
 

Henri Dunantschool in het centrum van Sliedrecht … 

De Henri Dunantschool, waar het smartlappenkoor ‘Bagger’ 

repeteert, kan terugkijken op een lange historie. De oude 

school 3, op de hoek Middeldiepstraat/Oranjestraat, zal nog wel 

bij velen in het geheugen zitten. De tijdelijke verblijfplaats aan 

de Karel Doormanstraat zal ook nog wel bekend zijn. Dat de 

eerste vestiging van school 3 in de Kerkbuurt was, zal minder 

bekend zijn. De locatie van de vroegere Ambachtsschool, later 

in gebruik als ‘De Korf’. 

’n Tak van ’n beroerte 

D’r wor nogaal is tege ons gezeed: “ ‘k Snap nie waer ovve 

jullie iedere week die stuksies voor de Maarewestreek toch 

weer vendaen wete te  klaauwe”. M’n antwoord is dan: “Dà ’s 

aailijk hêêmel nie  moeielijk, d’r beur toch iederen dag wel 

ietewat waerover ie een boek vol zou kanne schrijve?” Nou, 

afgelôôpe week hà ‘k weer is wà vors. Vrijdagaevend hà ‘k 

lekker bekant twêê ure in ’t bad gelege om m’n stem op te 

waareme. Daernae gong ik naer de zangrippetisie van ’t 



smartlappekoor. Thuis vendaen is ’t nermaol nog gêên vijf 

menute lôôpe van de Hugo naer d’n Dunantschool. Mor wat ‘r 

dien aevend aan de hand was, was mijn ’n raedsel. ‘k Was 

bekant nie veruit te braande. ’t Lekent wel ovve m’n schoene 

vol lôôd zatte, zô zwaer was m’n lôôp. Op d’n duur hè ‘k mè 

m’n  aareme lôôpe zwaaie as ’n seldaot. Veul hellepe deej ’t nie 

en echt harderder gong ’t ok nie.  

Naedatte me ’n haalef uurtie stinge te zinge, kree ‘k inêêns een 

steek in m’n harses en ‘k zag sterrechies. ‘k Wier duizelig en 

voordà ‘k zou gaon legge vaalle, kon m’n aaige overend houwe 

aan de man die naes me sting. Die was gelijk harstikke 

bezurregd en vroog wat of t’r aan schortte. Lae mijn mor 

eefies, liet ‘k hum maareke en ‘k ben op een stoel gaon zitte. 

Geregeld hè ‘k geperbeerd om weer overend te komme, mor 

dan wier ‘k gelijk weer draaierig. Tot de pauze hè ‘k m’n gemak 

gehouwe en doch met een mietjie frisse buitelucht wel weer op 

te  knappe. Dà lukte ten dêêle. Nae aflôôp ben ‘k stillechies 

naer huis geslope, trewaail d’r zat wazze die me liever naer 

huis hadde gebrocht. Aaigewijs gong ‘k toch in m’n êêntjie.  

Thuisgekomme hè ‘k tege m’n vrouw gezeed wat ‘r mè me had 

opgedaen en dat ’t aaregste volleges mijn al gewist was. ‘k Ben 

gelijk naer bed gegaon en d’n aanderen ochend was ik te 

beroerd om uit bed te komme. ‘k Ben hêêl d’n dag onder de wol 

gebleve. ’s Zondas gong ’t wel weer aerdigchies à ‘k kaalem 

aan dee. Toe ‘k ’s aeves mè m’n dochter belde, kree ‘k de wind 

van vorene en ze wou perse dà ‘k de vollegenden ochend d’n 

dokter zou raedplege. Dà beloofde ‘k heur. Wat denk ie…? 

Dokter mè vekansie! Dà ’s nou aaltijd zô à ‘k hum nôôdig het! 

Om ’n lang verhaol kort te maoke, d’n vervangenden arts 

stuurde me drek naer ’t ziekehuis. ’n Scan van m’n hôôd en ‘k 

mos 24 uur aan de monitor, ‘k had ’n lichte tak van ’n beroerte 

gehad.., mor nou gaot ’t wel weer hoor! 

Huib Kraaijeveld 



 

 


