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Afscheid van de ‘oude’ gemeenteraad 
Toespraak in dialect door Chris den Boer 
29 maart 2022, Hoeksch Lyceum Oud-Beijerland 
 
Beste mensen, 
 
Toen aan mij werd gevraagd of ik in het dialect wilde spreken bij het afscheid van de raad, moest ik wel even 
slikken. 
 
Het is nogal wat om zoveel notabelen toe te mogen spreken, een burgemeester, wethouders, raadsleden, 
burgerleden, griffiers, ambtenaren en enkele hooggeplaatste omstanders. 
 
Ik denk niet dat er op enig ander moment hier een belangrijker gezelschap kan worden verzameld. 
 
Ik ben geboren en getogen in Goudswaard en woon al weer een tijdje in Klaaswaal. Het dialect onderzoek is 
mijn hobby, die ik al tientallen jaren uitoefen in de werkgroep dialecten van Museum Hoeksche Waard. 
 
Ik spreek het dialect nog dagelijks en merk dat veel mensen niet tweetalig zijn en vaak een vertaling nodig 
hebben van wat ik zeg. 
 
Daarom zeg ik u nu alvast dat u niet ongerust hoeft te zijn als blijkt dat u zich na mijn toespraak een vreemde 
voelt in onze mooie gemeente. Er is een vertaling van mijn praatje. Het zou jammer zijn als mijn plagerijtjes u 
ontgingen.  
 
Volgens mij zijn er maar een paar autochtonen onder u, die u zult herkennen omdat zij eerder lachen. En 
misschien zijn er mensen die het wel begrijpen maar vinden dat er niets te lachen valt. 
 
Er is veel te vertellen over de eerste raadsperiode van onze heringedeelde gemeente Hoeksche Waard. 
Maar, eerst leg ik u uit dat er taalgrenzen lopen over het eiland.  
 
Ik spreek de Korendijkse variant die niet door alle Beijerlanders wordt begrepen. Ook in het oosten is dat 
soms een probleem omdat ze daar zijn besmet met het chagrijnige Dordts. 
 
De vertrekkende raad zat weliswaar vol met allochtonen, maar die hebben zich de mores van dit gebied snel 
eigen gemaakt. Ruzie maken en splitsen is hier van alle tijden, lees er de canon waarvoor u niet hoefde te 
betalen maar eens op na. 
 
Op een veilige afstand van de perikelen kon ik wel zien dat de afgelopen drie jaar wel érg succesvol waren 
qua afsplitsingen en veranderingen van politieke smaak. Er waren raadsleden die van partij wisselden 
voordat de raad was geïnstalleerd. 
 
Anderen proefden in ruim drie jaar van drie politieke smaken. En wat ik wel erg interessant vind is dat er vijf 
burgemeesters aantraden waarvan er vier om uiteenlopende redenen zijn vertrokken. 
 
Van die vijfde weten we dat die ten minste een jaar moet blijven van de Commissaris van de Koning, maar 
met  de nieuwe raad, met weer nieuwe politieke voorbijgangers, weet je het niet. 
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Een jaar is in deze contreien wel erg lang en een bestuurder die hier burgemeester wil worden, moet heel 
erg ambitieus zijn. 
 
Begin 2019 trad een coalitie aan die een Hoofdlijnenakkoord hanteerde. De ambities waren tomeloos en het 
politieke circus trok als een rondrijdende karavaan over het eiland. (Hierbij wat dialectnamen noemen van 
plaatsen die werden aangedaan?) 
 
Voor de vaart erin zat bleek het coronavirus een spelbreker die ambities fnuikte en het vergadercircus 
veroordeelde tot de digitale ruimte. Een ding veranderde volgens de oppositiepartijen niet en dat was dat 
het college – lees de coalitie – alleen maar openstond voor goede ideeën als ze die zelf hadden bedacht. 
 
Overigens zijn de Hoeksche Waarders over het algemeen erg gevoelig voor de politiek. Zij horen liever een 
leugen dan niets. En de meeste kunnen liegen dat de luizen op hun kop barsten.  
 
Voor de bevolking geldt: hoe meer politieke partijen des te meer sterke verhalen. En op die verhalen zijn ze 
gek. Vooral de komische kant van het bestaan, dat hier vroeger hard en onvergeeflijk was, spreekt hen aan. 
De wijsheid van de streek is: Wie het laatst vertelt leeft nog. 
 
Het leven lijkt erg op de politiek of omgekeerd. Vroeger bezochten de mensen elkaar op winteravonden om 
met elkaar de tijd te doden, met onder meer sterke verhalen. Dat heette kortavonden. De gesprekken die 
uitkwamen op politiek en kerk liepen altijd uit op ruzie. Die avonden waren nog korter. 
In de politiek heb ik gemerkt dat er de afgelopen jaren een omgekeerde trend was. Politieke onenigheid 
leidde tot meer partijen en de vergaderingen duurden navenant langer. Soms tot in het oneindige. 
 
Insprekende inwoners, die vrijwel allemaal klaagden over het gebrek aan inspraak maar de raad steeds beter 
wisten te vinden, namen ook veel tijd in beslag. Net als de discussies, ook die over niet zulke belangrijke 
onderwerpen. 
 
Dat de bevolking in Heinenoord in opstand kwam en een prachtplek voor een zonnepark om zeep hielp 
begrijp ik wel. Dat is de aard van het beestje. Dat zelfs de bevolking van Goudswaard zich roerde in een 
protest tegen het gezag vond ik dan weer wel bijzonder. Hoewel, wie wil er nou buitendijks wonen in deze 
tijd. 
 
Iemand vertelde mij dat er uiteindelijk wel werd geharmoniseerd, maar uitsluitend voor de harmonie. Wie 
niks had krijgt voortaan de helft en wie wel wat heeft ook. In de politiek noemen jullie dat geloof ik win-win. 
 
Met de discussie over de gebiedsmarketing zou de grote dialectschrijver wijlen P.W. de Zeeuw uit ’s-
Gravendeel wel raad hebben geweten. In zijn lofzang van een polderjongen bezingt hij dit land van dijken, 
sloten, vlieten, hooistoven en grienden en constateert hij dat er geen mooie plek in de wereld tegenop kan.  
 
Dat doet De Zeeuw in doeltreffend dialect. Zijn verkooppraatje komt uit het hart en niet uit de 
marketingtaal. Zelf moest ik bij de manier waarop dit onderwerp werd aangevlogen denken aan de ouwe 
Willem uit de Mookhoek. 
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Zijn motto was: Eerlijk duurt het langst, maar dat is omdat het zo weinig wordt gebruikt. Willem was een 
boertje met het vruchtbaarste land en de sterkste paarden. Als hij ploegde ging hij zo diep dat hij aan het 
eind van de voor er met een laddertje moest uitklimmen om de paarden en de ploeg te keren. 
 
Voor wie het niet gelooft, het is allemaal na te lezen in de bundels Hoeksche Waardse Vertellingen.  
 
De stoomtram werd ooit vervangen door bussen. Die zijn inmiddels ook zo goed als verdwenen. Er stopt 
zelfs geen bus meer bij de Tienvoet. Heinenoorders zonder auto komen het eiland niet meer af. Anderen 
moeten elders een uur fietsen naar een halte. Gelukkig is er de Wielewaal, die kun je altijd bellen, al moet je 
dan wel een knapzak met brood en een fles koude thee meenemen. 
 
Natuurlijk ging er ook wel eens iets goed. Het is niet dat ik nu heel veel kan bedenken, maar de verkoop van 
de aandelen Eneco bracht wel een financiële meevaller. Dat geld zal de komende periode wel worden 
opgemaakt, maar het heeft er in elk geval een tijdje goed uitgezien. 
 
Jullie zijn gewend aan agenda’s waarover acht uur wordt vergaderd. Hoewel er over al die geweldige 
dossiers die zijn behandeld en de efficiënte manier waarop besluiten zijn genomen nog veel te zeggen zou 
zijn, rond ik af. Voor mij geldt wel een spreektijd. 
 
Volgens mij heeft iedereen op zijn of haar of hen eigen manier de afgelopen jaren erg zijn best gedaan. Er 
nemen weliswaar 17 voorbijgangers afscheid, maar er treden nieuwe aan. Het gaat zoals het hier al eeuwen 
gaat: ze dronken een glas, deden een plas en alles blijft zoals het was. 


