
De conciërge. 

In 1973 nam ik afscheid van de Legere Schoele en gung ik hen de MAVO in Smilde. Twaalf 
jaor was ik toen, ik weur in oktober dattien. Altied as ik um dizze tied die kuuk'ns met heur 
onwennige rugtassen en heur grote fietsen zie staon moe'k daor eem an denken. Hoe 
spannend as ik dat toen vun. Ik wus niet eens waor die schoele stun; vriendinnen Annemieke 
en Ellen wussen dat gelukkig wel, dus ik ben d'r wel kommen. 

De eerste dag kregen wij een lesrooster. Een groot papier vol afkörtings en nummers. Ik wus 
zeker dat ik dat nooit zul onthollen allemaol, maor nao een maond was ik d'r al hielemaol an 
wend. En ok an dat gesjouw in grote groepen tussen de lesuren in en an het fietsen met de 
tasse achterop. Het veul eigenlijk allemaol wel met. Het was een kleine schoele en we 
kregen genog begeleiding bij alle neiïgheden. 
Een fenomeen op die MAVO was 'de conciërge', an oons veursteld as Meneer Schuttrups. 
"Zeg moar gewoon Schuttrups, heur, meneer past niet zo bij mij" zee e geliek in 't begun al. 
* hier giet het verder vanof het blog:  
Schuttrups was een zogenaamde gesaneerde boer. Hij haar vrogger een klein boerderijgie 
had, in Slien mien ik, maor hij was sneuveld in het geweld van de ruilverkaveling van die 
jaoren. Hij haar solliciteerd op dizze baan onder het motto: Ik heb d'r niet veur leerd, maor ik 
kan 't altied proberen; 
 
Hij haar altied een grieze stofjas an en was altied, zichtbaar en onzichtbaar, anwezig. 
Op de gang haar e zien eigen hokkie. Daor stun een stencilapparaat, een gatties-prik-ding, 
daor lag papier en allerlei attributen die een conciërge zoal neudig hef, zoas extra bezzums. 
Hij haar d'r niet veur leerd, maor hij was geknipt veur zien rol. 
Hij plakte banden as d'r ies iene lek was. Hij haalde een koppie soep a'j slim verdrietig waren 
(en dat bi'j soms a'j puber bint; HIEL ARG verdrietig); hij mopperde goedmoedig as de hiele 
meute met druipende regenpakken binnenkwam, maor ruumde ondertussen de dikste 
bende ok alvast weer op, hij haar een luusterend oor en hij zette je an 't wark a'j d'r 
uutstuurd waren. Daor haar e die extra bezzums veur neudig..... 

De grootste baliekluivers bij oons op schoele hadden respect veur de conciërge. Hij was 
namelijk niet hiel streng, hij schrowde nooit, maor stelde joe vraogen as: "Was dat nou 
neudig? Wat bi'j hier nou met opscheuten? Weet je pap en mam hier wel van?" Ie kregen 
een arm um de scholder en ie kregen de boodschap met: "Gebeurd is gebeurd, ie kunt d'r 
nou niks meer an doen, maor hopenlijk he'j d'r wat van leerd." 
Menigeen dreup beschaamd af. Kwaodheid en schelden, daor reken ie op a'j t verbruid hebt 
maor vriendelijkheid...... 
Hij was onmetelijk populair op de MAVO. Met zien milde manier van doen, zien prachtige 
dialect  en zien hulpvaardigheid was hij veur oons de icoon van de schoele.   
In de winter zag ik hum een keer op de wieke scheuvel´n met zien vrouw. Arm in arm, halve 
cirkels dreiend op de iesvloer: het leek wel iesdaansen! Dat deuden ze vrogger in Slien ok. 
Dat gieniene dat in de zumtiger jaoren meer deu kun hum niks schelen: hij zwierde charmant 
um iederiene hen.  
Meneer paste inderdaod niet zo goed bij hum. Maor misschien heb ik wel net zo veul van 
hum leerd as van sommige andere ‘meneren en mevrouwen’ die d’r wel veur leerd hadden. 


