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ROND DE BEVRIJDING IN SLIEDRECHT (II)

De vorige keer hebben we U kennis laten maken met wat herinneringen van Sliedrechters rond
de bevrijding. Hier volgen nog wat opmerkingen die we de laatste weken opvingen.
* Na de bevrijding wazze overal in Slierecht de buurtverêêniginge aarg aktief. Wij weunde op
de nieuwe uitbraaiding en daer regelde kapper Harinck van aales. Ik was zesentwintig jaer en al
lang getrouwd. Toch dee 'k ok mee aan de bevrijdingsfêêste in de Rembrandtlaon. En wà denk
ie? Met hardlôôpe won 'k een pak lucifers en een pak zout! Zielsgelukkig was 'k 'r mee!
* Bij diezelfde gelegenighaaid droge me aalemael mutsies med 'n grôôte "S" d'rop, dat was
zeker van Slierecht. Mor weet jie wà nou zô gek is? 'k Weet nog zô goed dat 'r een vrouw de
"S" d'r omgedraaid op had staon. Raor hee, dà je zôiets nooit vergeet.
* In d'n oorlog hà 'k van oud hout 'n smalle evacuaosiekar gemaokt. Die hè 'k gelukkig nooit
nôôdig gehad. Toch is tie nae de bevrijding nog gebruikt. Weet jie waervoor? Voor 't ringsteke
bij de festivitaaite in Wijk C.
* Oh ja, diezelfde kar, daer konne wel vier emmers op een rijchie op staon. Omdà me zô
beperkt waoter hadde in de hongerwinter haolde ik dan elke keer vier emmers welwaoter bij
boer van Wijgerde op de Sesjonsweg om de loiers van de beebie in te wasse.
* Op 't lest van d'n oorlog wazze d'r bekant gêên kole meer. Veul mense hadde toen een
aaigegemaokt nôôdkacheltjie. Dat was een soort hôôgen hoed van ijzer. Daer wiere
kachelhoutjies zô dik en zô lang as j'n duim in gestookt. Ik doch handig te weze. Bij Hans
Zegelaer op Baonhoek hà 'k vliegtuigaluminium gepikt van de slôôp en daer zô 'n
nôôdkacheltjie van gemaokt, dat was extrao mooi. Allêên aarg jammer dat 't smolt deur de
hette. 't Zakte gewoon hêêl langsaom i mekaor.
* Bij ons vlakbij wier 's een N.S.B.-vrouw weggehaold. 'k Weet nog goed dat van Gool, de
laetere waoterpliesie, in dat huis een grôôte foto van Mussert vong.
Die hieuw die omhôôg voor 't raom naer aale mense die stinge te kijke en scheurde toen
triomfantelijk die foto in klaaine stuksies.
* Onze zeun zat op de Prinses Juliaonaoschool, mor op een gegeve moment was t'r gêên
school meer. De kindere mogge toen bij juffrouw van Ballegooije, de dochter van de directeur
meelfebriek, aan huis komme voor les.

* Nae de bevrijding mosse aale kaainder 's verzaomele op de Merwesingel. Ze krege daer voor
niks te ete. Wà ze atte dat weet 'k nie meer, mor wel weet 'k dat die van ons nied in die grôôte
groep kindere zat , mor hêêmel allêên 'n endjie d'r vanaf. Hij was zeker bang dà ze z'n bordjie
af zouwe pakke.
* Mijn ome had 'n klaain kroi-jenierswinkeltjie op d'n Hoek. 'k Was nog mor 'n klaain jonchie,
mor 'k weet nog hêêl aarg goed dat aale planke in de winkel vol lagge mè witte brôôje.
* 't Was al 'n hêêl hortie nae d'n oorlog dà 'k 's liep te wandele met de kinderwaoge. D'r was 'n
drukte bij 't gemêêntehuis! Sjongejonge wad 'n volk was t'r op de bêên. "De bevrijders komme!
De geallieerde komme!", wier d'r deur iederêên gezeed. Wad 'n teleurstelling toe d'r nae hêêl
lang wachte iemand kwam zegge dat 't hêêmel nie waer was!
Heeft U ook nog bepaalde herinneringen van rond die tijd? Laat het ons eens weten!

Reacties: R.Buizert. Weresteijn 1. Tel.01840- 12035.
K. Lissenburg- v. Genderen. Weresteijn 72. Tel.01840- 15368.

