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LEE TOWERS BIJ ECHPAOR DE GrôôT 

 
Fêêst! Fêêst bij Astrid, ze wordt 40! Bekant seuventig jaer hebbe Besjaon en ik aalles 
bij mekaor voor de klas gestaon. Hoevel leerlinge zà me aal med aal gehad hebbe? 
Hêêl wat! Van de mêêstes hore me nooit meer wat.  Anderes kom ie soms nog is 
tege op de mart of op d‟n dijk. Soms krijge me is een uitnôôjeging voor een 
afstudeerfêêst of een trouwe, mor een fêêst omdat „r êên  40 wier? Dat was voor ‟t 
eerst. Astrid  is wel trouw. Aale verjaerdagge een leuke kaort van d‟r, soms tussedeur 
ok nog is êên. Zô hore me maonde niks van d‟r, dan belt ze opêêns weer is op of 
komt is eefies bijpraote. Faai‟lijk hebbe me lief en lêêd  mè mekaor gedeeld.  
Netuurlijk gao me graeg naer d‟r fêêsie in “HIGHLIGHT” op ‟t Winklerplaain! 
 

Gezellig fêêst 
Jan van  d‟r, mè wie ze al jaere saomeweunt, komt uit een nessie van twaolf. ‟t Was 
leuk om nae ‟t fielestere van ‟t straolende stel, weer wà van die ouwe bekendes trug 
te zien. Sommige hadde me in jaere nie gezien. Besjaon hè med enkelde De 
Grôôtjies nog gevoetbald. Die bovezaol was aarg gezellig en de bediening primao! 
Armando was een veulzijdig artiest  die van aalles speulde en enthousiast anderande 
nummerties zong. 
Kortom: een gezellig fêêst! Nae verlôôp van tijd kondigde Armando een korte pauze 
aan waerin van aalles in gerêêdhaaid gebrocht zou worde voor ‟t optreeje van ‟n 
goochelaer. 
Een goochelaer…? 
  

Kollesaole apperetuur 
D‟r beurde opêêns van aalles. Armando had al anderande apperetuur om „m heene 
staon, mor twêê manne kwamme nog veul meer naer bovene sjouwe.  Grôôte 
geluidsboxe,  snoere en draeje, spotlights… Sjongejonge…. Eên zee d‟r nog 
gekstekende weg: “Joh, d‟r is ok een broer van Lee Towers mè z‟n vrouw hier, dat 
zijn kennisse van Janne en van Astrid, Zal Lee Towers soms op komme treeje? Een 
goochelaer het toch zukke kollesaole apperetuur nie nôôdig?”  Je voelde de 
spanning stijge… Iederêên keek vol belangstelling toe…wat zou d‟r gaon beure? En 
inêêns…Neeje….Daer was tie!… Lee Towers! Sommige gaste keke mekaor 
verbijsterd aan: “ Is tie ‟t echt…?”  Ja, hij was ‟t echt! 
Hij zoende Astrid dat ‟t klapte… greep de micrefoon en begon gelijk te zinge… 
 

Slie-hie-drecht 
Mense, mense, d‟r beurde wat met die zaol… Iederêên was gelijk in de ban… Lee 
Towers… gewoon op ‟t fêêst van Astrid! „k Vink ‟t fascinerend om te zien hoe zô ‟n 
man dat doet.  
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Hij straolt zôôvel kracht uit… hij weet zô te boeie… Wie nog gêên fen van „m is, die 
wordt ‟t subiet bij zô‟n optreeje. Knap, knap, knap hoe die op ‟n wonderbaorlijke 
menier de mense meekrijgt. Soms luistert de zaol dôôdstil, dan weer zingt iederêên 
uit volle borst mee, sommige zijn compleet in extaose. Hij geef z‟n aaige hêêlemael, 
waarkt z‟n aaige letterlijk in ‟t zwêêt. Kouwe rillinge krijg ie azzie zô‟n grôôt artiest in 
plek van “New York”, hoort zinge: “Sliedrecht, Slie-hie-drecht”.  Hij zingt veul van z‟n 
bekende, mor ok minder bekende nummers…en hij gao mor deur… Hij slôôf z‟n 
aaige uit asof tie in Ahoy of in De Kuip voor duizende fens staot te zinge… 
 

Getrouwd 
Dan… Een prachtig Engels liefdeslied, romantisch, ontroerend… De zaol luistert 
aodemlôôs toe  en is dôôdstil. Een klaoterend applaus volgt… mor hij vraegt om 
stilte, want hij wil wat zegge… “Een prachtig lied, lieve mensen, over de liefde. Want 
is de liefde niet het mooiste wat een mens kan overkomen in het leven? Gelukkig 
heeft de jarige Astrid de liefde van haar Jan!” Jan wordt „r bij geroepe. Lee Towers 
staot tusse ‟t straolende paor…Hij vervolgt: “En… lieve mense….‟k heb een 
verrassing voor u…gisteren…. gisteren… is dit stel… zijn Astrid en Jan… getrouwd!” 

 
Moeder Aorigchie 
Nooit zà „k de verbaozing, de verbijstering, de blijdschap en de tetaole verrassing van 
dat moment vergeten. Zelfs de twêê moeders wisse van niks! Netuurlijk zijn die de 
eerstes die ‟t bruidspaor fielestere. Dan blijkt de klasse van Lee Towers. Hij neemt de 
90-jaerige moeder van Janne voor de vuist weg een interview af. Moeder Aorigchie 
vertelt onbevange dà ze nog drie keer in de week gaot bingoë, dà ze pas nog zes 
boodschoppe hè gewonne en veul hè meegemaokt en of tie messchie nog een 
gezellig moppie van vroeger wil laete hore. Liefdevol weet Lee Towers de aandacht 
weer naer 
‟t pasgetrouwde stel te brenge en hij gaot „r vandeur. Klasse, hoe zô‟n beroemde 
artiest met ouweres omgaot. Dan bè je nied allêên een geweldige zanger, mor ok 
een geweldig mens!  
Beste Astrid en Jan, „k denk dà „k naomes aalle fêêstgangers kan zegge dà „k hoopt, 
dà jullies huwelijk net zô verrassend, fêêstelijk, harmonieus en geweldig mag worde 
as dien aevend và je veertigste verjaerdag. Hêêl veul geluk voor jullie saompies! 
 
P.S. Meer dialect en aandere verêênigingsnieuwchies zijn te vinge op www.historie-
sliedrecht.nl . In de maond september de femilie Bot in de “Geneaologische 
Grabbelton”. 
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