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Kerstlichies in Slierecht
Trouwe lezers van onze rubriek hebbe vleede week in deuze krant kenne leze over de raais
naer Luxemburg die een busvol leeje van de Historische Verêêniging gemaokt hadde. En over
de kerstlichies en de uitbundige kerstmart in die stad. Eêmel trug gao je dan vàzelf ok is
oplette wà je i je aaige Baggerdurp aan kerstversiering ziet. Sjongejonge, dat wordt elk jaer
meer en meer. Wie in ´t donker opstap gaot, mod is goed rondkijke. De bôôme op de
Stesjonsweg zijn al een paor jaer verlicht, mor ok de verlichting en versiering van weunhuize
neem hand over hand toe. Zelf weet ´k nog aarg goed dad ´k as klaain maaisie, huppelend aan
d´n aarm và m´n vaoder en moeder, in d´n donker mee moch van de Jan Stêênstraet naer
Tante Leens in de Johannes Kraaijeveldstraet. Dertien korsbôôme hadde me onderweeg
geteld. Dertien! Dat was wat! ´k Hoorde toe ´k net de titel van dut stuksie op pepier hà gezet,
op de tilleviezie dat ´r nou in 40% van de huishouwes een kersbôôm staot!

Overal in ons Baggerdurp
Waer ie nou ok rondrijdt, overal zie je kerstverlichting en kerstversiering. In de Kaarkbuurt,
aan de Singel, bij de 10-hôôgflets. In de Ôôst- en Westwijk en op d´n Ouwe Uibraaiding. ´k
Zag lichtslange langs raome en deure, langs balkons, lantaernpaole en vlaggestokke.
Rendiere, kerstmanne, reuze kerststerre en –buitebôôme. Ja hoor, ok ik kijk m´n ôôge uit bij
aal die verlichting in deuze donkere daege. Mor of ´t wat mè Korsemus te maoke het?
Heerlijk dà me ´t mè z´n aalle in deuze donkere tijje thuis gezellig maoke. As t´r êên van
kaerslicht geniet ben ik ´t wel, mor nied allêên in december! ´k Denk dà me aallemael
behoefte hebbe aan licht en waarmte, niemand uitgezonderd.

Verdwene dimenzie
Onderlest las ´k een artikel van Annemarie Postma in de Dordtenaer. Daer lôôp ´k nou toch
aamel aan te denke. Ze schrijft: Kijk hoe zowel wij als onze zuiderburen al sinds begin
december door de kerstgekte bevangen zijn. Hoewel de mystieke, religieuze betekenis van het
feest steeds meer op de achtergrond raakt, is Kerstmis alomtegenwoordig en lijkt het nog
nooit zo groot te zijn geweest. ´t Is waer. Vroeger zag ie is een uitvouwbaore kerstster van wit
of rôôd vloeipepier. Toen kwamme de elektrische sterre voor de raome en nog weer laeter de
lichttrappies op de vensterbanke. Nou neemt de binne- en buiteversiering steeds meer toe. In
Luxemburg zagge me veul opblaeskerstmanne aan de gevels hange, dat schijnt hier ok aal
meer in trek te komme. Kerstversiering lijkt een verlengstuk van de identitaait geworden,
schrijft Annemarie, een attribuut van het ik en het aura van het ik groeit. Voor heur staon aalle
overdaodig verlichte huiskaomers, tuine en balkonnechies symbool voor ´t verlange naer ´n
verdwene dimenzie, een naaiging in ieder van ons om contact te maoke met de magie van ´t
leve en de betôôvering van ´t bestaon. Knap gezeed, ving u ok niet? Echt iets om over nae te
denke. . .

Vlucht in uiterlijk vertôôn?
Ze gao nog eve vedder en betoogt dà me aallemael bewust of onbewust wete dat ´r nog ´n
aandere dimenzie bestaot dan de stoffelijke, tastbaore en zichbaore, en dà me ok aamel
behoefte hebbe aan drôôme en rituele. Die zouwe ons kanne staarke tege ´t absurde. Die
hebbe me bekant nie meer volges heur. Zouwe me daerom vluchte in uiterlijk vertôôn? Ze
schrijf nog meer, mor we kanne moeilijk heur hêêle artikel overneme. Ze hè mijn in elk geval
aarg aan ´t denke gezet. Ik schrijf dut enkele daege voor de kerst. As u dut leest, is de
korsemus al verbij. Gelukkig leve me in een vrij land. Hoe ouwer je wordt, hoe meer je gao
beseffe wad ´n grôôt goed dat is. Fijn dad u de kersdaege mag viere en beleve zôas u dat wil.
´k Hoop dad u nou achteraf oprecht kan zegge: De kerst? ´t Was goed! En voor ´t nieuwe jaer
wens ´k aalle lezers van harte een spranksie hoop en een streepie licht! Of om ´t mor gewoon
op z´n Slierechs te zegge: “Aal wat wenselijk is, hee!”
Korsjonnao
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge,
zôas deuze maond de femilies Van der Tak (nieuw) en Brandwijk in de “Geneaologische
Grabbelton” en netuurlijk de beelde van de tentôônstelling in de Kaarkbuurt…

