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Gevraegd: Ouwe voordrachte  
 
Onderlest kree „k ‟n paor ouwe voordrachte in hande. Keurig in ‟n ouwerwets 
handschrift in „n groen schoolschriffie geschreve. De vrouw die ze me bezurregde zat 
straolend op de bank hêêle stukke voor te draoge. Bij heur in de femilie hà ze 
verschaaijene stukke zellef voorgedraoge en ze wis nog grôôte dêêle uit „r hôôd. Ze 
dee dat mè zôôvel plezier, ze zat gewoon te glimme en mos t‟r zellef aarg om lache. 
„k Heb aodemlôôs zitte te kijke, zô mooi dee ze dat. Weer zôiets dad ongemaarekt en 
stillechies verdwene is: voordrachte. Vroeger was ‟t ommers hêêl gewoon dad op ‟n 
fêêsie de femilieleeje en de vriende plus de bure zellef een fêêst as een trouwerij of 
‟n jubileum opvrolijkte mè gedichte en voordrachte. Soms wazze dat bestaonde kant 
en klaore dinger, mor dikkels wier de tekst omgeboge en toegespitst op ‟t bruidspaor 
of op de plaetselijke omstandigheeje.   
 

Gelache 
Eên và m‟n oudste herinneringe is de trouwerij van ‟n ome en ‟n tante. De bruid was 
‟t jongste zussie và m‟n moeder. Me moeder had ‟n mooi nieuw korenblaauw jurksie 
voor me gebraaid. Aan ‟n koordtie om me middel honge twêê rôôd-wit-blaauwe 
pompoenechies. „k Weet nou nog hoe zenuwachtig ik toe was, en hoe spannend ik ‟t 
aamel vong. Med echte koetsies gonge me naer ‟t gemêêntehuis. In gedachte voel „k 
nog dat gehobbel en geschommel. Nae aflôôp gonge me naer ‟t huis van de 
bruidegom z‟n ouweloi, daer zou ‟t bruilofsfêêst gehouwe worre. Zôwel de bruid as de 
bruidegom kwam uit een flink huishouwe. „k Weet nog hêêl goed dà ‟k ‟t zô druk vong 
en dat „r zô gelache wier. Aal die omes en tantes die anders zô serieus wazze, die 
hadde me toch een lol. D‟r wiere verschaaijene voordrachte gedaen. Waerover weet 
„k nie meer percies, mor „k glôôf dat „r êên over Jaonus en Maonus Kinkel gong. 
Laeter hè „k die ok nog wel is bij aandere gelegenigheeje gehoord en nog weer laeter 
zelf is gespeuld op de lêêgere school toe de mêêster is jaerig was. 
 

Opvoere 
Afijn, trug naer van de week. Nou vinge me die verhaoltjies van vroeger mor 
ouwerwets. Ze wazze vrij onschuldig, mor soms wel ´n bietjie ondeugend. Vergeleke 
mè tegewoordig was „t toe aamel aareg onschuldig, mor toendertijd soms toch wel ‟n 
tikkeltjie op ‟t randjie. Anderes wazze tetaol onschuldig en allêên mor grappig. Bij de 
Historische Verêêniging zij me bezig om van aalles en nog wat van vroeger op te 
duikele, vast te legge en te bewaore. Wie weet zijn d‟r wel lezers die, net as die 
mevrouw van de week, nog wat in ‟n schriffie of in een ouwe schoenedôôs hebbe 
legge. Denk is aan ons. ‟t Zou zonde weze as ‟t verlore zou gaon, ‟t is ommers je 
raainste mooie volkscultuur. Trouwes, met de huidige middele is aalles piekfijn te 
kopiëre en krijg u „t orriezieneele gewoon gelijk, of zô gaauw mogelijk, weer trug. Nóg 
leuker zou ‟t weze azze me die ouwe voordrachte nied allêên zouwe bewaore, mor 
ok nog is zouwe opvoere. Azzie kijkt hoevel belangstelling d‟r bestaot voor onze 
Slierechse aevendjies, dan zal een ouwerwetse voordrachtenaevend ok vast wel in 
de smaok vaalle, zeker azze me d‟r ‟n plaetselijk tintjie aan wete te geve.  



Denk nou niet dad een aander wel ‟t êên en aander op zel snorre, neeje as u wat 
heb, zoek ‟t is op en laet ‟t ons wete. Veuls te veul hore me dat „r lezers zijn die 
denke dad een aander ‟t wel gedaen zou hebbe. Aalles is welkom, ok ouwe versies, 
rijmpies en gedichies, mor veraal saomespraoksies en voordrachte.  
 

Weet jie wat? 
In ons aaige nieuwe onderkomme, ‟t Onderhuys, verzaomele me echt van aalles. ‟t Is 
een lust om is rustig in êên van die tachtig dikke fotoalbums te snuffele. Ouwe 
pleksies langs d‟n dijk, schoolfoto‟s, kaareke, verêêniginge, je ken ‟t zô gek nie 
opnoeme of we hebbe d‟r wà van. D‟r staod een ris computers waer ie u tege zegt. 
Ok azzie hêêmel niks van computers weet, hè me u zô laete zien hoe u gaauw ‟n 
beginnechie kan maoke aan uw stambôôm, we maoke u wel wegwijs. In de paor 
weke dà me nou ope zijn, hè me al hêêl wat bezoekers gehad en mêênig êên was 
stomverbaosd over wà me in enkelde menute bove waoter wisse te haole bij 
femilieonderzoek. Weet jie wat? Kom zellef is langs. ‟t Onderhuys is te vinge net 
verbij school Dek. De stoep af naer de Copy Shop van Bas Kurperaol, daer zitte me 
vlak naest. U ben van harte welkom op woensdagmiddag van haalef twêê tot haalef 
vijf en op d‟n derde zaeterdag van de maond van êêne tot viere. Oh ja, vergeet dan 
niet om gelijk die ouwe voordrachte mee te brenge. We verheuge ons nou al op uw 
bezoek! Tot de kijk dan mor weer, hee! 
 

Korsjonnao   
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, 
zôas deuze maond de stambôôme van de femilies Sprong (nieuw), Klop en op verzoek ok 
nog effe Baars in de “Geneaologische Grabbelton” en hêêl veul fotoochies van Slierecht… 
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