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’t Is persies een jaer nae de moord op Theo v. Gogh. We zitte saompies voor de buis. ‘t Is
regenachtig, ‘n bietjie mistrôôstig weer. Beelde die je liever nie zou zien, gaon over ’t schaarem.
Mense met aamel d’r aaige gedachtes, ok wij kijke mekaor aan zonder wat te zegge. M’n gevoel
zeg dat ’t nie goed gaot. As kaaind hè ‘k d’n oorlog meegemaokt, ‘k was nog klaain, mor ik ken
‘t gevoel van draaiging en angst!!! Ik kan ’t me nog zô voor de gêêst haole. . .

Vrij
Toe kwam de bevrijding!!! Konne me weer doen en zegge wà me wouwe. Voor niemand hadde
me mor iets te vrêêze. Koninginnedag: De wapperende vlagge.
’n Oranje strik i je haer, spellechies op ’t schoolplaain. We zonge: Waar de blanke top der duine
en Wien Neerlans bloed door de ad'ren vloeit. En . . . Ik heb u lief mijn Nederland!!! (Zouwe
kaainder op school deuze versies nog kennen? Krijge ze zôwiezô nog zinge? Dà vraeg ’k m’n
aaige af . . .) Je had dan zô 'n blij gevoel van binne. Dà gevoel hè bij mijn best lang bestaon. Ik
vong ’t heerlijk om in dut land te weune. Nae de vrêêselijke gebeurtenisse mè Pim Fortuyn en
Theo van Gogh zijn de dinge hêêl aanders geworde.

Aanders
Nou zie je Hare Majesteit in ’t land mè veul bevaailigers om d’r heene. Iederêên mò deur
poorties lôôpe. Daege van te vore wor aalles naegekeke en onderzocht . . . Mense durreve host
bekant gêên mêêning meer te geve in ’t openbaor. Traaine worden stil gezet, mense gearresteerd
en weer vrij gelaete.
Hêêl verwarrend aallemael . . .
Ik heb weer net dà zellefde gevoel van draaiging en angst as toen.
’t Lae me nie los.
En ik heb u zô lief, mijn NEDERLAND!
Rana
Beste Rana, veul lezers zalle ongetwijfeld je naore gevoel van onbehaoge herkenne. Veraal
ouwere onder ons zalle tegewoordig dikkels d’r hôôd schudde en d’r schoere ophaole. ’t Gevoel
van onmacht is bij veul mense grôôt. ’t Eênige wà me kanne doen, is om zellef tóch te blijve
perbeere positief in ’t leve te blijve staon en daer naer te blijve handele. Hêêl veul staarekte!
Bedankt voor je bijdraoge. K.
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas deuze
maond de nieuwe stambôôm van de femilies Visscher en Visser. Ok nog te zien de femilie Van
Gendere. Kom ok ’s op woensdagmiddag kijke in onze waarkruimte…

