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Uit Mijntjies dagboek (18, slot) 
 
Een envelop tusse de post, leuk! Een prachtige kaort zit ‘r in, met een polderlandschap, mor 
nog veul mooier is de foto die d’r aan de binnekant opgeplakt zit. Van de mevrouw die ons 
indertijd ’t dagboek van d’r moeder Mijntjie hà toevertrouwd. Op de foto stao Mijntjie met ‘r 
kaainder. Goh, wà leuk. D’n inzenster is nou zellef ok al een daome op leeftijd. Op de foto 
stao ze nog as ’n maaisie tusse d’r broers en zusse. ‘k Mò gelijk denke aan de foto die ze ons 
al êêder stuurde van d’r opa en oma, dus van Mijntjies vaoder, Kees, en d’r moeder, Dirksie. 
Met een bommezije petjie en een harseslappie op heulies hôôd. Mevrouw B. vroog ovve me, 
nou me de serie over Mijntjies gaon beaaindige, assieblief zurregzaom met de persoonlijke 
ontboezeminge om zouwe wille gaon. Vàzellef! Eerlijk gezeed hadde me onder mekaor al 
êêder afgesproke om ’t leste dêêl, een uitgebraaide epiloog, nie in de krant te zette. ’t Is 
fantastisch as mense je zô durreve te vertrouwe dà ze je ok de mêêst persoonlijke 
gebeurtenisse en gedachtes durreve te openbaore. Mor zeg nou zellef, u zou toch ok bepaolde 
dinge voor u aaige wille houwe?! Dus mevrouw B., aalle begrip en we zijn ‘t ‘r hêêmel mee 
êêns! 
 
Twintigste êêuw 
Mijntjies dagboek heb ons een prachtige blik in ’t leve van een jong maaisie in ‘t begin van 
d’n twintigste êêuw in Slierecht gegeve. We hebbe kanne leze dà ze as baby de jongste was in 
een gezin mè tien kaainder. Vaoder zat in ’t baggerwaarek en waarekte ’s winters in de 
griende. Mijntjie deurlôôpt vlotjies de lêêgere school, kom op d’r twaolefde jaer thuis en leert 
aalles voor ’t huishouwe. Al vroeg ken ze braaie, stoppe en verstelle. Ok leer ze al gaauw d’r 
aaige klere te maoke. Op d’r veertiende krijg ze een diensie bij de netaoris, waer ze ok dokter 
Langeveld wel is meemaokt, naer wie laeter ’t bekenste plaain van Slierecht genoemd wordt. 
’t Is hêêl hard waareke en flink aanpakke voor enkelde cente. Nae een paor jaer bij de netaoris 
gao ze met ‘r zuster en zwaoger mee naer baggerwaarek in Duitsland. Mense, mense, glôôf 
mor dat dat wà gewist is, bekant zô’n honderd jaer geleeje! Ze kom mor zô nou en dan thuis 
in Slierecht en doet daer wijd van huis, hêêl wat mensekennis én leveservaering op. Faailijk 
kanne me wel zegge dà Mijntjie al geëmancipeerd was vóórdat dat moeilijke woord bestong! 
 
Ome Jan en broer Teunis 
Van de grôôteres uit hullies gezin maok ze de trouwerije mee. Zwart is dan de mode voor ’n 
bruidjie en ’t kost drie gulde om te trouwe. ’t Bruidspaor gao mêêstal in een koetsie naer ’t 
gemêêntehuis en de trouwstoet lôôpende. Op ’t fêêst, dà thuis gehouwe wordt, is t’r bij de 
koffie een flinke snee koek of een suntereklaosie. D’r worde twêê glaosies boerejonges of 
brandewijn de man geschonke, want ’t mò netuurlijk wel netjies blijve, hee. Ome Jan uit 
Amerikao is weduwnaer geworde en kom drie maonde lozjere. Broer Teunis gao laeter zellef  
ok naer Amerikao. Saome mè moeders gao Mijntjie hum met de Fop Smitbôôt naer 
Rotterdam brenge, vanwaer die met een grôôte zêêbôôt voor de grôôte raais vertrekt. 
 
Blij en tevreeje 
Mijntjie kom dan in Rotterdam terecht bij d´r zwakke zuster. Ze hou veul van mooie dinge en 
kôôp daer op een keer een prachtigen hoed. Wat een dramao as daer laeter de rand van af 



gehaold blijk te weze! Dien hoed was zeker te wuft voor Slierecht waer iederêên in die tijd 
aareg beducht is voor wat de mense wel nie zalle zegge . . .  Ze krijg zellef verkering met die 
lange jonge en trouw laeter ok met ‘m. ’t Is hard waareke en flink aanpakke, mor Mijntjie is 
hêêl blij met ‘r leve, d’r kaainder en d’r gezin dat ’t gaondeweg wà beterder gao krijge. Gêên 
wonder dà mevrouw B. v. d. W. zô blij is met de verhaole van d’r moeder en d’r mè zôôvel 
plezier over ken vertelle. ‘k Weet zeker dà ‘k ok mede naomes veul lezers ken zegge: “Beste 
mevrouw B. bedankt voor de kaorte en de foto’s, mor veraal bedankt voor de echtgebeurde en 
historische verhaole van uw moeder. We hebbe d’r aamel van genote! Nogmaols hêêl 
hartelijk bedankt!” 
 
Korsjonnao 
 
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas 
over de nieuwe uitgaove over hêêl d’n dijk, “Van ‘t Kaoichie tot de Rosmeule”, in de 50-er 
jaere. ’t Is te kôôp voor € 5,50, zôlang as de voorraed strekt, op woensdagmiddag in onze 
waarekruimte “Het Onderhuys”, Kaarkbuurt  243 en vedder aale waarekdaege bij buurman 
Bas Kurperaols Copy Cellar. Vedders de nieuwe stambôôm De Keizer. 
            


