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Dubbeld fêêst 
  
Dà ’s wat! Leuk, hee! Twêê keer fêêst in acht daege tijd. D’n afgelôôpe zaeterdag hà me fêêst 
vanwege ‘t 25-jaerig bestaon van d’n Historische Verêêniging, mor die week d’r voor gonge 
me een daegchie op stap. Mè z’n vierentachtige in een dubbeldekkerbus, net een 
schoolraaisie. Mò je allêên of mè z’n twêêë zô’n end naer Kampe rije dan lijkent ‘r gêên end 
aan te komme, mor met een ploegchie gaot ’t veul gaauwer, hee. Voor ie ’t weet zit jie aan de 
koffie mè gebak. Op een leuk punt trouwes, daer aan de kaoi van d’n IJssel in Kampe, mè 
prachtige schepe schuin voor ons neus. Wat is t’r veul te zien in zô’n ouwe Hanzestad. De 
Broederpoort, waer me ok ín gewist zijn, ’t ouwe gemêêntehuis met ’t beeld van de koei uit de 
bekendste Kamper ui, (een staarek aal dan nie waergebeurd verhaol van vroeger), de 
waoterkering, de Sint-Nicolaas- of Bovekaarek, de Theologische Universitaait en veraal de 
gerestereerde kogge. Kogges wazze toendertijd prachtige houte schepe waer Kampe z’n 
voorspoed en rijkdom aan te danke had, waer ze soms nege maonde per jaer de zêêë mee 
bevoere voor d’n handel. Ze verbleve grôôtendêêls aan dek, want in ’t ruim lag ommers aal 
d’n handel. Wat een zwaer leve in weer en wind! Nou zou ie zô’n scheepie tusse aalle 
douwbôôte mè containers een miezerig bôôtjie vinge, toe was ’t netuurlijk een aarege grôôte 
mederrenen bôôt! 
 
Elburg 
Tijdes ’t primao lunchbuffet in ’De vier jaargetijden’ blijk uit de verhaole wel dat ’t succes 
van de rondlaaiding aareg afhankelijk is van de verhaole van de gids. Dat zou trouwes in 
Elburg, de volgenden stop, ok weer ’t geval weze. Wat een stadjie en wat een historie! 
Geweldig! ’t Is klaain, overzichtelijk en veraal gemoedelijk en gezellig. De rondlaaiding langs 
’t gezellige haoventjie, deur de Vischpoort, over de walle, deur de rechte straetjies, langs de 
muurhuisies en de rondêêle, aodemt een sfeer van knusse gemoedelijkhaaid en rust. De 
touwbaon, de kaarek met de platte toren, de biggelstraetjies mè uitgebeelde beroepe van 
vroeger, de gracht en de hoffies, ’t is aamel eve interessant. Intusse voele d’r veul wel d’r 
bêêne en gebruike de vrije tijd om ’n terrassie te pikke. Anderes gaon liever zellef nog eefies 
op stap om ’n maeltjie paeling of een gebakke vissie te verschalleke of om een Elburger 
bottertie (soort gevulde koek in de vurrem van ’n vissie) te kôôpe. Hoe dan ok, op de trugweg 
in d’n bus hore me veraal opgetoge verhaole over een aareg fijnen dag!          
 
Echt waer 
Afgelôôpe zaeterdag dan. D’n fêêstaevend om ‘t 25-jaerig bestaon van de Historische 
Verêêniging te viere. . . Mense, mense, wat een aevend! Jammer dà je nooit ken snappe hoe ’t 
was as ie d’r nie bij gewist ben. Vol beweging, vol afwisseling, heerlijk. Fred, onze voorzitter 
die op een vlotte, serieuze menier over ’t ontstaon en de geschiedenis van de verêêniging weet 
te vertelle. Onze wethouwers Johan Levooi en Remco van de Ven die ’t bestuur en hêêl de 
zaol op ’n ludieke menier eerst op ’t verkeerde bêên wete te zette, mor dan in onvervaalst 
Slierechs dat zellefde bestuur wete te complimentere met d’n hêêle gang van zaoke binne de 
verêêniging. Aareg leuk! ’t Zeshonderdste lid dat in de blommechies gezet wordt, Wout mè 
z’n grappies én z’n heerlijke piaonospel, Nell en Trees met ‘r kostelijke tenêêlstuksies in ’t 
Slierechs, ’t gezaomelijke zinge van ’t Slierechse durrepslied, Gijs die bij z’n afschaaid van 
d’n diëlectgroep deur Piete in ’t zonnechie gezet wordt, Nell en Huib die een hêêle zaol wete 



te ontroere met ‘r versies over een vollekstuintjie of over de paelingboer van vroeger. 
Kostelijk en heerlijk vermaokelijk, echt waer! 
 
Hulde! 
Van verschaaijene kante hore me dat de mense geniete. Genog tijd voor een serieuze trugblik, 
mor veraal ok genog tijd om mekaor te ontmoete en bij te praote. Mense die mekaor zô’n 
vijftig jaer nie gezien hadde, verlore vriende die mekaor opnieuw ontmoete en een afspraok 
maokte, de fillem uit de vijftiger jaere van Crescendo die op d’n eerste verêênigingsaevend 
vertôônd wier en nou, nae vijfentwintig jaer, weer mè veul aandacht wor bekeke. Mense die 
mekaor allêên mor viao de waarekgroep diëlect op ’t internet konne en nou aaindelijk mekaor 
is persoonlijk ontmoete en d’r van geniete. Mense die mekaor nae jaere weer is zien en blij 
verrast weze. Dranksies en verrukkelijke happies. Ouwe foto’s en anderande boeke . . . 
Kortom, een grôôte, dikke pluim voor ’t bestuur voor ’t orgaonisere van deuzen aevend vol 
afwisseling.  Een schot in de roos. En wat mijn betreft: assieblief, laet ’t gêên 25 jaer dure 
voordà me weer is zô´n soort aevend hebbe. En zukke gezellige raaisies as naer Kampe en 
Elburg. Hulde aan ’t hêêle bestuur!!! 
 
Korsjonnao 
 
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas de 
stambôôme van de femilies Brêêdveld, Van Aspere en Vlot. De leste uitgaoves zijn te kôôp 
bij d’n Copy Cellar van Bas Kurreperaol, de Slierechse boekwinkels, de meseums en op 
maondag- en woensdagmiddag in ons clubgebouw  ’t Onderhuys (Kerkbuurt 243).  
 
 


