Het Sliedrechts Dialect (746)
Reünie Beatrixschool…
Op 6 jannewaori 2007 brenge Teus Baan Hofman en z’n vrouw Lutske een bezoeksie aan Slierecht.
Teus weunt sund 1963 in Waogeninge, mor is as zeun van een boer gebore en getoge aan de
Tollesteegt in Slierecht. Hij wordt dien dag in ‘t centrum van Slierecht gegroet deur een daome, mor
hij herkent heur niet. D’n aanderen dag vermoedt ie dat ’t een klasgenootjie van de lêêgere school
was. Hij zoek de klassefoto op uit 1952. Herken aanvankelijk waainig kaainder op de foto bij naom,
mor nae een paor daege weet ie de mêêste naome toch wel. Dan besluit Teus te perbere een reünie
van z’n klas te orgaonisere. Hij het de leste jaere een paor aandere reünies meegemaokt en weet hoe
leuk of dat dat ken weze. Teus begint wat waainig voorkommende naome van vroegere klasgenote
te belle en vingt, viao een nicht, as êên van de eerstes Kees Cleton in Emme. Ok Corrie Boer in
Haareveld kom snel in zicht. De reüniecommissie wor gevurremd en bestaot uit Teuse, Keese en
Corries. Corrie en Kees zijn aareg enthousiast om mee te waareke aan een reünie en wete,
rechstreeks of viao femilie en kennisse, veul oud-klasgenote op te spore. Daer is Teus aareg blij
mee, zelf is tie deur lange afwezighaaid nie zô goed meer geïnfermeerd in Slierecht.

Veertig uitnôôdiginge
Begin febrewaori zijn al meer as twintig klasgenote gevonge en wor beslote de reünie definitief te
laete deurgaon. ’t Gebouw van de Prinses Beatrixschool in wijk C, nou Kaarekbuurt, is in 2005
geslôôpt, dus mot ‘r naer een aandere plek gezocht worre. In d’n twêêde wereldoorlog is d’n ouwe
school afgebrand en pas enkelde jaere nae d’n oorlog herbouwd. De klas van Teuse is daerom in
1948 begonne in de voormaolige kleuterschool aan de Maarewestraet. Dat is nou ‘De Handpalm.’
Dut, voor deuze klas toch historisch onderkomme, wor gehuurd voor 31 maart 2007, daer zal de
reünie plaetsvinge. D’r zijn tetaol 50 naome as oud-klasgenote geregistreerd. Zeuve daervan zijn
gesturreve, drie weune d’r in Cannedao of Austraolië. Eên persoon is helaos nie opgespoord. Van
de veertig uitnôôdiginge hebbe 36 klasgenote d’r aaige aangemeld. Van deuze veertig weune d’r 25
nog in Slierecht en directe omgeving, de overige zijn neergestreke in Groninge, Drente,
Flevopolders, Gelderland, Zuid-Holland en Zêêland.

´Dorst´ naer mekaor
Op d’n dag zellef kom êên persoon nie opdaege, zôdat 35 klasgenote hebbe genote van de reünie op
de plek waer percies 59 jaar geleeje d’n eerste ‘grôôte school’ dag wier beleefd. Van ’t
onderwijzend persenêêl dat aan deuze klas les gegeve het, is t’r nog êên in leve: Juffrouw
Veldhuize. Zij gaf in de derde klas (1950-1951) les aan de reüniste. Ok deuze juf is aanwezig en hè
nog een goeje gezondhaaid. Op d’n dag van de reünie melde d’r om ongeveer twêê uur 35
voormaolige jonges en maaisies d’r aaige. Veul hebbe mekaor sund 1954 nooit meer gezien of
ontmoet. Bij binnekomst worde sommiges gelijk herkend deur hullieze ouwe klasgenote, mor veul
motte d’r zellef heulies naom prijsgeve en worre dus hêêmel nie herkend! De partners van de drie
reüniecommissieleeje verzurrege de happies en de dranksies. ‘t Enthousiasme nae de herkenning en
van de hernieuwde kennismaoking is blijkbaor zô grôôt, dat de mense van de verzurreging mè
moeite de koffie, thee en dranksies aan de man of vrouw kanne brenge: D’n ‘dorst’ naer mekaor is
duidelijk grôôter. Kort nae aanvang is een klassefoto gemaokt. Deuze is daernae afgedrukt, zôdat
aan ’t end van de bijêênkomst iederêên met een foto naer huis gaot. Ok een volledige lijst mè
naome, adresse en tillefoonnummers is beschikbaor voor aalle aanwezige.

Juffrouw Veldhuize
Nae ’t maoke van de foto, is t’r een ‘officieel’ gedêêlte waerbij onder meer kort wor stil gestaon bij
de overlede klasgenote. Teus begint met de opmaareking dat ie nooit hà kanne denke dà Juffrouw

Veldhuize ooit nog is bij hum in de klas zou zitte. Kees Cleton het een aantal foto’s uit de lêêgere
school periode verzaomeld en vergrôôt opgehonge. Deuze kanne worre naebesteld. Drieëntwintig
klasgenote maoke hier gebruik van en bestelle bij Keese 57 foto’s. Roos Cleton en Bert Visser
hebbe tijdes de bijêênkomst een serie nieuwe foto’s gemaokt. Nae ’t officiële gedêêlte is t’r aalle
ruimte voor ’t ophaole van herinneringe en om bij te praote nae een zô lange periode. ’t Is hêêl
aareg gezellig. ‘t Enkelde ure durende ‘speulkwertiertie’ wor onderbroke deur een toespraoksie van
Juffrouw Veldhuize tot heur ‘lieverdties’ uit 1950/1951. Ze vertelt in ’t kort heur leveslôôp en ok
dat een dochter van êên van de klasgenote nou heur schôôndochter is. D’n bijêênkomst aaindigt om
18.00 uur.

Zôôvel jaer laeter
Vijfentwintig klasgenote hebbe d’r aaige aangemeld voor een gezaomelijk etentjie nae aflôôp van
de reünie in ‘De Handpalm’. In een Chinees restaurant op ’t Winklerplaain in Slierecht worre de
onderlinge gesprekke voortgezet. Tijdes ’t ete en ’t onontkombaore afschaaid, komme hier en daer
wat ouwe gevoeles bove voor ’t aandere geslacht. En bekentenisse! En dat ’r destijds wel is extrao
deur een straet gefietst wier om een zekere (ex)klasgeno(o)t(e) nog is te zien. D’r worre alsnog wat
‘achterstallige’ zoene uitgedêêld. Blijkbaor nou of nooit! Ok worre bloedverwantschappe ondekt.
Deuze lêêgere schoolklas is in 1954 uit mekaor gegaon, aamel naer hum of heur vervolgoplaaiding.
´t Mag toch wel hêêl buitegewoon worre genoemd dat, 53 jaer laeter, van de 40 potentiële reüniste
d´r 35 ex-klasgenote mekaor weer ontmoet hebbe, hee!
T. B. H.
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas de
stambôôme van de femilies Van Heteren, Mijnster en Meerkerk. Kom ok ‘s ’n kijksie neme in ons
clubgebouw ’t Onderhuys (Kerkbuurt 243). Elleke woensdagmiddag benne me d’r!

