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Effe naer Waerthove … en … en … 
 
’n Zaeterdagmiddag wazze me, m’n vrouw en ik, ’n hortie in ’t meseum in de Kaarekbuurt, dà ’s 
bekant aaltijd zô’n bietjie de gang van zaoke ’s zaeterdassmiddas. Eerst ’n pôôsie naer Waerthove, 
daer zie me aaltijd wel ’n ouwe bekende, zôôas Sientjie van Sinttruije, zellef ok al nie zô jong meer, 
die dan bij d’r zussie van in de negentig op bezoek komt, iedere zaeterdag hêêl trouw! Of  Gerrit 
Slagbôôm, die ik ok al kan van Johan de Witt, toe ’k as jongchie van een jaer of zeuventien in de 
leerschool daer terechtkwam. Hij wor trouw bezocht deur z’n zuster en zwaoger. Ok Korsjonnao’s 
en Besjaone kom ik daer regelmaotig tege, want Besjaones moeder zit ok alweer ’n hêêl hortie in 
Waerthove. Riens Laogewaerd mò ‘k ok nie vergete, die z’n vrouw zit ‘r al ’n hêêlen tijd. Grôôt 
ontzag kà je voor zukke mense hebbe die zô ’n tijd d’r vrouw of man of femilie trouw blijve 
bezoeke. Gelukkig maor dat ‘r zô ok nog ’n hôôp zijn. Ik kan nie iederêên opnoeme, dà begrijp ie. 
Odderjonne Têêuw zurreg mêêstal voor de koffie en de rest, die hoort daer gewoon bij d’n 
inventaoris, as ze d’r nie is, gaot ’r nogal is wà fout. Brigittes (onze schôôndochter) vaoder komp ‘r 
suns z’n vrouw d’r verpleegd is gewist, ok nog steeds. Aaigelijk ving ik dat iederêên, die daer toe in 
staot is, is ‘n keer in Waerthove zou motte gaon kijke! Gewoon eve goed naedenke of t’r gêên ver 
femilielid of ’n ouwe bekende is waer ie is ’n keer naer toe zou kanne gaon. D’r is de leste jaere  
zôôveul kere aa me gevraegd: “Hoe is ’t mè tie, of hoe is ’t met  heur?” Dan zee ‘k mêêstal: “Jòh, 
gao bij d’r kijke, dà zal ze harstikke leuk vinge om ’n ouwe bekende weer is te zien.” En dan 
komme veul de reaksies, van: “Dà doe ’k nie graeg” of: ”Ik krijg t’r aaltijd zô ’n raor gevoel van ì 
m’n lijf”, enzôôvoort. Die mense hen d’r, denk ik, nooit of waainig over naegedocht, dat, as 
iederêên uit heulieze kennissekring en d’r femilie d’r ok zôô over zouwe denke, as ze d’r zellef 
terecht gekomme wazze, ze hêêl gaauw ontzettend êênzaom wiere. Je kan d’r zô gaauw zitte; êên 
mement kan genogt weze! 
 
Mooi, mooi…prachtig! 
’t Bovestaonde mos me eve van ’t hart, ‘k hoop dà je me die uitwaaiding kan vergeve è me ’n 
bietjie kan begrijpe. Nae Waerthove wazze me dus ’n hortie in ’t meseum, daer lôôp op ’t ôôgenblik 
’n tentôônstelling van quilte, mooi, mooi... prachtig! D’r hange, deur ’t hêêle meseum heen, aamel 
prachtige gestikte dekes, zà ‘k mor zegge. Ze zijn zôô mooi, dà ‘k ‘r, van ’t begin af aan, hêêlemael 
kwijt van bin! We hen, al jaere geleeje, ’n buuvrouw gehad die daer ok an dee, die hà zôô ’n mooie 
bove de bank hange. Dat was t’r mor êên en nou hangk ’t hier vol. Aalle vrouwe van Slierecht en 
omstreke, en de manne netuurlijk ok, zouwe hier is naer motte komme kijke. Zôôveul moois hè je 
nò mor zelde bij mekaor gezien! Veraal de êênigzins technische voorstellinge praote tege me. D’r 
hangt ’r êên, die tevaallig deur ’n man is gemaokt, (’t schijnt echt iets voor vrouwe te zijn om aan 
zôôiets te beginne) die ving ik mooi, onwarschijnlijk! Iedere keer (en gelukkig komt dat nogaal is 
voor) kan ‘k ‘r weer met hêêl veul genoege en ok met hêêl veul respect naer kijke. ’t Is voor mijn 
iets bekant onbegrijpelijks, om zôôiets uit te denke en te maoke. In êên woord: geweldig! Nie 
vergete dus, 6 september is de leste keer en de tijd gao toch zô verschrikkelijk hard. D’r worde ok 
zôôgenaomde workshops gehouwe, waarekwinkels dus, en die worde ok hêêl goed bezocht, à je 
nog mee wil doen, mò je d’r as de kippe bijweze! Dan wordt ‘r voorgedaen hoe je ’t mot doen, weet 
jie wel?   
 
Femilie Krôôn 
Toe ‘k uit ’t meseum ’n pôôsie thuiszat, wier ik daervandaen gebeld deur Jo Groenewege. Hij zee: 
“Jammer dà je net weg bin, want d’r is hier ’n vrouwchie uit Tiel die bekant zestig jaer geleeje wel 
is in Slierecht hè gelogeerd. ’t Êênigste wà ze d’r nog van weet is dat ‘t bij de femilie Krôôn was, 



die ’n soortement van winkeltjie had aan de buitekant van d’n dijk. Want ze wis ok nog dà ze wel is 
(stiekem) deur ’n hekke op bezaltkaaie kon komme bij de revier. Jij as Kaoilapper zou dat wel is ’n 
keer kanne wete.” Nou weet ik gelukkig wel ’t êên en ‘t aor van Slierecht en van de mense uit wijk 
A, mor dut was netuurlijk  wel hêêl waainig om mee te beginne. ‘t Geval wil, dat onze bure, die op 
A 134 weunde, Krôôn hiette en die hadde ’n zeun Kees, die aaltijd wel ’n soort vrij beroep 
uitoefende. Tevaallig zat ‘r bij mijn in de klas ’n jonge die ok zô hiette en die, doch ik, zô ’n bietjie 
schuin tegenover die Kees Krôôn weunde. As me zôôiets gevraegd wordt, wì ’k dat aaltijd zô 
gaauw mogelijk oplosse, dus belle naer Aorie Krôôn. Dà ’s nie zô lastig, want we zien mekaor 
regelmaotig op de reünie van onze lêêgere schoolklas en is z’n adres bij mijn bekend.   
 
Grôôthandel 
Hij wis ’t en vertelde dat ie wel is mè Keese op pad gong, want Kees hà gêên winkeltjie, mor ’n 
soort grôôthandel in kroijenierswaere. Aorie gong dus wel is met ‘m mee om z’n bestellinge rond te 
brenge. Hij weunde bij de Wiel, naest dokter van Gangele aan de buitekant, prijs dus. Eve 
geperbeerd Jannie Têêuw te pakke te krijge, want die mos, zôôveer as ik weet, ome zegge tege 
Keese, nie thuis. M’n vrouw kwam op ’n goed idee: “Ze hè nog ’n zuster, die weunde bij mijn 
vaoder en moeder op Oukaarek in de straet, meschie weun ze daer nog wel.” Gebeld, ja hoor gelijk 
de goeje: “O jòh, dat was die en die, dan mò je bij m’n nicht zijn, dà ’s de dochter van Keese, die 
mot ’t wete. Ze weunt tegewoordig in Slierecht, in de Hobbemaostraet, in Cantate, en ze hiet zô en 
zô.” Gebeld en ja hoor: “Hé, mor dà ’s harstikke leuk ‘k hè meer dan êêns gedocht: wà zou daer nou 
van terecht zijn gekomme. Ik hè voor d’r moeder genaaid en d’r ouwere zussie was bruidsmaaisie 
toe ‘k trouwde, geweldig!” Tillefoonnommer deurgegeve, nog eve gebeld naer de vrouw uit Tiel, 
om percies te zijn Kapel-Avezaath, en aalles was rond. Ze was t’r ’n bietjie onderstenbove van dat 
’t zô gaauw gelukt was om overaal achter te komme en zee dà ze me nog wel wat zou laete wete 
over hoe ’t ketakt vedder is verlôôpe. Iederêên gelukkig. Leuk, hee! 
 
Aoichie Sprong. 
 
P.S. ‘t Aalderleste nieuws, zôôas de nieuwe stambôôm De Vrôôme, is te vinge op www.historie-
sliedrecht.nl. De verêênigingsruimte is in juli en augustus weges d’n vekansietijd geslote.           


