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Deurgeefstoksies
Ik heb op vekansie in Indonesië weer gewoon op ’t internet kanne geniete van aalle stuksies
Slierechs diëlect toe me daer mè vekansie wazze. Ikke las onder aandere ’t stuksie van Bertus
R. IJ. Happer waerbij hij ’t stoksie overnam van Macky’s en ok ’t verhaoltjie van Macky’s hè
’k netuurlijk geleze. Ik voelde me daerdeur geroepe om ok weer is achter de p.c. te kruipe en
vandaer deuze bijdraoge. ’k Hoop mor dat ‘r nog meer lezers d’r aaige aangesproke voele en
ok is een stuksie zalle aanlevere bij de diëlectgroep.

Pensionaodo praot
Tijdes de vliegreis naer Baoli kwamme op zeker ôôgenblik m’n gedachtes weer is op ’t begin
van m’n pesjoen. Toe’k mè vervroegd pesjoen gong, doch ikke dà ’k de rest và me leve
vekansie had. Dà gevoel hà ’k in ieder geval de êêste tijd. Al gaauw kwam ’k ’r achter dà dat
gevoel mor ’n pôôsie zô blijft. Ik had in ieder geval nie ’t gevoel dà ’k in een diep zwart gat
viel waerbij ’k ’t waarek en de contacte met de collegaos zôô aareg miste dà ’k t’r last van
had. D’r veraandert van d’n êêne op d’n aanderen dag wel hêêl aareg veul, zôôdà je nermaole
ritme tetaol op z’n kop gaot. De wekker lôôp nie meer af en je mò nie meer in de file naer je
waarek. Nie meer op zaeterdagochend nog een report voor ’t overleg met de laaiding van ’s
maondas schrijve. Nie meer zondas aalle stukke voor dàzellefde overleg deurneme. Nooit
meer beoordêêlings- en functioneringsgesprekke voere. Nie meer naedenke over
kernkompetensies en anderande medelle. Gêên slaepelôôze nachte meer deur te piekere over
de te haole doele en zô. Wat een genot!

Écht fijn
Ok voor m’n vrouw, die gelijk mè mijn is gestopt mè waareke, veraanderde d’r veul. Die is ’t
ommers nie gewend dat ’r d’n hêêlen dag een vent rondom d’r heene hangt. Onwillekeurig het
dat grôôte invloed op j’n dagindêêling. Je krijg de naaiging om elleken dag uit te slaepe en
dan kom ie bekant tot niks meer op zô ’n dag. Dà ’s netuurlijk nie prettig en daerdeur verveelt
dat ok gaauw. Daer kom nog bij, dat d’n êêne graeg ’s maareges vroeg begin te waareke en
dan voor de middag klaor wil weze, trewijl d’n aandere graeg êêst z’n krantjie leest, de
administraosie afwikkelt en pas nae de middag begint mè klusse. Kortom, grôôte
veraanderinge die aaise dà je nieuwe, duidelijke afspraoke maokt om perbleme te
voorkomme. In een vollegend staodium, je omgeving krijg dan deur dà je mè pesjoen ben,
beginne de verzoeke binne te komme. Aalle verêêniginge waervà je lid ben, hebbe perbleme
met ’t invulle van bestuursfuncsies en dan beginne ze aa je te trekke. As ie gek genogt ben,
krijg ie ’t nog drukker as toe je waarekte en dà ken toch ok niet de bedoeling weze. Je mot
opnieuw assertief worde en nee durreve te zegge en alléén dat aanneme dà je echt fijn vingt
om te doen. Je het ommers je hêêle waareksaome leve al veul motte doen wat dêêl uitmaokte
và je baon, en wà je toch plichtmaotig dee, mor waer ie nou nie bepaold op zat te wachte.

Aal schrijvende
Tot zôô wijd nog eve truguitgekeke naer de beginperiode van ’t vervroegde pesjoen. Daer
begin nou ’t aainde van in zicht te komme, want aan ’t end van ’t jaer gao ‘k van Drees
trekke. Ik kan nò nie aareg aan die gedachte wenne, want vroeger vong ik dat ontiegelijk

ouwe mense, trewaail ik me nog harstikke jong voelt. Dà ‘s netuurlijk nie zô, hee. Daer hoef
ie alléén mor voor in de spiegel te kijke. ’t Voorhôôd wor steeds hôôger en ’t haer aals mor
grijzer en de plooie worde ok nie minder. Mor toch. Wel heb ik, net as Korsjonnao, dà ’k
meer as vroeger aan gesturreve femilieleeje trugdenkt. Fijne memente en de minder fijne
komme dan inêêns i je gedachte. Daerbij vaalt ’t me op, dat de tijd de minder mooie zaoke
naer d’n achtergrond doe verdwijne of zelfs uitwist, en dà juist de mooie en fijne dinge i je
herinnering blijve. ’t Menselijk braain is toch een meraokels prachtig ding, hee. Wà ’k ok een
meraokel vingt, is ’t faait dà je bij ’t ouwer worde ervaert dat de tijd veul sneller gaot. Daer
schijn ok een weteschappelijke verklaoring voor te weze. Die interesseer me nie zô, mor dà
dwing me wel om de dinge die ’k graeg wil, nou te doen en gêên dag uit te stelle, want je ben
oud voor ie ’t goed en wel deur het en dan is ’t messchie te laet. Laet ikke ’t hier mor bij laete,
want aal schrijvende ben ’k mè m’n gedachte al weer bij de vekansie van vollegend jaer, mor
êêst geef ‘k ’t deurgeefstoksie nog eefies aan iemand aanders deur … Aan wie?
Piet van Grietjies
Beste Korsjonnao, de hartelijke groete và je achterneef Jan van der Vlies.
P.S. De verêênigingsruimte is wekelijks op woensdagmiddag ope. ‘t Leste nieuws over de
verêêniging, is te vinge op www.historie-sliedrecht.nl. Deuze keer bevôôbeld de stambôôm
van de femilie Van den Adel.

