Kader: Vorige week, donderdag 18 november, hield de Historische Vereniging ‘Sliedrecht’
een ledenavond in de zaal van het Griendencollege. De heer H. Harrewijn hield een boeiende
lezing over de geschiedenis van de Alblasserwaard. Foto’s, gemaakt op deze avond, zijn te
zien op de verenigingssite www.historie-sliedrecht.nl

De plaquette, op de muur van de Grote Kerk, die in 1985 werd onthuld …

Bezondere ontmoetinge (930)
Ze zegge wel is dat ’t toeval nie
bestaot, mor bij mijn viele de
afgelôôpe tijd toch tevaallig twêê
uitnôôdiginge voor ‘n
reünie
tegelijk in m’n brievebus. Êên
daervan was van de ULO, MULO en
MAOVO in Slierecht. ‘t Bleek een
hêêl
goed
georgaoniseerde
bijêênkomst met aanderande lekkere
happies. Ikke heb ’r mè volle teuge
van genote en naer ik begreep nog
zeker zô’n ruim 600 oud-leerlinge
mè mijn. Compelemente voor d’n
orgaonisaosie!
Grandiôôs! ‘k Was trouwes nò nooit in ’De Griende’ gewist, wat ’n prachtig gebouw! Naest

geweldige ontmoetinge wor ie alleevel ok weer herinnerd aan de tijdelijkhaaid van ‘t leve,
want in de afgelôôpe 50 jaer blijke d’r dan toch alweer veul, alleevel teveul, voormaolige
klasgenootjies te zijn overleeje. Mor aalles bij mekaor genome was’t een gebeurtenis waer ie
mè genoege op ken trugkijke!

Kamp Amersfoort
Dien aandere uitnôôdiging was voor
een reünie van oud-officiere van de
voormaolige Rijkspliesie. Dat kurreps
wier opgericht op d’n ellefde
november 1945 en wier, nae de grôôte
pliesiereorgaonisaosie, in 1993 opgeheve. Nou is d’n ellefde van d’n
ellefde ok de startdaotum van ’t
carnaval, mor dà’s ok wel weer toeval. Dut jaer was die reünie op d’n Boskamp in Leusde.
Dà’s ’n pliesieoplaaidingsinstituut dat in de tachtiger jaere is gebouwd op de plaets waer in
d’n Twêêde Wèreldoorlog ’t Kamp Amersfoort (Polizeiliches Polizeigefängnis) was. Bij d’n
bouw gaf dà nogal wà consternaosie omdat ’r in d’n oorlog nogal wat pliesiemense fout
wazze gewist en daerom wier ’t nie gepast gevonge om nou percies daer een pliesiegebouw
neer te zette. ’t Is t’r toch gekomme en nou is t’r op ’t terraain een permenente expesisie over
’t Kamp Amersfoort.

Hêêl aareg fout
In ‘t programmao wier ok tijd gevonge
om dien expesisie te bezoeke. Dan stao
je d’r toch van te kijke, dat daer tijdes
d’n oorlog meer as 35.000 mense
gevange hebbe gezete. ’t Wazze
aanderande gevangene. Sommiges
wazze gepakt voor zwarte handel, aanderes wazze gepakt tijdes ’t onderduike
en netuurlijk ok verzetsmense. Ok zijn
daer de Maarewegijzelaers uit Slierecht
en omgeving heengebrocht. In ’t kamp
wiere d’r veul tewaarek gesteld in de
bosse. Ze hadde te maoke mè verwaerlôôzing, honger, grovve mishandeling, vernedering
enzôô. Ok wiere d’r hêêl veul mense dôôdgeschote. De redene daervoor wazze aanderand,
mor êên daervan was wraok voor bevôôbeld gepleegde aanslaoge deur ’t verzet. Tijdes een
reünie worde veulal bezonder leuke en gedenkwaerdige gebeurtenisse opgehaold, mor zô’n
rondlaaiding maok ie wel pijnlijk duidelijk dà je leve deur zaoke waer ie soms hêêmel gêên
invloed op het, hêêl aareg fout ken gaon!
Piet van Grietjes

