De vroegere Dijkstraat, nu A.W.de Landgraafstraat…
Bij zijn komst naar zijn oude buurt zal de, als jongeman
vertrokken, oud-Sliedrechter zelfs zijn eigen buurt niet
gemakkelijk terug herkennen. Waar is het ‘Veugelwinkeltjie’
gebleven? Waar de Coöperatie? De Westerbrug? Kapper Cas
Sels? De Chinees? De tuin van Nieuwpoort? Een hele rij
woningen. Ja, in 50 jaar kan er veel veranderen!

Jeugdvriende ontmoete
Kèrel mense, wà gaot de tijd toch vlug. Een dag is verbij
voordà je d’r aareg in het. Afhankelijk van de kelender die d’r
bij jou thuis hangt, wor ie d’r iederen dag, week of maond aan
herinnerd. As ie d’r een blaojchie van afscheurt of omslaot, dan
wor ie mè je neus op de faaite gedrukt. Je ben weer minstes
een dag vedder in ‘t jaer, of meschie wel zeuve, of
êênendaartig. Je mot ’r nie iederen dag bij stilstaon, mor zô af
en toe je aaige is afvraege hoe veer je in ’t jaer ben, ken gêên
kwaod.

Onderlest wiere me deur een ouwe jeugdvriend benaederd ovve
me nog is met ’n klaain ploegchie jonges en maaider, van ruim
50 jaere trug, bij mekaor konne komme. De reeje die die
daervoor bedocht had, was simpel. Hij weunde en waarekte
sund z’n achttiende in ’t buiteland. Toe die opgeroope wier voor
d’n diensplicht, was tie naer z’n vaoder in Engeland vetrokke.
Hij mos van dà militaire gedoe niks hebbe. Pao wis wel ’n putjie
voor hum en hij raaisde af naer Aofrikao. Kaopstad wier z’n
weunplaets. In een Duitse club kreeg tie kennis aan ’n Engels
vrouwchie en dà wier dikke vekering. Nae een hortie mos tie
naer Namibië voor ’n klus en toe zijn ze mor getrouwd, dan
konne ze temenste bij mekaor blijve. D’r kwamme kaainder,
van ieder soort êên en laeter nog vier klaainkaainder. D’n hêêle
femilie bleef ’De Kaop’ trouw en ze deejen ’t goed. Volop
waarek aal die jaere en as ’n echte gebore Slierechter zat ie
over hêêl de wèreld in de civiele en weg- en waoterbouw.
’t Leste kerrewaai voor hum was d’n bouw van ’t grôôte
voebalstaodion
in
Kaopstad
zellef,
voor
de
wèreldkampioenschappe in 2010. Omdat ie ondertusse 65 jaer
geworre was, vong die ’t mooi gewist. Hij was de mêêning
toegedaen dat de jongeres ’t stoksie mor mosse overneme, en
zô verkocht ie z’n aandêêle in de zaok om van ’n goejen
ouwendag te gaon geniete. In de buurt van Kaopstad geeft ie
nou rondlaaidinge as gids bij de Taofelbaareg. Hij gaot ok twêê
keer in de week baaregwandeltochte maoke met ’n ploegchie
kennisse en hij zaailt hêêl wat af in de baoie rondom De Kaop.
Omdat ie nou voor ’n wandeltocht van de Ierse Zêê naer de
Noordzêê, dwars deur Engeland heen, in de buurt was, wou die
graeg z’n Slierechse jeugdvriende nog is ontmoete, zô ’k aal
êêder zee. Onderlest is ’t gebeurd. Hêêl bezonder, ’n haaleven
êêuw mekaor nie gezien en toch net of ’t pas gistere was, as ie
de verhaole van toen vertelde of aanhoorde. ’t Lekend wel of de
tijd eve hà stilgestaon…
Huib Kraaijeveld

