
 

De Sliedrechtse Kerkbuurt circa 1960 … 

Tja  Piet … dat overkomt mij nou nooit. Mijn sleutel kwijt zijn. 

Had het wellicht een idee kunnen zijn om in de buurt van je 

woonplaats bij het Leger des Heils tijdelijk onderkomen te 

zoeken? Voor de aardigheid een afbeelding van het museum 

toen het Leger des Heils daar gehuisvest was. Zie de plank 

boven de deur. 

Verlore huissleutel 

Je hôôp dat 't nooit  bij jou gebeurt, mor dan slaot onverwachs 

't nôôdlot toe. Je kom 's middas thuis và je waarek en wil 

netuurlijk ommiddellijk naer binne gaon, mor je kan je sleutels 

nie vinge. Je gaot êêst aal je zakke nae. Jaszakke, binne en 

buite.  Broekzakke, links en rechs en daerna je kontzakke. De 

schrik slaot om ie hart en d'r ontstaot een vlaog van peniek. 

 Nogmaols aalle zakke binneste buite gekeerd, mor gêên 

sleutels te bekenne. Dan toch ok nog maor in d’n oto gekeke of 

de sleutelbos nie op de bôôjem leet. Gêên rizzultaot. Ongelôôf: 

"Hoe kan dà nou?” en  moedelôôshaaid: "Ja hoor, dát heb ik 



weer!" Meschie ok wel aallebaai. Je ben d'r nou wel zeker van 

dà je je sleutels kwijt ben. D'r komme bekant een paor 

krachttaareme uit, mor dà help ie tóch nie. Op dat ôôgenblik 

begin ie je te realisere hoe goed jie op advies van de pliesie je 

huis hè bevaailigd en dà je zonder sleutel je huis nie binne kan 

zonder aareg veul schaej te maoke. In 't hêêle huis dubbel glas, 

vaailighaaidsslote en nog wat aandere 

vaailighaaidsvoorzieninge. Dan gao je bij je aaige te raeje. Wat 

nou? 't Beurt ommers alleevel as t'r gêên mens thuis is. Je hà 

nog vlotjies wà waarek wille afmaoke en 't aevendmaol wille 

voorberaaide, omdà je 's aeves nog op vesite mot. Zô kan 'k 

nog wel een pôôsie deurgaon. Vul ’t zellevers vedder mor in. 

D'r zijn ’n hôôp mogelijkheeje.  

Je herinner je aaige dà je vrouw sleutels bij de bure hà 

afgegeve voor zukke nôôdgevaalle. Je besef dan pas hoe 

belangrijk goeje en betrouwbaore bure zijn. Daer gaauw naer 

toe gelôôpe, mor ja, dan hè je te maoke met de wet van 

Murphy. As t’r iets fout gaot, dan gaot ok aalles fout. Nou, dà 

beurde ok. Bij de bure niemand thuis. Dan mor in d’n oto gaon 

zitte wachte tot de bure thuiskomme. Nae ruim een uur 

wachte, kwam de buurman op de proppe. Op dat ôôgenblik 

voor mijn een geschenk uit d’n hemel, mor wà blijkt? D’n 

buurman weet dà m'n vrouw sleutels het afgegeve voor deuze 

nôôdsituaosie. Hij weet allêên nie waer z'n egao die sleutels het 

opgeburrege. Dus zit ’r niks aanders op dan op de thuiskomst 

van d’n buurvrouw te wachte. Somtije zit ’t ok wel  is mee, 

want nae een pôôsie kwam ze opdaege en zij wis gelukkig wel 

waer ze de reservesleutels van ons hà gelege. Dankbaor nam ik 

ze in ontvangst en kon naer binnene. Ik wens aalle lezers die 

dut overkomt toe dà ze êên of aandere vaailige 

voorzurregsmaotregel hebbe genome. Veraal ok in de 

vekansietijd! 

Piet van Grietjies 

  


