Verjaardagskalender van de Historische Vereniging Sliedrecht

Gerrit krijgt elk jaar dezelfde kalender met afbeeldingen van
een filmster uit het verleden. Hij zou er ook eentje van de
Historische Vereniging naast kunnen hangen. Deze grijpt terug
op dezelfde periode. De kalender is te koop bij boekhandel De
Waard in de Kerkbuurt, op woensdagmiddag bij de Historische
Vereniging, Kerkbuurt-West 243, en in het Sliedrechts Museum.
De kalender kost € 7,95.
Een nieuwe kelender
Hoeneer is iets nou van gewoon, verworre tò tredisie?
Netuurlijk weet ik dat een tredisie van ginneraosie op
ginneraosie wor overgegeve en dat ‘t dan pas die naom
verdient. Maor as ik nou al 15 jaer achter mekaor al mè kerst
dezellefde kelender krijgt, mag dat dan ok een tredisie hiete?
Dezellefde kelender? Om de grappemaokers onder u mor gelijk
te gaauw af te weze, nie hêêlemael dezellefde netuurlijk, want
dan zou ie d’r mor êên keer in de zôôvel jaer de goeje daotums
op kanne zien. Zou wel een goejekôôp idee weze… Nêênt, met
dezellefde kelender bedoel ik, dat ie ellek jaer gewijd is aan ‘t
zellefde persenaozie: Marilyn Monroe.

Werschijnlijk hoef ik niemand uit te legge wie Marilyn Monroe
was. Mor ik kà me wel voorstelle dà m’n fascinaosie voor deuze
vrouw u meschie wà vreemd voorkomt. Ze was toen ik gebore
wier al 33 jaer oud en toe ze in 1962 overleej was ’k net
twaolef jaer oud geworre. Ik ken dus nie zegge dà’k heur
bewust hè meegemaokt. Toe ’k twaolef was, wis ik aaigelijk nog
mor net dat ’r ok maaisies wazze en was ik – nae m’n liefde op
de kleuterschool voor m’n juf – nog hêêmel nie toe aan
vrouwelijk schôôn.
Mor as ik nou op die kelender de foto’s van heur ziet, vaal me
toch heur schôônhaaid aalsmor weer op. Ze blijf ’r aaltijd goed
uitzien. Dà’s ok gêên wonder, want ze wier nie ouwer as 36 en
dus beraaikte ze nooit de leeftijd dat uiterlijk vervaal ok bij
heur zou hebbe toegesloge. Meschie is ‘t daerom ok wel goed
dà ze nie ouwer wier. Ik kà me naomelijk nie voorstelle dà’k
nog een kelender mè foto’s zou ophange as ze (net as Mae
West – een aandere fillemster uit die tijd) 87 zou zijn geworre.
Overiges heb ik dat de laetste tijd wel wat meer…. as ’k
trugdenkt aan mense, zie ’k ze hêêl veul nog voor me zôôas
vroeger. Een plaetjie van nou is dan bekant aaltijd weer
eventjies een schok. En zô is dat ok wel in ons durrep. Plaetjies
van vroeger en dan constetere dat ‘t nou echt aamel aanders
is. ‘t Zel me ok wel weer overkomme as ik temee de
tentôônstelling bekijkt over onze ouwe Wijk B, die vanaf
kommende zaeterdag te zien is in ’t Slierechs Meseum.
Waerom ’k percies deuzen dag dut stuksie schrijft? En waerom
over heur? Dut is gekomme omdà ’k ok wel een bietjie
aanhaokt aan d’n actuaolitaait. Vendaeg (14 jannewaori) is ’t
percies 51 jaer geleeje dà Marilyn (voor d’n êêste keer)
trouwde met honkballer Joe DiMaggio. Ok al zô’n schitterende
naom uit d’n Amerikaonse wèreld van glitter en glemmer.

Gert

