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Speule op Baonhoek
Van een trouwe lezer die onze stuksie regelmaotig leest, krege we deuze brief,
waervoor we „m hartelijk dank zegge.
De dialectstuksie in De Merwestreek lees ik aaltijd graeg. Toe ik onderlest een
stuksie over Baonhoek las, doch ik bij m‟n aaige: “Daer mò jij ok wat over kenne
vertelle.” Daerom hier m‟n belevenisse uit de tijd toe ik nog naer school gong.
Wij weunde in de Kerremelkstoep. Dat is vlakbij de spoorbrug, dus we kenne zegge,
dat we an de revierkant gekipt en gebroeid zijn. D‟r was aaltijd wat te beleve.
Hengele deeje we aarg veul. We gonge ok wel ‟s in ‟t land hengele, mor we deeje ‟t
toch meer in de revier.
As ‟t mooi weer was gonge we zwemme en onze liefhebberij daerbij was, om aeltjies
onder de stêêne te zoeke. Naest de krib lagge of dreve d‟r van die grôôte bosse raait
en daer zatte d‟r ok genogt in. Die aeltjies gonge dan in ‟n potjie mit waoter en wiere
netuurlijk prompt vergete. Nae ‟n paor daege stonke ze de pot uit.
Zwemme dee je vroeger mit je onderbroek aan, want zwembroeke kon niet lije.
Netuurlijk achterstevore, want van die mooie afsluitende gulpe wazze d‟r in die tijd
nog niet.
Op d‟n dijk wazze daer twêê timmerwinkels. Behaalve ‟t gewone timmerwaark voor
huize, maokte ze ok opbouwe op ponteniersschuitjies voor de griendwaarkers en
soms ok grôôtere om in te weune. De baksies voor die aoksies lage in ‟t waoter
tegenover de stoep. In ‟t hange van d‟n dijk sting d‟r toe nog ‟n kollesaole bôôm en
daer kortbij een klaain loswallechie, dat we ‟t Hôôgchie noemde. Daer tusse lagge
die aarke mit draeje vast. Nou was ‟t ‟n sport voor ons om langs zô ‟n draed
onderstebove hangend aan boord van zô ‟n baksie te komme.
Veul kere gong dat goed, mor as t‟r prongeluk een losse bôôt langs kwam mit grôôte
golve, dan lagge die baksies heen en weer te haole en gong-ie mit draed en aal
onder waoter. D‟r zat dan niks aanders op danmit-jie natte klere naer his te gaon en
daer was dan wel ‟s windkracht 7, want verschôôninge lagge vroeger ok niet voor ‟t
grijpe.
Om nog eve op ‟t hengele trug te komme,dat deeje me ok wel ‟s overdiep. We mogge
dan wel ‟s mit ‟n ome van ons mee. Die had ‟n Sliedrechse roeibôôt. ‟t Was mor net
oversteke, want net eve bove de spoorbrug was t‟r een gat in de kaoi, waer ‟t waoter
as ‟t van vloeje was mit kracht naer binnene liep. In de kom achter dat gat was ‟t
pradchig viswaotger en d‟r wazze ok kanjers an visse te vange. ‟t Had êên naedêêl,
je mos ‟t tij afwachte om d‟r weer uit te kenne, weer of gêên weer.

