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OP DE KOFFIE BIJ KLAAIWEG  
 

Heb ie 't ok geleze in de Maarwestreek? D'n burgemêêster vraegt ons aalemael om 'n baksie 

koffie bij 'm te komme drinke op 't gemêêntehuis. Dà 's nog 's aerdig van die man. 't Is nie z'n 

verjaerdag, nêênt, hij hèd 'n hêêl wat mooiere naom bedocht. 't Hiet: " 't Daechie van de 

gemêênte. Dat zal me een begaai geve! Mijn komp 't wel mooi uit. Ken'k d'n burgervaoder 

gelijk 's vraege naer iets waer 'k al 'n hortie benieuwd naer ben. Naomelijk, waer z'n mooie 

grijze krullechies gebleve zijn. D'n eerste keer dà 'k 'm zag, doch 'k gelijk: "Aaindelijk 's êêntjie 

med 'n mooi bossie haer op z'n kop!" En nou blijk 't tò nog zô'n staaile te weze. 't Zit 'm nied in 

z'n haere, mor in z'n daode, zalle me mor zegge. En deuze is  toch wel 'n hêêle beste. Magge 

we notebêêne  zellufs op z'n aaige kaomer komme kijke. Veraal de ouwchies schijne welkom te 

weze, want 't themao - wat dat dan  ok weze mag, zal 'k mor 's effe vraege - hiet " 

Ouwerebelaaid ". 

As  dôôdgewôôn mens kom ie nou niet aale daege op 't gemêêntehuis. Bang om binne te 

stappe ben 'k nou ok weer nie, mor wat hè 'k 'r te zoeke? 

Aaigelijk kwam 'k 'r allêên om 'n pepierechie te haole om te magge visse en dà 's al weer zô 'n 

ontiechelijke tijd gelêêje dà 'k 't me nie êêns ken heuge, of 'k 't meschie wel op 't pliesiebro ging 

haole. Ja, 'n pôôsie trug was 'k 'r ok nog om 'n kaortie te haole voor m'n klaainkaaind, zôdà ze 

d'n hêêle zeumer d'rmee moch zwemme. Veul lol hèt 't maaisie 'r nou ok weer nie aan gehad 

met dat miezeraobele weer van de afgelôôpe maonde. 

 

Urgeltjie 
 

'k Hè  zô voor m'n aaige 's bedocht wà 'k wil zien. Netuurlijk 't urgeltjie boven op de zolder. 

Dat hè 'k al zo dikkels hore speule en aaltijd was 't al 'n hartewensie om 't 's van naebij te 

bekijke. 

De kaomer van Klaaiweg krij 'k vanzelluf te zien as 'k wat mot vraege. 't Sikketrie staot ok op 

m'n lijsie, want daer was 'k toen 'k gong aantekene om te trouwe. 'k Hè wel van hore zegge, 

dat daer nou die loi, die over de schole gaon, in zitte. Kan 'k ok die Venus 's tegekomme, kan 

die me gelijk 's  vertelle hoe dat 't nou aai'lijk komt, dat 'r aal minder schole in Slierecht 

komme. Dat ken tò nooit z'n bedoeling gewist weze. 'k Doch ommers te wete dat ie liever iets 

opende of 'n eerste paol de boi-jem insloeg, dan iets af te stôôte.  

De ambtenaere van 't sikketrie zouwe nou in 't bijgebouwchie zitte, "De Zetstêên", of zôiets. 

Nooit và me leve ben 'k 'r binne gewist. 'k Hoorde van de bure wel dà je, azzie 'n kippehok op 

je aarf wil zette , of 'n haaininksie, dan met bouwpepierechies op "De Zetstêên " mò komme. 

Bij die loi van 't toezicht houwe. Die kijke dan ovvie 't nie te hôôg of te grôôt gao maoke. 'k 

Glôôf dà ze aales bij mekaor Gemêêntewaarke worde genoemd. Azzie, zôas ik, op 'n flatjie 

weunt, heb ie d'r waainig mee te maoke. 'k Ben toch wel blij die mense 's aan 't waark te kanne 

zien. 

Op 't gemêêntehuis hebbe ze ok 'n keuke las 'k. 'n Ambtelijke keuke nog wel. Daer krijg ie 

waerschijnlijk de happies en glaosies aangebôôje. 't Zal d'r wel sturm lôôpe .... Wordt 't nog 'n 

duur fêêsie voor Klaaiweg ok. Hij is 'r zelf an begonne, mot tie ok mor de gevolge draoge. 
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Ongeluk 
 

Effe kijke wat 'r nog meer te beleve vaalt. D'n brandweerwaoge, daer hoor ie as tie raozendsnel 

v'rbij gaot, allêên d'n herrie mor van. Bij je aaige huis of in de naebijhaaid kan die beter mor nie 

komme. Allêên naorighaaid op ie haals. De mense van de brandweer zijn toch wel onmisbaor. 

Ze laete ons 's percies zien hoe ze te waark gaon bij 'n ongeluk, dat wel gefantezeerd is. Mor 

goed dà ze nied expres iets in de fik zette. Zou 'n kosbaor zaoksie kanne worde. Nêênt, 't 

uitzaoge van 'n paor gewonde uit 'n kepotte auto is al sensaosie genogt. 

Dan is t'r ok nog d'n ambulans. Vroeger zeeje we gewoon ziekewaoge, 'n kniesoor die daerop 

let. De slachtoffers kanne dan gelijk naer 't ziekehuis - fijn hee, dà me 't nog hebbe - worde 

gebrocht. Gelukkig hoeve ze daer nie te blijve, zôdat heulieze femilie nied aal te ongerust hoef 

te weze. De pliesie mot 'r voor zurge dà me d'r nie te dicht med onze neus boven op gaon 

staon. Hopelijk neme ze d'r waark nied aal te naauw. Zou jammer weze! Op 'n grôôt schaarm 

is aales wel te bekijke, mog ie nied aales aamel van naebij kanne volge. Dien burgemêêster 

denk toch mor overal aan, hee. 

M'n aaige clubhuis, "De Schalm", vaalt ok nog te bezichtige. Daer gao 'k netuurlijk voor me 

goeje fesoen wel effe naer toe. 'k Zou aaigelijk de mense daer zelluf wel kanne rondlaai-je. 'k 

Ben d'r, tot op d'n dag van vandaeg, kaaind an huis. Mè klaoverjasse en biljarte stao 'k m'n 

mannechie nog best. 

Dat nieuwe stemmesien kà me wat. Was 'k net 'n bietjie aan dien ouwe gewoon geworde - 

hoewel 'k 'r bij 't stemme telkemaole nog wel effe 'n ambtenaer bij mos haole - en zou 'k  nog 

veul liever dat rôôje potlooichie gebruike, komp 'r weer 'n nieuwighaaidjie bij. Voor mense van 

mijn leeftijd had 't nie meer gehoeve hoor. 

Gêên gezeur om 'n zô 'n apperaot vedder van mijn kant.  

'k Ben al veuls te blij, dà 'k 's de kans krijgt om dien Den Beste effe te vraege of 'k voor m'n 

klaainkaaind volgend jaer weer 'n kaortie voor 't hêêle jaer kan komme haole as 't maaisie wil 

zwemme. Of gaot 't bad soms 'n hortie dicht, zôas 'k heb hore zegge? 

Dien Kurperaol kà me meschie nog wel 's haerfijn uitlegge in welke straete 't straks deur 't 

wegeverkeersplan aarg druk wordt, en waer 't wel mee zal vaale. Kan 'k ok 's vraege of tie wat 

kan vertelle over die traainbaon deur onze polder. As hij 't niet weet, kan êên van z'n maots 't 

wel uitlegge, want ze hebbe d'r toch ommers nie voor niks 'n hêêl daechie voor uitgetrokke! 

Tot zaeterdag 25 september zou 'k mor zegge, beste Slierechters! 

                     

       Bertus Rinus IJsbrand Happer. 
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R. Buizert. Weresteijn 1. Tel.01840- 12035. 

K. Lissenburg- v. Genderen. Weresteijn 72. Tel.01840- 15368. 
 
 

 


