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SCHETSE RIJ-JE 

 

Die bewuste winter had 't al 'n tijdjie gevrore en in de slôôte legt al flink wat ijs. De jonges 

doen aan "koek trappe" en schotsie wiebele en komme daegelijks mè natte voete thuis. Huipie 

van de bure had 'r koppie onder ingezete en kwam hard schrettend en strontdeurwaoternat naer 

huis. Z'n moeder hèt 'm, met die kou, nog in 't schuurtie drôôg goed aangetrokke, want ze mos 

die stinkende troep nied in d'r keukentjie hebbe. Toen mos tie voor straf naer bed.  

 

Strenge vorst 

 

Mor nou begint 't inêêns hard te vrieze. D'n buurman roept over d'n haaining aa m'n vaoder: 

"Wà denk ie van de lucht, Willem?" "Nou", zeg vaoder, " 't gaot 'r hard tegenaan en 't zel nog 

wel 'n tijdjie dure, want de wilde eende vliege in 'n v-vurm en dat betekent strenge vorst en d'n 

almenak zeg 't ok!" Tege ons maokt ie 'n grappie as we naer school gaon. Hij zegt: "Trek je 

muts goed over je ore anders vrieze ze nog aa je hôôd vast!" De blomme staon dik op de 

raome, je krijg ze d'r d'n hêêlen dag nied af gestookt. "Maarge kanne me schetse rij-je", denk 

'k. Ik rij op 'n paor schuitjies die nog van moeders gewist zijn. Vaoder hèt 'r al 's nieuwe bande 

in gedaen. 'k Zou aarg graeg 'n paor zwierbolle hebbe, mor moeder zegt: "Je denk zeker dat 't 

geld op m'n rug groeit en je broer rijdt nog wel op van die ijzeres met van die krulle van vore." 

"Ja, zeg 'k, mor dat is 'n jonge en hij kan ok nog die Friese deurlôôpers van vaoders gebruike. 

En bij die và mijn zit 'r 'n scheur in 't hielleertie en as dat breekt gao 'k zô legge vaale." "Daer 

gao je dan mor mee naer ome Teunis, die zel d'r wel 'n nieuw aan doen." Ome Teunis is t'r 

uitgevrore. Hij waarkt aarges in Zêêland aan de dijke, hij is stêênzetter. "De bezaltkaaie vrieze 

aa je vingers vast," zegt ie. M'n schaetse worde gemaokt en hij belooft, dat ie 'n paor nieuwe 

prikke zel maoke voor Jaopie z'n slee. Hullie zelf hebben 'n douwslee, daer breng tante de 

jonges mee naer de bewaorschool as t'r snêêuw leet.  

 

Uitgevrore 

 

Voor de mense die d'r uitgevrore zijn is 't 'n zurgelijke tijd, want de verdienste staon stil en je 

weet nooit hoe lang 't duurt. Ome Teunis zegt: " 'k Zel vandaeg 's naer d'n hoepmaokerij van 

neef Leen gaon in Giessendam. Die hèt wel 's meer gezurgd voor 'n bietjie winterwaark. En 

aanders ete me mor 'n keer meer hoepmaokersspek", zegt ie lachend. 'k Zeg tegen 'm dà 'k zô 

graeg nieuwe schaetse wil. "Je kan wel zô veul wille", zegt ie, "mor 'k denk dat bij jullie de 

lamp ok dikkels voorover hangt! Je mot zien dà je 'n paor stevigere schoene krijgt, dat rijdt 

veul beterder. Ik hè veul mè m'n seldaotekissies aan geree-je." Thuis begin 'k dan mor eerst 

over die schoene. Dan blijkt dat moeder op zolder, in een kist, nog 'n paor knôôplaersies heb 

zitte med 'n knôôpehaoksie d'r bij. Ze zegt: "Die zijn nog van de mevrouw gewist waer 'k 

vroeger diende en zelf hè 'k 'r ok veul op gereeje."  

Wad 'n ouwerwetse dinger! Mor d'n aandere dag, op 't slôôtjie blijk dà ze geweldig goed zitte. 

 

Waarme pons 
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We hadde op Baonhoek 'n ijsbaontjie op 'n poldertie naest de betonfebriek van Piet Volker. 's 

Aeves is 't verlicht en d'r is 'n tentjie voor waarme pons en anijsmelk. Wij kôôpe d'r 'n 

polkebrok. 't Is aarg gezellig en iederêên rijdt met iederêên. D'r worde wedstrijchies gehouwe 

en d'r wordt gekostumeerd geree-je. Met hêêle groepe worde d'r tochte ondernome naer 

Wengerde, Allebles en Blesgraef. Iedere schetserij-jer komt aan z'n trekke. Voor ouwere 

mense is tie winter minder leuk. Ze zitte met bevrore kraone en pleeë. Deurdat 'r veul mense bij 

d'n dijk lôôpe, is t'r veul aaremoei. 't Vriest zô hard, dà m'n broers, die op 't lêêge zoldertie 

slaepe, 't ijs van 't dak kanne klaauwe. En de rand van de deke bevriest van d'r aosem. Eên keer 

hebbe ze de bieze mat van de vloer over d'r aaige heen gelege. Ze zegge dat dat helpt tege de 

kou. In dat jaer zit de revier ok dicht en de schippers komme zonder waark te zitte. D'r is 'n 

baon geveegd op de revier, om te schaetse. Manne en jonges gaon met priksleeë  't ijs op. 

Laeter kwamme d'r zwaere ijsbrekers om de revier ope te breke. Dat was 'n zwaer kerwaai 

voor die sleepbôôte en hêêl Slierecht liep uit om d'r naer te kijke. 

Tegewoordig zijn d'r overal kunstijsbaone en met traaine en vliegtuige vol trekke ze naer de 

wintersport. Wij mosse ons behelpe mè knôôplaersies en 'n klaain ijsbaontjie bij de rosmeule. 

Mor 'k denk, dat 't plezier d'r nie minder om was. 
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