BARBIER

's Zaeterdasaeves liep 'k mit m'n vriendin in de Kaarkbuurt. Dat was vaste prik, dat dee
iederêên. Al liepe we nou te blaauwbekke van de kou, we ginge tóch. Op een aevend liepe d'r
een paor jonges die bepaold nie van d'n dijk wazze. Laeter hoorde we dà-ze uit Dordt
kwamme. Ze woue zeker die Slierechse maaider ok wel 's zien. Nae wat gun en weer gedrentel
maokte ze een praotjie mit ons. Dien êêne was jongste bediende op 't ketoor van een houtwurf.
D'n aandere was kapper. Nou hà-je in een kapperszaok een jongste bediende, die was voor 't
inzêêpe en voor 't bij mekaor vege van de haere. Dan was t'r een halfwas bediende en een
volslaoge kapper. Die jonge vertelde dat 't, waer hij waarkte, een eerste klas heerezaok was.
Daer was nog een grôôt verschil in. Daer zoue ze je gêên pannechie op je hôôd zette. Daer
glom aales van 't koper en d'r wazze veul spiegels. Je mos t'r ok dik betaole en daerom hadde
ze ok allêên deftige klante.
Dat was an d'n dijk wel aanders. Onze barbiers hadde d'r mêêstal een baontjie bij, zôas
kleermaoker. Ze konne aanders zeker niet aan een weeklôôn komme. 's Zaeterdas was 't aarg
druk in de scheerwinkel. De mêêste manne waarkte buitenaf en deeje d'r hêêl de week niks aan,
mor dan 's zaeterdas liet iederêên z'n aaige schere. Dien dag was t'r een hulpie, een jonchie net
van 't school, om iederêên in te zêêpe. Vaste klante hadde soms een aaige scheerkwast. Bij de
barbier wiere aale nieuwchies van d'n afgelôôpe week behandeld.
Vaoder scheerde z'n aaige zelf, mit een lang scheermes dat-ie dubbeld kon klappe, net as een
zakmessie. Voor 't slijpe van 't mes had-ie een soort riem die aan de deurkruk gehange wier en
daer haolden die 't mes langs.
Bij de kapper in Dordt droege de bediendes een witte jas en ze mosse aaltijd aarg schôône
hande hebbe. Nou moe, dat hà- m'n vriend wel! Azzie dan 's naer de Slierechse baggerjonges
keek. Die krege d'r hande nooit meer echt schôôn. "De pot zit 'r in!", zou Opoe zegge.
Die Dordtse jonges zagge d'r vedder ok hêêl aanders uit. Ze hadde mooie donkere pakke aan
en een lichte regenjas over d'r aarm. Ze droege glazeeje handschoene en de kapper droeg
lakschoene mit grijze slobkouse. Ze namme netjies d'r hoed voor ons af as we ze tege
kwamme. Daer giechelde we wel om, mor 't was toch leuk. Op een Hemelvaersdag zoue we op
de fiets naer Dordt gaon om kennis te maoke mit z'n femilie. Wat 'k nou aaigelijk verwacht
had, weet 'k nie, mor 't pakte hêêl anders uit dan 'k gedocht had. Hij had waainig over thuis
verteld. Wel, dat z'n vaoder gesturreve was. Ze weunde op een bovehuis in een naauw

straetjie. 'k Zie nog de kaole houte trap voor me. Z'n moeder en z'n twêê broers zagge d'r hêêl
gewoontjies, zô niet aaremoei-ig uit. De kapper viel wel een bietjie uit de tôôn.
Z'n broer vertelde dat-ie op ketoor zat en 's aeves leerde. Hij wou hôôgerop komme. De
jongste was pas veertien jaer en lôôpjonge bij 'n banketbakker. De moeder ging haalve daege
uit waarke. Ze praotte aerdig tege me en vertelde dat 't nie meeviel om rond te komme, want
ze trok nerges van. Veraal de klere wazze duur en de jonges deeje graeg mit de mode mee.
Volges mijn was dat allêên bij de kapper 't geval. Aal praotende kreeg 'k ok in de gaote dat 't
lôôntjie van een kappersbediende aarg lêêg was. Een soort baosislôôn, aangevuld mit fôôichies.
Azzie die fôôie d'r van aftrok dan verdiende ze 't zout in de pap niet.
Aal-med-aal was 't mor een miezerig bezoek. 't Is trouwes tusse ons ok nooit wat geworde,
ondanks z'n lakschoene en z'n vet geplakte haer.
'k Was te veul op de buitekant afgegaon. Naederhand keek 'k toch een bietjie anders tege de
jonges van d'n dijk aan. 't Zou ommers belachelijk zijn gewist, as die d'r pet voor-ie afgenome
zoue hebbe. Ze hadde dan wel niet aaltijd schôône hande en ze liepe aaltijd mit zô'n grôôte
rôôje zouwdoek in d'r zak. Maor.......ze verdiende temenste een goed lôôn en.......wat ok hêêl
belangrijk was.......je kon mè-ze praote in 't Slierechs, as Brijhappers onder mekaor!
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