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SCHAERESLIEP (Vervolg)  

 
Vleede keer hè 'k U verteld over Pruimebôôm de schaeresliep die nog regelmaotig bij me langs 

komt. Bij die bezoeksies worre d'r vanzelf herinneringe opgehaold over vroeger. In 't vorige 

stuksie wazze me gebleve bij de Vakschool. Daer gaon me nou weer vedder. De maaisies van 

de "Vakschool voor maaisies" wiere "vakduvels" genoemd. Waerom weet 'k nie, mor 't zel wel 

met de puberleeftijd te maoke gehad hebbe. Klokslag twaolf uur gong de school uit en ok de 

scheepswurve en de febrieke. Dan was 't daer 'n drukte van jewelste deur 't blaauw van de 

ketelpakke en de witte schorties die mekaor aantrokke. As vierjaerige begreep ie de 

kombinaosie nie zô goed, mor laeter wel, want 't hèt mêênig vrijerijchie in de Boslaon 

opgeleverd. 'n Endjie v'rbij de Kurverstoep hà je 't grôôte huis van Aoichie Hartog dat ons 

ontzag inboezemde, mor veul laeter, toe de teevee nog mor net bestong, mogge we 's 

woensdassmiddas naer 't kinderprogrammao komme kijke. D'r stinge dan hêêl wat schoene en 

klompe bij de deur van kindere die ok mogge komme kijke.  

 

Hobbele 

 
V'rbij de Veerstoep was 't groentewinkeltjie van Vermaaij dat , net as 't winkeltjie van van 

Oôsterom veul aanlôôp had van de "vakduvels" die in de pauze snoep kwamme kôôpe. Tege 

dat huisie sting 'n knalrôôje brievebus en daerbove hing 'n reclaomebord van de R.V.S.-

verzekering. Nae de meubelwinkel van Haozere was de stoep van boer Smits waer we 's 

winters mogge hobbele. 'n Fijne stoep was dat, niet te staail mor toch lekker lang. 't 

Veereschool komt dan an de beurt. M'n broer en zussie gonge daer op school en ik laeter 

netuurlijk ok. 't Kaeskaarksie hà je in 't hange van de stoep, mor daervoor was 't op d'n dijk en 

dankte d'r z'n naom aan omdat 't daervoor een kaespakhuis was. 's Woendassmiddas was daer 

aaltijd zinge en gong ik luistere buite bij de deur want ik dors nie naer binnene te gaon. 'k 

Hoorde daer voor 't eerst de versies van Joh. de Heer en dathè veul indruk op me gemaokt. 't 

Grôôte huis van Door Prins was ok prachtig. D'r stonge 's zeumers twêê groene tonne mè 

witte bande d'r om en daer stinge 'n soort grôôte cactusse in. Wat ok opviel was de winkel van 

Koppies die gaeren en band verkocht. Links in de etelaozie ondergoed en rechs beebiekleerties. 

 

Zêêpziederijstoep  

 
Naest kroi-jenier Aaikelenbôôm weunde de femilie de Baot, waer we met de waotersnôôd in 

huis gewist zijn. Dan was 'k aaindelijk thuis en dat hà 'k blindelings kenne vinge, allêên al deur 

de geur van 't gebakke brôôd van bakker Kraomer boveaan de stoep. De Zêêpstoep, of beter 

gezeed de Zêêpziederijstoep waer wij weunde. In d'n huis stong m'n praksie al klaor en 's aeves 

krege me pas brôôd, dat 'k toe lekkerder vong.  



In de zêêpziederij van Caljeeje wier zêêp en blaaikwaoter gemaokt. 'k Zie nog de grôôte bakke 

mè zêêp waerin m'n vaoder sting te roere. In de loods stonge glaoze flesse, mè riet beklêêd, mè 

blaaikwaoter en de tonne voor de zêêp lagge buite. As we ons praksie op hadde was 't weer 

tijd om naer school te gaon. Dat gong wel wat gaauwer, nied aales bekijke, mor speulendeweg 

deurlôôpe. Azzie mè nog meer kindere was dee je "Rôôd is vergift." Azzie op de rôôje 

stêêntjies liep en je wier getikt dan wazzie af. Dus liep ie hard 't grijze geutjie uit en wazzie 

weer gaauw op school.  

Azzie aales zô overdenkt en ok nog opschrijft schrik ie wel eve en denk ie bij je aaige: "Is 't 

nou echt ruim veertig jaer geleeje? Wat wor 'k oud!" 

 

Hartelijk dank mevr. B. uit Alblasserdam voor deze leuke beschrijving van Uw jeugdjaren. U 

moet wel een heel goed geheugen hebben! 
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