
 

 

 

UUUUUUURE ONDERWEEG! 
 

 

Ze weunde rond 1927 in êên van de stoepe aan d'n  overkant van d'n bandwurf. 't Was 'n 

gezellige tante, tante Sjaontjie. Ze was al vroeg weduwe geworre en kinderlôôs. Ze woog 

twêêhonderdtwintig pond. Deur d'r hôôge leeftijd en d'r zwaere gewicht was ze al jaere nied 

uit 'r stoep weggewist. Toch was ze gelukkig in d'r klaaine huisie met 'n                                                                                      

bedstee. 

Mor........op 'n dag kwam d'r 'n naore tijding. D'r zuster uit de Krôônsteegt, nog 'n hêêl endjie 

v'rbij de Grôôte Kaark, was aarg ziek. Wat zou ze daer graeg naer toe gaon, mor hoe.......? 

Gelukkig weunde d'r bij heur in dezelfde stoep 'n schôônzuster mè vijf zeuns en die zoch e 'n 

oplossing voor tante Sjaontjie. D'n bakker, die daegelijks mè paerd en waoge rond kwam en 

stoep op, stoep af gong, was beraaid om de vrouw mee te neme, mor 't p'rbleem was....hoe 

kreeg ie zô 'n zwaere vrouw op die hittekar? D'r zat allêên 'n hêêl klaain ijzere opstappie aan en 

dan mos ie nóg 'n treechie naer bovene. De jonges zouwe d'r hellepe, mor d'n bakker kwam pas 

om half acht en de jonges waarkte op de wurf bij Baersies en mosse om zeuven uur beginne. 

Ze wouwe d'r eerst koekeremarse, mor dat wou ze niet. Ze zee: " 'k Zel wel perbere om toch 

d'n dijk op te lôôpe, as jullie me mor hellepe." Tante wier dus al voor zeuvene de stoep 

opgesjord en de hittekar opgehese. D'n Bakker mos eerst naer de Kaoi toe aan 't begin van 

Slierecht, voor tantes aaigelijk de verkeerde kant op, en toen weer bovekaark hêêmel trug 

langs d'n dijk, v'rbij d'r aaige stoep, vedder d'n dijk langs. Bij iedere stoep wier d'r gestopt 

omdat d'n bakker daer mos gaon vente mè z'n brôôdmand. En d'r wazze lange stoepe bij hoor, 

denk mor 's aan de Selonstoep, de Jordaonstoep, de Prutsebuurt of de Poelestoep. Om twaolf 

ure was d'n bakker bij de Grôôte Kaark. Wij-jer gong die niet, mor volges afspraok was daer 

d'n olieboer mè z'n hondekar en die zou ze vedder meeneme naer beneejekaark. Hêêl 

v'rzichtichies wier d'n oliekar naest d'n bakkerskar gereeje, zôdà tante Sjaontjie over kon 

stappe. Nou ja...stappe? 't Gong aamel goed en tege drieje was tante Sjaontjie bij d'r geliefde 

zuster die zô ziek was. 'n Raais van bekant acht uur over 'n paor kilemeter! 

Tante Sjaontjie is vier weke bij d'r zuster gebleve, die gelukkig weer moch opknappe. 

De trugraais verliep hêêl wat vlotter, omdat d'n brôôdkar gelijk van de Grôôte Kaark in êêne 

keer trug gong. De mense in de stoep zeeje: "Bel, bel, bel, wad 'n tijd! Sjaontjie is hêêmel van 't 

andere end van Slierecht in 'n paor uur thuis!"  

 

Deuze bijdraoge is  al lang geleeje bij êên van onze waarkgroepsleeje ingeleverd. Alsnog onze 

hartelijke dank d'rvoor Hr R.! 
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