Dibbesie
‟t Is bekant al weer vijf jaer geleeje dat „r bij ons in ‟t tuintjie ‟n klaain lief poesie zat. ‟t
Was aai‟lijk mor ‟n scharminkeltjie om te zien. Aarg maoger was ‟t en veraal: aarg
schuw. Nou mod u wete dà Besjaon en ik faai‟lijk aaltijd al aarg gek op katte wazze,
mor zelf wazze me d‟r nooit aan begonne omdà me veuls te veul weg wazze en dan
zou zô‟n bêêsie ommers aamel mor allêên zitte.
Omdà me veul op hadde mè poeze hadde me wel aaltijd ‟n zak kattebroksies in huis
en aalemael krege ze ‟n handjie as ze is op vieziete kwamme in de tuin.
Zô kom Joppie, die aai‟lijk Indy hiet, mor die me vernoemd hebbe naer een poes die
ik as kaaind had, omdat ie ok zwart is en witte soksies hèt, al aanholle vanuit z‟n
aaige tuintjie, as tie onze auto aan hoort komme. Die weet gewoon al dat ie dan een
handjie brokke krijgt. Wie weet had dat klaaine poesie dat wel is gezien of geroke.
Dat klaaine katjie met „r witte buiksie, d‟r witte pôôtjies, d‟r streepieskoppie en d‟r
schildpadrug, at niet, mor ze frat!
Toe „k eve laeter naer binne gong omdat de tillefoon gong, kwam ze ok naer
binnene. Aarg bang en schuw kroop ze onder de bank en bleef daer een hêêl hortie
zitte.

Aanlôôpertie
In ‟t begin wou ze niks van ons wete en gong d‟r vandeur zôdrao me mor in de buurt
kwamme. Neeje, aarg gezellig was ‟t bêêsie niet. Een kollegao zee dà ze ok wel is
zô‟n aanlôôpertie gehad had en dat ‟t aarg lang kon dure voordat ze is wat
toeschietelijker zou worde, mor dà zukke poesies de liefste en aanhankelijkste worde
as ze d‟r aaige êêmel ‟n bietjie thuis voele.
We hebbe ze nog in de krant laete zette, mor –gelukkig-, daer kwam gêên reaksie
op. Ze moch blijve! Wij wazze ommers alletwêê allang verkocht en staopelgek op dà
bêêsie.

Flêême
Lieverlee gong ‟t wà beterder. Hêêl soms mogge me d‟r een paor aaichies geve. Je
voelde dan de rugwerveltjies deur d‟r bontjassie heene. Hêêl soms kwam ze wel is
naest êên van ons legge en spinde dan werempel van genot.
Flêême kon ze al gaauw as de beste. Harde broksies staon d‟r aaltijd voor d‟r klaor,
mor een schutteltjie mè zacht voer krijg ze mêêstal rond twaoleve. Of ze kan klok
kijke! Tege die tijd begint ‟t gedraai om je bêêne. Ze douwt dat zachte poezelijfie tege
je aan en kijk dan smachtend omhôôg. Azzie net doet ovvie ‟t niet in de gaote hèt,
draait ze om en kom weer koppies geve. Soms kreunt ze d‟r bij om je aandacht te
trekke. ‟t Is vermaokelijk om te zien. We stelle ‟t geve van ete wel is uit omdà me ‟t zô
leuk vinge. Ze kanne nie praote, mor wete haerfijn uit te legge wà ze bedoele. As ‟t
aals te lang duurt, lôôp ze vast naer de keukedeur en kijk dan om, om te laete zien
dà je daer naertoe mò komme. Azzie nie gelijk komt, kom ze je weer –mè koppiesoverhaole. Zeg nou zelf, dan smelt jie toch zeker…

Aalderliefste
Die kollegao hè gelijk gehad. Voor ons twêêë is Dibbesie ‟t aalderliefste poesie van
de hêêle wereld geworde. Ze vertrouwt ons hêêlemael en komt blij aanhuppele azzie
d‟r roept. As Besjaon languit op de bank naer de foebal leg te kijke, leg Dibbesie
bovenop z‟n buik. As tie zit te kompjoetere, schuif tie aaltijd een stoel d‟r naest en

dan leg Dibbesie naest „m. As ik bove mò weze, drentelt ze achter me aan en snachs
kruip ze soms lekker aan ‟t voete-end tussebaai-je. Azze me weg gewist zijn, kom ze
ons al tegemoet in ‟t hallechie en dan is ze duidelijk blij dà me d‟r weer benne.
‟t Is bekant ongelôôfelijk hoeveul dà je van zô‟n bêêsie kan gaon houwe. Je mot „r
nied aan denke dat „r wat zou overkomme!

Katteopvang
Voor ons is ‟t totaol onbegrijpelijk dat „r mense zijn die tege de vekansie zô‟n diertie
wegdoen. Heb u onderlest ok die foto van de katteopvang in de krant zien staon? „k
Mêên dà ze d‟r een zestig hadde zitte daer aan de Moledijk!
Prachtig waark doen die mense daer, echt schitterend, mor zeg nou zelf…
Zou ‟t nie mooi weze as dat aantal wà trug gebrocht kon worde?
Een poes in huis is wel zô gezellig! Je kan d‟r zô lekker tege praote ok. Ze verstaon
je nied allêên, ze begrijpe je ok echt.
D‟n onze verstaot ok Slierechs, want je hoef mor “Dibbesie!” te roepe en ze komt
aanholle. Azze me zegge: “Mò jij broksies?”, dan lôôp ze al naer d‟r voerbaksie en
azzie zegt: “Dibbesie, wà bè jij ‟n lief poesie!”, dan gao ze spinne.
Dat klaaine scharminkeltjie van vijf jaer geleeje is nou een grôôte, dikke, welgedaene
poes geworde. Dat bange bêêsie is veraanderd in ‟n lieve, aanhankelijke poes. Wij
zijn aalebaai nog elleken dag aarg blij met „r!

DIBBESIE (2)
“Bel, bel, ben jij nou dat poesie uit de krant? Jij ben wereldberoemd in d‟n
Alblasserwaerd!” Dat zee van de week iemand die bij ons in huis was, tege
Dibbesies.
En Pa Lissenburg, m‟n schôônvaoder, zee: “ „k Hà gedocht dà „k ok nog wel
genoemd zou worde, want ik verzurg Dibbesies aaltijd as jullie weg zijn!”
Bij deuze dan: Pa Lissenburg, hartelijk bedankt voor aal die kere dad u Dibbesies zô
trouw verzurgd hèt as wij weg wazze! We vingen ‟t grandioos dà me aaltijd op u
kanne rekene. Ok naomes Dibbesies zelf aarg bedankt. Nou kan ‟t bêêsie temenste
in de vekansie in d‟r aaige omgeving blijve en dat is bij zô‟n bangepoepie aarg
belangrijk volges d‟n dieredokter.
Wel jammer aai‟lijk dad d‟n Dibbes aaltijd poeslief is voor de verzurger azze wij d‟r
nie benne, mor dà ze voor „m wegvliegt as we weer êêmel thuis zijn. Dan zijn
Besjaon en ik weer nommer êên en aale andere zijn dan nie meer in tel.

Dierearts van Donge
Toe dat poesie ‟n paor weke bij ons was, vonge me dà ze mor is „gehollepe‟ mos
worde en dà ze gelijk mor de inentinge tege niesziekte en katteziekte mos krijge. Wij
zô‟n raaiskoffertie voor d‟r aangeschaft bij Potte. Nou, nou, nou, dat was wat. ‟n Hêêl
kerwaai om madam d‟r in te krijge. Ze wier bekant staopelgek!
Nog ‟n veul grôôter spektaokel was ‟t om d‟r bij van Donge d‟r weer uit te krijge.
Hij kreeg ‟t nie voor mekaor. ‟t Wurm zat hêêmel achterin weggekrope en wou d‟r
aaige beslist nie laete pakke, ok nie in d‟r nekvel.
“Wad ‟n gefrustreerd poesie is dat, die is bijna wel zeker, toe die klaain was, aarg
mishandeld!” zee van Donge. “Mor wat is ‟t een prachtig gespierd poesie!”

Regelmaotig gaot dat ding mee op raais in ‟t poezekoffertie, mor as ze naer d‟n
dierearts mot, dan gaot ze onderweeg te keer as ‟n vaarke en aanders doe ze dat
niet. Hoe kan dat nou, hee. Ze weet ‟t kennelijk persies.

Naer de bosse
Nou zeg „k dat wel, mor raaize doe ze nied echt graeg. Regelmaotig gaon Besjaon
en ik voor ‟n paor daege naer de bosse en dan mag ze mee. Nermaol kom ze aaltijd
aanhuppele azze me d‟r roepe, mor azze me d‟r mee op stap wille neme, dan vertik
ze ‟t om te komme. Ze heb ons meer dan êêns ‟n haalf uur of een uur laete wachte
en êên keer zôwaer vier uur. Zou ie ze niet? Of ze ‟t ruikt!
Zit ze êêmel in d‟r kooichie dan voelt ze bepaold dat „r niks aanders opzit. Dan rolt ze
d‟r aaige op in ‟n rondjie en slaept al voordà me de rijksweg opdraaie.
Eêmel op de kemping lôôp ze gewoon vrij los. Ze schijnt ‟t daer aerdig naer d‟r zin te
hebbe, want ze is daer meer buite en in de weer dan thuis.
‟t Is al herhaoldelijk gebeurd dà ze ‟n kedoochie voor ons bij de deur neerlag, dan
krege wij ‟t muisie dà ze gevange had.
‟n Klimmer is ‟t niet. Eên keertie zat ze aarg hôôg in ‟n bôôm, mor dors t‟r nie meer
uit. Pas om vier uur snas kwam ze weer bove waoter. Daernae is ze nooit meer ‟n
bôôm ingegaon.

Speulspullechies
Speule doe ze nie veul. In ‟t begin hè me van aales geperbeerd: pingpongballechies,
nepmuisies, rinkelbellechies of gewoon ‟n draedjie sêêt. Ze liep overal med ‟n grôôte
boog omheene.
Tot „k, bij ‟t knutsele, prongeluk is ‟n bossie raffiao op de vloer hà laete vaale. Ze
gong d‟r mee te keer. Ze leg dan op d‟r zij, pak dat frunniksie raffiao met „r twêê
voorpôôtjies beet en rammelt „r tege met „r twêê achterpôôtjies. Azze me ‟t frutjie af
wille pakke, vecht ze om te kanne houwe.
Glijbaontjie, dà doe ze ok graeg. Dan legge me ‟n plestieke insteekhoes op de grond.
Ze lôôpt „r dan as ‟n lêêuw omheene, gaot „r naer legge loere van ‟n afstandjie,
neemt ‟n raom, springt „r op en glijdt zô ‟n haalve meter vedder. ‟t Is vermaokelijk om
te zien.
En vedder? Och, ze slaep veul. “Die”, zegge me dan, “die slaept drieentwintig uur per
dag!”
Mor „k mò nou gaon, hoor. „k Mò de poes ete gaon geve.
“Dibbesie, kom!” En ja hoor, daer kom ze al aan.

