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STAOPELS DÔÔZE 
 
 
Trrr…trrr…Tillefoon… 
“Ja, mè Kanters hier, ze zijn klaor, hoor! Kan „k ze vammiddag komme brenge?” 
“Zijn ze al klaor? Dà „s gaauw! Oh, wà spannend… Hoe ziet „t „r uit? Zijn ze netjies en leuk 
geworre?” 
“As jullie net zô tevreeje zijn as wij, dan zit ‟t wel snor, hoor. ‟t Ziet „r schitterend uit. Kan „k 
ze om twêê uur brenge?” 
“Om twêê uur? Waerom nie gelijk? U maok me nou wel aarg nieuwsgierig…” 
“Neeje, dà ken nie, ze legge nou nog in Dordt, as „k ze dan ophaolt, breng „k gelijk ‟t hêêle 
vrachie bij jullie.” 
“Primao, „k ben aarg benieuwd, mò „k de kaomer leegruime?” 
“Dà zel wel meevaalle. Nou, tot twêê uur dan, hee!” 
“Tò vammiddag, dag meneer Kanters.” 
 

Spannend 
“Hee, Besjaon, Kanters hè gebeld. Ze zijn al klaor, vammiddag komt ie aalles brenge, om 
twee uur. ‟t Ziet „r prachtig uit, zegt ie…” 
“Oh, wà fijn. Dà ‟s mooi op tijd! Beter dan twêê jaer geleeje, toe mosse me wachte tot de 
leste dag, weet jie nog wel?” 
“Dat was hêêl wat aanders, daer hà Kanters niks mee te maoke.” 
Afijn… 
Wà kenne ‟n paor uur lang dure azzie aarg benieuwd ben! 
„k Liep aamel op de klok te kijke… 
Wà gaot de tijd toch langzaom azzie bekant nie ken wachte… 
Sjongejonge, wà spannend! 
 

Vol mè dôôze… 
Klokslag twêê uur gong d‟n bel… 
Daer zou Kanters weze… Gaauw, gaauw! 
‟t Was nog ‟n aerdige vracht, zee die… en ‟t was vrêêselijk zwaer… 
Tja, hoe mos dat nou? 
Voor êên keertie hè me toe de wet mor overtreeje en z‟n oto tot voor onze deur gereeje, 
hoewel dat faailijk nie mag. 
As de pliesie ‟t toevaalig zou zien, zouwe ze dat best begrijpe. Zôiets was bekant nie te 
verslepe. Wad ‟n wicht! 
Meneer Kanters begon zelf gelijk enthousiast te draoge. “Neeje, neeje, eerst eefies kijke 
hoor. We zijn zô benieuwd!” 
Daer zatte me, Besjaon en ik. Spraokelôôs wazze me, aallebaai. Je weet dat „t „r aan zit te 
komme, mor azzie d‟r dan mee i je hande zit… Prachtig! Echt waer! 
Toe begon ‟t gesjouw en gesleep… Sjongejonge… Zesendertig flinke dôôze! 
‟t Hallechie en de gang… ‟t Staot hier in huis vol mè dôôze! 
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Foetsie 
D‟n volgenden dag liep „k m‟n blaauwe jassie te zoeke. Waer was dat nou toch? Hè, „k had 
haost. Bove dan messchie? Neeje, ok niet! Naer beneejene weer. Toch aan de kapstok? 
Belnêênt! „k Had ‟t toch gistere nog aan gehad? Weer naer bovene. „k Had ‟t zeker over de 
kop gekeke? 
Nee! Toe, ‟n ingeving… was ‟t soms achter die staopel dôôze gevaalle? „k Kon amper 
langs die staopel heen mè m‟n aarm. Voelde ik daer wat? Krek zukke waark! M‟n jassie 
was achter dien hôôp dôôze terecht gekomme. 
Besjaon liep ‟n dag laeter z‟n schoene te zoeke. “Waerom is hier in huis toch aaltijd van 
aalles foetsie… „k Lôôp die lekkere schoene te zoeke, hè jij ze soms gezien? Bove in de 
kast zijn ze niet, op de keukemat ok nie, „k ben ze gewoon kwijt!” 
“Kijk is in de gang of in ‟t hallechie, mijn blaauwe jassie was ok achter die dôôze gevaalle! 
Messchie staon je schoene d‟r ok wel achter!” 
“Ja, „k hè ze! Gelukkig mor! ‟t Is wat med aal die dôôze in huis. En dat mot nou nog tot ‟t 
BAGGERFESTIVAL dure! Dà ‟s nog ‟n paor weke! As t‟r mor gêên brand komt in die tijd!” 
 

Burgemêêster  
U as lezer zel warschijnlijk wel denke waer aal dat gesleep en aal die dôôze voor nôôdig 
zijn? Tja, dà ‟s nou ok wat… „k Mag ‟t faailijk nò nie verklappe… 
Aal die dôôze zitte vol! Tetaol zijn „t „r vijftienhonderd! Pffft, „k krijg „t „r benauwd van as „k 
t‟r aan denkt hoe me aalles kwijt motte raoke… Vijftienhonderd… êênduzendvijfhonderd! 
Nou ja, kommende vrijdag, overmaarge, gao me aftelle. 
Dan zijn „t „r nog mor veertienhonderdnegenennegentig! 
Want burgemêêster Boevée neemt dan om haalf vijf in ‟t Slierechs Museum ‟t eerste 
exemplaor… 
Ohh, dà ‟s nou ok wat… „k moch nò niks zegge… 
‟n Aander keertie hore jullie d‟r messchie wel meer van… 
Tot de kijk, hee! 
 
Korsjonnao 
 
 
P.S. Meer dialect en aandere verêênigingsnieuwchies zijn te vinge op www.historie-
sliedrecht.nl 
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