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TUINTJIE 
 
Kijk nou toch is, wad ‟n lieve lust!  Hier zit „k nou, gewoon i m‟n aaige achtertuintjie. Is 
dat geniete of nie . . . Die lijsterbes daer links, vol mè bessies en d‟r zit werempel al 
‟n merel aan te pikke. Dat is toch aarg vroeg in ‟t jaer, ‟t komp zeker deur de mooie 
zeumer dad aalles zô vroeg is. De roze, die vaalle me wà tege. Ze begonne in ‟t 
voorjaer zô uitbundig te bloeie, mor nou zit „r mor ‟n enkelde blom in. Raor, want toe 
me in Duitsland en Tsjechië wazze, hè me ons juist zô aarg vergaopt aan de veule 
prachtige rozestruike. De graoniums dan, mò je toch is kijke, die motte ‟t wel hêêl 
aarg naer d‟r zin hebbe, die staon zô gezellig te pronke.  En kijk, die uitlôôpers van 
de kaolebasse wat zijn die gegroeid! Hoe bestaot „t, hee. Je zie werempel al hêêle 
klaaine beginnechies van de vruchies die nog motte komme. Een tuintjie, bij wijze 
van spreke zô klaain as ‟n poszegel, mor wat hè me d‟r een plezier van. 
 

Tijger in ’t bos 
Oh kijk, daer kom Dibbesie aan. Die is ok blij dà me weer thuis zijn. Och, ze zie dà „k 
lekker lui op m‟n tuinstoel zit en komt eerst is koppies geve. Hoewel schôônpapa 
daegelijks primao voor d‟r gezurgd het, ving ze ‟t kennelijk toch wel fijn dà me d‟r 
weer zijn. Ze kom bekant nie uitgekroeld en d‟r spinnerijchie draait op volle toere. Oh 
nee, hup, weg is ze, d‟r vliegt een wit vlindertie waer ze persé achteraan wil. Kijk nou 
toch hoe ze vinnig achter dat koolwitjie aanhuppelt. ‟t Is vermaokelijk om te zien. ‟t 
Lijkent wel of dat vlindertie de poes kompleet voor de gek houdt. Telkes as Dibbes d‟r 
bekant te pakke het, vlieg ze net op tijd weer omhoog. Bekaf sluipt ons Dibbesie 
onder de geboge smalle blaorties van de lelies. Waer blijf ze nou? Oh, dat is een 
mooi lôôsie! D‟r lijf is niet te zien, dat leg onder de lelies en dat lieve koppie kijkt net 
onder de uitbundig bloeiende lavendel deur. Wad ‟n leuk vertederend gezicht. Onze 
tijger in ‟t bos… 
 

Klimopdruive 
Die klimop staot gewoon te glundere, die groeit en groeit. Hêêl ‟t schuurtie is 
overwoekerd. Die klimmerd het z‟n aaige bepaold voorgenome om ‟t aaltijd van ons 
te winne. Besjaon kan „m inkorte, mor hij kom nog veul langer en dikker trug. Bôôs 
doen of liefdevol toespreke help ok al nie. Hij gaot gewoon z‟n aaige gang en doet 
waer die zin in het. Mò je nou toch is kijke naer die twêê druifies. Die zijn ok 
aaigezinnig. Vorig jaer hè me ze op de braderie bij ‟t Baggerfestival gekocht. En nou? 
D‟n êêne twijfel nog of tie klaain zel blijve of grôôt zal groeie. D‟n aandere wis ‟t al 
vanaf d‟n eersten dag: ik wil zô gaauw mogelijk over ‟t muurtie naer de bure! 
Onbegrijpelijk hoe die gegroeid is in de paor weke dà me d‟r nie wazze. Die hou 
zeker ‟n wedstrijchie met de klimop. We noeme die voortaan mor de klimopdruive. 
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Oôst west… 
Weet jie wà „k zô‟n wonder vingt? Dad ‟n mens z‟n aaige zô makkelijk kan aanpasse. 
Onderlest hà me ‟t zô meraokels fijn aan de Moezel, in Tsjechië en in de Eifel. En 
nou kan „k zô intens tevreeje geniete và m‟n aaige, nogal rommelige tuintjie. Aal dat 
groen, die zonnige afrikaontjies, die blaauwe lobelia‟s, dat leuke poesie onder de 
lelies. Gewoon een staopel tijdschrifte en ‟n baksie thee… Wat hed ‟n mens toch 
waainig nôôdig om tevreeje te weze. Och ja, onze voorouwers wissen ‟t al. Was ‟t nie 
vaodertie Cats die ‟t al zee? Zôas ‟t kloksie thuis tikt . . .  Enne . . .  Oôst  west,… Wà 
ving u? Waer of nie waer!? 
 
Korsjonnao 
 

P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te 
vinge, zôas deuze maond de femilies De Waerd (voor hunnie die ‟t deur de vekansie 
gemist hebbe) en Koppelaer (nieuw) in de “Geneaologische Grabbelton” 
 
 

 
 

 

http://www.historie-sliedrecht.nl/

