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’n Poesie in ’t tuintjie 
 
Onderlest hè „k uw stuksie weer geleze in de „Maarwestreek‟. Wat hè „k t‟r weer van 
genote. Dat thuiskomme nae de vekansie op ie aaige steksie is toch aaltijd weer ‟t 
mooiste van aalles, ok al is je vekansie nog zô leuk en interessant gewist. „Ôôst west, 
thuis best!‟ is tò nog aaltijd zô waer as een huis. Mor om op dat stuksie trug te 
komme waer u over schreef, ik had ok zô‟n klaain tuintjie. Imiddels ben „k verhuisd, 
mor dat vertel „k messchie laeter wel is ‟n keertie. 
 

I je blôôtjie 
Nou, mijn tuintjie was ‟n leuk stuksie, 6 bij 8 meter, nie grôôt, mor ‟n lekker uitlôôpie, 
veraal „s oches vroeg, en lekker vrij. Je zou as ‟t waere wel i je blôôtjie naer buitene 
kanne. ‟t Lag rondom in de bôôme van onze buurman. ‟s Zeumers was aalles 
dichtgegroeid en dan waonde ik me in de bosse van Tjilitjap en ‟s winters kon „k m‟n 
klaainzeun en –dochter bij de bushalte op d‟n dijk zien staon, want die gonge 
aallebaai in Utrecht op school. Dat was dan m‟n tuin. Nou met de drôôgte is aalles 
haalf dôôd van de waarmte en de hette, ok al geef m‟n ex-buurvrouw af en toe wel is 
wat waoter, mor zij is 86 jaer, dus kan ze ok aalles nied aan. ‟t Is wel aarg jammer 
van de roze en de hortensiao‟s, om mor te zwijge over ‟t zaaigoed. Die buurvrouw is 
nè zô‟n bloeme- en bêêsiesgek as ik, we genote van, ja aailijk van aalles wat „r 
groeide en rondvloog. 
 

Luilekkerland 
Sund ‟n paor maonde was t‟r weer een poes bijgekomme in de buurt. Êên van onze 
buurties was naomelijk getrouwd en zôdoende kwam d‟r met de nieuwe echtgenoot 
ok ‟n poes mee. Nou had die poes ‟n paor jaer aan de lijn gestaon in zijn (of heur) 
vorige omgeving. Hij was best wel goed verzurgd, hoor. Hij had ‟n hoksie voor de 
regen en genog schaoduw voor as „t te hêêt wier. Mor die kat zag gêên kans om mor 
êên veugeltjie of muisie te vange, dus die was as ‟t waere hêêmel gestrest. Dus toe 
die bij ons in de buurt kwam, mos tie eerst ‟n paor weke binne blijve om te wenne en 
toe moch tie de vrijhaaid tegemoet. Een luilekkerland voor ‟t bêêsie. ‟t Graauweerde 
van de klaaine jonge veugeltjies. Nou hà mijn buurvrouw een soort aaige veugel, een 
tortelduifie. Die hà tijdes de paortijd nied aan de bak kanne komme en was aaltijd de 
klos. Tja, drie is dan te veul, hee. Dus dà bêêsie kreeg aaltijd apart ete ‟s oches om 
acht uur op ‟t straetjie voor de keukedeur. Dat katjie wis dat ok al gaauw en zat al rap 
klaor onder de hortensiao‟s. De buurvrouw maarkte dat ok en die gong dus eerst met 
d‟n bezem onder die struike deur om die kat te verjaoge. Dat hielp netuurlijk nie, want 
nae ‟n hortie zat die kat „r weer en nied aaltijd zonder succes. Toe geperbeerd med ‟n 
baksie waoter. Eer dat ‟t waoter uit dat baksie was, was die kat al weer weg. Hoe ‟t 
vedder zal gaon, weet „k ok nie, dat hoor „k messchie nog wel is. Dut was zô mor een 
klaain verhaoltjie over ‟n tuintjie en ‟n poesie, mor wad ‟n hôôp letters, hee. Dag hoor, 
de groete van Leentjies uit Streefkaark. 
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Hartelijk dank weer, Mevrouw de B. – de J. voor uw inzending. Uw verhaoltjie over de 
verhuizing hebbe me imiddels ontvange, dat hope me over enkelde weke te plaetse.  
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te 
vinge, zôas deuze maond de femilies Brandwijk (nieuw) en Beenhakker in de 
“Geneaologische Grabbelton” 
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