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Krantewijksie
Om wà bij te verdiene gong ie ‟n krantewijksie lôôpe. Daerbij maok ie van aalles en
nog wat mee. Ik begon med een middagkrant, ‟t NRC-Handelsblad. Die dee „k as „k
uit school kwam. Toendertijd wazze d‟r zô‟n 150 abbenees, verdêêld over twêê wijke
in Slierecht. Twêê pakke wiere d‟r deur ‟n koerier afgegooid bij ‟t viaoduct. Die mosse
me omstebeurte wekelijks eerst ophaole en naer ‟t agentschap brenge in de Piet
Rijsdijkstraet. Daer mos ie je aaige aantal uittelle en dan kò je op pad, aal dan niet
mè klachte. Die klachte wazze een extraochie wà je d‟r bij had en bestong uit ‟t
naebezurge van ochendkrante die vergete wazze en dà broch 50 cent per klacht op.
Je zat „r wel elleke middag aan vast en ‟t kreeg voor mijn te veul naedêêle. „k Besloot
„r mee te stoppe en „k gong, om m‟n zakgeld wat aan te vulle, êêne keer per week ‟t
Zoije (Het Zuiden) lôôpe.

Achterband
Bij deuze krant zatte d‟r as extraochie aamel weer folders bij die je d‟r eerst weer in
mos vouwe. Aanders kreeg ie aalles nied in êên keer mee. Gelukkig hielp m‟n
moeder dan mee en med een afgelaoje fiets, die soms staaigerde van ‟t gewicht,
broch ie ze aalle twêêhonderd huistremop weg. Je mos van tevore ok ie achterband
hadder oppompe, anders ree je op de velg, met ‟t risico van ‟n lekke band. Dat hè „k
nie zô lang gedaen, ‟t was veuls te bewaarkelijk en nae ‟n haalf jaertie nam „k
ontslag.

Krantjie over?
„k Liet m‟n aaige weer inschrijve bij ‟t vorige agentschap voor ‟n ochendwijk en al
gaauw kree „k t‟r êên aangeweze. Deuze wijk bestong nie allêên uit AD‟s, mor ok uit
een stuk of tien Trouwchies (Trouw) en Volkskrantjies. Dat verdêêladres was in ‟t
portiek van de toenmaolige supermart van De Jong. D‟r wier zô goed en zô kwaod as
‟t gong, op toegezien dà je percies genog krante uittelde. Dat was om illegaole
verkôôp tege te gaon, mor mêêstal lukte ‟t wel om d‟r een pao meer te telle. Die kò je
aan ‟t waarkvolk verkôôpe. Die hieuwe je effe aan met de vraeg: “Krantjie over?”
Tuuuurlijk! En aaltijd êêntjie voor thuis, hee! Tegewoordig hè je van die
drinkontbijtjies, nou, die hadde wij toendertijd al lang uitgevonge. Een supermart mod
ok bevoorraed worde en dà gebeur ok soches. Zô verdween d‟r mêênig pak vlao of
toetjie mee in de krantetas. Trouwes, in ruil voor een krantjie kree „k bij d‟n bakker i
m‟n wijk elleken ochend een nog waarme, vorse koek.

Pech
Aaltijd vervelend voor een krantebezurger en je krijg t‟r aamel wel is mee te maoke . .
. een lekke band! Aaltijd achter en zelde voor. Dan mos ie, net hoevel je d‟r nog mos
doen, trug naer huis om ie moeders, vaoders of zussies fiets te haole. Of, in
nôôdgevaalle, effe een aandere fiets lêêne van een nog slaepende medeburger.

Afgebroke begaoziedraogers, losse of gebroke spaoke i je wiel, een omgevaalle fiets
en daerdeur een hôôp krante uit je tas. Afgebroke tasriempies azzie weer is een
stuurfoutjie maokte en bleef hange achter een hekkentjie. Of gêên verlichting en
daerdeur wel is perbleme med aals te fannetieke (in jouw ôôge) pliesies. Soches
kreeg ie ok nogal is wijzeginge i je wijk: abbeneechie d‟r af, abbeneechie d‟r bij en
zô. Nae verlôôp van tijd dee je aalles uit je hôôd, mor dan gong ie ok wel is in de fout
en dan hà je soms krante over. D‟r verdwene ok wel is krante uit jie tas zonder dà je
dat zelf wou. Dan kwam ie krante tekort. En dan hà je netuurlijk nog de
klimaotelogische tegeslaoge zôas stortreges, sturreme, kou en gladhaaid.

Fooichies
Geluk hà je netuurlijk ok wel is. Illegaole verkôôp bevôôbeld. En bij ‟t grof vuil dà
langs de straet sting, hà je dikkels eerste keus. Azzie wat vong, mos ie dat eerst
wegdouwe en mor hope dat „t „r nog lag azzie klaor was. Soms maokte je een foutjie
zonder dà je d‟r een klacht voor trug kreeg. Wà denk u van goeje fooichies med Oud
en Nieuw?! Zonder matterjaolpech je ronde rij-je en nie te vergete: schaers geklêêde
huisvrouwchies betrappe! Tot m‟n zestiende hè „k ‟t gedaen. Van ‟t gespaorde geld
hè „k toe een brommerd gekocht waermee „k naer m‟n waark gong. Wie denk ie dà „k
dan soches vroeg tege kwam? De krantebezurgers!
Tom Sturm Ex-krantebezurger in Slierecht.
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te
vinge, zôas deuze maond de femilies Stuij (nieuw) en Van der Tak in de
“Geneaologische Grabbelton” en schoolklasfotoochies met Slierechse gezichte…

