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Aosem 
 
Trewijl ´k dut op m´n kompjoetertie zit te tôôvere, haol ´k gewoon aosem. Daer ken ´k 
me toch zôô over verbaoze. U aodemt nou ok gewoon deur onder ´t leze. Dà gaod 
aaltijd mor deur en deur. In . . . uit . . . in . . . uit . . . Hoevel keer per menuut zalle me 
aosem haole? Zal dat gemiddeld zô´n vijftien keer weze? Dat is dan toch ongeveer 
negehonderd keer per uur. Laete me voor ´t gemak mor is denke aan twintigduizend 
keer per dag. Hoevel maol is dat per jaer? En in ´n hêêl menseleve? Dan zou ´k nou 
al zô´n vierhonderd miljoen keer in- en uitgeaosemd hebbe?! Daer wor ´k hêêl stil 
van . . . Wad ´n wonder! 
 

In . . . uit . . . 
Bij hôôgte- en dieptepunte, aaltijd gong je aodemhaoling mor deur. Dien aaldereerste 
keer bij de geboorte. Die keer dà je as klaain kleutertie zô vrêêselijk bang was voor 
dien grôôten hond, mor ok toe je voor straf voor de klas mos komme en je zôôvel 
schaomte voelde. Weet jie nog dà je tot jie aaige verbaozing die zwemwedstrijd 
gewonne had en mè bonkend hart op ´t ´schevotjie´ mos komme? Tijdes je eerste 
zoentjie, bij je exaomes, trewijl je lag te slaepe; aaltijd gong ´t mor deur. Die keer toe 
je op ´t matjie mos komme; op je trouwdag, mor ok bij de begraefenis và je moeder . . 
. Bij vreugde, bij verdriet, steeds mor weer . . . in . . . uit . . . 
 

Overaal 
Overaal waer ie ooit gewist ben, op elk pleksie was je aodemhaoling bij je. Op dien 
dag aan zêê in Scheveninge, tijdes dat weekaainde in Doornspijk, in de grotte van 
Valkenburg. In Duitsland, Frankrijk, Spanje, Kroaotië, mor ok in Tsechië, Oôsterijk, 
Merokko en Turkije; overal heb ie lucht ingeaodemd en weer uitgeblaeze. Op de 
fiets, in de train, in d´n oto en in ´t vliegmesien; op de kaarmis, in de kaark, in Londe 
en Perijs. Tijdes ´t hardlôôpe, ´t duike, ´t leze, ´t fêêste en ´t vrije. Onder ´t ete, ´t 
afwasse, ´t praote en ´t boodschoppe doen, in . . . uit . . .   
 

Aallemael 
Iederêên die me kenne, aodemt. Je man, je kaaind, je vaoder, je collegao en je 
vriendin. Norse mense, misdaodigers, mispunte en kliere. Lachebekke, lolbroeke, 
moppetappers en fêêstneuze; aalemael zij me met ´t zellefde bezig: aodem haole. 
Die naore man van ´t plaaintjie, de lieve doktersassistente, de pliesie en de koningin. 
Sporters, artieste, zangers en politici. President Bush, Julio Eglesias, Johan Cruyff en 
Medonna, aallemael . . . in . . .uit . . . 
De  jaogers en trekkers in ons land deejen ´t al êêuwe geleeje. De eerste vaste 
beweuners, de ridders, de kruisvaerders en de ondekkingsraaizigers. Beroemdheeje 
as Rembrandt, Vondel, Willem de Zwijger en Koningin Willeminao. Weteschappers 
as Simon Stevin, Leeghwaoter en Lely, mor ok compeniste as Mozart, Bach en 
Maohler, aallemael hebbe ze geaosemd tijdes d´r waark. 
 



Hergebruik 
Hoevel mense leve d´r faailijk op onze aerde? Zes miljard? Iederêên aodemt! Hoevel 
mense zalle d´r voor ons al geleefd hebbe? Stuk voor stuk hebbe ze ok geaodemd. 
En wà me nou ´t aaldermêêste verbaost? Iederêên gebruikte dezellefde lucht. Bij 
hoevel mense is de lucht die u opzuigt al in de longe gewist? Wad u uitaodemt komt 
bij mijn naer binnene en andersom. ´k Word ´r hêêl aarg stil van . . . Mod eefies hêêl 
diep aosem haole . . .  
Laete me toch assieblief . . . voor de kommende generaosies . . . 
Nee, ´k zeg ´t nie ok! Wie ´t beseft, weet ´t ommers zelf wel!  
Is onze aosem nied ´t oudste en mooiste voorbeeld van hergebruik?!   
 

P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te 
vinge, zôas deuze maond de stambôôme van de femilies Prins (nieuw) en Van 
Lêêuwe in de “Geneaologische Grabbelton” en veul nieuwe schoolklasfotoochies met 
Slierechse gezichte… 
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