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Twêê mense op leeftijd en ´n baarg rotzôôi 
 
´n Paor daege geleeje kwamme me thuis van ´n paor daege Veluwe. Hêêl tevreeje. Prachtig 
weer hadde me gehad. Leuk gewandeld en heerlijk gefietst. En een hôôp gedaen. D´n buurman 
hà gezeed dà wij dà stuksie niemansland op de kemping d´r mor bij mosse neme. Daer was 
jaerelang van aalles opgegooid. Bonke bôômstamme van baarke en veul baarketakke. 
Sjongejonge, dat was wat. ´t Zou een pracht parkeerpleksie weze as ´t klaor was, mor voordat 
aalles naer ´t bos gesleept was . . . Afijn, elleken dag mor wat, hee. Besjaon en ik liepe d´r 
saeves gewoon krom van. Nou ja, hij gong lekker voebal legge kijke op de bank en zelf gong ´k 
aan de slag mè twêê grôôte boodschoppetasse vol knipsels en artikele. Thuis was ´k t´r al een 
paor keer aan begonne, nou wou ´k ´t echt afmaoke. Ok iederen dag mor wat, hee. En . . . ´t 
kwam voor mekaor! Dertien groene mappe vol interessante gegeves over Slierecht, d´n 
Alblasserwaerd, de veugels en de blommechies, de boerderije en de meules, en nog veul meer, 
gong weer mee trug naer huis. Wel wazze me ´t roerend êêns: voorlôôpig konne me gêên 
baarketakke en gêên pepiere meer zien! 
 

Baarkekrans en brief 
Mor we krege gelijk al weer te maoke mè baarketakke en pepier. Hoe is ´t mogelijk! Want, 
trewijl we de zwaere tasse mè mappe naer huis zeulde, zagge me ´t al: D´r sting een mooie 
baarkekrans naest de deur. Oh, wà leuk! Die mos van Wille of van Carla´s weze, dà kon nied 
aanders. Onderlest hà Jo Groenewege gehollepe met ´t omzaoge van d´n baark in ons 
achtertuintjie. Eerst hà Carla een vracht takke opgehaold, daer maoke die twêê zusse de 
mooiste kunstwaarke van. Wout van Wille hà vedder aalles opgehaold med ´n karrechie. 
Heulieze dochter weunt in Braonk en die wou graeg de stompe hout voor d´r gaaitjies, dan 
konne die lekker klimme en klautere. Die krans krijg een erepleksie naest de voordeur! 
Sjongejonge, jaere geleeje hà me dat baarksie is van de kemping meegebrocht as ´n potlôôdjie. 
Bedankt Carla en Wil! Afijn, we stappe binne en vaalle bekant over de baarg post. Bovenop leg 
een witte envelop waer allêên mor, in een keurig handschrift, mijn naom opstaot. Post, leuk! 
Van Joë. Ha, ha, die Jo. Hij wil weer in de krant, hij het de smaok te pakke. Eerst al met ´t slaon 
van de eerste paol van een school, bij een tentôônstelling in ´t Baggermuseum en d´r was nog 
wat. Nou het ie een verhaoltjie geschreve voor deuze rebriek. Lees mor mee: 
 

Twêê mense op leeftijd en een baarg rotzôôi 
De leste tijd hè me nogal is in de stuksies van Korries kanne leze, dà ze regelmaotig op zoek is 
naer knipsels en zô, en dà ze die dan nie ken vinge. Nou, daer kan ´k imiddels over mee praote! 
Tijdes ´t raaisie van d´n Historische Verêêniging naer Luxemburg, bleek dà ze med ´n perbleem 
zatte. In hullies tuintjie sting een baarkebôôm, waervan de takke zô hôôg gegroeid wazze dat ie 
bove ´t dak uit kwam en veul licht in de kaomer en uit heulies achteruitjie wegnam. Spontaon hè 
´k toe aangebôôje om te hellepe mè snoeie en zaoge. Een hêêl hortie laeter zee ´k nog is tege 
Basse dà me dien baark nog is zouwe motte kortwieke. Neeje, ze hadde d´r hadde d´r hêêmel 
gêên tijd voor. Dan laeter nog mor is perbeere. Laeter kwam ´k Korries nog is tege op d´n dijk 
mè twêê vriendinne en toe vroog ze of t´r nog is wat kon komme van ´t afzaoge van die takke. 
Toe hè ´k ´t heft mor in aaige hand genome. D´n aanderen ochend sting ´k om negen ure 
onaangekondigd voor de deur, gewaopend med een grôôte bôômezaog en ´n end touw. Belle, 
belle en nog is belle, mor niemand dee d´r ope. Voor ´k nijg kon worre, zag ´k bove de 
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slaepkaomergerdijntjies bewege en opegaon. Nog eve gewacht en ja hoor, med ôôge vol 
slaepluisies kwam de gastvrouw naer beneejene om d´n deur ope te doen en me binne te laete.  
 

Hôôdschuddend 
Toe ´k rondkeek wis ´k nie wà ´k zag! ´k Doch dà ´k beland was in ´n pepierwinkel waer ´n bom 
ontploft was! Wad ´n rotzôôi daer in de huiskaomer! Daer wiere dus de stuksies geschreve. Hier 
was ´t archief. Op elleke stoel lagge baarge krante en tijdschrifte, op de taofel lagge anderande 
staopeltjies pepiere en knipseltjies. Nae wat gepraot en ´n baksie koffie kwam Besjaon ok naer 
beneejene met de vraeg: “Ho is eve, wà doe jij hier zô vroeg aan de deur?” Wà bleek? Hij was 
hêêmel vergete dat de zeumertijd begonne was en had de klok nò nie verzet. Eve laeter zij me 
toch mor begonne met ´t afzaoge van de baarketakke. ´t Was nog een aerdig karwaaichie, mor 
nae ´n paor uur hadde een uitgeputte Bas en een tevreeje Korrie  weer daglicht in de tuin en in 
de kaomer. Behaalve een kaomer vol pepier, hadde ze nou ok nog een tuin vol hout. Nae een 
pleksie gezocht te hebbe in de kaomer, een pilsie en ´n dranksie ben ´k, hôôdschuddend, mor 
weer op huis aan gegaon. Wà denke jullie? Zou ´t nog goed gekomme zijn? 
 
Jo Groenewege 
 
Beste Jo, dà vaal mee, hee. Aalles is dus goed gekomme! Een dag nae die zaogpertij was 
aalles opgeruimd in ons tuintjie. Op de kemping is ok aalles weer keurig en we hebbe een 
prachtig rijchie mappe mè knipsels. Allêên . . . de stoele legge weer vol mè nieuwe staopels 
krante en tijdschrifte! Die mò ´k nog uitzoeke en knippe. Nou ja, een mens op leeftijd wil 
ommers ok nog wel wat te doen hebbe. Enne . . . ho is eve . . . bedankt voor je stuksie, hoor! 
Korsjonnao.  
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas deuze 
maond de stambôôme van de femilies De Jong (nieuw) en Prins in de “Geneaologische Grabbelton” en 
veul nieuwe schoolklasfotoochies met Slierechse gezichte… 
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