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Honda en Yamaha 
 
“Oh, kijk daer is aankomme, dat is leuk!” Besjaon en ik zijn weze fietse en nou zitte 
me med ‟n heerlijk softijsie op ‟t terras van „t Vogelhuisie in Blesgraef. “Oooh, dà ‟s 
prachtig!” zeg tie dan. We zien een man, vrouw en een flinke knul afstappe van twêê 
ooltaaimerbrommers. Echt schitterend zien ze d‟r uit. Aan de medelle kè je zien dà ze 
oud zijn, mor vedder ôôge ze as spiksplinternieuw, zô glimme ze. Besjaon drôôm nou 
soms nog van de Zündapp die me zelf ooit hadde en hoewel me aarg blij zijn dà me 
nou ‟n oto hebbe, praot ie nog aaltijd mè plezier over die brommertijd. Hij zit hêêmel 
verlekkerd naer die twêê glimmers te kijke trewijl die mense naer binnene gaon om 
ok ‟n ijsie te haole. Oh, daer komme ze aan, ze gaon toevallig aan ‟t taofeltjie naest 
ons zitte . . . 
 

D’n humme en d’n heure 
“Hoe oud zijn ze, hè?” vraeg Besjaon. De man stao kerdaot op en kom gelijk naest 
ons zitte. “D‟n Honda is van ‟72 en de Yamaha van ‟77.” “ ‟t Zijn percies dezelfde 
brommers as die me bereeje toe me 16 wazze . . .” vertelt de vrouw. “Eerst had tie 
d‟n humme hêêmel opgeknapt, mor toe die daermee klaor was hè „k gelijk gezeed 
dad ik dan een Yahama wou zôas i mijn tijd!” ‟t Lijkent wel of de twêê onderwaarpe 
van gesprek steeds harder gaon staon glimme, ze staon gewoon te pronke. De man 
vertelt vedder: “ ‟t Vaal best mee om de onderdêêle te pakke te krijge. Je mot „r lol in 
hebbe, hee. „k Gao nogal is naer beurze en ‟t wor netuurlijk een sport om van aalles 
op de kop te tikke. Duur? Och, wat is duur. Azzie naer de verhouding kijkt tusse de 
maondlôône van de seuventiger jaere en d‟n aanschaf van toen, dan wazze ze toe 
veul duurder as tegewoordig. Mor eh . . . heb u zô‟n zelfde brommerd gehad?” 
 

Baargpasse mè snêêuw 
“Neeje, wij hadde een Zündapp, en we wazze d‟r zô grôôs op as wat. „k Weet ‟t nog 
percies, we koche „m in ‟69. We zijn d‟r saompies toe hêêmel op naer Joege-Slaovië 
gewist. Eerst gonge me naer vriende in Duitsland, v‟rbij Fulda, daer deeje me twêê 
daege over. Man, ik kon m‟n boterhamme gêên êêns smere, zukke zere kromme 
vingers hà „k van ‟t vasthouwe van ‟t gashendel. Nae ‟n paor daege zij me vedder 
gegaon. Dwars over de Alpe, over de baargpasse en soms gewoon deur de snêêuw. 
‟n Sensaosie was „t, echt waer, om nooit te vergete. In tetaol hè me d‟r op de 
heenweg acht daege over gedaen en trug zes. Mor die raaisdaege wazze ok gewoon 
ontspannend, joh, ‟t was machtig. En niks gehad hoor, nog gêên lekken band! Ik 
voebalde toe nog en twêê maots và me uit ‟t eerste van Harrinxveld, zatte met „r 
maaisie ok in Joege-Slaovië. Nooit zà „k de gezichte van Correchie Stout en Guus 
van den Bosch vergete toe ze ons daer saome op d‟n brommer zagge! We hebbe 
saompies laeter nog hêêl veul geraaisd en aarg veul gezien, mor dien brommerraais 
is totnogtoe onze avventuurlijkste raais gewist, echt waer!”  
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Toevallig 
“Azzie d‟r echt naer trug verlangt, dan ken ik „r wel voor zurrege, hoor. Voor zô‟n 
twaolfhonderd euro hè je wel ‟n Zündapp uit die tijd. Toevallig hè „k t‟r van de week 
nog êên gekocht. De verzekering voor die ouwe dinge is te verwaerlôôze, dat is 
bekant niks. Je kom mor is kijke. „k Het „r negentien staon. Negentien 
ooltaaimerbrommers! Kom mor is langs en ik gooit ‟t museum graeg voor ie ope! „k 
Zit in Brandwijk, weet jie dat kentoor van de Univé-verzekeringe bove de Graef? Aan 
de noordkant van de Graef, zô‟n twêêhonderd meter vedder, daer mò je weze. Vraeg 
mor naer Roel van Vuure!” 
 

Gouwe randjie 
Ze gaon d‟r weer vandeur. Besjaon stao verlekkerd te kijke. Z‟n ôôge gaon d‟r 
hêêmel van glimme. Z‟n gezicht, zô lachend en ontspanne, gao werempel ok weer ‟n 
bietjie lijkene op z‟n gezicht van 35 jaer geleeje. As ze pruttelend uit ‟t zicht 
verdwijne, zwijmelt ie nog: “Wad ‟n lekker geluidjie, hee!” Beste lezer, zeg nou zelf. ‟n 
Gewonen dag, gewoon ‟n endjie fietse en ‟n ijsie, gewoon ‟n praotjie mè toevallige 
v‟rbijgangers op „n brommerd . . . ‟t Is wel een dag geworde med ‟n gouwe randjie! 
Vinge jullie ok nie? Tot de kijk mor weer, hee! 
 
Korsjonnao. 
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, 

zôas deuze maond de stambôôme van de femilies Bernhard(t) (nieuw) en Volker in de 

“Geneaologische Grabbelton” en veul schoolfotochies van Slierechse kaainder van toen… 
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