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Raaiszegeltjies 
 
Wete jullie ‟t ok nog? Vroeger spaorde je zegeltjies en punte. Ze zatte op van aalles 
en nog wat. Op de paksies butter, op de rêêpe seklaod, je kreeg ze bij de kroijenier, 
de slaoger en de groenteboer. Ze zatte op de koffiepakke, op de paksies thee of bij 
de waspoejer. Aalles wier bewaord. Flippies van de sjempotte en suldaotjies van de 
kwattao. Bekant iederêên hà wel ‟n laoichie of dôôsie voor de zegeltjies. Sommige 
zaoke gavve wà kedo bij zôôvel kassaobonne. Een taort bij d‟n bakker bevôôbeld. ‟t 
Duurde aaltijd wel hêêl aarg lang voordà je wà bij mekaor gespaord had, mor dat gaf 
nie, aalles wier bewaord. „k Hè nog steeds een serviesie van koffiepunte. Trouwes, 
wie ken nie de boeke van Piggelmee? Aarg hee, dat die twêê trug mosse naer d‟r 
Keulse pot! De albums van de beschuit en de peperemunt kan „k nog steeds 
bewondere, dank zij Hooymeyer en De Faam. Ouwere lezers kanne dut rijchie van 
vroeger  ongetwijfeld zonder moeite langer maoke. Aalle punte of plaetjies wiere 
bewaord, was ‟t nie voor ie aaige, dan kò je d‟r ‟n aander allicht nog wel is blij mee 
maoke.  
 

Belnêênt 
Tijje veraandere . . . Sporaodisch ving ie nog wel is aarges spaorpunte op. Die 
bewaormaonie hè „k bepaold và me moeder overgenome. ‟t Zijn gêên 
kwattaoseldaotjies of plaetjies van vliegtuige of stôômbôôte meer, mor „k doe gêên 
poszegel wég. Aalle suikerzaksies worde bewaord, net as de lucifermaareke. Nie dà 
„k die zellef spaort, hoor, belnêênt. Net as me moeder vroeger, zeg „k aaltijd: “Je ken 
d‟r allicht is iemand blij mee maoke.” Mêêstal is t‟r ok wel iemand mee blij te maoke. 
Vorig jaer hè ‟k is wat anderande spullechies afgegeve voor langdurig zieke en 
gehandicapte die een mooi tijdverdrijf aan ‟t verzaomele hebbe. Een mevrouw in 
Harrinxveld, net over ‟t spoor, regelt dat voor ‟n landelijke orgaonizaosie, “Het 
Trefpunt”. Ze was t‟r aareg blij mee. 
 

Broere 
Vleede jaer vertelde Wilma is, dà ze een stel aarg blij gemaokt had mè wat 
raaiszegeltjies uit de Dordtenaer. Ja, netuurlijk! Die krant leze me ok. Rechsonder op 
de voorpaoginao staot iederen dag een vrolijk gekleurd bonnechie voor 50 
eurocente. Op zaeterdag krijg ie d‟r zôwaer twêê tegelijk. Vanaf dien dag hè „k ze 
trouw uitgeknipt. Mor we gebruike ze zellef nie! Daer zit „k nou, mè messchie wel 
bekant twêêhonderd zegeltjies. Je ken ze gebruike azzie een raaisie boekt bij 
raaisbero Broere. Nou vraeg „k m‟n aaige al daege af wie of „k daer nou is blij mee 
ken maoke. As „k t‟r nou is twêê hôôpies van maokt, kan „k twêê mense blij maoke. 
Dà zou leuk zijn. „k Hè geleze dà Broere gao verdwijne. De naom allêên hoor, niet ‟t 
bedrijf. Toch ving „k ‟t echt jammer, zô‟n echt Slierechs bedrijf. As maaisie kwam „k 
wel is bij Janneke Broere, dat was in de tijd dat „r nog kollesaole zwarte, glimmende 
taxi‟s in de graozie in de Kaarekbuurt stinge. Soms wazze ze prachtig versierd mè 



witte anjers en aopehaer, dan mosse ze meerijje in ‟n trouwstoet. Waer zijn trouwes 
de trouwstoete tegewoordig gebleve? 
 

Tillefoontjie 
We dwaole af, we hadden ‟t over de raaiszegeltjies. ‟t Zou toch zonde weze om die 
ongebruikt te laete? Weet jie wat? As u nou iemand weet die binnekort bij Broere een 
raaisie wil gaon boeke, belt dan eve. ‟t Is toch ommers leuk meegenome azzie een 
boffie heb van een paor tientjies!? Je ken ze zô krijge. ‟t Eênigste wà „k wel leuk zou 
vinge is een tillefoontjie. Over hoe ‟t raaisie was. Of ‟t leuk was en wat „r te zien was 
en zô. Dà ‟s toch nie te veul gevraegd, hee. “Voor wat, hoor wat!” zeeje ze vroeger 
ommers. Trouwes, as „k dat geknip và me moeder vroeger zag en nou dà và m‟n 
aaige, weet „k t‟r nog wel êên: “Zô de ouwe zonge, piepe de jonge!” Waer of nie 
waer? Mor nou mò ‟k gaauw gaon, hoor. D‟r kan temee een tillefoontjie komme. Over 
raaiszegeltjies . . . 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 Baars (nieuw) en Rikkers in 
de “Geneaologische Grabbelton” en hêêl veul fotochies van Slierecht… 
    

http://www.historie-sliedrecht.nl/

