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Aareg jammer! (713) 
 
Vandaeg kree ‘k ’n paor naore tillefoontjies, een ziek femilielid en een nog ziekere kennis. 
Soms is aalles je inêêns te veul, dan mò je hôôd ’n bietjie leeg. De frisse wind ken dan soms 
wondere doen. Dus hè ‘k m’n fiets uit de schuur gehaold en ben ‘k een pôôsie gaon peddele 
om lekker de wind deur m´n haer te laete waaie. De netuur is dikkels een goeie hêêlmêêster 
voor een moei hôôd. Opêêns zag ´k ´t . . . 
 
Klaovertie 
Wat een fêêst langs onze dijke! Een zêê van blomme. Margriete, butterblomme, anderande 
grassies, witte en rooie dovenetels. Zuring, rooie klaoverties . . . Inêêns sprong ´k van de fiets. 
Hêêl effies was ´k weer dà klaaine maaisie van toen. Ik kon ´t gewoon nie laete om een 
klaovertie te plukke. I m´n herinnering rook klaover toch zoetig? Mor die geur kon ‘k nie 
ontwaere. Toch wazze ze mooi rôôd, volgroeid zeg mor. Zouwe ze vroeger dan wel zô geroke 
hebbe? Daer mos ‘k is over naedenke . . . 
 
Veugels 
‘k Ben op ’t eerste ’t beste banksie gaon zitte, met ’t klaovertie nog i m’n hand. De veugels 
zonge bove m’n hôôd. De grutto riep z’n naom, kieviete deeje tiksie-is-‘m in de lucht. Fezante 
liepe deur ’t hôôge gras naetijchie te doen, in de verte liep een koppeltjie koeie in d’n 
uiterwaerd. M’n gedachte gonge trug naer vroeger. Langs de revier weune had ’n hôôp leuke 
kante. Hier speulde me as kaaind, daer de bosse met afgehakt griendhout waer ie aaindelôôs 
vanaf sprong. Van d’n dijk afrolle deur ’t hôôge gras, heerlijk was dat. ‘k Zie zô weer de 
dotterblomme voor me, met ‘r felle, gele kleur. Nou ‘k t’r over naedenkt, ‘k zie ze bekant nie 
meer in de griende . . . 
 
Waoter 
As ’t hôôg waoter was, kò je met een stok en ’n ouwe klomp bôôtjie vaere. Boven aan d’n 
dijk hinge de nette van de vissers te drôôge, een aparte geur hing d’r dan. Bij harde wind 
stinge ze mooi bol en dat gaf een hêêl speesjaol geluid, ’t lekend wel of t’r veul ketels waoter 
stinge te fluite op ’t fernuis. Wat was dat een mooie tijd, besef ‘k nou. Wat een raor gezicht 
was ’t as de griende onder waoter stinge. Soms wier ‘k daer ’n bietjie bang van, bedenk ‘k 
nou inêêns. Wij weunde in ’n huisie bovenop d’n dijk. Ik keek vanaf m’n zolderkaomertie dan 
zô over ’t hôôge waoter. Gek, mor in dat kaomertie voelde ik me hêêl vaailig, neeje, daer kon 
me niks gebeure. Zô zijn ommers de gedachtes van een kaaind.  
 
School 
Daer, ’n endjie vedder, het onze ouwe school gestaon. Wat hè ‘k daer fijne jaere gehad. Drie 
generaosies van onze femilie hebbe daer les gehad. Die twêê grôôte kestanjerbôôme op ’t 
plaain, touwchie springe, tikkertie en knikkere mè m’n vriendinnechies. De lange gang met ’t 
fontaaintjie, de hôôge lekaole met de rooie graoniums voor de raome. ’t Leesplanksie met aap, 
noot, mies . . . De houte banke met d’n inktpot in de midde. M’n eerste woordjies schrijve in 
een klaain schriffie mè je tong uit jie mond. Oei, een inktvlek, gaauw perbere op te deppe mè 
j’n inktlap want de mêêster hieuw nie van vlekke. Wat was ‘k gelukkig toe ‘k een zinnechie 
kon leze, en laeter een boek. Ik vong ’t een wonder! Dat klaaine schoolbibeletheeksie waer ie 



boeke moch lêêne en dan saeves mè rooie oorties lekker lang leze bij ’t fernuis. De mêêster 
zie ‘k in gedachte zô weer voor de klas staon mè z’n mooie grijze haere. Streng was tie wel, 
mor dat was zô in die tijd. Dan die mooie plaete aan de muur, prachtig wazze ze. Gymles, 
lekker buite op ’t schoolplaain. Elleke maondag twêê dubbeltjies mee, êên voor ’t 
schoolspaore en êên voor ’t schoolraaisie. ‘k Voel die twêê muntjies nóg i m’n hande .. .!  
 
Naer huis 
Dan rije d’r inêêns wat jongeloi verbij, met een mobieltjie in de hand. Volleges mijn zien ze 
hêêmel niks van die mooie netuur. ’t Lijkent mijn dà ze tegewoordig aalles per tillefoon doen. 
Hêêle bla-bla-bla-verhaole en aanders niks. Gelijk ben ‘k weer bij de tijd. ‘k Mò nôôdig weer 
trug naer huis. ’t Is imiddels al gaon schemere en d’r steek een fris windjie op. Wà kan ’n 
mens toch gaon zitte drôôme. ’t Klaovertie i m’n vingers begint al te verleppe. Nog eefies 
ruike of de geur tò nog kwam, mor nee hoor, niks. Inêêns denk ‘k, stel dat ’t een klaovertie 
vier is, dà breng geluk! Gaauw kijke! Mor ’t hè mor drie blaojchies, jammer! Aareg jammer! 
 
Rana   
 
Bedankt Rana voor je mooie mijmeringe! K. L. v. G.  
 
Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, zôas de 
stambôôme van de femilies Van Asperen, Vlot en Van der Wiel. De leste uitgaoves zijn te 
kôôp bij d’n Copy Cellar van Bas Kurreperaol, de Slierechse boekwinkels, de meseums en op 
maondag- en woensdagmiddag in ons clubgebouw  ’t Onderhuys (Kerkbuurt 243).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


