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SPAONS BENAUWD 
 
Sund de leste keer dà ‘k wà và me liet hore, is ‘t hêêl wat drukkerder geworre in ’t hotel bij 
ons in Spanje aan de Costao del Sol. Ok de vekansiehuisies beginne al aerdig vol te lôôpe. In 
hôôfzaok benne ’t ouweres. Gepensjeneerde, zè ‘k mor zegge. Voor de zeumer is ’t bekant 
voor ’t grôôtste dêêl al hêêmel volgeboekt. Veul busse van KRAS lande d’r dan aan! M’n 
schôônzeun lôôp d’n hêêlen dag met een straolend gezicht rond. As ’t zô deurgaot, zel die dut 
jaer niks te klaoge hebbe! Met opao Happer en de vrouw gaot ok aalles naer wens. Veul hè 
me nie om hande. De bungelowchies zitte strak in de vaaref en de tuintjies legge d’r piekfijn 
bij. ’s Aeves effe de tuinslang d’r op en je hoort de afrikaontjies en meteunesies as ’t waere 
“dank-ie-wel” zegge. De vrouw het in ’t hotel ok nog mor waainig te doen, want de Spaonse 
kaomermaaisies en de koks benne gekomme. De schôônzeun zit de bediening en houdt de kas 
bij. Zô te hore lôôp dus aalles op rollechies, mor d’r benne zô nou en dan tò nog wel is dinge 
die ’n extrao inspanning koste. 
 
Bold en Goeje Tije 
De mense in ’t hotel kanne in de lobby tillevisie kijke. Naer de veule Spaonse zenders viao de 
kaobel wor nie veul gekeke. Wie van de gaste spreekt ‘r nou Spaons? Belnêênt, de mense 
wille de Bold zien en Goeje Tije, en netuurlijk de sport! Gewone Hollanse zenders dus. 
Daervoor hè m’n schôônzeun een schuttelantenne op laete hange aan de muur van ’t hotel. 
Aalles uit Holland is in êêne te vollege. ’s Aeves is ’t dan ok wàt druk mè kijkende mense. 
Nog goed voor de klandizie ok, hee. De vrouw gong d‘r ok nogal is kijke, mor op ’n dag 
begon ze d’r over dà ze aailijk wel een aaige tillevisie wou hebbe in ’t deur ons beweunde 
vekansiehuisie. Ok ‘t klaainkaaind zou dà wel leuk vinge, onderstreepte ze d’r woorde. Nou 
ja, opao Bertus was niks te beroerd om heur d’r zin te geve! Allêênig, d’r was wel ’n 
perbleem. Om beelde mè zô’n schuttel op te vange, mot jie nie tusse anderande bôôme staon. 
De schuttel aan ’t huisie vastschroeve was t’r zôôdoende nie bij. Dan zouwe me ommers 
allêên mor ruis ontvange. Wel gek aailijk, hee. Over duzende en duzende kilemeters kanne ze 
beelde verzende, mor langs wà dennenaelde of bôômblaoichies kenne ze nie heene. Goeje 
raed was duur. De schuttel mos verbij de bôôme komme te staon. Een dikke dertig meter 
vedderop… Dat wier nog ’n perbleem. De kaobel mos ommers wel de grond in om aalles ’n 
bietjie netjies te houwe!  
 
Slecht waarek 
De volgenden dag hè´k ´t spaoichie mor voor d´n dag gehaold en ben ´k vanaf de buitemuur  
begonne te graeve. Eên spaoi diep. Nermaol gesproke is aalle begin moeilijk, mor in dut geval 
hêêmel nie. Opao Bertus was nog zô fris as ´n hoentjie en de eerste twêê meters bestinge uit 
fijne tuinaerde, dat was in ‘t blommepaareksie langs ´t vekansiehuisie. Daernae begon ´t pas! 
D´n bôôjem was meer kaaiharde stêên as grond. Nie allêên van die biggels, mor somtije 
veraal bonke netuurstêên. Dat wier meer hakke as graeve. Tege de middag was Bertus amper 
vijf meter opgeschote. Op deuze menier kon ‘t wel is een hêêl hortie gaon dure! Slecht waarek 
onder de Spaonse zon. Neeje, daer mos zwaerder geschut aan te pas komme. ’n Echt 
graefmesientjie wier d’r, nae ’n tip van êên van de koks, gehuurd bij de plaetselijke metselaer. 
Daernae gong aalles vlotjies. ’t Endpunt achter de bôôme wier binne de kortste kere beraaikt! 
De kaobel, die ‘k tussetijds nog bij Piet Nette in Slierecht hà gekocht, gong van begin tot end 
in de gegraeve sleuf. De tillevisie en de sattelietschuttel wiere verbonge en toe . .  toe beurde 



d’r hêêlemael niks! ‘k Zel jullie bespaore wat ‘r aalles bij mekaor kwam kijke voordat ‘r 
beelde uit Holland op ’t schaarem kwamme. We wazze nog net op tijd klaor om Ketrien Kaail 
met ‘t ouwere program van d’n omroep MAX te kanne zien. Je had de vrouw is motte zien 
glundere … We hebbe dien aevend ok nog effe gezocht naer MaarweTV en Rijnmond, mor 
die worre jammergenogt nie deurgegeve, hebbe ze me laeter verteld.  
 
Femiliebedrijf 
Aal met aal ’n uitkomst, de vrouw geniet van de soapies. D’n klaaindochter slao waainig over 
van de meziekprogrammaos. Opao Bertus kom nie uitgekeke bij de voebalwedstrije. We 
hebbe aamel onze slinger, dà kè je gerust zegge! Aal kijkende zij me nog op ’n leuk ideechie 
gekomme ok. Dà kwam zôô. Tijes de finaole van Idols zee de jongste van de femilie 
plotsklaps: “Hee opao, kanne me dat ok nie elleke week in ’t hotel gaon doen?” Van ’t êên 
kwam ’t aander en sund ’n paor weke wordt ‘r deur de gaste in de lobbie gezonge dat ’t een 
lieve lust is. In de jury zitte Juan van de recepsie, Opao en Omao Happer en êên van de gaste. 
De presentaosie wor gedaen deur m’n klaaindochter en dà doe ze me toch meraokels leuk! Je 
zie wel dat ’t al ’n hêêl femiliebedrijf  is geworre. ’t Klink messchie wel ’n bietjie as ’n 
reclaomeboodschop, mor ‘k durf gerust te zegge dat ’r gêên woord te veul gezeed is. ’t Mot 
netuurlijk nie gekker worde, hee. Aan danse met opaos of schetserije met omaos waoge me 
ons echt nie meer, die tijd is verbij. Danse doen ze mor bij de disco van de bure en aan ’t 
aanlegge van ’n ijsbaontjie begint Opao netuurlijk hêêlemael nie meer. As tie trugdenkt aan ’t 
graeve van de sleuf voor de tillevisiekaobel, krijgt ie ‘t, hêêl toepasselijk, al Spaons 
benauwd…! 
 
B.R.IJ. Happer 
 
P.S. Op onze website www.historie-sliedrecht.nl is ok aander verêênigingsnieuws te vinge, 
zôas de stambôôme van de femilies Cleton, Van Heteren en Mijnster en. Kom ok ‘s ’n kijksie 
neme in ons clubgebouw  ’t Onderhuys (Kerkbuurt 243). Deuze maond benne me d’r nog op 
woensdagmiddag. Daernae pas weer in september! 
  


