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Brôôd- en aerepelpap 
 
Wà zou ‘k vandaeg nou is hêêl graeg stiekumpies bij jullie, beste lezers, om ’t 
hoeksie wille kijke. ‘k Zou naomelijk wel is graeg wille wete wà jullie vandaeg voor 
pap ete. Of noeme jullie dat tegewoordig een toetjie? Of netjies op z’n Frans: een 
dessert. Dan wel mè zô ’n mooie langgerekte twêêde e, hee. U zal u aaige messchie 
wel afvraege of ‘k nie goed snik ben mè zô ’n vraeg, mor ’t kom heus nie zô mor uit 
de lucht vaalle, hoor. Verschene zaeterdag hè me zô heerlijk zitte smikkele in ‘De 
Heere van Slydregt’ in ’t ouwe stesjon. Wij, vier vriendinne van de dinsdagmiddag, 
gonge potvertere en de manne mogge deuze keer ok mee. ’t Blijf heerlijk hee, om 
met een gezellige ploeg uit ete te gaon en je is lekker te laete verwenne. Heerlijk was 
’t en veraal van ’t dessert hè ‘k aareg genote. Wat een prachtig bord was dat! Crème 
bruléé, ijs mè slagroom, seklaodemoes, ’n klaain taortie, gecaremelliseerd fruit, 
kortom: een bord vol fijne klaaine happies, met ok nog ’n koppie espresso en ’n 
heerlijk likeurtie. Dat hadde m’n grôôtouwers is motte zien! 
 
Lekkernijchies 
Zouwe mijn oma ’s aailijk ooit uit ete gewist zijn? ‘k Zou ’t echt nie wete. Raor hee, dà 
je dat gêên êêns weet! Aallebaai wazze ze gebore in de jaere tachtig van de êên-
nae-leste êêuw. ´t Stesjon zelle ze vast en zeker as een grôôte medernitaait gezien 
hebbe. D’n traain was toe ommers een raozendsnelle nieuwighaaid. As bakvis zijn ze 
netuurlijk vast ok wel is met de traain meegewist. Naer Dordt, of wie weet wel hêêmel 
naer Rotterdam. Mor een rijbewijs? Een vliegraais naer ‘t buiteland? Belnêênt! Uit 
ete? Gêên idee! En dan zit ik daer, mor twêê generaosies laeter, zô verrukkelijk te 
smikkele van anderande lekkernijchies. ‘k Ben wel aareg benieuwd wie d’r 
tegewoordig nog zellef z’n toetjie maokt. Wordt ‘r nog veul aaigegemaokte pap 
gekookt? Kôôpe me mè z’n aalle aalles meer en meer kant en klaor? Trouwes, we 
hoeve faailijk hêêmel nie zô wijd trug te gaon om al hêêle grôôte veraanderinge te 
zien. Lae me mor is kijke naer de vijftiger jaere… 
 
Lekker 
Onderlest sting d’r in de krant hoevel kilo aan ressies en eteswaore me mè z’n aalle 
weggooie per jaer. Daer schrik ie van. Glôôf mor nie dat ‘r zô’n vijftig jaer geleeje bij 
ons iets eetbaors weggegooid wier, hoor. Bij niemand, denk ‘k. Nog gêên kruimeltjie. 
We hadde nog gêên koelkast, mor in de Jan Stêênstraet hadde aalle huize wel ’n 
keldertie. Oud brôôd? D’n aanderen dag maokte je moeder brôôdpap. ’t Brôôd wier 
verkruimeld of in klaaine stuksies gesneeje. Suiker d’r over en laauwe melk en je had 
een goejekôôpe en voedzaome pap. Een paor aerepel of wat aerepelkruim over? 
Aerepelpap! Gewoon wà geprakte aerepel op je bord en wà waareme mellek d’r 
over. Klaor! Of beschuite mè mellek. Netuurlijk atte me ok wel is haovermout of 
griesmeelpap. Op fêêsdaege pudding uit een vurrempie mè bessesap en op je 
verjaerdag, as ie moch kieze wà je wou ete, van die heerlijke Haogse bluf. ‘k Weet 
nog goed dat de mellekboer voor ’t eerst pap uit zwaere glaoze flesse verkocht. Gele 
en bruine vlao. Dat was wat! En lekker dà me dat vonge! 
 



Afgesproke?! 
Toe ‘k ‘n maondagochend voor ’t meterslange zuivelschap van de supermart sting, 
wis ‘k ’t eve niet. Wat mos ‘k nou is neme? Hoevel soorte pap stonge d’r? Zou d’n 
baos van de winkel zellef wel êêns wete wat ie aamel verkôôpt? “Hee Kor, kà je ’t nie 
vinge?” hoorde ik achter me. ”Bèjaot, mor ik ken nie kieze…! En eh… weet jij 
messchie waer de brôôdpap en d’n aerepelpap staot?” Eerst keek ze hêêl eefies 
aareg verwonderd. Toe snapte ze ’t en zij me saompies hikkend van de lach richting 
kassao gelôôpe. Of ‘k soms een baksie bij d’r wou komme doen? “Neeje, want ‘k mò 
nog een stuksie maoke voor De Stem! ‘k Wil is vraege wat de lezers vandaeg voor 
pap ete!” Weer keek ze aareg verwonderd. Ze snapte d’r bepaold niks van. U 
imiddels wel netuurlijk. Onthou mor wat u vandaeg voor pap had. Dat hoor ’k dan de 
kommende weke wel is azze me mekaor hier of daer is tegekomme. Afgesproke?! 
 
Korsjonnao 
 
P.S. ‘t Aalderleste nieuws, zôôas de stambôôm van de femilies Groenewege en 
Hofman (Baon-Hofman), is te vinge op de website van de verêêniging: www.historie-
sliedrecht.nl             


