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De goeje kant weer op…
De mense worde weer wakker, lijkent ’t wel, uit ‘r winterslaep. Wekelang hoor ie niks en dan
inêêns… Wat een reaksies op dat verhaoltjie van vleede week over pap! Op maondagochend
sture me aaltijd, viao de computer, ons nieuwe verhaoltjie in voor de krant. Dennis Brons van
De Stem verzurregt dat aaltijd vedder en de kontakte met hum zijn aareg plezierig. We vinge
’t zô fijn dat hij, as Braobander, zôôvel lol het in deuze diëlectrubriek. Deur z´n reaksie wete
me ok dat hij dól is op seklaodevlao. Drea lae per mail wete dat ´r man die woensdag kant-enklaore haovermoutpap van Friesche Vlag op het, en dà ze zellef maogere yoghurt met een
scheutjie biologisch diksap at. Mor, schrijf ze, me man lus ok nog steeds graeg een beschuit
mè waareme mellek! Wilma en Sija laete per tillefoon wete dà ze ’t zô’n leuk verhaoltjie
vonge, mor aal praotende hè ‘k gêên êêns gehoord wà ze zellef dien dag voor pap atte. Lange
Jo frommelde op d’n aevend van de – gezellige! – Leuvereünie een briefie i m’n hande waer
o.a. letterlijk op sting: Dien dag han we vleai met joggert duer mekaor gehudseld en ik ben
getrouwd met Emmigje Kraaijeveld sinds 27 nov ’59. Kijk, dà ’s nou fijn om te wete! En nou
nooit meer vergete, hee Jo! Piets vertelt in ’t verbij gaon dà ze nog aaltijd graeg zellef d’r
aaige pap kookt. Sander v. W. mailt o.a. dat ie z’n Russische vrouw elleke week ’t stuksie
voorleest en dat ie sommige dinge voor heur mò ‘vertaole’. Aamel bedankt, hee!

Vrouwchie in ‘n bôôm
De mense zijn niet de êêniges die uit ‘r winterslaep ontwaoke. Trewijl ik dut ziet te schrijve,
zie ‘k naest me, deur ’t zijraom, een veugel uitbundig zitte te zinge. De zon schijnt, hij zit
voor mijn in ’t tegelicht, ‘k zie nie êêns óf ’t een mèrel of ’n lijster is, mor zinge dat ie kan! ’t
Is een lust om te hore. ’t Waarekt kennelijk aanstekelijk, want ‘k hoor aals mor meer
veugelgeloije. ’t Is geweldig om tege ’t zonlicht te zien hoe z’n snaoveltjie ope en dicht gaot
en hoe z’n keeltjie en z’n borsie meetrilt. Wat zel die d’r aailijk bij denke as tie zô lekker zit te
zinge? “Ah, dat rollertie lukte mooi, dà doe ‘k nóg is! ” Je hoort ‘m ommers verschaaijene
riedeltjies herhaole. Soms zit ie heerlijk uit volle borst te improvizere en spring zô mor over
op een octaof hôôger. Of zel die messchie denke: “Dat aareme mens daer achter dat raom zit
aamel mor op die knoppies van dat zwarte apperaot te tikke, waerom gao ze nou nie gewoon
lekker in een bôôm zitte zinge?” M’n fantezie gao gelijk op hol. In gedachte zie ‘k een zwarte
mèrel mè z’n klaaine pôôtjies wurreme op mijn laptop, en … werempel, zit daer nou een
vrouwchie met een rôôd vessie aan, gewoon op maondagochend in dien bôôm te zinge???

Klaain stuksie kaaind
In ons tuintjie bloeit de forsythia en d’r staon van die klaaine narcissies in de wind te wiebele.
Jaere geleeje hè ‘k ze is gekrege in ’n mandjie en ze nae de bloei buite gezet. Ellek jaer geniet
‘k van ’t wonder as ze weer opkomme. Zôwaer dien barre sturrem van van de week hen ze
deurstaon. Wat een onweer was dat midde in de nacht, hee. ‘k Wier d’r gewoon wakker van.
Toe Besjaon z’n aaige omdraaide, doch ‘k dat ie ok wakker geworde was. “Wat onweert ‘t,
hee” zee ‘k tegen ‘m. “Belnêênt,” zee die, “jij ben zeker weer aan ’t flippere met ’t
lichknoppie.” Hoezô: ’t verstand kom met de jaere … En hoezô: hoe ouwer, hoe wijzer …
Soms kan ‘k nie wachte tot dat verstand en die wijshaaid aaindelijk zelle komme, mor ‘k hoop
ok van harte dat ‘r aaltijd een klaain stuksie kaaind zal blijve zitte in dat hôôd. De lelies staon
ok al 20 centimeter bove de grond en de ribes begin al uit te lôôpe. De pindaonetjies hange

nog te wiebele aan de voederplank, want zelde hè me ’s winters zôô waainig veugeltjies in d’n
tuin gehad. Zou dat nou komme deur de zachte winter of deur de aals mor drukker wordende
Detaolaan? Of deur Dibbesies?

Fegure en fermaosies
’t Aaldergrôôtste wonder van deuze tijd ving ‘k wel die grôôte zwaareme sprêêuwe. Besjaon
vroeg z’n aaige al af of ’t faailijk wel sprêêuwe zijn? Zijn ze nie grôôter? Kraaie of
kauwchies? En wat sjouwe ze nou toch aailijk? Iederen aevend zô nae zesse zie me ze bezig.
Hoevel zelle ‘t ‘r weze? Honderde! Messchie wel meer as duzend? Ze beginne zômor uit ’t
niks. Je zie ze inêêns gaon verzaomele. Dan vliege ze nog aalemael deur mekaor. Waer
komme ze vandaen? ’t Worde d’r steeds meer en meer. Ze vliege steeds harder lijkent ’t wel
en in steeds mooiere fegure. Wi e begint daer nou mee? Is t’r êên de baos? Je ziet ‘r nooit is
botse mè mekaor. Zonder rijbewijs en vliegverkeersregels, zonder stoplichte en
verkeersbordties vliege ze in de mooiste fermaosies. Hoe is ’t mogelijk! Wà prachtig, hee. As
ie ’t goed beschouwt, zie je daer een prachtshow bove je hôôd die z’n weergao nie kent. En
dat nie allêên. Deur aal die veraanderende dinge in de netuur besef ie weer is extrao dat de
lente d’r weer aankomt. Lekker, hee. We gaon de goeje kant weer op! Fijn, hoor!
Korsjonnao
P.S. ‘t Aalderleste nieuws, zôôas de stambôôm van de femilies Groenewege en Hofman
(Baon-Hofman) en de nieuwe fotokwis, is te vinge op de website van de verêêniging:
www.historie-sliedrecht.nl

