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Vervele 
  
’t Is êên van die zelzaome, mooie zeumeraevende. Drie maaider lôôpe onder m’n balkonnechie 
deur. Een jaer of zestien zijn ze. Ze lôôpe d’r aaige stierlijk te vervele, dà zie je zô. Ze wete écht nie 
wà ze motte gaon doen vanaevend. Ze zijn, zeg mor, te grôôt voor servet en te klaain voor 
taofellaoke. Nou, bellechie trekke dan mor bij onze 55+flat. Mò je wete dat daer onderdehand meer 
70+ mense weune, mor dat ter zijde. Ze hebbe netuurlijk ok nie in de gaote dat ‘t voor veul mense 
knap lastig is om weer voor Jan Doedel naer de deur te motte lôôpe, want ‘t is schering en inslag 
tegewoordig, dà gebel. Zouwe ze gêên omao of opao hebbe in dezellefde situaosie, denk ik bij m’n 
aaige. Belnêênt, vast nie. Ok de invaolide-weuninksies op de begaone grond krijge een beurt. Ik 
staot in de starthouding om de daomes is over hullies gedrag aan te spreke, mor ik bedenk me dat ik 
m’n voet in een rekverband hè zitte. Enkelbande verrekt, dus ik zal nie ver komme … En 
bovendien, ik zal naer aalle warschijnlijkhaaid toch een grôôte mond trugkrijge, zô gaot dat 
tegewoordig, hee. Dus we wachte mor tot ’t weer verbij gaot … 
  
De spuigaete uit  
M’n gedachtes gaon onwillekeurig trug naer toe ’k zellef die leeftijd had … M’n zussie en ik gonge 
bij een ouwe tante và me moeder de ‘boel’ doen as we thuis klaor wazze. En dà gaf een hêêl aareg 
fijn gevoel, echt  waer. Onderwaail zonge me ’t hôôgste lied. Niks gêên geslenter langs de straet. Ik 
weet best dat ’t ‘vroeger’ messchie soms wel is ietsie ‘te’ was, mor nou lôôp ’t hêêmel de spuigaete 
uit mè sommige kaainder. Dà verschrikkelijke hange en doellôôs rondlummele van de jeugd, ik ziet 
’t meer en meer. Kaainder lôôpe soms nog hêêl laet op straet. Op banksies hange en onderwaail een 
grôôte rommel om d´r heen van zakke chips en bliksies en aandere troep, mor opruime? Ho mor! 
Trewijl d’r dikkels zat vlak naest een vuilisbak staot. Hebbe ze dan hêêlemael gêên idee wat te gaon 
doen, trewijl ze van aalles tot ’r beschikking hebbe? Ongelôôfelijk! Op elleken hoek van de straet in 
Nederland is t’r bekant een speultuin, mor daer leg ’t ok al vol rommel en rotzooi. 
 
Hoe? Wat? Waer?  
Ken u de boeksies van Ot en Sien nog? Vast wel. Aareges staot ’r iets over de school: Er klinkt een 
zacht gegons van stemmen … Mò me nou is langs een schoolplaain gaon as ’t speulkwertier is, niks 
aanders as krijse en gille tege mekaor. Niemand praot meer nermaol. Zouwe de juffe en mêêsters 
dat nie hore of zijn ze soms ’bedrijfsdôôf’? Is mekaor nermaol toespreke ok al nie meer van deuze 
tijd? Kaainder gille ok naer mekaor op straet, is me opgevaalle. Vleede week was ik in de 
bibeletheek lekker in de boeke aan ‘t snuffele. Opêêns vliegt de deur ope en d’r ’rolt’ een schoolklas 
naer binne. Groep 1 !!! Wat een herrie, zellefs de juffrouw aan de balie kreeg t’r pijn in d’r hôôd 
van, zee ze … Maor waorschouwe? Nee hoor, belnêênt! Totaol gêên orde en weer geschrêêuw en 
wanordelijk gedrag. Gelijk mos ’k denke aan ’t bordtie ’STILTE’ dat ’r vroeger ophong, weet u nog 
wel? Mor dat is ok allang verleeje tijd, hee. Meer en meer hoor ik om me heen dat ’t hôôg tijd gao 
worde dat de norreme en waerde weer trug motte komme, mor hoe? En wat? En waer te beginne? 
  
Nog hoop? 
Trewijl ik zô zit te mijmere, komme d’r inêêns een paor opgeschote jonges verbij m’n 
balkonnechie. Ze ete wat chips en drinke een bliksie cola leeg. En ja hoor, ze draaie om met 
hullieze fietse en gooie aalle afval netjies in de prullebak. Ziezô, tò nog iets positiefs vandaag. De 
vollegenden ochend gaot de bel, de buuvrouw stao voor de deur met een theebleddechie mè vors 
gebakke appelflappe. Ovve me trek hebbe? Nou! Dà spreek vàzellef, ’t is percies koffietijd! Jaot, 



heullies klaaindochter van 11 jaer hà ze gebakke, ze wou wat te doen hebbe in de vekansie. As ie 
nie uitkijkt dan begi je nermaole dinge ok nog gek te vinge. 
  
Krant 
Dan ploft de plaetselijke krant in de bus. Mè grôôte letters staot ‘r voorop: BRIEF AAN OUDERS. 
Normen en waarden? D’n burregervaoder het ’n brief gestuurd aan aalle ouweloi van jongeres tusse 
de twaolef en achttien jaer in z’n durrep. Hij vingt dà jongere d’r aaige nie goed genogt gedraoge. 
Nou, dat hadde me aallemael al hêêl lang gemaarekt. Dat is hêêmel niks nieuws! Goed, d’r is dus 
een beginnechie, mor hoe nou vedder? Wat is de vollegende stap? ’t Lijkent mijn bij overtredinge ’t 
aalderbeste om de jeugd dan een bezem te geve en ze aalles zellef puntjiepercies op te laete ruime. 
We zalle mè belangstelling gaon vollege hoe ’t vedder gaot. En tot zôlang? Tot zô wijd houwe me 
zellef onze aaige bezems nog mor peraot, hee!  
  
Rana 
 
P.S.! ‘t Aalderleste nieuws, zôôas de nieuwe stambôôm Van Sliedrecht (Slydrecht), is te vinge op 
www.historie-sliedrecht.nl. De verêênigingsruimte is intusse ok weer ope!! Daer benne ok de 
nieuwste uitgaoves (boeke en dvd’s) te kôôp.          
 


