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Fokvêêdag in Hoornaer 
 
Onderlest, op 4 oktober, wier de jaerlijkse fokvêêdag in Hoornaer gehouwe. ’t Was jaere geleeje dà me 
daer gewist wazze. We hebbe eerst ’n paor nieuwe kaplaerze weze kôôpe en wà denk ie: d’n hêêle winkel 
sting al vol mè spullechies voor de Korsemis. ‘k Ving thuis nog steeds naelde van d’n bôôm van ‘t 
verscheeje jaer. Afijn, ‘k hè mooie laersies gekocht, zwarties mè witte en bruine spikkels. Vroeger hà je 
allêên van die zwartes, mor tegenswoordig zijn d’r mè blommechies en bôômpies en zôô. Op de 
provinsjaole weg angekomme, wiere me al gaauw van de weg afgelaaid naer ’n spesjaole parkeerplaets. 
Daer vandaen reeje d’r 15 pendelbussies naer d’n ingang. ’t Is naomelijk zôô: as ’t drôôg weer gewist is, 
kè je je oto in de waai parkere, mor daer was de grond nou veuls te drassig voor, je sting tò je hekse in de 
bleurie. Bij de fêêstelijkheeje angekomme, was ‘t ’n drukte van jewelste. In de krant sting dat ’r 10.000 
mense gewist wazze. Leuk hee, voor de orgenisaosie! 
 
Uit de pallementaosie 
‘k Was in d’n aerd op zoek naer neef Aorie uit Noorlôôs. Aorie is de zeun van de jongste zus và me 
vaoder. Opoe is bij de geboorte van Aorie’s moeder gesturreve. Hij is beroemd geworde deurdat ie al suns 
jaer en dag baonveger is bij ’t jaerlijkse kampioenschop kuiltjie knikkere in Noorlôôs. Ieder jaer staot ie 
pontefikaol in de krant, mè naest ’m de knikker-miss. ‘k Het ’m dut jaer nie in de krant kenne ontwaere, 
messchie wordt ie wel te oud, hij is naomelijk al ’n endjie in de zeuventig. Trouwes, over femilie 
gesproke. Tijdes ’t Baggerfestival in Slierecht maokte ik kennis mè Piet Pols en wà bleek: we benne nog 
uit de pallementaosie van mekaor. ’t Zit naomelijk zôô: Hum z´n opao was bakker Jan de Jong en mijn 
opao was bakker Aorie de Jong en heulie wazze broers. Dus best dichtbij, hee. We hebbe anderande 
femiliegegeves uitgewisseld. Dus Aorie, de baonveger, is ok femilie van Piete. Bij de kraem van d’n 
Historische Verêêniging van Noorlôôs en omstreke zagge me wel neef Jan. Jan is ‘n broer van Aories. Hij 
hè bepaold ’t waarek van hum overgenome. In hullieze kraem stinge aamel mooie harseslappies en 
mutsies, ieder durrep het z´n aaige vurrem. 
 
Koeiekeuring 
Ondanks ‘t faait dat ’r gloednieuwe mesienes stinge, hà ´k toch somtije ´t gevoel dat de tijd hier stil was 
blijve staon, zô gemoedelijk en zô gezellig was ‘t. D’r was van aalles te zien, ponnies mè karrechies, 
schaepe, gaaite en nie te vergete IJsbrand Chardon, die wereldkampioen is geworde mè z’n paerde, dus ok 
nie d´n eerste d´n beste. Vedder was t’r ‘n hôôp klaain spul. Kippe, haone, kaovieao´s en knijne (die d´r 
aaige aan ‘t vermeerderen wazze waer we bij stinge). ‘t Hôôgtepunt was netuurlijk de koeiekeuring. 
Aamel koeie met ‘n dikken uier met opgezette aere. Ze zijn bepoald mooier as d’n uier vol is. Sommiges 
begonne al ‘n bietje te druppele, die konne ‘t nie meer houwe. Vlak voor ons begon ’n koei te poepe. 
Metêên wier z’n staert opgetild, want die moch nie nat spêête. Ze wazze ommers aamel net in bad gewist, 
hee. Wie d’r ok was, was Wiebe van der Zêê, die maok van die meraokels mooie schilderije mè koeie en 
schaepe. ‘k Wil al zô lang zôôiets aan de muur, mor omdà me met ’t bussie wazze, konne me niks kôôpe. 
Hij hè z’n bedrijf in Sneek, dus daer gaon we eerdaegs mor is kijke. 
 
Voorleze in Streektaol 
Ik het ’n oud-collegao die me op anderande plekke tegekomme: op de fiets in de polder, bij de Mattheüs 
Passion, bij ´n uitvoering van ´t Paopendrechs Mannekoor en nou weer in de kraem van Boerderij en Erf, 
daer is tie ommers bestuurslid van. Opêêns stinge we ôôg in ôôg met Aoichie Sprong van onze aaige 
Historische Verêêniging van Slierecht. Hij sting daer voor ‘t diëlect van d’n hêêle omgeving, Streektaol 
of zôôiets. Ik vroog ’m nog, d’r lagge naomelijk wà verhaoltjies op die taofel, waerom d’r niks và mijn bij 
lag. Toe kwam d’r ‘n vrouw bij die d’r aaige d’rmee bemoeide en vroog of ’k ok wel is wà schreef. Ik 



zee: ”Beljaot, ‘k doe ’t graeg!”. Ze zee toe: ”Aan ´t end van de vollegende maond is t’r ’n wedstrijd 
voorleze in ‘t diëlect in ‘t plaetselijke durrepshuis. Heb u soms zin om mee te doen? Ik zee: ”Bèjaot!” Ze 
zee dat as t’r teveul deelnemers zijn, kan ‘t nog beure dat u afvaalt. ”Geef niks!” zee ik. Nou mor 
afwachte of ‘k geplaetst ben. ‘k Mò 5 menute voorleze uit aaige waarek. ’k Hoop mor dà ze Slierechs 
verstaon. Op dien aevend hebbe me toevaallig ok ‘n verjaerdag waer we gêên van twêêë zin in hebbe, dus 
daer komme me dan goed vanaf. 
 
Leuk evenementjie 
Je kon netuurlijk aallerlaai ete kôôpe in de kraempies. Paeling, bêênham, hamburregers, brôôdjies kaes 
(êêne Euro per stuk, waer hè je dat nog?). Je kon gaaitekaes proeve, d’r wiere appeltjies uitgedêêld en 
netuurlijk onbrakke de befaomde Jan Haogel en de Peperkoek nie. As ie die nie gekocht het, bè je nie op 
de mart gewist. Bij d’n uitgang sting ’n dikbil. Je kon raeje hoe zwaer die was. Weet ie wà nou zô gek is? 
‘k Vingk ’t zielig om lammechiesvlees te ete, dan zie ‘k ze springe en kwispele en as ‘k vlees van de koei 
eet, hè ‘k dà gevoel nie, trewijl ‘k ’n koei êên van de mooiste bêêste vingt. Gek hee. Toe me aalles goed 
en wel gezien hadde, liepe we trug naer de bushalte. ‘k Denk dat de bussies aan ’t end van d’n dag nie 
meer zo schôôn wazze as an ’t begin. Gelukkig wisse me nog waer d’n auto sting, want al die wegchies 
lijkene nogal op mekaor. We gonge tevreeje naer huis en konne op ’n leuk evenementjie trugkijke. 
 
Macky van Leeuwen – de Jong 
 
Wil u d’rbij weze as Macky voor gao leze? Aanstaonde vrijdag! Een leuken aevend over en in streektaol. 
20.00 uur in ’t Bruisend Hart aan ’t Dirk IV plaain in Hoornaer. (K.L.v.G.) 
 
 
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.          
 


