Fantezierijke benaominge
As ie bove de tachtig ben, denk ie
nogal is trug aan vroeger. Bèl, bèl
mense wat was aalles tò nog
êênvoudig. We hadde, om maor is
wat te noeme, bekant nog gêên
straetnaome en langs d’n dijk
hadde me gewoon wijke die genoemd wiere naer de êêste letters
van ons alfebet. En dan hadde me
netuurlijk ok de stoepe met
heulieze luisterrijke naome waer
vast wel een aerdig verhaol aan
vast zal zitte. Denk maor is aan ’t
Orleans, , de Jerdaon- en
Poelestoep.

’t Ôôrlogsstoepie in Wijk A …
Beneejekaarek hadde me de Lêêuwekuil en Klaain Perijs en zô zijn d’r nog wel meer naome te
noeme. D'n achtergrond van deuze stoepnaome weet ik nie, maor ’t zijn in ieder geval fantezierijke gêêste gewist die deuze naome voor aaltijd op de kaort hebbe gezet.

Uitbraaijinge.
Naederhand hebbe me de nieuwbouw buitendijks gekrege. D’n
Ouwe
uitbraaijing
mè
straetnaome van gemêêntebestuurders en zêêhelde; ok ’t koningshuis wier niet vergete. Aan
de binnekant van d’n dijk verreze
wijke mè naome van staotsloi,
letterkundiges
en
dichters.
Vedders hebbe me de veugeltjies- en de hoffieswijk en straete
mè were-naome gekrege.
De ouwe Willeminaostraet …
We staon d’r aaigelijk maor waainig bij stil datte me, waer we ok weune, een adres nôôdig hebbe
voor bevôôbeld de post. ‘k Weet nog toe ik in dienst lag en ik stuurde een briefie naer me femilie
dat, as aanderes ’t adres A 608 onder ôôge krege, ze ’t maor een aaigenaerdig adres vonge. Ze
deeje dan net of ik uit ‘t êên of aandere achterlijke gat kwam.

Naome van appertement
Tegewoordig is ’t nie meer genogt
om allêên een huisnommer in een
straet te hebbe. Bekant aalle appertement hebbe zô d’r aaige naom gekrege. De vindingrijkhaaid bij ’t bedenke van deuze naome is aareg
grôôt. De flats in de Rijnstraet hebbe
as opschrift gekrege: Rijnstaete. Laet
ik nou aaltijd gedocht hebbe dat een
staete een aodelijk huis in Friesland
was!
't Rondêêl

Maor daer lijkene die flats niet op en daerom had ik ’r maor gewoon in ’t Slierechs ‘Rijnstaote’
opgezet. 't Rondêêl We hebbe hier ok nog een optreksie in de Jaocob Catsstraet. Dat hiet ‘Catsstaete’. Je mot ‘r maor opkomme, hee? Aareg orrizenêêl
ving ik ‘Oranjehof’ in de Oranjestraet en over d’n ‘Hôôge
Lijster’ aan de Lijsterweg is ok meraokels goed naegedocht. Nou kree 'k êên deuzer daege een aankondiging
in de bus dat ‘r bij ’t Burgemêêster Feitsmaoparrek nieuwe
appertemente komme. Je kan netuurlijk wel raeje hoe dà
gebouw gaot hiete hee, krek, ‘t Feitsmaohof'. ‘k Vingk ’t
aareg knap om iedere keer weer zô ’n orrizenêêle naom te
bedenke. Had meschie toch ‘Zoijerzêêborg’ motte hiete?
Jan van der Vlies

