
Ik schaom m'n aaige, 'k had 't nooit magge doen ... 

As jonge jonge hè 'k 'n tijdtjie op bed gelege voor 't ope raom, omdà 'k pleuritus had. 't Was net 
nae d'n oorlog, in die tijd lagge d'r ok wel mense in 'n soortement prieeltjie in d'r tuintjie omdà ze 
t.b.c. hadde. Laeter mos 'k voor controle komme in Weizicht in Dordt bij dokter Van Kamme. 
M'n vriende gonge mee, mor zôôas gewoonlijk liep 't aerdig de mist in ... In Paopendrecht sting 
op d'n Hôôgen Dijk 'n mellekkarrechie. Onderaan was 'n boerderij. Dà karrechie mos t'r 
netuurlijk an glôôve. Een klaain zetjie en 't hobbelde naer beneejene. We zatte wel in onze rats. 
D'n boer kon wel-is gebeld hebbe naer de marrechesee en we mosse langs de kezerne op de 
Veerdam. 't Liep goed af! Toe me overgevaere wazze met de pont, gonge me in de Voorstraet 
naer 'n bakkerswinkel. Ik vroog an de vrouw achter d'n tôônbank: "As ie je dochter verloot, krijg 
ik dan assieblief een 'niet'?" 't Maaisie liep hêêmel rôôd aan en die vrouw wier 'n bietjie bôôs. 
Toe hè 'k mor gaauw 'n brôôdbonnechie gegeve en om wà koeke gevraegd en betaold. We zijn 
vlug de straet vedder in gelôôpe en aan d'n overkant een kefeechie ingegaon. We krege bier, mor 
dat was nie te pruime zô slecht! M'n vriend vroog of dat 'r nie wat lekkerders was, toe krege me 
een likeurtie; dat was betere kost! Voordà me af zouwe rekene, gonge me êên voor êên naer d'n 
deurtrekplee. D'n bril stong omhôôg geklapt en we hebbe aalle drie zôô deur dien bril staon 
mikke. Dat wier dus een hêêl waoterbellet. Gaauw betaole en wegweze! Wij dubbeld van de lach 
vedder op sjouw. We kwamme bij 't stesjon en daer ondekte we een fotocellechie waer ie zellef 
fotoochies kon maoke. Dat hè me toe mor gedaen. Aal met aal zijn we nooit bij d'n dokter terecht 
gekomme. Op de trugweg ree d'r 'n lijkwaoge van de pont. Wij riepe naer de koetsier dat de 
bêêne d'r nog uit honge. Die man bôôs netuurlijk! Bij de kaarek van Paopendrecht hà je zô 'n 
rijchie huize. Bij 't leste huisie was de mellekboer naer binne gegaon, mor z'n draogkan en pint 
stinge nog op de stoep. Die hebbe we meegenome, d'r van gedronke, en 'n end vedder voor 'n 
deur neergezet. Nou schaom 'k m'n aaige om wà we toen aamel bestakke, mor dà zag ie op die 
leeftijd nie in en je had overaal de grôôtste lol om! 

'Nico'     


