De koplôôper, de bôôt in …
Belnêênt, dut wor gêên verslag van de voebalwedstrijd tusse Slierecht en ’t
Leerdamse LRC. Aan de poort hong ommers ’t bordtie ‘Afgelast’. Gêên wonder. Toe
’k ‘n zaeterdagochend naer buitene keek, kree ‘k echt de naaiging om naer Dordt te
gaon en daer onder te duike in d’n aarek van Naoche. Mor d’r stinge aandere dinge
op m’n lijsie voor dien dag.
Om 10 uur mosse me in Bove-Haarefeld weze. Haosie-bochie-dus. D’r was ’n fêêsie
in ‘De Lange Wei’, ’t verzurreginghuis aan de Willeminaolaan. Vroeger hietende dat
‘De Burregemêêster De Boer Stichting’ en de straet: Buldersteegt. ‘t Ken verkere’,
zee ’n ouwe dichter vroeger al. Voor de beweuners – en m’n tante Teus van bekant
95 jaer is t’r êên van – wier femiliedag gehouwe. Daer tante kaainderlôôs gebleve is,
neme Korsjonnao en ik de honneurs mêêstal waer. Nou, ‘k mò zegge dat aalles
aareg goed voor mekaor was. ‘n Baksie koffie met ’n taortie, ’n dranksie en happies
op z’n tijd en as klap op de vuurpijl nog effe mee ete. Je kon kieze uit twêê gerechte.
Stampotjie hutspot of zuurkôôl mè rôôkworst. De koks hadde d’r aaige uitgeslôôfd!
Tussedeur hoorde we dat ‘De Lange Wei’ was uitgeroepe tot de ‘Koplôôper-in-deZurreg’ 2012. De beste van ’t hêêle land! Fijn voor aalle beweuners en de mense die
d’r bij betrokke zijn! Je zou bijnao genaaigd zijn om alvast in te gaon schrijve voor
laeter.
As ie nou gedocht zou hebbe dat ‘t voor dien dag mooi gewist was, maok ie wel ’n
fout. ’t Hieuw gewoon nie op! Êêst dus ’n fêêsie vóór ouweres en ’s middas nog is
dunnechies over êêntjie déúr ouweres. In Leerdam konne me opstappe op ’n bôôt
voor ’n tocht over de Linge. Dut aamel ter ere van ‘t 60-jaer getrouwd zijn van Jan en
Aortie van der Vlies. Ja, Jan die regelmaotig opduikt as schrijver in deuze rebriek,
had ons uitgenôôdigd om mee te vaere in gezelschap van z’n femilie, bure en
kennisse. Prachtig zô’n tochie over de Linge. Wat ’n veugels zitte daer. We hebbe
Janne en z’n vrouw met volle teuge zien geniete. ‘t Is toch prachtig om as tachtigers
de kaainder en klaainkaainders om ie heen te hebbe.
Zô’n tochie kan ok leerzaom zijn. ‘k Hè zellef nogal is last mè links en rechs uit
mekaor te houwe ( Zijn d’r onder de lezers meer die daer perbleme mee hebbe?).
Meschie ben’k nae ’t bôôtraaisie d’rvan geneze. Henk Visser, een buurman van
Janne in ‘t Rondêêl en boerezeun, wis me te vertelle dà ze ‘t in ’t boereleve hadde
over ‘Hôôi en Strôôi’. ’t Leste sting dan voor rechs en ’t aore, dà laet zich raeje, hee!
Besjaon

