’t Ken vrieze of dooie, wà zel ’t worde?
Zel ze wel, of zal ze nie? Die vraeg spôôk nou al daege deur d’r hôôd. As ze wis dat ’t goed
zou gaon, zou ze nie langer aerzele en gaauw d’r nore op gaon zoeke. Nog êêne keer? Mè
lange slaoge de Graef uit en voldaen van ’n punchsie geniete bij Boereklaos of Nel in de
Krom? Mor wat as ze zou vaalle? Ze mot ‘r nie aan denke om ’n hêêl hortie uitgeschaokeld te
motte weze. Wà zouwe de mense wel nie zegge? “Die is gek om op d’r 67-ste nog te gaon
schaetse! Ze denk zeker dà ze nog twintig is! Ze lijkent wel nie wijs!”
As in een fillem zie ze ’t aamel nog voor d’r. ’t Gekrabbel op slôôtjies en vijvers. Lid worde
van d’n ijsbaon in Wijk C. Voor ’t êêst zwiere mè vreemde jonges, spannend! Met ‘r vaoder
en broer naer Boereklaos. Aal die schoene bij ’t slôôtjie net over d’n overweg. Wat een
geweldige belevenis. Waareme poejerseklaot en een ballechie gehak, wat een fêêst! Op de
trugweg dat lammechie dà net gebore was bij dien boerderij in Wengerde. Ontroerend mooi.
Laeter, in ’56 en ’63, ijsvrij en schaetse op de revier. D’n ijsbaon in de haove en die op de
grens mè Paopendrecht. Aoi de Wap die mè z’n broer daegelijks in de weer was om daer
mooie baone te vege. Saompies met ‘r vrijer urelang zwiere, met aaltijd achteraan de baon eve
kroele … De êêste meuletochte op kunstschaetse, laeter op nore. Begonne mè 25 kilemeter,
laeter 40 en 50 en zôôwaer ’n keer 60 kilemeter. Honderd baone achter mekaor, zonder te
ruste, in ’n rootjie op d’n ijsbaon in Wijk A. Stomverbaosd was ze, toe ze dat bekant 50 jaer
laeter is aan iemand vertelde, toe die man zee: “Mor dan ree je een hêêle marrethon, want dien
baon was 400 meter!”
En dan nou die vreemde winter. Superzacht tot ver in jannewaori mè bloeiende narcisse en
krokussies. De netuur kompleet van slag. Inêêns begon ’t te vrieze. D’r was een horrorwinter
voorspeld, zou die dan tò nog komme? Prachtig mooi ijs. Toen ’n dik pak snêêuw.
Schitterende plaetjies, mor voor ’t ijs nie aals te best. Hoe ’t aflôôpt? Ze weet ’t nò nie. Zal ze
wel? Of toch mor nie?
Korsjonnao

