
Schrikkeljaer 
 
’t Zal bij de mêêste mense wel bekend weze dà we dut jaer weer is een schrikkeljaer hebbe. 
Ieder jaertal dà deur vier dêêlbaor is, wor een schrikkeljaer genoemd en dà geldt dan weer nie 
voor een êêuwjaer, bevôôbeld ’t jaer 2000. Minder bekend zal weze hoe ovve me daer aailijk 
aan gekomme zijn. Om d’r gêên aals te moeilijk verhaol van te maoke, kà je faaitelijk zegge 
dat een jaer gêên 365 daege, maor 365 daege en een kwart lang is. D’n aerdbol waerop wij 
weune het 365 daege en een bietjie nôôdig om om de zon heen te draaien van ’t êêne 
lentepunt naer ’t aandere. Om dat bietjie verschil weer goed te maoke hebbe me iedere vier 
jaer een dag extrao, dus een jaer van 366 daege. 
 
 Hè, hè, ’t vaal voor een êênvoudige diëlectschrijver nie mee om een schrikkelkelezie te geve, 
maor nou is ’t dan toch zôôveer. Wà dat voor gevollege het voor mense die op dien 29ste 
febrewaori gebore worde, is zô klaor as een klontjie, die kanne mor êêns in de vier jaer d’r 
verjaerdag echt viere. Ter wille van de kedoochies en de vesite wordt ’r dan op 1 maert 
gefêêst, mor aaigelijk is ’t niet in d’n haok. ’t Kan ok tot gevolleg hebbe dat as ie in een 
webwinkel wat wil bestelle en d’r wor gevrooge om ie geboortedag in te vulle, dà soms nie 
lukt.  
 
Deuze naorighaaid het aan d’n aandere kant ok weer aerdige uitwaarekinge. ’t Is een 
ongeschreve wet dat bij ’t maoke van een afspraoksie tusse jonges en maaide, ’t voortouw 
wor genome deur de jonges. Maaisies motte ’t aaltijd maor afwachte of ’r êên van ’t 
mannelijk geslacht belangstelling voor ze het. In sommige culture, zôôas in die van 
Noorwege, worde de rolle op een schrikkeldag krek omgedraaid. Dan mag ’t inisjetief uitgaon 
van de vrouw en mag ze een man uitnôôdige voor een afspaoksie en ze mag zellefs een 
huwelijksaanzoek doen. In deuze tijd van emancipaosie krijg ’t zwakke geslacht dus extrao 
kanse.  
 
Uit hôôfde hiervan zijn me op ’t idee gekomme hier is wat aandacht aan te geve ’t Lijkent me 
voor de muurblommechies een kans die ze nie verbij magge laete gaon. Wat zeg ik?...’t Is de 
kans van d’r leve! ’t Is trouwes, ok voor manne die nooit de moed hebbe gehad om stappe te 
onderneme die zouwe kanne laaije om tot een trouwdag te komme, een extrao kans. Dut 
aallemael geschreve hebbende is de meraol van ’t verhaol datte me nie hoeve te schrikke van 
een schrikkeljaer, maor d’r dankbaor gebruik van magge maoke. 
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