Een beeld van de Krommestoep met zwemmende eendjes ….
Hoeveel stoepen Sliedrecht gekend heeft? Heel veel
binnendijks, een veel kleiner aantal buitendijks. Een van de
stoepen was de Jordaanstoep. Nee, de naam heeft niks met de
Amsterdamse volkswijk te maken. In de stoep zouden ooit twee
Jordanussen hebben gewoond. Een zijpad van de stoep heette
in de volksmond ‘De Krom’, waarmee de naam Krommestoep
verklaard is. Na de sloop van de stoephuizen en de nieuwbouw
ter plaatse zijn de namen Jordaanstoep en Krommestoep in ere
gebleven.

Effe gêên nieuws …
Toe ’k venochend de gerdijne opeschoof, zag ’t ‘r aareg
vriendelijk uit. Mooie blaauwe lucht. De eende zatte mekaor al
achternae. Zalle ze ok de kraant geleze hebbe? En d’r mor
gelijk aan begonne zijn om de eendepopelaosie uit te braaije?
D’n dag begon goed om zô te zegge. Al gaauw, op ’t mement

dà ’k de kraant oppakte, wier ’t somberder. ’Winkeliers loije de
nôôdklok!’ staot ’r in ‘n vette kop boven ’t artikel. Tja, ’t gaot
over Zwijndrecht, mor ’t zou zôômor in host elleke aandere
plaets kenne weze. Betaold perkere krijg de schuld. “Te gekke,
hôôge hure!” zeg ’n aander. Faait is dat ’t êêne nae ’t aandere
pand de deure sluit, en dan zijn ’t nie allêên de klaaintjies waer
’t over gaot.
Ik keek nog eefies vedder op ’t voorblad en van de rest wier ‘k
nou ok nie vrolijk. Een beroerde foto mè van ’n vrachtwaoge
gekieperd slachtafval op de weg. Lekker, zô op ie nuchtere
maog. Jaogers magge op ganze gaon schiete. Die bêêsies zijn
nou dus echt veugelvrij verklaord, net as de herties in de
duinstreek. Netuur- en meljeuvriende zalle wel ’n traentjie
wegpinke. ’t Verhaol over ’n Paopendrechter die d’n bak in mot
omdat ie kinderporno hè verzaomeld, doe me besluite de krant
mor effe te laete voor wat ie is.
Toch kan ik de sombere gedachtes nie loslaete. Denk ís aan wà
me in ’n week tijd al nie voorgeschutteld krijge. Mense met de
blik op onaaindig, op weg naer ’n onbekende bestemming.
Onderweeg schuilend in ’n flinterdun tentjie. In puin geschote
steeje in Syrië en Libië. Overaal slachtoffers. Wat ’n ellende!
Nie allêên daer, mor ok dich bij huis. In Amsterdam leg zô mor
’n hôôd op straet. De rest van ’t lijf leg verbraand in ’n oto. Je
zal d’r mor weune en ’t op je nuchtere maog vinge! Wà doen
mense mekaor toch aan?
Laet ‘k de tillevisie mor ’n hortie nie aanzette. ‘k Heb al genogt
naorighaaid geleze, mor je ontkomt ’r nie aan, hee. Wà denk ie
op ’t gebied van sport? De Russe lappe de dôôpingsregels aan
d’r laers. Opêêns hebbe ze ’n man uit ’t labberetorium
getôôverd die vrêêselijk hard ken schaetse. Iederêên bijt z’n
tande kepot op hum rondetije. Hij wor behonge met ’n
laauwerkrans en ’n gouwe medallie. Blijk laeter dat ie aalles uit
’n medecijnpotjie gehaold het! Je zou mor twêêsie worre, nae
hum. ‘k Zou me zwaer bestole voele.

Ik kijk nog mor is naer buite. ’t Zonnechie schijn nog aaltijd.
Daer knap ‘k weer van op! Strakkies gao me lekker saompies
buite ons boterammechie ete. Eve gêên krant, gêên tillevisie!
Lekker vitemientjies opdoen en de bôôze buitewèreld vergete!
Besjaon.

