
 

Tja, daer zit jie dan 

Zaeterdagochend, zeuven uur, maarege is ’t Paose. Klaor om ’n stuksie voor ’t 

Kompas te gaon maoke. Hoe lang zit jie hier nou al? Een haalef uur, en nog 

gêên letter op pepier. Waerover mot ’t gaon? Mêêstal is ’t onderwaarep hêêmel 

gêên punt, mor tegewoordig mò me onze verhaoltjies liefst twêê weke van 

tevore inlevere bij de diëlectgroep. Zie je wel, nou ben ‘k weer te laet. Waer is 

m’n gele briefie? Daer krabbel ik wat op as ‘k wà tege komt om is over te 

schrijve. Wà staot daer nou? Petticoat. Krabbelbij. Raome zêême. Zaedjies. Oh 

ja, dat klaaine maaisie dà zô blij rond danste in d’r wijje, rose roksie op de 

tillevisie. Ze deej me denke aan de petticoats uit de jaere 60. Nae ’t raome 

zêême zag ‘k tóch weer raore strepe. Op ’n richeltjie in de tuin zag ‘k ’n bie mè 

z’n dunne voorpôôtjies schraope in ’n veugelpoepie om d’r nog wat lekkers uit 

te haole. Leuke onderwaarepe, mor nie voor vendaeg. Over Paose van vroeger 

dan? Op de fiets naer Rôôje Jaopie en dan onderweeg eulieneutjies pelle? Nêênt, 

vendaeg niet!  

Netuurlijk het ’t ’n rede: dat êêne woord! ‘k Denk dàt ‘t bij veul mense nie 

aanders zel weze. ’t Mêêst gehoorde woord op raodio en tillevisie. ‘k Hoef ’t 

werschijnlijk nie êêns te noeme; we zalle ’t aallemael wel begrijpe. Voorheen 

was ’t voor ons ’n mooi woord. D’r was ommers, in een ver land, een gezellig 

kefeechie, met ’n heerlijk terrassie aan zêê, dà zô hiettende: Las Coronas. ‘k Hè 

nog ’n wijnetiket met diezellefde naom. En nou? Wat ’n rotwoord! Wat ’n 



verschrikkelijk,  aalles vernietigend woord. Gêên wonder dà je dan gêên gezellig 

praotjie op ie pepier krijgt. 

Eêst vollegde me aal ’t nieuws d’r over. Hêêl d’n dag de tillevisie zachies aan en 

gaauw kijke as t’r weer wat over kwam. Tò me beslote om mor twêê keer per 

dag te kijke, ’s oches en ’s aeves. Ondertusse zit ‘k aalsmor te denke waer ‘k ‘t 

nou weer is met u over zal hebbe. Weet jie wat? Ik stop eve mè paainze. Eerst 

eefies teevee kijke. Zôômor eve wat aflaaijing. Komt ‘r inêêns zô ’n vliegende 

nieuwsregel onderin ‘t beeld. Al 100.000 mense zijn gesturreve deur dà 

coronaovirus. In Chinao zijn nieuwe coronaogevalle en in Amerikao gaon d’r 

nou 2000 mense per dag aan dôôd. Hoe zal ’t weze as jullie dut over twêê weke 

leze? Tja, daer zit jie dan …   
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