
Hoe lang zal ’t nog dure ?

Waer gaot ’t over zal ie je aaige meschie afvraege. As ie dà per 
se wil wete, dan zal ie toch bekant ’t hêêle verhaoltjie motte 
leze voor dà je die vraeg kan beantwoorde. ‘k Vroog de lezers 
và m’n diëlectstuksies meer as êêns is te reaogere op ’n oproep
và mijn kant. Dà leken mijn ’n graedmeter om te wete te 
komme hoe veer onze wekelijkse diëlectstuksies in Het Kompas
worre geleze. Af en toe wor ‘k op den dijk wel-is aangehouwe 
deur iemand met de complemente over wà geschreve wier. Mor
ok zijn d’r die ’t beter denke te wete mè de opmaareking dat ‘r 
gêên barst klopte van ’t hêêle geschrevene. Toch blijf ’t gesprek
aaltijd prettig en dikkels pesere d’r praotende weg leuke 
anecdotes. Jeugdherinneringe, kwaojongesstreke, vuurtiestoke,
bellechietrekke, paoltjiewippe en meer van dà soort zaoke. Wà 
mijn opvaalt is dà veul mense vraege: “Waerom vertel ie nooit 
is een paor sappige verhaoltjies over de belefenisse van Krijne, 
je weet wel Krijn de Leugenaer?” “Dà ’s een goeje zeg ik dan, 
kom mor op mè je epistels, je weet toch waer dà ‘k weunt en je



kà me netuulijk ok ‘n mailtjie sture. Je hoef ‘t aallêên mor in 
gewoon Nederlans te schrijve, je weet wel, zôôazze me ’t op 
school geleerd hebbe. Vol verwachting gao me onsweegs, mor 
nae ’n paor weke geef ik ’t op. D’r kom niks.

Watte ze me wel wisse te vertelle is de titel van dut verhaoltjie:
“Hoe lang zal ’t nog dure?” We hadde graeg in oktober 2021 
grôôt uitgepakt, mor Coronao kwam ok bij ’t Baggerkoor as 
ongewenste gast op bezoek. De schaej is achteraf nog 
bepaarekt gebleve voor wà betreft ’t onherroepelijke, al wazze 
d’r aarenstige ziektegevaalle bij de vleet. Omdà we nie bij 
mekaor mogge komme om 14 daegs te rippetere, wisse me 
mor mondjiesmaet wie d’r met die rotziekte opgescheept zatte. 
Tussetijds hen we wel êêne keer magge zinge. Vanwege de 
verplichte aanderhaalevemeter maotregel, gedoe mè wel/gêên 
mondkappies enzôô was d’n opkomst bepaarekt. Nae aflôôp 
van onze zangoefening was ’t as ’t waere; maok dà je weg 
kompt. Gêên tijd voor gezellighaaid, licht uit en wegweze. 
Gelukkig kanne we immiddels weer om de 14 daege op 
vrijdagaevend terecht in ’t gebouw van Wilhellemus PA de 
Genestetstraet 31 om onze vaarsies te zinge van 20 tot 22uur. 
We hen deur aalle omstandigheeje wel een stellechie leeje 
velore, dà ’s jammer. Wie d’r aardighaaid in het of ’t meschie 
ok iets voor u/jou is om met ons mee te zinge? Kom dan is 
langs op 18-11, 2-12 of 16-12 we hebbe dringend nieuwe leeje 
nôôdig aanders motte me vrêêze: Hoe lang ’t nog zal dure. As 
ie iemand kan die keyboard of accordeon speult, laet ‘t ons 
wete. Muzekante zijn vrijgesteld van ‘t betaole van contrebusie.
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