
Jaerwisseling

't Is aal weer eve geleeje, maor 'k doch onderlest nog een 
keertie trug aan de jaerwissling.

Voor honderdtien meljoen euro is t'r vuurwaarek afgestoke. Op 
't nieuws en in de krante heb íe kanne hore en leze dat aal dà 
vuurwaarek eve veul fijnstof teweeg hè gebrocht as aal 't 
otoverkeer in zeuve maonde. Dan is t'r ok nog voor een 
meljoentjie of tien schaej aangericht.  Pliesies wiere met 'r 
aaige fietse bekogeld en aangevaale. Brandweer- en 
ambulancepersenêêl zijn mè vuurpijle bestookt. D'r zijn 23 
jonge mense in 't Ôôgziekehuis beland, waervan sommiges een 
ôôg motte misse. Van een klaain kaaind mos t'r een hand 
geampeteerd worre.  Hier en daer wiere d'r ok nog een paor 
oto's in de fik gestoke. Aal met aal vonge ze 't een  rustige 
jaerwisseling zeeje ze bij 't journaol. 

Hoe gong dat nou vroeger? In iedere geval deeje we nie zô gek 
as tegeswoordeg. De mense hadde d'r ôk 't geld nie voor of 



wouwe 't liever aan wat aanders besteeje. De schrijver van dut 
verhaoltjie is gebore in de Dwarsstraet. Met oud en nieuw om 
twaolef uur, blies Gerrit Hommerson een pôôsie op z'n trompet.
Hêêl de buurt sting dan op straet en wier d'r een gelukkig 
nieuwjaer gewenst. 't Was ok aal hêêl wat as t’r een extrao 
borreltjie in d'n huis was mè zukke daege.

Twêê vrijgezelle maaider, die tusse d'n Dwarsstraet en d'n Dijk 
weunde, haolde met de Korsemis  de grôôtste kip uit 't hok en 
die wier ter plekke z'n kop afgehakt. We stinge d'r bij en keke 
d'r nae. Daernae holde die kip zonder kop nog een rondjie over 
d'n blaaik tot íe d'r mee ophiew. ”Bezine op!” zeeje we dan. Wij 
vroge dan om de pôôte van de kip, die liete we drôôge en dan 
kò je deur aan ‘n pees te trekke de klaauwe van die pôôt laete 
bewege. 

As ie wat ouwer was, zeg maor een jaer of vijftien, dan moch íe
tege twaoleve eve een uurtie naer de Kaarekbuurt. Daer was 't 
rond die tijd harstikke druk mè maaide en jonges. D'r liepe 
aallevel twêê pliesies tusse die de orde bewaokte. In de 
Kaarekbuurt moch ie nie stilstaon volleges een 
gemêênteverordening. Sting ie toch stil en kwam d'r net een 
pliesie achterop lôôpe, dan wier ie tege je enkels getrapt met ’t 
commando: “Deurlôôpe.” Nou, dat deej je wel, want aanders kò
je mee naer 't pliesiebro. Strafregels schrijve.  In Slierecht 
hebbe we hêêl lang gemêêntepliesie gehad. Op de foto zie je de
Slierechse pliesie uit 1953. Burregemêêster Winkler en twêê 
amtenaere staon d'r ok bij. Toe weunde d'r hêêl wat minder 
mense in Slierecht as nou. D'r was wel ontzag voor 't gezag. 
Daer mò je nou is om komme.
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