
 

Verkoop Sliedrecht-kwartet door Crescendo 

Een van de favoriete huiskamerspelen was/is het kwartetspel. Vermoed wordt dat het een oud-

Nederlands spel is. Kwartetten zijn vaak als promotieartikel uitgegeven. Denk eens aan het in 

1994 uitgegeven Sliedrecht kwartetspel door muziekvereniging Crescendo. Veel kwartetten 

verschenen om met name kinderen op speelse wijze over allerhande onderwerpen te 

onderwijzen. Voorbeelden zijn: vissen, planten, dieren enzovoort. (BL)  

Hêêl de week hêêmel niks gedaen 

Hebbe jullie dat nou ok wel-is? Dà je ’t gevoel het dà je niks doet. Bij ons thuis wier vroeger 

aaltijd gezeed: “ ’t Geef nie wà je doet, ás ie mor wà doet, en wà je doet dà doe je goed!” 

Onbewust gavve m’n vaoder en moeder ’t goeje voorbeeld. As ze nie aan ’t waarek wazze 

gonge ze toch wà doen. ‘k Denk dà wij zô ’n bietjie aalle spellechies wel in huis hadde. 

Zeumers gonge me dikkels nae ’t brôôd ete nog ’n end fietse. Waarem ete deej je ommers ’s 

middas om twaolef uur. D’n hêêle Alblasserwaerd hè me wel zô ’n bietjie deurkruist. Wier ’t 

kouer ’s aeves, dan  kwam d’r ’n spel op taofel. Kwartette vong ‘k aaltijd leuk. Je leerde d’r 

ongemaarekt ok nog van aalles van, bevôôbeld over blomme of diere. Mens aareger je niet, 

een potjie damme of schaoke, dominoë of ’n kaortspellechie. M’n moeder verzon zellef 

woordspellechies of iets mè spreekwoorde. Hoe dan ok: as ie nie buite speulde mè je 

vriendjies en vriendinnechies, of met de kaainder  uit de straet, was ie toch aaltijd bezig. 

Daer mos ‘k deuze week aamel aan denke, want wat hà ‘k nou faailijk gedaen? Niks, doch ‘k. 

’t Was ’n tuttel- en keutelweek. Eerlijk gezeed was ‘k een bietjie ontevreeje en sacherijnig. ‘k 

Had ’t hêêmel nie naer m’n zin en liep te moppere. ‘k Hà zat goeje planne om dut en dat te 

doen, mor d’r kwam niks van terecht. Gelukkig ken die man và mijn me beter en zet me zô 

nou en dan is goed op m’n nummer. ”Je mot is ophouwe. Je hoef hêêmel nie aaltijd wat te 



doen. Op onze leeftijd mag ie juist blij zijn da je nie aaltijd bezig hoef te weze. Geniet nou is 

van je vrije tijd. Je het aaltijd zat en genogt gedaen. En bovendien … denk nou is trug aan wà 

je wél gedaen het. Je het ’t huis glad gehouwe, gewasse en gestreke, boodschappe gedaen en 

lekker gekookt. Dat aallemael is tò nie niks!” 

Jaot, hij hè gelijk! Hij gao nog vedder: “En bovedien, we zijn nog naer Gurrekom weze fietse, 

we hebbe buite de Waoterpoort zô ’n lekker ijsie op trewijl we naer de pontjies zatte te kijke. 

Je ben nog naer ’n begraefenis gewist, en je ben ok nog met de maaider gaon lôôpe. J. en F. 

zijn nog op de koffie gewist om gedag te zegge voor ze op vekansie gonge en we hadde B. en 

T. nog op bezoek. Je vong ’t zô leuk da ze bleve ete. We zijn nog plantjies weze kôôpe en 

hebbe ze aamel geplant. S. is nog gewist met ’n prachtige mand mè wel honderd klaaine 

paorse blommechies. Je was t’r juist zô blij mee! Neeje, ’t was hêêlemael gêên tuttelweek. ’t 

Was een mooie week waer ie juist tevreeje over mò weze. Je mot is lere om nie aaltijd wat te 

motte doen, mor gewoon geniete!”     

Oei, dat komt hard aan. Hij hè gelijk! We hebbe zat gedaen. Mor … die spreuk van vroeger 

dan? ’t Geef nie wà je doet, as ie mor wà doet! Inêêns gaot ‘r een lichie braande. Ik weet ‘t! 

Ja, ik weet ‘t! ‘k Gao vemiddag is lekker niks doen. Dan gao ‘k gewoon is zitte leze, 

woordzoekers maoke en naer de voebalvrouwe zitte kijke. Of … is dat ok wat doen?      

Korsjonnao 


