Kiespijn
In je jonge jaere heb ie zô ‘n faoze í je leve dà je aan 't wissele gaot. Je zôôgenaomde
mellekgebit mot plaets maoke voor je echte grôôte mense gebit. 't Begin mêêstal met 't
gevoel van losse tande en een bietjie mè je tong d'r tege douwe en d'r aan te frunneke mè je
vingers. Net zôlang tòdat die tand los gao zitte en op 't lest d'r uittrekke. ’t Bloej mêêstal nog
eve. Deurgaons zit de nieuwe tand d'r aal onder, je voelt 'm aal komme zôôgezêêd.
Hoektande zijn zwaerder en krijg ie d'r moeilijker uit. Mè kieze is 't nog lastiger, temenste, zô
gong 't bij mijn.
Hêêl veul moeite met 't wissele hè 'k aaigelijk nie gehad. Maor op een bepaold mement zat 't
te rommele met een kies. Hij zat aal een bietjie los, dat wel, maor 't wou nie vlotte. M'n
vaoder had al gezêêd: “Zit nie zô te piespooke, lae mijn maor eventjies hellepe, een
zoudoeksie d'r om en hup hij is t'r uit voor ie 't weet.” Aerdig aangebôôje, dat wel, maor 'k
vong ‘t gêên goed idee op dat ôôgenblik.
's Aeves naer bed met een bietjie kiespijn. 't Was winter, 't vroor dat ’t kraokte en 't hà zwaer
gesnêêuwd. De kiespijn begon in bed aerdig deur te zette en ik vroog of ik een asperientjie
kon krijge. “Waer is ’t voor?” wier d'r gevrooge. “Dien êêne kies doe zeer,” zee ik. “Zô ‘n
klaain kiesie van een mellekgebitjie is gêên asperientjie waerd, 't kiesie mot 'r gewoon uit.”
Geperbeerd met een zoudoek, maor de kies zat veuls te vast. “Doe je jas aan, we gaon naer

d'n dokter, die haolt ‘m d'r wel eve uit. We gaon nie d'n hêêle nacht legge spôôke om zô ‘n
kiesie.” In Wijk C, ’t hiet nou Kaarekbuurt 247, zat vroeger dokter De Meer. Vanuit de
Dwarsstraet, waer wij weunde, was dat 't dichste bij. D'n dokter deej zellef ope en zee: ”Kom
maor binne, 't is zô gebeurd.” 'k Mos in een grôôte stoel gaon zitte. Ondertusse wier d'r een
tang op een kachel gelege om een bietjie op te waareme. “Mond ope,” zee d'n dokter en
voor ‘k ‘r aareg in had was die zere kies d'r uit. Sjaol om m’n hôôd gebonge en naer huis. Nog
êên keer een klaain bietjie bloed in de geutstêên gespooge en toe gaon slaepe. Omdà 'k zô
flink ge wist was moch ik de zaeterdagmiddag daerop een kedoochie uitzoeke. 't Wier een
Austin A40, Dinky Toys, 'k heb 'm nog. Gekocht bij Meijere, hêêmel bij d'n Oôstebrug.
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