’t Gekwakkel veurbi’j
Zol ’t der dan toch nog van kommen . . . is ’t gekwakkel veurbi’j ?
Kiek ik vanmörgen naor buten is de wereld wit van de sneej.

Maer dan kan gebeuren wat ter gebeurt . . . ik gao naor buten !
Camera met en genieten van alles wat ter op mien pad kump.
Onderweg bedenk ie al weer wa-j
wilt gaon veraelen en passen döör
’t maken van plagies op an.
Kieken wat ’t wört.
Bin-k nog maer net op pad of ter
bint al grupies kinder in de weer
met ’t rollen van sneejballen
umme die tot een sneejpoppe te
stapelen. As dan de mamma’s en
papa’s ook nog is willen elpen is
de pret nog groterder.

A-j dan zo,n kleintien op de foto zetten, loert zi’j wel èven naor der moe of
dät wel goed is.

Twie tellen later bint ze ’t alweer vergèten en giet ’t spel gewoon deur.

A-j vrog naor buten gaot, bi-j veur de sneejrumers an en zie èven nog hoe ’t op
gang kommende verkeer zich een weg mut banen en oe snel die mooie witte
sneej wörren töt een vieze smerige prut.

Genietend van ’t grauwe landskap eur ie mi’j niet klaegen aover de grieze
lucht. Met de zunne derbi’j is ’t niet altied mooier.
Anders ezegt . . . mooi gries is ook niet lillijk!
Maer kiek dan . . . döör is de tractor met rondrei’jende bessem ’t fietspad an-t
vègen. Mu-j is kieken wat ter gebeurt a-j dan gewoon met de camera an de
kante van de weg blieven zitten. Die man op de tractor mut ook wel edacht
ebben . . die ef ’t ook niet elemaol veur mekaere !

Dan maer deur naor Boswiek. Èven snuffelen wat Rhijnvis Feith ooit ad kunnen
zien, maer volgens de veraelen wonen die in de winter altied in de stad in de
Bloemendalstraote. Mooi stom . . zoiets ku-j toch niet bedenken . . . of
waeren ’t toen toch andere tieden ? Wat ’t ook mag wèèn . . . ik kanne mi’j
der best een posien vermaeken. Zo zie ook bi’jveurbeeld dät de kleurige
landskapstuin die (H)Arrie Pierik ier is ef inericht is aover-enömmen door die
malloot van Jan des Bouvrie . . Ie weet wè die van . . . alle kleuren maggen . . .
as ’t maer wit opdreugt !

Bomen ebben inies witte strepen en plantekoppen zien der uut as
ketoenbollen.

Vergezichten, ’t besneejde bruggien, perken met maagdelijke snee’j, ’t maken
niet uut ik vinne aoste alles mooi.

En dan dät kraken onder de skoenen . . ’t is ’t ienigste wa-j eurt.

Dan èven op uus an . . stoepe skone skoeven . . koffie der in en ajuu . . . ik bin
weer èven de stad in.
Kom ik in ’t pärk De Wezenlanden bint der wat kinder bezig met de sneejballen,
zie ik inies dät die der wel een ele vremde meniere op nao aolen umme die
ballen te maken.
Een sneejballentange . . ad ie dät al is eerder ezien ? . . . now ikke niet!
In een rap tempo wieren der kladde sneejballen bi’j mekaere eknepen en op
een dienblagien naor een oek op ’t terrein ebracht en op mekaere estapeld.

De foto’s za-k wel an de Scouting (H)uysmangroep sturen want döör beoren
die meiden toe.

Verder maer weer wat plagies skieten van de stad en maer kieken wie of wat
a-j onderweg tegenkommen.
Sassenpoorte, Grote Kärkplein, Adam eur ik ook niet klagen aover koulde, en
tuin Eekout is ook wit. ’t Olde leuningkien van ’t bruggien aover de olde
lieniesloot stek mooi of tegen de witte achtergrond en langes de grachten
kom ik ook van alles tegen.

In de twiefel of ik de Pèperbussie nog op zolle gaon
loop ik deur de Kamperstraote en beslute èven bi’j
’t ni’je stroopwafelwinkeltien te gaon kieken.

Dit winkeltien is ter nog maer net en zit in
dät olde pand op de oek van de
Kalverstraote.

Ik adde nog niet zo lange gelèden een
antal foto’s emaakt van ’t interieur umdat
de winkel wier op-eknapt maer ’t interieur
is beskermd. Ier vin ie dus van die
onmogelijk oge kasten die der van ols-er al
in stonnen.

Now is ’t in gebruuk enömmen deur jonge ondernemmers die der een
stroopwafelwinkeltien in bint begunnen. Èven weer een päär foto’s skieten
van de inrichtink en een ter plekke emaakte wärme stroopwafel èten . . .
onder ’t genot van ’t zicht op de Pèperbusse. Ach . . dät ku-j slechter treffen.

Värders kleppen aover de märkt en
deur de Diezerstraote kon ik deur de
Mäntiestege uut op de Spoelstraote.
Döör is ook een eel klein nieuw
winkeltien bi’j-e-kommen. ’t Is aoste
niet meer dan een etelage, maer wel
iene met biezundere spullegies.

Wat veur de ien olde
troep is is veur een
ander umme lierisch
van te wörren.
Mu-j is een keer
kieken wa-j döör ziet
is echt eel ampärt.
Art deco, art nouveau
en spullegies uut de
jören fieftig en zestig.

Ie kunt ter niet met een grote tasse aoste niet naor binnen lopen, maer ’t is
wel de muuite weert. Die mooie bronzen dames kan ik mi’j niet permiteren
maer a-j nog een örgineel ölten klapstuultien uut ’t Tuschinski Theater zuken . .
die stiet döör ook.

En a-j dan op ’t langeleste op uus an
gaot, is op völle plasen de snee al weer
töt een pruttel elopen.

En toch blèk maer weer ies, dät alles wa-j
van verre alen niet altied ’t mooiste is.

Want vlak bi’j uus ebben een
päär buurkinder een, deur zien
ienvoud, prachtige sneejpoppe
naost un veurdeure ezet.
En die ef ’t met zo’n sjale elemaol
niet kold.
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As winterse pret maer van körte duur is,
maak ie gewoon de veraeltiest langerder.

Görendrögien.W

