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Voorwoord 

ETEN-DRINKEN-ROKEN.. 

De twee eerste elementen 
zijn "broodnodig" om te kunnen overleven. 

In mijn jonge t i jd was het niet zo zeer de vraag; 
of het wel lekker was .Als het maar veel, 

of op zijn minst voldoende om de magen te vullen. 
Nu zijn de rollen omgekeerd 

."Het hoeft niet veel, als het maar lekker is." 
Roken, het derde element is een ondeugd 

die in mijn "jonge jaren"niet werd onderkend 
en die me nog ooit parten gaat spelen . 

De waarschuwing op de verpakking: 
"Rokers worden niet oud" 

geldt dus niet voor iedereen. 

In de loop van de laatste 25 jaar 
heb ik over deze zaken 

een aantal "versjes" geschreven 
en die verzameld in deze bundel 

die waarschijnlijk wel mijn laatste zal zijn. 
fAaar je weet het maar nooit. 

I k wens u veel leesplezier. 

Tilburg-voorjaar-2010 
Piet van Beers 



104a 

I N SPINAZIE Z I T IJZEPL.(zèggen ze ) 

Spinazie heeft een helder groen blad 
en ' t wordt gezaaid op rijen. 

' t Wordt al heel vroeg uitgelegd 
en kou kan ' t wel lijen. 

In ' t voorjaar is ' t scherpzaad 
dat ze daarvoor gebruiken. 

En op ' t laatst van ' t zaaiseizoen 
dan gaat ' t rond ontluiken. 

Baby' s die van de borst af zijn 
mogen dat groen al eten. 
Degene die de luiers wast 
zal dat dus ook wel weten. 

Ook grote mensen eten ' t . 
Kijk maar op de tee vee. 

Daar maakt Popay de Sailerman 
er veel reclame mee. 

Een ding dat moet me van ' t hart... 
Hoe ' t ook is klaargemaakt.. 

' t I s lekker, maar,...'n grote kans 
dat je aan "DE RAPPE" raakt. 

=======PJM======= 
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I N SPINOZIE Z I T ÈÈZER...(zègge ze ) 

Spinôzie heej 'n helder gruun blad 
èn ' t wort gezaajd op rije. 

' t Wort al heel vruug ö'tgeleej 
èn kaaw kan ' t wèl lije. 

In ' t vurjaor is ' t schèèrpzaod 
dèsse daorveur gebrèùke. 

En op ' t list van ' t zaajsezoen 
dan gaoget rond ontlèùke. 

Beebies die van de borst af zèn 
meuge dè gruun al eete. 

Degeene die de luiers waast 
zal dè dus ok wèl weete. 

Ök grôote meense eeten ' t . 
Kèk mar ôp de Tee Vee. 

Daor mokt Poppaai de Seelerman 
der veul reklaome mee. 

Een ding dè moet me s/an ' t hart... 
Hoet ok is klorgemokt.. 

t i s lekker, mar,...'n grôote kaans 
dègge on "DE RAPPE" rokt. 

=======PJM======= 



1709 
Wèèkkraantfist 

Vur de redaksieleeje 
bij ' t tienjaoreg bestaon 

zaat er 'n f istelek eetetje aon. 

Om zeuve uur presies zaate me 
saome on den "dis". 

En...asser* dan wè gedronke 
èn gesprooke is 
meej z'n allemol 

Ont wokke....wokke....wokke. 
On die bakplaot stonde verschaajene kokke 

vlees èn vis èn aander dinge te schroeje 
èn rèèkelek meej ollie èn wijn te besproeje. 

Der waare der ôok...die aate meej „houtjes" 
Rèèst,vlées , vis of kiepeboutjes.. 
Mar....alles wè ik kreeg vurgezèt 

aat ik meej enne leepel, 'n mis, of enne verkèt. 

Wè mèn betreft....ik wilde op m'n lèèn gôn lette 
mar toch moes ik op 't list 

't gôtje in mennen broeksriem 
'n bietje wijer gôn zette. 

Alles bij mekaare wast 'n fèèn f ist. 
kZèè blij dekker nog es bij zèè gewist. 

— P J M — 
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OP VAKANTIE 

In het laand van duuzend biere 
(Vlaonderen staot er om bekend) 

ging Bavaria meej ons mee 
ok nor ons appartement 

daor in Cadzand on de zee. 
Zelfs als we vekaantie viere. 
blèèf t Bavaria nOr\s mèèrk" 

want dè is ' t beetere wèèrk. 
Bavaria-Bavaria 

Hallelujah-Gloria. 
OP VAKANTIE 

In het land van duizend bieren 
(Vlaanderen staat er om bekend) 

ging Bavaria met ons mee 
ook naar ons appartement 

daar in Cadzand aan de zee. 
Zelfs als we vakantie vieren. 

bl i j f t Bavaria "Ons merk" 
want dat is ' t betere werk. 

Bavaria-Bavaria. 
Hallelujah-Gloria. 



113a 
IK LUST ' t GELIJK. 

De t i jd van Sla, die is voorbij 
Als het stilletjes Winter wordt. 

I k heb met die kou, ' t l iefst van al 
iets stevigs op mijn bord. 

We eten eens per veertien dagen. 
stamp van Boerentoppen. 

Daar moet je wel, (volgens Ons Kee ) 
gerookte worst in stoppen. 

De week daar na, dan eten we 
weer Peestamp met Hachée. 

Als je er te veel van eet schijt je 
de planken van de plee.... 

En....wat, gedacht, van Bonensoep 
en lekkere malse Snert. 

Ge blaast er en je stinkt er van 

maar dat is ' t mij wel werd. (waard) 
En eet je wel eens Paprika's.... 

met Kalfsgehakt gevuld. 
En balkenbrei of bloedworst, 

of ....echte boerenzult. 
En zeg nu niet dat lust ik niet. 
Wat is dat nu voor gezijk 

Schept mijn bord vol, to t boven toe... 
" Ik lus ' t gelijk." 

P.S. Gespierde kost—Gespierde taal. 
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IK LUS ' t GELEEK. 

Dè tèèd van Slaoj, die is vurbij 
asset stillekes Wènter wort. 

I k hèb meej die kaaw, ' t liefst van a\ 
iets steevigs op men bord. 

We eete eens per virtien daog 
dan stamp van Boeretôppe. 

Daor moete wèl, (vôlges Ons Keej ) 
gerukte wôrst in stoppe. 

De week daornao, dan eete we 
wir Peestamp meej Hasjee. 

As ge er te veul van it ,„schètte 
de plaanke van de pleej.... 

En....wè, gedocht, van Boonesoep 
èn lekkere malse Snert. 

Ge blaost er èn ge stinkt er van 
mar dè ist mèn wèl werd. 
En i t te wèl es Paaprika's.... 

meej Kalfsgehakt gevuld. 
En Balkenbrei of Bloedworst, 

of ....échten Boerezult. 
En zèg naa nie dè lus ik nie. 
Wes dè naa vur gezèèk 

Schépt mèn bord vôl, tô t boove toe... 
" Ik lus ' tgelèèk." 

P.S. Gespierde kost—Gespierde taol. 



120a 
NIET SJOUWEN 

"Niet sjouwen" zei Frans Overdijk... 
"Ik doe het op mijn gemak." 

En ie stak zijn handen nog een keer 
wat dieper in zijn zak. 

" Ik heb ' t vorig jaar gezien, 
toen kwam ik wan den ekker. (akker) 

Mijn vrouw zei: "Frans, wat zie je wit, 
Voel je je soms niet lekker.??" 
Die dag had ik uren aan 'n stuk 

' t onkruid liggen wieden.(wie-en) 
Niet staandebeens ..zo als gewoon, 

maar op m'n blote knieën. 
De dokter kwam er aan te pas. 

Die zei: "Dat duurt wel weken.". 
I k had 'n flinke kou gevat, 
dat had hij zo bekeken. 

I k moest elke dag drie eieren eten 
met een scheut cognac. 

En na 'n week toen had ik 'n bakkes 
als een aardappelzak.. 

Ik kan daarom.,..sinds die tijd 
de eieren niet meer zien. 

Met de cognac, is ' t anders mee.... 
Die lus ik er wel tien. 

=====PJM====== 
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NIE SJOUWE 

"Nie sjouwe" zeej Fraans Ooverdèèk... 
" Ik doeget op m'n gemak." 

En ie staak zen haande nôg unne keer 
wè dieper in zenne zak. 

" Ik hèb ' t vurrig jaor gezien, 
toen kwaam ik van den èkker. 

M'n vrouw zeej: "Fraans, wè ziede wit, 
vuulde oe soms nie lekker.??" 

Diejen dag ha'k uure on 'n stuk 
' t onkrèùd ligge wieje. 

Nie stôndebêens ..zô as gewoon, 
mar op m'n blôote knieje. 

Den dokter kwaam er on te paas. 
Die zeej: "Dè duurt wèl weeke.". 

I k ha 'n flinke kaaw gevat, 
dè hattie zoo bekeeke. 

I k moes èlken dag drie aajer eete 
meej enne scheut kejak. 

En nao ' n week toen hak ' n bakkes 
as ennen èèrpelzak. 

I k kan dórrom.,..sins dieje tèèd 
de aajer nie mir zien. 

Meej de kejak, ist aanders meej.... 
Die lus ik er wèl tien. 

=====PJM====== 
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Wie Tuinbonen wil eten 
Moet Februari niet vergeten. 

I k heb ze al in de week gezet 
en morgen gaan ze der in. 

Mijn boerentenen wel t e verstaan. 
En dat is naar mijne zin. 

I k zet ze aaltijd al heel vroeg 
onder zeven centimeters grond. 

Ze krijgen dan ook vocht genoeg 
en blijven goed gezond. 

Te voren is er goed gemest 
en....ze krijgen nog wat mee. 

De opbrengst die is kolossaal. 
Dat vraagt maar aan "Ons Kee." 

Die maakt ze klaar,met champions 
en Paprika en Juin. 

Alleen., de dobbelsteentjes spek 
die zijn niet s/an de tuin. 

Dit eerste zaaigoed in de grond 
Doe ik met goeie zin. 

Want...ik voel aan ' t kriebelen van mijn bloed: 
We gaan ' t voorjaar in 

=====PJM= = = = 
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Wie Tèùnbôone wil eete 
Moet Februari nie vergeete. 
I k heb ze al in de wèèk gezet 

èn mèèrge gôn ze der in. 
M'n Boeretêene wèl te \zerstaon. 

En dè is nor munne zin. 
I k zèt ze aaltij al heel vruug 
onder zeuve dömkes grond. 

Ze krèège dan ok vocht genôg 
èn blèève goed gezond. 

Te veure ister goed gemist 
en....ze krèège nog wè meej. 

Den opbrengst die is kollesaol. 
Dè vraogt mar on "Ons Keej." 

Die mokt ze klaor;meej Sjampions 

èn Paaprika èn Jèùn. 
Alleen., de dôbbelstintjes spek 

die zèn nie van de tèùn. 
Dee's irste zaajgoed in de grond 

dè doek meej goeje zin. 
Want...ik vuul ont kriebele van m'n bloed: 

We gôn ' t vurjaor in 
=====PJM==== 
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127a 
Peen , Konijnen en "jonge" met. 

Wat moet je toch met al die peen ?? 
zei Sjoke Brans tegen haar man. 

"Ge denkt toch niet dat ik alle weken 
ook twee keer peestamp kook he Jan." 

"Nee Sjo, dat kan ik niet verlangen, 
al vind ik peestamp nog zo f i jn. 

I k had gedacht, ik bouw wat kooien, 
zo voor 'n stuk of tien konijn." 

"Als ge maar weet," zei Sjo tot Janne, 
" Dat ik elke week gaan konijntje braad." 

"Ik heb liever Blinde Vinken Jantje 
dan steeds konijnen karbonaad.." 
En Jan die ging te langen laatste 
met z'n konijnen naar de markt. 

Ze waren zwaar en vet geworden. 
En voor den handel heel wat waard. 

Jan heeft voor ' t geld, ( dat is ongelogen,) 
Zo' n twaalf flessen drank gekocht. 

En die heeft ie met mij te samen 
in ' t keldertje op zijne tuin gebrocht. 

I k ben nu "kameraad" met Janne. 
Er\ we hebben elke dag veel leut. 

Als ' t eventjes kan...dan gaan we zitten. 
En pakken samen nog een neut. 

I k denk... dat ik ' t volgend jaar mijn tuintje 
ook voor 'n deel vol peen zet. 

Want...Peestamp en Konijn zijn lekker. 
Maar....ik heb ook heel graag ...JONGE, MET. 

===========PJM============== 
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Peeje , Knèène èn "jonge" mèt. 

Wè motte toch meej al die peeje ?? 
zeej Sjooke Braans teege derre man. 

"Ge dénkt toch nie dèk alle weeke 
ok twee keer peejstamp kook hee Jan." 

"Nee Sjoo, dè kan ik nie verlange, 
al vèèn ik peejstamp nog zo fèèn. 
I k ha gedocht, ik bouw wè kooje, 
zo vur 'n stuk of tien kenèèn." 

"As ge mar wit," zeej Sjoo tot Janne, 
" Dèk élke week gin knèntje braoj." 
"Ik hèb liever Blende Vinke Jaantje 

vur bij de èèrpel èn de slaoj." 
En Jan die ging te lange liste 

meej z'n kenèène nôr de mèrt. 
Ze waare zwaor èn vèt gewórre. 
En vur den haandel hil wè werd. 

Jan heej vur ' t geld, ( dès ongelooge,) 
zon twaalf f lèsse draank gekocht. 
En die heetie meej mèn tesaome 

in ' t kèlderke op zunne tèùn gebracht. 
Ik bèn naa "kammeraod" meej Janne. 

En we hèbbe èlken dag veul leut. 
Ast èf kes kan...dan gon we zitte. 

En vatte saome nôg ne neut. 
I k denk.... dèk ' t volgend jaor mèn töntje 

ok vur 'n deel vol peeje zèt. 
Want...Peejstamp èn Kenèèn zèn lekker. 
Mar....ik hèb ok gèère ...JONGE MET. 

===========PJM============== 
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VREEMDE KOST 
Heel veel mensen gaan op vakantie 

naar 'n warm land. 
Frankrijk, Portugal of Spanje 

of daar ergerand. (ergens) 
Sommigen gaan met de bus mee. 

Anderen met de caravan. 
En..ge kunt er heen gaan vliegen... 

maar..dan moet je ri jker zijn. 
In die-verre vreemde landen 
eten ze andere kost dan hier. 
Pasta, r i js t , spaghetti, bamie. 

Ander vlees en ander bier.. 
En die vreemde eetgewoonten 
brengen ze vandaar dan mee. 

Franse kaas en Spaanse wijnen 
en olijven of paté. 

<9eef mij maar wat ik hier gewend ben, 
ene goeie vette pot. 

Zuurkoolstamp of bruine bonen.... 
en 'n neutje toe tot slot. 
==========PJM=========== 
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VRÈMDE KÔST 

Heel veul meense gôn op vekaansie 
nor 'n wèèrm laand. 

Frankrijk, Portugal of Spanje 
of daor èrgeraand. 

Sommige gôn meej de bus meej. 
aander meej de Kèrrevèn. 

En..ge kunt er heene vliege... 
mar..dan moete rèèker zèn. 
In die verre vrèmde laande 

eete ze aandere kost as hier. 
Pasta, rèèst, spagèttie, bamie. 
Aander vlees èn aander bier.. 
En die vremde eetgewontes 
brènge ze vandaor dan meej. 

Fraanse kèès èn Spaonse wèène 
èn oolèève of patee. 

Gif men mar wèk hier gewend zèè, 
enne goeje vette pot. 

Zuurkoolstamp ôf brèùne bôone.... 
èn 'nnutjetoe tôt slot. 

==========PJM============ 



C.UXU 

Een verjaardagsfeest. 
I k moet vanavond naar een feestje 
Henk van m'n broer Kees verjaart. 

I k kan dat ook niet alle keren 
zo maar afdoen met een kaart. 
Henk wordt nu al zes en dertig 

en hij is nog vrijgezel. 
Maar...hij heeft wel zeven vrienden 

Nou, dan weten jullie het wel. 

Heel het huis zit dan vol volk. 
Jong en oud en groot en klein. 

En...ze eten en ze drinken 
of ze op een bruiloft zijn. 
Op de tafel pindanootjes 

chips met sausjes, kaas en worst. 
Limonade enen borrel 

of ...Trâppistjes voor den dorst. 
Tante Sjaan gaat ondertussen 

met de bitterballen rond. 
Of een schaal met harde eieren 

of met stukjes kippenkont. 
Als ze allemaal zitten paffen 

en het huis hangt vol met rook, 
krijg je ook je portie binnen 
veel of weinig, hoe dan ook 

Maar...zo rond de klok van eene 
is ook weer dat feest voorbij. 

En...mijn pak dat breng ik morgen.... 
Naar de stomerij. 

p j M 



'n VERJA0R&A6SFIST. 
I k moet vanaovend nor ' n f isje 
Henk van onze Kees verjaort. 

I k kan dè ok nie alle keere 
zoornar afdoen meej ' n kaort. 
Henk wort naa al zis èn dèrteg 

èn hij is nog vrijgezel. 
Kammeraoj heet ie wèl zeuve. 

Nou...dan witte gij ' t wèl. 
Hil ' t hèùs zit dan vol vôllek. 

Jong èn oud èn groot èn klèèn. 
En ze «été èn ze drinke 
of ze op 'n brö'loft zèèn. 
Op de tôf fe l ollienutjes 

sjips meej sauskes, kèès èn worst. 
Limmenade, unnen borrel 

of Trappisjes vur den dorst. 
Taante Sjaan gao onderwèèle 

meej de bitterbôlle rond, 
óf 'n schaoLmeej harde aajer 

of meej stukskes kiepekont. 
Asse arnmol zit te paffe 

èn ' t hèùs hangt vol meej rook 
Krèède ok oe pôrsie binne. 

Veul ôf wèènig...hoe dan ôok. 
Mar...zôo rond de klok van eene 

is ok wir dè f ist vurbij. 
En...m'n pak dè breng ik mèèrge 

nôr de STÔOMERIJ. 
===========PJM============= 



227a 
PRIJSBEWUST. 

Ik haal m'n brood op den Besterd 
en m'n vlees in ' t Zand. 

I k koop m'n groente op Körvel 
van de reclame uit de krant. 

I k koop m'n bier in de Hasselt 
want dat scheelt enen hoop. 

En de koffie op ' t Gurke, 

die is daar goeiekoop. 

M'n gebak bij de Hema 
Dat doe ik niet elke week. 

Bij een boer haal ik aardappels 
in Hilvarenbeek. 

I k ga naar de Heikant 
Als ik jenever hebben moet. 

En al die kommissies 
Doe ik allemaal te voet. 

I k laat m'n schoenen verzolen 
in Loon op Zand. 

Dat moet nog al eens gebeuren 
...Dat ligt voor de hand.!!! 
===rr==rPJM=========== 
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Wie Tèùnboone wil eete 
Moet Februari nie vergeete. 

Ik heb ze al in de wèèk gezet 
èn mèèrge gôn ze der in. 

M'n Boeretêene wèl te verstaon. 
En dè is nor munne zin. 

Ik zèt ze aaltij al heel vruug 
onder zeuve dómkes grond. 

Ze krèège dan ôk vocht genôg 
èn blèève goed gezond. 

Te veure ister goed gemist 
en....ie krèège nog wè meej. 

Den opbrengst die is kollesaol. 
Dè vraogt mar on "Ons Keej." 

Die mokt ze klaor,meej Sjampions 
èn Paaprika èn Jèùn. 

Alleen., de dobbelstintjes spek 
die zèn nie van de tèun. 

Dee's irste zaajgoed in de grond 
dè doek meej goeje zin. 

Want...ik vuul ont kriebele van m'n bloed: 
We gôn ' t vurjaor in 

r==r=PJM==== 



234a 
Perikelen. 

Heb j i j dat ook ??? 
Dat ge ' s avonds in je bed 

de slaap maar niet kunt vinden... 
I k heb dan kaas of koffie op 

en lig nog uren naderhand 
te draaien en te winden. 

Heb j i j dat ook.???? 
Als ge eens 'n t i jd je "Jonge" 

Of cognac hebt zitten lurken.... 
Dat ge dan in slaap valt als enen blok 

en tot schandaal van heel de buurt 
nog uuuurenlang kunt snurken. 

PJM 
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Perikelen 

Hèdde gij dè ook? 
Dègge saoves in oe bèd 

de slaop mar nie kunt vèène... 
I k hèb dan kèès of koffie op 
èn lig nog uure naoderaand 

te draaje èn te wèène. 

Hèdde gij dè ook.???? 
As ge es 'n tèdje "Jonge" 
of Kejak hèt zitte lörke.... 

Dègge dan in slaop valt as unnen blok 
èn tot schandaol van hil de buurt 

nog uuuurelang kunt snö'rke. 

===========PJM============ 



243a 
IK BEN ER MEE GESTOPT. 

De Dokter heeft al jaren terug 
eens tegen me gezee,(gezegd) 

het ' t fe i t dat ik ' s morgens zoveel hoest. 
Dat, dat aan ' t roken lee. (ligt) 

"Meneer, dat roken is funest, 
heel slecht en ongezond. 

Uw leeftijdsgrens werd sterk verhoogd, 
als gij het laten kond." 

I k ben nu sinds 'n maand of drie, 
met dat gepaf gestopt. 

Maar...dat is zo eenvoudig niet 
en dat ik minder hoest...dat klopt. 

Maar....nu word ik weer veel te zwaar. 
En dat is ook geen gezicht. 

I k kan geen enkele broek meer aan, 
ik krijg ze niet meer dicht. 

De Dokter zegt: "De buitenlucht. 
En eet niet al te vet. 

Àls u maar regelmatig sport 
en op uw bloeddruk let." 

"MET ROKEN STOPPEN", zeg nu niet 
"Dat is toch niks voor mij(n)" 

In ' t Nieuwsblad staan er elke dag 
die opgehouden zijn. 

=============PJM=============== 
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IK ZÈÈ DER MEE GESTOPT. 

Den Dokter heej al jaore terug 
es teege me gezeej, 

dè't fèèt dèk smèèrges zoveul hoest. 
Dè, dè ont rôoke leej. 

"Meneer, dat roken is funest, 
heel slecht en ongezond. 

Uw leeftijdsgrens werd sterk verhoogd, 
als gij het laten kond." 

Ik zèè naa sinds 'n maond of drie 
meej dè gepaf gestopt. 

Mar...dè is zo eenvoudig nie 
èn dèk minder hoest...dè klopt. 

I^ar....r\aa wor ik wir vuls te zwaor. 
En dès ok gin gezicht. 

I k kan gin énkele broek mir aon, 
ik krèèg ze nie mir dicht. 

Den Dokter zeej: "De buitenlucht. 
En eet niet al te vet. 

Als u maar regelmatig sport 
en op uw bloeddruk let." 

"MEEJ RÖOKE STOPPE", zèg naa nie 
"Dè is toch niks vur mèn" 

In t Nuuwsblad stôn der èlken dag 
die opgehaawe zèn. 

=============PJM=============== 
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Uitverkoop. 
Als ' t uitverkoop is in de stad. 

(dat komt nog al eens veur) 
Dan is m'n vrouw al vroeg op pad 

en eet buiten de deur. 
Ze stroopt dan (samen met der zuster) 

in de stad...de winkels af. 
l^Aaar..' .t is ook al voorgekomen 

bat ze gene knaak uitgaf. 
Ze gaan samen rond de middag 

eten bij de V en D 
en na afloop van de maaltijd 

drinken ze nog 'n glaasje mee. 
.Ik ga op zo een dag maar vissen, 

in de vijver of 't kanaal. 
Ook al vang ik dan gin klote 
ik heb 't schijt aan allemaal. 

Voor de dorst heb ik 'n paar pilskes 
Voor de honger 'n pakske brood. 
Want...als ik een dag ga vissen 

krabben ze mij zomaar niet bloot. 
Als "ze" tegen zessen thuiskomt, 

lig ik te pitten op de bank. 
..."Niks gevangen zeker" zegt ze!!! 

: ' t Ruikt hier naar de sterken drank." 

===========PJM============ 
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Ötverkoop. 
Ast ötverkoop is in de stad. 

(dè komt nogal es veur) 
bcm is m'n vrouw al vruug op pad 

èn it bèùte de deur. 

Ze strupt dan (saome meej der zuster) 
in de stad...de winkels aaf. 
Mar...tis ok al vurgekoome 
dèsse ginne knaak ö'tgaaf. 

Ze gôn saome rond de middag 
eete bij de VènD 

èn nao afloop van de môltèèd 
drinke ze nôg 'n glôske meej. 

Ik gao op zonnen dag mar visse, 
in de vèèver of 't kenaol. 

Ok al vang ik dan gin klôote 
ik hèb 't schèèt on allemaol. 

Vur den dorst hek 'n paor pilskes 
Vur den honger 'n pèkske brood. 
Want...as ik unnen dag gao visse 
krabbe ze mèèn zomar nie bloot. 

As "ze" teege zisse thó'skomt, 
lig ik te pitte op de baank. 

..."Niks gevange zeeker" zisse!!! 
: ' t Ruukt hier nôr de stèèrken draank." 

===========PJM================= 



261a 
OP DIEET. 

M'n vrouw zegf'Als ik jou liet betijen' 
dan at, ge wel vier sneetjes op. 
Let toch 'n beetje op je eigen, 

ge hebt toch al 20' n dikke kop." 
I k krijg ' s morgens nu nog maar twee sneetjes. 

een, dun belegt met droge ham. 
' t Ander moet ik maar besmeren 

met van die zure Pruimenjam. 

s Middags krijg ik anderhalven aardappel 
met ene flinke scheut erbij. 
Den ene dag 'n mager lapke. 
De andere dag 'n harde ei. 

Maar...groenten mag ik volop eten. 
Die heb ik zat....vind je dat gek??? 

Maar...tuinbonen met 'n papke, 
zijn niet te eten zonder spek. 

I k hoop dat het niet te lang gaat duren. 
Strak loop ik nog als 'n geraamte rond. 

De sokken zakken van m'n benen 
De broeken zakken yam m'n kont. 

Soms lig ik nachtenlang te dromen 
van BLOEDWORST BALKENBREI en ZULT. 

Maar....DIE-EETE dat is NIE-EETE 
zegt "Ons Kee"...en dan ben je uitgeluld. 

PJM 



261 
OP DIEET. 

Men vrouw zeej"Ak jouw liet betije' 
dan aate,wèl vier sneeje op. 

Lèt toch 'n biet je op oe èège, 
ge het toch al zonnen dikke kop." 

I k krèèg smèèrges naa nog mar tweej sneekes. 
Een, dun beleej meej dreuge ham. 
' t Aander moet ik mar besmèère 

meej van dieje zuure Prèùmezjam. 

Smiddags krèèg ik aanderhalven èèrpel 
meej unne flinke scheut lawaai. 
Den zenen dag 'n maoger lèpke. 
Den aanderen dag 'n harde aaj. 

Mar...gruunte maag ik volop eete. 
Die hèb ik zat..„vende de gèk??? 
Mar...moffelboone meej 'n papke, 

zèn nie te eete zonder spek. 

I k hoop dèt nie te lang gao duure. 
Strak loop ik nôg as 'n geraomte rond. 

De sôkke zakke van m'n bêene 
De broeke zakke van m'n kont. 

Soms lig ik naachtelang te drôome 
van BLOEDWORST BALKENBREI èn ZULT. 

Mar....DIE-EETE dè is NIE-EETE 
zeej"Ons Kee"...èn dan zèède ö'tgeluld. 

============PJM=============== 



307a 
Na de expositie 

Toen 't officieele was gedaan, 
' t "spietsen" en ' t knippen. 

Toen hebben we er allemaal nog 'n paar 
r\aar binnen laten wippen. 

' t Was gezellig, to t op 't laatst 
onze maag begon te knorren. 

En....drinken zonder ondergrond 
dan kun je kachel worden. 

Daar in dat "Ballefruttersgaf'woont ene poepchinees. 
Ge kunt daar eten tot ge barst.Japans of Europees. 

Of Indie's....net zo als ge wilt. 
Je hebt het maar voor ' t kiezen. 
En kun je ' t allemaal niet meer op 

dan niet de moed verliezen. 
Want..alles wat je hebt laten staan 
dat wordt meestal dezelfden dag 

bij ene nieuwe klant weer op z'n bord gedaan. 
' t Was tien uur toen we goed gevuld 

en blij op huis aan gingen. 
Wim Mayvis was,...we gaan nog niet... 

nog niet naar huis aan ' t zingen. 
'k Ben thuis nog wat gaan trimmen 

om die Chinees te laten zakken. 
Den hond moest ook zo nodig uit om in ' t park te kakken. 
I k hou me aanbevolen voor als jullie weer eens got.(gaat) 
Misschien als "speciale gast" uit de grote schilderspot.. 



307 
Na de expositie 

Toen ' t offiesjeele was gedaon,'t "spietse" èn ' t knippe. 
Toen hèbbe we'r ammol nog 'n paor nor binne iaote wippe. 

' t Was gezellig, tot op ' t listons maog begos te knorre. 
En....drinke zonder ondergronddan kunde kachel worre. 
Daor in dè "Ballefruttersgaf'wont enne poepchinees. 
Ge kunt daor eete tot ge barst. Japans of Europees. 

Of Indies....nèt zo as ge wilt.Se hegget mar vur ' t kieze. 
En kunde ' t ammôl nie mir op 

dan nie de moed verlieze. 

Want..alles wè ge hèt Iaote staondè 
wort mistal dezelfden dag 

bij ennen nuuwe klaantwir op z'n bord gedaon. 
' t Was tien uur toen we goed gevuld 

èn blij op hèùs on ginge. 
Wim Mayvis was,...we gôn nog nie.. 

.nog nie nôr hèùs on ' t zinge. 
'k Bèn thèùs nog wè gôn trimme 
omdieje Chinees te Iaote zakke. 

Den hond moes ôk zô nôodig èCitom in ' t park te kakke. 
I k haaw me ônbevoole vuras gullie wir es gat. 

Misschien as "speciale gast"öt de grôote schilderspot.. 

PJM 



309a 

"Zeg jongens, luister eens naar mij" 
zei de vrouw van Sjef Verbunt. 

"Je kri jgt vandaag iets op je bord 
waar je van stinken kunt." 

Deze avond gaan we met zijn allen 
feesten op het Keddent. 

Want...Henk Verbunt verjaart vandaag 
die vrijgezelle vent. 

Hij valt hier alt i jd op de klep 
als hij bier is wezen drinken. 

Hij zit dan anderhalf uur 
te roken en te stinken. 

En...daarom eten wij nu snert 
en flink wat schorseneren. 

Dan kunnen wij hem ook een keer 
op een "blaasconcert" trakteren. 

Je hoeft, wat mij betref t alleen 
je uitlaat te gebruiken. 

Dan zullen we Henk voor deze keer 
ook een "poepie" laten ruiken. 



309 

"JON6ES"LÖSTER ES 
"Zeg }onges, lö'ster es nor mèn". 
Zeej de vrouw van Sjef Verbunt. 

"Ge krèègt vandaog iets op oe bord 
waor ge van stinke kunt." 

"Van aovent gôn we meej zen ammol 
f iste op ' t Kedènt. 

Want..Henk Verbunt verjaort vandaog 
dieje vrijgezelle vent. 

Hij valt hier aaltij ôp de klep 
assie bier is wiste drinke. 
Hij zit dan aanderhalf uur 

te rôoke èn te stinke. 

En..dö'rrom eete wij naa snert 
èn flink wè schôrseneere. 

Dan kunnen wij 'm ok enne keer 
op 'n blaoskonzert trakteere. 

"Ge hoeft, wè mèèn betreft,a\\êen 
oewen ö'tlaot te gebrèdke. 

Dan zulle we Hènke ok une keer 
'nPOEPIEIaoterèùke." 

====PJM==== 



319a 
Uit eten 

Ik had op mijn verjaardag, van ome Frans 
' n Bon "voor uit eten" gehad. 

En op ene koude Decemberzondag 
gingen mijn vrouw en ik naar de stad. 

' t Eerste adres waar we zijn gaan kijken. 
Dat was bij ene (Sriek. 

We hebben daar samen ene Uzo gedronken. 
Maar...er was verder geen publiek. 
Van daaruit zijn we op zoek gegaan 
naar 'n nieuw Japans restaurant. 

Maar...'t eten dat daar toen werd verkocht 
dat was niet naar mijn tand. 

En daarna kwamen we terecht 
bij ene Italiaan.. 

Daar was ' t zo druk, dat ' t heel lang duurde 
voor dat ge aan tafel kont gaan. 

De Chinees, die om ' t hoekske zat 
die vond mijn vrouw niet leuk 

Ze had gelijk, want er hing daar wel 
zomaar ene smerige reuk. 

'n Uurke later zaten we thuis 
aan een boterham met spek. 

Want ik had voort honger van dat gezoek. 
Misschien vind ge dat gek?? 
Ik heb de bon van ome Frans 
gewisseld bij de VeeVeeVee. 

En ' t geld dat 'k terug kreeg, dat zit nu 
in de spaarpot van " Ons Kee ". 

PJM 



^ 319 
Ôt Eete 

Ik ha op m'n verjaordag, van Oome Fraans 
' n Bon "vur öt eete" gehad. 

En op enne kaawe Decemberzondag 
ginge m'n vrouw èn ik nôr de stad. 

t I rs te adres waor we zèn gón kèèke. 
Dè was bij enne Griek. 

We hèbbe daor saome ennen Uzoo gedronke. 
Mar...der was verders gin publiek. 

Van daorèùt zèn we op zuuk gegaon 
nôr 'n nuu Japans restauraant. 

Mar...'t eete dè daor toen wier verkocht 
dè was nie nôr menne taand. 

En dörrom kwaame we tereecht 
bij ennen Italiaon.. 

Daor was ' t zo druk, dèt heel lang duurde 
vur dè ge on tof f el kost gaon. 

De Chinees, die om ' t huukske zaat 
die vondt m'n vrouw nie leuk 

Ze ha gelèèk, want der hing daor wèl 
zó mar ennen aorige reuk. 

'n Uurke laoter zaate we thèùs 

on ennen botteram meej spek. 
Want ik ha vort honger van dè gezuuk. 

Meschien vende dè gèk 
I k hèb de bon van Oome Fraans 

gewisseld bij de VeeVeeVee. 
En ' t geld dè'k terug kreeg, dè zit naa 

in de spôrspot van " Ons Kee ". 



348a 
Hoest. 

Ik heb vannacht flink liggen hoesten. 
Ons Kee die werd der wakker van. 

En die wordt dan sikkeneurig 
Als ze niet meer slapen kan. 

Zo nu en dan, vatte ik 'n snoepje. 
Van die hete (van Jamin.) 

Mar....toen schoot ' t in mijn keelsgat. 
En ik stikte er haast in. 

Soms dan ging ik eens wat drinken 
of ik maakte ene plas. 

' k Lag te draaien en te ruuren. 
Blij dat ' t licht, en ochtend was. 

Nu zit ik hier, in de kamer. 
Ongeschoren en goed lui. 

'k Heb enen borstrok aangetrokken. 
En 'n dikke schipperstrui. 

' k Slaap vannacht wel ergens anders. 
Waar ' t niet zo gehorig is. 

En al hoest ik me dan te pletter. 
I k geef dan minder ergernis. 

Op de rand van ' t bed gezeten, 
vat ik 'n wijnglas heel goed vol 

Jonge Klare en 'n zetpil. 
En die steek ik in mijn "hol". 

PJM 



348 
Hoest. 

I k hèb vonnoocht flink ligge hoeste. 
Ons Kee die wier der wakker van. 

En die wort dan sikkeneurig 
asse nie mir slaope kan. 

Zo nou en dan, vatte ik 'n snuupke. 
Van die hêete (yan Jamin.) 

Mar....toen schoot ' t in m'n kèlsgat. 
En ik stikte der host in. 

Soms dan ging ik es wè drinke 
of ik mokte enne plas. 

' k Laag te draaie èn te wèène. 
Blij dè't licht, èn mèèrge was. 
Naa zit ik hier, in de kaomer. 

Ongeschoore èn goed lui. 
'k Heb ennen borstrok ôngetrokke. 

En 'n dikke wèntertrui. 
'k Sloop vannaacht wèl érge's aanders. 

Waor ' t nie zô geheurig is. 
En al hoest ik me dan te pletter. 
I k geef dan minder èèrgernis. 

Op de raand van ' t bèd gezeete, 
vat ik 'n wèènglas heel goed vol 

Jonge Klaore èn 'n zetpil. 
En die steek ik in m'n "hol". 

PJM 



408a 
Mosselen 

Van September tot April 
Dan kun je mossels eten. 

Dan is de R weer in de maand. 
Dat moet je niet vergeten. 

Ome Jan en Tante Riet 
die komen ieder jaar 

bij ons dan op 'n mosself eest. 
Die maakt mijn vrouw dan klaar. 

Ze haalt ze ' s woensdags op de markt 
of bij den Albert Heyn. 

mee wortels prei en peterselie 
stokbrood ,bier en wijn. 

De sausjes die op tafel staan, 
zijn meestal van Calvee. 

Als toetje eten we nog ijs. 
Ja, dat is 'n heel dinee. 

Als ik ' s nachts ten laatste, na dieë wijn 
dan ingeslapen ben. 

Dan droom ik, dat die beestjes in, 
mijn buik aan ' t schaatsen zen. 

PJM 
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Mossele 

Van September tot April 
Dan kunde mossels eete. 

Dan is de R wir in de mond. 
Dè moete nie vergeete. 

Oorne Jan èn Taante Riet 
die koome ieder jaor 

bij ons dan op 'n mosself ist. 
Die mokt m'n vrouw dan klaor. 

Ze holt ze swoensdags op de mèrt 
of bij den Albert Hèèn. 

mee peeje praai en peterselie 
stokbrood ,bier èn wèèn. 

De sauskes die op tof fel stôn, 
zèn mistal van Calvee. 

As toetje eete we nog èès. 
Jè, dès 'n heel dinee. 

A'k snaags te liste, nao dieje wèèn 
dan ingeslaope bèn. 

Dan droom ik, dè die bisjes in, 
mennen bèùk on ' t schotse zèn. 

PJM 



416a 
Snert (weer.) 

Als het regent of miezert, 
of ' t waalt er eens flink. 

Dan zeggen ze: " Wat is het toch snertweer." 
I k houd niet van regen en ook niet van wind. 
Maar...van erwtensoep heb ik geen afkeer. 

Ze mogen van November tot ' t einde van Maart 
me iedere week daarmee plagen. 

En ' t hoeft dan voor mij, 
geen "snertweer" te zijn. 

Dan zijn ' t maar "Erwtensoepdagen." 
Ons Kee, maakt ze klaar, met prei en met uien, 

met wortels en de hiel \/an ' t verken. 
Met knolselder,rookworst 
en ik weet niet wat nog. 

Op zo'n potje, daar kun je gaan werken. 
Ge schijt en ge blaast en ge stinkt er wel s/an 
maar... dat mag 'm de pet toch niet drukken. 
Ge zet dan ' t raam of de deur op 'n spleet. 

Als ge uitkijkt, dan zal dat wel lukken. 

Spinazie en boontjes, andijvie en sla 
I k krijg ' t allemaal over m'n lippen. 

I k lus ' t gelijk en ' t smaakt me heel goed. 
Maar daar kan toch geen erwtsoep aan tippen. 

PJM 



416 
Snert(weer.) 

Ast rèègent of miezert, of ' t waait er es flink. 
ban zegge ze: " Wè ist toch wir snèrtweer." 
I k haaw nie van reegen èn ôk nie van wend. 

Mar...van èrtesoep hèb ik gin afkeer. 
Ze meuge \/ar\ November tot ' t ènde van Mèèrt 

me iedere week daormee wèl plaoge. 
En ' t hoeft dan vur mèn, 
gin "snèrtweer" te zèèn. 

Dan zèn ' t mar "Ertesoepdaoge." 
Ons Kee, mokt ze klaor, 
mee praaj èn mee juin, 

mee peeje èn den hiel van ' t vèèrke. 
Meej knolsèlder,reukworst 

èn ik weet nie wè nog. 
Op zo'n potje, daor kunde gôn wèèrke. 

Ge schèt èn ge blaost èn ge stinkt er wèl wan 
mar... dè maag 'm de pèt toch nie drukke. 

Ge zèt dan ' t raom of de deur op 'n spleet. 
As ge ötkèkt, dan zal dè wèl lukke. 

Spinaozie en bontjes, andijvie en slaoi 
Ik krèèg ' t allemol over m'n lippe. 

I k lus ' t gelèèk èn ' t smokt me heel goed. 
Mar daor kan toch gin èrtsoep on tippe. 

PJM--



422a 
De Taart. 

In de krant van Zaterdag 
staan dikwijls goeie recepten. 
Omdat ik van lekker eten houd, 

lees ik die ook,...begrèpte. (begrijp je)? 
Ik dacht: " I k ga de naaste week, 

Dat eens ene keer proberen, 
als ge daar nooit niet aan begint, 

dan zul je ' t ook nooft leren." 
M'n vrouw ging winkelen in de stad, 

Op ' t laatste van de week. 
Dat was de dag dat ze dus ook, 

niet op m'n vingers keek. 
Ze was nog niet ' t hoekje om, 

of ik ging een taart aan ' t bakken. 
De eieren, suiker, melk en bloem, 

die had ik zo te pakken, 
Ik had het allemaal klaargemaakt, 

Zo als ' t beschreven stond. 
' t Overschot je van de deeg, 

dat gaf ik aan de hond. 
Den oven kwam intussen ook, 

al schoon op temperatuur. 

De taart moest in ' t midden staan, 
zo ongeveer ' n uur. 

Maar....na 'n uur, toen was mijne taart, 
heel donker en heel plat. 

'k Kreeg van m'n vrouw, de volle laag, 
toen ze thuiskwam uit de stad. 

De vogels achter in de tuin, 

hebben er heel goed van gegeten. 
Maar....taarten bakken...., doe ik niet meer, 

Dat mag je rustig weten. 

================PJM=============== 



422 
De Taart. 

In de kraant van Zaoterdags daor stôn, 
hêel dikkels goei resepte. 

Omdè'k van lèkker eete haaw, 
lees ik die ôok,...begrèpte. 

I k docht: " I k gao de noste week, 
de's unne keer prebeere, 

as ge daor nôot nie on begint, 
dan zulde ' t ôk nôot leere." 

M'n vrouw ging winkele in de stad 
op't liste van de week. 

De was den dag dèsse dus ôk, 
nie op m'n vingers keek. 

Ze was nog nie ' t huukske om, 
of ik ging unne taart ôn't bakke. 
De aajer, sèùker, melk èn blom, 

die had ik zoo te pakke, 
I k hagge't ammol klôrgemôkt, 

zoas ' t beschreeve stond, 
' t Overschot je van den deeg, 

dè gaaf ik on den hond. 

Den oove kwaam intusse ôk, 
al schoon op temperatuur. 

De taort die moes in't midde staon, 
zoo ongeveer 'n uur. 

Mar....nao 'n uur, toen was munne taort, 
hêel donker èn hêel plat. 

'k Kreeg vantn'n vrouw, de volle laog, 
toen ze thöskwaam ö't de stad. 
De vogels aachter in de tèun, 

hébben er hêel goed van gegeete. 
Mar....taarte bakke...., doe'k nie mir, 

dè meude rustig weete. 
================PJM=============== 



546.a 

Oogsten.... 
I k heb geilen dat er m'n vrieskast 

Aardig vol begint te raken. 
Spruitjes, worteltjes asperges 

kool spinazie, pastinaken. 

Peultjes, erwtjes, kapucijners, 
*boerentenen, eigenheimers. 

Krootjes, boontjes \/an de staak. 
Elke week is ' t weer raak. 

a 

En dan zijn er nog de bloemen 
echt, te veel om op te noemen. 
En dat allemaal zonder spuiten 

daar aan, ga ik me niet te buiten. 

Mensen wat is het toch f i jn 
in de open lucht te zijn. 

Denk er oan, dat ik geniet 
in de Volkstuin van 

PIET. 



546. 

Ogste.... 
I k hèb gezien detter m'n vrieskaast 

Aorig vol begient te raoke. 
Spreuutjes, peekeus èn asperges 

kool spinaozie, pastinaoke. 

Pultjes, ertjes, kappesèèners, 
boeretêene, èègenhèèmers. 

Krotjes, bontjes van de staok. 
Elke week is ' t wir raok. 

En dan zèn der nog de blomme 
veuls te veul om op te noeme. 
En....dè ammol zonder spèùte 

want daoraon, ga ik me nie te bèùte. 

Meense wè is ' t toch f èèn 
om in de ope lucht te zèèn. 

Denk er.aon dè ik geniet 
in de Volkstèùn van 

PIET. 



707a 
Kilo's 

I k weeg ruim vijf en negentig kilo. 
I k krijg borsten als de " Venus van AAilo". 

I k eet groente en frui t , 
slappe thee en beschuit 

maar ' t vet krijg ik er daarmee niet uit. 

M,n gewicht draag ik overal mee. 
Maar ' t went toch van lieverlee. 

Zou' k daar niet van afvallen, 
nee ' t helpt gin ballen. 

Daarom ga ' k weer gerust aan't diner. 

"Ons Kee zegt: "je broeken en jassen 
zijn niet meer van de middenklasse, 

want jouw breedtemaat, zie je amper op straat 
ook al kijk je heel goed uit je kassen". 

Als ze me straks ooit begraven willen 
dan zullen ze flink moeten tillen 

een houten jas die me omsluit 
daarvan merk ik geen fluit 
en daarmee is m'n versje 

af en 
uit. 

======PJM======= 
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Kilo's 
Ik weeg rèùm vèèf èn neegeteg kilo. 
I k kreeg borste as de " Venus wan Milo". 

I k eet gruunte èn f reut, 
slappe thee èn beschèùt 

mar ' t vèt krèèg ik er daormee nie èùt. 

M,n gewicht draog ik ooveral meej. 
Mar ' t went toch van lieverleej. 

Zo' k daor nie van afvalle, nee ' t helpt gin balie. 
Dö'rom gao ' k wir gerust ont dineej. 

"Ons Keej zeej: "oe broeke èn jasse 
zèn niemir wan de middenklasse, 

want jouw bridtemaot, ziede aamper op straot 
ok al kèkte heel goed ó't oe kasse". 

Asse me straks ôot begraove wille 
dan zulle ze flink moete tille 

unnen houte jas die me omslèùt 
daorvan merk ik gin f lèùt 

èn daormeej is m'n versje 
aaf en 
èùt. 

======PJM======= 



714a 

Bij ome Jan... 
We zijn een avond wezen eten 

bij tante Riet en ome Jan. 
Ze komen ook wel eens bij ons, 
liefst in de winter als ' t kan.. 
Ons tante Riet naait alles zelf 
en ze kan ook heel goed koken. 

ome Jan heeft last van reumatiek 
en pijnt in heel z'n knoken. 

We ware der al om ' n uur of zes 
ons Kee bracht bloemen mee. 
De tafel was al schoon gedekt 

en klaar voor ' t diner. 
We dronken eerst in de "salon", 

cognac van Jozef Kgie. 
Dat schonk ie uit in ' n heel groot glas, 

waarom, dat weet ik nie. 
Toen konden we aan tafel gaan. 

wijn om je bloed te zuivren. 
De eerste gang zag er heel goed uit 

ene prachtige "Hors d'oeuvre". 
We hebben eerst nog wat gerust 

om ' t wat te laten zakken. 
En tante Riet ging naar ' t fornuis 

om sla en ri jst te pakken. 
Er waren schalen vol met vlees 

en hete "Kip Pandorie. 
De sambal en de ketjap maakten 

' t nog erger heet jandorie. 
Voor toetje was er ijs met vruchten 

en nog wat slagroom toe. 
ome Jan die schonk de wijn maar in, 

al te dikwijls af en toe. 
En later zaten we weer voor , 

aan de koffie met cognac. 
Tot dat ten laatste weer heel vlug 

de t i jd van gaan aanbrak. 
' n Handje en ' n kusje geven 

was ' t laatste wat ik dee. 
' t Volgend jaar dan komen zij , 

weer bij ons op ' t diner. 
PJM 



714 
Bij ôome Jan... 

We zèn enen aovend wiste eete 
bij taante Riet èn ôome Jan. 
Ze koome ôk wèl es bij ons, 

liefst in de wènter as ' t kan.. 
Ons taante Riet naoit alles zélf 
èn ze kan ôk heel goed kooke. 

ôome Jan heej laast van rimmetiek 
èn pent in hil z' n knooke. 

We waare der al om ' n uur of zis 
ons Kee brocht blomme meej. 

De tof fel was al schoon gedekt 
èn klaor vur ' t dineej. 

We dronke irst in de "sallon", 
kejak van Joozef Kgie. 

Dè schonk ie-èùt in 'n heel groot glas, 
wörom, dè weet ik nie. 

Toen kosse we on taf f el gaon. 
wèèn om oew bloed te zèùvre. 

Den irste gang zaag er heel goed èut 
ene prachtigen "Hors doeuvre". 
We hèbbe irst nog wè gerust 

om ' t wè te laote zakke. 
En taante Riet ging nor ' t furnèùs 

om slaoi en rèèst te pakke. 
Der waare schaole vol meej vlees 

èn hêete "Kip Pandoorie. 
De sambal en de ketjap makten ' t 

nog érger heet jandorie. 
Vur toetje was er èès mee vruchte 

èn nog wè slagroom toe. 
ôome Jan die schonk de wèèn mar in, 

al te dikkels af èn toe. 
En laoter zaate we daor veur , 

on de koffie mee kejak. 
Tot dè te liste wir heel vlug 

de tèèd van gaon ónbrak. 
' n Hèndje èn ' n kusje geeve 

was ' t liste wè ik deej. 
' t Volgend jaor dan koome zullie wir, 

bij ons op ' t dineej. 
PJM 



719a 
Geboorte aangifte... 

====rik ben Harrie Hammelap, 
ik kom mijn zoon aangeven, 

maar duurt dat hier altijd zo lang 
dan was ik thuis gebleven 

" Pardon mijnheer, voor dit loket 
krijgt iedereen een beurt. 

En...wachtte u soms al te lang 
dan wordt dat zeer betreurd." 

-r====-ik sta er op, dat mijne zoon 
Bart Hammelap gaat nieten. 

Hij kan van deze schone naam 
z' n leven lang genieten. 

-—"Pardon mijnheer, ik waarschuw maar, 
voor ik een fout bega. 

N\er\ noemt uw kind, dan levenslang 
en ongevraagd, B-H." 

" Mijn zoon, Wilhelmus Cristiaan, 
(ik zeg het nog maar even) 

gaat onder zijne naam gebukt 
en als W-C door het leven". 

=====Wat naam dat gij uw kinderen geeft 
dat moet ge zelf weten. 

De mijne heet BART HAMMELAP. 
Schrijf op...en niet vergeten. 

I k heet zelf, van meet af aan Ha.Ha. 
al vind gij dat soms zot... 

Maar...niemand lacht, (zover als' k weet 
z' n eigen dan kapot. 

PJM 



Gehorte ôngifte... 

Ik zèè Harrie Hammelap, 
ik koom menne zoon ongeeve, 

mar duurt dè hier aaltij zo lang 
dan was ik tèùs gebleeve. 

" Pardon mijnheer, voor dit loket 
krijgt iedereen een beurt. 

En...wacht„te u soms al te lang 
dan wordt dat zeer betreurd." 

I k stao der op, dè mèène zoon 
Bart Hammelap gao hiete. 

Hij kan von deeze schôone naom 
z' n lèèvelang geniete. 

"Pardon mijnheer, ik waarschuw maar, 
voor ik een fout begaa. 

Men noemt uw kind, dan levenslang 
en ongevraagd, B-H." 

" Mijn zoon, Wilhelmus Cristiaan, 
(ik zeg het nog maar even) 

gaat onder zijne naam gebukt 
en als W-C door het leven". 

Wè naom dè gij oew kènder gift 
dè motte zelf weete. 

De mèène hiet BART HAMMELAP. 
Schreef op...èn nie vergeete. 

Ik hiet zélf, van meetaafaon Ha.Ha. 
al vènde gij dè zot-

Mar...niemand laagt, (zôovèr a' k weet 
z' n èège dan kepot. 

PJM 



803a 
"Welke pap hebben we moe"? vraagt kleine Jan. 

"Of krijgen we pudding na" 
" Ik lust dat kliekje ook nog wel 

dat in de kelder sta". 

We eten nu "luiewijvenpap" 
want ik heb maar weinig tijd. 

Zondag krijg je r i js t met krenten 
als ge niet ondeugend zi j t . 

Onze vader heeft ' n kip geslacht. 
Daar mag je ' n stukje van. 

Misschien maak ik nog een ketel soep 

als de bruine ' t trekken kan. 

Zo ging dat vroeger bij ons thuis. 
We hadden ' t niet al te breed. 

Maar...klagen deed ons moeder niet. 
Daarvoor was ze te f reed. (trots) 

Maar...dorst of honger hebben wij 
gelukkig nooit gekend. 

bat kun je nu nog aan me zien. 
— ' k Ben nog ene schoone vent 

PJM-— 



Wè eete we 

"Hoe' m pap hèm moe"? vraogt kièène Jan. 
"Of krèège we pudding nao" 
" Ik lus dè klèddeke nog wèl 

dè in de kelder stao". 

We eete naa "luiwèèvepap" 
want ik hèb mar wèènig tèèd. 

' n Zondag krèède rèèst mee krinte 
agge nie ondeugend zèèt. 

Onze vadder heej ' n kiep geslacht. 
Daor meude ' n stukske van. 

Messchien maok ik nog ene keetel soep 
ast den brèune trèkke kan. 

Zoo ging dè vruuger bij ons tèùs. 
We han ' t nie als te breed. 

Mar...klaoge deej ons moeder nie. 
Daorveur was se te f reed. 

Mar...dorst of honger hèbbe wij 
gelukkig nôot gekend. 

Dè kunde naa nog on me zien. 
— ' k Zèè nog ene schôone vent-



804a 
Zoet spek... 

Wist ge dat gebak en taartjes 
koek en andere snoeperij 

als dat niet op t i jd verkocht wordt 
terug gaat naar de boerderij? 

Wist ge dat de koteletten 
oude broodjes en cadetten 

die te lang in schappen liggen 
weer terug gaan naar de biggen.? 

Als de datum is verlopen 
mogen ze dat niet meer verkopen. 

Want, door mensen van de wet 
wordt daar heel streng op gelet. 

De overschot van Kerst en Paas 
Zoetigheid van Sinterklaas 

wordt opgehaald bij de filialen 
en dan weer opnieuw vermalen. 

Al dat spul dat wordt dan poeder 
en komt weer in ' t varkensvoeder. 

Vinden jullie ' t nu niet gek 
dat ' k een hekel krijg aan spek.? 

PJM-



804. 
Zuut.spèk... 

Wieste dè gebak èn iaarijes 
koek èn aandere snoeperij 

as dè nie op tèèd verkocht wort 
terruggao nar de boerderij? 

Wieste dè de kortelètte 
aawe brooikes èn kadètte 
die te lang in schappe ligge 

wir terrug gon nor de bigge.? 

As den daotum is verloope 
meuge 2e dè nie mir verkSope. 
Want, dur meense van de wèt 

wort daor heel streng op gelet. 

Den ooverschot van Kerst èn Paos 
Zuuteghèd van Sinterreklaos 
wort opgehold bij de f ieliaole 

èn dan wir opnuu vermaole. 

Al dè spul dè wort dan poeier 
en komt wir in ' t vèèrkesvoeier. 

Vènde gullie ' t naa nie gèk 
dè ' k emn heekel krèèg on spek.? 

- PJM 



812a 

' k Houd op ' t hoekske van de toog 
mijnen borrel in de gaten 

en enpassant de "heren" die 
met elkaar daar zitten praten. 

" Weet gij dat je kersepit" 
zei de ene tegen de andere 

(en ie wees op zijne kop ) 
" stikvol grijze cellen zit".? 

"Weet ge...dat die cellen slinken 
iedere keer als ge gaat drinken"? 

Weet ge dat de alcohol 
veel teweeg brengt in uwen bol? 

Toen de kastelein kwam kijken 
liet ik ze ' n borreltje aanreiken. 
Maar....ge kunt met goed fatsoen 

eigenlijk zoiets niet doen. 

Toen ik zelf na nog wat slokken 
Aangeladen ben vertrokken 

waren die twee drinkebroeren 
nog steeds hun cellen aan ' t vermoeren. 

P J M - — 



812. 

örèèze sèlle. 

' k Haaw op ' t huukske s/an de toog 
munnen borrel in de gaote 

en inpesaant de "heere" die 
meej mekaare zitte praote. 

" Wit te gi j , de oewe kèrsepit" 
zeej den êene teege den aandere 

(en ie wees op zunne kop ) 
" stikvol grèèze cèlle zit".? 

"Witte...dè die cèlle slinke 
iedere keer as ge gaot drinke"? 

Wit te dè den alcohol 
veul teweeg brengt in oewen bol? 

Toen de kastelèèn kwaam kèèke 
liet ik ze ' n borreltje ônrèèke. 
Mar....ge kunt meej goei fesoen 

èègelek zôiets nie doen. 

Toen ik zelf nao nog wè slokke 
Ongelaoie zèè vertrokke 

waare die tweej drinkebroere 
nog steeds der cèlle on ' t vermoere. 

PJM 



818a 

* r Kan niks meer bij... 
' k Ben kortstondig heel kortzichtig 

en kortademig daarbij. 
s' Morgens dan is ' t , ' t ergste 

met die steken in m'n zij. 
s'Middags krijg ik "zware ogen" 

en soms ' n verstopte neus. 
' k Ga dan maar ' n uurtje rusten, 

nee, ik heb geen andere keus. 

s' Avonds ( na t avondeten ) 
is m'n maag gelijk van streek. 

' k Vat dan enkele borrels "klare". 
Met ' n fles "doe " ik net ' n week. 
' s Nachts dan lig ik veel te woelen 

doe een plas en laat ene wind 
tot de nieuwe dag me s' morgens 

dan in diepe ruste vindt. 

Heb ik later goed ontbeten. 
Spek met ' n gebakken aai 

dan begin ik weer te klagen 
als ik over m'n buikje aai. 

—Mensen heb toch mede l i j— 
Nee, er kan echt niets meer bij. 

PJM 



818 
* r Kan niks mir bij... 

' k Zèè kortstondig heel kortzichtig 
èn kortôssemig derbij. 

s'Mèèrges dan is ' t , ' t èèrgste 
meej die steeke in m'n zij. 

s'Middags krijg ik "zwaore ôoge" 
èn soms ' n verstopte neus. 

' k Gao dan mar ' n uurke ruste, 
nee, ik hèb gin aander keus. 

s' Aoves ( nao ' t aovendeete ) 
is m'n maog gelèèk van streek. 

' k Vat dan enkele borrels "klaore". 
Meej ' n fles "doe " ik net ' n week. 

' s Naags dan lig ik mistentèèds te wèène 
doe ene plaas èn laot ene wind 

tot de nuuwe dag me s' mèèrges 
dan in diepe ruste vindt. 

Heb ik laoter goed ontbeete. 
Spek meej ' n gebakke aai 
dan begin ik wir te klaoge 
as ik oos/er m'n bökske aai. 

—Deense hèb toch meedel i j— 
Nee, der kan écht niks mir bij. 

p j M 



827a 

Verbeter de wereld begin bij jezelf 

Bij ons in de stad is ' n club opgericht 

die heel ' t jaar door heel goed werk verricht. 

Rond Kerstmis dan is er ' n heel groot dinee 

waar de hongerende wereld veel voordeel bij hee. 

De winst wordt geschat op zo' n vi j f t ig procent 

en waar ' t naar toe gaat dat is al bekend 

Als voorgerecht krijg je een mooie " horsdèùver" 

Die brengt heel wat meer op dan zeven stuiver. 

Er wordt regelmatig met wijn rondgegaan. 

Heb je liever Cognac, laat de wijn dan maar staan. 

De voorzitter gaat nog een taf elspeech houden 

maar...je mag rustig doorgaan met drinken en stouwen. 

Denk er wel om, als je meedoet, eet gerust dan voor twee 

want ge doet daar ' n buitengewoon goed werk mee. 

Wanneer je begaan bent met die mensen hunne nood 

vat dan nog een borrel, al zuipt ge je dood. 

Houd wel in de gaten, de ellende is groot. 

En als dan de t i jd komt dat je vol zit...of zat 

dan heb je een vruchtbare avond gehad. 

Als je echt sociaal bent, met de mensen begaan 

dan moet je geen eten of drank laten siaan. 

I k val in herhalingen, ik zeg niet gauw ' t is sund. 

Je eet en je drinkt maar... dat is echt geen punt 

als je daarmee de wereld verbeteren kunt 

PeJeM 



827. 
Verbeter de wereld begin bij jezelf 

Bij ons in de stad is ' n club opgericht 

die hil ' t jaor deur heel goei wèèrk verricht. 

Rond Kersmis dan is er ' n heel groot dineej 

waor de hongerende wèereld veul vurdêel bij heej. 

De winst wort geschat op zo' n f èf tig precènt 

èn waor ' t nor toe gao dè is al bekend 

As vurgerèècht krèède ene schôone " hors dèuver" 

Die brengt hil wè meer op dan zeuve stèùver. 

Der wort reegelmaotig meej wèèn rondgegaon. 

Hèdde liever kejak, lot de wèèn dan mar staon. 

De vurzitter gao nog ene tof f elspiets haawe 

mar...ge meugt rustig durgaon meej drinke èn knaawe. 

Denk er wèl om, as ge meejdoet, i t gerust dan vur tweej 

want ge doet daor ' n bèùtegewôon goei wèèrk meej. 

Wanneer ge begaon zèèt meej die meense derre nood 

vat dan nog enen borrel, al zöpte oe dood. 

Haaw wèl in de gaote, de ellende is groot. 

Èn as dan de tèèd komt dègge vol zit...of zat 
dan hèdde ene vruchtbaoren aovend gehad. 

As ge écht sociaol zèèt, meej de meense begaon 

dan moete gin eete of draank laote siaon. 

I k val in herhaolinge, ik zèg nie gaaw ' t is sund. 

Ge it èn ge drinkt mar...dè is écht gin punt 

as ge daormeej de wèèreld verbeetere kunt 

PeJeM 



229 
DÈ STINPÖST. 

Buurman, gaode gij sewèèle 
deezer daoge nôr de stad.??? 

I k ha 'n bodschap..mar ik kan nie. 
I k hèb enne Stinpöst op m'n gat. 
I k kan nie z i t te jk kan nie ligge 

ik kan nie "hukke" ik kan nie gaon. 
I k loop hier naa meej lange rôkke. 

I k kan gin onderbroek mir aon. 
Waait de wend onder m'n rôkke 

dan is dè toch wel genaoj. 
Van den aandere kaant ist angstig 

dèk 'n kaaw vat on m'n braoj. 
Gaode èf kes langs de slagter... 
komde ok nog op de mèrt.??? 
Zorgt dan vur wè platte ribbe 

èn wè praaje vur de snert. 
Vier ons...verse worst èn peeje.. 

doet er mar wè jèùne bi j . 
'n Bèkske zult 'n half pond kaoje 

èn tweej schèève balkenbrei. 
As ge terugkomt, zèt ik koffie 

of ...hèdde liever enne "Jonge mèt" 
"Nou, nou buurvrouw,'t is gin wonder... 

dè gij enne stinpöst hèt. 
=======PJM====== 



Ik haaw nie zoo van mik. 
Ge kunt er slèècht van poepe. 

Mar...."wit" meej verse aardbeie 
daor kunde me vur roepe. 

Ons "moe" doet er veul sèùker op 
èn slagroom asse ' t heej. 

Oewe stoelgang blèèft dan goed op pèèl. 
Daor zit te dan nie meej. 

Die verse "Zoomerkooninkskes" 
zo asse die wèl noeme 

siaon daor in mènne volkstèùn 
te rèèpe nôst m' n bloeme. 

Van hil diejen oovervloed 
maoke wij potjes jam. 

De yoghurt kleurt ervan 
èn ôk oewen bôtterham. 

En is de wènter om 
èn ' t vurjaor komt er aon 

dan komt die "koninklukke plaant 
wir himmol vol te staon. 

— - P J M — 



Kaantjes. 
' k Sta weer met mijne mond vol tanden. 

I k heb weer ' n nieuw gebit. 
Hoe dat nu weer is gekomen??? 
' k Zal je zeggen hoe dat zit ! 

— ' k Moest voor ' n boodschap naar de slager. 
Ja, ge weet wel hoe dat gaat. 

En...ik mocht alleen maar kopen 
wat er op dit briefje staat. 

^Aaar daar...in die slagerswinkel 
zag ik wat daar allemaal hing. 
En....ik wij t ' t aan die luchtjes 

dat' k weer mooi de fout inging. 
Want, behalve de boodschap 
die ik daar op ' t briefje vond 

kocht ik ook ' n doosje kaantjes 
dat in de reclame stond. 

—Maar...m'n vrouw deed toch niet moeilijk. 
Zijn ' t varkens of run(d)s.??? 
Zet ze daar maar op de tafel 
voor vanmiddag bij de luns. 

Mensenlief, ik heb ' t geweten. 
Kaantjes van een ouwe zog. 

' t Knarste en kraakte tussen m'n tanden. 
Mijn vrouw zei: Piet, wat doe je toch? 

En zo had' k nog zonder erg 
m'n eigen tanden ingeslikt. 

' t Mag beslist ' n wonder heten 
dat' k er niet ben in gestikt. 

Wild ge je eigen een gang besparen 
naar tandarts of "smoelesmid"? 

Koopt geen kaantjes uit de reclame. 
Want....dat kost ' n nieuw gebit. 

PJM 



923 
Kaoikes. 

' k Stao wir meej mené mond vol taande. 
Ik heb wir ' n nuu gebit. 

Hoe dè naa wir is gekoome??? 
' k Zal oe zegge hoe dè zit ! 

' k Moes vur ' n bodschap nôr de slaager. 
Jè, ge wit wèl hoe dè gao. 

En...ik mocht alleen mar kôope 
wè ter op dit brief ke stao. 

Mar...in dieje slaagerswinkel 
zaag ik wè daor ammaol hing. 
En....ik wèèt ' t on die luchtjes 
dè' k wir mooi de fout inging. 
Want, behalleve de bôdschap 
die ik daor op ' t brief ke vond 
kocht ik ôk 'n duske kaoikes 

dè in de reklaome stond. 
Mar...m'n vrouw di toch nie moeilek. 

Zèn ' t vèèrekes of run(d)s.??? 
Zèt ze daor mar op de tof f el 

vur vanmiddag bij de luns. 
Meenselief, ik hèb ' t geweete. 

Kaoikes van enen aawe zog. 
' t Knarste èn krokte tusse m'n taande. 

Cor zeej: Piet, wè doede toch? 
Èn zo ha' k nog zonder èèrg 
m'n èège taande ingeslikt. 

' t Maag beslist ' n wonder hiete 
dè' k er nie zèè in gestikt. 

Wild oe èège ene gang bespaore 
nor taandarts of "smoelesmid"? 
Kopt gin kaoikes öt de reklaome. 

Want....dè kost ' n nuu gebit. 
PJM 



904a. 
Snoep en sigaren... 

Tante Janske kwam dikwijls Zondags 
bij ons op visite. 

I k bracht haar Zondags dan weer naar de bus. 
Dat was ' t werk \/ar\ Piete. 

I k kreeg van tante dan ene"sou". 
( Dat is twee en ' n halve cent). 

I k was de koning dan te rijk. 
( Dat is als ge arm bent.) 

In ' t dorp was ' n klein winkeltje 
voor koekjes en voor snoep, 
sigaren,pruim en pijptabak 
en nog wat andere troep. 

Die baandag ging ik (uit de school) 
met in m'n hand die "sou" 

en m'n broers en vrienden aan mijn slip 
naar dat kleine winkeltje toe. 

I k zei: I k wil hiervoor ' n sigaar, 
maar ik heb nog nooit gerookt. 

" Dat geeft niks menneke" zei dat mens, 
en ze heeft ze aangestookt. 

I k ben nog nooit zo ziek geweest. 
' k Heb nog nooit zo' n slaag gehad. 
Want ik had de smaak van de sigaar 

en "ons moeder" onderschat. 
' t Was pas jaren naderhand 

dat ik roken heb geleerd. 
Maar...twintig jaren terug ben ik toch 

van die "ondeugd" weer bekeerd. 
PeJeM 



904. 
Snoep en segaare... 

Taante Jaanske kwaam dikkels Zondags 
bij ons op visite. 

I k brocht heur Zondags dan wir nor de bus. 
Dè was ' t wèèrk van Piete. 

I k kreeg wan taantes dan ene"sou". 
( Dè is twee èn ' n halve cent). 
I k was de koning dan te rèèk. 

( Dè is as ge èèrm bent.) 
In ' t dorp was ' n klèèn winkeltje 

vur kuukskes èn vur snoep, 
segaare,pruim èn pèèptebak 

èn nog wè aandere troep. 
Dieje Mandag ging ik (ö't de school) 

meej in m'n haand dieje "sou" 
èn m'n bruurs en vrienden on mené slip 

nor dè klèèn winkeltje toe. 
I k Zeej: I k wil hierveur ' n segaar 

mar ik hèb nog noot gerokt. 
" Dè gi f t niks mènneke" zisse, 

èn ze heej se ôngestôkt. 
I k zèè nog noot zo ziek gewist. 

' k Hèb nog noot zon slaog gehad. 
Want ik ha de smaok wan de segaar 

èn "ons moeder" onderschat. 
' t Was pas jaore nôderhaand 

dè' k rôoke hèb geleerd. 
Mar...twinteg jaore terug zèè' k toch 

van die "ondugt" wir bekeerd. 
PeJeM 



310a 
EETE VAN ENNE STEEN. 

Vruuger deeje wij f ondoewe. 
Op de kèmping barbekjoewe. 

Ok al was f ondoewe dan 
saome sôppe ö't een pan. 

I k hèb tôt naa toe noot geweete 
degge van unne steen kond eete. 

In zonne steen zit michaniek 
èn dè wérkt op illetriek. 

Mistal hèdde énkele stêene 
èn daor zi t te dan" omhêene". 
Binnenin daor zèn wè vakke 

waor ge sjampions kunt bakke. 

Schôltjes pindasaus èn sjielie 
( Jè dè is 'n heel gepielie.) 
Knoflooksaus èn sjèrriesap 
vat van alles mar unnen hap. 

Stukskes brood in Riete mandjes 
Vlees ...mar zonder vette randjes. 

Vlees van gefileerde hènne. 
Vlees on stökskes, vlèès on pènne. 

Vlees van vèèrekes èn koeje 
leej daor op dieje steen te schroeje. 

' t Leej te rôoke èn te spette. 
Dès wè 'daanders dan gourmette. 



310b 

Soms dan zette ze vur de sfeer 
hier en daor wè kèèrse neer. 
Mar paas op, dège oe mouwe 

nie boove de vlam gôt "houwe" 
want in énkele ôogenblikk 
is oewe jas dan on ' t f ikke. 

Bij zonne steen wort wèèn gedrônke. 
Regelmaotig bijgeschônke. 

Zo-iets dè maag nie stagneere 
èn de fles moet sirkuuleere. 

Zon pertij kan uuure duure, 
tôt ze oe nôr hèùs toe stuure. 
Zèède immol thèùs gekôome 

dan moete oe pak nog laote stoorne 
Want dieje lucht van vlees ..dè witte 

gao wèl in oe klêere zitte, 

MAR....ge meugt vur hogtijdaoge 
vur dieje stêen....ons nôg es vraoge. 

«===PJM===== 



909a 
Vertaling: 

Van 't vèèrreke,- 58 jaor terug. 
AU. nog denk on wè ik vruuger 

van 't vèèrke t'eete kreeg 
Lôpt 't waoter wir m'ne mond in, 
èn m'n maog vuult hol èn leeg. 

Want ' t was op ' t list van den oorlog: 
ooveral was 't eete schraol, 

en wij waare in de groei, dus: 
honger, aaltij, allemaoll 

Zaoterdags nao Allerzielen 
was 't te doen: toen gingen wij 
Nar ons taante Frieda fietsen, 

want die han 'n boerderij. 
t Vèèrreke was nèt geslacht, èn 
zullie ha'n zélf tóch eete zat, 
dus wij mochte koome haole 

wèsse in oovèrentie had. 
'n Stuk ribstuk , 'n hil pan worst èn 

ok tweej komme vol meej zult! 
Balkenbrij, vier f lèsse braoivlees, 

himmel tot de raand gevuld! 
Ok tweej flinke bèkskes spèkvèt, 

(meej de kaoikes in papier) 
èn 'n hieltje voor den èrtsoep 

èn êen al gebakke nier. 
En omdè we tóch daor waare: 

wè krizaanten uit de tûin, 
Èn ôk ' n klèèn zèkske tèèrf, 
En 'ne grôote zak meej juin. 



909f 
Onzen Ad die wilde alsmar 

de f rutbiaos, mar taante Frieda zeej: 
Neej, dè kan naa nie mir, mènneke, 
Want die heej de slachter meej. 
Èn zo fietsten we dan saove' s 

Dur den donkere nar heus, 
Dur den dèùn : dè kaoie fietspad! 
' t losse zaand, dè was ' n krèùs! 

Thèùs moesse we vlug nôr bèd toe, 
Mar irst smeerde 's moeder nog 

ieder ' n sneej spèkvèt meej suiker. 
Èn toen vond ze ' t wèl genog. 

's Aanderendaogs kondet al rûike: 
dè we ndo de liste mis 

lekker veul èn vèt zon eete! 
Jè, naa 't ammel oover is 

kunde d'r nog wèl goed om laage. 
Mar ons moeder zdat ermeej. 
Vèèf jong toen te eete geeve: 
Ge wies nie hoe dèsse' t deej. 

Ieder jaor rond Allerzielen 
komt dè toch wir bij mèn op: 
Dieje kuus van taante Frieda, 

én dieje zult van de vèèrekeskop! 
Ed Dalderop 



906a 
Kruip eens in de huid van:Een varken. 

Ik ben Truus, ik ben een "Kuus", 
ik kom uit de Ardennen 

Ik woon al enkele jaren hier, 
in ' t begin was het wel wennen. 

Mijn neven zijn alom bekend 
van de Ardenner ham. 

Zij wonen daar nog in het "wild". 
I k ben al jaren "tam". 

' k Zorg hier voor "landelijke" lucht 
en dikke vette drollen. 

En...na mijn dood voor de vette hap 
en hoge cholesterollen. 

Op het eind van ' t jaar\rond Kerst en Nieuw 
moet ik op mijn tellen passen. 

Mijn haar en huid zijn zeer gewild 
voor luxe damestassen. 

Mijn ledematen vind ge dan 
bij de slagers in de schappen. 

Rollade, bloedworst, spek en zult 
bij ham en schouder-lappen. 

Het meeste angst heb ik nog steeds 
voor de epidemieën. 

Het M.K.Z. en varkenspest 
bezorgt me slappe knie-en. 
Gelukkig kom ik er dit jaar 

weer ongeschonden uit. 
Daarom kruipt die "ouwe" Piet van Beers 

weer in zijn eigen huid. 
PeJeM 



906 
Krèùpt es in de hèùd van:'n vèèrke. 

I k zèè Truus, ik zèè ene "Kuus", 
ik kom ô"t de Ardènne 

I k wôon al enkele jaore hier, 
in ' t begin was 't wèl wènne. 
M'n neeve zen alom bekend 

van de Ardènner ham. 
Zij wôone daor nog in 't "wild". 

Ik zèè al jaore "tam". 
' k Zorg hier vur "laandelijke" lucht 

en dikke vette drol le. 
En...nao menne dood vur de vètten hap 

en hôoge cholèsterolle. 
Op 't ènd van ' t jaor,rond Kèrst en Nuu 

moet ik op m'n telle passe. 
tA'n haor en hèùd zèn hêel gewild 

vur luxe daomestasse. 
M'n leedemaote vende dan 

bij de slagters in de schappe. 
Rollade, bloedworst, spek en zult 

bij ham en schouwerlappe. 
Het miste bang zèè ik nog steeds 

vur de epidemieën. 
Het M.K.Z. èn vèèrkenspèst 
bezorgt me slappe knie-en. 

Gelukkig kom ik er dees jaor 
wir ongeschonde èùt. 

Dörom krèùpt diejen "aawe" Piet van Beers 
wir in z'n èège hèùd. 

PeJeM 



744. 

'n Vèrsc aai.... 
Meense die kiepe haawe 

weete de wèl. 
' n Kiep in de Wènter 

leej nie zo snèl. 

As de daoge korter worre 
en der is wèènig licht 

dènke kiepe bij der èège 
"Ik haaw m'n kuntje dicht" 

Mar...de boere zèn nie gèk. 
Wè hèbbe die gedaon??? 

Die steeke naa om 5 uur s'mèèreges 
in kooi ' t licht al aon. 

En die hènnekes dènke naa...: 
( dér is iets vur te zègge) 

Heej, ' t is licht, ik zal es gaaw 
' n verse aai gôn lègge. 

En zôo ziede dègge van 
enen boer nog wè kunt leere. 

Die kan meej ' n goeiekôope laamp 
z' n kiepe manipuleere. 

PJM 



1623. 
Ooliefaantsoore. 

In Haghorst daor blaoze ze 
Heel hôog van de tôore: 

Ons snietzels zèn zo groot 
As ooliefaantsoore. 

En ....de prees van ons eete 
Kan iederéén betaole. 

En ....dè t hier heel lekker is 
Kunde zelf dan bepaole. 

Mennen buurman en ik 
Zèn der es heene getôoge. 

Kollesaole snietsels... 
Dè was nie gelooge. 

T Was lekker èn veul 
We kosse t nie aon. 
Èn hèbbe de helft 

Op ons bord laote staon. 

Dus....as ge ôot honger krèègt. 
Sao mar nor "Den Horst" 
Daor hèbbe ze „vol op" 

Teege den honger èn dorst. 
— P J M — 



1027a 
Gelukkig.... 

Er stond wan alles in de koelkast 
met dat warm weer. 

Ons moeder dronk ' t liefste ijsthee, 
onze Frans 

liefst "sjuderans". 
en ik bracht van onze sli jter 

weer ' n nieuwe krat pilsjes mee. 

Pakken karnemelkse pap, 
limonade, appelsap. 

' t Was bijkans niet aan te slepen, 
dat is niet moeilijk te begrijpen. 

' t Was geen weer voor "warm eten". 
.t Moest iets zijn wat ge uit kon zweten. 

In de tuin moest ik op m'n klompen 
water gieten, water pompen, 

bij de sla en jonge prei. 
' t Was ' n zweterig karwei. 

Maar....ik heb ' t kunnen redden 
' t zijn nu allemaal "frisse" bedden. 

We verlangen naar de zomer 
maar als ' t dagen aan ' n stuk 
meer als dertig graden heet is 

zweten we ons ' n ongeluk. 
Gelukkig krijg je op den duur 

weer "n normale" temperatuur. 
PeJeM 



1027. 
Gelukkig... 

Der stond van alles in de koelkaast 
meej dè wèèrm weer. 

Ons moeder dronk ' t liefste ijsthee, 
onze Fraans liefst "zjuuderaans". 

èn ik brocht van onze slèèter 
wir ' n nuu krat pilskes meej. 

Pakke karnemèlkse pap, 
limmenaade. appelsap. 

' t Was bekaant nie on te slèèpe, 
dès nie moei lek te begrèèpe. 

' t Was gin weer vur "wèèrm eete". 
.t Moes iets zèèn wégge öt kost zwêete. 

In de tèùn moes ik op m'n klompe 
waoter giete, waoter pompe, 
bij de slaoi èn jonge praaj. 

' t Was ' n zwêeterig kerwaaj. 
Mar ....ik hèb ' t kunne redde 

' t zèn naa ammol "frisse" bedde. 

We verlange nôr de zoomer 
mar ast daoge on ' n stuk 

meer as dertig graade heet is 
zwêete we ons ' n ongeluk. 

Gelukkig krèède op den duur 
wir enen "échte" temperatuur. 

PeJeM 



De Bilt.... 

De Bilt heeft weer een hittegolf voorspeld. 
Een gouden ti jd voor ijscofabrikanten. 

Die hoeven niet op zoek te gaan naar klanten 
want met dit weer verandert ijs in geld. 

De mens wordt met zo' n hitte slomer. 
De meesten rijden met ' n klein verzet 

aan werken hebben ze dan ook geen verlet. 
Dat ga je krijgen met die hete zomer. 

De brouwerijen draaien ook op volle toeren. 
' t Bier en fris dat is niet aan te slepen. 

De stomste boer die heeft dat al begrepen. 
' t Is nu geen ti jd om nog veel uit te voeren. 

' k Haal voor de zekerheid nog mar wat pils in huis 
en voor m'n vrouw ' n lekker bakje ijs. 

Want....voor je dorst betaal je wel een prijs. 
Al ben je rijk, of arm als een luis. 

PeJeM 



1032. 
De Bilt.... 

De Bilt heej wir enen hittegolf vurspèld. 
Ene gouwe tèèd vur ijscofabrikaante. 

Die hoeve nie op zuuk te gaon nôr klaante 
want meej dees weer veraandert èès in geld. 

De meens worre meej zo' n hitte slôomer. 
De miste rije meej ' n klèèn verzet 

on wèrke hèbbe ze dan ok gin verlet. 
Dè gaode krèège meej diejen hêete zoomer. 

De brouwerije draaie ôk op volle toere. 
' t Bier èn fris dè is nie on te slèèpe. 

De stomsten boer kan dè nog wèl begrèèpe. 
' t Is ginne tèèd om naa veul ö't te voere. 

' k Haol vur de zeekerhed nog mar wè pils in hèùs 
èn vur m'n vrouw ' n lekker bèkske èès. 

Want....vur oewen dorst betaolde wèl ene prèès. 
Al zèède rèèk, of èèrm as de lèùs. 

PeJeM 



BARBEKJOE.... 
1034a 

m' n Vrouw en ik waren uitgenodigd 
op den barbekjoe met ons beiden. 
M'n dochter had dat lang geleden 

op die dag bescheiden. 

Ze had gezorgd voor sausjes, stokbrood 
slaatjes en de wijn. 

Ze wist ook van te voren niet 
dat er een hittegolf zou zijn. 

' t Was gezellig (daar niet van) 
maar we stonden flink te zweten. 

Al hadden we daar geen vuur gehad 
dan was ' t nog warm eten. 

De kippenkonten,varkenslapjes 
en de koteletten 

lagen daar langs de worst en biefstuk 
op dat vuur te spetten. 

I k heb dat vlees met koude pils 
door m'n keelsgat kunnen spoelen 
Maar op den duur, krijg je te veel. 

Dat ga je dan ook voelen. 
' t Was ' n heel gezellig feest 

ik heb er niks mee geleeën. 
We gingen pas heel laat naar huis 

en m'n vrouw die heeft gereeën. 
PeJeM 



1034. 

BARBEKJOE.... 
m'n Vrouw èn ik waare ötgenoodigd 
op den barbekjoe meej ons baaie. 
M'n dochter ha dè lang geleeje 

op dieën dag beschaaie. 
Ze ha gezórgd vurwè sauskes, 

stokbrood èn de wèèn 
Ze wies ôk van te veure nie 

dèt er enen hittegolf zo zèèn. 

' t Was gezellig (daor nie van) 
mar we stonde flink te zwêete. 

Al hadde we daor gin vuur gehad 
dan was ' t nog wèèrm eete. 

De kiepekonte ,vèèrkeslèpkes 
èn de kortelètte 

laage daor langs de worst èn biefstuk 
op dè vuur te spette. 

I k hèb dè vlees meej kauwe pils 
dur m'n kèlsgat kunne spuulen 

Mar op den duur, krèède te veul. 
Dè gaode dan ook vuule. 

' t Was ' n heel gezellig f istl 
I k hè' r niks meej geleeë. 

We ginge pas heel laot nôr hêùs 
èn m'n vrouw die heej gereeë. 

-—PeJeM—--



1036a 
Bramen plukken. 

Mijn vrouw verkondigde met klem: 
" I k wil dit jaar weer bramenjam." 

Dus Piet....ga j i j er maar wat plukken, 
ze zijn nu r i jp, dat moet gaan lukken" 

I k zei: Ach vrouw, ' t is veel te heet. 
De broek die plakt al aan m'n reet. 
De zon doet pijn aan bei m'n ogen. 
Heb toch een beetje mededogen. 

Mijn vrouw gaf me een zonnebril. 
( Die ik normaal niet hebben wil) 

Zodat ik van dat felle licht 
geen last meer had in mijn gezicht. 

I k ben toen maar op pad gegaan 
want ik wist een massa struiken staan. 

En....voor de zon mij had verbrand 
was mijn emmer vol, tot aan de rand. 

Maar thuis kreeg ik de wind van voren. 
Ik heb het vaak nog moeten horen. 
De helft van mijn oogst was rood 

en ik voelde me een idioot. 

Mijn donkere bril speelde me parten. 
Met briL.waren de rode bramen...zwarten. 

Zodat mijn echtgenote later 
bleef zitten met een "BRAMENKATER ". 



1036. 
Brèmbeezeme 

AA' n vrouw verzeekerde meej klèm: 
" ' k Wil dit jaor wir brèmbeezemezjèm. 

bus Piet, ge gaot er mar wè plukke, 
ze zèn wir rèèp de moet dus lukke." 
k zeej: Och vrouw, ' t is veuls te hêet. 
AA' n broek plèkt naa al on m'n rêet. 
be zon die braand in baaj m'n ôoge 

hèb toch ' n bietje "mededôoge" 
Toen gaaf ze me, enne zonnenbril 

(die ik normaol nie draoge wil) 
Ze zej: "Naa hèdde van de licht 
nie mir zo' n laast in oe gezicht." 
Toen zèè ik mar op pad gagaon 

want ik wies er nog ' n "bèrzie" staon. 
En...vur dè de zon me ha verbraand 

was ' t èmmerke vol tot on de raand. 
AAar....tèus kreeg ik de wend van veure 

ik hèt nog dikkels moete heure. 
bè helft van mennen ôgst was rood 

èn ik vuulde me wèl idioot. 
Mennen donkeren bril spuide me parte 
Meej bril waare de rooje ...zwarte. 
En zoo is m'n vrouw nog daoge laoter 

blèève zit te meej enen "BRèMMEKAOTER" 
PeJeM 



1045a 
Pirke's nat.... 

Wie kent hem niet in deze stad: 
Ons "Zalig Peerke Donders" ? 

Op school heb je er al van geleerd. 
Hij wordt door menigeen vereerd. 

En....al deed hij dan geen "wonders" 
hij zorgde wel voor ' t zalig 

"Pirke's nat". 

Hoewel ik 'm al heel lang ken... 
(alleen al om de nat 

,ben ik zijn grootste FAN.) 
I k houd van Peerke Donders 
dat is dus niets bijzonders. 

En...Peerke dronk z' n leven lank 
zelf gene druppel sterken drank. 
"ER IS NIKS 0N6EZ0NDERS" 

zei: Wijlen Petrus Donders. 
Nota Bene 

Nemen jullie na dit feestgedruis 
maar ' n lekker flesje mee naar huis. 

—PJM—-



1040 
Pirke's nat.... 

Wie kent ' m nie in deeze stad: 
Ons "Zaolig Pirke Donders" ? 

Op school hèdde ' r al van geleerd. 
Hij wordt dur minnigêen vereerd. 
En....al dittie dan gin "wonders" 

hij zorgde wèl vur ' t zaolig 
"Pirke's nat". 

Hoewel ik ' m al heel lang kèn... 
(alleen al om de nat 

,zèè' k zunne grôtste FAN.) 
Ik haaw van Pirke Donders 
dè is dus niks bezonders. 

Èn...Pirke dronk z' n lèève laank 
zélf ginnen droppel stèèrken draank. 

"DER IS NIKS 0N6EZ0NDERS" 
zeej: Wijlen Petrus Donders. 

Nota Bene 
Nimde gullie nao dees f istgedreus 

mar ' n lekker f lèske meej nôr hèùs. 
-—PJM— 



1051a. 

Advertenties lezen. 
I k heb deze week, de krant eens goed gelezen. 
' t Was slecht weer dus buiten niks te doen. 

Er wordt van alles aan je aangeprezen 
en iedereen wil heel graag zakendoen. 

' t Gaat over f ru i t , over pantoffels, over brillen, 
tamme konijnen, over worst en vlees in blik. 

Over "mobieltjes", scharrelkippenbillen 
en over taarten, brood en over krentenmik. 

En nu de Sinterklaas eerdaags al weer een keer gaat 
rijden 

is er weer speelgoed zat voor ' t groot en t kleine grut. 
Ge moet niet vrage wat dat allemaal weer gaat kosten 

' t Lijkt wel dat ge het uit een emmer schut. 

We zullen straks .' n t i jd je zuinig moeten soppen 
en loonsverhoging zit er niet meer in. 

' t moet komen uit de lengte of de breedte 
want op de bank sta ik al weer even in de min. 
Gelukkig hebben we zelf niet veel meer nodig. 

Maar....de "Kerstman" komt er hier toch niet meer in. 

-—PJAA-— j ! 

i 



1051. 
Advertènsies leeze. 

I k hèb deeze week, de kraant es goed geleeze. 
' t Was kaoi weer „...dus bèùte niks te doen. 

Der wort van alles on jou ôngepreeze 
èn iedereen wil gèère zaokedoen. 

' t Gao oover frèùt, oover petôffels, oover brille, 
tamme kenèène, oover worst èn vlèès in blik. 

Oover "mobieltjes", scharrelkiepebille 
èn oover taarte, brood èn oover krintemik. 

En naa de Sinterkiaos eerdaogs alwir ene keer gao ri je 
isser wir spulgoed zat vur ' t groot ènt klèène grut. 

Ge moet nie vraoge wè dè ammol wir gao koste. 
' t Lékt wèl dègget öt enen aawen èèmer schut. 

Wè zulle strak .' n tèdje zèùneg moete soppe 
èn lôonsverhôoging zit er nie mir in. 

' t moet koome Öt de lengte of de bridte 
want op de baank stao' k al wir èf kes in de min. 

Gelukkig hè' n we zélf nie veul mir noodeg. 
Mar....de "Kerstman" komt er hier toch nie mir in. 

- — P J M - — 



1113a 
ôoermetten.... 

Ons moe haar schildersclub die was 
dit jaar (voor ' t eerste) goed bij kas. 

Na nog wat praten "hers en geens" 
was iedereen ' t er mee eens: 

In plaats van ' t op de bank te zetten 
gaan we met z 'n allemaal Gourmetten. 

Dus....zo gezegd en zo gedaan. 
We zijn op ene schrikkeldag 

met z 'n allemaal naar "Beek" gegaan. 
Daar hadden Mieke, Ton en Nel 
de tafels voor ons klaargezet 

met heel ' t geneuk van vlees en sausjes 
groente en brood.(ge kent dat wel) 
En....op ledere tafel (voor vi j f man) 

' n elektrisch gourmetten stel. 
Toen waren we in ' n mum van t i jd 

Aan't braden, bakken en aan't stoven. 
' t Was biefstuk, speklap, kotelet 

en ik weet wel dat die paprika 
soms lag te pruttelen in ' t vet 

De prei en uien die rook je boven. 
' t Was al donker toen we weer 

naar buiten en op huis aan gingen. 
' t U s met vruchten hadden'n op ' t laatst 

de knopen van m'n broek doen springen. 
' t Was gezellig en ik hoop 

dat ze dat wel nog eens prolongeren. 
Bedankt voor heel die bergen werk. 
S/an de schilderdames en de heren. 

- — P J M — - -



1113. 
Goermctte.... 

Ons moe der schildersclub die was 
dees jaor (vur ' t irste) goed bij kas. 

Nao nog wè praote hèrs èn geens 
was iedereen ' t er meej eens: 

Inplôts wan ' t op de baank te zette 
gôn we meej z' n allemôal Goermètte. 

dus....zoo gezeej èn zoo gedaon. 
Wè zèn op ene schrikkeldag 

meej z' n allemôal nor "Beek" gegaon. 
Daor hadde Mieke, Ton en Nel 
de tof f els vur ons klôrgezèt 

meej hil ' t geneuk van vlees èn sauskes 
gruunt' èn brood.(ge kent dè wèl) 

En....op iedere tof f el (vur vèèf man) 
' n iMetriek goermètte stel. 

Toen waare we in ' n mum van tèèd 
ont braoie, bakke èn ont stoove. 

' t Waar biefstuk, spèklap, kortelèt 
èn ik weet wèl dè dieje paaprika 
soms laag te pruttele in ' t vèt 

De praai en jèùn die rookte boove. 
' t Was al donker toen we wir 
nôr bèùte èn op heus on ginge. 

' t Èès meej vruchte ha' n op ' t list 
de kneupe van m'n broek doen springe. 

' t Was gezellig èn ik hoop 
dèsse dè nog es prolongeere. 

Bedankt vur hil jullie veule wèèrk. 
Van de schilderdames èn de heere. 

- — P J M - — 



1115a. 
Laten horen dat 't lekker is.. 

Als ' n koe heeft gegeten (in de wei of de stal) 
dan gaat ze daar even bij liggen. 

Dan zie je die kaken nog lange t i jd malen. 
Dat is anders als bij paarden of biggen. 

Dat gras of dat hooi, dat bulkt ze dan op 
en ten leste dan gaat dat verteren 

Je zou het niet zeggen ,maar toch is 't ' n fe i t 
Dat ze daar uit de melk distilleren. 

Als ik later(in de winkel) de schappen langs ga 
om boter of melk te gaan kopen. 

dan denk ik maar zelden aan die rooibonte koe 
die voor mij in de wei heeft gelopen. 

Als ik (aan de tafel) een boer laat dan heeft 
m'n vrouw dat subiet in de gaten. 

Ze zegt dan: Schei uit Piet, ge l i jkt wel ' n koe. 
Nee....dat bulken is niet toegelaten. 

In China daar schijn ' t de mode te zijn 
Was ' t lekker....dan willen ze dat horen. 

Hier wordt je daarvoor op je vingers getikt. 
Mij zal dat dus niet meer gebeuren. 

PJM 



1115 
Laote heure dèt lekker is.... 

As ' n koei heej gegeete (in de waai of de stal) 
dan gaosse der èf kes bij ligge. 

Dan ziede die kaoke nog lange tèèd maole. 
Dès aanders as bij pèèrde of bigge. 

Dè gras of dè hooi, dè bö'lkt ze dan op 
èn teliste dan gao dè verteere 

Ge zogget nie zégge ,mar toch ist ' n f èèt 
dèsse daorèùt de melk distileere. 

As ik laoter(inde winkel) de schappe langs gao 
om boter of melk te gôn kôope. 

dan denk ik mar zèlde on die rooibonte koei 
die vur mèn in de waai heej geloope. 

As ik (on de tof f el) enen boer laot dan heej 
m'n vrouw dè sebiet in de gaote. 

Ze zeej dan: Schaai èùt Piet, ge lékt wèl ' n koei. 
Nêe....dè bö'lke is nie toegelaote. 

In China daor schèèn ' t de moode te zeen 
Was ' t lekker ....dan wille ze dè heure. 

Hier worde daorveur op oe vingers getikt. 
Mèn zal dè dus niemir gebeure. 

PJM—— 



1117a 

Bierwacht. 
I k ben gene kroegloper, 

laat dat gezegd zijn. 
Maar...ik moet voor m'n werk, 

wel veel in ' t kaf fee zijn. 
Ge ziet me daar dan 

met m'n sleutels en tangen 
regelmatig aan de toog of de tapkast hangen. 

De leiding wil hebben 
( dat wil zeggen mijn baas) 

Dat ik hier op zijn t i jd 
de leiding doorblaas. 
Als ik dat dan serieus 
en secuur heb gedaan 

dan heeft die kaf fee baas ' n paar pintjes klaarstaan. 

Hij vraagt dan aan mij: 
Ge' moet eens proeven Nel is 
of de smaak,(na dat blazen) 

weer naar uwe zin is. 
En...als ik dan 's avonds elke klant heb bezocht 

dan r i j ik soms (dat begrijp je) 
heel kort door de bocht. 

Maar...als ik zelf eens moet blazen 
,(dat komt wel eens veur) 

dan zegt de politie: 
Ha, Bierwacht, r i j j i j maar gauw deur. 

- — P J M - — 



1117 

Bierwacht. 
' k Zèè ginne kroeglôoper, 

lot dè gezeej zèèn. 
Mar...ik moet vur m'n wèèrk, 

wèl veul in ' t cafee zèèn. 
6e ziet me daor dan meej 

m'n sleutels èn tange 
reegel maotig on de toog of de tapkaast hange. 

De leiding wil hèbbe 
( dè wil zégge menen baos) 

dèk hier op zene tèèd 
de leiding durblaos. 
A ' k d è dansirrieus 

èn sekuur hèb gedaon 
dan heej dieje caf eebaos ' n paor pintjes klorstaon. 

Hij vraogt dan on mèn: 
Ge' moet es pruuve NiIIis 

of de smaok,(nao dè blaoze) wir nor oewe zin is. 
En...as ik dan saoves 

élke klaant hèb bezocht 
dan r i j ik soms (dè begrèpte) 

heel kort dur de bocht. 
Mar...ak zélf es moet blaoze, 

(dè komt wèl es veur) 

dan zeej de pliesie: 
Ha, Bierwacht, ri jde gij mar gaaw deur. 

-—PJM-— 



1139.0 

Een gewone Zondagmiddag. 
We hadden al een t i jd zitten luieren 
en buiten was ' t echt niet zo koud. 

'k Zeg tegen ons Kee": gaan we kuieren. 
"Ge wordt hier zo s t i j f als 'n hout." 

We hadden al eventjes gewandeld 
en "ons Kee" moest naar de W.C. 
I k zei: "Wacht nog enige minuten 

daar ginder is wel 'n café. 
' t Was 'n gezellig bruin kroegje 

en ik zocht daar 'n plaatsje bij ' t raam. 
Op den achtergrond speelden ze 'n mopje 

en dat klonk daar heel aangenaam. 

Den baas van ' t café kwam al vragen 
Waar mee ie van dienst kon zijn. 

Hij zei: I k heb verse koffie 
jenever en bieren of wijn. 

zei : " Ik vermoed dat mijn vrouw Vermout moet 
en ik wil 'n borreltje "met". 

En ik vind ' t niet erg dat ge',m vol doet 
maar...mijn vrouw is nog op ' t toilet. 

We zijn blijven hangen in dat kroegje 
tot dat ' t al donker wier. 

En zo hadden we die Zondagmiddag 
nog stiekemweg veel plezier. 

PJM 



1139 

Enne gewoone Zondagmiddag. 
We ha'n al enne tèèd zit te luiere 
èn bèùte was't ècht nie zô koud. 

'kZèg teege Ons Kee": gôn we kuiere. 
"Ge wort hier zô stèèf as 'n hout." 

We hadde al èf kes gewaandeld 
èn "ons Kee" moes nôr de W.C. 

I k zi: "Wocht nog ènnigte menuute 
daor ginder is wèl 'n kafee. 

' t Was 'n gezellig brèùn kroegske 
èn ik zocht daor 'n plôtske bij ' t raom. 

Op den aachtergrond spulden ze 'n möpke 
èn de klonk daor heel ongenaom. 

Den baos van't café kwaam al vraoge 
waormee ie van dienst kon zèèn. 

Hij zeej: I k hèb verse koffie 
jeneever èn biere of wèèn. 

I k zi : " Ik vermoed dè m'n vrouw Vermouth moet" 
èn ik wil 'n borreltje "mèt". 

En ik vèèn ' t nie èèrg dègge',m vol doet 
mar...m'n vrouw is nog op ' t toilet. 

We zèn blèève hange in dè kroegske 
tot dèt al donker wier. 

En zoo han we dieje Zondaggemiddag 
nog stiekemwèg veul plezier. 

PJM 



1144a 
ALLERHANDE 

Als mijn vrouw bij Albert Heyn 
weer eens gewinkeld hee. 

Dan brengt ze eens per maand alti jd 
zo'n blad van "Allerhande" mee. 

En.Jn dat blad staan iedere maand 
de lekkerste recepten. 

Omdat ' k van lekker eten houd 
lees ik die ook, begrèpte ?. 

' t Water staat al in mijne mond 
al ik die plaatjes zie. 

Maar...of ' t zo lekker is als ' t oogt 
weet ik zo krek nog nie. 

Toevallig zag ik 'n plaatje siaan 
van rodekoolpuree. 

Van aardappels ,uien,van r i js t en kruiden 
maar...dan ben je er nog niet mee. 
Nee...daar hoort nog heel wat bij 

om smakelijk te buizen. 
En als ge dat betalen kunt 
Kom je van goeien huize. 

Wij ...eten alle dagen vers. 
Ons Kee die kan goed koken. 

I k krijg al ' t water in mijne mond 
en dan heb ik het pas geroken. 

I k zal niet zegge, ' t is wel schoon 
dat blad van ALLERHANDE. 

fAaar...van het eten van mijn vrouw 
ga ik al watertanden. 

PJM 



1144. 
ALLERHAANDE 

As m'n vrouw bij Albert Heyn 
wir es gewinkeld heej. 

Dan brèngt ze eens per mond aaltij 
zo'n blad van "Allerhaande" mee. 
En...in dè blad stôn iedere mond 

de lekkerste recèpte. 
Omdè'k van lekker eete haaw 

lees ik die ook, begrèpte ?. 
' t Waoter stao al in mené mond 

as ik die platjes zie. 
Mar...of ' t zo lekker is as ' t oogt 

weet ik zo krek nog nie. 
Toevallig zaag ik 'n platje staon 

van rooiekoolpuree. 
Van èèrpel,jèùn,van rèèst èn kruie 

mar...dan zèèder nog nie mee. 
Nêe...daor heurt nog hil wè bij 

om smaokelek te bèùze. 
En assge dè betaole kunt 
komde van goeien hèùze. 

Wij...eete alle daoge yèrs. 
Ons Kee die kan goed kooke. 

Ik krèèg al ' t waoter in mené mond 
èn dan hèkket pas gerooke. 

Ik zal nie zégge, ' t is wèl schoon 
dè blad ^ar\ ALLERHAANDE. 

Mar ...van het eete van m'n vrouw 
gao ik al waotertaande. 

PJM 



Alleen aan de tafel 
Als ik mijn "prakkie" op heb, 

ga ik de tafel afruimen. 
I k zit dagelijks nu voortaan, 

alleen aan de dis. 
I k zit ( wat ik gekookt heb) 

alleen op te pruimen. 
Degenen onder u (die de toestand herkennen) 

weten ook hoe geweldig "gezellig"dat is. 

Toen Corrie nog leefde, 
kon ik haar nog eens zeggen: 
"Ge hebt goed gekookt meid, 

't heeft lekker gesmaakt". 
nGe moet me dat eens leren 

( ik wil het ook proberen) 
en nog eens vertellen, 

hoe ge dat hebt gemaakt".. 
Maar....heel mijne kunsten op culinair gebied 
die vallen ( da's eerlijk) bij de hare in 't niet. 

En...a\s ik nu alleen aan de tafel zit te eten 
dan denk ik : je bent wel nalatig gewist (geweest) 
Dat het lekker was liet je te weinig haar weten. 

Maar...ze heeft ook nooit naar complimentjes gevist. 

Doch....wat ze me geleerd heeft 
( het is om het even) 
dat zal ik onthouden 

de rest van mijn leven. 
—PJM— 



1215 
Alleen on de tôffel 

As ik m'n braoike op hèb gao'k de tôf fe l afrèùme 
'k Zit iederen dag nou alleen on "den dis". 

'k Zit nou ( wè'k geôokt hèb} alleen op te prèume. 
Die dè kènne die weete hoe gezellig dè is. 

Toen Corrie nog lèèfde kon ik heur nog es zégge: 
Ge hèt goed gekookt mèèd, 't heej lekker gesmokt' 
Ge moet me dè es leere, (ik wil dè ôk es prebeere) 

èn me nog es vertél Ie, hoe ge dè hèt gemokt. 

Mar...hil mèn kunste (op culinair gebied) 
Die valle,( dè's eerlek) 
Bij de heure in 't niet. 

Èn a'k nou alleen on de tôf fe l zit te eete 
Dan denk ik: I k zèè wèl nalaotig gewist. 

Dè't zo lekker was hè'k nie genog laote weete' 
Mar....ze heej ôk nôot, nor koplemèntjes gevist. 

Mar toch.... 
Wèsse me geleerd heej 

( dè is om 't "eeve" 
dè za'k noot vergeete 
de rest van m'n leeve. 

—PJM— 



1223a 
ROLLEN. 

Mijn hondje is nu op dieet,hij "schooifde ganse dag. 
Hij zit er ook bij als ik eet 
,en soms gooi ik wel wat toe 
al weet ik dat het niet mag. 

Sinds korte t i jd zet ik mezelf 
dan ook maar "op rantsoen". 

Je maag knort nu de hele dag, 
dat is haast niet om te doen. 

Vijf kilo minder voor mezelf, 
dat is waar ik naar streef. 

Maar ik vind het zielig voor Balloo 
als ik hem wat minder geef. 

Hij ki jkt me dan zo smekend aan. 
Wat heb ik toch verkeerd gedaan?. 

Eerst kon ik nog met hem "dollen". 
Toen kon ik ook zelf nog hollen. 
Net als zijn baas is hij "te vet" 

Ja lopen kan hij nu nog net 
maar straks 

MOET IK HEM ROLLEN. 



1223 
ROLLEN. 

M'n hundje is nou op dieet, 
hij "schooit"den héelen dag. 

Hij zit er ôk bij as ik eet 
,èn soms gooi ik 'm wèl wè toe 

al weet ik dèt nie mag. 

Sinds korte tèèd zèt ik mezelf 
dan ok mar "op rantsoen". 

Oe maog knort nou den heelen dag, 
dè is hôst nie om te doen. 

Vèèf kilo minder vur mezelf, 
dè is waor ik nor streef. 

Mar ik vèèn t zielig vur Balloo 
als ik 'm wè minder geef'. 

Hij kèkt me dan zo smeekend aon. 
Wè he'k nou toch verkeerd gedaon?. 

I r s t kon ik nog meej 'm dolle". 
Toen kon ik ok zélf nog holle. 

Nèt as zennen baos is ie "te vèt" 
Jao lôope kan ie nou nog nèt 

mar straks 
MOET IK 'M fcOLLE. 



1302.a 
ROKEN. 

Reeds vijft ien jaar was ik gestopt met roken. 
Want roken is (per definitie) ongezond. 

Tot dat mijn Corrie na een moeilijk ziekbed 
in een verpleeghuis een vredig einde vond. 

I k en mijn dochter gingen dan vaak samen 
na een doorwaakte dag of nacht 

nog even thuis langs om wat na te praten 
en te overdenken wat al werd verwacht. 

We rookten samen dan een sigaretje. 
We dronken koffie of een glaasje wijn. 

We kwamen daardoor dichter bij elkander 
en dat verlichtte ( voor een deel) de pijn. 

Tien maanden zijn er sindsdien al verlopen 
maar het roken ben ik nog steeds niet afgeleerd. 

Ik ga elke week weerom een pakje kopen. 
Al weet ik goed: Het roken is verkeerd. 

Als het roken echt mijn leven gaat bekorten. 
( het zijn altijd vragen...het is steeds misschien) 

Dan zal ik HAAR daarboven weer ontmoeten. 
Een t i jd je eerder dan er was "voorzien". 

. . . - p j M — 



1302 

Rooke.... 
Al vèftien jaor was ik gestopt meej rooke. 

Want rôoke is (per definitie) ongezond. 
Totdè men Corrie nao 'n moei lek ziekbed 
in 'n verpleeghèùs 'n vreedig ènde vond. 

I k èn m'n dochter ginge dan aaltij saome 
nao 'n durwôkte dag of naacht 

nog èf kes tèùs langs om wè nô te praote 
èn te ooverdènke wè al wier verwaacht. 

We rokte saomen dan 'n sigerètje. 
We dronke koffie of 'n glôske wèèn. 

We kwaame daordeur dichter bij mekaare 
èn dè verlichtte ( vur 'n deel) de pèèn. 

Tien monde zèn der sindsdien al verlôope 
mar 't rôoke zèè'k nog steeds nie afgeleerd. 

I k gao elke week opnuu n pèkske kôope. 
Al weet ik goed: 't rôoke is verkeerd. 

As 't rôoke écht m'n lèève gao bekorte. 
( 't z'n aaltijd vraoge...'t is aaltij messchien) 
Dan zal ik HEUR daorboove wir ontmoete. 

'n tèdje irder dan er was "vurzien". 
— P J M — -



1312 a 
De kunst van het koken 

Sinds ik alleen ben, moet ik mijn eigen potje koken. 
Dat is ( tot nu toe) redelijk goed gegaan. 

't Heeft vroeger meestal heerlijker geroken 
maar nu moet ik dagelijks zelf ter keuken staan. 

In het begin, dan ging er vaak iets fout. 
De aardappels te gaar, het vlees te hard gebakken 

De pudding soms te zoet, de soep te zout. 
Nee...voor het kookdiploma zou ik zeker zakken. 

De laatste miskleun (op culinair gebied) 
Die mag ik (op zijn minst) opmerkelijk heten. 

Puree met selderij ( ook d la Piet) 
Is toch met lange tanden opgegeten. 

Raapstelen en andijvie lijken op elkaar 
En ook spinazie hoort in 't r i j t je thuis 

I k had beter moeten kijken....dat is waar 
Maar ja 't stond al te pruttelen op 't fornuis. 

In de diepvries heeft het al dezelfde kleur 
En zo kon ik me, daarin dus vergissen. 

Als ik weer ga koken zal ik me van de geur 
En van de smaak eerst eens terdege vergewissen. 

- — P J M - — 



1312a 
De kunst van 't kooke 

Sinds dèk alleen zèè, moet ik m'n èège potje kooke. 
Dè is ( to t nou toe) reedelek goed gegaon. 
't Heej vroeger mistal lekkerder gerooke 

mar nou moet ik vort zélf in de keuke gôn staon. 

In 't begin, dan ging er toch dikkels iets fout. 
De èèrpels te gaor, 't vlees te hard gebakke 

De pudding soms te zuut, de soep veuls te zout. 
Nêe...vur 't kookdiploma zô'k zeeker zakke. 

De lètste miskleun (op culinair gebied) 
Die maag ik (op zijn minst) opmerkelijk hiete. 

Puree meej selderij ( ok d la Piet) 
Dao hè'k nie ècht van kunne geniete.. 

Raopsteele èn andijvie lèèke op mekaor 
En ok spinaozie heurt in dè rijke tèùs 

I k ha beeter moete kèèke.... Jao dè is waor 
Mar jè 't stond al te pruttele op 't f urnèùs. 

In den diepvries heej 't het allemól dezelfde kleur 
En zo kon ik me, daorin dus vergisse. 

As ik wir gao kooke zal ik me irst van de geur 
En van de smaok es terdeege vèrgewisse. 

-—PJAA-— 



De eerste lezing 
TOEPERTOE TAASTE NIE TOE. 
.t Motto van tweeduizendzeven. 

(voor groten en ook voor kleinen) 
Daar kun je ('t is niet te geloven haast) 

in den bijbel wat terug van vinden. 

De verzen Tien tot Zeventien, staan daar in LUKA5 NEGEN. 
Toen ik dat boek eens oopensloeg, kwam ik dit hoofdstuk 

tegen. 
Ons Lieve Heerke had gepreekt, voor 'n grote mensenschaar 

En omdat H I J veel te zeggen had, was H I J daar laat mee 
klaar. 

De apostelen gingen naar HEM toe en zeiden: Lieve Heer. 
Vijf broden en twee vissen hebben we, en genen kruimel 

meer. 
Die mensen hebben honger en, er is hier niks te eten 

Geen bakker woont er in de buurt, dat zult Ge ook wel weten. 

Om kort te gaan., die vis en 't brood, werd onder 't volk 
verdeeld. 

Ze konden eten TOEPERTOE en hun honger was gestild. 
En weet je wat er overbleef ???twaalf korven vol met 

brokken. 
Ik denk dat er dus niemand daar... met honger is vertrokken. 
Er was geen overschot wan vis,( of dat is uit 't boek gelaten) 

Misschien nog hier of daar ene zak met koppen en met graten. 

WAT LEREN WE uit dit verhaal??? 
Niet gauw de moed verloren 

Vertrouw op Onze Lieven Heer. 
WANT H I J I S MET Z N SLOREN. 

Pjm 



De irste leezing 

TOEPERTOE TAASTE NIE TOE. 
.t Motto van tweeduuzendzeuve. 
(vur grootte en ôk vur klèène) 

Daor kunde ('t is nie te geleuve hôst) 
in den bijbel wè terug van vèène. 

öe vèrze Tien tot Zeuventien, 
stôn daor in LU KAS NEE6E. 

Toen ik dè boek es oopesloeg, 
prikt, vur 'n grôote meenseschaor 

En omdèt IE veul te zégge ha, was IE daor pas laot mee klaor. 

De apostele ginge nôr 'M 
toe èn zeeje: Lieven Heer. 

Vèèf brooje èn tweej visse hè'm, èn ginne krèùmel meer. 
Die meense hèbbe honger èn, der is hier niks te eete 

ôinnen bèkker wônt er in de buurt, dè zulde 8k wèl weete. 

Om kort te gaon.. dieje vis èn 't brood, 
wier onder 't volk verdild. 

Ze konden eete TOEPERTOE 
èn deren honger was gestild. 

Èn witte wètter ooverbleef???twaalf korven vol meej brokke. 
Ik denk dètter dus niemand daor... meej honger is vertrokke. 

Der was ginnen ooverschot \/an vis,( of dè is öt 't boek gelaote) 
Messchien nog hier of daor ene zak meej koppe èn meej graote. 

WÈ LEERE WE öt dees verhaol??? 
Nie gaaw de moed verloore 

Vertrouw op Onze Lieven Heer. 
WANT H I J IS MEEJ Z'N SLOORE. 

- - - - - p j m - — 



1415a 
Ondanks 't dieet 
van Sonja Bakker 

worden mijn broeken 
alsmaar strakker. 

Geen suiker, vet of alcohol 
dat houd een mens 
niet heel lang vol. 

Maar.Jk lig er 's nachts 
echt niet van wakker. 

Ik lig er wel eens 
van te dromen 

dat ik op de weegschaal 
ben gaan staan. 

Maar...dan geeft die weer 
meer ponden aan 

dan ben ik dus weer aangekomen. 
IS MISSCHIEN DIE WEEGSCHAAL 

"NAAR DE MAAN".? 
—pjm— 



1415 
SONJA BAKKERE... 

Ondanks 't dieet 
van Sonja Bakker 
worre m'n broeke 
alsmar strakker. 

Sin sèùker, 
vet,of alkohol... 
Dè haawde dus 
nie heel lang vol. 

mar.Jk lig er snaachs 
nie ècht van wakker. 

Ik lig er wèl es 
wan te drôome 

dè'k op de weegschaol 
zèè gôn staon. 

/\Aar....óan gif:t die wir 
meer ponden aon. 
Dan zèè'k dus wir 

wè ôngekôome. 
IS SOMS DIE WEEGSCHAOL 

NôR DE MAON.? 
— p j m — 



1505a 
Zuinig soppen. 

"Zeg Lieske heb j i j de laatste t i jd 
mijn broeken te heet gewassen"? 
I k krijg ze bijna niet meer dicht. 

I k vind dat ze niet goed meer passen" 
( Ons Lieske) 

Dat ligt niet aan het wassen Pa 
maar aan je vette hap. 

Als je niet op je eten let 
dan worden ze te krap. 

Zeg Lieske, meen je dat serieus, 
dat het aan eten "leej" 

ik pak 's ochtends maar een sneetje brood 
en 's middags neem ik er twee. 

(ons Lieske) 
Aan dat sneetje brood...daaraan ligt het niet. 

Het is de vraag...wat doe je er op. 
I k weet het weL.zeker ham of spek 

of "zult'Van een varkenskop. 

Ja....ik begrijp dat wel hoor kind. 
I k zal voortaan zuinig soppen. 

Anders ben ik straks nog een zwaargewicht 

en ga ik naar de knoppen. 
—PJM— 



1505 
Zèg Lieske, hèdde gij de liste tèèd 

m'n broeke te heet gewao.se.? 

I k krèèg ze "bekaansf'nie mir dicht. 
'k Vè'èn dèsse nie goed mir paase. 

(ons Lieske) 
bè leej nie on 't waase pa 
mar on oewen vetten hap. 
As ge nie op oe eete lèt, 

dan worre ze te krap. 

Zèg Lieske, mende dè seriejeus 
dè't on m'n eete leej.? 

'k Vat 's mèèrges een sneeke brood 
èn 's middags vat ik er twee. 

(ons Lieske) 
On dè sneeke brood, daor lig 't nie aon. 

't I s de vraog....wè doeder op?. 
I k weet wèl,... 't liefste spek of ham 

of zult van enne vèèrkeskop.ü! 

Jao.Jk begreep dè wèl hor mèèd. 
I k zal vort wè zèùneg soppe. 

Aanders zèè'k strak nog enne zwaorgewicht 
èn gao ik nôr de knoppe. 

—PJAA— 

gewao.se


1507 a 

DIAREE.... 
Ik heb vandaag geen zin in eten 

want mijn maag is flink van streek. 
Gisteren ben ik wezen chinezen. 
bat doe ik zelden door de week. 

Ik werd door vrienden uitgenodigd 
en dan val ik mee op de klep. 

Naderhand moet ik dat bezuren 
omdat ik te zwaar getafeld heb. 

Als je dat vlees en hete kruiden 
met veel Pils hebt weggespoeld 
kan ik je op een briefje geven 

dat het "later"niet lekker voelt. 

Maar tot slot óan Lieve lezer 
( je zult het al wel snappen) 

Ik ben na zo een avond stappe 
AAN DE RAPPE... 

—pjm— 



1507 
on De Rappe. 

'k Hèb vandaog gin zin in eete 
want m'n maog is flink van streek. 

Siéstere zèè'k wiste chineeze. 
De doe'k zèlde dur de week. 

'k Wier dur vriende öt genoodigd. 
Dus....dan val ik meej op de klèp. 

Naoderaand moet ik 't dan "besniete" 
omdè'k te zwaor "getôf f eld"heb. 

As ge al dè vlees èn kruije 
meej wè pils hè't weggespuuld 
kan ik oe op 'n brief ke geeve 

dègge oe dan nie lekker vuult. 

En tot slot dan: Lieve lezer, 
( ge zult 't al wèl snappe) 

Ik zèè nao diejen aovend stappe.... 
ON DE RAPPE 

—pjm— 



1511a 
KERSTKONIJN. 

Een dag of vier voor Kerstmis. 
I k was inkopen aan het doen. 

I k had al een tas met vlees en vis 
een flesje "klare", f ru i t , limoen. 

Toen kwam ik daar langs de poelier. 
I k dacht:Ik ga eens kijken hier. 
Daar lagen malse konijnenbillen. 

Die zou ik eigenlijk ook wel willen. 
( Maar...mijn tas was haast al niet te tillen.) 

Daar heb ik er toen een paar gekocht. 
.Je moet je zelf toch ook wat gunnen 

( Met Kersemis moet dat toch kunnen) 
Thuis heb ik naar het recept gezocht 

Eerst moesten de billen aangebraden. 
Rondom....aan alle kanten bruin. 

Dan...peper, zout en konijnenkruiden 
en op het laatst een hele ajuin. 

I k heb het zeker vier uur laten trekken. 
In een grote diepe ijzeren pan 

Een scheutje wijn en een paar "spekken". 
Het hele huis dat rook er van. 

I k heb er al een keer van gegeten. 
Dat was echt een belevenis. 

I k eet de rest( als ik er af kan blijven) 
Op het hoge feest van Kers(e) mis. 

—PJM— 



1511 
Ennen dag of vier vur Kèrsemis. 

('k Was inkôope wiste doen) 
'k Ha al 'n tas vol vlèès èn vis, 

'n krèùkske klaore, f reut limoen. 

Toen kwaam ik daor langs de poelier. 
I k docht: I k moet es kèèke hier. 

Daor laage malse knèènebille. 
Die zo ik èègelek 6k wèl wille. 

( Mar....m'n tas was (hôst) al nie te Tille.) 

Daor hè'k er toen ,'n paor gekocht. 
( Ge moet oe èège ok wè gunne) 

Meej Kèrsemis moet dè toch kunne. 
Tèùs hèb ik nor 't resèpt gezocht. 

I r s t moese de bille flink ôngebraoje 
Rondom....on alle kaante brèùn. 

Dan, peper,zout èn knèènekrui-e 
èn 't liste ennen hêele jèùn. 

'k Hèb 't zeeker vier uur laote trèkke 
in 'n grôote diepe èèzere pan. 

'n Schutje wèèn èn 'n paor spèkke. 
Jè....hil 't hèùs dè rook er van. 

I k hèb er naa al eene keer van gegeete. 
Dè was écht 'n belèèvenis. 

I k eet de rest ( ak er af kan blèève) 
op 't Hôogf ist van de Kèrsemis. 

—PJM— 



1523a. 

MALSE LAPPEN. 
Ik bracht bij mijn boodschappen van de EM-TE. 

ook nog een paar "malse"stoof lappen mee. 
Ze lagen met korting daar in de reclame 

en ik zag dat meer mensen die lappen mee namen. 

En 's middags toen heb ik ze( dat zul je al wel raden) 
aan beide kanten lekker bruin staan te braden. 
Toen hebben ze zeker vier uur staan te stoven 

en soms draaide ik ze, ten onderste boven. 

'n Pepertje, een sjalotje, van de wijn ook een sch(e)utje 
Het rook al heel heerlijk, zo hutje bij mutje. 

Ten laatste heb ik het gas maar uitgezet 
en ik dacht: Dat is morgen weer JU VAN HET. 

hhaar... de andere middag, bij de warme hap 
kreeg ik tussen mijn tanden een taaie lap. 

Vlees uit de reclame....oei, oei, oei. 
Dat was zeker een lap van een heel oude koei. 

Een ding heb ik intussen hier wel van geleerd'. 
( al wordt het nog zo mooi gepresenteerd) 

I k neem van mijn leven geen vlees meer mee 
dat ( met korting) in de reclame lee. 

—PJM— 



1523 
I k brocht bij m'n bôdschappe van de EM-TE 

ok nog 'n paor Mmalse"stoof lappe mee. 
Ze laage ( meej korting) daor in de "Reklaame". 
En ik zaag dè meer meense die lappe meenaame. 

Op de middag toen hè'k ze ( dè zulde al wèl raoje) 
on s'wirsl<:aante lekker brèùn stôn te braoje. 

Toen hèbbe ze zeeker vier uur stôn te stoove. 
Soms draaide ik ze dan wir tenonderstenboove. 

'n Peeperke, 'n sjalotje, van de wèèn ok 'n schutje. 

't Rook al heel aoreg, zo hutje bij mutje. 
Te liste heb ik 't gas mar ötgezèt. 

Èn ik docht: Dè is mèèrge wir JU VAN HÈT. 

Mar 's aanderdags'smiddags ( bij de wèèrmen hap) 
Vuulde ik tusse m'n taande enne taaie lap. 

Vlees ö't de reklaome....oei,oei, oei. 
Dè is zeeker enne lap van 'n heel aaw koei. 

Een ding hèb ik hier naa toch wèl van geleerd. 
( Al wor 't nog zo schoon geprizenteerd) 
I k neem van ze lèève gin vlees mir mee 

dè ( meej korting) in de reklaome leej. 
-—PJM—-



1527 a 
RAPSHODY (in grijs) 

Toen de Italiaanse weken 
eindelijk waren verstreken 

werd het t i jd om bij het dineren 
ons op het wild te concentreren. 

Kwartel ,hertenrug,konijnen 
zag men op de kaart verschijnen. 

Als het Kerstdiner tenslotte 
het einde van het jaar afsloot 
bli jkt dat wij nog in geen jaren 

sterven \/an de hongerdood. 

Copieus en overvloedig 

Iedereen is het naar de zin. 
en met losgegespte riemen 

gaan we het nieuwe jaar dan in. 
Nu het buiten koud en nat is. 

(Regenjas en paraplu) 
Staat er op de spijskaart ( denk ik) 

Boerenkool met vette zjuu. 
Of de welbekende "Peestamp" 

overgoten met hachée. 
Mocht het toch iets anders wezen 

dan is dat voor mij geen ramp. 
I k hou ( dat zul je al wel weten) 

van de maaltijd en de wijn. 
Maar....nog meer dan wan het eten. 

HET GEZELLIG SAMENZIJN. 
— - P J M — 



1527 
RAPHSODY ( IN GRÈÈS). 

Toen die Ito.lio.onse weeke 
te liste toch waare verstreeke 
wier 't tèèd om bij 't dineere 
ons op 't wild te konsetreere. 

Kwartel ,hèrterug èn knèène 
zaagde op de kaort verschèène. 
En as 't Kerst menuu teslotte 

't èndje van 't jaor afsloot 
blekt dè wij nog in gin jaore 
stèèrve van den hongerdood. 

Volop zat èn oovervloedeg, 
bij iedereen was't nor derre zin. 

En meej losgemakte rieme 
ginge we Januari in. 

—Naa 't bèùte nat èn koud is. 
(Rèègenjas èn pèrrepluu) 

Staot er op de spèèskaort:(dènk ik) 
Boerekôol meej vette zjuu. 

Of de welbekende "Peejstaamp" 
oovergoote meej Hacheej. 

En de snert of brèùne bôone 
eet ik ok heel geer e mee. 

I k haaw( dè zulde al wèl weete) 
van de môltèèd èn de wèèn.. 

Mar nog meer dan van 't eete 
't GEZELLIG SAOME ZEEN. 

— P J M — 

Ito.lio.onse


1616a 

De aandelen zijn weer 
een heel stuk gezakt. 

Nu zit ik daar zelf niet zo mee. 
Bij sommigen heeft het er 

flink ingehakt. 
Die hebben pijn in hun portemonee. 

Ik ben altijd weer blij dat ik 
op het laatst van de maand 

opnieuw mijn pensioen kan beuren. 
Als de bakker de huur 
en het gas is betaald 

En ik geen last meer heb van crediteuren. 

I k lig er s'nachts nog 
niet zo wakker van 

Meer kan ik er niet over zeggen. 
Als ik mijn borreltje maar krijg, 

een stuk spek in de pan 
En mijn brood maar wat gaaf kan "beleggen". 



1616 

Belegge. 

De ôndêele zèn wir 'n hêel stuk gezakt. 
Naa'zit ik daorzèlf nie zô mee. 

Bij sommige heej 't er flink ingehakt. 
Die hèbbe pent in der portemeneej. 

Ik zèè aaltij wir blij a'k op 't list van de mond 
opnuu m'n pesjoen kan gôn beure. 

As den bèkker/t gas èn de huur is betold 
èn 'k gin laast mir hèb van kreediteure. 

Ik lig er snaags nog nie zô wakker van. 
hkeer kan ik er nie oover zégge. 

A'k m'n borreltje mar krèèg, 'n stuk spek in de pan 
èn m'n brood nog wè gèèf kan BELEGGE. 

—pjm— 



1621a 
In plaats van roken. 

I k ben ( voor een jaar of drie terug) 
Per dag EEN sigaretje aan gaan steken. 

Maar dat werden er 4 toen toen 5 toen 6 
Toen 8 na enkele weken. 

Ik kreeg het al gauw heel erg benauwd 
En begon naar adem te happen. 

I k dacht: Piet ...jongen, dat gaat nog eens fout. 
Daar moet je direct mee kappen. 

I k zit nu voortaan iedere dag in de kroeg 
Wat pilsje weg te "jeppen". 

bat is de enige plaats waar je niet roken mag 
Dus, daar zullen ze me niet mee kleppen. 

Als ik 's avonds laat naar huis toe ga 
Loop ik niet meer al te recht. 

Maar.... 
Ik ben wel mooi van het roken af. 

Want roken is heel slecht. 
—PJM— 



1621 
In plots van rooke, 

I k zèè vur 'n iaor of drie terug. 
per dag BEN segrètje on gon steeke. 
Mar...cfè wiere der 4 /toen 5 toen 6 

Toen 8 nao énkele weeke. 

I k kreeg 't al gaaw heel èèrg benaawd 
En begos nôr ôssem te happe. 

I k docht: Piet...jonge, dè gao nog es fout, 
Hier moet ik sebiet mee kappe. 

I k zit naa vort èlken dag in de kroeg 
Wè pilskes wèg te jèppe. 

Dès de êenigste plots waor ge nie rôoke meugt 
Daor zulle ze dus mèn nie meej klèppe. 

A'k sdoves laot nôr hèùs toe gao 
Loop ik nie mir al te rèècht 

Mar ik zèè wèl môoi vant rôoke aaf. 
Want rôoke is heel slèècht.. 

— P J M — 



1721a 
Geheelonthouder. 

I k ben een geheelonthouder 
Maar ik kan niets meer onthouden. 

"Je stinkt soms naar de jenever man" 
zegt mijn zwager....ik ben niet zot" 

maar.... 
Dat zijn medicijnen tegen de wormen 

En de mot. 

En...als ik goed verkouden ben 
Of ik heb de griep gehad 

Dan drink ik wel eens uit de kruik 
Van het 

"Zalig Peerkes nat". 

I k snap trouwens niet 
Waar j i j je mee bemoeit 

En je hoeft niet zo tegen me te snouwen. 

Maar....binnenkort werjaar j i j weer. 
Dat zal ik eens goed onthouwe (n). 

—PJM— 



1721. 
Gehéelonthaawer. 

I k zèè enne gehéelonthaawer 
mar ik kan niks mir onthaawe. 

"Ge stinkt soms nôr de sneevel man" 
zeej m'n zwaoger kzèè niet zot. 

—Mar dè is enkel midiesèèn 
teege de wörme èn de mot.— 

En as ik goed verkouwe zèè 
of ik heb de griep gehad 

Dan drink ik wèl es ö't de krèùk 
van et "Zaoleg Pirkes Nat." 

snap nie waor goe èège meej bemoeit. 
Ge hoeft nie teege me te snaawe. 

Mar...binnekort verjaorde gij... 
Dè zak es goed onthaawe. 

—PeJeM— 



1442a 
ÔN 'T STRAAND.... 

h:'*-
't Licht is zo verèkkes fel 

hierboove 't wèèrme straand. 
Dè leej nie on 't licht.... 

't leej on mèn hier in 't zaand. 

I k zèè ennen druppel van de zee. 
Van 't straand zèè'k mar enne korrel 

En prakkezeerend dèènk ik dan: 
A'k tèùs koom vat ik ennen borrel. 

Aan het strand. 

Het licht is formidabel groot 
hier boven het weidse strand. 

Dat ligt niet aan het licht. 
Het ligt aan mij hier ....in het zand. 

I k ben een druppel van de zee. 
Van het strand ben ik een korrel. 

En ...mijmerend denk ik dan bij me zelf: 
Als ik thuis kom neem ik een borrel. 



621 

NIE RÖOKE I N HèÙS. 

De buurvrouw ha al es gezeej: 
"Hèdde iets bezunders staon... 

ik zie oe regelmaotig hier 
j alleen den hôf ingaon.". 

" Ik dôcht: hij heej daor iets gezaajd 
de nôg ontkieme moet... 

" Ik zie de nie...de hèg is hôog... 
ik ôntwaor alleen oewen hoed.". 

Mar..buurvrouw toch, ' t is toch nie zoo 
dèk wôr bespioneerd.?? 

Óf...ziede gij me gèère soms??? 
Zeej ik doodgemoedereerd. 

De muure zèn opnuu gesaust 
mar...dès on mèèn verspild. 

Men vrouw zeej:"Gao mar nao den hôf 
agge 'n sjèkske rôoke wilt." 

Ên...dörrom zit ze naa alleen 
aachter der schoon gerdèène.. 
èn...ik loop lekker in de ZON 

èn lot ze allebaaj schèène. 

======"rPJM========== 



1419a 
BROOJKE'S AAEEJ KÈÈS. 

Ik was den irste van zeuye die, 
bij ons wier geboore. 

In ons hèùs was den ooievaar 
nog nie gewist. 

Onze vadder die liet dè 
on iedereen "hoore". 

Ons moeder was ''f reet" 
èn dö'rrom was er f ist. 

Beschèùte meej "muisjes" 
meej de smaok van années. 

Krintebolle èn koffie èn broojkes meej kèès. 

Na ènnigte jaore 
toen mocht ik nor school toe 

èn mee nôr de kerk as kemmunniekaant. 
6n de haand van ons modder, 

onze vadder èn ons opoe. 
Dus toen was.'t wir f iste naoderaand. 

Goei soep en "hors deuvre" 
en vur iedereen èès 

èn 's aove's wir broojkes meej ham èn meej kèès. 



1419b 
Toe ik neegetien was 

as soldaot nôr de "Ost". 
Daor aate we rèèst 

èn nog aandere kost. 
Dè was nie mènne vurkeur, 

mar daor wende wèl aon. 
Dö'rrom liet ik dè eete 
ôk nie zo gaaw staon. 

De kuch die die we kreege was hard oud èn grèès. 
Wè verlangde ik toen nor 'n broojke meej kèès. 

Toen ik aawer wier 
zocht'k 'n mèske eût. 

I k wier den bruigom èn HOns Kee" wier de brèùd. 
Zi j was in 't wit èn ik ennen hôoge "zije" 
De was dan 't ènde van drie jaore vrije. 

Mar...."Ons Kee" was vur mèn 
toch...den irste prèès. 
We aate nog weeke... 

witte broojkes meej kèès. 

En...as strak, teslotte, op t ènd van de r i t 
iedereen op z'n èèrfdêel te wochte zit 
èn ik zèè begonne on m'n grôote rèès. 

Dan eete ze vur't liste....broojkes meej kèès. 
—PJM— 



710a 
Dik van ' t sund... 

Als ge lekker hebt gegeten 
ala ge (eigenlijk) niet meer kunt 
moet je niet de pan uittikken.. 

Juist,.... 
ban word ie dik van' t sund. 

Als je broekjoe niet meer paste 
en ge hield plots op met vasten 

is dat geen agendapunt??? 
Juist.... 

ban word je dik van ' t sund. 

Als ge later impotent zijt 
Kun je je eitje niet meer kwijt. 
Zet je nergens meer ' n punt??? 

Juist 
ban ben je dik van ' t sund. 

PJM 



710a 

Dik van ' t sund.... 

vAgge lekker het gegeete 
agge (èègelek) nie mir kunt 

moete nie de pan ó'tschèère.. 
Krek 

Dan worde dik van' t sund. 

As oe broek oe nie mir paaste 
èn ge schaait er eût meej vaaste 

is dè gin agendapunt??? 
Krek.... 

ban worde dik van ' t sund. 

Agge laoter impotent zèèt 
Kunde oe aaike nie mir kweet. 
Zette nèrges mir ' n punt??? 

Krek... 
ban zèède dik van ' t sund. 

PJM 



718 

Gin vlees èn gin vis 

As de kok van "Neerlands keuken" 
' s avends tèùs zit on den dis 

vraogt ie dan wèl es bij z' n èège 
wètter naa te eete is. 

Isset vlees of isset vis??? 

Hij hoevet nie öt te kèèke 
' n kwartje minder of een meer. 

Dè holt ie wèl öt ' t verkeer. 
Want...tot ieders ergernis 
blèèft dè kwartje wè ' t is. 

Asge vur ' n dubbeltje zèèt geboore, 
agge toch nôot ' n kwartje wordt, 

krèède mar wèènig op oe bord. 
Wégge krèègt, is ongewis. 

Mar....gin vlees èn ôk gin vis. 

Én...de Kok van "Neerlands keuken" 
blèèft mar steeds de zaok verneuken. 

Wè ôk de bedoeling is??? 
' t Is gin vlees èn ok gin vis. 

PJM 



1534 

RAMADAN ? 

I k merk, m'n broeke worre veuls te krap. 
I k zèè verzot op bakke èn op braoje. 

Ik haaw geweldig van ennen vetten hap 
( volge's den dokter is dè af te raoje) 

I k zèg dan teegen hum, dè'k dè wèl snap 
mar naoderaand gao'k 't toch al wir begaoje. 

De Moslims hèbbe derre Ramadan. 
Zo lang 't licht is meuge die nie eete. 
Mar....as de zon gezakt is gôn ze dan 

daorbinne nie ont eete mar ont f reete. 
Ik vraog me aaf,: We heej die vaaste dan 

vur zin: Dè zo'k wèl es wille weete.? 

En dó'rrom meense zô as ge hier zit. 
Ge vaast mar op oe èègeste manniere.. 

't Gift nie welke God dègge ônbid. 
Wè zen teslotte toch gin kuddediere. 

En al lôpte dan nie krèk in 't gelid. 
( Wè mèn ôngao) 

Ik haaw nie van vaaste, 
des te meer s/ar\ VIERE. 

PJM 



516 

OP VAKANTIE 
In het laand van duuzend biere 

(Vlaonderen staot er om bekend) 
ging Bavaria meej ons mee 

ok nor ons appartement 
daor in Cadzand on de zee. 

Zelfs als we vekaantie viere. 
blèèf t Bavaria "Ons mèèrk" 

want dè is ' t beetere wèèrk. 
Bavaria-Bavaria 

Hallelujah-Gloria. 
OP VAKANTIE 

In het land van duizend bieren 
(Vlaanderen staat er om bekend) 

ging Bavaria met ons mee 
ook naar ons appartement 

daar in Cadzand aan de zee. 
Zelfs als we vakantie vieren. 

b l i j f t Bavaria "Ons merk" 
want dat is ' t betere werk. 

Bavaria-Bavaria. 
Hallelujah-Gloria. 
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