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BEEBIEFOON 
 

Êên van de bure was jaerig gewist en met 'n vaste groep gonge me daer op bezoek. Gêên van 

aale zijn me nog zô piepjong meer en we houwe ons aaige daerom aaltijd aan vaste regels. Die 

houwe in, dà je aerdig op tijd weggaot, mor dan ok redelijk op tijd komt. Daerom heerste d'r 

rond haalf nege al wà verbaozing, omdat de naeste buurvrouw nog aaltijd nie was komme 

opdaoge, mor uitaaindelijk verscheen ze dan. Wà nie wil zegge, dat de verbaozing daerdeur 

minder wier. 

Ze torste naomelijk 'n apperaot met d'r mee, dat nog 't mêêste lekend op zô 'n bakkie waer 

vrachtwaogesjeffeurs soms onderweeg mè mekaor mee zitte te zende. 

Achter d'r aan sleepte ze anderande bedraeding, die ze gelijk gong aansluite op 't lekaole 

strôômnet, d'r aaige waainig realliserend, dat daer nogal veul huize op aangeslote zijn. Voldaen 

gong ze daernae zitte. Dut aales vraegt netuurlijk om 'n verklaoring en die gaf ze dan ok wel. 

" 'k Hè m'n klaainkaaind op bezoek en mè deuze beebiefoon kan 'k aales hore wat 'r in d'r 

slaepkaomertie beurt." Dat klonk best aannemelijk en in de praktijk bleek 't ok meer dan waer 

te weze, want nae ruim 'n haalf uur begonne de eerste avventure. "Vader Jacob, vader Jacob, 

slaapt gij nog?", klonk 't luid en duidelijk uit 'n speuldôôsie. Dà 's netuurlijk 'n tegestrijdige 

tekst, want iemand die nog slaept is nie tegelijk driftig bezig om meziekdôôsie in waarking te 

stelle, mor de verwarring wier daernae nog veul grôôter. 

"Is ze dan al grôôt genogt om aan zô 'n touwchie te trekke?", was de logische vraeg. "Dà kan 

ze best.....", zee de trotse oma en dat lekend even 'n afdoend antwoord, mor 't vervolg riep 

nieuwe prebleme op........."D'r is allêên hêêmel gêên speuldôôsie in huis!" 

Mè z'n aale beschikke me over aerdig wat kennis, mor dut kon niemand oplosse en daerom 

gong grôôtmoeder op onderzoek uit. 

"Ze slaept as 'n roos", zee ze bij trugkomst en we liete 't vraegstuk mor voor wat 't was. 

Onverlaete die mè meziekdôôsies naer binnene dringe, bestaon ommers niet. 

'n Goed uur laeter bleek 't mêênes te weze; d'r jankte duidelijk 'n kaind en opgelucht doche me 

nou 't technische vraegstuk in d'n tang te hebbe, totdat de grôôtouwers ok die hoop de grond 

in boorde. 

 

 "DAT IS ZE NIET!" 

 

Toen gavve me 't mor op. 

't Was onderdehand toch al bedtijd - nie voor de klaainkaainder, mor wel voor de grôôtes- en 

we gonge naer huis. Thuis aangekomme hoorde 'k in gedachte nog  't speuldôôsie. "Vader 

Jacob.....", mor...."slaapt gij nog?" hoorde 'k nie meer. 

'k Sliep al. 

 



Aarg blij zijn me met deuze bijdraoge die hêêlemael uit Groninge komt. D'n oud-Slierechter die 

't geschreve hèt, hèt in 't verleeje veul voor ons gedaen. Nou, nae 't warre van z'n verhuizing, 

aales weer op rêê is, zal die weer 's regelmaotig van z'n aaige laete hore, hèt ie gezeed. We 

kijke d'r nou bij voorbaot al mè plezier naer uit! Bedankt T. S. 
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