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OP DE TENDUM NAER HILVERSUM 
 

Vleede keer he'k u al beloofd om 's te vertelle over 'n fietsraaisie naer Hilversum. Nou, in 't 

begin van de dertiger jaere -vroeger zeeje ze ok wel daartiger jaere- kwam de tendum. Je kon 

d'r voor êên dag êên hure bij de fietsemaoker. 't Lekend ons wel wat. Iederêên had 'r in 't begin 

hôôge verwachtinge van. Je had ommers saome mor êên fiets nôôdig en azzie saome trapte 

zou 't ok êêns zô hard motte gaon. Mor dat viel lillijk tege. We hadde 't plan om 's naer 

Hilversum te gaon om de raodiostudio te bekijke. Vaoder zee dat 't veuls te wijd was op êênen 

dag gun en weer. Mor wij wazze vol goeje moed, we zouwe ommers een tendum hure en dan 

was 't mor 'n prutraaisie!  

 

Van 'n laaie daksie 
 

Zô gonge me dan op pad, ik mè m'n vriend -vrijer zeeje ze toen- en twêê broers. We gonge 

voor dag en voor daauw van huis en d'n heenraais verliep best goed. 't Gong aai'lijk van een 

laaie daksie. Onderweeg hè me koffie gedronke en onze boterhamme opgegete. Toen de studio 

bekeke. D'r sting veul ingewikkelde apperetuur waer van aales over uitgelege wier, mor waer 

'k tò nie veul aanvong. D'r speulde wel iemand op 'n prachturgel, mor aal med aal doch 'k: "Wà 

doe me toch zô wijd van huis, we motte ok nog 's trug!" We wazze aai'lijk al aan 't end van ons 

letijn. M'n broer zee dat dat kwam deurdat d'n achterste nie genog mee trapte. Dus...omruile 

iedere keer. Aarg veul hielp dat aai'lijk ok nie. We ginge mor 's 'n hortie aan de kant van de 

weg zitte en de nog overgebleve boterhamme opete. D'r zatte daer nogal wat wespe en broer 

Klaos wier prompt in z'n hand gestoke. 't Wier vuurrôôd en dik en pijnlijk. We hebbe toen 'n 

zaddoeksie nat gemaokt in de slôôt en dat 'r omheene gedaen. Wat mosse me aanders? We 

zouwe toch ok nog 's op huis aan motte en hadde nog 'n paor uur voor de boeg. 

 

Zeer gat 
 

Al 'n hêêl pôôsie ha'k een aarg zeer gat van 't zaodel, mor dat wou 'k nie wete en 'k doch aamel 

aan dat stuksie weg bij Gurrekom, dat was net 'n wasbord. Mor zô wijd wazze me vooreerst 

nò niet. In plek dà me vlugger gonge, gong 't op ons dôôje akkertie, zôiets van: komme me d'r 

vandaeg niet dan maarge wel. We hadde faai'lijk nog geluk dat 't nie regende en d'r waainig 

wind stong. Hoevel uur we d'r over gedaen hebbe weet 'k nie meer. We hebbe nooit meer op 'n 

tendum gezete. Mor ja, dat ding is, denk 'k, voor waainig mense een succes gewist! 

 

Hartelijk dank weer Mevr. B.! 
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