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 NAEDENKE OVER KORSEMUS 

 
We zitte al weer in de tijd rond korsemus en iederêên denkt daer weer aanders over nae. Jonge mense 

zegge meschie: " 't Ken mijn nie lang genogt dure." En ouwere denke: "Hè, hè, dat hè me ok weer gehad." 

't Is nou aamel zô hêêl aanders as vroeger, hee. Toe ik jong was en 'n grôôt huishouwe had, kwam d'r voor 

de korsemus al hêêl wat kijke. Nou denk 'k wel 's: "Waer haolde je toe aal de tijd vandaen?"  't Was dan 

wel aanpôôte, hoor. Je mos ok van aales in huis haole en 't is gek, mor met die daege hà je d'r aaltijd ok 

nog 's eters bij. 't Was toe wel zô, iederêên kon aanschuive as tie wou. D'r mos ok 'n kersbôômpie komme, 

êêntjie med echte kaersies. 

 

Knijn mè stoofpeerties 

 
Zô'n kerstetentjie was wel nie zô uitgebraaid, mor je had 'r toch je waark aan. Mêêstentijds hadde me toe 

zelfgemeste knijne, mor die mosse wel geslacht worre. Dat kwam ome Hannes aaltijd doen. D'r wier 'n 

paor kilo stoofpeerties geschild, die mosse op 't peetroliestellechie wel 'n hêêlen dag stoove. De 

snijbôôntjies uit 't zout mosse een hêêle nacht in 't waoter staon om 't zout 'r een bietjie uit te laete trekke. 

D'r wiere witte bôône meegekookt, die mosse ok 'n nacht in 't waoter om te wêêke, aanders kreeg ie ze nie 

gaor. De gewone sondasse pudding wier vervange deur griesmeel mè bessesap. Daegs van tevore was 

aales klaorgemaokt en in de kelder gezet. 'k Hèt 't nooit as moeite gezien, want ik hiew van koke en 

gezellighaaid. 

 

Buite de deur ete  
 

Veul mense gaon nou buite de deur ete. Dà's wel makkelijk, mor hè je al 's op ie dôôje gemaksie zô'n 

prijslijst bekeke? Daer hebbe allêên ouwe mense moeite mee, denk 'k. De leste jaere gong 'k met de 

korsemus een daechie naer onze jongste zeun. Die weunt in de Betuwe, aarges tusse Tiel en 

Geldermalsem. Ze kwamme me dan haole en broche me weer thuis. Daer hà'k wel veul aerdighaaid in, zô 

met de kaainder en de klaainkaainder saome. Twêê jaer geleeje begon 'k 'r tegenop te zien. "Weet jie wat", 

zeeje ze toe, "wij komme wel naer jou en dan gaon we daer vlakbij jou bij de Chinees ete." Dat was een 

goed idee. M'n gezondhaaid is ok nied aales meer, m'n longe zijn wat verslete. We kwamme daer binne en 

't sloog gelijk al op m'n aosum. 't Was net of 'k in 'n donker rôôkhol belandde. Hier en daer wazze 'n paor 

schemerlampies aan. Nou ben 'k toch al nie zô gek op schemere. As klaain kaaind zatte me tusse licht en 

donker ok te schemere, met 't deurtie van 't fernuis ope. Moeder zee dan dà me mor 'n versie mosse gaon 

zinge, want de lamp hoefde zô vroeg nied aan. Dat was naarges voor nôôdig.  Nou bij die pindao-chinees 

dan, hee, daer hong zô'n raor luchie. Meziek mot 'r nou ok êêmel bij, ok al kà je mekaor hêêlemael nie 

meer verstaon van de herrie. Je weet wel, hee, van die nieuwerwetse hoempa. Koekkoek, êênen deun. Dat 

mot dan gezellig hiete. 'k Hè me goed gehouwe en niks gezeed. Mor d'n aanderen dag mos 'k 't bezure, 'k 

was hêêlemael uit m'n doen. 

Houwerties mè knijperties 

 
Vleede jaer zee 'k: "Jonges doen jullie nou mor waer ie zelf zin in hèt en lae mijn nou mor lekker gewoon 

thuis. Dat vonge ze eerst wel nie zô'n goed idee, mor uitaaindelijk zijn m'n jongste zeun en m'n 



schôôndochter mè z'n twêêchies d'n eersten dag gewist. Ze broche 'n fruitmand mee die 'k bekant nie lichte 

kon. Daer was 'k evegoed blij mee. 'k Hè nog gedocht aan 't kersfêêst thuis toe me  nog echte kaersies in 

van die houwerties mè knijperties in de kersbôôm hadde. We wazze aaltijd 'n tikkeltjie gespanne of t'r nied 

's een taksie in de fik zou vliege. Dat beurde niet, en trouwes, vaoder had 'n emmer waoter gerêêd staon. 

Bij iemand die wij konne, is de kat 's  in de kersbôôm gespronge. Hij doch zeker dat 'r een veugeltjie in zat. 

Dat zel me toch 'n zooichie gewist zijn! 

 

Boeksie en een appelesien 

 

Kedoochies kreeg ie vroeger met de korsemus niet, of  't mos zijn 't boeksie dà je mè korsemus van 't 

sondasschool kreeg. Daer was ok 'n grôôte appelesien en 'n krentebol bij en blij dà je dan daermee 

was......Nou hoevie allêên mor naer de tilleviezie te kijke om te zien wat 'r in de winkels aalemael te kôôp 

is. Je ben d'r gewoon verbouwereerd van. Je weet nie wà ze d'r aalemael van maoke, 't lijkent wel 'n luukse 

kaarmus. Aales zô bont mogelijk mè veul glans en glitter, aarg veul ete en aarg dure kedoos, of raaize naer 

de wintersport. Nou zegge ze dà ze dat in Amerikao en Engeland aaltijd al doen mè zô'n dot kebaol, en 

laete me Duitsland ok nie vergete. En motte wij dat dan zô nôôdig ok mor weer nae doen? De gekste 

dinger zijn te kôôp, nôôdig of niet. As 'k zô aales 's aanhoort, dan hè'k 'r dikkels moeite mee, azzie bedenkt 

hoevel mense in de wereld bekant nied aan ete wete te komme en van aales op en tekort hebbe. Dan mot 

jie toch wel zegge dat 't nie goed i mekaor zit en dat dat nooit de bedoeling van 't kersfêêst ken weze. Dat 

is wel wat om 's over nae te denke. Mor dat aales zalle wij mè z'n aale nie recht kenne braaie en je ken ok 

de klok nie trugdraaie.  Weet jie wat? We zouwe bekant mè z'n aale mor 's motte zegge: "We mosse ons 

mor bij de seklaode letters houwe, bij de appelesiene, de oliebolle en de poverpot!" 

 

Bedankt Mevr. B. te P. , een stuksie om goed over nae te denke. Dank u wel! 
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