
Uit jie mandjie komme … 

‘k Lee nog i m’n mandjie toe ‘k gemaond wier dà ’k nog ’n verhaoltjie voor ’De Maare-
westreek’ mos verzurrege. Gêên flaauw idee waer ‘k is aan zou beginne. Nou ja, toe ’k op-
sting, doch ‘k bij m’n aaige: ”Weet jie wat? Ik houd ’t mor gewoon bij waer ‘k ’t leste was 
gebleve: ’t mandjie!” 

Belnêênt, we gaon ’t dan nie hebbe over de duite waer ’t in de geldwèreld om draait as ze ’t 
hebbe over ’n mandjie (’n verzaomeling aandêêle). We denke aan de riete mandjies die vroe-
ger veraal voor ’t waarek  en nou voor d’n opsmuk gebruikt worre. Deuze mandjies wiere al 
hêêl lang geleeje deur mandemaokers gevlochte. Van dat hêêle ouwe vlechtwaarek is waainig 
over. Hoewel d‘r uitzonderinge zijn, hore mande die honderd jaer geleeje gevlochte zijn al tot 
de ouwchies.  

Mandemaoker is nou ’n bedraaigd beroep. Gelukkig laete de mederrene toepassinge in de 
mandjiesmaokerij ’t uitoefene nog ’n bietjie voortbestaon. In Slierecht was mandemaoker de 
Bruin, uit de buurt van de Selonstoep, ‘n begrip. Hij maokte de mande nie voor de sier,  mor 
as gebruiksvoorwaarepe. Denk mor is an aerepelmande, vismande en de veule mande van de 
mense die de boodschoppe an huis broche. ’t Aantal mande dat op deuze menier gebruikt 
wier, is staarek afgenome. Kijk ie is goed binneshuis rond, dan kà je tò nog hêêl wat riete 
spullechies vinge. Krantebakke, fruitmande en blommemandjies om d’r mor is ’n paor te 
noeme. Wiere de mande vroeger van willegetêêne, strôôi, rotan, pitriet of houtspaonders ge-
maokt, tegewoordig wordt ’r ok wel pepier en plestiek gebruikt. Denk hierbij bevôôbeld aan 
de mande bij de kurrefbal. Veul gebruikte mande van deuze tijd zijn nog de duivemande van 
de duivemellekers en de kurreve van bijehouwers. 

De jeugd zie je hede ten daege naer school sjouwe mè rugzakke. Nou ja sjouwe, met aal die 
mederrene, digitaole spulle vaalt dat ok wel mee. D’r was ’n tijd dat de maaider d’r spulle 
naer school meenamme in ’n mandjie achter op de begaoziedraoger. De jonges stopte aalles in 
’n lere schooltas. Kà je zien dat ’t gebruik van mandjies soms tijdsgebonge is. Tijdes de 
schoolure zalle d’r ok wel-is spreekwoorde besproke weze. Soms wier ie bij ’t spieke bij je 
buurman gesnapt. Je viel dan deur de mand. Dan kò je wel as jut voor d’n haokmand staon, 
aareg beteuterd en triest kijke, mor ’t hielp niks! Op deuze menier haolde de mêêster nou 
êêmel op hum menier de rotte appels uit de mand! Mor goed ok, want tijdes je exaome mos ie 
ommers hêêl wat i je mandjie hebbe om te slaoge … 
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