
 

Een collage van ‘smeekbrieven’ 

Als kind heb ik eenmaal met een collectebus gelopen. Voor de reclassering. Aan de deur werd 

ik afgesnauwd met de woorden: “Wegwezen met die bus. Het is hier al rottigheid genoeg!” 

Toen had ik het wel gehad! Tegenwoordig wordt er steeds vaker online en per brief 

gecollecteerd, zodat er wel steeds minder collectebussen worden gezien. Wel veel respect 

voor de mensen die met de bus blijven rond komen.(BL) 

Goeje doele overstrôôming 

Azze me eerlijk zijn, zalle me nie kanne ontkenne datte me in êên van de rijkste lande van de 

wèreld weune. Beljaot, d’r wor te pas en te onpas geklaogd, maor of dat aaltijd terecht is, 

vraeg ik me wel-is af. As ’t gaot over de  sosjaole verzieninge in ons goeje vaoderland, dan 

lôôpe me ok belangenae nie achteraan. We kanne rustigchies opmaareke: “ ‘t Gaot ons 

bepaold naer d’n vleze.” ’t Is zellefs zôô, dà me naer mijn smaok best een stappie trug zouwe 

kanne doen as dat nôôdig is. Oh wee, nou raok ’k wel een aareg gevoelige snaor. Kortweg 

gezeed: “Aal deuze verwurrevenhedes zijn van aaiges !?”  

Nou mò je, beste lezer(es), nie denke dà ’k rôômser wil zijn as de paus, want ok ikke gao 

dikkels in deuze menier van denke mee. De grôôte vraeg blijf onderwaail wel bestaon: is dut 

nou waarekelijk ok zô? Is ’t somwaaile m’n aaige knappighaaid  dà mijn wiegchie in ’n huisie 

in wijk A van Slierecht hè gestaon, en niet iewers in êên of aander achtergebleve Affrikaons 

landjie? Waer gêên spraoke is van eefies een afspraok maoke voor d’n dokter of de 

speesjelist. Waer mense soms daege onderweeg zijn om de mêêst êênvoudigste vurrem van 

medische zurreg te krijge. ‘k Vingk ’t ronduit schraainend dat ‘r niet êêns spraoke is van 



schôôn drinkwaoter.  Dan hebbe me ’t nò nie over de vrêêselijke netuurrampe die daer dikkels 

voorkomme. Neeje, lae me d’r maor voor uitkomme datte me meraokeles hebbe geboft dà me 

hier magge weune en waareke. Dat êên en aander van deuze misstande aan ons verbij kanne 

gaon, waog ’k te betwijfele. Daegelijks worre me ommers met onze neus op de faaite gedrukt 

viao de tillevisie, de raodio en de krante, maor dà ’s nò nie aalles.  

‘k Weet nie hoe of ’t u vergaot, maor mijn brievebus wor bekant daegelijks overspoeld mè 

post die aal de nôôd van de wèreld op m’n bordjie leet. ‘k Overdrijf echt nie as ’k zeg dà ’k 

wekelijks een stuk of zes, zeuve van die smêêkschrifte onder m’n ôôge krijg. Op d’r aaige zijn 

‘t aallemael vrêêselijke toestande, waer ie gelijk wat aan zou wille doen. ’t Jammere van aal 

die activtaaite ving ik dan aaltijd dat ‘r zôôveul clubpies en instansies zijn die aamel ’t 

zellefde beôôge. Die d’r voorzitters van naom mè grôôte selaorese op nae houwe en dure 

kentore bemanne. Wà me dan zachies gezeed wel is benoeme as: “Aan de strijkstok blijve 

hange”.  

Wà me ok dikkels stoort is, dà we bij die post bosse balpenne, opschrijfbriefies, aanzichkaorte 

en sleutelhangers kedo krijge, aallemael om ons te verlaaije om de giro’s maor gauw in te 

vulle, liefst met ’n machtiging voor otomaotische afschrijving. Lieve mense, d’r zou toch veul 

meer hullep gebôôje kanne worre as t’r is een bietjie saomegewaarekt wier? Meschie is dut 

verhaoltjie wel aareg ideaolistisch gesteld, maor de verkruimeling van geldwaareving die 

hierdeur gaonde is, ving ik aareg jammer, denkend aan onze naeste die onze hullep zô 

dringend nôôdig hebbe.  
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