
 

Kamer vol met ‘friemelltjiesboeken’… 

Een weetje … In de alfabetten van alle talen die ons omringen tellen we 26 letters . Wij 

kennen echter een 27e letter, de IJ. Die kennen de Fransen, de Duitsers en de Engelsen niet. 

Strikt genomen is het een combinatie van twee letters, de i en de j. Maar kijk eens hoe we 

IJmuiden schrijven. Of IJsland. Je ziet dat een hoofdletter ij met twee hoofdletters geschreven 

wordt en niet zo: Ijsselstein. (BL) 

Aalles deurgeve mè mor 26 friemeltjies 

’t Is weer zôô ver, d’r mò weer ’n verhaoltjie komme voor de Maarewestreek. Trewaail ‘k ‘r 

voor gao zitte, denk ‘k bij m’n aaige: hoe kom ‘k mè mor 26 letterties nou toch aan ’n stuksie 

dà mense kanne leze en begrijpe? ’t Blijf voor mijn ’n grôôt wonder! Letters noem ‘k 

friemeltjies.  

‘k Wil ’t is mè jullie hebbe over dinger die de jeugd niks meer zalle zegge; woorde die 

ongemaarekt uit ons taolgebruik verdwene zijn. Wellek maaisie of wellek jongchie het ’t nou 

nog over ’n kokertie? Je weet wel: zô ’n pepiere (punt)zaksie waer de vrouw van de kroijenier 

of ’t winkelmaaisie snoepies of tefees in schepte. Nog zô ’n verdwene woordtie: kloentjie. 

Toe ‘k van de week gezellig kleerties voor ’n poppie zat ’t braaie, zee ‘k tege Besjaone: ” ‘k 

Gaot eve naer bove, hoor, ‘k het ’n kloentjie rôôje sêêt nôôdig!” (’t Is trouwes nog mor ’n 

paor jaer geleeje dà ‘k ‘r achter kwam dà wol van levende schaepe komt, en dà sêêt van 

gesturreve schaepe kwam.)  



Toe ‘k ’t mè vriendinne over die verdwene woorde had, wis t’r êên ok nog ’n mooi woord. 

“Van de week hadde wij ’t thuis over ’n grôôte hooiwaoge. Je weet wel, zô ’n spinachtig 

bêêsie mè van die hêêle lange pôôte!” Nou schiet me ok weer te binne dà me deuze zeumer 

aamel schoenlappers in de vlinderplant hadde zitte. Voor de lezers die nie wete wat dà zijn: 

bruine vlinders met oranje en witte vleksies op d’r vleugeltjies, atalanta’s. Denk u dat de 

jeugd die woorde nog weet, lae staon gebruikt?  

Iets hêêl aanders in onze taol ving ‘k aareg verbaozingwekkend. Pas geleeje vroge me bij ’n  

flat aan iemand of tie soms wis, waer die en die weunde. “Ja,” zee die, ”die weun schuin bove 

mijn, op de zeuvende verdieping.” Ver-die-ping? Wà gek aailijk dà me dà zô noeme. Zou ’t 

woord verhôôging nie veul beterder zijn? Nog iets wonderlijks. We leerde onderlest een 

Zwitsers stel kenne. Vol trots vertelde ze over heullieze ’grosskinder’. Hè? Grootkinderen? 

Wij praote dan over kleinkinderen, of in ’t Slierechs klaainkaainder. Dekbed hè ‘k ok aaltijd 

een raor woord gevonge. Je leg tò nie onder ’n bed op ie bed? We kanne dat meschie toch 

beter ’n beddek gaon noeme? Een vriendin zee dà ze ’t aaltijd zô gek vingt, as iemand ’t het 

over vrêêselijk lekker of vrêêselijk schôôn. Vrêêselijk het toch te maoke met iets aaregs dà 

verschrikkelijk is? Ok leuk zijn van die typische kleutervaarsies met onzinwoordties zôôas Op 

de Biebelebonse baareg weune Biebelebonse kindere. Of de aftelvaarsies Iene miene mutte en 

Olleke bolleke rebusolleke. Ouweres onder ons wete meschie nog wel van de raozie dà je 

geluidjies maokte mè vier vingers langs je lippe: brie, bra, brie, bra, prtebra, prtebra, prt, prt! 

Wà denke me dan van oze wiezewoze wieze walla kristalla? Nou zeg, wat ’n onzinstuksie is 

dut geworre. ‘k Ben wel aareg nieuwsgierig naer jullieze verdwene woorde of leukighaaidjies 

in onze taol. Schrijf ’t is op met die 26 friemeltjies! Leuk! 

Korsjonnao    

    

 

 

 

 


