
 

’t Is geward en binnekort gerêêd …  

Sommigen zeggen wat moet ik met die rommel! Anderen willen zoveel mogelijk bewaren. Is ’t d’n 

heb, verzamelwoede, een brede interesse? Zij die de prullenbak verkiezen boven de boekenplanken en 

kasten zullen het woord rommel gebruiken. De bewaarders zullen interesse in hun vaandel dragen. 

Laten we ieder maar in zijn of haar waarde laten. Dit verhaaltje wordt in ieder geval voor de toekomst 

bewaard !(BL) 

’t Mot warre, wil ‘t rêêje  

Vleede week was ’t wel eefies wenne op zô’n grijze, sombere miezerdag. Een binne-blijf-dag 

zôôgezeed. Hêêl wat aanders dan aal die prachtige zeumerdaege en hêêle daege buite zijn. Ze 

zee inêêns: “ ‘k Gao naer bovene, is lekker ruime in ’t lege kaomertie!” Ja, zô noeme ze dà 

kaomertie aaltijd, mor dà stao nou juist aaltijd tjokvol. 

D’r staon aan drie kante boekekaste. Ze is dol op boeke, mor bewaort en verzaomelt ok nog 

van aalles. “Dat hè ‘k và me moeder”, zeg ze aaltijd. “Daer ken ‘k dus niks aan doen. Ik ving 

zô’n hôôp dinge leuk!” Vandaer dat ‘r ok nog dôôze mè van aalles in ’n hoeksie staon. Op de 

kaste staot ’t ok hêêmel vol. Vaosies en pulle, schaole en mandjies, dôôsies en 

drôôgboeketjies. Veuls te gek, ving ze zellef ok. Vandaer dà ze nou is echt gaot ontspulle! “Ik 

gao beginne met die drie kaste aan de korte kant hêêmel leeg te haole.” 

D’r man is allang blij dà ze aaindelijk is gao ruime en zegt: “Ik zal ie hellepe met ’t leeghaole 

van de kaste. Kom op!” In ’n mum van tijd staon de pulle voor ’t raom en op ’t taofeltjie. Dan 

de ordners, multomappe, albums en boeke mor in staopels op de grond. Onvoorstelbaor wat ‘r 



uit drie kaste ken komme. Ach, kijk nou, een plakboek van d’r moeder. Die bewaorde aalle 

aanzichkaorte die ze kreeg. Ok de verjaerdags- en nieuwjaerskaorte wiere bewaord. Mè van 

die fotodriehoeksies wier aalles keurig bijgehouwe. Daerdeur kan ze ok de achterkante 

bekijke. Hee, vekansiekaorte van d’r broer en van d’r aaige, vol geschreve mè avventure in ‘t 

zonnige zoije. Wà leuk! Bewaore!  

Nog een aareg dik plakboek! Oh ja, toe lag ze twêê maonde in ’t ziekehuis nae een lillijke val 

van d’r surfplank. Staopels kaorte en brieve hà ze gekrege. Van leerlinge en collegaos, van 

vakansievriende, neefies en nichies, omes en tantes. Goh, wà leuk. Hee, dà beurde in 1988. 

Percies 30 jaer geleeje. Kan dat weg? ’t Is ommers onderdehand verjaerd. Nee, laeter aalles 

nog is goed bekijke en naeleze. Zôô schiet ’t opruime nie aareg op. Is eve kijke, een dôôs met 

aamel klaaine dôôsies d’r in. Oh ja, munte uit aanderande lande. Een verzaomeling 

leporello’s, je weet wel, van die series zigzag opgevouwe kaorte. Eve kijke. Oh ja, die A4 

schrifte, volgeplakt mè stripverhaole van Jan, Jans en de kinderen. Tekeninge van Marjolein 

Bastin, mor ok van Anton Pieck. Pffft, ’t Schiet niet op. 

Dan besluit ze eerst mor is wà boeke uit te zoeke. D’r ken vast wel weer wat naer de 

boekemart van de volleybalclub. Ah, de boeksies van Ot en Sien, de serie Buurkinderen, 

Dicht bij huis, Bij moeder thuis, Jaop en Gerdientjie, en nog veul meer schoolboeksies. Nee, 

die magge netuulijk ok nie weg. Aal die fotoboeke dan? Meschie wil d’r man die aamel wel is 

scanne? Is ’n boek i je hande nie veul leuker en gezelliger dan ’n e-reader of tablet? En aal die 

staopels op de grond? Wà zeg ze daervan? “Och, in Slierecht zegge we: ’t Mot warre, wil ’t 

rêêje, hee!” 
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