Ik hete (heet) IEKUS!
Met dit book begint’ grote beleawnisse van IEKUS.

Met dit boek begint het grote avontuur van IEKUS.

IEKUS is nen D’LOMUS, zin volk, de D’LOMOOS,

IEKUS is een D’LOMUS, zijn volk, de D’LOMOOS,

leawt aargens in’t Groot Bruninkbos.

leeft ergens in het Groot Bruninkbos.

Hee koomp prongelukke met de meanskenwearld in anraaknge.

Hij komt per ongeluk in contact met de mensenwereld.

Dat zoargt vuur spannende, mer ok lachwekkende vuurvallen.

Dat zorgt voor spannende, maar ook humoristische situaties.

Loat oe metnemmen, in dit vertealsel op riem,

Laat je meenemen, in dit verhaal op rijm,

duur de oonderwiezende wearld van allerhaande weure.

door de educatieve wereld van allerlei begrippen.
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Wus iej wa?

Wist je wel?

Wus iej wa, dat aargens an’ raand van’t Groot Bruninkbos,

Wist je wel, dat ergens tussen de bomen van het Groot Bruninkbos,

dat doar hele kleane weazentjes woont in hölkes oonder’t mos?

hele kleine wezentjes wonen in holletjes onder het mos?

Iej zeet ech niks, vanof’t pad,

Je ziet echt niets, vanaf het pad,

mer wördt’ haarfstig, biester en nat,

maar wordt het herfstig, guur en nat,

dan skeet kleane skössteenkes as paddensteulkes oet de groond,

dan schieten kleine schoorsteentjes als paddenstoeltjes uit de grond omhoog.

zodat de weazentjes umsgeliek waarm en dreuge woont.

Hun huisjes zijn dan in een mum van tijd lekker warm en droog.

’t Völkske is vaste a heel oald, wisse wa doezend joar.

Het volkje is vast al heel erg oud, misschien wel duizend jaar.

Zee leawt met’n aln oonder de groond. Hoew zol dat eaglijk goan?

Hoe zouden ze daar, onder de grond, leven met elkaar?

Nums hef ze ooit ezene, zee bint heel bleu, mer merakels rap.

Niemand heeft ze ooit gezien, ze zijn heel schuw en snel.

Menig meanske zeg dat’ verzunnen is en da’s now net wat ik neet snap.

Sommigen zeggen dat het verzonnen is, maar ik geloof het wel.

Waant,... op nen kolen weentermorn, waandeln ik met BORIS, oonzen hoond.

Want,... op een koude wintermorgen, wandelde ik met BORIS, onze hond.

Heanig voolgen ik’t bospad, gliend oawer de op-evreuren groond.

Door het bos, heel voorzichtig glibberend over de bevroren grond.

Doar der ineens iets oawerstök en’t sprung hup de struken in.

Opeens stak er iets over en sprong hup de struiken in.

BORIS spitzen zinne oren, ik röap em nog, mer’t har weanig zin.

BORIS spitste zijn oren, ik riep hem nog, maar dat had weinig zin.

Waant at hee wat rök, dan geet he der vuur.

Hij rook een spoor en ging er als een speer vandoor.

Zo ok disse keer, in’ haandumdreai was he der vanduur.

Ik er achteraan, waardoor ik het bospad uit het oog verloor,

Ikke der rap achterhen, mer woar a’k ok keek, der was nums te zene.

tot op een open plek. Ik keek goed om me heen,

’n Hoond was vot en ik was helemoal allene.

maar de hond was weg, ik was helemaal alleen.

Slim vun’k ’t neet, waant’ was der, -wis en werachtig

Erg vond ik het niet, want het was er, -wis en waarachtig,

allemachtig, biejnoa spreukskesachtig-, prachtig.

allemachtig bijna sprookjesachtig-, prachtig.

’t Was der’n betje mistig en de zunne köm op.

Het was een beetje mistig en de zon kwam op.

De stroalen skeen duur’t struukgewas, ’n eandke vearderop.

De stralen schenen door het struikgewas, iets verderop.

Kleane dröppels hung an de takken van de beume.

Kleine druppels hingen aan de takken van een boom.

Zee skittern as stearnkes, ’t leek wa o’k dreumde.

Ze schitterden als sterretjes, het leek wel een droom.
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Efkes mos ik goan zitten um te geneten van wa’k zag.

Even moest ik gaan zitten om te genieten van wat ik zag.

Dit was vaste’t begin van nen helen mooien dag.

Dit was vast het begin van een hele mooie dag.

Mer’t wörn wier tied um op thoes an te goan.

Ik schrok op van het kraaien van een haan,

’k Krege biejnoa spiet toew a’k op gung stoan.

het was allang tijd om weer naar huis te gaan.

Heuren ik doar wat ritseln tusken miene bene?

Hoorde ik daar iets ritselen tussen het gras,

Ik bukken miej ietskes en keek noar benene.

ik keek naar beneden om te zien wat er was.

Doar stun’ heel klean kearlke boawn op nen grote keije.

Daar stond een heel klein kereltje, bovenop een kei.

“We’j wa wat iej hebt edoane?” Joa, joa, dat zear he.

“Weet jij wel wat je net gedaan hebt?” vroeg hij

Met zin kleanen wiesveenger wees he miene kaant opan.

en zijn vinger wees beschuldigend naar mij.

“Nee, ech neet,” zear’k, “ik wet naargens wat van.”

“Nee, echt niet,” zei ik en deed verschrikt een stap opzij.

“Iej hebt met oene grote veute oonzen skössteen kepot emaakt.

“Jij hebt met je grote voeten onze schoorsteen stuk gemaakt.

Now wordt’ binnen heel koold en klam, zodat alleman verköllen raakt.”

Nu wordt het binnen heel erg vochtig, waardoor iedereen verkouden raakt.”

“Wei bin iej,” vröag ik, “woar kom iej zo rap vandan?”

“Wie ben jij,” vroeg ik, “waar kom je zo snel vandaan?”

Hee höal zin heuwd een betje skuuns en keek miej parmaantig an.

Hij hield z’n hoofd een beetje schuin en keek me parmantig aan.

“Ik hete IEKUS en’k bin’ D’LOMUS. Ik wonne doar, woar oen skoon now steet.

“Ik ben IEKUS, ’k ben een D’LOMUS en ik woon daar, waar jouw schoen nu staat.

As oonze MAJESTOES dit heurt, dan we’k neet wat’r geburen geet.

Als onze MAJESTOES dit hoort, wordt ze vast verschrikkelijk kwaad.

Ik mag allene noar boeten in’t miln van’ nach.

Ik mag alleen naar buiten in het holst van de nacht.

Zee zal wa zeggen: “Wei? Oonze IEKUS? Dat ha’k wa wier edach.

Ze zal wel zeggen: “Wie? Onze IEKUS? Dat had ik wel weer verwacht.

Dit is now’t zovölste bewies,

Dit is weer het zoveelste bewijs.

dat kearlke is verdreaide egenwies.”

Dat kereltje is verschrikkelijk eigenwijs.”

Voolgens eur mo’k nog völle leren

Ik moet van haar namelijk nog heel veel leren

en dikke beuke bestuderen.

en dikke boeken bestuderen.

Good luustern en geheurzoam wean,

Pas dan mag ik naar buiten in de maneschijn.

ze veendt miej now nog völs te klean.

Ze vindt me nu nog veel te klein.

PAPUS zeg dat zee aait a zo strebant is ewes,

Volgens mijn PAPUS is ze altijd al zo streng geweest,

boeten eur verjeurdag um, waant dan veendt zee alns bes.

behalve met haar verjaardag, dan mag alles, één groot feest.
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’t Volk zeg dat ze kan töawern, a he’k dat nog nooit ezene,

Men zegt dat ze toveren kan, zelf heb ik dat nog nooit gezien.

mer moch ze dat met miej willen doo, dan nem ik rap de bene.

Als ze hoort dat ik ondeugend was, zie ik het misschien.

Neet da’k zonnen bangen drieterd bin

Maar ik ben niet bang voor haar, dat moet ze niet menen.

mer’n leawn as kikkerprins doar zee’k ech gin heil in.”

Als ze me wil betoveren, dan neem ik snel de benen.”

Greuts keek he miej an en’k nöm em op van top tot tene.

Een waterval van woorden kreeg ik over me heen.

’k Dach, dit is mien groten kaans en gung heanig duur de knene.

Ik zakte door mijn knieën en nam hem op van top tot teen.

“Dag kleanen IEKUS, ik hete RIET,

“Dag kleine IEKUS, mijn naam is RIET.

dat van oele hoes, doarvan he’k gleunig spiet!

Ben jij hier wel echt, want ik geloof mijn eigen ogen niet!

’k Heb vaste te grote stappen enömmen,

Jullie schoorsteen zag ik echt niet tussen alle bomen,

mer’k bin wa bliej da’k oe bin tiegenekömmen.”

maar kereltje wat ben ik blij dat ik jou ben tegengekomen.”

’k Nöm em op de haande op, totdat hee zear: “Hu mer, STOP.

Ik stak mijn hand naar voren en IEKUS sprong er op.

Ik durve neet zo hoge, hoold der mer vlot met op.”

Voorzichtig haalde ik hem dichterbij. “Niet zo hoog,” riep hij, “ho maar, STOP.”

Hee was zo zwoar as nen appel en as’n pak suker umtreant zo groot.

Hij was net zo zwaar als een appel en als een pak suiker ongeveer zo groot.

’n Betje mollig, ’n roond buukske, zin hoar en wängskes beaide rood.

Een beetje mollig, een rond buikje, zijn haar en wangen waren rood.

Oawer zinne broene bokse dreug he’t greune böaiske lös.

Over zijn bruine broekje droeg hij een groene jas,

Zo völ he neet tevölle op tusken’t hoge grös.

zo viel hij niet op tussen het hoge gras.

Op zin heuwd nen kastanjeskelle en beukenötjes an de veutjes.

Aan zijn voeten beukennootjes en op zijn hoofd een kastanjeschil.

Duur zin hele kleane brilke, keek’e miej an met ondugende eugkes.

Hij keek me aan met guitige oogjes vanachter, je raadt het al, een ieniemini bril.

Nog steurig oonder’n eendruk zear’k op zachen toon:

Nog steeds onder de indruk zei ik op zachte toon:

“Da’j zo stun te mostern was mien verdeende loon.

“Dat jij zo stond te mopperen was mijn verdiende loon.

Netuurlijk za’k oe helpen met’ repereern van’t dak,

Natuurlijk zal ik jullie dak herstellen,

mer ma’k dan ok wat oawer oe skriewn, waant skriewn dat is mien vak.”

maar zou jij me dan wat over jezelf willen vertellen?”

’n Klean D’LOMUS skruk doar zo te zeen een betje van

De kleine D’LOMUS dacht na, toen keek hij me aan.

en hee zear rap: “Dat geet miej neet allene an,

“Het is niet alleen aan mij om daarmee akkoord te gaan.

doar hebt der mear wat oawer te zeggen.

Ik heb me al niet zo voorbeeldig gedragen

Dus za’k dat eers mötten oawerleggen.

en zal dit toch echt eerst moeten vragen.
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Zeg es RIET, wat wi’j dan van miej wetten?’’

Zeg eens RIET, wat wil je dan van mij weten?”

“Vanalns oawer oe völkske um in’ book te zetten.

“Nou, waar jullie wonen, werken en hoe jullie heten.

Hoew of iejleu leawt en wat iejleu et

Over jullie geschiedenis en waar jullie van leven.

of dat der dinge bint die iejleu better dan wiejleu wet.

Misschien kunnen we het als een boekje uit gaan geven.

As wiej dat dan goat vuurleazen an oonze keender,

Zodat wij onze kinderen al heel klein,

giewt zee miskien in’t bos, oeleu ok meender heender.

kunnen leren zuinig op de natuur te zijn.

Wiej könt ze van jongsof learen, ’n betje better op te letten

En dat ze vooral goed op moeten letten

en vuural good oet te kieken woar ze in’t bos de veute neer goat zetten.”

waar ze in het bos hun voeten neerzetten.”

“Oonze MAJESTOES zal bliej wean dat te heuren,

“Onze MAJESTOES zal blij zijn dat te horen,

waant wiejleu hebt de läste tied a völs te völle groond verleuren.

ons volk heeft de laatste tijd veel bos verloren.

Zee hef doarumme a ontieglijk völle zoargen.

Over onze toekomst maakt ze zich grote zorgen.

Iej heurt’ morn wa, ik zal’t eur umsgeliek vroagen.

Daarom zal ik het aan haar vragen, je hoort het morgen.”

A mö’k wa’n betje vuurzichtig wean,

Hij grinnikte even achter zijn vuistje en zei:

waant ik heb miej de läste tied neet zo netjes gedreagen.

“Misschien kom ik er dan, met een beetje gevlei,

’t Zol neet wies wean eur te kreanken,

nog zonder straf

mer ja, dat ha’k earder mötten bedeanken.”

of enge toverspreuken vanaf.

Hee ginnegappen en zear: “Miskien vält’ met en a’k ’n betje bof,

Nu het dak nog even als je wilt.”

kom ik der vaste wa zoonder kleerskuren vanof.

Hij had de schoorsteen al opgetild.

Now’t dak nog efkes a’j wilt.”

Ik bekeek het dak, dat ik had vernield

Hee har de skössteen a op-etild.

en terwijl IEKUS de schoorsteen tegenhield

’k Bestuderen’t dak wa’k had verneeld,

prikte ik met mijn vinger een nieuw gat in de grond.

oonderwiel keek ik in de roonte oawer’t veeld.

Even stevig drukken en de schoorsteen stond!

Der stunnen völle mear paddensteulkes, ongeleuflijk da’k dat neet har ezene.

Het was een gewone pijp, als je het van dichtbij bekeek.

In’ mum van tied tellen ik der zo wa’n stuk of vieftene.

Zo mooi beschilderd, dat het van een afstand, op een paddenstoel leek.

Aowera woar’k keek in’t roond

Ondertussen keek ik eens goed rond.

stökken van die kleane dinge oet de groond.

Er staken nota bene veel meer van die dingen uit de grond.
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’t Warren gewone piepen, a’j ’t van dichtebiej bekeken.

In een ommezien

Mer zo skier beskeelderd, dat’ net paddensteulkes leken.

zag ik er wel meer dan een stuk of tien.

Somgen warren griezig wit en die ko’j duur de snee

Niet allemaal hetzelfde, soms een iets andere kleur,

helemaal glad neet mear zeen.

maar wel goed over nagedacht, geen willekeur.

Aandern warren nog kleaner en duurzichtig, as van glas.

Sommige waren iets korter, grijzig wit en iel,

Zag ik’t good, was dat wa’k dach dat’ was?

waardoor zo’n schoorsteen in de sneeuw helemaal niet opviel.

Wis en werachtig, doar tusken de wortels van’ boom,... ’n duur

Er waren ook kleine pijpjes, heel licht bruin,

met’n paar täkskes as ofdäkske der vuur.

die stonden niet rechtop maar een beetje schuin.

Dat was slim, waant as de wind ging dreaien,

Als je vluchtig keek zou je er niet eens stil bij staan

dan kon der gin zand of snee in’t huuske weaien.

en er zeker van zijn dat MOEDERNATUUR dit had gedaan.

’t Was een heel klean dörp, ’t völ miej now pas op.

Daarom was me dit ook niet eerder opgevallen.

Ik drukken rap de skössteen in de groond en kalefatern em wat op.

Het leek nu net alsof ze uit de lucht waren komen vallen.
Overal waar ik keek, rondom me heen

“Kloar,” zear IEKUS, “mooi op tied.

zag ik ineens een D’LOMUS’ schoorsteen.

’k Möt now goan heur, aans bint ze miej wier kwiet.”
“Klaar,” zei IEKUS, “mooi op tijd.
Hee zweaien nog efkes en toew was he vot.

Ik moet nu gaan hoor, anders zijn ze me weer kwijt.”

’k Stun heanig op, koold tot op’t bot.

Hij zwaaide nog en ineens was hij verdwenen.
Verbijsterd stond ik op en strekte mijn benen.

Woar was’n hoond? Ik röap em vlug.
Wiej vun met’n beaiden de weg noar hoes terug.

Waar was BORIS? Ik riep hem vlug.
We vonden samen snel de weg naar huis terug.

’t Wörn a’n betje wöarmer, de mist trök op.

BORIS sjokken nöast miej, ’k aaien em oawer’n kop.

Het werd een beetje warmer, de mist trok gelukkig op.

BORIS sjokte naast me, ik aaide over z’n kop.
Ik kon’t neet loaten en keek toch nog efkes umme.

Ik kon het niet laten en keek nog even om.

Der was niks mear te zeen, behaalve de zunne.

Er was niets meer te zien. “Naar huis BORIS, kom.”

BORIS keek miej an en blekken, ’n meanske had’ eneumd.

Hij keek me aan en blafte. Wat bedoelde dat gekke beest.

Wiej dachen hetzeelfde, ha’k ’t dan toch edreumd?

Dachten we hetzelfde, was het toch een droom geweest?
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Niemand gelooft het

Thoes ekömmen wa’k heel heanig oawer IEKUS begunnen.

Thuis gekomen was ik heel voorzichtig over IEKUS begonnen.

Ginene gleuwn miej, ze dachen da’k ’t har verzunnen.

Ze geloofden me niet en dachten dat ik het had verzonnen.

Wat wi’j ok, nums vearder har em ezene.

Wat wil je ook, er was niemand in de buurt die IEKUS had gezien.

Allenig ikke en’ hoond, mer den nöm de bene.

Ja, ik natuurlijk wel en BORIS de hond, misschien.

Boeten dat kon hee toch neet vertellen hoew’t was egoan.

Hij kon alleen niet navertellen hoe het was gegaan,

En dan nog, wiej zollen em neet eens können verstoan.

want hondentaal kunnen wij niet verstaan.

Ok ik begunne te twiefeln an mien gezoond verstaand.

Ook ik zelf begon te twijfelen aan mijn gezond verstand.

Wei gleuwt der now in weazentjes, oonder’t zaand?

Wie gelooft nou dat er in het bos, wezentjes wonen onder het zand.

Toch ha’k vuur zundagsmorns’n wekker ezat

Toch had ik voor zondagmorgen de wekker vroeg gezet.

en a vrog gung ik met’n hoond op’n trat.

Met mijn voeten op de koude vloer verlangde ik meteen weer naar mijn warme bed.

’t Har zo hard evreuren, der zatten iesblomen op de roeten.

Er zaten nota bene ijsbloemen op de de ruiten.

Ik dach: “’k Liek wa gek, wat doo’k toch zo vrog boeten?”

Goed gemutst liep ik even later met de hond naar buiten.

Miene taande klappern van de keulte en’k har’t eaglijk a wa had.

Na een tijdje zoeken, mijn tanden klapperden ondertussen van de kou,

Dach iej now da’k wier kon veenden woar’k em gistern ezene har?

kon ik de juiste plek niet vinden. Waar was die boomstronk nou?

Ik dwäln nog wat roond, ik kon wa geulen.

Had ik gisteren nu maar beter opgelet,

Woar was’t kearlke now of har’e miej vuur de gek ehöalen?

dan zat ik nu niet in zo’n lastig parket.

“Alloh BORIS, wiej goat hen,” zear’k tiegen’ hoond.

“Kom, we gaan,” zei ik tegen BORIS, die allang was uitgespeeld.

Ik keek nog achterumme, ’k kon wa duur de groond.

Teleurgesteld keek ik achterom, had ik me het dan echt verbeeld?

Ha’k ’t now thoes nog mer neet verteeld.

De kou, de mist, ijspegeltjes aan de kale takken van de boom.

’k Wust wa zeker, ’k har’t miej verbeeld.

Was het gisteren dan toch een droom?

“Goeiendag, hoew geet’?” Alderbarstens, ’k skrukke miej dood.

“Hoi daar, hoe gaat-ie?” Jeminee, ik schrok me dood.

BORIS grommen, trök de lippe op, de taande bloot.
“Rustig mer iej,” zear IEKUS, “hoold oe gemak.”

BORIS gromde, trok zijn lip op, zijn witte tanden bloot.
“Rustig maar jij,” zei IEKUS, “houd je gemak.”

Hee halen heel laankzaam ’n flöaitje oet’n zak.

Hij haalde heel langzaam een fluitje uit zijn zak.
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Hee flöaten’ zach wieske, ik keke noar’n hoond,

Hij floot een zacht deuntje, verbaasd keek ik naar de grote hond.

den heanig gung liggen, zin kop plat op de groond.

Die heel langzaam ging liggen, zijn kop plat op de grond.

“Iej wet’ nooit,” zear’t kearlke en aaien em oawer’n kop.

“Je weet maar nooit,” zei het kereltje en aaide over BORIS’ kop.

“Vuur da’j ’t wet, vret ze oe op.”

“Voor je het weet, eten ze je op.”

Ik mos eawn lachen um dissen heeld op sokken,

Ik moest even lachen om deze kleine heldendaad,

waant oonzen groten lobbes hef völ leewer zinne brokken.

want onze grote lieve lobbes doet nog geen vliegje kwaad.

Hee stoppen’t flöaitje wier in zinnen zak

Hij stopte het fluitje voldaan weer in zijn zak

en gung tiegenoawer miej zitten, op nen ofgezaagden tak.

en ging tegenover me zitten, op een afgezaagde tak.

“Zee hadden vennach vergadring,” zear he op’t läst,

“Ze hebben vannacht vergaderd,” zei hij heel bedeesd,

“zee vunden da’k nen domme koeze bin ewest.

“ze vertelden me dat ik heel erg dom ben geweest.

JANUS, mien möatje, zear da’k gewoon,

JANUS, mijn vriendje, zei dat ik niets had moeten zeggen.

niks oet de deuke har mötten doon.

Dan had ik wat er was gebeurd ook niet uit hoeven te leggen.

Mer’k mos wa vertellen oawer wa’k har edoane

Toch moest ik van mezelf wel vertellen wat ik had gedaan.”

aans was’t vaste neet good-egoane.

Met een vastberaden gezichtje keek hij me aan.

Waant dinge verzwiegen,

“Want iets verzwijgen, daar kan ik absoluut niet tegen.

dat steet miej onmeunig tiegen.

En zodoende heb ik toch nog straf gekregen.”

En now krieg ik van eur dus straf, ongeleugen woar

Een beetje zenuwachtig wiebelde hij heen en weer.

en dat vealt miej bes wa’n betje zwoar.

“Ik heb er heel erg spijt van, en nu des te meer,

’k Heb ze wa ezeg dat’ miej gleunig spit,

want voor straf moet ik vragen of ik een tijdje bij jou mag logeren.

mer dat intreseren ze dissen moal gin sikkepit.

Zodat jij mij allerlei dingen over het mensenvolk kunt leren.

Ik möt oe naamlijk vroagen van de HOOGE

Mijn volk wil daar dan tegenover stellen,

HEERN

of ik’n tiedje biej oeleu mag logeren.

dat ik jou alles over de D’LOMOOS mag vertellen.”

Iej könt miej dan alns van oe volk vertellen,
doar mag’k oonze geskiedenis tiegenoawer stellen.”

Hijzelf vond het volgens mij niet echt een goed idee,
want ik kon merken, hij zat er wel een beetje mee.

Heezelf vun’t voolgens miej ok gin goeie gedachte,
waant zin stemke wörn heel zachte.

Vol medelijden besloot ik hem niet langer te kwellen

’k Har medelien waant ik zag em heanig noar miej loeren

en probeerde hem op zijn gemak te stellen.

en’k zear: “As iej good oe beste doot, zal’t vaste neet zo lange doeren.

16

Ginene gleuwt ’ | Niemand gelooft het

Ginene gleuwt ’ | Niemand gelooft het

Ginene gleuwt ’ | Niemand gelooft het

Iej möt’ mer as’n vuurrecht zeen.

“Misschien is het in het begin, best wel even wennen.

Aandern zollen der jeloers op wean.”

Maar je moet niet vergeten IEKUS,

Hee dach noa, heel efkes was he stille.

dat jij, als enige D’LOMUS,

“Ik deank da’k ’t dan mer doo, gewoon vuur de wille.

de mensen wereld mag gaan verkennen.”

Mer mangs hè, op skole, dan is’t zo laankdröadig,

Hij dacht na, heel even was het stil.

dan wor’k wal’s ’n klean betje baldöadig.

“Ik denk wel dat ik het proberen wil.

Mien measter zeg da’k vuur loop op de rest
en dan doo’k nog neet eens zo good mien best.”

Maar ik ben altijd zo nieuwsgierig, iedere keer gaat er dan wat fout,
per ongeluk hoor, want ik bedoel het echt niet stout.

“Dan bi’j der now toch mooi efkes tuskenoet, miskien is dat vuur oe wa good.

Ik wil alleen maar alles graag weten

Ku’j voort wier gewoon verdan met frisken mood.

en ga dan mijn goede manieren vergeten.”

Mornvrog kom’k oe halen, wiej zeet wa hoew of’t geet
en wat oons de komnde tied te wochen steet.”

“Morgenvroeg kom ik je halen, we zien wel hoe het gaat.
En wat ons de komende tijd te wachten staat.”

Ik dach an hoe’k mien kearl en beaide wichter mos vertellen

Ik dacht aan mijn man en beide meiden

oawer de strakke riegels die’t wiej op mossen stellen.

die ik hierop nog moest voorbereiden.

Wiej zollen heel heanig, in’t geniep mötten waarken,
zodat ginnen boetenstoander iets van’t verblief zol maarken.

We zouden heel stiekem moeten werken,
zodat niemand er iets van zou merken.

As’t oet zol lekken dat wiej nen D’LOMUS hadden te logeren,
dan stunnen der binnen de körtste keren,

Want als uit zou lekken dat wij een D’LOMUS hebben te logeren,

steelt oe dat es efkes vuur,

dan staan er binnen de kortste keren,

’n skoer volk an de duur.

horden mensen aan onze bel.
Dus,... mondjes dicht hoor, dat begrijpt iedereen zeker wel!

En dat is toch’t läste woar’t wiej zin in hebt.
Dus,... möndkes dichte, zoargt da’j der met gin één woard oawer rept.

“Nou, oké dan, tot morgen hoor.”
Hij aaide over BORIS kop en ging er snel vandoor.

“Now,” zear IEKUS, “vuuroet dan mer, tot mornvrog roond dit uur.”

Een beetje in de war bleef ik nog even staan

Hee aaien BORIS oawer’n kop en gung der rap vanduur.

en vroeg me alweer af, wat ik nu weer had gedaan.

’n Betje op’n biestern bleef ik nog efkes stoan
en vröag miejzeelf of, wa’k now wier har edoan.
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Op de terugweg vröag ik miej of o’k der wa good an har edoan,

Op weg naar huis maakte ik me toch wel zorgen,

wat as der now’s wat mis zol goan?

want er kon van alles misgaan morgen.

Dat IEKUS ’n tiedje biej oons zol bliewn

IEKUS weet niet eens hoe wij mensen leven

kon bes wa’s komozie giewn.

en dat kan best wel eens problemen geven.

Waant as’t vuur oons tied is um noar berre te goan,

Want als wij naar bed toe gaan

is’t biej de D’LOMOOS tied um op te stoan.

is het bij de D’LOMOOS met de rust gedaan.

Zee bint’s nachs wakker, dan wordt der ewaarkt.

Zij zijn ‘s nachts wakker, dan wordt er gewerkt.

Heanig an netuurlijk, zodat ginmeanske’t maarkt.

Heel zachtjes natuurlijk, zodat niemand het merkt.

Hee zol’s nachs mötten leren sloapen, net zo as wiejleu, in’t nuêst

En al die rare dingen, zoals een TV en een telefoon

en dat zol wa wennen wean vuur den klean D’LOMUS.

zijn nieuw voor hem, maar voor ons heel gewoon.

Biej thoes ekömmen stök ik de slöttel in de dure.

Ondertussen waren we ons tuinpad opgelopen.

BORIS zinnen reem hung ik oawer’t höaken an de mure.

Met de sleutel maakte ik de voordeur open.

“Wat doeren dat laank.” Dat was WILLEM, mien echtgenoot.

“We werden er al onrustig van,

“’t Begun miej a te waarken op’t gemood.

waarom duurde het toch zo lang?” mopperde WILLEM, mijn man.

Doot oen jas rap oet en goat mer vlot noar binnen,

“Doe je jas uit en ga maar gauw naar binnen,

’k wol net an mien tweede köpke koffie beginnen.”

ik wilde net aan mijn tweede kopje koffie beginnen.”

“Dat zol lekker wean, waant van de keulte bin’k an’t klappertaanden.”

Met een lekker warm kopje koffie in mijn hand nestelde ik me in een stoel.

Ik nösteln miej in’ stool met’n köpke koffie in de haanden.

Het beste was, meteen vertellen, dat geeft een opgelucht gevoel.

“Ik heb IEKUS wier ezene, ongeleugen woar.

“Ik heb IEKUS weer ontmoet,” vertelde ik erg opgetogen.

’t Völkske woont doar in’t bos, a wa doezend joar.”

“Het is echt waar, ik heb gisteren niet gelogen.”

WILLEM noffeln: “Iej hebt der wat hen waterdösken, voolgens miej.”

Alle drie proestten ze het uit van de lach,

De beaide meakens kömmen zowat neet mear biej.

maar dat verdween als bij toverslag.

“As iejleu now’s efkes zitten goat,

Muisstil waren ze allemaal,

waant ik bin nog lange neet oeteproat.

toen ik verder ging met mijn verhaal.
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Morn kö’j em zeen waant hee koomp hier logeren.”

“Morgen kunnen jullie hem zelf zien,

Ogen as sköttelkes, ik glundern tevreen.

want IEKUS komt hier namelijk logeren.”

WILLEM begun te mostern: “Iej haalt oe ok van alns op’n haals.

Hun ogen werden groot van verbazing

Wa’s dat now wier vuur iets abnormaals?

en WILLEM begon meteen te protesteren.

’n Kabouter in oons hoes, hoew ha’j oe dat vuuresteeld?

“Jij haalt je ook van alles op je hals.

En morn a, zea’j, woarum he’j dat neet eerder verteeld?”

Wat is dat nu weer voor iets mals?

PETRA, oonzen kleansen zear: “Alloh VA , neet zo zuren.
“’t Is mer vuur efkes zeg de MOO, wat zol der können geburen?

Een kabouter in ons huis, hoe had je je dat voorgesteld?
En morgen al, waarom heb je dat niet eerder verteld?”

As hee’n tiedje biej oons zol bliewn,
dan hef zee ok wier wat um oawer te skriewn.”

Maar PETRA , onze kleinste en tevens grootste kletsmajoor
zei: “Hartstikke gaaf joh, als het aan mij ligt gaan we ervoor.

“‘t Spit miej da’k mos lachen MOO, mer’t klunk zo ongeleuflijk raar,”

Hij is maar heel klein, zegt MAMA , dat is dus geen probleem

zear SANDRA ,’n euldsen, “wiej helpt oe wa, met mekaar.”

en hij mag wel op mijn kamer, dan voelt hij zich niet zo alleen.”

Zee gaf WILLEM nen smokkerd op de wange.
“Vuur zo’n klean kearlke VA , bin iej toch neet bange.

“Het spijt me MAM, dat we moesten lachen, het klonk zo ongelooflijk raar”

Verteelt oons is wat mear oawer’t kearlke, MOO

Jullie zullen zien, het loopt echt niet in de gaten

dan wet wiej’n betje wat oons steet te doo.”

en ook wij tweetjes zullen er met niemand over praten.”

zei SANDRA , onze oudste, “wij helpen wel hoor, het komt best wel voor elkaar.

“Hee is glad niejskierig en good biej de tied

“Nou, vooruit dan maar,” mompelde WILLEM in zijn baard,

mer ok wa verleagen en hef now eaglijk a spiet.

“maar als hij problemen geeft, vertrekt hij uiteraard.”

Hee wet wa dat he dissen kaans möt griepen
mer zit’m ondertusken ok flink te kniepen.”

“Cool PAP,” zei PETRA en gaf hem een dikke kus op zijn wang.
“Voor zo’n klein kereltje ben jij toch niet bang?

“Wiej zul’t wa zeen,” zear WILLEM, ”mer ik persoonlijk zee’t nog neet zitten.

Wat gaaf, MAM, in ons huis een echte D’LOMUS!

Um oeleu’n plezeer te doon, za’k der neet mear oawer vitten.”

Vertel ons eens een beetje meer over kleine IEKUS.”

Ik zear: “’t Zal wa lös lopen, ’t geet wa good.”

Ik vertelde hun alles wat ik met IEKUS al had meegemaakt,

Eaglijk ha’k te doon met IEKUS, den klean blood.

aan het eind was zelfs WILLEM iets enthousiaster geraakt.

Ik hoppen dat’ temet met’ kearlke allemoal good gung,

Ik dacht aan IEKUS en wat hem allemaal nog boven het hoofd hing

waant hee wus glad nog neet wat em allemoal boawn’t heuwd hung.

en hoopte dat alles goed zou gaan met dat kleine ding.
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’s Moandagsmorns

Maandagmorgen

’t Was moandagmorn en ik was kepot.

’t Was maandagmorgen en ik voelde me gebroken.

’n Helen nach wakker ewes en ik zweten miej rot.

Ik had de hele nacht door het huis lopen spoken.

Van sloapen köm niks, ’k veulen miej raar.

De slaap wilde maar niet komen;

’k Dreumen van alns an mekaar.

wat wel kwam waren hele nare dromen:

IEKUS den van de toafel was edoekeld

IEKUS die van de tafel was geduikeld

en oawer’n hogen zul estroekeld.

of over een drempel gestruikeld.

Har zin haand an’ bladzee lös esnene
en was oonder’t wasken in’ waskebak eglene.

Zijn hand aan een bladzijde opengesneden
en tijdens het wassen in de wasbak gegleden.

Ik stappen oet berre en gapen der op lös.

In de droogtrommel tijdens het drogen

’k Krege’t koold en dach: Wedden dat’ boeten wier vrös?

en bijna door de stofzuiger opgezogen.

Rap de klere an veurda’k de wichter rope,
waant zee möt met’n uurken a wier noar skole.

Gelukkig ging om 7 uur de wekker, ik stapte uit bed met een grote geeuw.
Deed de gordijnen open en warempel, er lag sneeuw!

SANDRA was a kloarwakker. PETRA neet, den döt alns op’t gemak.

Gauw de kleren aan en de meisjes roepen, want ze moesten straks naar school.

Ik tröak an’t berregood, mer ze höal’t dekbed strak.

PETRA was allang wakker terwijl SANDRA zich nog onder het dekbed verschool.

Nen bult gemoster oonder’t kussen, mer doaran heb ik’t lak.
“Alloh sloapkop, wat dach iej der van?

“Kom op luiwammes, uit je bed, straks kom je nog te laat.”

Iej möt voort a wier op skole opan.”

Er klonk gemopper vanonder het kussen, verder weinig resultaat.

Ik zear: “’t Hef evreuren en der lig snee, of blief iej der vedaage in?”

“Er ligt snee-eeuw,” zei ik langzaam en jawel,... een toverwoord.

Zee köm gelieke in beweange waant in sneeballen gooien har ze wa zin.

Het dekbed kreeg vleugels en haar benen zwiepten overboord.

WILLEM was a kloar umme noar’t waark te goan.

WILLEM was al klaar om naar zijn werk te gaan.

Hee har tiegen de keulte nen dikken das ummedoan.

Hij had tegen de kou een dikke das om gedaan.

Zin jas helemoal tot boawn an dichte,

Zijn jas helemaal tot bovenaan dicht

nen musse bedekken zowat zin hele gezichte.

en een grote muts bedekte zijn gezicht.

Oonderwiel warren de meakens ok a an-etrökken.

Ondertussen waren de dames ook al aangekleed

Ik betwiefeln of zee wa nen waskelappe harren gebrökken.

er was, zo te zien, niet erg veel tijd aan besteed.
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Mer vemorn ha’k doar wa een betje begrip vuur,

Maar daar had ik deze morgen wel begrip voor.

der lag snee, zee wollen der geerne rap vanduur.

Er lag sneeuw en ze wilden er gauw vandoor.

Vlot noar skole, sneeballen gooien.

Snel naar school toe en dan lekker sneeuwballen gooien.

Wei wet vuur hoelaank? ’t Kon ja zo wier dooien.

Gelukkig was er nog geen sprake van dat het zou gaan dooien.

Eaglijk vun zee dat ze gineens tied harren um stoete te etten

Eigenlijk hadden ze zelfs voor een boterham geen tijd,

Mer nen goeien moaltied wordt biej oons nooit vergetten.

maar we gaan niet naar school zonder goed ontbijt.

Taande poetsen met nen Fraansken slag.

Tanden gepoetst met een Franse slag,

Zee harren ehopt da’k dat duur de veengers zag.

wat ik deze ene keer dan maar door de vingers zag.

Al met al warren ze toch vlot kloar,

Al met al viel het toch nog wel mee

vuur da’k ’t wus ha’k ze gestrekken en gesteven vuur miej stoan.

en voor ik het wist stonden ze klaar met z’n twee.

’k Halen’ hoondereem en de jasken,

Toen ik met onze jassen en de hondenriem verscheen

mer ok de haansken en dasken,

was BORIS helemaal door het dolle heen.

lekker waarm van gebreide wolle.
Oonderwiel sprung BORIS roond, hee was kats duur’t dolle.

Hij rende door de hal, hij vloog
en sprong aan het eind omhoog.

As der snee in antoch is dan ku’j de klokke der liek op zetten.

Hij is altijd al dol op sneeuw geweest,

Dat nen hoond doar zo gek op kan wean, dat he’k nooit ewetten

dat gekke beest.

Dan lik he verdacht völle op’n kaalf, den noa de weenterdag,
vuur’t eerst wier van de boer noar boeten mag.

Eerst de meiden weggebracht en dan op weg om IEKUS op te halen.
Eenmaal in het bos kwamen we toch nog aan het dwalen.

Eers eawn de wichter vot ebrach en doarnoa gung wiej IEKUS halen.
Mer eenmoal in’t bos zollen wiej ja zowat verdwalen.

Door de sneeuw was het grote pad bijna helemaal verdwenen.

Duur aln snee was’t grote bospad helemoal vot.

Hier was het veel te smal, takken zwiepten tegen mijn benen.

’k Löap wat roond, wörn onderwiel koold tot op’t bot.
Ik worstelde me tussen de struiken door,
Ik wosseln miej duur de struukskes hen, waant ik stun der milnin.

“Ik ben zo terug BORIS, wel even op me wachten hoor.”

“Iej möt hier wa eawn wochen heur BORIS, to’k der wier bin.”
Ik wist het zeker, dit was de goede plek.
Woar zat dat kearlke now? ’k Wus’t zeker, dit was de goeie stea.

Waar zat dat ventje nou, hield hij mij soms weer voor de gek?

En joa heur, doar stun he. Wil iej wetten wat he zear?
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Hee zear: “We’j wa hoew koold of’t hier is, ’k heb bevreuren voesten.

“Nou zeg, dat duurde lang, we staan hier vast te vriezen.

Miej MOO steet hier glad te fiddern en mos der a van proesten.”

Het is hier zo koud, dat mijn MAMOES ervan moest niezen.”
Het was hem weer eens gelukt, ik schrok me wezenloos.

’t Was em wier elukt, de skrik vleug miej in de bene.
Hee stun vlak vuur miej met zin

“IEKUS, houd nu eens je grote mond, je maakt me vreselijk boos.”

MOO, ’k har em helemoal neet ezene.
Een klein vriendelijk vrouwtje kwam op me af met uitgestoken hand.

“IEKUS, as iej oen moond now es höalen, woar zit oe verstaand?”

“Sorry hoor mevrouw, maar hij is wat zenuwachtig en verliest dan zijn verstand.

’n Klean vrouwke köm op miej of, met oetgestökken haand.

Is het goed dat ik nog even met u praat,
voordat mijn zoon met u naar huis toe gaat?

“’t Spit miej heur mevrouw, mer wiej mot nog efkes proaten met mekaar.
Hee is nog nooit van hoes ewes, doarum döt he zo raar.

Hij is namelijk nog nooit van huis geweest en vindt het echt niet fijn.
En om heel eerlijk tegen u te zijn, doet het mij ook best een beetje pijn.

Um heel earlke te wean, döt’ miej ok bes wa zeer.

Maar zoals altijd is het weer eens zijn eigen schuld,

Mer’t is zin eegne skoold, möt he mer neet zo ongeduldig wean.”

want het is zo’n ventje ongeduld.”

Verdretig zear ze: “Dag mien jongen, ik zal de dagen da’j vot bint tellen.

Verdrietig zei ze: “Dag mijn jongen, ik zal de dagen tellen.”

’t Zal wa wennen wean um’t ’n tiedje zoonder oe te mötten stellen.”

Ik zocht naar woorden om haar gerust te kunnen stellen.
“Ik zal goed op hem letten mevrouw, continu

Ik zear: “’k Zal wa’n eugke op em holen, dat za’k oe versprekken.

en ervoor zorgen dat hij voldoende eet, dat beloof ik u.”

Wiej woont ja zo dichte biej, at’ neet geet, is’t zo bekekken.”

IEKUS trök’n oarig gezichte en zear: “Mer’k doo toch neet altied zo!”
Hee knipogen noar miej en dreaien zich wier umme noar zin MOO.

“Het beste dan, mijn jongen en je zult zien de tijd gaat vlug,

“MAMOES goat toch rap noar binnen, ’t is boeten vuur oe ja völs te koold.”

Netjes met twee woorden spreken en alleen als ze je wat vragen,

“Now dan mien jongen, völle wille en deank der an dat wiej van oe hooldt.”

ook hoop ik dat je je verder rustig en beleefd zult gedragen.

voordat je het in de gaten hebt ben je al weer bij ons terug.

Geen gekke dingen doen en altijd goed luisteren naar deze mevrouw.”
“Ajuus, MAMOES.” “Ajuus, IEKUS, heanig an heur, ’k möt now goan.

“Zal ik doen hoor MAMOES. Ga maar gauw naar binnen, straks vat je nog kou.”

Gedreagt oe en weart leef, heb iej dat good verstoan?”
’t Ofskeid völ eur zwoar,

“Dag, IEKUS, tot ziens hoor, ik moet nu echt gaan.”

biej beaide zag’k ‘n tröankesspoar.

Het afscheid was ontroerend, bij beiden biggelde een traan.

’t Kosten miezeelf ok flink sloeken,

Ik stond zelf ook bijna te huilen,

’t was mer good da’k achter mien das kon kroepen.

maar kon me gelukkig achter mijn das verschuilen.
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Wat harren die beaide’n verdreet,

Wat hadden ze beiden een verdriet,

’t speet miej zo, dit was glad de bedoolge neet.

het speet me zo, dit was echt mijn bedoeling niet.

Mer zee rechen de rugge, zweaien nog efkes en in één moal was ze weg.

Maar ze rechtte haar rug, zwaaide en ineens was ze weg.

“Mien PAPUS wol ok kommen, mer’t was eaglijk a te lech.

“PAPUS moest bij mijn zusje blijven,” zei IEKUS, “dat was even pech.

MOO zear dat he better biej mien zuske kon bliewn,

MAMOES vond dat eigenlijk wel fijn,

at’ dan wat oet zol lopen, kon hee eur’t fläske giewn.

want mijn zusje is nog heel erg klein.
Als het dan wat uit zou lopen deze morgen

JANUS, wol ok wa geerne met hier opan,
mer dat vunden de HOOGE HEERN gin good plan.”

dan kon PAPUS mooi voor LOESJE zorgen.

Hee stappen op mien haand en glee in’ zak van mien jas,

Maar volgens de oudsten van ons volk, was dat geen goed idee.”

JANUS, mijn vriendje wilde dolgraag met me mee.
mien haande veagen ik of an’t puntje van mien das.
Hij stapte op mijn hand en gleed voorzichtig in de zak van mijn jas.
“Hoezo,” vröag ik oondertusken, “of is hee nog aarger as ieje dan?”

Mijn kletsnatte hand veegde ik af aan mijn das.

Vuur mien geveul kon ik wa twei van die kleane breukskes an.
“Hoezo,” vroeg ik ondertussen, “of is JANUS nog erger dan jij?”

IEKUS keek miej lachend an en zear: “Dat kö’j wa vergetten.

Voor mijn gevoel kon er nog wel zo’n kleine D`LOMUS bij.

Wat wiej a hebt oet-evretten, dat wil’iej neet wetten!
Wiej hoolt wa van’ geintje, mer doot nooit gemeen.

IEKUS keek lachend omhoog. ”Dat kun je echt wel vergeten.

Op skole stoat wiej beaide neet vuur niks te book as doondersteen.”

Wat wij al samen hebben uitgespookt, dat wil jij vast niet weten!
We houden wel van een geintje, maar doen nooit gemeen.

Wiej worsteln oons duur de struken hen, BORIS kwispeln toew at’e miej zag.

Op school staan we beiden niet voor niets bekend als dondersteen.”

Hee reuk an mien jas en blekken. “Ik gleuf IEKUS, dat he oe wa mag.”
Ik dea-r-em an de reem, höal em vast

We worstelden ons tussen de struiken door, daar kwam BORIS ook al aan.

en zear, “iej harren’t a in de gaten hè? Wiej hebt’n gast.

Hij rook aan mijn jaszak en ging kwispelend naast me staan.

Alloh BORIS, wiej goat wier hen en now bin iej an zet,

Hij wist het al, we hadden een gast.

waant ik deank neet dat ik van hieroet de weg terugge nog wet.”

“Goed volk BORIS,” zei ik en klikte de riem aan zijn halsband vast.

Zo löapen wiej noar hoes hen, BORIS löap vuurop.

Zo liepen we terug naar huis, BORIS ging voorop.

IEKUS in mien jaskenzak, ’t völ helemoal neet op.

IEKUS weggedoken in mijn zak, het viel helemaal niet op.

30

‘s Moandagsmorns | Maandagmorgen

Oonze stroate

Onze straat

Eenmoal in oonze stroate kömmen keek IEKUS vuurzichtig oawer’n raand.

Eenmaal in onze straat, keek IEKUS voorzichtig over de rand.

“Woar is’t bos, RIET. Woar is’t zaand?

“Waar is het bos, RIET. Waar is het zand?

’t Lik wa’n aandre wearld woarin wiej bint belaand.

Het lijkt wel een andere wereld waarin we zijn beland.

Breng miej mer vlot terugge, dit is één groot misverstaand.”

Breng me maar snel terug, dit is één groot misverstand!”

“Zo woont wiej, met’n aln op nen rieje nöast mekaar.

“Zo wonen wij IEKUS, allemaal op een rij heel netjes naast elkaar.

Nen rechte stroate der tuskenin, gin meanske veend dat raar.

Met zo af en toe een straat ertussen en niemand vindt het raar.”

Mer hier is oons hoes a, ’t doern neet zo laank.”

Vanaf de stoep waren we het tuinpad opgelopen.

’k Dear de vuurdure lös en wiej stun in’ gaank.

Met de sleutel deed ik de voordeur open.

Hung mien jas an’ kapstok en’ reem oawer de kleenk.

Mijn jas hing ik aan de kapstok en de hondenriem over de klink.

An BORIS’ vacht plakken sneevlokken, he skudden zich es fleenk.

BORIS was nog kletsnat van de sneeuw en schudde zich eens flink.

IEKUS keek um zich hen, voolgens miej kon he wa geulen.

Voorzichtig haalde ik IEKUS uit mijn zak en hij keek eens om zich heen.

Alns was vrömd, wat mos dat kearlke zich allenig veulen.

Het was allemaal zo anders, hij voelde zich vast erg alleen.

BORIS skudden nog’n moal, de drek vleug noar alle kaanten,

BORIS schudde nog eens, de modder spatte naar alle kanten.
“Een beetje als thuis,” zei IEKUS wijzend naar de modder op de planten.

oawer de tiegels, tiegen de duren, tusken de skone en de plaanten.

“Ja,” zei ik, “gelukkig hebben wij een grote hal,
“Krek as thoes,” zear IEKUS en hee begun te glundern.
BORIS keek miej skuldig an en besleut zich of te zundern.

want het is hier soms net een zwijnenstal.”

BORIS keek me schuldig aan en verdween snel naar zijn mand.
Ik zat IEKUS op de toafel en dear wat te dreenken in kleane köpkes.
Oet de kökenkaste pakken ik’t roonde blik met möpkes.

Even later was hij, aan het gesnurk te horen, al in dromenland beland.
Ik had IEKUS op de tafel gezet, hij was stil en in gepeins verzonken.
Ondertussen had ik voor ons beiden iets te drinken ingeschonken.

Hee preuwen nen klean stuksken en nöm nog wat.
Begun zowoar te kuiern zoonder dat he der aarg in har.

Koffie in een mok en thee in een kopje,

Oawer zinne femilie, zin hoes, ’t bos en oawer de skole.

Hij vond het koekje lekker en zat er flink aan te knabbelen.

Zoonder der biej noa te deanken, verteeln’e miej a nen hele bole.

Tussen het eten door begon hij zowaar te babbelen.

een mop voor mij en voor IEKUS een mopje.
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Oawer ditjes en datjes en nog völle mear.

Over ditjes en datjes en nog veel meer.

Ik vullen de köpkes nog mer nen keer.

Ik vulde onze kopjes nog maar een keer.

Hee löap oawer de toafel en keek um zich hen:

IEKUS liep de tafel rond

“Ik zee hier ok dinge die’k van hoes oet wa ken.

om te bekijken wat er zoal in de kamer stond.

De steule, de toafel, de kaste en’t dresswaar,

Sommige dingen kende hij wel, de tafel, de stoelen en het dressoir.

aandre dinge veen ik heel raar.”

Maar de telefoon, de televisie en de computer vond hij toch wel raar.

Hee wees noar’n computer, de tillefoon en tillevizie

Ik probeerde antwoord te geven op alle vragen die hij had

“Die bint niej vuur miej, woarvuur gebroek iej die?”

en geloof me maar, dat waren er heel wat!

Ik prebearen um em oetleg te giewn op alle vroagen die at he har

“Maar RIET, waarom wonen jullie zo dicht bij elkaar

en geleuf miej mer, dat warren der heel wat.

en in van die blokken, dat vind ik zo raar.
Is dat nou wonen in de “Grote Stad”

“En RIET, woarumme woont iejleu now zo bekrömpen, ’k veen dat zo apart.

of hoe noemen jullie dat?”

Is dat now wat wiej neumt: Wonnen in de “Grote stad”?”
“Die vraag, IEKUS, is helemaal niet zo gek.
“Nee heur, IEKUS, wiej woont nog an’ raand.

Er zijn zoveel mensen en iedereen wil graag een eigen plek.

Hier hebt wiej nog beume, nen viever en’ stukske laand.
Gelukkig wonen wij nog aan de rand
In de binnenstad woont ze as hoar op nen hoond,

en hebben zelfs nog een eigen stukje land.

doar hebt ze ginnen tuin mear of nen stuksken groond.

Met een tuin, een beetje groen en bomen.
In het centrum van de stad zou ik niet kunnen wonen.

Wiejleu hebt allemoal geerne nen stea vuur oons egen.
Dat iejleu doarduur meender ruumte hebt is oonze skoold,

Het is daar heel rumoerig en veel te druk vooral.

doar za’k neet um legen.

Het liefst woonde ik in het bos, maar daar wonen jullie al.
En als we dan ook nog, net als jullie, kriskras gingen bouwen, zouden

Doarum hebt wiej beslötten huze te stapeln tot wa twintig huze hoog en mear.

we helemaal geen natuur meer overhouden.”

Flats neumt ze dat, at wiej noar de stad hen goat, zee’j ze a van vear.

IEKUS keek opeens heel erg verbaasd,
Ik zal’t oe loaten zeen hoew good of dat past.”

daarom pakte ik de blokkendoos en zette die er bij naast.

Oonderwiel halen ik de blokkendeuze oet de kast.
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Hierin zit gekluurde blökskes van verskilnde moaten,

Hierin zitten gekleurde blokken van elk formaat,

doarvan maken ik huze en stroaten.

zo maakte ik snel een paar huizen en een lange straat.

Ik pakken’ paar veerkaante blökskes en zear: “IEKUS, kiek,

Ondertussen vertelde ik verder hoe het zat

dissen vorm heet “KUBUS”, alle veer de kaanten bint geliek.

terwijl IEKUS nog een stuk van zijn koekje at.

Umdat oons hoes ok zo veerkaant is, steet’ zo vaste as’n diek.”

“Ons huis heeft, als een KUBUS, allemaal rechte kanten.

Ik lear nog mear blökskes op nen rieje: “En zo neume wiej’t ’n wiek.

Met vaak een tuintje ervoor om plantjes in te planten.
Hier bij de blokken kun je zien hoe goed dat past.

Steelt oe’s vuur, nen roond hoes dat an’t kulen geet.

Door die rechte onderkant staat ons huis muurvast.

Gleuwt miej mer a’j der dan in wilt, dat geet zo maklijk neet.”
Stel je voor dat ons huis rond zou zijn en dan opeens gaat rollen.
Hee mos heel hard lachen,

Als ik dan naar binnen wil moet ik wel heel hard hollen.”

zin buukske skudden biej de gedachen.

IEKUS moest heel hard lachen bij het idee,
“Elke wieke hef zin egen kaarke, skolen en weenkels, ’n soort dörp in’t klean.

zo erg dat zijn buikje schudde en zelfs de tafel bewoog mee.

Neet alleman höaldt van al dat grote en wil mangs ok’n betje femilie wean.
Met nog meer blokken maakte ik een woonwijk, alle huizen netjes op een rij.
Vroger warren wiej net as iejleu, ok völ mear op oons egen,

“Als een straat vol met blokken is, kan er dus geen huis meer bij.

iederene dea dat wat zee’t leefste deaden.

Daarom zijn we gaan stapelen tot wel twintig hoog en nog veel meer.
Je hoeft dan geen trappen meer te lopen, want er gaat een lift op en neer.

De timmerman maken steule, de hearder spun’t goarn,
zo gung dat dag in, dag oet, völle, völle joarn.

Zo blijft onze bebouwing zo klein als het maar kan
en moet iedereen zich houden aan een vooropgezet plan.

De bakker bakken brood, vleis haalden iej biej’n slager
en den kreeg op zinne buurte’t wild wier van de jager.

Vroeger waren we net als jullie, veel meer op onszelf
in de loop der jaren veranderde dat vanzelf.

De boer meelken en doarvan wörden duur de boerinne keeze maakt.

Iedereen deed datgene waar ze goed in waren.

Echte boerenkeeze is wat aaltied nog’t lekkerst smaakt.

De timmerman maakte stoelen, de herder spon het garen.

Mer met de koompst van machienes köm der ok oawera fabrieken.

De bakker bakte brood, vlees haalde je bij de slager

Alns mös rapper en gekoper met niejmoodse technieken.

en die kreeg op zijn beurt het wild weer van de jager.
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Doarum hebt wiej zovöl weagen neudig, vuur’t vervoer van al dat spöl,

De boer zorgde voor de dieren en de boerin maakte kaas,

mer ok vuur’t waark en mangs gewoon vuur de flauwekul.

zo was eigenlijk iedereen een beetje eigen baas.
Maar met de komst van machines werd alles gemaakt in een fabriek.

Wiejleu hoold van reaizen met’n trein, vleegmechien of op de boot.”

Het kon veel makkelijker en goedkoper met behulp van techniek.

“Met wat?” Zin kleane eugkes wörn as sköttelkes zo groot.
We moesten er alleen nog voor zorgen dat we het op de juiste plek kregen
“We’j IEKUS, wat wiej doot? Wiej pakt oe’n skrifke

en daarom zitten we nu opgescheept met zo verschrikkelijk veel wegen.

en doarin skriewt wiej met’n stifke,

Die zijn dus noodzakelijk voor het transport naar de leverancier.

alle weure die a’j neet begriept.

Bovendien gebruiken we ze voor ons werk en soms voor het plezier.

En hebt wiej dan’ betje tied,
zo as oonder’t kokkerellen,

Wij mensen reizen graag met de trein, het vliegtuig of de boot.”

dan za’k oe der alns oawer vertellen.”

“Met wat?” Zijn kleine oogjes werden groot.

Zo ezeg, zo edoan.

“Weet je wat IEKUS, ik pak voor woorden die je niet begrijpt een schrift,

Trein, Vleegmechien en Boot kömmen der in te stoan.

dan schrijven we die daarin met een stift.

Mer ok Weenkel, Febriek en Kubus

Hebben we dan een keer even tijd, zoals onder het kokkerellen,

har’e nog onthöalen, den kloken D’LOMUS.

dan zal ik je alles over die moeilijke woorden vertellen.”

Ineens: Bim, bam, bim, bam, tot wa tien moal.

Zo gezegd zo gedaan.

“Wa’s dat now wier, wat’n keboal?

Trein, Vliegtuig en Boot kwamen er in te staan.

Koomp dat oet dat hoolten blok?”

Ook Winkel en Fabriek had hij nog onthouden

“Joa IEKUS, dat is oonze klok.

en schudde hij Kubus en Lift ook nog even uit zijn mouwen.

Doarop zeet wiej hoew late of’t is.

Ineens: Bim Bam, Bim Bam, tot wel tien keer.

Ik haal eers eawn vuur oe ’n gleasken fris

“Wat is dat nu weer?

en vuur miej temet,

Komt dat uit dat houten blok?”

nog’n köpke thee.

“Ja IEKUS, dat is onze klok.

Wil iej geerne klokkekieken leren?

Daarop zien wij hoe laat het is.

Dan goat wiej dat zo’s eawn oetprebearen.

Wil je leren klokkijken? Dat is oké.

Goat good zitten en dan beginne wiej der umsgliek met.

Ik haal voor jou een glaasje fris,

’k Deank dat wiej dat vuur’n middag nog net redt.”

voor mij een kopje thee
en dan beginnen we daar mee.”
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’t Klökske kleenkt,...

Zoals het klokje thuis tikt,...

“Dat blok hoolt is dus’n klok. Doarop zeet wiej hoew late of’t is.

“Aan de muur, dat houten blok,

Precies de juuste tied, zodat ik de busse neet mis.

noemen wij een klok.

De meakens bint aait op tied op skole

Daarop zien wij hoe laat het is.

en WILLEM op cursus, waant hee spölt viole.

Het geeft precies de juiste tijd, zodat ik de bus niet mis.

’n Klokke in’t hoes veen ik’n genot.

De meisjes zijn altijd op tijd op school

Alns mooi op tied, niks zo mer in de weelde bookweaite vot.

en WILLEM op les, want hij speelt viool.

Oons hele leawn löp voolgens’n oetgestipelden gaank.

Ik zou niet weten hoe het allemaal moest, zonder onze klok.

Mangs geet’ vlot en mangs doert’ oons te laank.

Niets ging dan meer op tijd, alles moest op de gok.

’t Noadeel an meansken? Zee bint aait drok.

Ons hele leven verloopt volgens regeltjes en tijden,

Wiej möt ok wa rap wean, waant vuur da’j ’t wet zit oe tied der awier op.”

maar dat heeft natuurlijk ook zijn schaduwzijden.
Mensen zijn altijd druk, iedereen werkt zich krom.

“Wiej hebt neet zo’n deenk,” zear IEKUS, “wiej doot alns heanig.

Het leven gaat eigenlijk veel te snel, de tijd vliegt om.”

Nen paar tellen mear of meender döt oons weanig.
“Wij hebben niet zo’n ding,” zei IEKUS, “wij doen het kalm aan.
Wiej least de tied of an hoew de zunne of moane steet.

We lezen de tijd af aan de stand van zon en maan.

Dat dat mangs neet helemoal klopt, dat akkedeert oons neet.
Een paar tellen meer of minder, interesseert ons geen fluit.
Wiej nemt de tied der vuur, doarin bint wiej staark.

En eventjes moeten wachten, dat maakt ons niks uit.

Verteelt miej es wat oawer oele klokke. Hoew geet dat in zin waark?”

Wij maken ons niet zo druk om een beetje tijdverlies,
maar vertel eens RIET, met jullie klok, hoe gaat dat precies?”

“Let mer eawn good op,” zear’k, “dan he’j ’t zo duur.”
“Za’k doon,” zear IEKUS, “wiej goat der vuur.”

“Als je even goed oplet,” zei ik, “heb je het zo door.”
“Oké,” zei IEKUS, “begin maar hoor.”

Ik pakken’ potlöadje en’ stukske pepier.
Teken’ ceerkel met ciefers: 1, 2, 3, 4,...

Ik pakte een potlood en een stuk papier
en tekende een cirkel met daarin cijfers: 1,2,3,4,...

’n Kotn en’ laankn wiezer op’n apart vel.

Een korte en een lange wijzer op een apart vel.

Ik nöm ne skeare en knippen snel

Ik nam een schaar en knipte snel,

’n pepieren klokmodel.

een papieren klokmodel.
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“Hoew teelt D’LOMOOS eaglijk IEKUS, net zo asse wiej?”

“Hoe tellen D’LOMOOS eigenlijk IEKUS, net zo als wij?”

Hee begun drekt te tellen en gebroeken doar zinne veengerkes biej.

Hij begon meteen te tellen en gebruikte daar zijn vingers bij.

Biej’n lästen veenger, was he wier noar’n eersten egoan.

Bij zijn laatste vinger, begon hij weer van voor af aan.

’t Was duudlijk te zeen, dat har hee vaker edoan.

Het was duidelijk te zien, dit had hij al vaker gedaan.

Oonderwiel vertellen ik em hoew oonzen dag

Ondertussen vertelde ik hem hoe onze dag

der, in uren ezene, zo’n betje oetzag.

er, in uren gezien, ongeveer uit zag.

“Nen klokke, IEKUS, hef twaalf uren zo a’j zeet,
mer nen dag hef der veerentwintig en die zee’j in’t eerste klökske neet.

“Een klok, IEKUS, heeft maar twaalf uren,
terwijl onze dagen vierentwintig uren duren.

As meanske mö’j mangs ok gleunig slimme wean,

Daar hebben wij mensen wat op gevonden,

doarum hebt wiej darteene tot veerntwintig in’t klean,

de wijzers draaien namelijk twee keer dezelfde ronden.

in de roonte, helemoal apart,
precies in’t miln der biej ezat.

Na 12 uur ’s middags zeggen we wel weer 1 uur, 2 uur, enzovoort,
maar schrijven 13.00 uur, 14.00 uur en weten dan dat het bij de middag hoort.

De wiezers dreait zo twei moal’n zeelven kreenk.

Een uur heeft zestig minuten, vijftien minuten samen noemen we een kwartier.

Vemdaags neumt wiej’n boetnsten en nomdaags’n milnsten reenk.

Daarvan gaan er in elk uur dus welgeteld, vier.

’n Uur hef zestig menuten. Viefteen menuten neumt wiej’n keteer.

Soms zeggen we “...minuten over” en een andere keer is het “...minuten voor”.

Doarvan goat der in’ uur dus walgeteeld, veer.

Dat is niet erg moeilijk, maar wel even wennen hoor.

Mangs zegt wiej “’n menute oawer” of “’n menute vuur”.
Da’s efkes wennen, mer iej hebt dat zo duur.

We beginnen met tellen, precies midden in de nacht.
Alles is nog stil, iedereen slaapt zacht.

Wiej begeent met uren tellen, precies miln in’ nach,

Dan komt langzaam het zonnetje op en het wordt licht.

alns is dan nog stille, alleman slöp zach.

Zo af en toe bewegen de gordijnen en zie je een gezicht.

Dan koomp laankzaam’t zunneke op en wördt’ heanig an lech.
Of en tow zee’j dat der aargens’n gedien beweg.

Rond 7 uur worden de meeste mensen wakker en moeten naar hun werk.
Buiten wordt het warmer, de zonnestralen worden sterk.

Um zuuwn uur wördt de meeste leu wakker, zee möt dan noar’t waark.

Staat het zonnetje bijna op z’n hoogst, dan slaat ons klokje 12 uur.

Boeten is’t a’n betje wöarmer, de zunnestroalen wordt staark.

Daarna begint het weer opnieuw met het eerste middaguur.

Steet’ zunneke op zin heugst, dan slöt de klokke twaalf uren.

Ook zonder zon, en dat is vaak in ons bewolkte Nederland,

En dan begeent’ hele spöl wier helemoal van tevuren.

zien wij hoe laat het is aan de hand van de wijzerstand.”
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Zo zeet wiej ok zoonder zunne an de wiezerstaand

De klok was klaar, de wijzers lagen er los naast.

hoew late of’t is in oons bewolkte vaderlaand.”

Ik liet ze draaien, IEKUS keek verbaasd.

Toew de pepiern klokke of was dreaien ik de wiezers in’t roond

IEKUS wörn der stille van en keek glad verstomd.

“Bij elke vijfde minuut van alle zestig staat een cijfer.
Deze kleine wijzer gaat heel traag, een echte achterblijver.

“Op’t rechter klökske stoat zestig stipkes, biej eelke vief steet’n getal.

Hij gaat maar vijf streepjes in een uur en dat is niet slim,

De kleane wiezer geet heel laankzaam, da’s een troag geval.

want de lange wijzer wil er zestig en haalt hem daarom steeds weer in.

Hee geet mer vief stipkes in’t uur en da’s neet heel slim,
waant’n laanken wiezer döt der zestig en haalt’m steurig in.

Als de lange wijzer rechtop staat, is er weer een uur voorbij.
Soms hoor je dan een bel of slaat er een bimbam bij.

At’n längsten wiezer wier rechtop steet, is der’n uur vuurbiej.

Bij de halve uren één en bij de hele uren het aantal slagen,

Mangs heur iej der dan nen koekkoek of nen bimbam biej.

wat overeenkomt met het cijfer dat de hele uren dragen.

Elke klokke hef zo zin eegne slag biej’t halve uur of heel.

De cijfers op onze grote klok zijn Romeins,

Grote stoande klokken spölt mangs’n wieske um’t keteer.

maar kijk eens hier, IEKUS, hier heb ik wat kleins.
Dit is mijn horloge, zonder cijfers, alleen een stip.

De ciefers op oonze grote klokke bint Romeans,

Oh nee, wat zie ik nu? Verhip!

mer kiek es hier IEKUS, hier he’k wat kleans.
Dit is mien alloozie, zoonder cieferkes, allene nen kleanen stip.

Door dat klokkijken zijn we helemaal de tijd vergeten.

Ooh nee, wat zee’k now? ’t Is zowat twaalf uur, verhip!

De meisjes komen zo thuis om een boterham te eten.
We moeten opschieten, het is bijna twaalf uur.

Duur’t klokkekieken bint wiej glad de tied vergetten.

Ik zet alvast voor de thee een ketel water op het vuur.

De meakens koompt zo thoes um stoete te etten.
Nog even snel en dan ben ik aan het eind van dit verhaal.
Nog eawn vlot en dan bin’k an’t eande van’t verhaal.

Dit is een wekker, een klok zonder wijzers, we noemen dat digitaal.

Di’s nen wekker, ’n klökske zoonder wiezers, wiej neumt dat digitaal.

Alle cijfers bestaan uit kleine lampjes en dat is

Alle cieferkes bestoat oet kleane lämpkes en dat is,

‘s nachts heel handig in de duisternis.

’s nachs gleunig maklijk in de duusternis.
Zo belangrijk IEKUS is de klok voor het verloop van onze dag,
En now is’t of-eleupen met luiern.

maar nu moeten we nog even hard aan de slag.

Wiej hebt a völ te laank zitten kuiern.
Eawn anpakken IEKUS met toafeldekken,

We hebben eigenlijk veel te lang zitten kwekken.

oonder’t etten könt wiej wa wier vearder kwekken.”

Kom op IEKUS, dan gaan we gauw de tafel dekken.”
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Middagetten

Middageten

De thee stun lekker eawn te trekken,

Terwijl de thee al stond te trekken,

onderwiel gung ik de toafel dekken.

ging ik gauw de tafel dekken.

Van alle soorten beleg, teelders, voorken en messen.

Allerlei soorten broodbeleg, bordjes, vorken en messen.

Thee, meelk en sinaasappelsap, um’n dös te lessen.

Thee, melk en sinaasappelsap om de dorst te lessen.

IEKUS gung vuurzichtig zitten op’t reandke

IEKUS zat op de rand van de botervloot,

van’ bottervloot, vlak nöast’ stoeten meandke.

naast het mandje met volkorenbrood.

Hee wees: “Wa’s dit en wa’s dat?

Al wijzend vroeg hij: ”Wat is dit en wat is dat?

Kö’j dat ok etten? En dat he’k van mien leawn nog nooit ehad!”

Kun je dit ook eten? En dat heb ik nog nooit gehad!”

De achterdure gung lös en beaide wichter stroekeln noar binnen.

De achterdeur ging open en met veel lawaai kwamen mijn twee dochters binnen.

“Eers de haande wasken meakens, dan könt wiej vlot met’ etten beginnen.”

“Als jullie gauw je handen wassen dan kunnen we meteen beginnen.”
Ik draaide me om en schrok toen ik zag wat IEKUS had gedaan.

Ik dreaien miej umme en skruk toe’k zag wat IEKUS har edoan.

Hij was nota bene, bovenop de honingpot gaan staan.

Hee was verdorie boawn op’n honnigpot goan stoan.
In een flits zag ik hem kijken, zo van, o, o, nu krijg ik straf.
’k Zag em deanken: Now he’k ’t gangs,

Dus klauterde hij er vliegensvlug vanaf.

RIET kik zo hellig, now krieg’k der van langs.

Maar zijn vingers bleven

Dus wol’e der van of, mer dat gung neet zo vlot,

aan het deksel kleven.

waant zinne veengerkes bleewn pikken an’t deksel van’ pot.
Hij tuimelde plotseling voorover, waardoor
Hee kukeln nieds vuuroawer, prebearen zich nog te griepen

hij zijn evenwicht verloor.

wat gruwelijk mislukken, woarduur he in nen meelkmok kiepen.

Probeerde zich nog vast te grijpen met zijn handje
aan het dekselrandje.

Hee gung köpke oonder, wiej zaggen allene nog’n klean heandke
den zich vaste heul an’t reandke.

Tevergeefs en met een grote plons, pardoes
viel hij in een met volle melk gevulde kroes.

Hoosend en proesend, kats wit um’n snoetn,

Hij ging kopje onder, ik kon mijn ogen niet geloven.

zear he: “Haalt miej hier toch astebleef oet!”

Hoestend en proestend kwam hij weer boven.

Hee skudden zin heuwdke en zear: “Gattegat,

Hij schudde met zijn hoofd en zei: “Gattegat,

wat vuur smerig raar gerei is dat?”

wat voor raar wit spul is dat?”
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PETRA dreaien zich rap umme toew ze’t vuurval zag,
mer SANDRA kon’t neet mear holen en tegliek skeuten zee in’ lach.
“Da’s pas lachen MOO, now bint wiej met oons viewn.

Ze gierden het beiden uit van plezier.

Wat’n lollig kearlke, hoelaank mag hee bliewn?”

“Dit is pas leuk MAM, hoelang blijft hij hier?”

’k Zear: “Meakens, di’s dus IEKUS, giewt’m nog mer ginnen haand.

Ik zei: ”Dames, dit is dus IEKUS, geef hem nu maar even geen hand.

Eers za’k der vuur zoargen dat he biej’n waskebak belaandt.

Eerst zal ik ervoor zorgen dat hij bij de wasbak belandt.

As iejleu vusken nen plakke stoete goat smeren,

Beginnen jullie maar vast een boterham te smeren.

dan help ik dissen ondogd efkes oet zinne natte kleren.”

Dan help ik deze ondeugd uit zijn natte kleren.”

’k Pakken em in’ nekke en zat’m op’t anrech neer.

Ik vatte hem in zijn kraagje en zette hem op het aanrecht neer.

“Luuster iej es efkes good noar miej, meneer.

“Luister jij eens even goed naar mij jongeheer,

A’j wat wilt preuwn, de voolgende keer,

proeven doen wij met een lepeltje, daar moet je maar aan wennen

dan mö’j dat efkes an één van oons vroagen.”

en melk is om te drinken en niet om in te zwemmen.”

De meakens zearen: “Ach MOO, iej möt’m neet zo ploagen.

De meisjes moesten lachen, SANDRA zei: “MAM, wat ben jij streng.

Hee möt an alns nog efkes wennen

Hij ziet zoveel nieuwe dingen en vindt het vast doodeng!”

PETRA draaide zich snel om toen ze het voorval zag,
maar SANDRA kon zich niet beheersen en schoot in de lach.

en eawn de bole’n betje verkennen.
“Je hebt gelijk, kijk ‘m daar nou eens staan, die kleine guit.
Aans skeet iej ok neet zo oet oen slof.

Aan het werk IEKUS, gauw die natte kleren uit.

Mö’j now es kieken, weend en water geet em of.”

Want als melk opdroogt gaat het heel zuur ruiken.
Als ik je kleren nu niet was, kun je ze niet meer gebruiken.

“Iejleu hebt geliek, kiek em doar now es stoan, den blood.”
’t Waarken miej onverwochs op’t gemood.

Heb je trouwens wel schone kleren meegenomen,

“Alloh IEKUS, as iej rap die natte klere oetdoot.

je had zo’n kleine tas?
Of had je zo’n haast om weg te komen,

Dan maak ik a vaste’n lekker waarm söpke

dat je dat vergeten was?”

en krieg iej vuur dissen moal sinaasappelsap in oe köpke.
Later könt wiej dan de meelk nog wal’s prebearen.

“Ja RIET, weet je, er lag wel extra kleding bij,

Heb iej trouwens wa skone kleren?

“Voor noodgevallen,” zei MAMOES nog tegen mij.

Iej harren zo’n kleane taske biej oe, dat zag ik zo.

In die kleine tas zit alleen maar wat te eten

Ha’j zo’n hoast um weg te kommen biej oen MOO?”

en de rest ben ik totaal vergeten.”
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“RIET, iej hebt geliek, glad vergetten!

“Maar ik heb wel kleren,” zei PETRA , “op mijn kamer, boven.”

In dat täske zit allenig wat te etten.

Een paar tellen later kwam ze weer naar beneden gestoven.

Hoe möt dat now zoonder klere al die wekken?”

Ze zette wat op de tafel en rende toen nog een keer,

“Ik heb wa wat vuur oe um an te trekken!”

heen en weer.

PETRA keek op en heul dreks op met stoete kauwn.

“Ik vond nog meer handige dingen bij mijn Barbiespullen.

“Mer dan mö’k wa efkes noar mien kamer, boawn.”

Kijk eens IEKUS, dat wordt straks smullen.”

Zee was a vot, rennen’ paar moal hen en wier.
“Wiej zit nog wa an toafel heur, now blief iej efkes hier.”

Op een kleine roze tafel werd een bordje en een kopje gezet.
Ondertussen was IEKUS ook weer aangekleed, in Ken’s jacquet!!!

“Mö’j kieken MOO, wa’k nog mear vun biej miene Barbiespullen.

Hij trok de broek tot aan zijn oksels omhoog

Hier IEKUS, temet kön iej ok lekker smullen.”

en vroeg: ”Wanneer zijn mijn eigen kleren droog?

Nen klean roazen toafel zat zee miln op’t toafelkleed.
Doar op nen roazen teelder met bestek, iej gleuft’ neet.

Ik sta voor gek en schaam me dood,
deze broek is veel te groot.

Zee har’n jacquet van Barbies kearl Ken met-enömmen.

Het zit me voor geen meter.”

“Mö’k dat an?” vreug IEKUS, “mer da’s van nen vrömn

“Wacht maar even,” zei ik, ”ik pak wel een veter.

en’t is ok nog es völs te groot.” Hee trök de bokse op tot an’ neuze.
“Dat zeet wiej ok wa, mer iej hebt now efkes gin aandre keuze.

Als ik die als een riem om je middel sluit
dan ziet het er vast veel beter uit.”

Wiej verheelpt dat wa met’n touwke
en dan rolt wiej oen mouwke

Zo gezegd, zo gedaan.

umhoge, dan he’j der gin last mear van.

Even later zat hij aan tafel met poppenkleren aan.

’t Is mer vuur efkes, oene eegne klere kö’j zo wier an.

Ik voelde een lachbui kriebelen, maar hield mijn mond stijf dicht.
Want, even tussen ons gezegd, het was geen gezicht!!

Dat steet skier, of neet meakens,” vröag’k an de wichter.
’k Kreeg gin respoons, um ealke te wean, ’t was ok gin gezichte.

Onze kleine IEKUS zat midden tussen het eetgerei.

Doar zat oonze IEKUS, miln op toafel, strak in jacquet.

Aan een roze tafel met een roze stoel erbij.

An’ roazen toafel te etten met roaze bestek.

Hij at zijn brood met roze bestek.
Geloof mij maar, dat staat heel gek.

Hee wol wetten hoew alns heten wat der op de toafel stun
en vertellen metene wat hee der van vun.

Hij wilde weten hoe alles heette wat bij ons op tafel stond.
Rook er eerst aan en stopte daarna een klein stukje in zijn mond.
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Toew he zin teelder leuge har, noa’n lästen hap

Toen zijn bordje bijna leeg was, met een zucht nam hij de laatste hap,

vröag ik: “IEKUS, wol iej nog wat sinaasappelsap?”

vroeg ik hem: ”IEKUS, wil jij nog wat sinaasappelsap?”

Hee wreef zich es eers noadeankend laanks’n kin.

Hij wreef zich eerst eens nadenkend langs zijn kin

“Joa lekker RIET, dat geet der vaste nog wa in.

en zei toen: “Ja graag RIET, dat gaat er vast nog wel in.

Wat was dat now vuur gerei woar’k zowat in verzöppen bin?”

Want waar ik bijna in verdronken ben, dat lust ik denk ik niet.
Wat was dat nou voor spul, vertel eens RIET?”

“Wiej neumt’ meelk en’t koomp oet de KOO eur geer.
Ne KOO steet in de weaide, iej kent vaste wa zo’n deer.”

“Het heet melk en komt bij de KOE vandaan,
die heb je vast wel eens in de wei zien staan.

“Joa,” zear IEKUS, “netuurlijk kenne ik ne KOO.
A’k met miene moatjes spöl en “KIEK-EN-BOE” doo,

Zo’n groot beest met een natte neus en een lange staart.

dan verstopt de meesten

Die met zwart en witte vlekken bedoel ik, het andere dier heet PAARD.”

zich tusken de peute van de beesten.
“Ja,” zei IEKUS, “natuurlijk ken ik een KOE,
Allene as zee lignt, zolange geet’ wa good,

wij spelen in de wei wel eens een spelletje: “KIEK-EN-BOE”.

mer as ze goat stoan en hun behoofte doot,...
waant möt nen KOO neug,

Alleen als de KOEIEN liggen, dan durven we wel,

dan hool iej’t beneen ech neet dreug.

maar als ze gaan staan dan verdwijnen we snel,
want als er wat naar beneden komt van zo hoog

Ik kan oe vertellen dat gif nen stroal

en je bent in de buurt dan hou je het niet droog.

van wa viefteen liter in ene moal!
Um van’ grote bosskop nog neet eens te sprekken,

Om van een grote boodschap nog niet eens te spreken,

vuurda’j die loch wier kwiet bint, dat doert wekken!”

die lucht raak je echt zo snel niet kwijt, dat duurt weken!”

Op de wieze zoas he’t oet de deuke dear,

Zoals hij het vertelde, in geuren en kleuren,

’t was net o’k nöast’m in de weaide lear.

je zag het voor je ogen gebeuren.

Zoonder mer’n betje faantesie te gebroeken,

Zonder maar enigzins je fantasie te gebruiken,

ko’j de mestlocht zowat roeken.

kon je de mestlucht bijna ruiken.

De meakes learen krom oawer de toafel, ze lachen zich kepot.

De meisjes kwamen niet meer bij, ze gierden het uit.

Ikzeelf har der ok meuite met en zear doarum iets te vlot:

Ikzelf had er ook moeite mee en zei daarom overdreven luid:

“Dit is neet fesoenlijk IEKUS, wiej zit nog te etten.

“Dit is niet zo netjes IEKUS, we zitten nog te eten

Boetendat möt wiej opsketen en de tied neet vergetten.

bovendien moeten we opschieten en de tijd niet vergeten.
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Wiej goat straks wa eawn kieken biej

Weet je wat, we lopen straks wel even langs de kinderboerderij.

nog mear deers op de keenderboerderiej.

Ik moet toch nog boodschappen doen; dat is daar vlakbij.

De weenkels woar’k hen möt bint doar vlakbiej.

Zo kan BORIS ook een flinke wandeling maken

Noa’t ofwasken, met’n keteerken, um en noabiej.

en kun jij met nog meer dieren kennismaken.

Hier heb iej nog wat sap, dreenk’t mer lekker op.”

Hier heb je nog wat sap, drink dat maar lekker op.”

IEKUS pakken zin roaze mökske en nöm nen groten slok.

IEKUS pakte z’n roze bekertje en nam een grote slok.
PETRA kon het niet laten en bedacht een mooie zin:

PETRA kon’t neet loaten en bedach nen mooien zin:

“Drink per dag minstens 3 glazen melk,

“Dreenk op nen dag drei glazen meelk,

dat is goed voor elk.

waant dat is good voor eelk,

Of doe zoals IEKUS en zwem er even in.”

of doot zoas IEKUS en zweamt der efkes in.”
Terwijl IEKUS hier al mopperend commentaar op gaf
Wiej mossen der um lachen, IEKUS mostern wat vuur zich oet.

ruimden wij drieen lachend de tafel af.

De toafel was rap op-eruumd, al’t dreenken en de stoet.

“Dames, het is nu echt tijd om naar school te gaan.”

“Alloh vrouleu, ’t is tied, iejleu möt op skole opan.”

“Dag IEKUS, dag MAM, mogen we voor onderweg nog een BANAAN?”

“MOO, mangt wiej nog nen BENANE vuur oonderweg met dan?”
“Wat is dat nu weer, kun je dat ook eten?”
“Netuurlijk mag dat en dan rap, temet krie’j nog straf van oeleun measter.”

wilde IEKUS weten.

Vot warren ze, de achterdure wiedwaagns lös. Ik tikken tiegen’t veanster:

“Jazeker, het is heerlijk en gezond, we noemen het fruit.
Maar er zijn zoveel soorten, dat leg ik later op de dag wel uit.

“’t Is weenter heur, geerne in’t vervoolg de dure sloeten.
Wet iejleu wa wat vuur kole loch der koomp van boeten?

Pak maar gauw even de stift,
dan zetten we het in je schrift.

En verget neet oeleun jas dichte te doon!!!”

Hup naar school dames, ik waarschuw niet weer.

“Koomp good heur, ajuus IEKUS en tot venomdag MOO.”

Straks krijgen jullie straf van de juf en de meneer.”

En doar gungen ze duur de poorte hen met’n beaiden.
Zee keken eawn umme, waant wiej mossen nog zweaien.

Dat hielp en met de jassen nog open vlogen ze naar buiten.
“Het is winter, vergeet niet de achterdeur te sluiten!!!”

“Wat is eaglijk nen BENANE, RIET?” “Dat za’k oe straks loaten zeen.

Snel waste ik de afwas af en kletste ondertussen wat

Wiej möt toch nog eawn biej de greuntekearl wean.

met IEKUS, die op het aanrechtblad zat.

Eers rap ofwasken, as iej dan oen eegne klere wier an hebt edoan

Voordat we weggingen kon hij zijn eigen kleren weer aan.

könt wiej zo umsgeliek met BORIS an de waandel goan.”

Ze waren lekker fris en droog, de verwarming had zijn werk gedaan.
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Wei bin ik?
Geboren en getogen in’t mooie dörpke Eanter. Doar kuiern ze plat, wiej

Met gebroek van’t beukske: “Twents, hoo schrief iej dat” van Uitgeverij

wussen neet aans. Ok biej miej op de kleuterskole kuiern de meesten plat.

TwentseWelle he’k de tekst zovöl meuglijk an-epast. ‘t Eanters is net ietskes

Mangs a’j good luustern heurden iej der ene aans proaten, Eduard van de

aans dan’t Tweants en sommige weure stoat neet in de richtlienen van’t beuken.

measter, Eef van’ domie of Esther van’ dokter.

Um’t ietskes herkenbaarder te maken he’k oonze “Viej zint” vervangen duur

Met Esther spöllen ik wa-l-s en ik kan oe wa vertellen dat de sproak vuur oons

“Wiej bint”, wat gangbaarder Tweants is.

gin verskil maken. In’t spölketeer smaken eur “boterham uit een trommeltje”
net zo lekker as mien pläkken stoete oet’n tuutje en as zee “viel met haar step”

Ok har’k meuite met de -sch- en umdat wiej nog ech nen -sk- oetsprekt blif

dear’t eur net zo zeer as dat ik met mien autopet pleerden.

dat in dit book dus gewoon -sk-: skole, skone, sköape, enz.

Wat’ Nederlaands betröf: Wiej warren joonk, wiej learden vlot en zo pröat

Waarkweure he’k voloet eskreewn: lopen, loeren, enz. Behaalve weure met as

iederene in de läste klasse van de kleuterskole netjes “netjes”.

oetgaank -wn- dat he’k zo eloaten: giewn, leawn, bliewn, skriewn enz.

Op de leagere skole en ok in’t vuurtgezet oonderwies ha’k der dan ok weanig

“Ik hete IEKUS” is zo duur iederene good te leazen, helemoal netuurlijk met de

last mear met. Allenig biej oons in thoes en met könnigen wörden der Eanters

Nederlaandse versie der biej nöast. Ik hoppe da’j met völle plezeer de vertealsels

esprökken en boeten de dure Nederlands. ’t Wörden aans toew’k zeelf wichter

oawer IEKUS least, vuurleast, bekiekt en der netuurlijk ok nog wat wiezer van

kreeg. Netuurlijk kan’k netjes ABN, mer a’k hellig wor dan waart oe mer!

wördt.

Miene meakens bint der wa groot umme wörden, a hebt wiej um sommige
weure verhitte debatten ehad. ’t Weurdje -wiedwagens- vertalen ik noar

He’j toch nog op- en of anmaarking?

-wijdwagens- mer in’t Nederlands is dat wagenwijd.

Gearne! A’j ’t via’n mail doot krie’j aait berich terugge.

Kleane dinge könt’n groot verskil maken.
Seends da’k met IEKUS bezig binne, vergiewt zee’t miej gelukkig. Ik proate
now “geoorloofd” plat. Stiekem hopt ze netuurlijk dat’ nog wier oawer geet,
mer ik wet wa better: “Eens’n Eantersen, aait’n Eantersen.”
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Hoe het zover kwam
Al heel vroeg op school kwam ik erachter hoe leuk lezen en met name voorlezen

“Ik heet IEKUS” is in de eerste plaats een spannend, leuk verhaal dat gelezen,

kan zijn. Er is een tijd geweest dat geen enkel leesboek veilig was, ik verslond ze.

maar ook voorgelezen kan worden. Daarnaast heb ik geprobeerd tussen de regels

Vooral met één van de “measters” voor de klas werd het voorlezen een compleet

door een beetje respect voor de natuur mee te geven. Iets waar mijn vader ons

spektakel. Hij was gek op geschiedenis en verhief het voorlezen van verhalen tot

van jongs af aan op heeft gewezen: Hij kende elk dier, elke plant en boom bij

een professioneel theaterstuk.

naam. In de derde plaats en voor deze uitgave eigenlijk de belangrijkste:
Het dialect weer onder de aandacht brengen.

Toen ik mijn keuzepakket voor de havo moest samenstellen, had ik het geluk
dat er ook voor kunst en cultuur mocht worden gekozen. Tekenen en knutselen

In dit boek is het “Eanters” zoveel mogelijk “vertwentst” om IEKUS voor een

waren altijd al mijn favoriete bezigheden. Door deze keuze heb ik veel kennis van

breder publiek toegankelijk te maken. Het vertalen bracht wel enige moeilijk-

materialen en technieken opgedaan. Mede daardoor is, denk ik, schilderen nog

heden met zich mee, maar met deskundige hulp van Ina Laarman en Annie ter

steeds mijn grootste hobby.

Hofstede van Uitgeverij TwentseWelle ligt hier voor u een geweldig mooi eind
resultaat. Aangevuld met zelfgemaakte illustraties om de lezer een blik te gunnen

Later, toen mijn kinderen naar de basisschool gingen, was ik daar regelmatig te

in IEKUS’ eigen kleine wereld.

vinden om te helpen bij allerlei activiteiten. Het gezamenlijke uurtje niveaulezen
hoorde daar ook bij. Tijdens het lezen viel mij op dat sommige kinderen baat

“Ik heet IEKUS” is het perfecte boek om zowel de herinnering levend te houden,

hadden bij een bepaalde regelmaat. Een kort stukje van bijvoorbeeld 4 regels

alsmede deze mooie warme streektaal met zijn karakteristieke uitdrukkingen en

ging veel beter dan een lange aanééngesloten tekst. Gedichtjes lezen ging niet

zegswijzen te kunnen ontdekken.

alleen veel makkelijker dan een gewoon verhaal, maar het werd ook beter
begrepen en onthouden.
In die periode ben ik begonnen met de verhaaltjes over IEKUS, al snel gevolgd
door een “Eanterse” versie.
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Hoe schrijf en lees je Twents?
Om een goed leesbaar Twents te schrijven heb ik me verdiept in alles wat er tot

Enkele andere bijzondere lettercombinaties evenals de verdere spelling en

nu toe al in het Twents geschreven was. Uiteindelijk kwam ik tot de ontdekking

grammatica worden uitvoerig, met behulp van voorbeelden, in het boekje

dat ook daarbij geen duidelijk antwoord zat op mijn vraag, de onderlinge

besproken.

verschillen zijn te groot. In “Ik heet IEKUS” heb ik geprobeerd een middenweg
te kiezen met een goede door iedereen leesbare tekst.

Bedenk wel dat iedere Twentse tongval anders is, de Twentse spelling is een
klankspelling. Een geboren Twentenaar zal de tekst lezen zoals het hem/haar

Veel van de woorden die in de eerste, Eanterse, versie van IEKUS stonden,

door zijn/haar ouders geleerd is. Oftewel: Elk huis, hoes of huus houdt haar eigen

konden gewoon blijven staan. Alleen is nu de schrijfwijze zoveel mogelijk volgens

voordeur, veurdeur, vuurduur of veurduur!

de richtlijnen uit het boekje van de Kreenk vuur de Twentse sproak (2008).
Hieronder in het kort de Twentse spelling volgens het boekje:

Heel veel leesplezier gewenst van IEKUS EN RIET.

‘Twents, hoo schrief iej dat...’
•	De uitgangen worden voluit geschreven: lopen, kieken, nemmen, enz.
Bij de uitspraak valt de -e- weg, die ‘slikken’ we in, wat kenmerkend is voor
ons dialect en daar zijn we heel trots op.
•	Samentrekkingen tussen werkwoorden en persoonlijke voornaamwoorden
krijgen een apostrof: heb ik / he’k of goat wiej / goa’we, enz.
Soms is het beter iets voluit te schrijven als het verwarring kan geven.
•	Om -t’t- beeld te vermijden bij bijv: dat’t, wat’t schrijft men dat’, wat’,
zo ook bij an’n, van’n, dus an’ en van’.
•	Een extra letter krijgt een liggend streepje - :
wet iej wa / we-r-iej wa óf doo iej dat / doo-r-iej dat.
•	We schrijven vaak -oa- voor het nederlandse -aa-:
praten-proaten, draad-droad, haast-hoast, enz.
•	Meestal is een -oe- een -oo-: koe-koo, gedoe-gedoo, enz.
• De korte -eu- is in het Twents de -ö-: kökken, möpke, enz.
•	Onze bijzondere lange -eu- schrijven we als -öa-: möalke, gröatje,
dröadje, enz.
• De scherpe -e- als -ea-: stea, wean, klean, enz.

Voor op- of aanmerkingen heeft IEKUS een eigen e-mailadres: vraagaan@iekus.nl

• De korte -e- als -ä- in verkleinwoorden: pak-päkske, vlam-vlämske, enz.

Stuur hem een berichtje en je krijgt altijd antwoord.
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Hartelijk dank aan iedereen die mee heeft geholpen
aan het tot stand brengen van deze uitgave.
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