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MOKTERSELFIETSVAN 

God keek dus – ik denk haost mee Zun mobieltje – naor wèt Ie gemaokt hai, en zag zich zelf - zun èège zun 
wíj zegge -: de minsen mee al d’r talenten…, as bild van God…“Mòkterselfietsvan!” had Ie nog gezeed…; 
en dè hèn we sindsdien ôk gedaon…; in ieders geval Ongewoon gewoon. 

Ut Pezerikkengat hee zich ontwikkelt van Ut Aardse Paradijs van Johannes Goropius Becanus, langs ut 
Dörp van Michiel, over de Hard verRôôverde Heerlijkheid van Straatsma heen, naor ut 'Hilv’renbeek, un 
geminte van Nix-18'; en as ge nie uîtkèkt, worre we nog mee zun allen dementvriendelijk. ’t Is mar dè ge’t 
wit…. Wè zi’k ôk wir? 

“Mòkterselfietsvan” had Ie gezeed. Ut Dörp van Michiel is um dur un ringske te haolen; mènne jeugd.., daor 
moete van af blève! Net as van dië zognaamde ver-Rôôverde Heerlijk-heid: zand erover!.., asof ut ôôt 
anders is gewist. ’n wèès besluît…, en dan is ut un kwestie van Kwistut…, Kwistut…: “we maken er 
cultureel erfgoed van!”; dan gooide ik er kenderköpkes in; dè ôôgt en vuúlt veul beter as monument, ach ge 
d’r is overhene rijdt: HEERlik! Daor zun die Belsen wel blij mee zen as ze bij ons komen shoppen. 

D’r is trouwens wel ‘tiin en ‘tander veranderd: “Martien Schèèves is verbouwd”; nou worde vort geholpen 
dur - hóe hiet ze nou - Jet of Pien? Pieter Breughel, vruuger onze bibliotheek, is noú nie meer dan un 
Podium, mee wèt eten nao vunant. In de Korte Gelderstraot is er nog iemus vertrokken.. De minsen van de 
Pèrdestraot, dè Pèrdevolk zogezeed, wiesen mee Lies al wè vur vlììs ze in de kuîp han; …dè won ze zô 
houwe. Ôk hen ze de Mert nog verplaotst, anders zu ze hemelen, daocht ut College; nou lôôpt de Zwaon 
stukke minder, en laot Pim ons stillekes hemelen. “Ge moet erin geleuven”, zit ie. Z’n buren – ut zèn un 
andere Cor en Carla, ut Schouwke dus - is nou vort: 'Beer and Burgers'; daor stao dus a’k ut goed begrèèp 
dun Börger op ‘t menue.., un sort streekproduct, net as Remmerspap. Mar over ut Schouwke wil ik nou niks 
meer kwèt; d’r zit nou te veul familie hier vur binnen… Over Niks gesproken…, mee un X. 

Hoe KOMde erbij óns 'n geminte van Nix' te noemen, terwèl we toch van Lieverlee ammel ons best doen, en 
onze dokters steeds zeggen: ”Ge moet veul drinken, goed snutten en snuîven, en aojem haolen.” De miste 
van ons hier kome nog uît unne tèèd - en weten dûrum nie beter - van ut liedje: “In dun Hemel is gin bier, en 
durum drinken wij ut hier”. …D’r is dáor nie ins mir un glas…  Mar ut maokt men nie uît, ik heb sinds kort 
m’n eigenste: GUST… 

Trouwe,s ik vèèn ut hîîl goed van dun Bürger en zen maoten dè ze dè is goed gaon aonpakken hier: vruuger 
gingen we uît-drinken en nou is ut ín-drinken! Dè is slécht, jongens!!! Durum stel ik vur dè de Raod van 
Elluf ut goei vurbild gao geven, dees daog, mee dun Prins vurop; …en zeg nou nie “Sjoertem!”. Én ge wit: 
goei vurbild doet goed volgen; ik weet zeker dè de Klèèn Pezerikken hier d’r gin probleem mee hen! En ’t is 
nog beter vur onze talenten ôk. 

Talent? Dè zit bè de Klèèn Pezerikken die op school zitten. Of ze kunnen rekenen en weten waor 'Duitsland' 
ligt, weet ik nie… mar ut was unne schôône, veulzeggende opstoet giesteren. 'Mòkterselfietsvan' was op 
jullie lèèf geschreven. Wèn talent!!! Kwistut! Gif ze mar is un grôôt applaus!... én hadde’t gezien: D’r 
kwamen ôôk un paor knipôgen van Boven, van Onze Lieve Heer… en Schèève Peer… 

We gaon nog efkes schooien en bidden… en dan naor buîten, zoas onze paus ut wil: ut lèèven vieren mee 
mekaar, wetend demme ammel gemaokt zen as un selfie, van God! 

En as KAK er wir opzit, zedde woensdagavond, 7 uur hier wir welkom vur un Kruîske! 


