
Pleetalk
Pleeboy: Hey klone, keerl 
wat ne’n dom lull’n in dee 
natte krante gistern, ik kon 
der werkeluk helemoale 
niks van bakk’n. Koj in’t 
vervolg neet better dat 
domme geouwehoer ar-
gens doon woar der wie-
ters niet ene zich ut man-
geltje brekt oaver zoveulle 
vage zinnen achter me-
kare? Hoe bunt ze eigenluk 
uberhaupt bi’j ow terechte 
ekomme?

Ikke: Ze hebt mien evraogd 
en ik heb joa ezegt….

Pleeboy: Echt? Dat ze ow 
doar veur neudig meent te 
hebb’n. En kriej der wat 
veur of moj zelf knoffels 
metnemmen om al dee on-
zin uut te mogen kroamen. 
Ik lag vannachte nog te 
bedenken hoe daj dat noe 
gistern veur ow zag….

Ikke: Echt woar? Ik goa er 
schoer zowat van blozen 
keerl......

Pleeboy:  Ja hallo, ie mot 
der wieters niks achter 

zeuk’n noffel, iej wet toch 
da’k allene op sjoegels 
val. Kan wieters niks met 
keerls, en zeker neet van 
dee drietebuule as ow, dee 
meent dat ze ok nog wat te 
melden hebt an de ganse 
bevolking van Grolle. Echt 
neet…Klone, kiek mien ens 
an, kiek dan….Ik val neet 
op keerls. Ik val allene op 
vrouwleu met dikke ka-
banja’s en anders neet. 
Dan goa ik weer strak an 
de teeke hang’n….Echt, 
denk ie echt da’k ne’n 
homo bun? Daj noo viltjes 
achter de bokse mot stop-
p’n om te zeen of der ene 
anklopt?....

Ikke: Neuh, moar iej hooft 
mien neet te overtuug’n 
jong, ik stoa hier ok moar 
gewone uut mien de teune-
man te kletteren. Of iej noo 
op keerls valt, guiers of…

Pleeboy: Noo moj echt stop-
p’n met dat domme gelul. 
Ik bun op en top…..Ik val 
gewone op grote malak-
ken. De reste kump later 
wal an de beurte.Ikke: Iej 

kunt ok tegen ne’n knap-
pen guier anlopen dee 
noa dree kwarteer met 
ow metloopt hier noar de 
pisbakken veur de keerls. 
Ne’n vrouwe in wording 
zeg moar….

Pleeboy: Klone, ik goa effe 
wieter kieken….Moar ef-
fekes onder ons ezegt he, 
wej begriept mekare toch? 
Dit goaj toch neet gebroe-
ken veur weer ne’n stuks-
ken bladvulling?

Ikke: Maak ow neet dikke, 
dat buj trouwens toch al. 
Dit blieft onder ons hier op 
de plee vanut dweilhoes 
City. Er kump gin woord 
van op papier….Da beloof 
ik op de feestneuze van 
mien dronken ome Frodo.

Pleeboy: Mooi, zal ik ow 
ens wat verklapp’n dan?

En voor uw luie chroni-
queur zijn ogen kon af-
wenden trok mijn stellige 
buurman zijn rode tanga 
omhoog en stelde zich 
alsnog voor zonder de aan 
hand te reiken..

Pleeboy: Zeg moar Renate, 
voorheen René.

Ikke: Verdomd, van der 
Gijp…..Iej ok hier?

- Klone
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2020

Na(ch)t-gedachte:
Ochtendhumeur: zij sloeg haar ogen 
open, hij sloeg haar ogen dicht.

Katholiek carnaval:
We zijn allemaal kinderen van God. 
Alleen Jezus wordt voorgetrokken 
door zijn vader.

Grote wagens: DE BITTERE BALLENJONGENS 

Kindergroep: DE FRUNZELS

Kleine loopgroepen: ELSJE FIEDERELSJE

Kleine wagens: DE SNIKKELS

Grote loopgroepen: C.G. PUNANI

Knunnekes award: GROL 3TERS

Stad Grolle Straatprijs: LAANTJE VAN MORGENZON

Foto’s: Marcel Houwer

En de winnaars zijn...
En trek je dan zo’n stom 
pak aan? En dan heel veel 
drinken, begrijp ik niet, 
zonder drank kan het toch 
ook leuk zijn? Ga je dan 
ook vreemd? Leuk hoor, 
drie dagen misselijk en 
koppijn. Zooo hypocriet, 
mensen doen opeens 
aardig terwijl ze normaal 
geen hoi zeggen. 

Als je van carnaval houdt, 
dan krijg je dit soort tek-
sten naar je hoofd geslin-
gerd. Uiteraard alleen 
van mensen die niet van 
carnaval houden. Dat kan, 
maar waarom meteen zo 
negatief? Kijk, ik hou niet 
van surfen maar daar ga 
ik surfers niet mee lastig 
vallen. Waar ligt het aan 
dat de één er gek op is 
en de ander het haat. Ik 
ben heel duidelijk van de 
eerste categorie. In no-
vember begint het al. Als 
op de elfde van de elfde 
het carnaval in Keulen 
wordt geopend, kan ik wel 
brullen. Wat mooi! Al die 
mensen op de Altmarkt. 
Uit alle hoeken en gaten 
komen ze tevoorschijn. 
Alsof ze er jaren op heb-
ben moeten wachten. Alsof 
er niets anders bestaat 
dan carnaval. Keulen is 

prachtig maar het liefst 
vier ik carnaval in Grolle. 
Ik ben ook wel eens in 
Oldenzaal geweest en in 
Den Bosch maar dat is het 
niet voor mij. Ik ken daar 
niemand. En het mooie 
van carnaval is juist dat 
je overal alleen naartoe 
kunt, je komt altijd beken-
den tegen. Gisteren ben ik 
alvast naar zolder gegaan, 
neuzen in de carnavals-
spullen. Ik heb in de loop 
der jaren een ongelooflijke 
hoeveelheid carnavalsspul 
vergaard. “Rommel, breng 
toch naar de kringloop”, 
zegt mijn man. U begrijpt 
hebt, hij is geen liefheb-
ber. En dat is voor mij dan 
weer uitermate gunstig 
want we hebben kinderen. 
Het is al jaren zo dat hij op 
de maandag en dinsdag 
snippert. “Ga je carnaval 
vieren?’, vraagt de baas 
dan. “Nee, mijn vrouw”, 
is dan het antwoord. Op 
zolder vond ik niet wat ik 
zoek. Ik wil het liefst elk 
jaar iets anders maar geen 
standaard pak. Dus struin 
ik de komende weken alle 
kringloopwinkels af in de 
hoop op die ene vondst. 
Op carnavalszondag vind 
ik mijn pak ’s ochtends 
nog heel belangrijk. Op 

maan-
dag 
maakt 
het me niet 
meer uit en op dinsdag 
weet ik niet eens meer 
welk pak ik heb.

En ja, dat is echt heel 
leuk. Maar misschien moet 
je ermee opgegroeid zijn. 
Als ik het weekend voor 
carnaval het huis ver-
sier zie ik altijd een boze 
buurman hoofdschuddend 
achter het raam staan. 
Ik zwaai alaaf naar hem 
maar zijn mondhoeken 
wijzen dan nog verder 
naar beneden. Hij versiert 
zijn huis nooit, als enige in 
de straat. “Dat je daar je 
geld aan uitgeeft..”, was 
zijn antwoord op de vraag 
of  hij ook mee wilde doen 
met versieren.
Ach ja, sommige mensen 
zullen het nooit begrijpen 
en dat is misschien maar 
goed ook.

**********

Verplicht drinken

Publieksprijs: KROAM’13
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