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Even voorstellen: 
Wij zijn twee arme, behoeftige vrouwen, die de zaken niet meer voor elkaar 
konden houden. We wilden wel wat knap voor de dag komen, maar omdat onze 
financiën dat niet toeliet, zijn we maar even naar de kringloop geweest. 
Gelukkig was Lucie daar die dag niet; we hadden gezien dat ze richting 
Waaxens reed. Deze kleren zijn vanaf vanavond voor een luttel bedrag bij ons te 
huur, exclusief de hoedjes. Om nu alvast deze kosten enigszins te dekken  
bedachten we om op rooftocht te gaan. Daarom hebben wij ons toegeëigend wat 
niet van ons was. Omdat wij zo niet zijn opgevoed, hoorden wij toch een 
innerlijke stem die zei…berouw, berouw, berouw. 
Aangezien wij naar deze stem hebben geluisterd, verontschuldigen wij ons zeer 
en geven wij vandaag terug wat niet van ons is. Dit gaat echter niet zonder slag 
of stoot dus luister maar even. 
 
Tsjam: 
Tsjam Visser had ooit twee sokken voor op bed, 
Gebreid door Martha Kaastra, wat een pret. 
Lekker warme voeten leek ons ook wel wat, 
Vandaar dat we er 1 hebben gejat. 
Maar met 1 sok konden wij niet veel, 
Het is nooit een echt geheel. 
Tsjam zocht zich in Appelscha een bult 
En de stofzuiger kreeg eerst de schuld. 
In de koelkast, onder het bed, ze zocht zich de rambam 
Maar geen sok die voor het licht kwam. 
Natuurlijk niet, want die sok zat al bij ons in de tas verstopt 
Ja Tsjam, door ons ben je gefopt. 
We hopen dat je niet een nieuwe bij Martha hebt besteld 
Want ja, dat kost je extra geld. 
Daarom geven we heel vlug, 
Jouw eigendom terug. 
 
Jettie (steen met vogel) 
Bij Jettie was niet veel te halen 
Dat was voor ons echt balen. 



Alles wat ze gebruikt is degelijk opgeborgen, 
Dit baarde ons wel enige zorgen. 
Wat kon er dan worden geroofd? 
Of zagen wij iets over het hoofd? 
Twee, drie.vierkeer zijn we bij haar huis geweest, 
Maar voor Jettie geldt het spreekwoord: schoenmaker hou je bij je leest. 
Want overal op ’s Heeren wegen, 
Kom je Jettie al fietsend tegen. 
En in die tijd dat Jettie fietst, zo dachten wij beiden. 
Moeten wij proberen haar woning door te schrijden. 
Maar ja toen stonden wij daar, 
Maar o mijn God,  
Natuurlijk zaten alle deuren op slot. 
Ook moeten we nog even over Jettie zeggen 
Dat ze graag een praatje met Johan aan mag leggen. 
En haar handen mag ze dan graag over Johan’s hoofd laten gaan. 
Vandaar dat het met Johan’s krullen is gedaan. 
Ook aan de stofjes van Johan’s kleren mag ze af en toe eens voelen, 
Wat zou ze daar toch mee bedoelen? 
We zijn maar voor iets wat buiten stond gegaan, 
En zagen op tafel iets moois staan. 
Hier dachten wij wel iets mee te kunnen doen, 
Maar uiteindelijk bedachten wij ons toen 
Bij ons in de tuin stond het wel erg mooi, die steen 
Maar jammer genoeg was er maar een, 
Dit loste dus niet op helaas, 
En daarom gaat ie terug naar zijn oude baas. 
 
Dinie  (vlag) 
Over Dinie moeten we, wat het begin aangaat even kwijt, 
Dat je laatst last had van hulpbehoevendheid. 
Je had de trekhaak van de auto niet gezien 
En je lag op je bek in een ommezien. 
Je scheenbeen was hiervan bont en blauw 
En natuurlijk schreeuwde je au au. 
Maar je kwam wel op de gym en zei tegen Johan 
Kijk eens even naar mijn voeten, man 



De boksen van je broek kwamen een eind omhoog, 
En Johan antwoordde: meid, dit is een lust voor het oog. 
Je moest van hem het maar rustig aan gaan doen met je been, 
En ook moest je denken om je oestrogeen. 
Bij Dinie hadden we keus genoeg om huis en heer, 
We wilden meenemen steeds meer, 
Maar dan hadden we onszelf te pakken, 
dan paste het niet meer in onze zakken. 
Het is de Efteling gelijk. 
In hun kleine koninkrijk. 
Maar het ziet er erg gezellig uit, 
En wij konden kiezen uit de buit. 
Wat ons het meeste opviel toen we aan kwamen lopen, 
Ia, dat je bij Dinie scharreleieren kunt kopen. 
Die vlag, boven op de ton, lokte ons erg aan, 
Dus daar zijn we voor gegaan. 
Ook bij jouw kregen we erge spijt, 
Dus hierbij terug jouw Friese vlag, meid. 
 
Gelfke (deurmat) 
We hebben van Gelfke gesuggereerd 
Dat ze dit jaar 2 keer is geopereerd. 
Een normaal mens is hier lang van ondersteboven, 
Maar Gelfke is net een stoommolen, 
Als de dokter zegt, alleen mar zitten en eten, 
Wordt dit door Gelfke in de wind gesmeten. 
Ik weet zelf wel wat kan en wat niet kan zegt ze dan kordaat 
We zien wel waar het schip stranden gaat. 
Om bij Gelfke wat weg te halen, valt niet mee en viel ons zwaar 
Want de zwaluwen hingen te hoog, nietwaar. 
Ook die oude verrotte mand aan de muur, 
Als we die meenemen is het van korte duur, 
Hij valt nu al bijna uit elkaar, 
Meenemen bracht ons in gevaar. 
Je kon dan als Klein Duimpje zien waar het spoor heen ging 
En dat was niet onze bedoeling. 
Toen viel ons oog op de grond, 



En gelukkig heeft Gelfke geen hond, 
Dus daarom de buitenmat 
maar gejat. 
Vuile voeten in huis is ook niet mooi 
Daarom krijg je terug deze zooi. 
 
Marika (broodrooster) 
Bij Marika dachten we onze slag te kunnen slaan, 
Want die was onlangs op vakantie gegaan. 
De kost was dus vrij, 
Zo dachten wij. 
Dan wordt het deze keer voor ons een gemakkelijke klus, 
Maar toen…… stond op hun erf, verdorie, hun camperbus. 
Pech had hen eerder naar huis gedreven 
Maar voor ons was het beter als ze weg was gebleven. 
Nu konden we niet vrij even rond gaan loeren, 
En was onze roofdaad moeilijk uit te voeren. 
We waren ten einde raad en hebben toen hulp gevraagd, 
Want we dachten die niet wint die niet waagt. 
Er is ons uiteindelijke een broodrooster gebracht, 
En dat krijg straks terug, had je misschien niet verwacht. 
Want dit verhaal krijgt nog een staartje, 
De broodrooster was nergens te vinden in haar allegaartje. 
Ten einde raad wilde Marika een nieuwe halen, 
En daar moesten wij erg van balen, 
Wij wilden haar wel even plagen 
maar de bedoeling was niet om haar op kosten jagen. 
Wij moesten toen met de billen bloot 
Zodat zij niet in de stress school 
Marika was als enige op de hoogte van dit gebeuren, 
Maar ze mocht er verder niet over zeuren. 
Zodoende konden wij ook van haar diensten gebruik maken, 
Zodat wij voor de buurvrouw iets konden geraken. 
Marika is voor ons dus op strooptocht geweest. 
Want anders had buurvrouw Lucie met niets gestaan. 
 
 



Froukje (sandaal) 
Froukje heeft het laatste half jaar in de lappenmand gezeten, 
Dat zal ze niet snel vergeten. 
Gelukkig is ze nu weer aan de beterende hand 
En is ze weer op de gymnastiek beland. 
Toen wij op rooftocht gingen tezaam, 
Zat Froukje constant voor het zijraam, 
Dus werd ons het leven daardoor zuur gemaakt, 
En vele keren hebben wij onze rooftocht gestaakt. 
Gelukkig moest ze nog aan haar pols worden geopereerd, 
Toen konden wij onze gang gaan, ongedeerd. 
We hadden keuze genoeg daarbuiten, 
Maar andere mooie dingen zagen we binnen door de ruiten. 
Op gym hoorden we dat je weer je gewone schoenen mocht dragen 
Toen ging er bij ons iets dagen. 
Wat heb je gemist de laatste week?, 
Nou dat hebben wij gejat, toen je even niet keek. 
Op bezoek geweest, zagen wij op de verwarming staan. 
Sandalen, die kon je toen nog niet aan. 
We hebben eentje maar even meegenomen 
Want van sandalen mocht je van dokter alleen nog maar dromen. 
Ons geweten kwam net op tijd weer boven drijven, 
Want we wilden niet aan jou spullen hangen blijven. 
Daarom geven we nu heel vlug, 
Jou jouw eigendom terug. 
 
Hillie (5 euro) 
’t Is moeilijk om van Hillie iets te pakken, 
Ze laat dan wel elke keer haar broek zakken, 
Om de gymbroek aan te doen, 
Ook verwisselt ze haar schoen, 
Voor ballerina’s weten wij 
En dan is ze bij gym van de partij. 
Echter aan alles doet Hillie niet mee, 
Want ze heeft soms last van haar wel en wee. 
We hebben gedacht aan het centenschrift of de centenbak van haar 
En dat kregen we eindelijk voor elkaar, 



Ze zat hierop als een bok op de haverkist, 
Weet je zeker dat je geen centen mist???? 
Soms is Hillie heel erg laat, 
Wisten jullie dat ze dan naar Witmarsum gaat? 
Ze moet dan Johan op gaan halen, 
En wij hebben hierover heel veel te verhalen. 
Zoals bermen en nog wat zaken, weet Ginie hier wel van? 
Heb je haar dat verteld Johan? 
Eigenlijk hoeven we dan niet meer met de beentjes van de vloer, omhoog 
Want door het lachen houden we het soms niet droog. 
Och heden wat spijt ons dat, 
En daarom krijg je terug, wat we hebben gejat. 
 
Lucie (hond en sproeiding) 
Om iets voor Lucie te jatten, dachten we, zijn we gauw klaar, 
Maar vergeet dat maar. 
We hadden gedacht een privé parkeerbord bij haar weg te halen,  
maar was dat effe balen, 
Het zat vast aan een ijzeren paal geklonken, 
En om iets te vernielen, zo diep waren we nog niet gezonken. 
Ja, die Jouke die weet wel wat hij doet, 
Hij verankert alles goed. 
Toen dachten we, we jatten haar tassie  hoor, 
Maar dat ging ook al niet door. 
Toen dachten we over haar telefoon na, 
Maar ja, die verstopt ze in haar BH 
daar konden en wilden we onze handen niet aan branden 
Want dan worden we gearresteerd wegens aanranden. 
Bij haar thuis houdt een grote hond de wacht, 
Je komt niet binnen, ook al doe je nog zo zacht. 
Daarom hebben we hulp gevraagd bij de buurvrouw, 
Want bij Lucie mag je alles gebruiken, dat steekt niet zo nauw. 
Haar vrieskist mag door de buurvrouw worden volgeladen, 
Op tijd er uit en opmaken, anders krijg je maden.  
Zodoende komt Marika regelmatig bij haar over de vloer, 
Dus geen  gelouwehoer, 
Marika is voor ons bij Lucie thuis wezen kijken, 



Zodat zij ons met een hond kon verrijken. 
De hond die Marika heeft gejat doet zijn bek niet open, 
Als we her erf op komen lopen. 
We vonden het echter wel wat te kleine buit, 
En gingen er zelf toch nog even op uit 
Ook nu was Lucie weer richting Waaxens gegaan, 
Zodat wij nu onze slag konden slaan 
Veel was er buiten niet van onze gading 
We konden alleen maar vinden zo’n spuitding 
Wij voelden ons hierdoor wel wat stom, 
Je krijgt nu terug jouw eigendom. 
 
 
Anke (kopje) 
Anke was ook een probleem voor ons alletwee 
Wat nemen we nou bij haar weg mee? 
De laatste keren was ze ook niet meer op de fiets, 
Want, misschien dat we in die tassen vinden iets, 
Vele malen hebben we om haar huis gelopen 
Maar we waren tevergeefs aan het hopen, 
Dat we iets konden vinden  om mee te nemen van onder de ruiten 
Lag dat mussenkopje nog maar buiten. 
Hier hadden we zeker belang bij gehad, 
De andere helft waar was dat? 
We  klauwden ins een paar keer in het kruis, 
Want hoe komen we bij Anke binneshuis? 
We hebben gepiekerd, gedacht en vele dingen gedaan, 
Totdat we op de slachte haar man Jan zagen staan, 
We hebben hem onze ideeën toen voorgelegd 
En Jan heeft ons die dag iets toegezegd. 
Anke waarin heb jij de laatste tijd koffie en thee in gehad? 
Niet in je eigen kopje, want dat had Jan voor ons gejat 
we hebben er een paar keer uit gedronken, 
maar voelden onze harten bonken 
dit kopje mogen we ons niet toe eigenen zeiden onze gedachten, 
vandaar dat we het vandaag weer mee terug brachten 
 



Johan 
Hebben jullie het al gehoord? 
Bermen is voor Johan een heel mooi woord. 
Hij komt dan veel te laat in Lollum aan, 
en laat ons gymdames dan staan. 
Hij opperde toen, het gras was een beetje nat, 
Daarom geven we hem deze moltonmat. 
Je gaat dan gekleed van huis voortaan 
En kunt met een gerust hart bij Hillie in de auto gaan. 
Mochten jullie onderweg dan stoppen 
Kom dan met de molton op de proppen, 
Lekker warm en zacht, 
Dat had je zeker niet verwacht. 
Hij heeft het ook altijd over onze slanke tailles 
Daarvoor verdienen wij geen medailles. 
Alles aan ons wordt door hem opgenomen 
We durven bijna niet meer op gym te komen. 
Onze lichamen zijn voor hem een punt van vermaak 
Dus Johan kijk dan gerust maar raak. 
Het vrekt ons toch allemaal niets uit 
Want zo strak zitten we toch niet meer in onze huid. 
Wil je nu voortaan niet meer over ons uiterlijk praten? 
Gymmen kunnen we echt wel laten  
want strakker in ons vel komen we toch niet door dit uurtje keten 
we raken alleen maar eerder versleten. 
Iets pikken van  jou was ook een last 
Alles aan de bingomolen zat muurvast. 
De muziek op CD, 
Daar hebben we niets mee. 
Het staat bovendien altijd veel te luid, heb je dat wel in de gaten, 
We kunnen niet eens fatsoenlijk met elkaar praten. 
Daarom hebben we maar een CD gestolen. 
Dit is heel iets anders dan de Bingmolen. 
Toen één van ons bezig was met roven 
wie stond toen met zijn neus over haar heengebogen. 
De ander zag dit alles gebeuren 
En dacht ik kan nu niet gaan zeuren, 



Dan valt dit roven nog meer op, 
En hebben we een nieuwe strop. 
Wist je wel dat je deze kwijt was geraakt of niet? 
Maar ach, dat interesseert  ons geen biet. 
Thuis hebben we hem ook even opgezet, 
Maar daar vonden ze het ook pet, 
Bovendien draait hij niet heel erg stug, 
Je krijgt hem daarom hierbij terug. 
 
Gina, 
Gina, weet jij van al deze perikelen wel af? 
Of is Johan zwijgzaam als het graf? 
Je moet weten op gym gebeurt heel veel 
En daaraan heeft Johan echt wel zijn deel. 
Het naait er soms uit, moet je weten 
Er wordt ontzettend veel uitgevreten 
Seks is meestal het onderwerp van gesprek 
Ach, dan doen we ook eens lekker gek. 
Johan roept ons dan weer tot de orde, 
Maar dat lukt vaak niet, bij zo’n gekke horde. 
Van gymmen komt dan vaak niet veel meer terecht, 
en dat vind Johan zeer slecht. 
We ronden nu dit praatje met jou maar af, 
Anders krijgt Johan vanavond ook nog straf. 
 
Nou mensen dit was het dan, we stoppen er nu mee.  We hebben dit gedaan 
omdat sommigen van ons dachten dat we ons zouden vervelen, vandaag.  
Zeven uren op een boot hoorde wel erg lang. Hopelijk hebben wij hiermee de 
tijd een beetje leuk laten verlopen. Wees niet boos, dat wij rond hebben 
gestruind in Lollum, dat kon even niet anders. Want het is zo: soms kun je beter 
achteraf vergiffenis vragen dan vooraf toestemming. Ook nog een eije-opener is: 
God waakt over alles, maar zet voor de zekerheid toch maar je fiets op slot. Wij 
tweeën hebben hier een paar leuke avonden mee gehad, we hebben op ’t laatst 
tijd zat en dat hat ús wer efkes fan ‘e dyk  holden. 


