
Vintage. 

Het mug de naom taofel eigenlieks niet draogen. Het 

was meer een soort bijzettaofeltie, maor dan hoge.  

As e tegen de mure stun können ie d’r mooi wat op 

zetten, maor a’j met ’n vieren waren können ie d’r ok 

umtoe zitten; zölfs een boompie klaoverjassen 

beheurde tot de meugelijkheden. 

Veur een aander een onooglijk ding, veur Hanneke 

een multifunctioneel meubelstuk in heur 

studentenkamer in Grunn’n, waoras ze mus woekeren met de ruumte. 

 

Van opa en oma kregen. 

Pappe en mamme haar’n wat mosterd ‘en dat nuumt ze dan met de warme haand geven’, maor zij 

was d’r wies met west.  

Het taofeltie kwam uut  opa zien schure, deur hum zölf altied trots ‘warkplaots’ nuumt. In het 

schuurtie können ie het taofeltie trouwens amper zien, want het lag vol met kappotte huusraod waor 

opa nog eem naor mus kieken, angebreuken deusies met schroeven en spiekers en losse rommel wat 

nog opruumd mus worden.  

Oma vun dat het schuurtie veul te vol stun en dat e maor ies begunnen mus met die rotzooi wat op 

te ruumen. Opa vun dit een mooi begun. 

 

“Wij schuurt ‘m eem mooi op, likkie varf d’r op…!” 

“Schuren is mooi opa, maar verven hoeft niet; dat heet ‘vintage’.” 

Maor hielemaol niks kun ok niet volgens opa.   

“Ik doe d’r wat transparante beits op. Dan trekt d’r in elk geval gien vlekken in. “ 

Ok goed.  

“Gao’j daor nou ok je huuswark an maken?” 

Opa wus nog niet dat studenten gien huuswark maakt, die studeert. 

Hij was trouwens maor wat trots op zien oldste kleindochter: de eerste van de femilie die hen de 

universiteit gung.  

Veur dat studeren haar ze opa’s handige handen nog eem neudig.  

“Kun je niet een soort opklapbare bureauplank maken, opa? Die je zo tegen de muur kunt opklappen 

als je hem niet nodig bent, dat scheelt weer zitruimte…” 

Het kwam allemaol veur mekaar en op een zundagmiddag kwamen opa en oma samen kieken naor 

hoe ’t worden was in Grunnen.  

 

Veurdat ze in de kamer waren mussen ze twee trappen op. Nao één trap wus oma al dat ze in een 

studentenhuusholden was beland; met ofgriezen stapte ze over de stofnösten en de kapotte 

vloerbedekking hen. Maor in de kamer was ’t netties. Dat Hanneke de ofwas van guster nog gauw 

eem in de oven zet haar huufden de gasten niet te weten.  

Hanneke haar thee zet en de koppies stunnen al klaor op het neibakken vintage taoveltie. Trots leut 

ze heur kleine kamertie zien en prees opa um zien handige oplossing veur het opklapbureau. “Kijk, 

dan schuif ik mijn bureaustoel hier en dan zit ik zo….”.  

De grootolders vunnen het allemaol prachtig, maor dachten d’r wel het heure van.  

Dat gasstel in dat kleine keukentie zag d’r niet slim fris uut. En een douche dielen met vier aandere 

studenten?  

En woont d’r ok jonges in dit huus?  
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Moar ze zeden niks. 

“Koezen op mekaar” haar heur dochter zegt toen ze heurde dat heur olders Hanneke’s kamer in 

Grunnen gungen bekieken. “Gien gezeur over dat ’t niet schoon is, ’t giet tegenwoordig aans as 

vrogger”. 

 

De tied verglee. 

Hanneke bleef niet in die eerste, kleine kamer in de stad.  

Twee keer verhuusde ze; het opklapbureau was in de eerste kamer bleven, maor het gele taoveltie 

was beide keren metverhuusd. In de tweede kamer deu het dienst as nachtkassie: ie können d’r mooi 

een wekkerradio, wat boeken, oordoppen en de onmisbaore telefoon op kwiet. In de de daarde 

kamer stun het taofeltie in de hal under de spiegel. Het lagie zat vol met haorspeldties, make-up en 

lippenstift. Het was de bedoeling dat d’r een bloeme op kwam te staon, maar in de praktijk lag de 

gele taofel altied vol met mutsen en sjaals. 

Vief jaor nao de eerste kamer was de studie afrond en stun de hiele femilie te glimmen op de grote 

trappe in het historische universiteitsgebouw in de binnenstad: uutreiking van de bul!  

 

Nao heur studie bleef Hanneke in Grunnen wonen; um de kost te verdienen stun ze achter de bar in 

een kroeg in de buurt. 

Opa vun d’r eigenlijk wel wat van: “Het liekt wel of ze het warken tegenwoordig verleerd bint: met 

zu’n studie ku’j toch wal meer as in een kroeg warken?” 

Maor hij bracht het advies van zien dochter nog maor weer ies in de praktijk en heul de koezen op 

mekaar.  

 

Noa wat umzwarvings kreeg Hanneke een serieuze baan die bij heur studie paste.  

En d’r veraanderde nog wat: Bram, ien van de aandere bewoners van het huus van kamer nummer 

twee kwam wal arg vake ‘even kijken hoe ’t met je is’. Ze pakten samen ies een pilsie, zakten samen 

een aomnd deur in de kroeg en gungen van lieverloa op zuuk naor een gezamenlijk appartement; 

dan huufden ze maor ien keer huur te betalen en waren ze aordig minder kwiet as an twee kamers. 

Ze vunnen een appartementie net buuten de binnenstad.   

Opa en oma keken het van een ofstand an.  

“Ja, zo giet dat tegenwoordig. Ze doet niet meer an trouwen….”  

Ok nou kwamen de koezen niet van mekaar.  

Pappe kwam nog wel methelpen met hand- en spandiensten, maor veur opa was dat niet meer 

weglegd.  

“Nee man, de bienen wilt niet meer zo goed…” 

 

Veurdat het appartement betrökken weur deur het jonge stel kwam op een mörgen de 

verpletterende mededeling dat opa zomaor uut de tied kommen was.  

Herseninfarct.  

Van de iene op de aandere dag.  

Veur de femilie stun de wereld eem stille; angeslagen stunnen ze met mekaar bij zien graf op een 

kolle donderdag in jannewaori . 

 

De veurbereidings veur de verhuuzing van de jongelui hadden eem stillelegen deur het overlieden 

van opa, maor ze können zöch niet veul uutstel veroorloven: heur kamers waren met ingang van de 

volgende maond al weer verhuurd an aandere studenten.  

 

Alles mus nog inpakt worden en ze waren in het neie appartement nog niet klaor met varven en 



sauzen; ze reden al wel aal hen en weer met deuzen en lösse huusraod.  

Toen ze tussen de kratten en de deuzen met studieboeken met ’n beiden an ’t uutzuuken waren wat 

d’r van heur beider huusraod met mus naor het appartement wees Bram naor het gele toaveltie en 

vreug; “Moet dat ouwe ding ook nog mee?” 

Het scheelde niet veul of de relatie was uutraakt.  

 

Het toafeltie stiet nou in de keuken tegen een mure an.  

Mooi schoonmaakt, een beetie opschuurd en in de transparante beits zet.   

Dan trekt de vlekken niet zo in ’t holt.  

D’r staot nou een een stuk of wat foto’s op, allemaole in verschillende liesies.  

Vintage fotoliesies. 

Bij de foto van opa stiet een keersie.  

 


