
Pechveugeltie? 

December 1992  

Annegreet lig tussen de witte lakens in het hoge berre en wacht op mamme.  

Nou en dan piept d’r een apparaotie naost heur; op de tillevisie zöt ze David de Kabouter.  

De zuster die vanmörgen kwam haar zegd dat ze niet kun wachten tot mamme d’r was, ze mus nou echt eem 

prikken en dat haar zeer daon. 

Ziekenhuus is stom, vind Annegreet.  

Ze mist heur zussies en hoopt  maor dat ze gauw hen huus mag.   

“Voor het Sinterklaasfeest ben je weer thuis!” haar de dokter zegd.  

Sunneklaos is ok al met zien Pieten in ’t ziekenhuus west! 

Ze kreeg een kleurboek met kleurpotloden en een soekelaodeletter.  

De klasgenooties van groep 1 hebt een mooie kaortenslinger maakt, die hangt nou boven het voeteneinde.  

 

Daor giet de zaaldeur lös. “MAMME!” 

Annegreet knapt zienderogen op.  

Ze vertelt over die strenge zuster die heur zeer hef daon. 

En de dokter die aal grappies maakte over zakkies zolt. 

“Sunneklaos hef mij een kedoogie veur joe metgeven” zeg mamme “Maor eerst moe’we ‘t gedichie lezen 

wat d’r op plakt zit.” 

Mamme les veur.  

Voor Annegreet, 

 

zomaar gevallen  met je fiets 

zo heb je niets, zo heb je iets. 

Een kapotte arm en je hoofd aardig stuk, 

je hebt wel dikke pech met zo’n ongeluk! 

Ze zorgen goed voor je in het ziekenhuis, 

Maar Sint hoorde: morgen mag je naar huis! 

Dit kleine vogeltje is speciaal voor jou 

het hoort in een boom, maar niet in de kou. 

 

Sinterklaas 

 

Annegreet heurt het maor half. 

Ze kek heur mamme vraogend an. 

“Een echt veugeltie?”  

“Dat denk ik niet, wicht, in dat pakpapier kan een veugeltie ja gien aosem kriegen. “ 

O nee. 

Ze pakt het veurzichtig uut. 

Het is een zulveren veugeltie met blauwe en gruune vleugelties en het snaoveltie is rood.  

Het steertie is wit en is maakt van hiele zachte draodties.  

D’r zit een soort kniepertie under. “Een pechveugeltie!” zeg mamme.  

Annegreet’s oogies glimt. Ze wref veurzichtig over de vleugelties, ze aait het steertie en blef d’r verrukt met 

in de handen zitten. 

“In het gedichie stun ok da’j mörgen naor huus mucht”  

“Wet Sunneklaos dat dan ok allemaole?” 

“Nee, dat hef de dokter hum verteld.  



“Dan is ’t ok een beetie een geluksveugeltie!” constateert het kleine patiëntie straolend.  

Ienmaol thuus is het zulveren veugeltie het mooiste speulgoed; Annegreet is dr slim veurzichtig met. 

De eerste paar dagen nemp  ze het ’s aomnds met naor heur slaopkaomer en zet het op de raand van heur 

berre. Ze aait nog eem over de zachte draodties van het steertie en gef een klein kussie op het rooie 

snaoveltie.  

“Weltrusten geluksveugeltie!”  

Twee week later mag het veugeltie bij de barbies in het poppenhuus wonen.  

“Nou hebt de barbies ok een huusdier!” vertelt Annegreet an mamme. Het stiet eigenwies te glimmen op 

een klein kassie. 

As de karstboom in huus komp kreg het kleinood een ereplekkie op een takkie veuran, goed in ’t zicht. 

Nao de karstvekaansie mag Annegreet weer naor schoele. 

As mamme de boom weer opruumt vrag ze: “Zal ik joen pechveugeltie nou in de deus met ballen en lochies 

doen? Dan zet wij hum volgend jaor weer in de boom.” 

“Mag ik hum ok op mien kamer argens bewaren? Anders zie ik hum hiel lang nie…” 

Ok goed; het veugeltie wordt met het kniepertie op het kassie naost heur berre zet.  

 

Juli 1993 

In de zummer gebeurt d’r wat args: mamme möt hen ’t ziekenhuus. 

Annegreet snapt het niet hielemaol goed. 

De grote meinsen hebt het aal over ‘…. Is d’r uutrolt bij de bus…..’ maor mamme giet nooit met de bus. Wat 

ze wal snapt is dat pappe en mamme zich zörgen maakt. 

Opa en oma bint nou wat vaker bij heur om op heur en heur zussies te passen.  

Dat is netuurlijk wel fijn; opa wil altied wal een boekie veurlezen. 

 

Annegreet vind het verschrikkelijk veur mamme.  

Zij is dat malle ziekenhuus nog lange niet vergeten.  

Zol d’r nou bij mamme ok alle mörgens een zuster kommen met zo’n bliepapparaot? 

Die met een naald in heur arm prikt? 

En dat het dan niet wil……en dat ze nog een keer mut prikken? 

As ze mamme d’r naor vrag stelt die heur gerust. 

De zusters bint lief veur heur en prikken huuft niet zo vaak.  

“Ze zörgt goed veur mij heur, kuuk’n, maak joe maor gien zörgen.” 

Het helpt maor een beetie.  

 

As de kinder op een middag weer met mucht hen ’t ziekenhuus hef Annegreet een botterbakkie bij zuch.  

Mamme is slim bliede dat ze heur wichter weer zöt en ze genöt van het gekwetter van de oldsten over de 

mister die weer stom deu, over een zwömfeessie, de lekke baand en dat pappe niet goed koken kan.  

Annegreet hef niet zoveul verhaol.  

“Dit is nou veur joe” zeg ze en ze drukt mamme het botterbakkie in de handen.  

As mamme zöt wat d’r in zit springt heur de traonen in de ogen.  

“Kind toch…..” 

“Misschien wordt dit nou ok wal joen geluksveugeltie…” 

Annegreet hoopt vurig dat mamme nou gauw weer naor huus mag, maor het veugeltie zit nog wal twee 

week parmantig op het nachtkassie in ’t ziekenhuus. 

Maor dan mag mamme dan eindelijk naor huus. 

Annegreet jubelt d’r over.  

“Is het toch nog een geluksveugeltie worden!” röp ze zielsgelukkig as mamme het veugeltie, mooi inpakt in 

keukenrol, uut de tasse haalt.  



Mamme overlegt met Annegreet. 

“Zal ik het veugeltie bij alle kaorties zetten die ik kregen heb? As wij de kaorties dan over een poossie 

weggooit, dat zet wij het weer op joen slaopkaomer.” Goed idee.  

Nao een maond nemp ze het weer met naor boven en as de karstboom half december weer in huus komp 

mag het veuran op een takkie staon.  

De glimmende blauwe en gruune vleugelties weerspiegelt  de kleine lochies die in de boom hangt. 

Annegreet stiet d’r graag eem naor te kieken; veurzichtig aait ze over het witte steertie.  

Nao de karstdagen nemp het veugeltie zien taak weer op as huusdiertie veur de barbies.    

 

December 2022 

Mamme tuugt de karstboom op.  

Uut de opvolden stukkies keukenrol haalt ze de iene nao de andere karstversiering. 

Dat is een bonte verzaomeling van boomversierings die het gezin in de loop van jaoren verzaomeld hef en 

alle jaoren weer in de boom hangt.  

Een gehaokt,  wit katoenen engeltie dat mamme’s oma nog maakt hef in de jaoren ’60. 

Een sterregie van fien holtsniewark, kocht op de kerstmarkt in Bremen in 2017 toen ze daor met de wichter 

waren.  

Een balle met ‘baby’s eerste kerstfeest’  die de grote wichter uutzöchten veur in de karstboom toen heur 

zussie Annegreet net geboren was.  

Een vilten keboutertie kregen van de juf van één van de wichter.  

Drie olle karstballen die nog uut mamme’s eigen olderlijk huus komt, inclusief de lillukke kerstman die toch 

ieder jaor weer een plekkie kreg.  

Bij het zulveren veugeltie komt, net as ieder jaor, even weer traonen. 

 

Ze hef die borstkanker in 1993 toch maor mooi overleefd; wat een mal jaor was dat toen. 

De chemo’s, de operaotie, het ellenlange wachten op de volgende uutslagen en nog jaoren daorna de 

controles. Altied weer spannend.  

Het pechveugeltie bleek inderdaod weer een geluksveugeltie te wezen; het beessie stiet alle jaoren op de 

mooiste tak veuran in de boom.  

“Hè. Stao ik hier maor te mijmeren en tied te verknooien  bij die bome, ik moet an ’t wark!” 

Nog genog te doen. De wichter en heur aanhang komt dit jaor op Tweede Karstdag thuus. Dat kwam het 

beste uut met de diensten van Annegreet, die in het Martiniziekenhuus warkt.   

Op de kienderafdieling; heur eigen ervaorings ligt ten grondslag an die beroepskeuze en ze bint daor slim 

wies met heur. En veural de kinder daor.  

Ze hangt de leste slinger in de bome en brengt de deuzenrommel naar boven.  

 

“Mamme döt niet an de karstboommode met” constateerden de wichter veurig jaor nog. 

Toen kwamen ze allemaol thuus op eerste karstdag en benuumden heur eigen herinnerings bij de versierings 

in de boom. 

“O kiek, die grune met paorse balle heb ik vrogger uutzöcht; dat ik dat toen mooi vun….!”  

Nee, geen golden of zulveren boom met de leste mode op decoratiegebied.  

Goed beschouwd hangt d’r veural olde rommel in; a’j ‘t zollen willen verkopen wollen ze ’t bij de kringloop 

nog niet hebben.  

Allemaol herinnerings.  

Ze kost niks, maor wat bint ze weerdevol.  

 

Ada Waninge-Vrieswijk  


