
De doodgewoonste dingen  
 

Ook zo genöten van die bevrören riepe  an de bomen disse wèke?  Now ikke 

wè!   Ondanks de zörgtaken thuus en wärkzaameden op ’t atelier, a-k 

moeders de vrouwe maondesaovend toch al ewaerskouwd dät ik meugelijk de 

volgende mörgen vrog met de camera op pad zol gaon. De weersveurspellingen 

wären der naor.  Mist, vörst en misskien sneej . . . dät kan niet missen . . .  der 

mu-k mè an de gank.  Dus as ’t nog duuster is bin ik al de deure uut.  Èven 

experimenteren o-k ook dan nog plagies kanne skieten.  Camera op statief, de 

slutertied op langer open zetten en kieken wat ’t wört.  

Almeloos kanaal   

 

Op die meniere kan ’t wèèn dät ’t net 

lik of de foto aoverdag met weinig 

licht is emaakt,  maer dan verrao’jen 

de lanteerns dät ter toch wel wat 

anders an de and is.  

En zo n bin-k zo’n drie-en-een-alf uur 

op de sjouw ewest.  



Toen ik weet thuus kwamme lag de vrouwe nog te slaopen en ad der dus 

elemaole gien ärg in e-ad. 

 

De dinsdag bleef een wat grauwe dag en 

waeren der maer kleine momenties dät ter 

wat ander licht deur ’t wolkendek kwamp.   

 

            
Westerveldse 
Aa-pad 
 

De woensdag middag was dät èven wat anders, . . . 

de zunne ! Die witte beriepte bomen bint inies nog 

witter.   Ja  maer dan gao ik nog wel een keertien.     ’t Wärk blif wel lègen.                                             



Now ik wete niet of ie der toevallig ook op uut bint egaon, maer ’t leek wel of 

de camera’s in colonne deur de stad trokken.  Aoveral wöör ik kwamme 

waeren  mensen  momenten an  ’t  vaste lègen.  

Veurmalig Wärmwaterkenaal 
 

En die selfies ? . . ik vinne maer niks . . of ik snappe ’t gewoon niet,  maer ik kan 

’t ook niet laoten, a-k de mensen um beurten een foto van mekaere  zie maken, 

umme te vraogen um unnie samen te fotograveren.    O-k dät dan met mien 

camera doe of met die van de mensen zelf  zal  mi’j  um  ’t  èven wèèn.   

Met uutwisselen van mailgegèvens ku-j de ander zo de foto’s doen toe komen. 

Vake wörren  ’t anbot wel anvaerdt en probere ik de personen bi’j mekaer op 

ien beeld vaste te lègen.  Zo ook woensdagmiddes een twielal dames in de 

bossen bi’j Zandove.    Ik make een paer foto’s . . laote die beoordelen . .  wat 

blik ? . .  Ien van de dames, Hanneke Beumer, is zels fotograve  en die zagen 

gelieke wat mi’j was ontgaon . . . de voeten waeren an-e-sneejen . . toch wel  

slördig.     Dus maer weer opni’j.    Toen  waeren  ’t  wel  goed.   

Maer umdät ik mi’j niet zo konne verweren dät ’t niet neudig wazze,  mos en 

zol die kop van mi’j  op  de  foto wörren ezet. 

 



Eb ik weer. . . maer ach ik waere buten umme te genieten  en zuke ’t geluk toch 

in  de kleine, vake  onverwachte  dingen.   

Weersumstandig-eden maken dät ik mi’j anpasse an de dingen die ik mutte of 

wille doen en  Passe Partout zong in 1977 al van de doodgewoonste dingen.   

Ik bin dät simpele liedtien ook nooit meer kwiet eraakt  en  blieve ’t nog steeds 

een tiedloze iezersterke  tekst zonder ienege um-aal  vinnen.  

 

Passe Partout - "De doodgewoonste dingen" 

 

    De doodgewoonste dingen die brengen mij tot zingen 

    Ik zing van al 't mooie dat ik zie 

    Het dagelijkse leven is m'n allermooist gegeven 

    In harmonie op melodie 

    Soms zie ik 't vervagen, dat zijn de trieste dagen 

    Die brengen mij dan even van m'n stuk 

    Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen 

    Van eindeloos geluk 

 

Juust die doodgewone dingen  . . . ie oeven der allenig maer veur um oe en te 

kieken, maer  ie  mutten  ’t  wel  willen  zien.  

 

http://www.musicfrom.nl/songteksten/passe_partout/
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