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NIET OM HET SPUL 

  MAAR OM DE KNIKKERS ! 

 

Personen: 

 

De femilie Knikker 

Geert   de baos in huus; grote mond, klein hattien  

Sofie   zien vrouw; simpel, zorgelijk huusvrouwgien, die de 

   dingen allemaole niet zo gauw en goed begriept 

Iesbrand    heur zeune, een lijzige slome duikelaar  

Roza    heur dochter; een goed maegien, mar heur slechte ogen 

   maeken heur et leven muuilik 

Opa Willem  Geert zien vader; ze wonen bij hem in; hij is een  

   eigenwieze opstaandige oolde kerel 

Nicht Willeke  een dochter van Geert zien breur Eduard; een gewoon lief 

   en mooi maegien  

Tante' Alida  een zuster van opa Willem; zij is de sukertante, waor 

   alles omme drijt  

 

De aandere feguren 

Matten Bladder  een kraanteman; komt een hieleboel bij de Knikkers over 

   de vloer 

Sjaan Boon   een kooplustige wedevrouw  

Niklaas van Dijk de boekhoolder van tante Ali 

 

 

EERSTE BEDRIEF 

(Iesbrand ligt languut op baank, pikup speult hadde, ligt d'r lamlendig 

Bij, leest een popblattien of zo) 

G-. (op van r, in boezeroen, kikt minachtend naar I.) Daor leit et heur ! 

(stapt naar pikup en zet em kwaod of) Ie meugen wel oppassen, daj' niet 

mu wodden. 

I.- (kiekt melig, ziet G.) Aah..papaaaa... Et liekt wel oj' niks om meziek 

geven. 

G.- Ik geve zat om meziek, nar disse ellende kan'k an de oren niet utstaon. 

Dit is toch gien meziek man, dit is krek een meertse katte, die ze op 'e 

stat trapt hebben. 

I.- 0 ja hè.. now.. de jongen van disse groep hè, die rieden eers allemaole 

in een peperdure sportwaegen... Da's toch wel een bewies, dat heur meziek 

hatstikke goed is.. . En Beethoven hè, waor ie zo mit weglopen.. Beethoven 

. . . now die hadde nog niet iens een fiets ! 

 

 


