
 
 
 
 
 
 
 
 

Anekdotes (bron Johan van Os, Puiflijk) 
 
 
 
Slecht liggen.  
"De miens he jaore slecht gelege!" 
vertelde Mieke klagelijk. 
"Ha se daen nie goed kunne gaon 
ligge?" vroeg Toon. 
 
Zakje.  
Piet van Leest uit Boven-Leeuwen 
stapte in Nijmegen een snoepwinkel 
binnen en zocht een half pond bonbons 
uit. 
"Zal ik ze in een zakje doen?" vroeg de 
winkeljuffrouw. 
"Neei" zei Piet, duu se mar in 'nen buil". 
 
In de stoomtram Wamel-Nijmegen.  
Een boer uit Horssen ging eerste klas 
zitten in de stoomtram, op de 
roodfluwelen kussens. De conducteur 
kwam het kaartje van de boer bekijken 
en vroeg: "Zit u wel goed, meneer?" 
"Ik zeg toch niks," zei de Horssenaar, 
"ik klaag toch nie". 
 
In de autobus.  
De eerste autobussen die in Maas en 
Waal reden, waren prachtig ingericht. 
Alles blonk en glom. 
Een boer uit Maasbommel wilde 
instappen. Van al die pracht was hij zo 
verbouwereerd, dat hij zijn klompen 
uittrok en op de dijk liet staan en op zijn 
kousen is meegereden naar Nijmegen. 
 
Werken.  
Buurman tegen Haennes Derks aan de 
Slootsestraat in Puiflijk: 
"Ik heb gehurd, Dorus  
hierneve scheei t'rok ael uit mi werke" 
"Ochgod," zei Haennes, "ik wies nie de-
ie oot begonne woor." 
(....ik wist niet dat hij ooit begonnen was.) 
 

 
Kwestie van kijken.  
Toon en Keesje waren iedere dag even 
op bezoek gekomen, zolang als hun 
buurman op stervan lag.  
Toen hij eenmaal dood en gekist was, 
wilden ze ter wille van de weduwe niet 
wegblijven. 
"'t He toch nog gaauw gegaon, wa," zei 
Keesje tegen de weduwe. 
"Ja," zei Toon, "toch meein ik de-ie 
beter kik aes giestere." 
(......toch meen ik dat hij er beter uitziet dan 
gisteren.) 
 
Correctie.  
De pastoor van Appeltern had in zijn 
zondagspreek gezegd dat zijn 
parochianen nog niet waard waren om 
opgehangen te worden. 
Er ging vanuit de bevolking onmiddelijk 
een protestbrief naar de bisschop, die 
de pastoor tot de orde riep en hem 
gelastte zijn woorden te herroepen. 
De volgende zondag zei de pastoor op 
de preekstoel, dat zijn parochianen wel 
degelijk waard waren om opgehangen 
te worden. 
 
Thé. 
The, een vrijgezelle slager, die graag 
een borreltje lustte kreeg last van 
maagpijn. De huisarts bekeek de 
patient en zei "niet zoveel drinken." 
"Niet zoveel drinken?" zei The. "Nee, je 
moet niet zoveel drinken, je bent 
helemaal verbrand van binnen", zei de 
dokter. 
Zegt The: "Dan moet dat 's nachts 
gebeurd zijn, want overdag heb ik 'm 
nat gehouden."  
 
 


