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     Fratsen
Eindelik veurjaor

H
ee! Wie lopt daor over et raantien van et schut? Et is Frats, de katte. Hi’j springt mit een grote 
boge naor beneden. As hi’j op ‘e poties daelekomt, zicht hi’j zien vrund Freubel. Freubel ligt 
op  ‘e rogge in et grös en spint zo hadde dat Frats et van een ofstaantien heuren kan. 

‘Ha! Goeie, Freubel!’ ropt Frats. ‘Dit is nog es wat aanders as alle sni’j van lessend, now! Weej’ 
nog dawwe hieltied binnen blieven mossen doe d’r zoe’n bulte sni’j lag?’

‘Ja,’ zegt Freubel. ‘En ik vun et hielemaole niet arg om binnen te blieven. Eerst wel, heur. Doe vun ik d’r 
niks an dat de deure hieltied dichte was. En doe mien baosien een keer niet goed oplette, bin ’k naor 
buten glipt. Now, dat he’k weten. Wat was et koold!! Alderverschrikkelikst! Et dee me zuver zeer an de 
poties. Ik wol drek weer naor binnen. Mar mien baosien hadde et niet deur da’k buten was en doe mos 
ik een hiele poos wachten. Doe ’k eindelik naor binnen mocht, deden me de poties zoe’n piene en wa’k 
zo muui, da’k de hele middag veur de kachel slaopen hebbe. En ik bin de aandere daegen niet meer bi’j 
de kachel vot west.’

‘Oe-oe-oe, Freubel….,’ lacht Frats. ‘Ie bin me d’r iene. Welke katte wil d’r dan ok mit de boek deur de 
sni’j proezen. Ik bin d’r hielemaole niet uut west. Noflik in de 
veensterbaank naor buten keken. Naor de sni’j. Ik vun et wel mooi. 
En de kiender uut de straote gongen mit de slee naor schoele en 
hebben sni’jpoppen maekt in de tuun. D’r weren ok stoute grote 
kiender. Die gooiden mit sni’jballen. D’r knalde iene tegen de ruten 
an. Dat gaf zoe’n hadde knal, dat de oren me d’r van soesden. Hoei, 
wat schrok ik!’

‘Aachter de ruten was de sni’j wel mooi,’ zegt Freubel, ‘mar ik bin 
bliede da’k now weer lekker in et grös liggen kan. Mit de zunne op 
‘e snute en et fluiten van de voegelties in de oren. Et veurjaor is 
toch wel de mooiste tied van et jaor.’

Frats gaot naost zien vrund liggen. En zo liggen beide katten 
even noflik naost mekaander in et grös. De ogen dichte en zachies 
spinnende. 

Nao een posien dot Freubel ien oge eupen, dan de aandere, 
gaept zien tanen bloot en rekt ‘m hielemaole uut.

‘Gaoj’ op huus an?’ vragt Frats.
‘Ja,’ zegt Freubel. ‘As de zunne aachter de bomen zakt, wodt et me te koold om in et grös te liggen. En 

daorbi’j he’k wel zin in wat. Now de deure weer eupenstaot, kan ’k zels naor binnen om bi’j mien bakkien 
te kommen. D’r zit vast wel wat lekkers in. Tot kiek es!’

‘Tot kiek es! Zuwwe morgen weer in de zunne liggen, Freubel?’ ropt Frats wiels hi’j ok staon gaot. 
Mit iene sprong zit Frats weer op et schut. Hi’j lopt, mit kleine stappies, over et hoolt vot. Waor zol hi’j 

hennegaon. Een plakkien zuken waor de zunnen nog schient? Of ok even zien bakkien opzuken? Tot kiek 
es, Frats!
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Fratsen
Tulpen, laompies en haegelstienen

H
ee! Wie lopt daor over et raantien van et schut? Et is Frats, de katte. Hi’j springt mit een grote 
boge naor beneden. Mit dat hi’j op ‘e poties daelekomt, zicht hi’j zien vrund Freubel zitten. 
Freubel zit stillegies in himzels te praoten. 

‘Miaauw, wat doej’, Freubel,’ vragt Frats.
Freubel zegt niks.
‘Hey, Freubel!’ zegt Frats, now een betien hadder. ‘Wat doej’ toch!’
‘Hmmm...? Own, bin ie et,’ zegt Freubel. ‘Ik daenk nao.’
‘Waor bi’j’ dan zo diepe over an et naodaenken?’
‘Now,’ zegt Freubel, ‘et liekt wel as komt et veurjaor d’r an…’
‘Ja!’ ropt Frats, zonder te waachten wat zien vrund nog meer zeggen wil. ‘Dat is waor! Et rokt dan zo 

lekker buten, hen, Freubel, as de meitied d’r ankomt. En de voegels zingen dan altied zo mooi.’
‘Mooi wel,’ zegt Freubel, ‘alliend een betien vroeg. Nog veurdat de zunne op is, zingen ze al. Ik wod d’r 

wakker van en ik hool juust zo van uutslaopen.’ 

Et liekt wel as foetert Freubel een betien op ‘e voegels.
‘Mar Freubel,’ ropt Frats, ‘as et zok mooi veurjaorsweer is, moej’ toch niet op bedde liggen blieven? 

Da’s zunde. Dan moej’ lekker naor buten. Lekker speulen. Niet de hiele dag binnen op ‘e baank hangen! 
Nee jong, dan moej’ heerlik tussen de bloempies dattelen!’

Oja, as Freubel an de bloemen daenkt, verget hi’j de voegels. Freubel hoolt van de bloemen in et 
veurjaor. De paorse krokussen, de gele narcissen en de witte sni’jklokkies. Mar et mooiste vint hi’j 
de tulpen. Niet alliend omdat die d’r in zovule kleuren binnen, mar veural omdat ze tussen de lange 
stengels zo mooi verstoppertien speulen kunnen. 

‘Weej’ nog hoe we verstoppertien speulen kunnen tussen de 
tulpen, Frats!’ ropt Freubel. Hi’j krigt d’r now al zin in. 

‘Ja, of we kunnen bi’j de laompies speulen. Grappig hoe as 
heur statties zo hadde henne-en-weer gaon as ze bi’j heur mem 
drinken,’ zegt Frats.

‘Ik wod toch zo bliede van et veurjaor,’ zegt Freubel. 
‘Waoromme was ie dan zo an et naodaenken?’ vragt Frats
‘De locht is zo donker,’ zegt Freubel wiels hi’j omhogens kikt.
‘Ja, mar in et veurjaor regent et ok wel. Alle bloemen moe’n toch 

te drinken hebben,’ lacht Frats.
Dan inienen roegelen d’r allemaole witte bollegies uut de locht.
‘En et haegelt dus ok wel in et veurjaor!’ ropt Freubel. ‘Ik gao naor 

huus. Mit zok weer lig ik toch liever op ‘e baank! Tot kiek es!’
‘Tot kiek es, Freubel!’ ropt Frats. Mit iene sprong zit Frats weer 

op et schut. Hi’j lopt, mit kleine stappies, over et hoolt vot. Waor 
zol hi’j hennegaon. Ok even lekker op ‘e baank liggen? Tot kiek es, 
Frats!
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     Fratsen

Veurjaorslochten

Hee! Wie lopt daor over et raantien van et schut? Et is Frats, de katte. Hi’j springt 
mit een grote boge naor beneden en blift staon te luusteren naor een snoevend 
geluud. Frats luustert  goed. 
Daore! Et gesnoef komt uut de tuun an de aandere kaante van de hege. Veurzichtig 

kropt Frats onder de hege deur en loert in de ronte.
‘Miaauw… Wie snoft daor?’ vragt Frats.
‘Snuf snif… Watte? Hey Frats!’
Et is zien vrund Freubel. Hi’j staot midden tussen allemaole bloemen in de mooiste kleuren, 

de neuze en de stat in de locht.
‘Wat bij’ toch an et doen, Freubel?’ vragt Frats.
‘Frats, et rokt de hiele dag overal al zo heerlik! En now he’k et vunnen. Disse bloempies doen 

dat. Snif snuf.’
‘Oe, oe, oe, Freubel,’ zegt Frats, ‘ie bin me d’r iene. Et bin niet alliend disse bloemen die 

maeken dat et zo lekker rokt, heur. Dat is et veurjaor.’
‘Et veurjaor? Daor he’k nog nooit van heurd.’ zegt Freubel. ‘Is d’r dan ok een aachterjaor?”
‘Haha, doezerd! Veurjaor! Meitied!’ zingt Frats en hi’j springt en daanst in de ronte. ‘De 

mooiste tied van et jaor. De zunne schient noflik waarm. D’r kommen bloempies uut de 
grond. D’r zwemmen jonge enties in de sloot. D’r huppelen laompies in et laand. En heur ie 
die geluties?’

Freubel gaot d’r bi’j zitten en hoolt et koppien een betien schieve. 
‘Now aj’ et zeggen… Dat ha’k deur mien snoeveri’je nog niet iens heurd. Prachtig.’
‘Dat doen de voegelties dus as et veurjaor is. Zo vertellen ze an iederiene die et heuren wil, 

dat ze een nust maekt hebben veur heur eigies.’
‘Ie hebben geliek, Frats,’ zegt Freubel. ‘Et veurjaor is de mooiste tied van et jaor!’
Mit dat Freubel dat zegt, vaalt ‘m een dikke druppel op ‘e snute. En nog iene. En nóg iene. 

Inienen regent et hadde. 
‘Huh!’ ropt Freubel. ‘Wat hebben we now dan? Krek scheen de zunne nog.’

‘Ja,’ lacht Frats, ‘dat heurt ok bi’j et veurjaor. Regenbujgies.’
Freubel schöt onder de hege.

‘Ik hole niet van nat wodden! Ik gao naor huus. Schoelen. 
Tot kiek es!

‘Tot kiek es, Freubel!’ ropt Frats. ‘Mar ie bin toch niet van 
suker?’

Mit iene sprong zit Frats weer op et schut. Hi’j lopt, mit kleine 
stappies, over et hoolt vot. Waor zol hi’j hennegaon. Toch ok 
mar even schoelen veur de regen? Tot kiek es, Frats!
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   Fratsen

In de boom

H
ee! Wie lopt daor over et raantien van et schut? Et is Frats, de katte. Hi’j springt mit een 
grote boge naor beneden. Mit dat hi’j  op ‘e poties daelekomt, heurt hi’j van hiel veer vot 
roepen.
‘Frats!’

Ja, hi’j heurt et goed. 
‘Frats! Help! Ik durve d’r niet meer uut!’
Frats lopt een rontien deur de tuun. Hi’j wet dat et zien vrund Freubel is die him ropt. Mar hi’j kan 

Freubel nargens vienen.
‘Freubel! Waor bi’j’ dan?’ ropt Frats. ‘Ik heur je wel, mar ik zie je niet.’‘Ik bin hier.’ Et stemmegien van 

Freubel klinkt zachies en bange. ‘Waor is hier dan, Freubel? Bi’j’ argens bange veur? Hej’ je verstopt?’‘Ik 
hebbe me niet verstopt! Ik zit in de boom. En ik durve niet meer naor beneden…’ Freubel goelt, zo 
bange is hi’j.

Frats tuurt naor boven. En ja heur, daor zit zien vrund. 
Hoge tussen de blatties

‘Oe, oe, oe, Freubel. Wat bi’j’ toch ok een malle katte,’ zegt 
Frats. Wat doej’ daor dan ok zo hoge.’

‘Ik gong aachter een vlindertien an.’ Freubel goelt now 
hiel hadde. ‘Et was zoe’n mooi besien, da’k hielemaole 
vergat da’k hieltied hoger klom.’

 ‘Now,’ zegt Frats, ‘ie bin ok omhogens kommen, dan moej’ 
gewoon dezelde weg weer weerommegaon.’

‘NEE!’ goelt Freubel. ‘Ie moe’n de boom mar ommezaegen!’
Freubel zit op een dikke takke, hielemaole stief tegen de 

boomstamme androkt. Frats krigt piene in de nekke van et 
hieltied omhogens kieken. 

‘Die boom ommezaegen? Dat is me nogal wat,’ foetert 
Frats in himzels.

‘Wat zeg ie, Frats?’ ropt Freubel van omhogens.
Mar dan krigt Frats een plannegien.
‘Freubel…,’ ropt Frats naor boven. ‘Neffens mi’j het jow baosien krek wat lekkers in jow bakkien 

daon… En ie kun niet naor beneden. Dan smikkel ikke d’r mar lekker van wiels ik naodaenk over hoe 
’k je naor beneden kriegen kan.’ Frats dri’jt him omme en lopt langzem naor et huus van Freubel.

‘Dat hoeft niet meer, heur, Frats,’ klinkt et aachter him. En daor is Freubel weer.
‘Ha! Freubel,’ zegt Frats. ‘Ik wust wel daj’ veur wat lekkers wel naor beneden kommen zollen.’ 
‘Ik laot me mien bakkien niet leeg eten!’ ropt Freubel wiels hi’j hadde naor huus lopt. ‘Tot kiek es!’
‘Smul d’r mar van.’ Lacht Frats. ‘Tot kiek es!’
Mit iene sprong zit Frats weer op et schut. Hi’j lopt, mit kleine stappies, over et hoolt vot. Waor zol 

hi’j hennegaon. Even in zien eigen bakken kieken? Tot kiek es, Frats!
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Fratsen
Soldaoties in je lief

H
ee! Wie lopt daor over et raantien van et schut? Et is Frats, de katte. Hi’j springt mit een 
grote boge naor beneden. Mit dat hi’j  op ‘e poties daelekomt, rilt hi’j even. Et is vies weer. 
Et is koold, et wi’jt hadde en et regent hieltied een betien, dat alles is nat. 

‘D’r is nargens een plakkien te vienen waor a’k even lekker soezen kan,’ foetert Frats. 
‘Misschien moe’k mar es thuus kieken. Mien baosien ligt op ‘e baank onder een dekentien. Ziek. Ik zal 
mar even op ziekebezuuk. Daor knapt mien baosien vast van op. En daorbi’j is et in huus waarm en 
dreuge.’ 

‘Miaauw…,’ klinkt et inienend bibberig.
Huh, waor komt dat weg? Frats luustert nog es goed. Dan heurt hi’j een kraekerige zocht. Et klinkt 

slim zielig. 
‘Miaauw… Wat is dat?’ vragt Frats? Weer heurt hi’j zoe’n kraekerig zochien. 
‘Hey, Frats,’ klinkt et zachies. Et komt van onder een boompien. Frats zicht een wit snutien tussen de 

leegste takken. Et is zien vrund Freubel. 
‘Och, Freubel, wat is d’r mit jow?’

‘Ik wete et niet, Frats,’ zegt Freubel mit een bibberstemmegien. ‘Ik bin zo alderheiseliksten 
koold en mien hiele lief dot me piene.’

‘Ie bin een betien ziek, Freubel,’ zegt Frats. ‘Ie hebben koorse. Dan moej’ hier niet onder de 
boom liggen gaon. Dan moej’ juust lekker binnen blieven.’

‘Koorse?’ vragt Freubel mit een nog bibberiger stemmegien. ‘Is dat arg?’
‘Dat vaalt wel wat mit, heur,’ zegt Frats. ‘Aj’ koorse hebben, bin d’r een soort van kleine 

besies in je lief die d’r niet thuusheuren. En die maeken je ziek. Mar gelokkig wonen d’r in je 
lief ok een soort van soldaoties die de ziekmaekerties votjaegen. Ze moe’n wel hadde warken 
en daordeur vuul ie zo waarm, mar hej’ et koold. Om de soldaoties goed 
warken te laoten, kuj’ et beste evenpies lekker rustig an doen en in huus 
blieven. Hiel soms gebeurt ok wel es dat de soldaoties et niet allienig 
ankunnen. Dan kriej’ een pillegien waor hulpsoldaoties inzitten die jow 
eigen soldaoties helpen. Dan woj’ rap weer beter.’

‘Dus a’k naor huus gao en in mien maantien kroep, vuul ik me dommiet 
weer goed?’

‘Ja, heur, Freubel, echt waor. Gao mar rap naor huus. D’r zit vast ok wel 
wat lekkers in jow bakkien. En daornao lekker koesen.’

‘Mar ik heb hielemaole gien zin in eten,’ zegt Freubel zaachte.
‘Oh, da’s niet zo hiel arg, aj’ mar wel goed drinken,’ zegt Frats. ‘Aanders kriegen de 

soldaoties dust en dan kun ze de ziekmaekerties niet meer votjaegen.’
‘Dat za’k doen,’ zegt Freubel. Veurzichtig kropt hi’j onder et boompien vot. ‘Dan 

gao ’k now mar op huus an. Tot kiek es.’ Et klinkt nog hieltied bibberig.
‘Tot kiek es, Freubel,’ zegt Frats. ‘En beterschop, hen.’
Mit iene sprong zit Frats weer op et schut. Hi’j lopt, mit kleine stappies, over et 

hoolt vot. Waor zol hi’j hennegaon. O ja, hi’j zol bi’j zien zieke baosien kroepen. Tot 
kiek es, Frats!
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Fratsen
Blubblubblub… ploons!

H
ee! Wie lopt daor over et raantien van et schut? Et is Frats, de katte. Hi’j springt mit een 
grote boge naor beneden. As hi’j op ‘e poties daelekomt, vuult hi’j dat de tegels nat binnen. 
Dat is vremd. Et het niet regend. De zunne schient juust en et is slim waarm. Frats zicht 
dat de tegels niet overal nat binnen. Et liekt wel as stroomt d’r een klein slotien over de 

stoepe. Frats volgt et waeter om te zien waor as et weg komt. Aha! Daor zicht hi’j et al. D’r staot een 
zwembattien in de tuun. Zoe’n iene diej’ opblaozen moeten. Freubel zit d’r bi’j en kikt over de raand.

 ‘Hey, Freubel!’ zegt Frats. ‘Zit d’r wat in et zwembattien?’
Freubel kikt strak naor et waeter en de stat zwaait henne-en-weer.
 ‘Vissies,’ zegt Freubel. ‘En die lus ik wel.’ 
 ‘Ik gelove d’r niks van dat d’r vissies in et battien zitten. Zoe’n battien, da’s veur kiender om in te 

speulen as et waarm is. Niet veur vissies,’ zegt Frats wiels hi’j ok over et raantien van et zwembattien 
kikt. 

 ‘Ha ha!’ lacht Frats as hi’j zicht wat Freubel bedoelt. ‘Wat bi’j’ toch ok een malle katte, Freubel! Die 
vissies die aj’ zien, die bin niet echt! Die hebben ze in de zwembattiesfebriek op ‘e bojem tekend. En 
deur et waeter liekt et krek as bewegen ze.’

Mar Freubel luustert niet. En dan inienen… pats! De spatters 
vliegen Frats om de oren. 

 ‘Wat doej’ now toch,Freubel!?’ ropt Frats.
‘Owowowowow!’ ropt Freubel bange. ‘Ik wol die iene dikke vis 

vangen, mar now het hi’j mi’j juust vongen. En ik wod hielemaole 
nat! Help!’

‘Rustig blieven, Freubel,’ zegt Frats. ‘Ie zitten mit jow scharpe 
naegelties vaaste in de raand van et battien. Veurzichtig loslaoten, 
aanders woj’ alliend mar natter.’

Mar Freubel luustert nog altied niet. In iene hael trekt hi’j zien 
potien los. Drekt heuren de beide katten een vremd geluud. 
Blubblubblubblubblubblubblub. En de raand van et battien zakt een 
betien schieve… 

‘Oh oe…,’ zegt Frats. ‘Ie hebben de boel lek prikt.’
‘Waor dan?’ Freubel kikt in et battien. En mit dat hi’j dat dot, zakt 

de raand hielemaole naor beneden en is et van ploons! Al et waeter 
klotst in ienkeer uut et zwembad. Over Freubel henne. Die aarme 
Freubel is kleddernat.

‘Harrejasses!’ ropt Freubel. ‘Ik bin hatstikke nat! En ik hole hielemaole niet van waeter! Bah! Ik gao naor 
huus. Opdreugen. Tot kiek es!’

‘Lekker in de zunne liggen om op te dreugen, Freubel!’ zegt Frats, wiels hi’j veurzichtig over et waeter 
stapt. ‘Tot kiek es!’

Mit iene sprong zit Frats weer op et schut. Hi’j lopt, mit kleine stappies, over et hoolt vot. Waor zol 
hi’j hennegaon. Ok even in de zunne liggen? Tot kiek es, Frats!
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Fratsen
Vekaansie

H
ee! Wie lopt daor over et raantien van et schut? Et is Frats, de katte. Hi’j springt mit een grote 
boge naor beneden en blift staon te kieken naor een maantien dat op ’e grond staot.
‘Miaauw… wat zit daor in?’ vragt Frats veurzichtig?
‘Hey Frats!’ klinkt et uut et maantien.

Frats lopt veurzichtig naor et hekkien dat et maantien dichtehoolt. Hi’j snuffelt d’r evenpies an. Dan 
zicht hi’j Freubel zitten. 

‘Och heden,’ zegt Frats verdrietig. ‘Wat hebben ze mit jow daon?’  ‘Nee, jong, doezerd, dit is juust mooi!’ 
An de stemme te heuren is Freubel hielemaole niet verdrietig. ‘Vien ie et dan niet vervelend daj’ in zoe’n 
klein hokkien votstopt binnen?’ vragt Frats veraldereerd.

‘Dit is mar veur evenpies, heur. Ik gao op vekaansie. Naor et dierepension!’ zegt Freubel trots. 
‘Wàt gaoj’ doen, Freubel?’  ‘Op vekaansie naor et dierepension. Mien baosien gaot naor Spanje, mit een 

grote rooie bus. En in die bus kan ik niet mit. Now, en daoromme gao ik naor et dierepension. Zo gaon 
we, mien baosien en ik, beide op vekaansie. Ik vien et in et pension slim noflik. Ik bin d’r et veurig jaor ok 
west.’  ‘Ik zajl je wel missen,’ zegt Frats een betien sneu.‘ Gao ie dan niet vot, Frats?’ vragt Freubel. ‘Nee,’ zegt 

Frats. ‘Ik blieve lekker thuus. Een betien ommespankeren in de tuun, een betien de hot op en aovens 
eten wat a’k zeker lusse. En ik slaop noflik in mien eigen maantien. Vekaansie mag dan prachtig wezen, 
thuus is et krek zo mooi.’  ‘Wis en zeker, Frats’ zegt Freubel. ‘En dan gaoj’ zo now en dan mar es evenpies 
bi’j et oolde vrouwgien van de hoeke langes. Die het altied wel wat lekkers in huus.’ ‘Hmmm,’ Frats slikt 
him om ’e snute. Dan bin ik ok een betien op vekaansie.’

Dan wodt Freubel de locht in tild. Et baosien zet de poes in de auto.  ‘Een protte wille in et dierepension!’ 
ropt Frats naor Freubel. ‘Tot kiek es!’

Mit iene sprong zit Frats weer op et schut. Hi’j lopt, mit kleine stappies, over et hoolt vot. Waor zol hi’j 
hennegaon. Lekkers haelen? Tot kiek es, Frats!
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Fratsen
Vliegbesies

H
ee! Wie lopt daor over et raantien van et schut? Et is Frats, de katte. Hi’j springt mit een 
grote boge naor beneden. Mit dat hi’j daelekomt, zicht hi’j zien vrund Freubel zitten. 
Freubel zit mit de snute boven op een peer bloemen. 
‘Hey, Freubel!’ zegt Frats. ‘Wat bi’j’ an et doen?’

Mar Freubel zegt niks. Hi’j heurt et niet. Hi’j het et vusen te drok mit de bloemen. Frats lopt naor zien 
vrund.

‘Miaauw… Wat doej’ toch, Freubel?’ vragt Frats weer.
Freubel kikt op. 
‘Ah, goeie, Frats. Moej’ es kieken. Hier zit ien of aander vliegbeest. Ik daenke dat hi’j de bloemen wel 

hiel arg lekker roeken vint. Hi’j vligt hieltied henne-en-weer. Somstieden kropt hi’j hielemaole naor 
binnen. Kiek mar.’

Frats zocht naor et vliegbeest. Hi’j zicht alliend bloemen. 
‘Hoe zag jow besien d’r dan uut, Freubel?’
‘Et was een betien brunig, hadde twie deurzichtige vleugelties en hij hadde een vachien, krek zo 

zaachte as die van mi’j.’ 
Oja, daor hej’m. Et kropt krek weer uut een mooie bloem. Bzzz. Daor gaot hi’j.
‘Hee, ie jaegen ‘m vot!’ zegt Freubel een betien sneu. 
‘Die komt dommiet wel weeromme. Of iene van zien vrunties,’ zegt Frats. 
‘Hoe kuj’ dat now weten?’ vragt Freubel.
‘Dat was een bi’je. En die haelen nektar uut de bloemen.’
‘Nektar…?’ vragt Freubel.
‘Dat is een soort van sukerwaeter,’ wet Frats. As ze d’r genoeg van verzaemeld 

hebben, brengen ze et naor heur huus, in de bi’jekörf. Daor maeken ze van die 
nektar hunning. Zoe’n bi’jekörf staot somstieden een hiel aende vot.’

‘Hoe wet zoe’n bi’jgien dan de weg weeromme nog?’ Freubel vint et wel een 
betien muulik te geleuven. 

‘Now,’ zegt Frats, ‘bi’jen bin aorig slim. As ze in de bi’jekörf kommen naodat ze 
een goed plakkien veur nektar vunnen hebben, maeken ze een daansien. Ze 
dri’jen een peer ronties en dan weten alle vrunties waor as lekkers te vienen is. 
Knap hen?’

‘Hmhm,’ zegt Freubel, mar hi’j moet d’r wel evenpies over naodaenken. 
Bzzz heuren de beide katten dan.
‘Daor hej’ him weer,’ zegt Frats.
Bzzz
‘En zien vruntien,’ zegt Freubel. ‘Et is hier dus lekkere nektar. Dat wil ik wel es 

pruven’ En hi’j duukt weer mit de snute in de bloemen.
‘Pas wel op dat ze je niet stikken, Freubel! Aj’ te dichtebi’j kommen, wo’n ze 

bange en stikken ze je zo in de snute. Dat dot alderheiseliksten zeer. Daenk d’r mar omme.’
‘Own.’ Freubel dot mar even een stappien naor aachter. ‘Ik geloof dat ik mar es op zuuk gao naor 

lekkers veur mi’j. Tot kiek es!’
‘Maek ie een daansien veur me aj’ wat vunnen hebben, Freubel?’ lacht Frats. ‘Tot kiek es!’
Mit iene sprong zit Frats weer op et schut. Hi’j lopt, mit kleine stappies, over et hoolt vot. Waor zol 

hi’j hennegaon. Toch zels mar lekkers zuken? Tot kiek es, Frats!
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Fratsen
Freubel wil stoer wezen

H
ee! Wie lopt daor over et raantien van et schut? Et is Frats, de katte. Hi’j springt mit 
een grote boge naor beneden. Mit dat hi’j  op ‘e poties daelekomt, zicht hi’j zien 
vrund Freubel. Freubel staot een betien verstopt aachter de struke en loert argens 
naor. 
‘Hey Freubel!’

‘Ssst!’ dot Freubel.
Hmm. Frats is ni’jsgierig en hi’j verstopt him naost Freubel. 
‘Waor kiek ie naor?’ fluustert Frats.
‘Daore.’ Freubel wiest naor de grote boom mit et voegelhusien d’r in.
Frats kikt goed. Eerst zicht hi’j niks, mar dan, ja, daore. Daor beweegt wat. Et liekt krek as rolt d’r 

een appel uut himzels deur de tuun. 
‘Wat is dat?’ vragt Frats.
‘D’r is een moes mit een appel in de weer,’ fluustert Freubel. 
En now zicht Frats et goed. Een klein moesien perbeert een appel, waor as een stok uuthapt is, 

deur de tuun te douwen.
‘Za’k ‘m pakken?’ zegt Freubel.
‘Waoromme? Woj’ him helpen?’
‘Neehee,’ zegt Freubel, ‘ik bin een katte. En katten eten moezen. Mien pake woonde op een 

boerderi’je en die mos altied aachter moezen anjaegen. Katten eten moezen. Dat het hi’j mi’j zels 
verteld.’

‘Now, ikke niet!’ zegt Frats. 
‘Da’s ok niet stoer,’ zegt Freubel.
‘Kan me niks schelen,’ zegt Frats. ‘Ik vien een bakkien 

mit brokkies vule makkeliker. Dat staot gewoon op me 
te waachten a’k zin krieg. Et piept niet a’k d’r in biet en 
ik krieg ok gien haoren in de mond.’

Daor het Frats wel geliek an. Et moesien zicht d’r eins 
ok vusen te lief uut om op te eten.  

Freubel zegt: ‘Wat zol dat besien toch mit die appel an 
et doen wezen? Hi’j gaot de hiele tuun deur. Die moes is 
pas stoer. Zoe’n aende douwen!. Ik krieg d’r honger van 
a’k d’r naor kiek.’ 

‘Veur je neuze zit een moesien, Freubel,’ plaogt Frats.
‘Nee, ik hole niet van haoren in de mond. Ik gao mar 

es even kieken as d’r gewoon wat brokkies in mien 
bakkien zitten. Tot kiek es!’‘Tot kiek es, Freubel!’ ropt 
Frats. ‘En ok al eet ie gien moezen, ik vien jow een hiele 
stoere katte, heur!’

Mit iene sprong zit Frats weer op et schut. Hi’j lopt, mit kleine stappies, over et hoolt vot. Waor zol 
hi’j hennegaon. Ok even bi’j zien brokkies kieken? Tot kiek es, Frats!
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Fratsen
Vusen te waarm

H
ee! Wie lopt daor over et raantien van et schut? Et is Frats, de katte. Hi’j springt mit een grote 
boge naor beneden. As hi’j op ‘e poties daelekomt, gaot hi’j drekt liggen. Et is vusen te waarm 
om drok te doen. 

‘Pfff,’ zocht Frats. ‘Wat is het toch waarm.’
‘Pfff,’ heurt Frats dan. Huh, dat was ikke niet, daenkt hi’j.
‘Pfff,’ dot Frats nog mar es.
‘Pfff,’ klinkt et weer.
Frats gaot rechtop zitten en luustert goed. 
‘Pfff.’ Ja, daor is et weer. Et komt uut de struke. Mar een struke kan toch niet van pfff zeggen? Veurzichtig 

lopt Frats naor de struke. Hi’j snuffelt d’r even an. 
‘Pfff. Waarm, hen?’ zegt de struke. 
Frats begript d’r niks meer van.
‘Miaauw, wie is daor?’ vragt hi’j.
‘Hey, Frats.’ Och, et is Freubel. Zien vrund ligt onder de struke!
‘Zeg ie hieltied van pfff, Freubel?’ vragt Frats?
‘Ja. Pfff. Waarm, hen?’ zegt Freubel weer. ‘Ik bin hier mar liggen gaon. In et schaad is et krek een betien 

koeler. Kom mar es.’
‘Ja, daor is et zoemer veur. Dan is et meerstal zo waarm. Mar a’k daor bi’j je kroep, liggen we stief naost 

mekaander. En daor kriej’ et alliend mar waarmer van.’
‘Pfff,’ blaost Freubel nog mar es. ‘Daor hej’ geliek an. Ik wol da’k een ente was,’ zocht hi’j dan.
‘Waoromme zol ie een ente wezen willen dan, Freubel?’ vragt Frats.
‘Now, dan zo’k lekker zwemmen kunnen. Noflik mit de poties in et koele waeter, zo now en dan es 

even koppien-onder... Dat liekt me wel wat.’
‘Own, mar daor hoej’ gien ente veur te wezen. In de tuun staot een 

zwembattien mit waeter. Daor speult mien baosien vaeke in as et 
zo waarm is. Kom mar es, dan kuj’ zo mit de poties in et waeter en 
misschien zels wel koppienonder.’

Freubel kikt naor er waeter in et battien. Et gleenstert in de zunne. 
Hi’j stikt een potien uut en vuult veurzichtig an et waeter. Et is wel 
noflik koel, mar ok alderheiseliksten nat. 

‘Ik hool geleuf ik toch niet zo van dat natte waeter,’ zegt Freubel 
een betien sneu. ‘Ik lig liever in et schaad, daenk ik.’ Freubel kropt 
weer onder de struke. ‘Now rustig liggen blieven, niet bewegen. Dan 
krie’k et misschien wat minder waarm. Tot kiek es. Pfff.’

‘Noflik liggen blieven, Freubel!’ ropt Frats. ‘Tot kiek es.’
Mit iene sprong zit Frats weer op et schut. Hi’j lopt, mit kleine 

stappies, over et hoolt vot. Waor zol hi’j hennegaon. Ok mar even 
een plakkien in et schaad opzuken? Tot kiek es, Frats!
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Fratsen
Ruzie in de locht

H
ee! Wie lopt daor over et raantien van et schut? Et is Frats, de katte. Hi’j springt mit een 
grote boge naor beneden. Mit dat hi’j op ‘e poties daelekomt, gaot ‘m een  rilling deur  
de  huud. Et was  noflik weer, mar et is inienen koolder wodden. En et is begonnen mit 
hadde te wi’jen. Frats snoft even. Ja, heur, hi’j rokt ok regen. Dikke grieze wolkens holen 

de zunnestraolen tegen, zicht Frats als hi’j omhogens kikt. 
‘Miaauw… Ik daenke da’k mar even een schoelplakkien zuken moet,’ zegt Frats
‘Hey, Frats!’ klinkt et. 
Frats zicht nog krek dat zien vrund Freubel veurbi’j draeft.‘How, Freubel! Waor gaoj’ henne? Waacht 

es even!’ ropt Frats.
Freubel stikt et koppien om et hoekien van et schut. Veurdat hi’j wat zeggen kan, klinkt et in de 

veerte: rommeldebommeldebommeldebom.‘How!’ schrikt Freubel. ‘Wat was dat?’ Hi’j kikt bange naor 
Frats.

‘Oh, da’s  onweer,’ vertelt Frats.
Inienen is d’r ok een lochtflits.‘Hee! Kommen we op ‘e foto?’ vragt Freubel en hi’j gaot d’r netties 

bi’j zitten. 
Dan klinkt et weer: Rommeldebommeldebom. Freubel komt rap weer in de bienen.Haha, doezerd,’ 

zegt Frats. ‘Dat was de bliksem. As et onweert, hej’ altied eerst de bliksem en dan de donder.’‘Wat 
is dat dan?’ vragt Freubel. ‘As et onweert is d’r hoge boven in de locht ruzie tussen mooi weer en 
regen. Over wie an de beurt is.’‘Is dat geflits en gedonder dan niet geveerlik?’ vragt Freubel.‘De 
bliksem kan wel een betien geveerlik wezen, mar aj’ in huus blieven, is d’r niks an de hand,’ zegt 
Frats. ‘En aj’ van aachter de raemen naor de locht kieken, kuj’ soms de bliksem zien. Et bin krek witte 
krassen op ‘e wolkens. Et gaot wel vlogge, ie moe’n hiel goed kieken.’

Freubel wil die bliksem wel es zien en kikt omhogens. D’r is wel weer een lochtflits, mar hi’j zicht 
gien krassen op ‘e wolkens. Nog veurdat hi’j mit de ogen knipperen kan, klinkt d’r een alderheiselikst 
hadde knal. KLABENG!! Freubel springt in de hoogte van schrik.

‘Ik gao naor huus!’ raost hi’j. ‘Tot kiek es!’
Inienen begint et hadde te regenen.‘Rap naor huus, Freubel!’ ropt Frats. ‘De regen het wunnen. 

Tot kiek es!’
Mit iene sprong zit Frats weer op et schut. Hi’j lopt, mit kleine stappies, over et hoolt vot. Waor zol 

hi’j hennegaon. O ja, een schoelplakkien zuken. Tot kiek es, Frats!
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Fratsen
Een vremd ding mit een biezundere naeme

H
ee! Wie lopt daor over et raantien van et schut? Et is Frats, de katte. Hi’j springt mit een 
grote boge naor beneden. Mit dat hi’j  op ‘e poties daelekomt, zicht hi’j zien vrund Freubel. 
Freubel zit tussen de ofvalen blatties veur de grote boom. Hi’j hoolt zien koppien een 
betien schieve.

‘Hey Freubel!’
‘Moej’ hier es kieken kommen, Frats,’ zegt Freubel.
Frats is ni’jsgierig en hi’j gaot naost Freubel zitten. De blatties bin nat en een betien koold. Mar et is 
haast en dan rokt et altied wel lekker vint Frats. 
‘Waor kiek ie naor?’ fluustert Frats.
‘Daore.’ Freubel wiest naor een ding dat veur de boom op ‘e grond staot. Et is gien bloeme, die zien d’r 
aanders uut. Dit ding is rood mit wit. Et liekt wel op een soort van parreplugien. 
‘Dit ding ston d’r gister nog niet. Ik vien et mar reer,’ fluustert Freubel.
‘Dat is een poddestoel.’ zegt Frats. ‘Die kun hiel hadde gruuien. Niks reers an.’
‘Een poddestoel?’ vragt Freubel. ‘Hey, daor ken ik een lietien van. Over een keboolter die henne-en-
weer zit te wippen en dan gaot de poddestoel kepot. En dat was ok een rood mit witte.’ Freubel stapt 
op de poddestoel of en snuffelt en loert op en om et ding henne.
’Wat bi’j’ toch an te doen?’ vragt Frats an zien vrund.
‘Ik zuuk ‘m,’ zegt Freubel.
‘Wie zuuk ie dan?” vragt Frats. Hi’j begript d’r niks van. 
 ‘Keboolter Spillebien, netuurlik,’ zegt Freubel. ‘Daolik wipt hi’j disse ok kepot. En da’s zunde.’
Frats lacht om die malle Freubel. ‘Ik daenke niet dat disse vliegezwam deur een keboolter kepot wipt 
wodt, heur.’
‘Wat veur ding?’ vragt Freubel.
‘Een vliegezwam. Zo hiet zoe’n rood-mit-witte-stippen poddestoel. 
Poddestoelen hebben vaek biezundere naemen zoas elfebaankien of 
eekhoorntiesbrood,’ wet Frats.
‘Eekhoorntiesbrood?’ Freubel slikt him om ‘e snute. ‘Dat liekt me wel 
lekker.’
‘Nee, nee, Freubel!’ zegt Frats rap. ‘Ie meugen nooit een poddestoel 
plokken en al hielemaole niet opeten. Daor kuj’ alderverschrikkeliksten 
ziek van wodden! Niet an poddestoelen kommen. Alienig kieken.’
‘Now, dan zuuk ik mien bakkien wel op. A’k an eten daenk, krie’k altied 
honger. Tot kiek es.’ ‘Tot kiek es, Freubel!’ ropt Frats. ‘En doej’ keboolter 
Spillebien de groeten aj’m zien?.’
Mit iene sprong zit Frats weer op et schut. Hi’j lopt, mit kleine stappies, 
over et hoolt vot. Waor zol hi’j hennegaon. Ok even bi’j zien brokkies 
kieken? Tot kiek es, Frats!
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Fratsen
Meziek

H
ee! Wie lopt daor over et raantien van et schut? Et is Frats, de katte. Hi’j springt mit een 
grote boge naor beneden. Mit dat hi’j op ‘e poties daelekomt, heurt hi’j geluud. Et klinkt 
vrolik en et liekt hieltied dichterbi’j te kommen. En dan vligt d’r in inienen wat wits over et 
pattien an de aandere kaante van et 

hekke. Neffens mi’j was dat Freubel, daenkt Frats.
‘Hey, Freubel!’ ropt Frats. ‘Waor gaoj’ henne?’
Mar Freubel zegt niks. Hi’j heurt et niet. Hi’j is al vusen te veer vot. Frats draeft hadde aachter  zien 

vrund an.
Freubel is naor de straote toe lopen. Hi’j zit veur de auto’s die langs de straote staon te waachten.
‘Miaauw… Wat doej’ toch, Freubel?’ vragt Frats weer.
‘Ah, bi’j’ daor eindelik, Frats. Moej’ es luusteren. D’r komt meziek an.’
Frats loert om et hoekien van de auto. Ja, heur, Frats zicht et al. Et dri’jorgel komt d’r an. Et is al hiel 

dichtebi’j. D’r komt mooie meziek uut van K3.
Freubel hoolt de poties veur de oren as de auto mit et grote meziekmaekende ding d’r aachter hiel 

langzem veur heur langes ridt. 

‘Hee, moej’ kieken!’ ropt Frats. ‘D’r lopen kiender aachter an. Die gaon vanzels naor de bos. Daor gaon 
ze speulen en kriegen ze lekkers en drinken Gaoj’ ok mit, Freubel?’

‘Moe’k dan bi’j dat lewaaiding blieven?’ vragt Freubel en hi’j kikt een betien muulik.
‘Doe toch niet zo mal, Freubel!’ ropt Frats. Da’s toch gien lewaaiding! Da’s et dri’jorgel. Dat is toch 

mooi, man! Moej’ es luusteren wat veur mooie meziek et maekt.’ Frats zingt mit en daanst een betien 
op et lietien van ‘Alle enties zwemmen in et waeter’. ‘Kom, jong,’ zegt Frats. 

De beide katten stikken veurzichtig de straote over en verstoppen heur onder een struke aachter 
een zwat hekke. An de aachterkaante van et dri’jorgel zien ze een hiel lang stok pepier mit gatties d’r 
in, dat vanzels van de iene kaante naor de aandere kaante gaot. Frats wet dat daor de meziek in zit. 
Freubel vint et wel hiel biezunder, mar et geluud blift ‘m te hadde.

‘Ik vien et wel mooi, heur, Frats, mar ik geloof da’k now toch even een rustiger plakkien opzuuk. In 
mien maantien kan ik de meziek ok wel heuren, mar dan is et niet zo hadde. En misschien zit d’r ok wel 
wat lekkers in mien bakkien. Tot kiekes!’

‘Dan gao ik d’r ok mar weer vandeur,’ zegt Frats. ‘Tot kiek es!’
Mit iene sprong zit Frats weer op et schut. Hi’j lopt, mit kleine stappies, over et hoolt vot. Waor zol 

hi’j hennegaon. Toch ok mar even een rustiger plakkien opzuken? Tot kiek es, Frats!

FRATSEN22.indd   14 6-1-2014   11:48:07



15

Fratsen
Malle Freubel

H
ee! Wie lopt daor over et raantien van et schut? Et is Frats, de katte. Hi’j springt mit een 
grote boge naor beneden. Mit dat hi’j  op ‘e poties daelekomt, heurt hi’j een hadde knal. 
PANG! Huh, Frats schrikt d’r van. Mar gelokkig wodt hij niet bange. Hij wet wel wat et is. Et 
is vuurwark. As et donker is, dan is et mooi. Allemaole lochies in de locht die haost lieken 

te daansen. Mar overdag is d’r niks an. Dan maekt et allienig mar een bulte kebaol. Mar now heurt hi’j 
een hiel aander kebaol. D’r goelt iene. D’r goelt een katte. Mar dat is vremd… Et geluud komt argens 
van boven. Et liekt wel as komt et uut de boom. Frats hoolt zien koppien een betien schieve en luustert 
goed. Ja, heur, hi’j heurt et goed.

‘Miaauw, HELP! Frats!’
Et is Frats zien vrund Freubel. Wat het die malle katte now weer uuthaeld?
‘Freubel!’ ropt Frats. ‘Waor bi’j’?’ 
‘Hierboven,’ ropt Freubel mit een benauwd stemmegien. ‘Ik was bange veur de knallen en doe bin ’k 

in de boom klommen en now, oe oe ooww…, ‘ goelt Freubel.
‘Now durf ie d’r niet meer uut.’ Frats foetert een betien. Et is ok altied wat mit zien vrund. ‘Ik hael je 

baosien wel op,’ zegt Frats.
Even laeter heuren de beide katten weer een aander kebaol. Taatuu taatuu taatuu taatuu… Et 

geluud wodt hieltied luder en dan komt d’r een grote rooie auto de hoeke omme. Freubel begint nog 
hadder te goelen. Hi’j is zó bange. 

Frats ropt naor zien vrund: ‘Ie moe’n niet bange wezen, Freubel. Dat is de braandweer. Die het een 
hiele lange ledder en daor haelen ze je zo mit uut de boom.’ 

Freubel dust haost niet te kieken. Mar hi’j is wel ni’jsgierig en loert veurzichtig naor de braandweer. D’r 
komt een man mit een grote helm op et heufd veurzichtig de ledder op. As hi’j vlakbi’j Freubel is, stikt 
hi’j een haand mit een grote brune haanske naor Freubel uut. Die aarme katte is zo alderheisteliksten 
bange, dat hi’j blaost en klauwt naor de haand. Mar de braandweer is niet bange. Veurzichtig krigt hi’j 
Freubel van de takke en neemt him mit naor beneden. As ze weer op ‘e grond staon, wet Freubel niet 
hoe hadde as hi’j votkommen moet. 

‘Waor gaoj’ henne, Freubel?’ ropt Frats
‘Ik gao onder de baank zitten!’ ropt Frats. ‘En ik kom d’r niet meer weg, veurdat al et kebaol ophoolt. 

Tot kiek es!”
Malle, malle Freubel, daenkt Frats. Hi’j komt wis en zeker wel onder de baank weg as hi’j rokt wat 

veur lekkers d’r allemaole op ‘e taofel staot.
‘Tot kiek es, Freubel!’ ropt hi’j. ‘Noflike kastdaegen en een rustig uutaende!’
Mit iene sprong zit Frats weer op et schut. Hi’j lopt, mit kleine stappies, over et hoolt vot. Waor zol 

hi’j hennegaon. Kastmis vieren onder de boom? En mit et vuurwark onder de baank? Tot kiek es, Frats! 
Noflike daegen.
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Fratsen
Waoromme as de blatties valen

H
ee! Wie lopt daor over et raantien van et schut? Et is Frats, de katte. Hi’j springt mit een 
grote boge naor beneden en blift staon te kieken naor een hopien brune blaeden dat op 
‘e grond ligt.
ligt. Frats luustert goed. Et regent een betien. De druppen tikken op ‘e dikke grune blae-

den van de struke waor as et hopien onder ligt. Frats moet daoromme hiel goed luusteren. Zo goed, 
dat hi’j de aosem evenpies inholen moet. Heurt hi’j et goed? Goelt dat hopien blaeden? 

‘Miaauw… Wie goelt daor?’ vragt Frats veurzichtig.
‘Hey, Frats,’ zegt et hopien blaeden verdrietig.
Frats lopt veurzichtig naor de blaeden toe. Hi’j snuffelt d’r evenpies an. Dan stikt zien vrund Freubel 

et koppien uut et hopien. Hi’j het de traonen in de ogen.
‘Och heden,’ zegt Frats, ‘wat is d’r mit jow?’

‘Now,’ snikt Freubel, ‘alle blatties valen van de bomen. Ik vien et zo zielig. De bomen weren altied zo 
mooi gruun. Huhuu…,’ goelt Freubel.

‘Mar Freubel, daor hoej’ toch niet om te goelen!’
Frats haelt Freubel uut de blaeden en gaot naost him zitten.
‘In de haast geven de bomen al heur blatties an de besies die in de bos wonen. Die koesen de 

hiele winter, dat hiet winterslaop, en van de ofvalen blaeden maeken ze nussies. Zo blieven ze noflik 
waarm en dreuge. Toegelieke mit de blatties valen ok ekkels, kestanjes en beukeneuties van de bo-
men. Die beweren de bosbesies in heur nussies, zodat ze ok eten kunnen as et koold is of as d’r een 
bulte sni’j ligt.’

‘Is dat echt waor, Frats?’   Freubel goelt al niet meer.
‘Ja heur, echt waor. En dan dommiet, as et veurjaor wodt, kriegen de bomen 

weer allemaole ni’je grune blatties. As daank.’
‘Gelokkig. Ik bin bliede veur de besies van de bos en veur de bomen. Mar ìk bin 

now nat en koold. Ik blieve liever in mien eigen husien de hiele winter bi’j de 
kachel liggen. En ik zal es even kieken as mien baosien al weer wat lekkers in 

mien bakkien stopt het. Tot kiek es!’
‘Lekker koesen bi’j de kachel, Freubel!’ ropt Frats. ‘Tot kiek es!’
Mit iene sprong zit Frats weer op et schut. Hi’j lopt, mit kleine stappies, over et 

hoolt vot. Waor zol hi’j hennegaon. Ok even lekker koesen? Tot kiek es, Frats.

FRATSEN22.indd   16 6-1-2014   11:48:08



17

Fratsen

Glimmende ballen en hadde knallen

H
ee! Wie lopt daor over et raantien van et schut? Et is Frats, de katte. Hi’j springt mit een 
grote boge naor beneden. Mit dat hi’j  op ‘e poties daelekomt, heurt hi’j een hadde knal. 
PANG! Huh,

Frats schrikt d’r van. En hi’j schrikt nog es, as d’r inienend wat wits veur zien snute langes 
vligt en onder et lege taofeltien bi’j de mure schöt. Veurzichtig lopt Frats naor et witte ballegien dat 
onder de taofel ligt te bibberen. Hi’j snuffelt d’r even an. Et is zien vrund Freubel.

‘Miaauw, wat hej’, Freubel?’ vragt Frats.
‘Ooh, hej’ et niet heurd, dan? De hemel vaalt naor beneden!’ zegt Freubel mit ‘n trillerig stemme-

gien.
‘De hemel naor beneden?’ vragt Frats wiels hi’j omhogens kikt.
‘Jaah,’ goelt Freubel, ‘die hadde knal krek. Oooh.’
‘Ja, daor schrok ik ok van. Mar dat is niet de hemel. Dat is vuurwark! Knalvuurwark. Over een peer 

daegen hej’ aovens allemaole knallen en lochtflitsen. Da’s veur et ni’je jaor. Mar d’r bin goenend die 
et now al doen. En daor kuj’ best van schrikken.’

‘Watte?’ raost Freubel, ‘Ik schrik me een hoetien deur iene die wat dot wat nog niet hoeft?’ Freu-
bel kropt rap onder et taofeltien vot. De statte hatstikke dikke. ‘Ik zal ‘m een krasser over de neuze 
geven!’

‘How, how, Freubel, zegt Frats, ‘et is Kastmis. Dan moej’ mekaander vergeven.’
Freubel kikt Frats vraogende an.
‘Kastmis? Hebben daoromme de boompies allemaole lochies in de takken?’
‘Wis!’ zegt Frats, ‘bi’j oons in huus staot d’r ok iene. Daor hangen ok nog mooie glimmende ballen 

in.’
‘Aha!’ ropt Freubel. ‘D’r ston een boom bi’j oons aachter huus, en die is now vot. Die hebben ze 

netuurlik binnen zet. Mit laampies. En veurig jaor bin ik d’r in sprongen. In de glimmende balleboom. 
Daoromme staot mien maantien now in de bi’jkeuken, vanzels.’

‘Aarme Freubel.’ Frats moet ok wel een betien lachen. ‘Now, ie kieken ze mar evenpies lief an. Dan 
meugen ie wis en zeker wel weer binnen slaopen.’ zegt hi’j. ‘Kastmis is et feest van de vrede. Iederiene 
is extra lief veur mekaander.’

‘Dat za’k dan mar es perberen,’ zegt Freubel. ‘Ik hebbe wel al reuken dat mien baosien 
allemaole lekkers haeld het. Hmm, ik gao mar es op huus an. En ik daenke da’k d’r de kom-
mende daegen ok mar blief. Noflik waarm, allemaole lekkers en zonder geknal. En as 
et me die iene aovend toch te mal wodt, kroep ik wel aachter de baank. Tot kiek es.’

‘Tot kiek es, Freubel!’ ropt Frats. ‘Noflike kastdaegen en een rustig uutaende!’
Mit iene sprong zit Frats weer op et schut. Hi’j lopt, mit kleine stap-

pies, over et hoolt vot. Waor zol hi’j hennegaon. Kastmis vieren onder de 
boom? En mit et vuurwark onder de baank? Tot kiek es, Frats! Noflike daegen.
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Fratsen
Had waeter

H
ee! Wie lopt daor over et raantien van et schut? Et is Frats, de katte. Hi’j springt mit een 
grote boge naor beneden. Mit dat hi’j  op ‘e poties daelekomt, heurt hi’j iene roepen. L   igt. 
‘Hey Frats!’
Dat is Freubel! Frats kikt om ‘m henne. 

‘Miaauw… Waor bi’j’, Freubel,’ ropt Frats.
‘Hier beneden, in de sloot, koekedores!’
Frats schrikt. In de sloot? Da’s niet best. Hi’j draeft naor de kaante van et waeter en gaot op zuuk naor 
een takke waor as hi’j Freubel mit uut et waeter haelen kan. 
‘Volholen, Freubel! Ik kom je redden, mien vrund!’
‘Haha, doezerd!’ klinkt et aachter Frats.
Frats dri’jt him omme. Daor staot Freubel.
‘Wawawa…,’ staemert Frats. Hi’j kikt van zien vrund naor et waeter en weeromme. ‘Ik dochte, laggen 
jow dan niet in et waeter?’

‘Nee, jong,’ zegt Freubel. ‘Ik lag niet ìn et waeter, in ston d’r òp! Et is keihadde. Ie kunnen d’r overhenne 
lopen zonder daj’ nat wodden. Allienig daorginder, waor as de enten zwemmen, daor is et waeter nog 
zaachte.’
‘Ah ja,’ zegt Frats, ‘van had waeter he’k wel es heurd. Da’s ies. Dan is et buten zo koold, dat et waeter 
bevröst. Mar ie kun d’r beter niet overhenne lopen, heur.’
‘Waoromme niet?’ vragt Freubel
‘Now,’ zegt Frats, ‘et laogien ies kan dunner wezen aj’ daenken en dan kuj’ d’r deurhenne zakken. En dat 
is slim geveerlik. Et waeter is zo alderheistelikste koold dat et piene dot op je huud. En aj’ onder et ies 
kommen, oe, Freubel, dan kuj’ wel verdrinken! Niet meer doen, heur!’
‘Own, dat wust ik niet,’ zegt Freubel een betien schokken. En dan inienend: ‘Auwauwauw! D’r bit me 
wat in de ti’jen! Auwauw!’
‘Daor hej’ et al,’ zegt Frats. ‘Dat bin voegelties.’
‘Mar ik zie hielemaole gien voegelties…,’ goelt Freubel. ‘Auwauwauw.’
‘Et bin ok gien echte voegelties,’ lacht Frats. ‘Ie hadden gien waarme sokken en haansken an en now 
bin jow poties krek zo koold as et ies. Dat prikt en dat hiet de voegelties in de vingers. Aj’ in huus gaon 
wo’n je poties wel weer waarm.’
‘Dan maek ik da’k thuus kom,’ zegt Freubel en vligt vot. ‘Tot kiek es!’
‘Tot kiek es, Freubel!’ ropt Frats. ‘Lekker waarm wodden thuus. En niet meer op et ies, hen.’
Miet iene sprong zit Frats weer op et schut. Hi’j lopt, mit kleine stap-
pies, over et hoolt vot. Waor zol hi’j hennegaon. Ok even waarm wod-
den? Tot kiek es, Frats!
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Fratsen
Verhuzen

H
ee! Wie lopt daor over et raantien van et schut? Et is Frats, de katte. Hi’j springt mit een grote 
boge naor beneden. Mit dat hi’j op ‘e poties daelekomt, zicht hij een hiele grote vrachtauto. 
D’r staot van alles in. Kaasten, een baank, een tillevisie… starke mannen bin drok doende 
mit et sjouwen van taofels en stoelen. Daor wodt Frats ni’jsgierig van. Mit een grote sprong 

zit hi’j in de waegen. Allemaole spullen van uut huus staon tegen mekaander androkt in de bak. Frats 
kropt over kaasten en staepels deuzen henne en onder stoelen en de baank deur. En dan zicht Frats et. 
Die starke mannen haelen et huus van Freubel leeg! Kiek, daor staot et maantien van Freubel! Zo rap as 
hi’j kan klimt hi’j uut de vrachtauto en gaot op zuuk naor zien vrund.
‘Miaauw! Freubel! Freubel!’ ropt Frats.
‘Miaauw! Joehoe! Hier bin ik!’ De stemme van Freubel komt uut een blauwe deuze mit gatties d’r in. 
Frats gaot veur de deuze zitten. Deur et gaos an de veurkaante kan hi’j zien vrund zien. 
‘Wat is d’r an de haand?’ vragt Frats. ‘Waoromme zit ie in die malle deuze. 
‘Ik gao verhuzen,’ zegt Freubel.

‘Verhuzen?’ vraogt Frats. ‘Wat is dat now weer?’
‘Ik gao in een aander huus wonen en in een aandere straote speulen,’ zegt Freubel.
‘Mar ie bin mien vrund! Dan kuj’ toch niet zo mar votgaon?’ Frats moet d’r haost een betien van goelen. 
Freubel is ok wel een betien verdrietig dat hi’j verhuzen gaot. ‘Mar ik kom wis en zeker nog wel es een 
keer bi’ jow’ te speulen.’ Daor wodt Frats wel weer bliede van. 

Verhuzen is ok wel een klein betien verdrietig; alles wodt aanders. Ni’j huus, ni’je kaemer, ni’je schoele. 
Mar et is ok wel spannend, al dat ni’js. Want d’r bin ok ni’je vrunties en ni’je plakken om te speulen. Dat 
is waor. En as iene van de starke mannen de deuze van Freubel oppakt en mit een grote boge in de 
vrachtwaegen zet, bin Freubel en Frats niet verdrietig meer. Ze bin ommes vrunden veur altied.

TUUTUUUT!!, dot de toeter van de vrachtwaegen dan. En de starke mannen doen de deuren van de bak 
van de vrachtwaegen dichte. 
Freubel zwaait nog gauw evenpies naor Frats. ‘Tot kiek es!’
Frats zwaait ok. ‘Tot kiek es, Freubel! Veul plezier mit al et ni’js!’

Mit iene sprong zit Frats weer op et schut. Hi’j lopt, mit kleine stappies, over et hoolt vot. Waor zol hi’j 
hennegaon. Op zuuk naor ni’je vrunties? Tot kiek es, Frats!
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