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Voorwoord.
De uitgevers van de serie „Nieuw Drentsch
Mozaik" hebben ons verzocht uit de dialectbijdragen in de laatste jaargangen van 't maandblad „Drente" een nieuw bundeltje samen te
stellen. Het resultaat van onze schifting ligt hier
voor U.
We hebben gemeend, dat in de eerste plaats
van belang zou zijn datgene, waarin oude gewoonten, gebruiken en toestanden werden beschreven, die weldra geheel zullen zijn vergeten.
Het jonge geslacht immers kent ze nog slechts
uit de verhalen der ouderen. Vandaar ook de
titel: „Wat waest hef".
Bij de spelling hebben we regels gevolgd, die
hiernaast worden toegelicht. We menen daarmee
den lezer van dienst te zijn geweest.
De Samenstellers.
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De sP
9.
Ofschoon deze is gebaseerd op de spelling v an het
Nederlands, zoals deze na de laatste wijzigingen bij het
lager onderwijs wordt onderwezen, meenden we in
enkele gevallen daarvan te moeten afwijken.
1. Terwille van de leesbaarheid schrijven we in open
lettergrepen steeds ee: bij v. verbeeteren, 't leenend,
geeven en nemen, enz.
2. Ter onderscheiding van de korte en lange klanken
gebruiken we in open lettergrepen o of oo, u of uu.
Tot onze spijt was de aanduiding van de korte en
lange ie en oe niet zo eenvoudig; daarom werd ze
niet gegeven. We schrijven dus: no, to (= nu, toe);
koomen, loo f en, zoo, enz.; krupen, kuken, buten
(= kruipen, kuiken, ruilen); ruupen, muuken, bouten
(= riepen, maakten, vuur aanleggen) .
3. De è-klank (Frans: père, militair, enz.) wordt
voorgesteld door ae: paard, aende (= paard,
einde) .
4. De 6 heeft de waarde van dit teken in het Duits:
tór f , zót, vól (= turf, ziet, viel) .
5. De lange o (uit bij v. hok) is gespeld als ao: vaoder,
laoten, slaogen.

6. De uitgang en wordt voluit geschreven, ofschoon
de klankwaarde ervan is n, m (na m, b, p, f, v, w)
of ng (na k, g, nk, ng) . De woorden boonen, loopen,
zingen leze men dus als boonn, l oobm, zingng.
7. De ch wordt alleen geschreven, waar het een hoorbare
klank is; dus bos, tas, es, maar: musch, magisch,
tusschen, Paoschen. Naast paoschen staat echter
Paosvuur, Paoseier, enz.
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Het grootste deel dezer spelling-regels berust
op het voorstel van prof. Overliep (Maandblad Drente:

Februari 1935); zijn ontwerp bleek in de praktijk zeer
bruikbaar. Om het bestek van dit werkje leek het ons
niet nodig uitvoeriger in te gaan op de spellingplannen, noch nadere verklaring te geven van enkele
andere door ons gevolgde regels, die slechts kleinigheden betreffen.
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„Deur 't leege
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(Dialect van Borger)

„Moe j is toezien, aw dolkies deur 't leeg
gaot", zee Ebben Gerriet teegen Haarms Lamert,
doe zie met 'n beidend van zwienen ofleeveren
kwammen.
„Of wollen ij deur 't leeg," vrueg Lamert en
hie keek eem schief nao Gerriet, die met d' ien
haand d' leid' vaasthadd' en met d' aner in d' buus
taasd' um wat tebak te kriegen.
„En waorum zul wij niet deur 't leeg' gaon,”
vrueg Gerriet en hie laachd' 'n beetien.
Lamert gaf gien antwoord. 't Kwam hum d'r
niks op an, urn over d' leege laandweg te gaon.
Daor bij 't diepien, waor zooveul slooten op oet
luepen, daor wazzen witte wieven, hadd' hie wal
is heurd. En al wus hie niet veul van die dinger,
hie hadd' 't er toch niet groot op. Zuk gesmuuspel,
waor men 't rechte niet van wus en dat ok gienien
je recht vertellen wol, daor had' hie 't mier an.
Maor hie wol d'r niet veur oetkommen en daorum
zee e maor niks meer.
„Now, " zee Gerriet, „wat zul dat dan ? Of zin ij
bang veur spoeken ?"
„Spoeken, "zee Lamert, „wat mien ij wal ?"
Gerriet gniffeld' en verscheuf d' tebaksproem
van d' ien kaant nao d' aner; hie trok 'n beetien
an d' leid' en zee: „IJ zullen d' ienegst' niet weezen
daor zint wal meer die 't schouwt."
„Zoo," zee Lamert, „zoo, — en waor mus ik
dan veur toezien ?"
„O, ik wol je is zien laoten hoe of z' oover de
slooten vliegt en bij 't diepien langs; krek of z' an

7

8

'ntouwgien d'r over trokken wordt; maor zuuties,
zunner dat zie zuk beweegt."
„Jai," zee Lamert, „dat zal wal, dat hebb' ij
ok niet zien, krek zoo min as 'n aner."
,, Moe j niet zeggen jong, help maor is toezien,
dan zuj d'r wal aans oover prooten."
Eem later gungen zie deur 't leeg' en daor
booven d' gruppies en slooten en bij 't diepien, daor
trokken witte streepen en flaarden langs, die
gloepend veul op vrouwlue met lange klieden
leeken. Zie slingerden van d' ien zied hen d' aner
en smanks was 't of zie daansten met witte klieden
oover d' kop. Dan wueren z' kleiner en dan rekten
zie zuk oet en leeken op lange dunne slierten, die
eem laster weer in 'n kanner scheenen te doeken —
en in ienmaol wazzen ze weg, zunner dat men
begreep, waor ze bleeven.
Lamert had 't nog nooit zien en hie keek met
aal verstaand. Zullen 't vrouwlue weezen, witte
wieven, zoo as Mienmuujen Jans zien Trien zee, of
wat aans ?
„ Zie j wal dat 't vol met witte schiensels is,"
vrueg Gerriet.
„Dat is now aait zoo as 't 'n hiete dag west hef en
dan teegen d' aovend, dan kuj ze hier zien."
„Maor," zee Lamert, „dat bestiet toch niet ?"
„Dat week niet, maor ij ziet wat er is." Gerriet
zweeg 'n toertien en doe zie d' leegt' deur wazzen
en op d' hooge weg angungen zee hie: „Ik zal je
d'r is wat van vertellen, wat oes Ootien zee."
„Hadd' is 'n jong west, die ooveral vot stuurd
wuer. Hie hadd' met zien Ootien in 'n klein
hoessien woond, vlak an 't bos. In dat bos
daor mueg hie geern weezen en hie braacht er
veuls te veul tied deur nao 't aol mensk heur zin.

Zie mussen leeven van 'n akkertien en paor sikken
en 'n zwien. En dan breid' 't aol mensk veur de
boerinnen, die heur wark braachten.
Jans, die mus ok met breiden en zat er 's zómmers
met in 't bos. Dan lusterde hie nao d' boomen
en d' voogels en iemen en aner goedien dat d'r
rondvleug. Aal ondeers, die d'r kruepen en luepen
kend'. Hie daacht dat de boomen met hum prootten
en dat de vogels veur hum zungen.
Maor zien Ootien wuer ziek en zie beeterde niet.
Doe kwaamp er 'n oom en zee dat 't aal now van
hum was en Jans, die mus 'n stee zuuken bij 'n boer.
Umdat hie gien boerwark leerd hadd', kun hie
naargens 'n stee kriegen en mus as koejong dienen.
Doe 't harfst wuer, kwammen d' biest op stal en
hadd' Jans daon wark.
Doe kwam hie an 't zwarven van d' ien hen
d'aner en gienien wol hum 's winters de kost
geeven.
In 't lest wol Jans maor weer hen hoes. Of nee,
een hoes dat hadd' niet meer, maor hie wol toch
maor naor zien aol' stee gaon.
Zoo kwam hie dan weer bij 't hoessien an. Hie
dus niet hen zien oom gaon en bedaacht urn in
d' erpelhut te kroepen. Dat gebeurd' en doe Jans
daor was, doe vuel hie in slaop en hie dreumde
van de witte wieven, dat die hum helpen wollen
en hie was zoo in zien dreum verbiesterd, dat hie
haard op an heur ruep, urn hum te helpen.
Doe wuer hie wakker en zien voeten deeden
hum zeer, want zien schoenen wazzen zoo zwaor,
dat hie ze oettrók en bekeek wat er an mekeerd'.
En doe zag hie dat ze vol met gold zaaien.
D' hiel zool was er met bedekt en daor wazzen
ze zoo zwaor van.

9

Doe 't bekend wuer, dat Jans riek wodden was,
doe kun hie ooveral wal 'n stee kniegen."
Lamert keek Gerriet is an en Gerriet loerd'
naor Lamert, wat of die wal zeggen zul.
Zoo," zee Lamert, „zoo, die 't lest verteld
hef, leeft nog."
„Kuj wal geliek an hebben," zee Gerriet. „Maor
heb ij wal is heurd van die boer, die met heur
daansen mus, umdat hie heur bedreugen hadd'
en die zuk half dood daanst hef ?"
„Nee," zee Lamert, „van aal die dinger week
niet van."
„Pas dan maor op jong, daj de witte wieven
niks belooft daj niet waor maokt, want dan
kriegt ze je te pakken. Later zak je dat wal is
vertellen, as wij is weer met 'n beidend zwienen
ofleevert", zee Gerriet.
„

J. H. BERGMANS-BEINS.
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't Hemd
(Dialect van Sleen)

Wij wal, wooran moeders aait witt, of har
jongs ok hen zwemmen gott 's zommers ? Nee ?
Doe hier dan mor is daenken urn: bij 't verschonnen
hebt zukke zwemmers 't hemd aait verkeerd an,
binnenste boeten I 'n Jong schient dat niet in de
gaten te kriegen kunnen, hoe of 't hemd an mat,
en zo komp grif op Zaoterdagaovend 't twiede
bedrief van de zwemmerij.
Toch moett moeders met zo wat vezichtig
weezen, en niet al te gaauw met de gaarde klaor
staon. Want 'n kind verget onrechtvaerdige straf
nooit weer. En al zal e daor zien aolen in later
jaoren niet zwart urn ankieken, 't blif 'm aait bij,
terwiel e urn aerliek verdiende klappen nooit weer
daenken zal. Wat dat betreft giet 't 'n kind al
net as groote maeschen : zo wat hindert je j
leevensdagen lang.
Mien moeder was 'n merakel best maesk.
't Mag mij eigenliek niet heugen, da'k ooit
hardhandig stuurd zin. En toch hef 't arme
stumper mij ién maol unner hannen had, toen 'k
't hielendal niet verdiend hadde.
Wij waren met 'n koppeltien jongs hen de mao
waest, modderen. 't Was vebeun, mor wat trekt
kwo j ongs zuk daorvan an ? Die zint aait en ieuwig
ooveral u ener en booven de wet. In 't zommer
lagen de slooten zo goed as dreuge, en alle vis
zat dus op de diepste steeden. Non damden wij
met roet en kloeten en greszudden zo'n sloot of,
en dan veeuren de boovenboks en d' hoozen oettrakken en luupen wij barft deur 't water. En met 11
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hannen en bienen reurden wij dan in de modder
op de boom. 't Water in 't ofdamde aentien weur
dan voel, en aj non mor lang genog vol hollen,
dan weur de vis flauw. Dan kuuj ze zoo mor
met d' hannen griepen, aj rad waren. Dat hette
modderen.
Wij waren daor dus met an de gang, d' hiel'
godganse middag, totdat 't tied weur um de
koenen te halen. Want die veeuren toentertied
's aovends op de stal zett. Kuustmes was er nog niet,
moej reeken. Mor van dat modderen weur men
zo gloepende smaerig, dat kuj wal begriepen.
Nao afloop weur dorm vaak 't hiele spul mor
oettrókken en kleer en lichem ofwasscherd. Dan
luup men mor zolang deur 't gres te springen,
totdat alles weer dreugd was . Zoo hadden wij
ok daon, mor an 't baaien haw beslist niet waest,
en an 't zwemmen nog veul minner. Ik dus er
mien kop wal op te verwedden, dak 't hemd
zólfs niet oet had hadde.
Urn 'n, uur of zeuven waw in hoes, elk met 'n
paar vissies an 'n bossien russchen bunnen.
'k Wus vanzólm van de prins gien kwaod en
was nargens verdacht op. 'k Had' honger en wol
't liefst mor derekt achter de bruggen haer. 'k Zal
dan ok wal raor keeken hebben, toen 't eerste,
dak te horen kreeg in hoes, was: „Trek je is
oet !" „Non al ?" zeek ok nog in mien onschuld.
„'t Is jo nog mor zeuven uur, en wij hebt jo
nog niet eeten I" Daor muuk ik 't nog niet beeter
met, kuj daenken, en ok hoog sprung of leeg, de
kleer gungen oet. En 't was net, of 't zo veezen
mus ik kan 't mij op de dag van vandage nog
nooit begriepen, hoe of 't kun, mor .'t was wal
zoo -- 't hemd hak binnenste boeten an.

Men begrip, dat was 't oovertuugend bewies,
daor was niks teegen in te brengen. En eeven later
lag ik never en wal, — nao de neudige veurbereidsels, — achter de beddedeuren, en der weur
'n stoel veur zett, dak er niet weer of kun.
'k Vergeet 't mien leeven lang nooit weer.
'n Dag later horde ik, dat oes bes, unner de
bedrieven, dat wij an 't modderen waren, daor
langs kommen was. Die had oes jongs natuur lijk
daor zien rondspringen met de nakende pokkel, en
die mot verteld hebben, daw daor met 'n kanner an
't zwemmen waest hadden. Toen begreep ik ok,
worm 't unnerzuuk niet oetsteld was tot Zaoterdagaovend. Teegen getuugen as je legen bes en
'n verkeerd antrókken hemd, daor stiet ztilfs de
aerliekste en onschuldigste machteloos teegen.
Mor 't hiele zakien, hef mij aait 'n laer waest:
unnerzuuk de overtreedings van je kinner, eer
daj de gaarde zwaeit, en wees allergloependst
vezichtig met getuugen. Zólfs met 'n hemd, dat
vekeerd an is.
J. NAARDING.
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Paoschen.
Hej nog aole wannen,
Die wij Paoschen brannen ?
Hej nog 'n bossien stroo of riet,
Anders hebb' wij Paoschen niet
'n Troepien van 'n vieftien, twintig kwao j ongs
kwam zingend 't arf op van Mans. Bosman.
„Mans, meuw jo wagen vanmiddag nog weer
met hebben veur 't Paosvuur ?"
„Ja zeeker, jongs ! Dat mag, hor ! Wacht, 'k zal
jo 'm eeven klaor maken."
Mans zette de ledders d'r op, _ en 't heuijuk,
dan kunnen z' 't voer wat brieder maken. En
'n paar veurriepen bun e an de bloktong, daor
kunnen nog wat jongs an trekken, as 't vrachien
ies zwaor wuur.
„Ziezoo ! No maor de boer op. Zie, daj 'm vol
kriegt."
En zoo trokken ze 't hiele darp deur, ieder hoes
an. 'n Paar gungen bij de maeschen in, urn te
vraogen. D' aandern bleeven bij de wagen staon.
En as er wat te halen vuul, dan stormden ze met
'n allen d'r op los en pakten 't op de wagen.
En under 't varen van d' ien naor d' aander
zungen ze:
Hej nog aole wannen,
Die wij Paoschen brannen ?
Hej nog 'n bossien stroo of riet,
Anders hebb' wij Paoschen niet!
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„Hej nog wat veur 't Paosvuur ?"

Job Spoel keek zien vrouw an: „Wij hebt
dat ofgeval daor nog liggen van die vetimmerderij.
Zów hor dat met doen ?"
Vol verwachting keeken de jongs naor Fómmechien op! Zul 't meugen
En jao, 't mug!
„Jongs ! Hei ! Jongs ! Kom gaauw an! Kiek ies !
Haost 'n wagen vol!"
„Hej nog wat veur 't Paosvuur ?"
„No jongs," zee Thie Kamps, „das niet veul van
jaor. Wacht ies, in dat schuurtien likt nog 'n
hiele stapel koekenduuzen, aolde bessems en
zuk spul. Neem ie maor met."
„Hej nog wat veur 't Paosvuur ?"
Dat tref ij." -- Jan Mulder hadd' de boomen
um hoes toe opsnuid. -- „Die hiele stapel kój
kriegen."
Joelend en lawaaiend kwam de bende d'r
anzetten. Ieder sleepte met 'n arm vol weg.
't Was 'n leeven as 'n oordiel.
„

Hej nog wat veur 't Paosvuur ?"
Jao ! Jans Diekman hadd' de hagedoornheege
of houwen en de struken al klaorlegd.
„Maor veurzichtig I Pas op veur de stiekels!
't Is duvels kwaod goed."
De buitels wazzen 'n beetien verleegen met
't vrachien.
„Maor dat kliw d'r haost niet op kriegen, Jans.
Hoe moew daor met an ?"
„Daor hej geliek an. Dat kój ok niet. Weej
wat ? Y hebt de wagen toch zowat vol, breng
dat eerst weg en kom dan weer. Dan zólt oez' 15

beide jongs j d'r met helpen. Die kont 't wal
wachten vanmiddag."
En zo gebeurde 't Met lange heuiviirken
kreegen ze 't venienige goedtien d'r op. 't Wuur
'n heupende wagen vol. De jongs trokken en
dowden en zungen oet volle borst:
He j ok aole wannen,
Die wij Paoschen brannen?
Hej ok 'n bossien stroo of riet,
Anders hebt' wij Paoschen niet!
en de beide groote zetins van Jans luupen d'r
achteran, ieder met 'n heuivork op de scholder,
en huulpen de gevaorlike, stiekelige vracht ok
weer van de wagen of en op de bult.
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Zo sleepten weeken achternkanner op de vrije
Wonsdag- en Zaoterdagnaomiddagen de schoel kinder de wagenvrachten bij mekaar.
'n Week veur Paoschen schreef de meester
met mooie letters op papier met lienen d'r op
'n verzuuk an de darpsgenooten urn 'n gift veur
de teertun. En hij gaf ztilf 't goeie veurbeeld en
tiekende 'n kwartien. Met die liest gungen de twie
aoldste jongs van zien klas op stap. D' iene gaf 'n
dubbeltien, 'n aander drie stuuver, 'n enkele 'n
kwartien. En veur dat geld koften ze 'n steevig
pietereulievat, en 'n twintig, viefentw astig kan
koolteer. 't Gebeurde 'n enkele keer, .dat er zoo
riekelk geld was, dat ze twie teertunnen met gold
d'r veur koopen kunnen.
Daags veur Paoschen, 's naoxniddags, navuur
de laeste haand }er an legd. Daor huulpen 'n stuk
of wat grooten an met. Want de hoop, die nog

roeg en row in 't ronde lag, mus anhemmeld en
hoog opstapeld worden. 'n Paar stunnen d'r
booven op en pakten met mesvorken an, wat
d' aandern hor met lange heuivórken angaven,
tot 't 'n hooge, kante bult was. En 'n aendtien
d'r of kwam op 'n lange, steevige paol de tun te
staon, die dan met teer en wat pietereulie vuld
wuur. Zie, dat was 'n hiel karwei, dat de kinder
allèn niet klaor kriegen kunnen.
En toe alles veur mekaar was, trok 't jonkvolkien, kleinen en grooten, zingend op hoes an.
„Tot mórgenaovend, jongst"
D' aander dag, — Paoschenzóndag!
„Toe, moeder! Haezze nog de eier niet gaar
Wij moet neug hen 't Paosvuur!"
„Och, jong ! Hol toch op te zeuren I 't Is nog
veuls te vrog ! 't Is jao nog klaorlichte dag!"
„Was 't no, jong ? Eerst de boterham opeeten!"
„Dat kan 'k niet maer wachten, vao. Daor
komt de jongs al an urn mij an te roepen."
En weg stórmd'e, met de brugge in de haand,
nao zien kameraoden, die boeten stunnen te
wachten.
Zoo gung 't ooveral, waor kinder in hoes wazzen,
die an 't Paosvuur mèt hólpen hadden. De
grooten wazzen niet zoo hietbakerd, maor toe
't eiereeten ofloopen was, kwamen van alle kanten
de maeschen opzetten, zoodat, toe 't begun te
scheemern, 'n dikke heege volk, aold en jong, in
'n kring urn 't Paosvuur toestunnen.
En binnen in die kring luupen de kinder, die de
hoop bij mekaar sleept hadden, um de bult toe
2
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te springen en te lawaaien. 'n Aold pakkien
hadden z' an, want de Zondagse plunnen wazzen
te goed veur dit wark. 'n Paar grooten stunnen
d'r bij, urn wat leiding te geeven.
„Waor is de wind?"
„Laow ies zien ...... 'k zul zeggen, in 't Zuuden,
'n klein beetien West an."
„Ah! Das 'n best ding ! Dat gef 'n goed veurzommer. Want waor de wind met Paoschen
is, daor blivve tot de langste dag. Hie mag er ies
eeven oetloopen, maor hie krup er hiel gaauw
weer hen."
An de windkant wuur wat papier en stroo
opstapeld, dat gaauw vlammen wol.
„Toe, Rieks I Steek 'm maor an!"
„Nee jongs. Wij moet nog eeven wachten. 't Is
nog te licht."
Maor toe 't goed scheemerig was, huul Rieks
de lucifer d'r an. Met 'n stroofos, met wat teer
en pietereulie d'r an, die booven an 'n lange
boonenstok vastzat, bracht e daornao de vlam in
de teertun, die al hiel gaauw in zien volle umvang
in brand stun. En 't kleine vlammechien in 't
Paosvuur breidde zuk ok oet. De wind juug
't vuur nao de bult in.
Vol belangstelling keeken de kinder toe.
„Kiek ies, jongs ! Wat braandt die heege !"
„Maor dan moej hier ies zien ! Dat aolde holt
van Job Spoel!"
„O, kiek die aolde wan ies ! Wat wil die
branden!"
't Vuur greep hoe langer hoe maer urn zuk
toe. En toe d' eerste vlammen d'r booven deur
breuken, gung d'r 'n echt indianengehoel op.
Verscheiden van die kwao j ongs hadden in tied

op 'n stok 'n stroofos bunnen, goed steevig, dat e
niet zo gaauw deurbraandde. En die deupten z' in
de teer, die z' apart daorveur oet de tun hollen
hadden, en steuken ze no an 't vuur an. Met
de narm veur 't gezicht, want 't begun d'r dichtbij
al hiet te worden. Aandern raggelden stokken
en latten, die in volle vlam stunnen, oet de hoop,
doofden ze, en legden ze wat bijzied um of te
koelen.
De maeschen weeken zachies an hoe langer
hoe wieder terugge. 't Wuur hiet er um toe.
Want de hoop, van wal zeuven, achter meeter
in deursnee, smanks wal tiene, en nog stief zoo
hoog, was no len groote vuurzie. En de vlammen
juugen meetershoog de lucht in. En in allerhande
grillige vormen sprungen z' urn mekaar toe. En
de teertun, tien, twaalf meeter hoog, braandd'
as 'n lier. 't Ien met 't aander was 't 'n mooi,
groots gezicht.
De jongs, met de brandende toortsen hoog
booven zuk oetsteuken, luupen en draafden hen
en weer. En aandern muuken zuk de handen
zwart an de verkoolde stokken, die ze veur dat
doel oet de brand redt hadden.
Albert van Jan Striek, Hinderk van Piet Kroeze
en Tónnies van Jans Hekman, drie groote handrekels, stunnen met roetzwarte handen te ooverleggen. 1VMét kwam Rieks, die 't vuur ansteuken
hadde, d'r oover toe.
„Wat wo j, jongs ?"
„Wichter zwart maken," . zee Ap. „Daor stiet
Jannao van Mans Bosman. Die mot 't lien."
„Nee, dat moej niet doen, jongs. Mans hef jo
ieder keer de wagen liend, no moej 't wicht
niet zwart maken. Maar daor gundert, daor
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staot er drie bij mekaar, Rika van Hans Kuupers,
Lamers Annechien en Dekkers Jaantien. Daor
moej hen."
„Waor ?"
„Daor ! Kiek, achter die manluu. "n
„Jao, jongs ! Dat doew!"
„Zie gungen d' aander kant op, warkten
zuk deur 't volk hen, en sleupen, achter de
maeschen langs, dichterbij. En toe ze de kans
schoon zagen, stormden ze d'r op of. Schrieuwend
en gillend vleugen de wichter oet mekaar. 1Viaor 't
was te laat. Annechien kwam er aorig goed of,
maor Rika en Jaantien hadden 'n aai van de volle
haand van de bengels oover 't gezicht kreegen. De
aorige bekkies wazzen veraanderd in zwarte
neegertroonies. Lachend muuken de jongs, dat
ze weg kwamen, muuken van nijs de handen
zwart en gungen op zuuk nao aander slachtoffers.
Aait lukte 't niet, want de jonge vrouwluu
wuzzen d'r van. Maor de kwao j ongs wazzen
gehaaid in dat wark. Veur dazze d'r op verdacht
wazzen, hadden z' 't te pakken.
Daor kwamen d'r 'n paar achter Staols Hinderkien. Op 't laesie oogenblik vernam 't onraod,
en wol op de loop gaon. Maor 't kwam te strompeln
en vuul. As de weerlicht zaten de jongs d'r booven
op, en vreeven hor 't hiele gezicht in, en toe ok
nog de handen. Och, och ! Wat zag 't arme
schepsel d'r oet ! Krek 'n echt nikkertien ! Stakkerd
an ! En 't wuur nog oetlacht op de koop toe.
Want ieder en ien hadd' er schik an.
Zoo kwammen d'r hiel wat wichterties met
zwarte gezichies in hoes.
Van lieverlee wuuren de vlammen minder.
Zoo no en dan wakkerden ze nog weer wat op,

as er 'n gedielte in mekaar zakte, maor mettertied
raakte 't oetbraand.
Ok met de teertun luup 't op 'n aende. Lang
huulen de dikke iezern hoepen de tun nog bij
mekaar, maor in 't laest muzze 't toch bekennen,
en vuulen de stukken brandend op de grond.
't Volk trok of. De jongs huulen 't langst vol.
NMaor toe 't niet veul maer was as 'n groote hoop
gluunige assche, gungen zij ok op hoes an en
was 't plezeer van 't Paosvuur weer hollen. Tot
'n aander jaor !
H. BOS.
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Met bikkies hen Coevermark.
(Dialect van Dalen).
Toe Rieks van melken kwam, stun de balie met
water al klaor. Daor kwarnmen de bikkies in, veurdat ze hen de mark gungen. Met hor beiden, Rieks
en zien vao, hemmelden ze z' of. Met 'n boender
wuuren z' ofbórseld. Alle voeligheid en ongemak
gung er of. En toe ze d'r klaor met wazzen,
glommen z' as n' ekkel. IJ kunnen jo d'r wal in
spiegeln, zoo glad wazzen ze!
„Mooi goed ! Die ków wal kwiet vandaage.
Daor bin 'k niet bang veur."
Klobben van biggen ! En zoo geliekelk, hè!
Haost gien verschil in."
Rieks hadd' ' n dikke laoge dreug, fris stroo in
't Duutse karrechien daon. En nat en kleumig as
ze wazzen van 't wasschen, kreupen ze d'r, lekker
warm, hielmaol under.
„Ziezoo jong, eeven 'n stukkien eeten en jo
antrekken, en dan moei d'r maor met op stap.
Ik kom met de tram nao."
„
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't Gung best. Op de vlakke straot luup 't karrechien licht achter de fiets an en huufde Rieks d'r
nog gils niet zoo teegen te trappen.
't Sprek vanzólf, dat e an 't miemern kwam
oover gisteraovend. Wij zint ok jonk west ! 't Zul
onnatuurlik west hebben azze 't niet daon hadde.
Kaerel nog ies toe ! Wat hadd' 'n schik had
an die kemiek ! Wat hadd' die d'r 'n slag van,
urn 't volk an 't lachen te kriegen.
'n Echte kemiekeling! No nog, no e an dat iene
stukkien dacht,^ muzze nog
g hardop
P lachen.

En later, wat er toe gebeurd was, daor verkneukelde zuk oover van plezier. Hie hadd' al ies
'n toertien hen Hólties Annechien loopen. Later
hadden ze woorden kreegen. Och, urn 'n wissewassien ! Maor gienien van beide wol de minste
wezen. En toe was 't oet raakt. 't Hadd' 'm aait
nog 'n beetien dwars zeeten.
En gisteraovend wol Geuchies Hinderk d'r bij.
0, hie hadd' ' m al lang scheuten ! D' hieltied
draeid' d'r urn toe, en huul d'r gien oog' of. Maor
toe Hinderk eeven met Geert Thijs hen de tapkast
was urn 'n borrel te koopen, toe hadd' hij de kans
waar neumen. Muuk 'n prootien met Annechien,
luut hor ies met drinken, -- en toe Hinderk weer
kwam, hadde 't veur mekaar en wazze d'r bij. Wat
hadd' ' m dat nuuver lapt ! Wat zette Hinderk 'n
gezicht ! Van drie dagen storm en onweer!
'n Goei 'aovend hadde had ! 't Was weer an met
Annechien. Met veertien dagen gung e d'r weer
hen. —
Eerst hadde nog wal ies naor de bikkies umkeeken. Maor die lagen rustig under 't stroo. Niks
met te doen. En later was e zoo deur zien gedachten in beslag neumen, dat e de bikkies glad
vergeeten hadde.
En deur 't gerappel, dat 't karrechien muuk,
hord' ok niet, dat 't achterhek deur 't daavern d'r
veur weg vuul.
Maor 't achterste bikkien hord' en zag 't wal.
En umdat zwienen, krek as maeschen, nog al
nijsgierig anlegd zint, stun 't op en gung ies kieken.
Hiel veurzichtig, zooas zwienenaord is, keek 't
oover de rand van de boom van 't karrechien.
't Snuffelde met zien snoetien, hiel zaggies an, aal
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maor wieder, en rekte 't korte halsien oet, en
beug zoo wied meugelk veuroover um zoo veul
meugelk te zien, wat daor in die onbekende weereld
te zien was. Tot --- de veurpooties met 't stroo
weggleen en 't nijsgierige bikkien hals over kop
van 't karrechien of scheut, de straotweg op. En
dat gung zoo gaauw in zien wark, dat 't te veraldereerd was urn 'n kik te geeven.
— En Rieks peddelde walgemoed deur, en
lachte in zuk zólf urn de kemieke kemiekeling.
Twie kleine zussies van 't bikkien hadden met
groote belangstelling, vanoet hor warm nustien, d'
underzuukings van hor kleine breur volgd. En
toe e zoo op iens oet hor gezichtskring verdween,
muzzen ze toch ies kieken, waor of e steuven of
vleugen was. Zie deeden krek zoo as hij 't daon
hadde. Maor 't stroo hung wat over de raand, no
't achterhek weg was, en bij 'n knipslag in de weg
gungen ok zij deur de schok koppienoover de straot
op.
— En Rieks trapte vergenuugd deur en dacht
an Annechien en hoe of e Hinderk d'r tusschen
neumen hadde.
Eeven achter d' ooverweg, veur d' oprit van 't
spoor, vuul 't laeste bikkien d'r of.
En Rieks hadde nargens gien arg in, en kwam
eeven later bij zien vao, die 'm al stun op te wachten.
De tram was al an.
„Zoo, bij d'r, jong! Wol 't ?"
„Best, vao ! Dat wol maorzat zoo!"
..... IJ kont jo veurstellen, hoede keek, toe
't karrechien leeg was!
„Bliksemse kwaojong an ! Hoe hej dat no ?
Alle biggen weg ? Maor gaauw weerurn!"
Bi'J devroggere leerlooiers'J kreegg e d'r iene weer.
...
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Eeven an ginkaant Weerink vun e 't achterhek. En toe wuzze metien, dat e de knorrechies
niet wieder vot huufde te zuuken.
Maor van bikkies was niks te zien!
D'r zat niks aans op, as zuuken en zoo hier en
daor ies vraogen.
Jao, dat trof e! Hinderk Tijink hadd' ien opvangen en op 't hok daon.
Dat was al twie!
'n Aendtien wieder zette 't karrechien an de
kant en gung zuuken. En vruug zoo no en dan:
„Hej ok biggen zien loopen?"
'n Stuk of wat bekenden kwamen d'r op de fiets
an.
„Was 't no, Rieks ? An 't bikkies zuuken ?"
„Hoe hej dat, jong ? Hej slaopen ?"
„Aw ien teegenkomt, zów 'm jotoe sturen, hor !"
„Verr-k !" dacht Rieks. „Moej mij de gek ok
nog ansteeken!"
0! Wat hadde de smoor in!
„Meneer, hej ok bijgeval bikkies zien loopen ?"
Dat trof e al biester ongelukkig. 't Was ien oet
Rotterdam, die bij femilie in Coevern te gasten was,
en de Loose weg 'n aendtien opkuierde.
„Bikkies ?"
Vraogend keek de man hum an.
„Jao I Bikkies !" barstte Rieks los, die op 't kookpunt stun. „Of verstaoj 't niet ? Varkens dan!
Kleine varkentjes!"
„0! Varkens ! Neen, die heb ik niet gezien. Jij
bent de eerste, die ik ontmoet !"
Daor hadde zien vet!
Lelk keek Rieks hum nao. Maor eeven later
muzze toch ok lachen. „De kaerel hef geliek!
't Is zien schuld niet, dat ik zoo stom west bin !"
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Daor kreeg e tieding, van 'n paar Vossebulter,
dat er twie bij 't tolhek luupen. Hij weerum, want
hie was al wieder. En jao, daor luupen ze hiel
gezellig met 'n beiden de weg nao de Ballast op
te kuiern. De Brugge wazzen z' al wied veurbij.
Dat was veere ! 't Scheut al mooi op!
Nao lang zuuken vun e iene, die an 't scharreln
en vruuten was in 'n boonenhof f ien.
En nummer zesse was op weg naor 't tramstation. Die wol daenk met de bus weer hen hoes,
maor hie wuur op 'n hardhandige menier in 't
karrechien dowd.
No was 't stel compleet en kun e zien vao opzuuken, urn z' in de vaste hokken te doen op de
zwienenmark.
En hie zee tegen zien vao: „Zie no, daj ze verkoopt! Want ik neem ze niet met weerum ! Daor
moei op reeken!"
Zoo gung 't Rieks, toe e daags nao 't feest met
bikkies in 't Duutse karrechien hen Coevermark mus.
En daor hevve lang „wil" van had. Want, oo!
wat hevve 't nog vaak horen moeten!

H. BOS.
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Middelbiestemaandag
veur ' n veertig, viertig jaor.
(Dialect van Dalen).

't Wark was gebeurd veur die dag op de boerde rij
van Geert Heikens. De manluu zaten bij 't vuur,
'n piepien te rooken en kraant te leezen, de
vrouwluu bij de taofel, an 't erpel schellen en
kool snien veur d'aander dag.
Daor giet de deur 16s, en Loeks Poortmans
trèdt met 'n „Goeienaovend met mekaar," de
keuken in.
„Ok goeienaovend, Loeks. Breng 'n stoel met
en kom in de riege."
„Eeventies. 't Zal niet lang weezen."
„Wo j opsteeken ? Tónnies krieg de puut ies.
Under 't kamnet."
Toe Loeks 't piepien warm hadde, begun e:
'k Wol jo wal ies wat vraogen, Geert."
„Zeg 't maor, Loeks."
, Zooaj wal weet, giet Baerend Baerends Jaan
gewoonlijk met 't jonkvolk nao Middelbiestemaandag. Maor no kwam e vlidden week bij oes,
of ik niet niet kun gaon, umdat e 't er met de
paerde niet nao hef. Bij zien iene meer hevve 'n
laat vul, en d'aander hevve Zuudlaorder mark
van de haand daon. En de twiejaorige, die e weerkocht hef, kan e vanzólf veur zo'n geleegenheid
niet gebroeken. 'k Hebb' dat beloofd. Maor no
kwaw zalf ok in muilijkheden. Oez' aolde broen
hef gistern op 't draod zeeten.....
„Wat zeg ij, jong!
„Jao, en hij hef zuk lelk bezaerd ok. Wij hebt
de viearts d'r bijhaald.
En no zit wijJ verleegen,
J
g^
,

„

,

"
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Zie, en no wok jo ies vraogen, Geert, ok jo zwart
meertien tegen oez' bles kan kriegen."
„Ankommen Maandag is dat, hè? -- IJ gaot
zólf jao met ?"
„O, jao, jong I Dat vertrouw ik de jongen niet
an zo'n dag."
„Dan mag dat wal kónnen, Loeks."
„Wij wuzzen ok haost niet, hoew d'r met an
muzzen. En toe zeg ik teegen oes Dienao:
'k Gao ies hen Heikens' Geert. Azze eeven kan,
helpt die oes wal vort. No, dan laot wij dat maor
zoo. Dan gao 'k maor weer op hoes aan. 't Is
gaauw beddegaonstied."
„IJ kont 't nog wal doen."
„'t Ma maar weezen. Goeien aovend dan maor
weer."
Ok zoo, Loeks."
„

„ '

s Maandagsmorgens um zes uur 't was nog

haost duuster -- was Gies al in rep en reur.
Burings Hinderk in 't Oostaende, Jans Oosterboer
in 't Middeldarp, Lamert Kuuk in Goringbosch,
die ok met wagens jonkvolk hengungen, hadden de
baanderdeuren al wied los. En in 't Meulenaende
was ok Loeks Poortmans al met de lucht op de
deel an de gang urn 't paerdegerei klaor te leggen.
De linnenwagen stun klaor. Zaoterdag hadden
de beide jongs de wagen, die veur 't heuien 'n
nij varfien kreegen hadde, 'n goeie beurt geeven.
De hooge ledders en 't achterhek en de veurkist
-- met mekaar 't opzet -- kwamen d'r op, de
beugels wuuren scheuven in d'iezern krammen,
en daorover hen kwam 't klied. De hiele middag
gung er met hen. 1V1aor toe was 't ok goed veur
28 mekaar. D'underwagen, mooi in de varve nog, en

fiks ofhemmeld, dat er gien modderstippien
maer opzat, -- 't nuuver gruun gevarfde opzet, -'t wit linnen klied, dat over de beugels bolde, nijs
oetwasscherd deur Dienao en 't wicht, --- 't knappe
veuraende: de veurkist, en de eevener met de beide
knuppels d'r an in de rechte, gladde diksel, —
't was 'n gehiel, dat zuk zien laoten mug! En
Olf zee dan ok tegen zien breur: „Daor huuj jo
niks veur te schamen, Hans, aj daorin met jo
Geesien hen Middelbiestemaandag gaot."
Olf huul de paerde op. 't Zwartien van Geert
Heikens hadden ze 's Zóndagsaovens al in hor stal
bracht.
„Hoe zów ze d'r veur doen, vao ?"
„'t Zwartien an de vanderhandse kaant jong.
D'oez' is aait bijderhands gewoon."
Met 'n beiden spanden z' an. En toe kwam
't jonkvolk, dat met gong, ok al van alle zieden
opzetten. 't Was 'n passen en meeten um z' almaol
met te kriegen. Jao, d'r mus nog 'n veerde zitplaank bij, umdat Derk en Stienao van Gerriet
Striek ok nog d'r in muzzen, waor niet op reekend
was. Maor in 't lange laest kwammen ze toch
terecht, drie op ieder zitting, Loeks en Olf op de
veurkist. Geesien zeg: „D'r gaot 'n boel makke
schaop' in ien hok." „Maor wilden nog maer,"
miende Derk, „want die vliegt op mekaar." De
wichter bunnen 't klied op an de zieden, zoo hoog
as 't kun, --- 't weer was goed, — Loeks gung nog
ienmaol um de wagen toe, of alles goed veur
mekaar was, en klom toe op de veurkist, de leide
in de haand.
„Mlaor, volk ? Dan gaow maor. Laot maor los,
Dienao." Dit tegen zien vrouw, die de paerde
vast huul.
--

--

,
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En Dienao: „Kinder, goed oppassen, hor ! Loeks,
veurzichtig met de paerde !"
„'t Komp in "der, vrouw. Alla, bles! Vort,
zwartien !"
En daor gung 't hen. In volle draf hen Coevermark, hen Middelbiestemaandag!
Zingend trokken ze Gies oet, zingend kwammen
ze Daolen in. De wichter zwaaiden met de buusdoeken boeten 't klied, en oet volle borst klunk het:
En wij zint van die Giezer, En wij doet het
zoo mooi !
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In Daolen wuur anlegd. De Giezer wagens
spanden miest oet bij Klaos Hardenbarg. De
jachtweide was lekker warm, de kachel stun
gluunig. De jongs en de wichter gungen op de
banken zitten bij de lange marktaofels, ieder
apart. Bij mekaar gaon, dat kwam later eerst, in
Coevern. De wichter kreegen eerst 'n koppien
koffie, urn warm te worden, van Hillechien, de
kasteleinsvrouw. Dat was zoo de gewoonte. En
dan bestelden ze brandewien met suker of
madeera, de jongs klaore met of zunder suker.
Geert Thijs nam zien glassien op en met 'n: „Zie,
daj 'n goed plaossien kriegt daor binnen, want
't zal er vol worden vandage !" sluug e hum in
ien keer achteroover. „Klaos, breng mij nog 'n
borrel ! Maor 'n aander glassien, dit lop leeg!"
De wagens oet 't Zweeler, Sliener en Emmerkarspel wazzen d'r ok al hiel gaauw. Kips' Geesien,
Bad Kip, Hinderk van Taorel en Timmermans,
ieder kreeg zien diel d'r van. 't Stun bij al die
harbargen vol linnenwagens. En no was dan ok
't feest in volle gang. Want 't Wachtemer en

't Daolerveense jonkvolk kwam ok opzetten.
Die gungen loopend hen.
In groote koppels trokken ze zingend 't darp in.
En ok de Daoler, die nog eeven opsteuken, veur
z' hen Coevern gungen, móngen zuk er tusschen.
't Was ooveral vol en 't gung er al lustig urn weg.
'n Paar uur wuur daor pleisterd, en tegen 'n uur
of tiene gung 't wieder. In Coevern gung ieder
zien gang. Ofspreuken wuur, dat z' u rn veer uur
weer bij mekaar kommen zullen bij Aobels an
de Mark, waor Loeks oetspand was.
D'r was 'n macht volk in de stad. Ok van
Schonbeek, Gramsbargen en 't Waterland was
al wat jong en ongetrouwd was hen Middelbiestemaandag trokken. 't Was stampvol in de
harbargen, en ok in de straoten luup 'n boel volk.
De kasteleins en de spullebaozen muuken goeie
zaken. Want de mark stun vol kermistenten, die
veul bezuuk trokken.
De jongs sjouwden van d' iene harbarg naor
d' aander. De wichter luupen gearmd, in riegen
van wal acht of tiene, de straoten op en deel, in
ofwachting van de jongs, die ze hadden of nog
kriegen muzzen. Olf en Geert en Derk wazzen
aait bij mekaar en no ok met'nkanner op stap. Derk
hadd' 'n maol of wat bij Timmers Jaantien west
en zul ok Middelbiestemaandag met hor hollen.
Olf en Geert hadden niks an de haand en muzzen
nog 'n meid opzuuken. 't Hadd' de tied nog wal.
Zie slenterden ies tusschen de kraomen deur,
en sluugen op de kop van Jut, maor keeken toch
ok tusschentied oet, of bij de wichter, die ze zagen,
wat van hor gading was. Mettertied steuken z' ies
op, en toe ze goed en wal zaten, kwamen d'r 'n
koppeltien Zwinderse wichter in.
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„Daor is wal wat veur jo bij,” zee Derk. „Twie
wichter van Aorends Lamert. D' iene, dennen met
dat gruune buissien an, zin ik al ies 'n keer bij
west. Daor kój 'n lekker stuk met v rijen. 't Zint
allebeide schiere vrowluu."
't Leek de jongs wal wat! En toe de wichter
weer weg wollen, muuken z' 'n praotien met hor.
„Waor hej de jongs, wichter ?"
„In de buus!"
„IJ muzzen toch al lang met de kromme elbooge
loopera."
„En ij zólf dan ? 't Giet jo niks beeter!"
„Oo, wij ! Wij hebt de tied nog wal. Maor aw
't op de hoorns kriegt, dan hew d'r ok z ó ó iene."
„Ja, ja ! Prooties zint goedkoop!"
„Wij ies met oes drinken ? 't Kun er ies beeter
van worden."
Zie nipten even an 't glassien, en met dat ze
't weerum gaven: „I J kont nooit weeten, waor
't goed veur is." En lachend gungen ze d' aander
wichter achternao.
„Zów 't doen, Geert ?" vruug Olf. „'k Gleuv'
wal, daw kans hebt. En ik dan bij die gruune."
'k Mag 't wal lien. Maor waorum ij dan bij,
hoe het dat wicht, Derk ? Roelfien ? 't Is de langste
van de beide. En ik bin ok grooter as ij. Dus
komp e mij toe."
„Wee j wat," zeg Derk, „wij laot er um raon.
On of even. Die 't radt, giet bij Roelfien. Goed ?"
Hij pakte wat centen inde hand. „Geert, wat raoj ?"
„On!"
„Ien, twie, drie, veere, vieve, zesse, zeuven,
acht ! Eeven ! Dan hebb' ij 't raon, Olf. Dan gao
ij bij Roelfien en Geert bij Aoltien. Wacht ! Ik
zal z' eeven naogaon en vraogen. 'k Kom zoo weer."
„
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Eeven later kwam Derk d'r weer an.
„'t Is in "der. Zie wazzen d'r daolik an toe.
'k Hebb' zegd, daw Jaantien opzuuken zullen en
dan bij hor komt. Zie blieft hier in de buurt."
Met 'n zessen gungen z' oet. Zoo hier en daor
ies opsteeken, wat kuiern en slentern over de mark
tusschen de kraomen en tenten, eeven bij de waorzegger in, waor ze zuk de toekomst veurspellen
luuten, en toe kwamen z' in de malmeul terecht
met mekaar. En toe Olf zoo nuuver met Roelfien
in 't schuuttien zat, wuur 't hum te machtig. Hij
dee de narm um hór toe en keek hor ies an.
En Roelfien keek hum an en 't duurde maor hiel
eeven of zie v rijden, dat 't zoo rappelde. Zie markten
niet iens, dat de meul stil stun. -- „Wij blieft
nog 'n keer zitten !" Deksels jao I Derk hadde
wal geliek. 'n Lekkere meid I Hie was er wies met.
-- „Hoe is 't ?" zee Loeks, „zint z' d'r almaol ?
Rieks Kroeze zie 'k dunk mij nog niet."
Das vanzólf. Rieks mekeert. Das aait zoo.
Rieks is 'n zwarvertien zukke dagen. 'n Meid
hevve haost nooit. Vrowluuvleis zit er bliekbaor
niet veul an. Gewoonlijk lóp e allèn te scharrelen,
kroeg in, kroeg oet. Hie krig ies 'n borrel van
ien of aander, trakteert ies weer, en as 't teegen
d' aovend lop, hef Rieks 'n dikke snee in 't oor.
En dan is 't 'n lastig kaereltien.
„Wacht maor," zeg Hans, „'k zal 'm wal eeven
ophalen. 'k Wiet wal, waor e is."
En 't was net zoo azze dacht. Rieks was bij de
kop van jut. De jas oet en de pet of wazze an
't slaon, of e d'r kwiet niet wat met verdienen kun.
,Eeven geduld! Nog drie keer !"
Met 'n harde knap vleugen z' d'r alle drie boven
an. En hie kreeg 'n mooie medaille umdat e 't
;
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zoo goed daon hadde. 't Was de achtste. De hiele
jas hung vol van veuren. Hans zag wal, dat e
alweer 'n dikke borrel op hadde. Under 't gaon
sluug e wat met 'n stokkien, dat e veur 'n stuuver
kocht hadd' op de mark, in 't ronde en hie zung
malle, roege liedties.
't Was 'n aander vrachtien, dat Loeks in de
wagen kreeg. 'n Stuk of wat wichter hadden jongs
kreegen, die d'r ok bij inmuzzen. Maor dat kun,
want d'r wazzen ok jongs, die 'n meid opdaon
hadden anerweegens weg en die no in 'n aander
wagen kwamen. Dat wuur wal schipperd. En as
't niet hooger of leeger wol, dan kun d'r nog wal
ien bij in. Dat stak niet zoo nauw. En zoo gung
't gezelschap weer op Daolen an, maor zie wazzen
no aorig reur.
Bij Klaos hadden z' in tied ok niet stilzeeten.
Merakels drok hadden z' 't ! Zaoterdag was 't al
begund. Twie dikke kanjers van schinken
wazzen toe kookt in de stookpot. En toe dat klaor
was, mus de stookpot schoonmaakt en oetb órseld
worden en in d' achterkeuken bracht. Want
's Maandags mus daor koffie in. En 's Zondags aovends hadden z' de hiele aovend al schink sneen.
Aans wuur 't 's Maandags te drok. Dat was 'n
secuur wark. Van hor slachter lienden z' 'n
slachtersmes, scharp as 'n vlim. De messen,
waor ze twijbakken met sneen in de bakke rij -zie wazzen ok bakker kwammen d'r ok an te
pas, en daor sneeden ze de schink met in dunne
plakken, die op groote telders in niet te dikke laogen in de kelder zet wuuren.
En no vanmorgen scheelde 't hum ooveral. De
marktaofels en banken die op de hilde booven de
bewaard
koenen -- zie hadden ok boerde rij

wuuren, muzzen d'r of en schoonmaakt worden.
De stoelen en taofelties gungen oet de jachtweide
en de marktanken en taofels er in. D'r kun zoo
maer volk in en de stoelen veeuren niet schunden.
Glassies muzzen oetpakt en schoonmaakt,
kruken met jannever vuld en bij de tapkast bracht
worden. En toe dat nog maor amperan veur
mekaar was, kwamen de feestgangers opzetten
en lag al 't aander wark stil. Toe ze weg wazzen
en alles weer opredderd, kwam 't boterhams
klaormaken an. Dat was 'n hiel karwei. 'n
Twintig zeuvenstuuverse stoeten, twie dikke
schinken en zes, zeuven kilo's fabrieksbotter lagen
in de kelder, 'n tun met veer, viefhonderd twij bakken stun in de bakkerij te wachten. Met man
en macht trokken z' d'r achter. D'iene snee
stoet, 'n aander smeerd'er botter op, belegde ze
met schink en dee op zo'n snee stoet met schink
twie gesmeerde twijbakken, 'n underste en 'n
boovenste. 'n Daarde pakte z' in leege tunnen.
„Tweehonderd hew klaor. Wat dunkt dij,
Hillechien, zów d'r ok met ophollen ?" vruug
Klaos an zien vrouw.
„'k Dus er nog wal 'n vieftig bijmaken. D'r is
'n boel volk hen gaon."
De stookpot, 't was er iene van i oo kan, kwam
vol water. Tegen d' aovend, as de wagens weer
urn kwammen van Coevern, wuur e an de kook
bracht, gemaal en sukerei kwamen d'r in en dan
was er 'n zoo kan koffie klaor veur 't dorstige
jonkvolk.
Zoo was er daor hiel wat wark an de winkel en
mus ieder poot an speulen, urn op tied klaor te
weezen.
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Daor rolden d' eerste wagens al an. Zingend en
hossend kwam 't jonge volkien de jachtweide
instoeven, en schikte zuk mettertied urn de
lange taofels. Olf zorgde, dat e met Roelfien in
'n hoekien kwam te zitten, wat wied van de
pietereulielamp of, en nog veur 't koffiedrinken
kreeg e Roelfien nog eeven te pakken. 't Was 'n
mooie geleegenheid. Op 'n paar paarties nao, die
net deeden of doen wollen as zij, was alles in de
bienen. As kakkerlakken sprungen z' in 't ronde.
Rieks was bij 'n jong oet Daolen anankerd, ok
zo'n zwaddegien as hij, beide dik in de eulie. Die
weerden zuk as gekken. Zie trokken de hakken
tot an 't gat umhoog, urn maor met zooveul te
maer kracht op de vloer te kónnen stampen.
't Leek er op, of ze met alle geweld de holten vloer
kepot hebben wollen. De wichter hadden 'nkanner
an de haand pakt en dreiden in koppeltjes van
'n stuk of zes zeuven in 't ronde. En alleman zung:
En laat die molen dan maar draaien,
Wij geneeren ons nog niet, wij geneeren
ons nog niet.
En laat die molen dan maar draaien.
Wij geneeren ons nog niet, gelijk ge ziet.
'k Heb de heele dag gepierewierewaaid,
gepierewierewaaid, gepierewierewaaid
'k Heb de heele dag gepierewierewaaid al met
zoo'n boerenmeid.
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En waarom met geen burgermeid, burgermeid,
burgermeid,
En waarom met geen burgermeid ? Omdat er
geen glans op leit.

en dan kwam er weer achter an: En laat die
molen enz.
En in 'n hoekien zaten 'n stuk of wat paarties,
die zuk van al dat lawaai niks antrókken. Olf
en Roelfien wazzen d'r ok bij. En zie vrijden,
vrijden, dat de vonken d'r ofsteuven. Roelfien
flusterde nog: „Denk nog 'n beetien urn mien
ooriezer en witte mus, daj 'm niet hielmaol verknóttert ! Maor 't hadd' d'r haost de tied niet toe,
want ieder keer trok Olf d'r weer veur.
Toe 't volkien zuk goed ofbuund hadde, kwam
't 'n keer zoowied, dat z' an de stoel kwamen en
't koffiedrinken kun begunnen. De kastelein met
zien helpers wazzen drok in de weer u rn veur ieder
'n koppien en schótteltien hen te zetten en de
boterhans an te dragen. Ieder kreeg 'n groote
snee Drentse stoet met schink, met twie twij bakken d'r op. Maor as er wazzen, die maer
hebben wollen, kreegen ze 'ntwiede. En verscheiden
jongs muuken daor gebroek van. Gezonde jongkaerels meugt wal wat. En daor kreegen ze zat
koffie bij. Vrouwluu luupen met koopern keetels
vol koffie achter de taofels langs, en schonken de
leege koppies weer vol. Hillechien stun bij de
stookpot en schepte met 'n schepblik met 'n oor
d'r an de leege ketels weer vol. 't Had 't er drok
met, urn z' almaol zunder wachten vort te helpen.
En de koffie schikte zoo hard op, dat 't teegen
Albertien, die hor aait hólp met zukke dagen,
ruup: „'k Zin bang, daw 't er nog niet met redden
kont. Kiek ies of 't water kookt op de kachel en
zet nog maor koffie bij in de beide groote potten,
diew d'r bij klaor zet hebt. En hoe is 't met de
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boterhams ? Zint er nog wal welle ? Aans mózz'
eeven teegen Klaos zeggen, dat e 'r nog wat bij maakt. Alles stiet klaor in de kelder."
Zoo hadden z' 't er gloepens drok met, urn z' op
tied te bedienen.
En de jongs en wichter aten en drunken, en
prootten en zungen tusschentied, en de koffie
stroomde over de taofels of smanks ok wal ies 'n
enkele keer over de nije jurk van ien van de
wichter, die dan heftig begun te gillen, en te veegen
met de buusdoek urn 't weer dreuge te maken. En
in 't laest, as ze begunnen zat te worden, gebeurde
't wal ies, dat de jongs mekaar met 'n stuk stoet
naor d' ooren gooiden. 't Gung er bij dat vroolijke
jonkvolkien wal ies wat roeg toe tiedens 't koffiedrinken.
Alle lofzangen neemt 'n aende en zoo raakte
ok 't koffiedrinken gedaon. Nog eerder was
't moede, dat nao de koffie met boterham ieder
paarden 'n half flessien wien drunk. En dat was
dan beide, koffiedrinken en wien, veur reeken van
de wichter. De wien was er of, maor de koffie
was nog veur de wichter. Roelfien trok ok hik
beursien veur den dag. •'t Was er iene met mooie
gekleurde krallen en 'n zwaore, bewarkte zulvern
beugel. Nog 'n arfstuk van hór bop.
„Schot er nog 'n dubbeltien sigaren veur mij
oover, Roelfien ?"
„Ok nog sigaren ? IJ wordt 'n dure jong op zo'n
menier."
Maor hie kreeg zien sigaren, zesse veur 'n
dubbeltien.
Met zien achten Hans en Geesien wazzen
d'r ok bij kommen gungen z' no ies 'n aander
harbarg' opzuuken. De jongs drunken weer klaore

met of zunder suker, de wichter brandewien met
suker, of madeera, of 'n glassien rood of anies.
't Gung mooi ! Z' hadden 'n boel schik tehoop
Geert was 'n grapjas. Olf en Derk kunnen 't woord
ok wal doen. En Hans was zoo daags wat stiekum,
maor azze, zooas no, 'n borrel had hadde, dan
kwam e lós, en dan kun e zukke leuke zetten doen,
dat de wichter slap zaten van 't lachen. Zie vermaakten zuk best, al was er gien muziek bij.
Want dat was toetertied nog gien moede. En dat
was ok niet arg, want daansen kenden ze toe nog
niet, teminsen, 't boerenvolk niet.
Toe ze de ronde daon hadden, en weer bij Klaos
terecht kwamen, luup 't teegen half tiene. Loeks
was al weer an de gang, um zien schaopies bij
mekaar te zuuken. 't Wuur tied urn weg te gaon.
Ien mus weer op de gang, urn Rieks op te halen.
Dat pork hadden z' aait last met. No wazze bij
Hinderk van Taorel. Daor luup e te zwetsen en te
blaeren, en op de taofels te slaon met zien stokkien.
Goed, dat z' hum ophuulen. Aans was 't nog op
ruzie angaon.
Loeks hadd' de paerde d'r weer veur. Hie keek
nog eeven met de lucht toe, of alles in "der was
en of de luuzen d'r wal goed vast veur zaten, en
de splitsen veur de pennen, en toe gung 't op de
Hesselderbrugg' an. De jongeluu wuuren hoe
langer hoe reurder. Zie zungen en lawaaiden, dat
't 'n aord hadde. Rieks schrieuwde: „Harder,
Loeks, harder ! Men de paerde toch an, kaerel !"
En metien wol e al zólf met 't stokkien d'r op
slaon.
Maor daor was Loeks niet van gediend. D' hiele
dag wazze deksels veurzichtig west met drinken.
Aalgeduurig wal ies 'n borrel ! 0, zeeker wal !
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Maor hij zorgde, dat e 't verstand bij mekaar huul !
-- En de paerde deeden 't zo best. Hij hadd' er
goed veur zórgd van dage. En no was 't toch 'n
lust, um te zien 't was lichte maon hoe mooi
of ze d'r over tippelden. Zie luupen wat ze kunnen,
zunder 'n enkele keer deur te slaon. En no wol
zo'n half of drie kwart dronken vleegel d'r nog met
de stok op ? En niedig snawde dan ok naor
achtern: „Van de paerde bliej of, hor! Denk daor
um, Rieks! Aans kriej 't met mij te doen!"
Bij Klaos van Daolen en bij Baerend Anninga
an de Brugge was 't al mooi an de loop. 'n Stuk of
zes, zeuven wagens stunnen d'r al. In de jacht-.
weide hadden z' al gloepens schik. Zie zungen as
liesters. En toe Loeks zien volkien d'r in kwam,
vleugen z' almaol in de bienen. Ok de Giezer
luuchies hadden 't vort weer an d' hoed en
't was maor ien keru, of d' hiele zaal was ien
groote hosserij. En zie zungen:
Ik heb nog nooit zoo'n lol gehad, Hoe vin je
dit, hoe vin je dat
Ik heb nog nooit zoo'n lol gehad, Als toen ik
bij mien liefien zat.
Dat was no wal 'n hiel mooi liedtien, en zie
wazzen 't ok almaol wal met d' inhold iens,
al dachten ze d'r niet bij, maor 't hadd' ien gebrek:
't was zoo gaauw oet. Maor Geert Thijs zette
daolik 'n aander in, dat er invuul as 'n preek in
'n aolderling, en zie zungen 't dan ok zoo oet
volle borst met, dat de lampen trilden an de zolder
en de pannen rappelden op 't hoes:
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Boer, wat zeg je van mijn kippen, Boer wat
zeg je van mijn haan

Heeft dat beest geen mooie veeren, Of staat
je de kleur niet aan
Leve de klare, leve de klare, leve de klare
van Schiedam,
'k Heb veel liever, 'k heb veel liever, Een
borrel dan een boterham.
Veel liever, veel liever, zes jaren naar de Oost,
Dan te trouwen, dan te trouwen een meisje
voor altoos.
Hij moest klimmen al in de mast,
En maken de zeilen met touwtjes vast,
Maar dat veel liever, maar dat veel liever
Dan trouwen voor altoos.
Hoera ! Hoera ! Hoeralderaldera,
Hoera ! Hoera I Hoeralderaldera,
Wij reizen, wij reizen, wij reizen naar de Oost!
En toe dat weer oet was, kreeg Hans, die deur
't dolle hen was, nog 'n goeie inval. Hij begunde en
ieder begreep daolijk de bedoeling d'r van. In 'n
wup wazzen de stoelen en taofelties wat van de
kant of nao 't midden toe en arm in arm scheuven
ze de zaal rond, en zungen ze met Hans:

Waorom lust een jood geen spek
Rond om de molen, rond om de molen,
Waorom lust een jood geen spek,
Rond om de molen, rond.
Omdat hij is zoo'n lekkerbek,
Rond om de molen, rond om de molen,
Omdat hij is zoo'n lekkerbek
Rond om de molen, rond.
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En Hans gung weer veur:
Schaopegrieze hoozen die staot zoo net,
Rond om de molen, rond om de molen.
Schaopegrieze hoozen die stapt zoo net,
Rond om de molen, rond.
„Hol op !" lachte Roelfien, en 't vuul op 'n stoel
deel; „hol op, volk! Ik kan niet maer! 0, foi toch!"
Ieder plofte deel. Zie hichtten 't oet, zoo muu
wazzen ze. De jongs luup 't zwiet van de kop of,
en de wichter dreugden de gluunige gezichten
met de buusdoek of, en zaten an 't ooriezer en de
witte mus te wriemeln, en zie vruugen mekaar,
of die nog wal goed zaten.
Och, och ! Wat gung 't mooi ! Wat hadden
z' 'n schik !
Hè ja, even oetblaozen ! Kaerel nog ies toe,
wat giet 't hier mooi ! Daor moew ies op drinken
Roelfien. Hei, tapkast ! Mij wat spuit en mien
meid 'n flessien limonade."
Loeks zat met d' aander paerdemenners an
'n taofeltien in de hoek van de zaal. IJ kunnen
zien, zie hadden schik an de schik van de jongen.
Maor toe 't twaalf uur was, begunde Loeks oover
anspannen en hen hoesgaon te prooten. Maor
daor wazzen ze nog niet an toe. En zie zungen:
„
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Wij gaan nog niet naar huis, nog lange niet,
nog lange niet,
Wij gaan nog niet naar huis, nog lange niet
naar huis.
Niet naar huis toe gaan, niet naar huis toe gaan,
Of de flesch zal ondersteboven staan.
Wat maal ik er om, wat maal ik er om

Of ik vannacht niet op bedde kom.
'k Ga vannacht niet naar bedde, 'k ga vannacht
niet naar de kooi,
En wij zijn van die Giezer, En wij doen het
zoo mooi.
Dat zungen de Giezer. Maor de Hesselder
zungen: En wij zijn van die Hesselder. En de
Zwindersen zungen: En wij zijn van die
Zwindersen. En de Daoler, d'r wazzen nog
'n stuk of wat Daoler jongs bij, die 'n meid hadden
die kant weg zungen: En we zijn van die
Daoler. Ieder zung zien darp.
Maor tegen 'n uur of iene begunnen ze toch
of te trekken. Olf en Geert gungen met 'n
Zwinderse wagen, want zie muzzen de wichter
hen hoes brengen.
Zwindern was 't laeste station. De jongen keeken
nog eeven bij Been in, de wagens reeden leeg hen
hoes. Maor daor duurde 't niet lang. Zie hadden
zuk z ó ó ofbuund, en zie hadden zuk z ó ó weerd,
dat de fut er oet was.
De jongs gungen de vrouwluu ofleevern. Olf
en Geert kwamen nog eeven met hor wichter in
hoes. 't Ooriezer en de witte mus weuren ofzet. Zij
en veural de jongs ok wazzen zoo wat
v rijer in hor beweegings. Twie stoelen neumen
z' ieder met. Aoltien trok met Geert hen 't
pompenstraotien, Roelfien met Olf hen de deel.
Daor wuur 't laeste bedrief van Middelbiestemaandag ofspeult.
En Olf zee later: „Wij hebt 'n slim boel schik
had dizze Middelbiestemaandag, veural 's aovens.
Maor toch, 't laeste bedrief was 't malste niet !"
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D e Klinkenbarg.
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In 't Giezerveld lig 'n heugte, die Klinkenbarg
het. Maerderweegens hej wal van die bulten,
want 't veld is lang niet ooveral mooi slicht. Maor
dizze Klinkenbarg hef wat bijzunners, daj op
aner steeden niet ziett. Die mat bepaold deur
maeschenhannen makt weezen, want rondumhaer
lop er 'n briede sloot en met de grond daor oet is
de bult opheugd worden. d' Schaop hebt er jaor in
jaor oet drunken en de kanten zint oetreept en
inzakt, en ieuwenlang hef d' reegen 't tienende
mét daon urn alles weer liek te kriegen. En as de
boeren 'n voor zand hebben muzzen, dan hebt die de
Klinkenbarg al net zo min spaard : woor kuuj
't makkelijker kriegen ? Mor met dat al is d' aol
bult er niet maerder op worden met de jaoren,
en zal e 't er wal gaauw hielendal an kriegen,

as 't zoo nog 'n toertien verdan giet. Hoe 't ok lop,
zien naam zal e wal hollen, of 't mus weezen, dat
d' hiele weereld op de kop zett wordt. Men wil
wal is zeggen, dat die Klinkenbarg in verband stiet
met de Klink an d' aner kaant van Gies, en dat
zal wal niet zo wied mis weezen. 't Volk is aorig
wis in die dingen. Hoe 't dan zit, dat zak je wal
is eeven vertellen.
Nargens hef 'n Drent maer heekel an as an
unner de plak zitten. Bang veur 'n beetien wark
is e niet, en as dat zo was, dan zul 't hum wal
gaauw met daon worden, want in Drente hej
niks zunner wark. As de boer niet warkt, de grond
dot 't niet oet zuk zólven. Nee, warken wil 'n
Drent wal, mor 't mot gaon in vrijigheid, en hie
mot niet de godganse dag achter 't gat zeeten
worden. Daor hef 'n gloeilenden heekel an ! Van
de aoldste tieden of an hef de aodel in Drente dan
ok niks in te brengen had as leege briefies, en
veural in 't Zudenveld zint ze kort hollen worden.
De grond was er toch al niet te best, en wat er
woste, dat kunden de boeren zólf schoonderbest op.
Zo'n kastiel in 't darp dat leek wal mooi, daor
wollen ze niks van zeggen, mor met mooi lieken
kriej 't lief niet vol met. En arm: vot met die
dikvreeters! Regeeren ? Ao wat regeeren ! As elk
't zienende nao komp nao zien beste kunnen, dan
hef e gien tied en gien aorigheid urn zuk met 'n
anermans dingen te bemuien, en dan hej ok gien
regeering neudig. Dat komp pas, as paartie
daags niks te doen hebt en lopt te luibuizen
Wel zólf 'n dik stuk wark an d' hoed krig, kan
wal zien, dat er vet is in 'n anermans schiittel.
D' aol' luu hadden 't goed veur, bepaold, en 't gung
hor d'r nao. Wél kreegen 'n nuuvere stuuver achter
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de kamnetsdeuren, en deeden, wat ze wollen.
De weereld lag hór zo zuties an dan ok bried nao 't
zin. Mor dorm hollen ze d' oogen wal goed 16s!
Want 't is net of 't ongedeerte 't ruken kan, as er
wat te halen is!
Op 'n morgen vroo in 't meitied haj hiel
Zwinneren en Gies in 't aende. 'n Paar jongkaerels, die hen zudden steeken zuld hadden achter
in 't Giezer veld, hadden van de Mantinger diek haer
groote schaoren volk met paerde en wagens
deur 't veld trekken zien. Dat was niet van 't beste
in die dagen. Dorm was wit direkt hen hoes gaon
't volk waorschouwen, wat er an kwam en dat ze
zuk klaor maken muzzen. 'n Stuk vief zes van de
jongs wollen d'r wat maer van weeten, en die waren
votkreupen achter de boskazie en maank de lange
russchentoppen. En toen mor wachten, kieken
woor 't hen zul en wat ze bij 't aende hadden.
Veul schot zat er niet in, en smangs zuuj haost
leuven, dat ze 't niet al te hek hadden met 'n kanner.
Mor jao ! middel in 't veld, dicht bij 't gruune,
weur stil hollen, en daor gung 't an 't graven.
'n Dikke twintig man waren ze, en twiej groote
kaerels met lange, roege baorden, 'n sabel op zied,
luupen d'r maank te wiezen en te kommedeeren
en te doen. Ien van de Giezer jongs was zo manhaftig, dat e 't hachten dus er wat dichter hen bij
te krupen, totdat e ze vestaon kun. 't Was van
taol van dat volk, daor ze 't Zweeler mark aait
met in de kaant hadden, dat tuug met hór lidtiekens over de kop, van achter 't Bórker kaspelvot.
Die zullen hier non dus is eeven de boel opscheppen.
Daor zul hór deksels knaphandig 'n pee veur
zett worden ! Dat mus er nog bij kommen!
Toen de verspieders 's naomiddags in 't darp

kwammen, was alles al in de waopens. Hiel Zwinnern en Gies stun klaor urn vrouw en kinner
en al 't horde te verdiedigen. En toen ze horden
wat bedoelings of er bij veur zaten bij dat vrómde
volk, toen weuren ze nog roeger in de kop. Dat
kastiel zul er niet kommen, as zie d'r wat an of
doen kunden. 't Beste zul wal weezen urn d'r maor
gien gres oover wossente laoten. Met man en macht
er hen, op slag, en d'r met of warken ! Gien
geduvel! En in donker aovend trok 't boervolk
in kleine koppelties 't veld in, de mao deur. Zie
wollen hor de pas of snien, en dan van alle kanten
t óegeliek anpakken. d' Aol scheeper was kundig
in 't veld: die kun bij duustern 't kleinste pattien
wal vinden. Die zul elk zien stee anwiezen, en
teegen dat de maon deurkwam zul e op 't hoorn
blaozen. 't Was mor goed, dat de maon al aorig
wat ontzat, dan hadden zie 't wat beeter an d' tied,
en dan ha dat malle vrómde volk h ór niet zo
gaauw in de gaten. Mor dat was wal mis, glunig!
Eer dat 't boervolk er verdacht op was weuren
z' al anpakt. En toen was 't slaon en houwen,
aj 't nog nooit met makt hebt. D' heuivórken
en de vleegels en zaenden kunden ze niet met : zie
zaten mekaar te stoef op d' hoed. Met de voesten
mus 't oetmakt worden. Tebaksduuze kende men
nog niet in die dagen, mor knoestige hageldoorn
stokken hadden z' aal urn met hen 't mark te gaon.
En de messen waren toen jao zo zwoor en zo lang
as teegenwoorig, en 't volk kun er aorig nuver met
ooverweg. 't Was mor goed dat 't zo duuster was
as 'n barg, en dat men niet wies worden kun wel je
de kop blond en blouw huuw! Wel wet haj d'r
nog jaoren later spil oover kriegen kund. Toen
teegen 'n uur of driej de maon is kwam kieken of 47

de scheeper 't haost an 't blaozen toe hadde, toen
hadden de Giezer 't wunnen: de vromden gungen
an d' hemmel. 's Morgens bij Zochten weur op hoes
an trokken, wat stommelachtig en wél aorig
toesterig in 't haor en verropt in de kleer. Mor 't
kastiel kwam er niet, dat gung schoon oover;
en daor had' 't jo um begund waest.
'n Toertien later zagen de Giezer, dat die
duvels hor toch nog te glad of waest hadden!
In de maa an 't stroompien, halfweg Slien, hadden
ze verdikkemij toch 'n soort van kastiel klaor
kreegen.
Ambitie veur 'n nije ekspeditie was er niet.
Daor in die stroeten en massen zullen ze 't winter
wal verzoepen met 'n kanner. Mor verzeupen
zint ze vanzolm niet. Zo zuuties an hebt ze d' handen
slagen achter alles, wat er mor los en vast was in
't ronde. Hor kastiel hette later jaoren De Klink,
en al is 't hoes in verloop van tied wal is wat
optimmerd, 't stiet er nog, stark en steevig, taoier
dan 't aole geslacht, want dat is al lang oetstorven.
Bij 't kastiel is 'n darp ontstaon in de loop van
de jaoren, en d' aole Gerrad Klinking hef toen zien
geboortedarp benuumd, Hesselen, in 't Westen
van Drente. Mor urn niet in de biester te kommen
met die twiej Hesselens, hette 't nije darp in
brieven en boeken al gaauw Oosterhesselen, umdat
het in 't Oosten lag. 't Volk zalf bewaart nog
de goeie, echte, aole naam, want dat is aait wis
in die dingen, en zeg nog tot op de dag van heeden
nooit aas as Hesselen.
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J. NAARDING.

Iqijjaor veur de grooten.
(Dialect van Dalen).
Toe 't tien uur was en 't volk naor de kerk
-- eerder gung 't niet best, maor later kunt 't
niet, want dan kwamen ze niet rond -- trokken
ze d'r met hor drieren op of, Hinthe en Jan en
Hinderk. Eerst was Aoltienmuuj an de beurt.
Dat was zoo de gewoonte en 't verwachtte hor
dan ok al. In de mooie kamer stun de koffie
klaor. En in de hoek op de ronde mehonieholten
taofel stunnen kraften met drank en rood, mooie
glassies met 'n rood biessien en 'n rood bloempien,
'n met zuiver beslagen sukerpot en zuiveren
leepelties en 'n rookstel met sigaren. Aoltienmuuj
zat bij de taofel, Geertoom bij de kachel. De
jongeluu langden hor de hand: „Al wat waenselijk
is in 't nije jaor!"
„Danke, wij waenst Jo 't zlilfde I Gaot zitten!"
Aoltienmuuj schonk 'n koppien koffie, 'n paar
joskoeken d'r bij, 'n borreltien nao. Geertoom
luut de jongs 'n sigaar opsteeken.
Hiel aorig zaten ze daor 'n toertien te prooten.
En toe ze weggungen:
„No moej oes ok weer naokommen, hor!"
„Jao, dat zów wal doen. En jo volk verwacht wij
ok vanzólf."
Zie gangen wieder, en nao 'n paar aander
hoeshollings kwamen ze bij Grietienmuuj in de
Westerwiek.
„Daor moew zien, daw 'n worstien los kriegt,"
zee Jan, „zie hebt 'n dik zwien slacht."
Zie troffen 't. Harmoom was hen de kerk
-- hie was aolderling Rieksoom,ongetrouw't
4
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de oompien, dat er in hoes was, was naor de buren
hen nij j aorwinnen. Grietienmuuj was allèn in hoes.
„Grietienmuuj, alwatwaenselijk is in 't nije jaor !"
„Danke, 'k wens jo niks minder. Gaot zitten.
Wat zal 't veezen ? Janneever met suker ?"
De joskoeken kwamen op taofel en Grietienmuuj gung d'r bij zitten.
ong, Grietienmuu j, wat hej 'n mooie balken
„S jong,
vol spek en vleis. Hoe kriej 't nog weer op !"
„Jao, jao, dat zal wal gaon, aw maor gezond
blieft. Aj d'r alle dagen bijgaot, wil 't wal opschikken. 't Jaor is lang."
„Now, maor dat hef 'n goeie west, hor. Dennen
weug vast oover 30o pond."
„Over de veere. Oez' Harm hef 'm as drachtige
mot van Coevern haald. Twaalf biggen hew d'r
bij groot kreegen. En no hew nog niet vaak zo'n
plezierig zwien op 't hok had. Vreeten azze wol
'n Emmer vol op 't maol. Aait hadd' de zomp
schoon. En gien mis ma.ol."
„Maor 't is ok ongeliek wel of ze voert. Zwienen
voeren dot dij ok gienien veurbij."
„En wat 'n worsten hej maakt ! Das jao
geweldig ! Zint z' al dreuge ?"
Grietienmuuj had 't al lang in de gaten. 't Keek
Hinthe ies an en lachte wat.
„Of ze dreuge zint ? Dat kój wal zien. Hè,
zo'n worstien is Nijjaorsaovens zoo wat waerd."
Grietienmuuj knipoogde tegen Hinthe, maor
't zee niks. Daoroover teminsen niet.
„Alloo jongs, drink ies oet, dan kriej d'r nog
iene in."
„Nee, 't is hiel best an beun, maor drank moew
niet maer hebben. Maor ass 'oes nog wat geeven wis,
dan muss' oes 'n worstien met doen."

„Hè ja, Grietienmuuj, dat musse doen ! En
dan niet al te klein. Toe maor, Grietienmuuj, aj
in 't veen zint, dan kiek ij op gien tórfien. IJ hebt
ze maor zat !”
„Dacht ik 't niet, dat 't die kant op zul ?"
lachte Grietienmuuj. „Fesoenlijke schooiers zint 't,
aans niks. No ja, dan moej maor iene hebben."
En met de tang in de hand klom 't op 'n stoel
en trok ien van de langsten d'r oet. De jongs
kreegen hum elk half in de buus met 'n stukkien
kraant er um.
„Bedankt, Grietienmuuj I Vrendelijk bedankt!
Kom oes ies nao. En Harmoom en Rieksoom
ok."

Mettertied kwamen ze bij Roelf Holmers.
„Daor zie 'k teegen op," zee Hinthe.
,, Zuw hier van de halve worst gien hiele maken
kónnen ?" zee Jan.
Roelf en Trientien wazzen beste maeschen,
maor niet al te hemmel. „De roegen gaot er met
deur," zee Trientien dan. „AI dat gefissel, daor
kan 't niet van kommen. D'r mot warkt worden."
Trientien was 'n goeie boerin. 't Zat aait op de
kop in 't zwienhok of in de koestal. 't Keukenwark
had 't gien tied veur.
Roelf zat bij 't vuur. Trientien, was nog drok
in de weer; 't kreeg, nao 't geluk in 't nije jaor,
veer glassies oet 't diggelkastien, „Roelf, ij meugt
ok wal 'n borrel, hè ?" 't Muuk ze schoon met de
schlitteldoek, waor 't krek te veuren ien van de
kinder de neuze met ofveegd hadde, en dreugde
ze nao met 'n tip van 't schoet. De jongs drunken
't op. Zie hadden al zooveul borrels op, dat ze niet
zoo nauw maer keeken. Maor Hinthe wus 't bij
Trientienoed
g te praoten,
^dat 't staon laoten mug.
p
g
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't Hadd' al hiel wat had, en „do waes wal, vrouwluu kont zooveul niet hebben."
De jongs wazzen met Roelf an de praot.
„Hej al slacht, Roelf ?"
„Jao, dat hew. Al twie keer. De slachterij
haw wat vroo op, en toe hek van harfst eerst 'n
schaopien van Hesseldermark haald. Maor 't
messelzwien hew later toch ok maor anpakt."
Met 'n drienen keken ze naor booven, waor 't
geslacht achter 't gedientien in de wiemel hung.
„Dat lik best. Daor koj wal 'n stukkien van
kriegen met mekaar."
„Jao jong, maor dat mot ok. Wij moet hard
warken, en 'n goed stukkien in de linkerhand
dot jo behollen."
„Jao," zuchtte Jan, „das hier beeter veur
mekaar as bij oes. Wij hebt er wat verslag in
kreegen. D' oeze wol niet urn liek. Vret slecht.
En no zal 't ankommen week weezen, maor daor
hew no niks met. Van oez' moe kreew aait op
nijjaor 'n metworst. Maor das no mis."
„Jao, dat hew d'r dik an," holp Hinderk.
„En 't hort er eilijk zoo bij, hè," zee Jan weer.
„No, maor daor zoj toch niet bij te kort kommen," zee Trientien. „Dan kriej iene van mij.
'k Heb 't veur jo nog wal oover. IJ hebt oes zo
vaak ter hand staon!"
En 't dee krek as Grietienmuuj, 't kreeg de tang
en klom op 'n stoel.
Vol belangstelling volgden de jongs die bewegings.
„O, maor no mózze niet zo'n groote pakken.
Das jao niet neudig!" leugen ze.
Maor Trientien trok ien van de besten d'r oet.
En ieder kreeg weer de helft in de binnenbuus.

„Das no aorig van dij. En 'k beloof dij, bij iedre
hap, die 'k er vanaovend of biet, zak an dij
denken.”
„Dat hew deksels mooi veur mekaar kreegen,"
zee Jan, toe ze weer boeten wazzen. „'t Mag aans
dan veezen zoo 't wil, maor 't hef 'n gulle natuur.
't Hef wal wat veur 'n arm maesch oover."
„Leeve Trientien," zee Hinderk.
Zie begunnen reur te worden. Veural Jan wol
met alle geweld an 't zingen, maor Hinthe suste
't nogal wat. Zoo vlak oover dag
„Nog eeven hen Hostings jongs, en dan moew
neug hen hoes," zee Hinthe.
„Wij gaan nog niet naar huis. Nog lange niet,
nog lange niet," zung Jan.
„Hol jo stil, jong!"
Nao 't eeten gungen ze hen de Bente. Daor
troffen ze zoo hier en daor al ies aander jongen
an en gung 't er al lustig um weg. Daor vandaon
muzzen ze nog hen veur de Brinken, en toe ze
hor liestien ofwarkt hadden -- ooverslaon kunnen
ze gienen, want dan wazzen de maeschen lang
niet tevree -- was 't maer as tied veur 't weetern
en 't melken.
's Aovens gung ieder zien gang. Hinderk hadde
met zien kameraod Albert ofspreuken urn met
de wichter bij kunnigheid van hor op visite te gaon.
En toe ze teegen 'n uur of tiene bij Geers' Aorend
terecht kwamen, troffen ze daor de naobers,
'n man of achte, die te hoop de ronde deeden.
Allèn de manluu, want de vrouwluu kunnen niet
weg. Die zaten op 't hok op nijjaorsdag. Zie
prootten en lachten drok, en hadden zooveul
had, dat z' an 't zingen toe wazzen. En toe de
veer jongen d'r tusschen zaten was 't dan ok al
.
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gaauw zoo wied. 't Iene liedtien nao 't aander
huulen z' op.
Tot Hinderk zee: „'k Hebb' wal ies Bord,
Thie, dat ij zukke mooie, aolde liedties kent.
Daor mus ij oes no ies iene van veur zingen."
Thie Kamps, 'n bejaorde boer, keek hum
ies an en zee: „Dat wik wal doen, as ij dan 'n
stukkien veurdraagt. Want 'k hebb' wal ies
hord, dat ij daor nog al wat an doet."
„Akkoord van Putten. Begun maor."
En Thie zung:
Goeien avond, lieve Lijsje,
'k Heb zooveel van u gehoord,
Zijt gij niet dat aardig meisje,
Achter uit die groene poort
Is uw vader niet een man
Die 't zoo wel kan snellen
Ik bid u, of ge mij er iets wilt van vertellen.
(bis)
Laat me gaan, ik moet vertrekken,
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Want de klok die heeft reeds acht.
Maar ge denkt met mij te gekken,
Met mij en mijn goed gedrag.
Laat mij maar gerust en stil
Naar mijn woning treden
Daar leef ik, in mijn schik, wonderwel
tevreden. (bis)
Meisje wil zoo hard niet loopen,
Sta uw Krelis toch een woord.
Maar me dunkt ik mag nog hopen,
Want ge zijt zoo ras verstoord.
Als 'k uw vader maar eens sprak,
Me dunkt, dan zou 't wel lukken,
'k Heb zoo veel, aan mijn keel, goud en
zilverstukken. (bis)

Das mooi,” zee Hinderk, „en no zal ik ok
daolijk mien belofte hollen."
En hie druug veur: Terug van de geheelonthoudersvergadering.
S j ong, wat hadden ze daor 'n schik an !
„Nog iene, nog iene !" ruupen ze.
„Nee, wij wilt no eerst ies wat zingen, waor
d' aolde luu ok wat an hebt."
En zie zungen van „'t Vrouwtje van Stavoren,"
„Lieve schipper, vaar mij over," „De klok slaat acht,
wat wordt het laat," en al zukke liedties maer oet
d' aolde duuze.
Zie kwamen los ! Zie zungen as liesters ! Wat
gung 't h ór naor 't zin, veural de jongen
„Alloo, Albert, no moet ij ok ies 'nstukkiendoen !"
„Ik kan niet veurdragen."
„Och wat, zo'n jongkaerel ! Zul ij dat niet
kónnen ?"
En zie huulen wal zoo lang an, dat e gangs mus.
„Alla dan maor ! As 't dan toch mot ! Maor
dan verzuuk ik 't gezelschop urn almaol op te
staon."
No, dat wollen ze wal. En toe z' almaol in de
bienen wazzen, keek Albert de kring op zien
gemak ies rond en begunde, staodig an met 'n
ernstig en plechtig gezicht:
„Dames en heeren, 't stukje, dat ik wens
voor te dragen, is getiteld: Kool !"
No wachtte weer eeven.
Vol verwachting keek ieder hum an. 't Muuk
indruk. Wat zul dat worden ! ?
En hie gung deur, hiel bedaard:
„Er is rooie kool en er is witte kool,
Er is savoyekool en er is boerenkool,"
en toe, rad er achteran:
„

,
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„Jao raeschen, alles is kool!”
En toe gung e zitten.
Zie wuzzen niet, was ze d'r an hadden.
'n Beetien beteuterd wazzen ze. D' ien keek d'
aander ies an, en d' aander d' ien, ..... en toe
gungen z' ok maor zitten.
En toe an 't lachen ! 01 0! wat lachten ze !
„Gedorie, Ap, wat hej oes d'r daor gloepens
tusschen !"
„Daor hej oes 'n mooie kool steufd ! Maor hie
is goed, hor! Dekselkater, wat izze mooi !"
Zie wazzen intied aorig opscheuten. As ze
weer 'n toertien bij ien zeeten hadden, gungen
ze weer 'n hoessien wieder. En kiek, 't was krek,
of 't zoo weezen mus — want Hinderk en Albert
hadden al ies tegen mekaar zegd: „wat toch
jammer, dat Jan d'r ok niet bij is," -- toe ze bij
Rieksen Freerk kwamen, troffen ze daor Jan
met zien meid. En die trokken ok maor met wieder
op. Hoe maer zielen, hoe maer vreugde. Mettertied
kwamen ze bij de laeste naober, Willem Jager.
Stienao, zien vrouw, hadd' alles al kant en klaar,
de glassies stunnen al inschonken. En toe ze
goed en wal zaten vruug Willem: „Hoe is 't,
Stienao, haezze de soep gaar ?"
Willem hadd' 'n vette hen, die toch niet lee,
de nak umdreid, en Stienao hadd' er 'n dikke
pot vol soep op kookt. 'n Hoerachien gung d'r
op met 'n Lang zullen ze leeven ! En d' aolde Thie
huul op:
En zoolang as Willem nog bij Stienao slap,
En dan treuren wij nog niet, En dan treuren wij
nog niet,
En zoolang as Willem nog bij Stienao slap,
En dan treuren wij nog niet 1

De tellers kwamen op de taofel en Stienao
schepte de hoenersoep d'r in. Ieder kreeg 'n
dikke slief vol, de schóttel heupend vol. Jan
flusterde Hinderk in 't oor:
„He j de worst nog in de buus ?
„Jao. 'k Hebbe gien geleegenheid had u rn 'm
op te eeten."
„'t Giet mij krek zoo."
Hie gung staon.
„Luu," zeede, „umdat wij jo no de boel hier
helpt opeeten, is 't niet maer as billijk, dat wij van
oez' kant d'r ok wat toe doet. Kiek ies, hier hew
twie worsten, diew vandaag' opscharreld hebt.
Mij dunkt, die muzzen wij maor met mekaar
opeeten. Stienao hef er misschien nog wal 'n
plakkien stoet bij, en dan hew 'n lekker happien
nao."
En dat gung an. 'n „Lang zullen ze leeven" was
't bescheid, dat ze kreegen.
„'t Wuur 'n plezeerige maoltied 1
Zie aten, en zie zungen tusschentied, en zie
zwaaiden met de leepels, en Hinderk druug nog 'n
stukkien veur, en Thie vertelde nog 'n moppien
oet zien seldaotentied, en Jan zee, azze 'n hap
worst in de mond steuk: „Trientien, ik denk an
dij !" en toe muzze vertellen, wat dat betiekende,
wat e vanzólf met geuren en kleuren dee.
Zie hadden 'n gloepens boel schik te hoop.
Toe alles op was, stun Thie, as aoldste van 't
gezelschop, op en zee:
„No luu, d'r is 'n tied van kommen, en d'r is
'n tied van gaon. Nijjaor hew weer achter de rugge.
Maor 'k wiet vast, daj 't almaol met mij iens zint,
ak zegge, daw 't hiel mooi vierd hebt met mekaar.
D'r is gien onvermeugen woord veurvallen, d'r is
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gienien bij, die te veul drank hef, 't is zo mooi as 't
maor kan. En no wok Willem en Stienao bedanken
veur de lekkere hoenersoep, en dan gaow op hoes
an. En dan kow ankommen jaor weer bij mekaar
aw gezond zint, en dan begun wij bij Braokels'
Harm!"
H. BOS.

58

Nijjaor veur de kleinen.
(Dialect van Nolen).

Veurzichtig dee Hillechien de beddegedienen
'n beetien van mekaar en loerde d'r deur. Hiel
stillechies ! Want 't was Nijjaor ! En zie wollen
vao en moe en bes nijjaor ofwinnen. 0, vao
was zo'n kwaoje ! Aans niet ! Nee, hie las hor zukke
leuke vertelselties veur van Doornroosje, en van
Hans en Grietje, en van Roodkapje, en hie laerde
hor zukke mooie liedties, nee aans niet!
Maor allèn met Nijjaor. Dan wazze jo haost aait
te gaauw of. As e jo ankommen horde, al deej 't nog
zoo zachies, dan kreup e under de taofel, of hie
stun achter de deur, en mét daj d'r inkwammen
sprung e in iens hen veuren: Geluk in 't Nijjaor !
Hè, en daor schrok ij haost van en, ja -- dan haj
't verspeuld ! Zoo was 't vlidden jaor ok gaon.
Toe wazze achter 't gedien kreupen in de keuken....
Maor no zullen ze beeter oppassen. Zie wollen
hiel vrog opstaon. Maor eerst muzzen ze goed
weeten hoe 't er bij stun, veur ze d'r oet gungen.
Want zoolang aj in 't bedde wazzen, waj veilig.
In 't bedde gold niet, dat hadden ze zoo maakt.
De blinnen wazzen los. Bes was dus op. Zie
sluupen in de kamer naost bes en ootien.
ootien was ziekelk. Die kwam laat op. Maor
daor muj ok nog op verdacht weezen. Want die
had 't vlidden jaor van almaol wunnen.
Met 'n beiden -- Hinderkien was intied ok
wakker worden — lusterden ze scharp. En jao,
zie horden wat in de keuken Getingel smanks
met koppies en schóttelties. Zie zólt wal an
't koffie drinken weezen. No muzzen ze d'r maor
,
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oetgaon, ooverlegden ze flusterend. Want umdat
't zoo vrog was -- 't was nog niet goed licht --kunnen ze hór mooi onverwachts ooverrompeln.
Hiel stil klommen ze d'r oet. Antrekken hadden
ze gien tied veur. Dat kun dameechies wal.
Zachies luupen ze de kamer deur. Ootien was
ok wakker en keek lachend 't bedd' oet. „Sstt
Niks zeggen !" flusterden ze. As no de deur maor
niet piepte I Nee, dat gung goed. No stunnen z' op
de mat in de gang veur de keukendeur. Gelukkig
stun die an.... Nog eeven lustern.... zie zint drok
an de praot en hebt nargens gien arg in.
Daor stódden z' in iens de deur wied los en met
'n loedruchtig: „Geluk in 't Nijjaor 1" vleugen ze
hals over kop de keuken in.
Vao en moe en bes schrokken d'r van en
wazzen eeven veraldereerd, veurdat z' ok „Geluk
in 't Nijjaor" kunnen zeggen.
„Dat hew jo mooi ofwunnen, hè ?"
„Drommelse kinder an 1 Wat hej oes daor
had ! Maor ankommen jaor zak jo wal kriegen.
Dan gao 'k de hiele morgen achter de deur staon",
lachte vao.
„Maor no Naest lekker verspeuld I Sliepoet I"
„En wat schrukken wij I" zee moe. „'t Kwam
zoo onverwachts en wij wazzen drok an de proot.
Wel zul no ok denken, dat die beide peuters al
zoo vrog oet bedde kwamen zetten I"
En bes zee: „En van mij kriej elk 'n gulden
in de spaarpot, umdaj mij 't Nijjaor ofwunnen
hebt."
0, wat hadden ze 'n schik! Zie daasten de
keuken deur in hór nachtponnechies en op bloote
voeten.
„Maor no gaauw eerst astrekken!"

„Ootien, wij hebt 't hor almaol ofwunnen!
No moew dij ok nog hebben.”
„Ja, maor 'k zal wal oppassen! Ik pak jo!
Wacht maor !" lachte ootien.
Toe ze de booterham op hadden, wuuren z'al
gaauw ongeduldig.
PP Wanneer meuw hen Nijjaor winnen, moe ?"
„Meuw nog niet gaauw weg ?"
„Nee, ij moet wachten tot neegen uur. Eerder
mag 't niet."
Hè, wat gung die tied zachies ! Zie wollen de
viezers van de klok wal veuroet zetten. En no
was 't nog gien half neegen I Op hor stoeltjes gungen
ze bij 't vuur zitten en zeeden 't nog ies weer op:

Geluk in 't Nij j aor !
Zint de joskoeken klaor ?
'n Zeupien d'r bij,
Is goed veur mij.
En zeeden ze mekaar veur, waor z' aal hen
muzzen. Zie hadden d'r al zoolang nao verlangd,
nao dizze dag.
— Was daor niet wat bij de deur
Beide tegliek keken z' um. En hor „Geluk in
't nij jaor !" kwam nog maor net op tied. Want
ootien steuk de kop urn de deur: „Geluk in
't nij jaor !"
Toe kwam 't naor hór toe -- ootien kun
niet zoo hard maer loopen -- en gaf hór ieder
'n dikke kus. „Geluk in 't Nijjaor, kinderties!
Daor hadde ootien, die zoo laat opstiet, jo 't
nog haost ofwunnen, hè !"
„Maor wij wazzen toch nog hiel eeven eerder!
Ha! No hew 't van almaol wunnen!"
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En zie klapten in de handen van bliedschop.
„IJ wazzen ok zoo vrog op van morgen!"
„Aars ków 't niet winnen. En, o ootien,
wat schrokken ze I En wij hebt van bes 'n gulden
in de spaarpot kreegen !"
„Dan kriej d'r van mij ieder nog iene bij."
„Ooh ! das al twie I Daor krig ootien nog
'n dikke kus veur !"
Moe kwam krek de keuken in en keek lachend
nao 't mooie groepien: ootien in de leuningstoel,
de beide narms u rn de kinderties, die ieder an
'n kant van hor stunnen en hor 'n kussien gaven.
Eindelijk was 't dan tied ! Moe gaf Hillechien
as aoldste de doek: „No goed oppassen, hor !
En gieniene overslaon !"
„Goed, moe !"
En op 'n draf f ien luupen ze de deur oet.
Moe keek ze nao. Wat 'n paor aorige wichterties
wazzen 't toch ! En zoo nuuver dribbelden ze daor
hen in hor gruune jurkies met witte schoeties,
'n kanner an de haand, Hillechien in d' aander
haand de doek. Die was 'n jaor aolder. Maor 't
was al ies veervallen, dat de kemiezen, die 't
slachtersbiest loodt hadden, en no in de keuken
'n borrel drunken, an de beide kinder, die op
hor stoeltjes bij 't vuur zaten, vruugen wel of
d'aoldste was van hor beide. Waorop Hillechien
zee: „Ikke!" Maor waorop Hinderkien, die 'n
jaor jonger was, vortdaolijk volgen luut: „Maor
ik bin de wieste !"
-- Daor gungen ze bij Grietienmuuj in. Dat
was aait 't eerste hoes.
„Geluk in 't Nij jaor !"
„Zoo, kindertjes, was ij daor al ? Das best, lor!
Hier,^ggao maor bij) 't vuur zitten. Zij) ok kaold ?

Maor moe hef jo d'r wal goed inpakt, hè ?"
Zoo teutte Grietienmuuj met hor deur. Grietienmuuj was 'n aorig maesch. Aait zoo vrendlijk.
Daor muggen ze gaern hen gaon.
Hoe is 't, woj ok 'n glassien rood hebben ?"
„Nee, Grietienmuuj. Dat meug wij niet hebben,
hef oez' moe zegd."
Das ok wal goed. Daor wordt zukke wichterties
ziek van, hè ? Hier hej 'n paar joskoeken. Das
beeter. En hej ok wat bij jo ?..... oo, 'n doek. Doe
mij die hier maor ies eeven hen."
-- 't Gung d'r eeven met weg. --- „ Ziezoo dan."
-- en 't zette de doek dichtknupt weer op taofel.
No gleeden de kinder van de stoel of, en Hillechien pakte de doek.
„Wao j al weer weg ? Waor moej no hen ?"
Hen muuj Barkhoes. En dan hen oom Baerend.
En dan hen Marchienmuuj. En dan hen Baorels.
En dan......
„Now, now, 'k hór wal, ij hebt 't er drok met
vandage."
„Dag Grietienmuuj ! Dag oom !"
„Laos zien," zee Hinderkien, toe z' oet 't gezicht
wazzen, „wat hew aal kreegen ?"
'n Beetien veurooverbeugen, de koppies dicht
bij mekaar, keeken z' in de doek en vuulden met
de handen wat er in zat.
„Krintebroodties, joskoeken, en plassies, hè,
lekker ! En, o, kiek ies, elk 'n appel !"
En huppelend en springend gung 't op nummer
twiej an, muuj Barkhoes.
Zoo gung 't deur en 't duurde niet zoo hiel lang,
of de doek was propvol. Nog veur dat 't middag
was, muzzen ze hen hoes, umdat ze niet maer
bargen kunnen.
„

„

„

....
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„Oo, moe, kiek ies, wij hebt al 'n hiele doek vol !"
„Now, now, dan zint ze wal wies met jo weit.
Laot ies zien, wat er aal in zit."
Met 'n drienep keeken ze 't nao en ze deeden
alles in 'n leege beschutentrom. Ja, en wat
zat er niet aal in! Van alles en nog wat. Krinte
broodties, joskoeken, plassies, appels, beschuten,
griffels, en: „Oo, moe, ,kiek ies, 'n sinaasappel
en 'n putien zoertjes en pepermuntles i Dat
hew bij Marchienmuuj kreegen !" En zie daasten
de keuken in 't ronde van plezier.
„Wij gaot vort weer weg."
„Denk er u rn ! Urn twaalf uur d'r weer weezen !"
„Jaowal, moe!"
En op 'n draf f ien gung 't er weer op of: Geluk
in 't nij jaor !
En toe ze met lampopsteeken d'r weer wazzen,
hadden ze drie dikke doeken vol bij mekaar.
„O, moe, wat hew 'n schik had !"
„En wij hebt van allen had ! Wij zint net zoo
zat ! Wat gung 't mooi ! En zie zeeden almaol
teegen oes, ij muzzen ok kommen nijjaorwinnen,
do en vao en bes en ootien, almaol!"
't Verdere van d' aovend, veur ze hen bedde
muzzen, hadden ze 't drok met oet mekaar zuuken
en soort bij soort leggen. En ze zeeden tegen
mekaar, en teegen vao en moe en bes en ootien,
dat ze wal de hiele week, jao, misschien wal
twie weeken van al dat lekkers eeten kunnen!
„Ha, ja ! Zo'n Nijjaor is toch mooi ! Jammer,
dat 't zolang duurt, veur e weerkomp i"
H. BOS.
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Bit de uitgeveYs dezes verscheen mede:
Nr 7: DE RECHTSPOSITIE VAN DE EIGENERFDEN IN
DRENTHE, door D r A. F. W. L u n sin g h M e ij e r,
In dit boek worden de maatschappelijke verhoudingen behandeld, welke
men in de 16e en 17e eeuw in Drenthe aantrof. Hierbij wordt uitgegaan
van de buurschap, welke beschouwd wordt als de grondslag van de Drentse
rechtsorde. Ook de hieruit opgebouwde kerspelen, schoutambten, dingspillen en ten slotte bet Landschap Drenthe worden aan een bespreking
onderworpen, aIle in verband met de positie, welke de eigenerfden hierin
innemen en de verschillende rechten en verplichtingen, die uit het eigenerfdeschap voortvloeien. - Met een kaartje. Omvang 248 blz, Prijs J 2.90
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Nr. 11: GENEALOGISCHE EN HERALDISCHE GEDENKWAARDIGHEDEN IN EN UIT DE KERKEN DER PROVINCIE DRENTHE, door M r J. Bel 0 n j e en J ~ W est r a
van HoI the.
Dit werk verschijnt in aansluiting op overeenkomstige delen voor andere
provincl en, Iriderfijd uitgegeven onder redactie van Mr P. C. Bloys van
Treslong Prins. Het samenstellen van het Drentse deel heeft vele jaren
van ernstig onderzoek gekost. Helaas is ook in deze provincie veel verdwenen, waardoor een schatkarner van genealogische en godsdienstige
bijzonderheden verloren gegaan is. Kerken zijn verbrand en grafzerken
verhuisden naar particuliere erven of werden als bouwmateriaal gebruikt.
Zoveel mogelijk hebben de schrijvers geidentificeerd en in dit boek samengebracht, voorzover de gelegenheid zich voordeed van verklarende aantekeningen voorzien. Bovendien is zoveel mogelijk op oude kerkhoven
een aantal grafschriften genoteerd van personen, wier geboortedatum
viel v66r de invoering van de BurgerIijke Stand. Voor velen zal dit een
welkome aanvulling betekenen van de rijke bron, die de Burgerlijke
Stand-registers reeds boden. Gezien het werk, dat aan dit boek besteed
is en de platen, waarmede bet versierd werd, waarvan enkele in kleurendruk, en die voor bet merendeel zijn van de hand van den op dit terrein
gespecialiseerden tekenaar A. J. Tb. Kok, mag gezegd worden dat bet deel
Drenthe in de serie een zeer goed figuur maakt. - De prijs van dit werk,
dat is uitgevoerd op papier Normaal 3 (met watermerk) en voorzien is
van een uitvoerig naamregister, is I 7.50.

Nr 14: VAN KERSPEL TOT GEMEENTE. Schets van de
geschiedenis van de Drentsche gemeente Vledder en haar
landbouwleven, door M r J. Lin tho r s tHo In a n,
De bedoellng van dit werkje is, een beeld te geven van groei en uitbouw
der plaatsetijke gemeenschap tot hetgeen nu een gemeente is. De schrijver
bouwt bierbij voort op bet in 1934 van zijn hand verschenen werk over bet
ontstaan der gemeenten in Drenthe.
Uiteraard geldt de beschrijving vooral de in de titel genoemde gemeente.
De opzet is echter z6, dat de beschrijving eveneens haar betang beeft voor
de gescbiedenis van andere plattelandsgemeenten, vooral die in Drenthe,
en voor de gescbiedenis van de Drentse landbouw.
Het werk bespreekt, aan de band van plaatselijke gegevens, oude en
nieuwere maatschappelijke en administratieve verhoudingen. Het omvat
de volgende hoofdstukken: Inleiding; een blik op de kaart; de tijd v66r
1600; van 16e naar 17e eeuw; van 1600 tot de revolutietijdj 1795-1810;
landbouwtoestanden rond 1810; de Franse tijd; 1813-1825; 1825-1851;
185 1 tot heden. Prijs f 3.-.

