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STROEKEN EN STREVELLEN
Hierzo stoef bie is n groot bos. In 't haile bos binnen niks
as wat stroeken en strevellen. Meester zol zeggen: „Struiken en struwelen".
Nou móie bie veujoarsdag en summers ais kieken, wat
n leven, wat n riekdom,! As dei haile boudel oetbot en
loater ales in 't gruin staait, keerl op peerd, wat is dat
euvels mooi!
Och joa, 'k wait 't wel; mainste minsen hollen meer van
hoge, grode bomen, dei schaar geven en doar ie onder
kuiern kinnen. Elk zien meug! 't Is moar goud, dat ale
minsen nait geliek dinken.
Ons Grunneger toal is wat roeg en raauw, wat hail en
bot, wat stoer en kort. Moar nooit kin n Grunneger hom
beter oetdrukken in zien bliedschop en in zien verdrait,
in zien snoakse streken en in zien hiepkonterghaid, in
zien male meroakels en in zien franterghaid, as in zien
moudertoal. Ons toal is zo zaacht as ferwail, zo kruderg
as kenail, zo staark as iezer. Het sprekt tot joen haart.
Ie kinnen der bie schottern en reren.
Stroeken en strevellen dat binnen gain hoge bomen doar
mit ompeeld is, moar ze wazen op en broezen tou grond
oet, oet stommels en zoaden, dei deur de natuur veur
't wilde weg in grond stopt binnen.
Ie vinnen stommels van olle bomen, dei veur joaren heer
stonnen te pronken in ons Grunnegerlaand en dei al
laank verswonnen binnen; moar ie komen ook hail wat
stroeken tegen, zuks as ie aal doag om joe tou zain.
Noar dei stroeken en stommels heb ik mien maggelderij
in dizze boukjes nuimd.
In vaier p'aarkjes heb ik bloumkes poot. Bloumkes -van
toentjeders, dei noam moakt hemmen, en ook dei in 't opkomen binnen. Stroeken en strevellen, nait veul op 't oog,
moar zet bie veujoarsdag paardie stroeken moar ais in
't woater; wonderliek mooi!
Zol der oet dizze stroeken ook nog wat deegs te hoalen
wezen?
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VAN LAIFDE EN HOAT
Rechtop, mit n stoapel kuzzens achter heur rug, zit n
wicht van n lutje daarteg joar in 't ledikaant. Sikkom zo
wit as kuzzens achter heur en loaken en wiedel om heur
tou, is heur gezicht.
Och, wat snips zigt ze der oet en moager as brandholt!
Heur aine haand ligt boven deken. Oetteerd is ales, ook
dei haand. Bloudoaders liggen n stukhèn noakend en
bloot onder dat deurschienend vel. Ales is verlept tot
alderdeegs heur broene ogen tbu.
Allinneg heur mooi swaart hoar ligt in weelderge waggels aan weerskanten van heur dunne haals over heur
schollers hèn.
Rondom heur tou zitten en stoan heur moeke, bruiers en
zusters.
Grietje zel 't nait laank meer moaken. Dokter het zegd,
dat femilie moar overkomen mout.
Joaren het ze al legen. Leste tied het dat jonk leven tussen leven en dood aal henneweer slingerd. 0, wat haar
dat stoer veur heur west dou ze te waiten komen was,
dat 't staarven worren zol; moar aal dat stoere is haildaal
vot. In stee doarvan is ter bliedschop in heur haart. Ze
zigt 't mooie van 't leven en 't mooie van 't staarven en
ze wait wat God dut is 't beste.
Moeke schudt kuzzens wat op en zet heur n beetje meer
rechtop. Ze zol ja sikkom n luk beetje oetzied sakt wezen;
moar nou is 't weer goud!
Greetje kikt in koamer rond. 't Is ja krekt of ze wat zocht!
Din kikt ze moeke en aandern ain veur ain aan. Ze vernemen, dat Grietje wat zeggen wil en doarom komen ze
wat noaderbie.
„Loat Willemke hier komen", zegt Grietje.
As ze heur vervlokt en oetschollen haar, din haar der
gain groter schrik komen kind op aal dei gezichten. Wat
n onrust bringen dei woorden teweeg.
„Willemke hier? Nee, mien wicht, dat kin ja nait?" zegt
moeke.
„Ze is boeten", zegt ain van heur zusters.
„Dat mout nait", zegt n bruier.
Moar Grietje zegt 't nou weer en nog dudelker as zo even:
„Loat Willemke hier komen!"
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Nou gaait olste bruier noar 't ledikaant, krigt Grietje bie
haand en zegt: „Grietje, zeker woar, dat is te stoer! Dat
most nait van ons vaargen."
Grietje kikt stoef veur heur oet en zegt niks. 't Is doodstil in koamer. Op 't ledikaant is rust en vree, moar der
veur is 't onrust en stried. Hoat dei slaip, is wakker moakt
en stekt kop op. Hier bie 't staarfber van heur zuster kinnen ze duvel zulm toch nait touloaten? En nog minder
en gemainer as duvel is Willemke bie heur.
Is gainain dei wat zegt en gainain dei wat dut, haildaal
oetstuur zitten ze doar bie nkander. Ze binnen riddersloagen. Gounent zitten mit bluisterge kop en aandern
brekt 't swait oet. Hou mouten ze doar toch mit aan? Om
n wins van n staarvende te waaigern, dat wil wat zeggen!....
Klink van deur rammelt. Moeke gaait overèn.. Ze lopt
domie in gaang in muit en blift bie hom stoan. Ze vertelt
wat Grietje zegd het. Domie wait van oost en begript wat
dat veur heur wezen mout. As domie veur 't ledikaant
zit, zegt e moar n poar woorden tegen Grietje, din vragt
e Biebel en leest n poar verzen oet n kepittel, doar 't gaait
over bruier dei tegen joe zundegt en dat men dei nait
zeuven moal vergeven mout, moar seuventeg moal zeuvenmoal! As e vot gaait en Grietje haand laangt, nikt ze
hom dankboar en blied tou. Nou waiten bruiers wat ze
doun mouten, onder 't beden van domie hemmen hoat en
laifde heur stried oetstreden bie heur. En Goddaank, laifde het 't wonnen! Jongste is ter mit auto en dei zel Willemke ophoalen.
Moar bie twei zusters is stried nog lang nait oet. Laifde
is bie heur toch zo klain en swak en hoat zo groot en
staark en ze dinken aan vrouger... .
Noordhofsvolk was zegend mit geld en goud, mit eer en
gezondhaid, mit laifde en geluk. 't Was wat men nuimt n
echt beweldoadegd gezin. En mit 't groter worren van
kinder gruide heur geluk en heur riekdom, Grietje kreeg
verkeren en wer verloofd mit n student dei sikkom kloar
was veur domie.
't Wer oorlog. En doar hulpen worren mos bie nood en
dood, ston Noordhofsvolk mit veuraan.

Grietje haar n kammeroadske, doar was 't krekt apmoal
aansom mit. Bie Willemkes ollu was 't hikhakkerij en
roezie wat de klok sloug. Ze haren geld in verkeerde pepieren had en mit 't kwiet worren van 't geld was ellinde
over drubbel komen. En dat slimmerde nog aal aan. Thoes
mit aal dat gekrib kon Willemke heur nait langer bedoaren en doarom ging ze sums ais n dag noar stad tou. Doar
kwam ze in kun mit n alderoardegste Duutse soldoat. Dei
haar sinten zat en doar ging ze mit aan 't dikkedakken.
Dat haar ze al sikkom n joar omhaans had en dou wis nog
gain minsk in 't loug der n spierke van of. Grietje haar
al wel ais docht of 't wel zuvere kovvie was mit Willemke, moar din mouk ze heur doadelk zulm wies, dat ze
ondergronds ain of aander omhaans haar; want zulkswat,
doar haar ze ja haildaal nait op zind.
Willemke wer, hail daip in heur, opvreten van of gunst en
jeloerseghaid. Ze pruit mit heur Duutse soldoat doar ze
mit laip, veul over Grietje en heur olders, dat dei Jeuden
hilpen en onderdoekers in hoes haren en aal zukswathèn.
Och heden nee, ze wol Grietje mit heur vint haildaal nait
in 't ongeluk storten, dou ze zee, dat dei studint van
Grietje ondergronds waark dee en onderdoken was bie
boer Oosterhoes; moar 't zol heur toch wel braid noar
't zin wezen as Grietje ook ais wat lelke swienen in muit
kwamen. Woarom mos zai 't apmoal allinneg hemmen?
n Week of wat loater, sikkom om aigenste tied dou 't in
't loug bekind worren was dat Willemke omgang haar
mit Duutse soldoaten, werren voader en verloofde van
Grietje ophoald en votbrocht, noar Duutsland tou. Grietjes voader was nogaal gaauwachteg weer vrij komen;
moar nog gain joar loater nog veur vrijhaid kwam
was e oet tied. Zien inholten wazzen verswakt doargunters; dou e oet order roakte, wer ales van binnen lebait
en het hai ter tou doan.
Moar Grietjes toukomende, dei aarme jong, is votbleven
en nooit weerom komen. 0, dat oetkieken en wachten aal
doag van neis, dou 't vree worren was. Dat lustern of ter
wat aankwam bie dag en bie nacht. Weken en moanden
noar deur tou vlaigen, as ter n auto of n woagen stil hil
veur 't hoes. Nait te waiten wat er mit hom gebeurd was.
Dei hoop en twievel en doodsbenaauwdhaid, aal om
't aander, van veuren of aan. Din te dinken dat e leeft
-
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en din weer dat e dood is. Dat het Grietje heur inholten
kepot moakt. Ze roakte aan 't kwienen. En dou ze zekerhaid haren dat Willemke oorzoak was van aal heur kommer en ellinde, dou was 't krekt of ter mit n glinne praim
deur heur haart stoken wer. En dou aandern van heur
volk dat gewoar worren wazzen, haren ze moar ain hoop
en dat was om dat onminsk te vermoorden.

En nou was ze veur n poar week vrijkomen, instee dat
ze heur doodschoten haren. . Was gain bewies genog,
haren rechters onnaaierd. Dou Grietjes bruiers dat gewoar worren wazzen, haren ze n oafsproak moakt, om
heur op n duustere oavend in n hail daip woater te gooien
en heur zusters zollen heurent ter ook tou doun. En nou
dit! Was 't n wonder dat ze aan haals tou vol zaten?
Willemke woonde in n aander dorp, omdat ze beur in
't ol loug, nait meer zain loaten duurde. 't Was wel n dik
uur rieden ver vot en din mozzen ie ook nait omlottjen
mit zo'n fiefteg, zesteg kilometer in 't uur, zo as paardie doun kinnen.
Dou Willemke bosschop kreeg om bie Grietje te komen,
dei staarven ging, wer ze zo blaik as n gaist. Moar vanzulm, zat ja niks aans op, ze ging mit.
Grietje laangde mit heur leste krachten Wilemke haand
tou, ze zee niks. En Willemke, dei woorden in auto kloar
haar om vergeven te vroagen, kon gain woord kwiet.
Dou ze in koamer komen was, haar ze hoat zain in ogen;
van wel wis ze nait meer. Ze zigt medelieden en laifde in
ogen van Grietje, dei heur niks as goud doan het en dei
ze zo ongelukkeg moakt het; joa, dei ze vermoord het
En zo as bie ain dei in 't woater ligt en zuk daiper en daiper zinken vuilt en ales wegdoezelt, zo doezelt ales om
heur tou en mit n plof vaalt ze op vlouer en doar ligt ze,
wit as Grietje, sevveloos
Grietje vernemt 't nait meer; n bliede trek het ze over
heur wezen. Heur stried is streden en heur loop aan 't
end. Ain daipe zucht, kop vaalt oetzied en zat is in de rust
dei der overblift veur 't volk van God.
Dou domie kwam dei mainde dat e neudeg was doarzo
9

in de stried van laifde en hoat zaag e Willemke zitten
tussen bruiers en zusters. Apmoal wazzen ze in treur om
't verluus van n engel dei vree brocht haar. De hoat was
vot en dou domie mit heur beed en dankt haar, vrougen
ze of Willemke komen wol, ook din, mit Grietjes begraftenis.
STOENZE LU

(Vrouger joaren eerlieks gebeurd)
Mien Grootmoeke: Nog zai 'k heur doar zitten mit widde
kltit op heur gries kort ofsneden hoar. En 's Zundoags,
noar kerk tou! Mit swierege swaaien gingen heur laange
rokken aal hinneweer; wat leek dei golden ooriezer defteg; n stoof haar ze in haand, dei hing aan n kopern handvat.
Wat was dat dou n vredege tied. Moar ellinde en verdrait was ter dou net zo goud as nou. Joa, 't is ja krekt,
of 't ter dou veul daiper in sloug as nou!
't Mag mie nog heugen dat ik ais n keer bie Grootmoeke
veur 't roam zat. 01 Noordhof en zien vraauw laipen veur
't roam laans. 'k Zee: „Wat binnen dat toch stoenze lu;
gainain mag ze lieden. Aaltied gelieke stroekel en franterg; veur gain minsk hemmen ze n vrundelk woord. Ze
zeggen joe alderdeegs moar amper góiendag."
Dou begon Grootmoeke te vertellen en 'k zel ais pebaaiern of 'k joe 't netzo weergeven kin:
„Joa mien. jong", 'k was al n keerl van n dikke vieftien joar, moar ze zee nog aaltied van „mien jong" —
„Joa mien jong, Noordhofs volk binnen aaltied swiegzoame lu west; moar dat ze zo ainkinneg en ofkereg worren binnen, dat is nait van zulf komen.
Noordhof haar aaleer joaren n beste korenmeulen, boetendes was e der nog kemizziekoper bie. 't Was gain
kostwinnen, moar n geldwinnen. Ze haren ain wicht;
Joapje haitte ze; doar haren ze aal hoop 'op zet. Ze haren
al oetstuvaaierd, dat Joapje bie heur intraauwen zol.
Noordhof zol van zien aankomende schoonzeun wel n
goie muller en kemizziekoper moaken, of in elks geval ain
van baaide.
Moar de eerste jong, dei om Joapje kwam, was n ondermeester. Hai kreeg aal meer zinneghaid in Joapje
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en Joapje in hom, doar kwam echte laifde tussen dei
baaident. Echte laifde, dat haar Joapje veur heur olders
en ook veur heur meester. Dou 't steevaaste verkeren
worren zol, prouten voader en moeke mit heur. Ze zeden,
dat 't heur zo iezelk muiten zol, as Joapje nait in dit boudeltje bleef van heur en mit n meester kon doar ja niks
van komen. Boetendes verdainde zo'n meester moar n
lutje vief honderd gulden in 't j oar, dat laip ja op aarmoude oet. Moeke dei reerde der om en voader wer aal
stiller en swiegzoamer en dat begrootte Joapje zo. Ze
haar n swoare dobber, din hing ze noar heur meester en
din weer noar heur ollen tou. Moar op n duur kwam der
n oavend, dat Joapje tegen meester zee, dat e moar nait
weerkomen mos, omdat ze heur ollen dat groot verdrait
nait langer aan deun kon. Ze streek hom nog ainmoal
onder kin en over 't hoar en dou gingen ze rerend van
nkander.
Moar echte laifde let nait mit hom doun wat minsen willen! Meester was al hail gaauw in schoul en overaal niks
meer weerd. 't Was krekt, of e mit meulentjes laip, zo verwezen en suf ston e overaal bie. Hai dee ales verkeerd.
En Joapje? Ze wer zo blaik en hoamel, ze lustte gain eten
en kreeg sikkom gain sloap.
Noordhofsvolk wazzen blied! Ze dochten, dat 't mit Joapje wel weer overbetern zol, aal mit de tied. Moar zo wer
't nait. Ze roakte van vouten. En dou ze der laag, zaggen
heur ollen pas, hou noar dat ze der bieston.
Dokter begreep al hail gaauw, woar dat schou kneep en
dou zee e tegen Joapjes ollu: „Is moar ain kaans om Joapje 't leven te redden en dat is, loat meester bie heur komen." Dou wer 't n aander proatje. Doar haren ze nooit
op reken kind. Wat wazzen ze kel worren van zo'n bosschop. Noordhof kon moar amperaan wachten, dat schoul
oetkwam. Hai haar zo blied west, dat meester nooit meer
bie heur over vlouer kwam. Nou wol e hom wel op blode
kneien beden, om bie zien Joapje te komen. Moar 't was
nait neudeg. Meester was veul te blied, dat pad vrij was
veur hom, moar tegeliek kroop zorg hom ook op rug. En
dei bliedschop wer nog veul en veul groter, dou e bie
Joapje was, moar zorg net zo goud.
Aal doag zat meester bie Joapje veur 't ledikaant en din
mouken ze plannen. Din prouten ze over traauwen en
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brulof, over 't geluk dat heur baaiden te wachten ston.
Moar as ze van nkander wazzen, din kregen ze 't zo benaauwd en din wizzen ze aalbaaide dat ze nkander moar
wat wies mouken, omdat ze de woarhaid nait droagen
konnen. En as meester din weer kwam, din prouten ze
over 't veujoar, dei veur deur ston. Over noakende wiefkes en laandjebloumen, over veujoarszun en zingende
vogeltjes, over dei lutje widde lammer in dat mooie vrizze
gruine gras. En dou 't zo ver was, dou wazzen Joapjes
ogen veur aaltied tou en wer der n neie graf groaven. As
in n dreum laipen voader en moeke mit meester tussen
zok in, stoef achter liekkoets om kerkhof tou.
Noordhofsvol.k namen meester in hoes as heur kind. Ze
gingen m.6_ hom noar notoares en benuimden hom as aineg
aarfgenoarn. 't Was te boat! Hai was in schout gain duut
meer weerti. Hai dep ales as in n dreum. Aal oavens as
zun onder was, laip e noar 't kerkhof en as minsen om 't
kerkhof tou al laank op ber laggen, heurden ze ain brollenhomjammerra... .
Elkhom
en ain haar 't mit dei aarme stumper te doun, moar
hou domie en bovenmeester heur best ook deden om hom
tou bedoasen te kriegen, 't hulp niks! Aal nachten laag
meester laankoet op grond, noast n hoop modder, doar
n hek op ston mit n swaarde klaid ter overhm.
Verschaalden doagen het dat duurd, neizo laank tot e
der nait meer komen kon en dou duurde 't gain week
meer, of meester laag bie Joapje in ain koel en stonnen
Noordhof en vraauw te reren op heur graf.
Ze hemmen boudel dou al hail gaauw verkoft en binnen
hier komen te wonen. Doe zichs heur ja wel ais in koetsewoagen. Waist wel, woar ze din hengoan? ,Din goan ze
noar 't graf van heur Joapje en heur meester.
Doar staalt in biebel mien jong: „De laifde vergaait nooit!"
En zo is 't. De laifde is staarker ass de dood. Doar binnen
moar zo'n beetje, mien jong, dei waiten wat echte laifde
is. Ze nuimen 't laifde, ook as 't niks is as n strovuurke,
dei oetdooft as 't stro op is.
Noordhofs volk binnen hier vrimden. „Algen schuld",
zeggen minsen in 't loug dei nait waiten van heur verdrait. Zeltoe dat ook zeggen, mien jong, nou ik die dit
verteld heb?"
12

„Nee, Grootmoeke", zee ik, „ik ben wel zo blied, dat ie
mie dit verteld hemmen."
„Din kinstoe nou zeker ook wel begriepen mien jong,
woarom dat ze zo stroekel en stoens worren binnen?
Most moar aaltied vrundelk tegen heur wezen, mien jong.
Heur liggoamen, joa, dei binnen hier nog, moar heur gees t
en hail heur leven, dei binnen bie heur Joap j e mit heur
meester.”

.

MOND- EN KLAAUWZEER
In boerderij van ol Nainhoes komt duusternis stoareg
aankroepen, langzoam moar zeker krigt e 't licht onder.
In binhoes zit ol Nainhoes veur 't vinster. Zien olie kop
met n dik bos wit hoar liekt spoukeg zo in 't tweidonkern,
moar 't past wonderbest bie dei olderwetse stoulen en
kasten aan waand.
Zol ol man wat hemmen? Zien hannen schudden en lippen trillen ja; of en tou zit e te schudkoppen. Zol 't ol dag
wezen kinnen? Hai is al in zien tachtegste en n boer van
dei leeftied is oiler as n meester of domie; zien pokkel
het meer leden. Zol der wat wezen mit zien kinder of mit
zien vraauw? Welnee! Zien vraauw is al joaren dood en
mit zien dochter het e n goud leven. Kiek, doar achter
toavel zit ze te braaien, .dat kin ze netzo goud in duustern as bie lichten.
Hai het verdrait, dat is dudelk. Zol 't slim wezen? 't Is
toch wat te zeggen old te wezen en och gommes doagen
noa tou, as men din n zwoar kruus te droagen krigt. Rug
is ol man krom en zien schollers binnen swak.
01 man gript noar stok en wil veur de zoveulste keer
noar achterdeel.
„Och, voader, loat dat toch. Wat dut 't of, is ja toch niks
aan te doun. Nou slag valen is wol ik joe wiezer hemmen. 't Geld dat wie der veur kregen is joe alderdeegs
nog touvalen."
„Joa, dat is 't ook, Grietje, moar jongejong, wat is 't stoer.
Komaan, 'k wil mie nog even vertreden."
Grietje legt braaien deel en zegt: „Dat liekt mie goud tou,
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din loop wie nog even deur appelhof en loan oet noar
grindweg tou."
Moar appelhof, dei bloaren valen loaten het en 't bloumtoentje, doar nog n achteraankomertje mit troanen in
ogen staait te kleumen het ol man gain oog veur. En om
sunt loan aal henneweer te kuiern het e gain zin tou. Hai
wordt mit man en macht trokken noar achterdeel, noar
koustaal.
En as e doar staait mit group veur hom, midden maank
zien koien dei doar stoan of liggen te neerkaauwen, staait
ol man te schudden op zien bainen.
Hai stapt bie Trudoa op staal en strikt hom over zien
gladde pokkel. Kou vuilt zien zaachte haand, kikt achterom en bolkt tevree. Hai aait kou over zien snoet, trekt
vrizze hooi oet bult en gooit dat veur zien bek. Hai
leest dankboarhaid en bliedschop in kou zien ogen. Trudoa, dei hom vief kaalver brocht het doar vaaier kuikaalver bie wazzen, kin hom beter as n hond zien meester.
Doar is laifde gruid tussen dei haaiden. Stadjers zollen
der om laggen, rnoar och dei hekkespringers waiten ins
nait wat laifde is.
Hai haar aaltied docht, dat hai 't eerst ter tou down zol
en nou is 't krekt aans. Henderk, dei boerderij bestuurt,
ook as hai hingoan is; mit hom het e ales beproat wat
ter vandan mit Trudoa gebeuren mos. 't Het nait neudeg
west. Trudoa, dei hom meer weerd is as drei moal de pries
dei e opbringen kin, Trudoa mout ter aan!
't Is nait zien fleur en nait zien macht en nait zien vruchtboarhaid, ook nait zien dik plomp melk, moar 't is de
geest van Trudoa, dat e dei missen mout; och heden, dat
is zo stoer.
Zien vraauw .... Trudoa het ales mitmoakt. Trudoa het
mittreurd, dou zai vot was, veur aaltied. .
Hai kraabt kou over kop. n Hail zet blift e doar stoan en
aal meer trillen zien lippen.
Din komt e bie Trientje, dei mit poten onder pokkel in
't schone stro ligt. Hai gaait ter bie stoan en rekt hom
oet as ol man bie hom op staal stapt. Henneweer rechts
en links schuurt e zien grode hoorns aan poalen van koustaal. Hai stekt zien kop noar veuren tou en snoft aan ol
man zien klaaier. Hai slikt mit zien braide raspege tong
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aan zien haand, aigenste haand dei hom zo voak aaid en
vreven het.
„Veur 't lest mien jong, veur 't lest! Mdrgenvro worst
ophoald in veiwoagen. Joa, mien jong, beslik mie moar,
want morgen is 't doan. Hier hest nog n lekker . hapke
hooi. Vreet moar lekker. Morgen is 't oflopen. Morgen is
staal leeg. Zol e der wat van begriepen? Nee, gelukkeg
nait. Vandoag gain zorgen en morgen gain pien of benaauwdhaid, wat het n baist n bult veur bie n minsk. Wat
heb ik God daankt dou ik in mien tachtegste joar komen
bin en nou haar `k veul laiver dizze dag nooit beleven
wild. Old te warren is nait aaltied n zegen. Hail old te worren en ain bie aander om joe wegvalen te zain, dat is zo
stoer. Is 't nait n zegen, dat God joe thoes hoalt veur dat
joen krachten te klain worren binnen om 't swoare kruus
te droagen? Nooit, nee nooit haar ik ja dinken kind dat
ik mien haile koustaal nog overleven zol. Was 't moar
nait gebeurd. Och, was dizze dag mie spoard bleven.
Woarom, joa woarom bin ik nait valen dou baarst kwam,
krekt as de bloaren aan bomen in ons appelhof?" ... .
„Voader, kom nou, kovvie is kloar. 't Is haildaal nait
goud veur joe doar hailtied te stoan."
01 man lopt aal henneweer, aal op en deel over koudeel.
En hai kikt noar zien koien, heukels en kaalver, apmoal
mout e morgen kwiet.

Ieder keer as 't licht van laamp hom vanneis beschient,
is 't krekt of zien gezicht blaiker en zien rug krommer
worren is.
IN TREUR
Kloas Mulder is nait meer! 'k Mag der nait aan dinken
dat ik hom op dizze wereld nooit, nee nooit meer zain
zel. Nooit het ter n vrund west in wereld doar ik mit zukke staarke banden aan verbonnen was. En 'k wait ja wel
sekuur, hou old dat ik ook worren mag, dat ik aal doag
aan hom dinken zel. Kloas mien vrund, mien beste kammeroad; meer as n bruier was doe veur mie!
Joar in joar oet net geliek hou drok wie 't haren —
ain keer in week of voaker kwamen wie bie nkander en
dou wie stoef bie nkander woonden, hoast aal doag.
As hom wat moois overkomen was in zien gezin of bie
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zien waark, mit vrundelk blied gezicht kwam e mie 't
vertellen, 't dee hom zo goud, dat 'k mie mit hom verblieden mog. As e wat stoers of lelks mitmoakt haar, ik
mos 't waiten en mit hom n oetweg zuiken, as dei der te
vinnen was.
As ik mit hom kuierde deur 't bos en langs mooie loanen,
kon e hom zo verkneutern in Gods grode waarken.
As ik noast hom zat op n baank in 't bos, kon e zo mooi
vertellen oet vrouger joaren en wat e mitmoakt haar in
zien kindertred.
As e op ons orgel speulde en der bie zong, wer je aans
in hoed, zo mooi as e dat kon. Nog zai •'k hom zitten veur
't vinster in ons koamer, mit zien laange piep in haand,
kringen rook te lucht in bloazen. Och man, wat kon e din
grappen vertellen, bie zetten mos je 't oetschottern; moar
zien laag klonk ter aaltied boven oet van ho, ho, ho, ho.
Mit vervoaren roakten wie aal wieder van nkander of.
Moar wat dee dat? Niks ja! Wie deden der n stapke bie
en laipen der n endje wieder over. Of dat loopke nou n
ketaaierke of n haalf uur duurde, wat dee 't of? 't Haar
ook nog zien veurdail; as 't pad wat wieder was kon wie
onderwegens ja mooi bedoktern wat of wie nkander te
vertellen haren. Deur regen en snel, deur storm en hoagel, as mie 't wel ais te slim was, hom aait!
Wie haren gain gehairnen veur nkander, mien stried wis
hai en zien stried wis ik. As wie beloofd haren 't aan gain
aander te vertellen zee wie 't kander toch; zo wazzen wie
ain! Want krekt as in n dichtmetseld graf zo was 't bie
hom bewoard. Meer as n bruier? Nee meer as n voader
was hai veur mie!
n Dikke keerl van om en bie tweihonderd pond mit n
haartje van n kind. n Keerl van iezer en stoal, zol men
zo zeggen, en och hai was zo septiel.
Hai haar n vaast en onvrikboar geloof in Gods groothaid
en laifde. Dankboar was e aaltied, ook alderdeegs nog as
ales hom tegenlaip. Om dankboar te wezen as God joe
tegen komt en 't leven zo stoer worren kin, wel doar
meer van waiten wol, kon bie hom in leerschoul goan.
Hai haar gain makkelk leven, moar nooit kwam der n
klacht over zien lippen. Hai wis ja, tot in zien vingertoppen tou, dat ales wat God hom gaaf 't beste veur hom en
veur zien gezin was.
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Zo dag en deur keek e voak duuster, doarom mainden
minsen dat 't n swaartkieker was. Moar is 't nait zo, dat
minsen heur op 't uterlieke aaltied verkieken?
Zien proat was aaltied: „Wat het God mie zegend, meer
as ik in woorden bringen kin!" Hai zaag in zien waark
zo'n grode zegen, dat e blied was as verkaanzie aan zied
was.
Hai leefde veur zien gezin en mainde, dat e doar n dik
stuk in te kort kwam. Hai waarkte van vro tot loat en
mainde dat e lang nait genog dee.
Hai leefde hail dicht bie God en mainde dat hai der ver
van of was. Dat mouk zien leven zo stoer.
Oorlog mit zien vraidhaid het van binnen in hom wat
verscheurd. Zo kreeg, hail stoareg aan, joaren loater, n
kwoaie zaikte vat op hom.
En doar laag e mit zien pienen en lasten. Hai kon hom
nait indinken dat 't staarven worren zol. Hai vuilde hom
bie zetten ja nog zo zond. Vol mit plannen en idioalen
was e ook dou!. . . .
Intied dat e mit mie plannen opmouk, dat wie hier of
doar nog ais noar tou zollen mit ons baaiden; intied dat
e bie hom zulm opmouk dat è dit en dat nog ais zeggen
zol op vergoaderns want hai haar n snode kop en was
hier en doar veurzitter van
dou in dei aigenste tied
swollen zien inholten. En n dag of wat loater borstten de
swellen open en haar e ter in n ogenblik tou doan.
Dat mains van joe ofrieten van ain doar men zo mit verbonden is, o, wat kin dat zeer doun!
n Week of wat veur zien dood vroug ik hom woarom dat
e leste tied zunder handstok laip, want 'k haar hom sikkom nait zunder handstok kind; dou zee hai: „'k Heb viefentwinteg joar mit handstok lopen, nou wik ter de eerste
viefentwinteg joar zunder doun." En dou e doar zo vredeg en rusteg laag docht ik: Nou het e gain stok neudeg,
want: „Ze zeilen lopen en nait muide worren, ze zellen
wandeln en nait mat worren."
Wie hemmen hom weg brocht en binnen mooie woorden
sproken bie 't graf. Haile mooie woorden; apmoal hemmen
ze van hom snaard, ook dei hom 't leven wel ais stoer
moakt hemmen, moar ik heb haand op mien mond legd
en bie mie zulm zegd: „Ik zel wel noar hom goan, moar hai
zei bie mie nait weerkeren."
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OP SPREEKUUR VAN ONS DOMIE
Domie zit mit kop in haand en elleboog op schrieftoavel.
Hai het 't stoer. Binnen gounent op 't spreekuur west,
dei hemmen horn dingen verteld, doar is e ja kaant doezeg van worren: n Man en n vraauw, gezain en geëerd,
dei aaltied goud mit nkander akkedaaiern konnen, willen
nou mains van nkander of. Is wat bloot komen wat bezied was. .. .
Domie zel zien best doun, om nog te liemen en te kramen. Moar 't laag in diggels; radikoal kepot ! .... Dou e
doar nog vol van zat, weer wat aans! n Poar beste lu zunder kinder, haren veur twaalf joar n kind aannomen van
n wief, dei 't geern kwiet wol. Dat aigenste wief, dei over
gain hoed of hoar deugde, kwam nou mit n advekoat heur
kind opaaisen .... Hou zel dat worren? Domie het
't mit dei lu te doun. Ze kinnen der op reken, hai zel doun
wat e kin! En dou n vraauw kwam jeuzeln over
't wief, dat bie heur inwonen mos. Grootste roezie ... .
Dou keerls der maank komen wazzen, haar 't sikkom
moord en doodslag worren .... Domie haar vredestichter west.
Domie kikt tou 't roam oet. Wel komt doar aan? Wierengoa .... „Nu hebben we 't nog niet gehad. ... "
„Goedenavond, Wierenga. Gaat u zitten. Hier.... Vertel
mij eens wat je op 't hart hebt."
„Joa, kiek ais domie, dat is nait mit ain woord te zeggen.
Domie is nog wat jonk en onbezonnen en nait hail bot
slim miedzoam, doarom binnen der n bult dei nog al aanmaarkens hemmen. Domies preken, dat is nait veul; en
doar kon ik nou ook wel mit bie pad en weg lopen, net
as dizze en dei, moar dat is mien oard nait. Ik zeg domie
't laiver liek in zien gezicht."
„Dat is in ieder geval beter dan achter m'n rug."
„Dei preek van Zundag ook, och heden nee! Dat proat
ter moar wat overhin. 't Rouk joen kolle klaaier nait. En
wat n kort preekje! Niks weerd, bie mie. Ons ol domie
hil ons aaltied riekelk twei uur in kerk. Zo heurt 't ook.
Ik woon n dik haalf uur van kerk of, dat is ieder kerkgang n dik uur lopen en bie haarstdag deur bragel en
brits; as men 't zo stoer hoalen mout, din mag domie horn
ook wel wat verweren, docht mie zo.
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En din mout domie der ook wat meer in 't swaart bielopen. As domie zo in zien gries pak, mit kovvertje in
haand doar zien toga in zit noar kerk tou gaait, din
liekt e rondomhin op n handelsraaizeger. Doarom zee ik
Zundag, dou domie der weer zo bielaip: „Niks neudeg,
vandoag, koopman". Moar dat was n gemaine zet, om dou
tegen mie te zeggen van: „Zo, vind ik weer gesloten harten?"
En din mout domie zaiken ook beter opzuiken. Nou ook
weer. Vrouw Nainhoes is zaik, moar wel der west het?
Gain domie!"
„Is vrouw Nienhuis ziek?"
„Joa zeker, hail slim en al wel n dag of tien. Vrouw Nainhoes was min te spreken over joe."
„Is dokter er geweest?"
„Joa zeker!"
„Hoe wist die dat?"
„Hemmen ze tieden stuurd."
„Zeker! De dokter krijgt bericht, maar de dominé moet
maar ruiken wie of er ziek is. En o wee, als hij het niet
ruikt."
„Dokter is ook hail wat aans bie mie, dei het 't ook ja
cirokker, het gain tied, om hier en doar n proatje te moaken. En wat ook schane is bie mie? Dat 't laank gebed ofschaft is. Mit ons ol domie kreeg elk en ain n beurt, ha
vergat nou kompleet niks. Ais op n keer kwamen Geert
Wiedel en vraauw te loat in kerk. Ze mozzen boeten
wachten. Dou 't n mooie rek duurd haar, dee Geert deur
op gloep, lusterde en zee tegen zien wief: „Och heden, hai
is nog moar bie 't keunenklek hoes." Zo sliet wind wizzen
wie, wat of ter din nog wel aal komen mos.
Kiek, domie is nog jonk, wie mouten joe wat opvouden."
Domie keek zo guteg, dou e zee: „Ik weet niet, wat of je
't beste kunt: je dominé opvoeden of ondervoeden?"
Moar bie Wierengoa kwam er nog aaltied gelieke bedoard oet: „Domie mout gain honger lieden, dat is ja
vanzulm, moar domie mout ook nait te weeldreg, worren,
naarns goud veur."
Dou domie 's oavens loat bie zien vraauw zat achter n
kop kovvie zee e: „'k Had een moeilijk spreekuur, maar
die Wierenga heeft mij weer in evenwicht gebracht."
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ONS DOMIE IS BEROUPEN
Mit ain haand in zied en aander aan zien piep lopt domie,
mit grode voamen, aal henneweer deur koamer. Aan
waand staait n kaast vol mit bouken en op toavel n lege
koppenschuddel en n aaskebak. Dei is aan oren tou vol
mit piepaask; liggen ook nog n poar luk endjes sigaren
maank. Boudel zicht ter nog al schier oet en ales is nuver
aan kaant, moar op schrieftoavel is 't n rommeltje van
komsa. n Stuk of tien bouken liggen doar halterkwalter
deur nkander. n Braivenstander doar braiven tou oetpulen. Stukken pepier, doar wat op maggeld is; en 'k wait
nait wat nog meer.
Domie is n spletege, jentege jongkeerl; wel wat hoamel
en spits, moar zo zond as n haart, zol men zo zeggen.
Dat e doar zo lopt mit kolle piep in mond, binnen wie nait
van hom wind, want 't smoken kin e wat mit worren, net
as de mainste minsen dei geestelk waark hemmen. 't Liekt
ter bie zetten ja krekt op of de geest eerst goud veerdeg
over heur worren kin, as ze bezied zitten in tebaksrook.
En nou is piep oet; doarvandoan zol men zo zeggen dat
't ter nait zo hail bot slim op aan komt mit hom. En dat
is 't toch zekerwoar nait; want zelden of nooit het e zoveul te prakkezaaiern had.
Domie het n beroup! Dat is aans niks gain meroakel. In
de zes joar, .dat e hier mit vraauw in pasterij zit, het e al
zeuven beroupen had, en aaltied was e blied, as 't weer
achter rug was en dat e zegd haar: „Ik blief hier!" Moar
dit keer is 't wat aans. Nou het e n beroup oet n stad in
't midden van 't laand. Aandern zollen der 'k wait nait
hou wies mit wezen, en hai het ook wel erebulten; moar
hai haar toch laiver had, dat ze hom moar mit rust loaten
haren.
Van zo'n Grunneger dorp noar zo'n grode stad; dat is gain
kataai! Hai is ja meer dorps- as stadsdomie. Hai holt van
dit volk hier. Hier is e krekt op stee. Mit dei veie febriek,
komt ter ook ja nog. aalaan waark bie. Ze hemmen zien
traktemint nog korts verhoogd, in hoop dat e moar hokvaast worren zol. Veur n haalf joar, dou e bedaankt haar
veur n beroup, hemmen ze hom nog n nije fiets geven en
eerder n nij orgel. Is 't wel eerlek, om mit aal dei spullen
noar stad tou te goan? Kin 't ter op deur, dat e op dei
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aigenste fiets dommit deur stad henjagt? Moar och heden
nee! Dat is nait 't eerste aan bod. Hail aander dingen leggen meer gewicht in schoal. Zol e 't wel aankinnen doarzo? Zollen ze nait bie hom weg lopen, as e nait tegen aander domies opkin? Hier lustern ze noar hom en ze waiten
wat zien ambt weerd is, moar in dei stadskerken, och
heden, wat is dat aans, doarzo! Minsen bringen hier n
ovver veur hom en zien gezin. Ze bringen sikkom net zo
veul bie nkander as wat e in dei stadskerk kriegen zel.
Niks laiver wil e as hier blieven, dat is ja net zo zeker
woar!
Morgen is tied om en hai wait nog nait wat e doun mout.
Zo'n beroup krigt e nooit weer; dat is ja net zo wis. Ze
hemmen kinder op aanwas; en in stad kin e heur ja veul
beter leren loaten.
Zeker, wat aans? Zien vraauw het wel zin om noar stad
tou te goan, moar ze holt heur op n distaanzie. Ze het
zegd, dat e moar doun mout, doar e 't mainste vree mit
het, en goan doar God hom ropt! Ze is haildaal mit heur
man ains, dat domie nait noar zien vraauws neus kieken
mag, woar dat dei hènwist. Boetendes staalt zai mit baaide
vouten op grond en het veur n poar doag nog zegd, dat
hom doar in zo'n stad nog wel ais lelke swienen tegen
komen kinnen.
Aal mit aal het e guster knoop deurhakt; hai het n braif
schreven en bedanken doan. Bedaankbraif het e guster
op bozzem legd en dei ligt doar nog en toch het e muurvaast 't plan had, om dei 's oavens op post te doun. Moar
guster tegen oavend hemmen der twei domies west, oet
stad doar e beroup van het. Wat hemmen dei hom 't stoer
moakt .... Nood was doar zo groot! Ze konnen nait banger zunder n gids en n trooster. Hai was ja krekt de man,
dei ze hemmen mozzen. Zaiken en zonden, jongen en ollen, wazzen al zo veul te kort komen. Boudel was al wat
in fioulen lopen, mit 't bedaanken van dei veurege domies.
Ze zollen zien hoes nog weer van vijs opschildern loaten. Ze wollen in zien studaaierkoamer groter gezichten
moaken loaten en der n neie boukenkaast bie timmern
loaten. En wat nait aal?
Dou ze vot wazzen haar e 't kaant benaauwd kregen en
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zien vraauw was ter ook kompleet verlegen mit roakt
Hail nacht het e gain wink in ogen had.
En doar lopt e aal henneweer. Zekerwoar, hai wait nait
wat e mout. 't Swait brekt hom oet.
Wordt scheld! Wel is 't? Oldering Koapengoa! Hai komt
bie domie in koamer en gaait ter bie zitten. Domie vertelt van zien stried. Koapengoa het 't mit hom te doun.
Hai is komen om domie toch op 't haart te binnen dat e
hier blieven mout, moar nou domie oetproat is, wordt
't aans.
't Is ja kaant n beliedenis as e zegt: ,,Domie goa dóár hin,
doar ie 't mainste ten zegen wezen kinnen. En nou ik ales
heurd heb, is dat dunkt mie, doarzo in dei stad, doar God
joe ropt! 't Muit mie dat ik dat nou nait aans zain kin,
want ik wol domie ja zo hail bot slim geern hier hollen."
Domie zegt eerst niks. Hai blift stil zitten, mit kop in
haand. Inains staait e op, drukt Koapengoa haand en zegt:
„Dank, Koapengoa, dank! Nou ben ik besloten. Ik zel 't
beroup aannemen."
..

DOMIE HET 'T STOER
In n zoal, doar laange toavels stoan, mit gruine klaiden
der overhun, en aan weerskanten haile riegen manlu de r
om tou, vergoadert kerkeroad.
Ie kinnen rook ja zuver snieden, ogen doun joe der zeer
van. 't Is ook wat te zeggen, as doar zo'n dikke honderd
man zitten te smoken as ol soldoaten.
Mout wel wat bezunders wezen, want op n poar manlu
noa, dei zaik binnen, is 't hail spul kompleet. Dat binnen
ze nait wind. As ter zo in 't globoal twei-daarde opkomt
maggen ze blied wezen. Dei grode kerkeroadsvergoaderns vinnen ze iezelk vervelend; as ze der even boeten
tou kinnen blieven ze thoes. Dat is mit wiekvergoaderns
hail aans wat. Mout n dik stuk dwaars zitten as ze doar
nait komen. Op wiekvergoaderns kinnen ze heur apmoal
oeproaten en op de grode vergoaderns is 't woord ja
mainst aan heur dei 't dikste bred veur kop hemmen en
heur verbeelden, dat ze 't beste zeggen kinnen. 't Is ja
nait te doun, dat haalfschaaid aan 't woord komt. En kerkeroadsleden maggen heur aigen stem aldergekste bot
slim geern heuren, dat is 't hom!

22

Moar nou is ter din dit keer hail wat bizunders; doar
mouten ze bie wezen vanzulm, want twei olderlingen
hemmen n aanklacht tegen domie Klip. Al hail laank
smoest ter wat, en 't is oetlekt dat op dizze vergoadern
de botter geld kosten zel.
Domie Bakker is veurzitter. Inkomen stukken en 't aander van 't programmoa wordt mit n voartsie van komsa
ofwaarkt. In 't leste gript e noar n braif en ze vuilen apmoal dat 't nou wezen zel.
Hai zegt dat e dizze braif tou 't leste spoard het, omdat
dit schrieven nog wel ais hail wat tied vroagen kin. 01derlingen Nainhoes en Wierengoa hemmen wat aanmaarkens over domie Klip. Braif wordt veurlezen en doar
staait niks meer en niks minder in, as dat domie Klip gemainte ofbrekt, instee van dat e dei opbaauwt. Zien preken deugen nait. Hai zegt dingen dei naarns op lieken.
Hai het ja zegd, dat 't nait te verantwoorden is, dat ter zoveul aan 't nachtmoal komen. Wazzen wel gounent dei
der haildaal nait heurden. En dou mit dei preken over
doodslag en stelen en over sabbat, haar e ook dingen
zegd dat 't meer as slim was.
En aal meer pielen hemmen ze op heur boog en apmoal
binnen ze ofmikt op domie Klip. Ook as herder komt e
veuls te kort. Hai het nooit op zien stee west in dizze
stad. Zien haart ligt nog in 't Noorden, dat kwam 't beste oet as ter ais n oldeling of n dioak in zien wiek wezen
mos. Aaltied wer der ain oetzdcht, dei oet dei houk heer.
kwam.
n Poar zitten der bie te wippen op stoul, as dat veurlezen
wordt. Ze kinnen heur hoast nait zo laank stil hollen. Ze
zellen ze dommit wel! Aaltied moaken ze domie Klip 't
leven stoer.
As braif oet is, komt boudel los en vernimt domie Klip
mit schrik, dat e veul meer vijanden in kerkeroad het as
e docht haar; moar gelukkeg, zien vrunden hemmen ook
gain spinweb veur mond. Manlu dei nog nooit in grode
kerkeroad n mond open doan hemmen, komen nou oet
houk, mit n striedlust veur hom, aldergekst!
Veurzitter holt hom op roemte en zegt dat hai de zoak
eerlek behandeln wil, dat kerkeroad loater nait zeggen
kin, dat domles kander haand boven kop hollen. Eerlek
is eerlek!
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Ain zegt dat domie Klip jonge lu oet kerk preekt. En n
aander dat hai nait zuver in de leer is. Weer n aander,
dat domie Klip nooit n woord te veul zegd het op preekstoul en netzomin wat dat nait deur beugel kon; dat hom
groot onrecht aandoan wordt om zo'n keboal te moaken
veur niks. As ter meer gebed en meer laifde veur onze
herders en heur ambt west haar, wazzen aal dei woorden
dei zo zeer doan haren, achterwegens bleven. Ze wazzen
nait aan 't opbaauwen, moar aan 't ofbreken. 't Haar meer
weg van kepotmoaken as van nkander te helpen en te
steunen in de stried.
't Is even stil as dei olderling eulie op de golven gooid
het, moar al gaauw komt 't oet, dat hoat makkelker vat
op minsen krigt as laifde.
As ze oetproat binnen, krigt domie Klip 't woord. Hai is
zien aigen advekoat, zo tereken. Spierwit staait e doar.
't Is moesstil .... Hai studdert .... Woorden blieven steken .... Mit ogen as van n schoap dei slacht wordt vragt
e, of ze veur hom beden willen. Meer niks! Din let e hom
op stoul valen krekt of e doodmuid is.
Zukswat, doar haren ze ja haildaal nait op rekend. Domie
mit stomhaid sloagen 2 Hai, dei zo goud van tongraim
sneden is?
Nainhoes en Wierengoa komen wel wat sneu weg. Ze
haren heur zo op schaarp zet, om aanval van domie of te
sloagen. .
Vergoadern wordt sloten en veurzitter beedt dat de ainhaid en de laifde aaltied blieven mag, ook bie wat verschil van inzicht, moar dat boven dat oet Gods eer 't eerste en 't leste wezen mag.
Bie domie Klip is ter aaltied wat van zitten bleven. Hai
het aal zien best doan dat Nainhoes en Wierengoa, dou
ze ainmoal oet kerkeroad wazzen, gain kans kregen om
der weer in te komen. . En 't is hom lukt!
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SPLINTER EN BAALK
Domie Klip staait op preekstoul. Hai slagt Biebel op en
leest Mattheus 7 : 1 5: „Oordailt nait, dat je nait oordaild worren; want mit 't oordail doar ie mit oordailen,
zeilen ie weer oordaild worren, en mit de moat doar ie
mit meten, zeilen ie weer meten worren. Hou is 't, zain
ie de splinter, dei in 't oog van joen bruier is, moar de
baalk in joen aigen oog vernemen ie niks van? Hou kinnen ie nou tegen joen bruier zeggen: „Logt mie dei splinter oet joen oog hoalen; doar ie, kiek, n baalk in joen oog
hemmen? Hugeloar, dou eerst baalk oet joen aigen oog
vot; din zeilen ie ja eerst goud schaarp kieken kinnen en
zo de splinter oet 't oog van joen bruier wegdoun."
Domie gaart ter bie zitten,: intied dat 't kerkvolk zingt. Hai
het 't nait makkelk. 't Vaalt ook ja nait tou om gemainte
te stichten en op te baauwen as men zulm aan haals tou
vol zit.
0, hai wait 't zo goud! Doar binnen n haile bult, kiek
doar zitten ze, dei hom nait lieden maggen. Zien preken
deugen nait en zien doaden maggen ze nait; ze hoaten
hom! Kneels Nainhoes en Joap Wierengoa binnen de dikste belhoamels. Dou e lezzent longontsteken had het, hemmen ze hoopt op zien dood, dat wait e ja wel sekuur ... .
Gelukkeg dat kerkeroad veur heur op grondel en slot
komen is, nou is 't steukeln doar ja doan. Kneels Nainhoes laip ter mit bie hoezen en hai haar 't ook tegen horn
zulm zegd, dat e minsen doodpreekt haar; hai mos moar
ais kieken noar dei gloazen ogen dei nait dicht valen wazzen van sloap onder zien preken.
Doar was e mit aan 't prakkezaaiern roakt en aal dudelker
was hom 't worren dat ter wel ais wat van woar wezen
kon; doarom haar e nou n preek moakt doar ze wakker
bie blieven zol len: over splinter en baalk. Hai zei heur
dit keer ais omroak wakker schudden, ja dat zei e!
Meer as twei-ntwinteg joar het e hier nou al weer west.
Wat vlugt dei tied toch! n Beroup van hier oet het e
nooit had. Schane was dat ... .
Wat denkt e nog voak aan de mooiste tied oet zien leven,
doar in dat dorp in 't Noorden. Nooit het ter aal dei joaren n dag west, of hai dinkt nog mit bloudend haart aan
dei gelukkege doagen. Doar wer e eerd; doar haar e zegen
.

.
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op zien waark! Woarom was e hier hingoan? Zol der ook
hoogmoud en eerzucht onder zeten hemmen? Haar e zuk
mishad, dou e noa swoare stried maind haar, dat God hom
hier roupen haar?
Troanen wazzen der valen bie zien ofschaaid doargunters; moar hierzo?
Moar 't zel oet wezen! Hai zel heur 't aanzeggen! En nait
n luk beetje; hai kin ja hoast nait zo laank wachten dat
't kerkvolk 't zingen doan het en hai staait ter hoast bie
te trappen, dat keerl achter 't 61 gel opbollen mout mit
zien getjongel.
-

Hai begunt en zegt dat de splinter en de baalk beduden
wil, dat wie 't kwoad apmoal bie ons zulm hemmen en
wel zo slim dat ons gezicht ter deur verduusterd is, ain
meer en aander minder, moar aan elk mekaaiert wat.
En nou is 't voak zo dat ain dei 't oog 't slimste verduusterd het, 't mainste proat j es het over n aander. Bedink
toch dat 't kwoad doar ie over kloagen hail voak nog
veul slimmer bie joe zulm te vinnen is! ropt e.
Vol van hoogmoud en hoat en zunder laifde en ootmoud,
dat binnen de baalken van joe! ropt e nog haarder. Moar
inains begunt e veul bedoarder en zaachter te preken;
want hai dinkt inains: dat was verkeerd; ik mos nait zegd
hemmen van: veur joe; moar: veur ons! Hai kikt noar ol-

derlingen en zegt: „Zai dei van heur ambt n aander bestravven mouten, boat heur toch toukieken, zulm gain
aansteut te geven."
Opains krigt e n steken in borst en denkt: dat geldt
mie....
String tegen n aander, slap tegen joe zulm. . . .
Hai kikt noar Kneels Nainhoes en hai wait wat e dinkt
En weer dei steken in borst en weer dei stem: dat geldt
mie..
Aal daiper komt e der in. Hai verget zien hail blad pepier. Minsen waiten haildaal nait wat ze der aan hemmen. Zo het e ja nog nooit preekt. En nog aal meer komt
e in aksie. Ogen van 't kerkvolk kriegen n aander oetdrukken en sloap is vot en wat nog meer vot is?: Baalken
in aandermans ogen!
En domie dei preekt en preekt; moer 't mainst veur hom
zulm....
...
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AIN VAN DOMIES LESTE DOAGEN
In n mooie lichte koamer, hoog en dreug, in n grode stad
ligt domie Klip op n ledikaant. Moanden het e al kwiend
en men mout wel blind wezen as men nait zicht, dat domie der moar min aan tou is. Ogen stonnen flets en zien
vel is zo geel as saffroan .Moager as brandholt; niks as
vel en bonk!
Mevraauw komt hail zuitjes te koamer in. Zorg staait op
heur gezicht te lezen. Ze gaait veur 't ledikaant zitten te
hozen stoppen en zegt gain woord. De keunenk van ale
zaikten het zien haand noar domie oetstoken en laank kin
't nait meer duren het dokter zegd.
Veur n poar week wazzen pienen en benaauwdhaid zo
slim, dat ter gainain bie hom komen mog as zien hoesgenoten. Moar leste doagen hemmen der verschaaiden
west en 't het hom goud doan.
Nou in zien leste levensdoagen is hom 't veur 't eerst
dudelk worren dat e hier lang nait veur niks west het.
Hai het toch nog veul zegen op zien waark had, oareg
wis veul meer, as dat e in zien rusteg dorpke bleven
was in 't Grunnegerlaand, doar e zoveul joaren wénst
van had het... .
Wordt scheld. Mevraauw gaait noar deur. Ze komt allinneg weerom en zegt dat ter twei manlu binnen. Twei dei
domies leven aal dei joaren deur, zo swoar moakt hemmen .... Wat willen dei hier?
Kneels Nainhoes en Joap Wierengoa! Mevraauw onnaaiert, dat ze moar zeggen mout, dat domie te swak is
om heur te woord te stoan.
Domie is ter ook mit in waar; hai is ter ja kaant van
streek van; zien lippen trillen; moar toch zegt e, dat hai
baalde manlu nog geern even zain wil, en hai het ook
nog n woordje te zeggen.
Nainhoes en Wierengoa, dei aaltied zo trankiel en vol
striedlust tegenover hom stoan haren, komen der in. Gain
stried en hoat blinkt in heur oog, moar zorg en vrede.
En wonderlek is 't, ze zain gain baalk meer in 't oog van
domie, dei ze aaltied zo dudelk zain hemmen, ins gain
splinter willen ze der meer in zain.
Mevraauw zet twei stoulen veur 't ledikaant en let man27

lu din allinneg. Net as de vrunden van Job zo versloagen
zitten ze hin en zeggen gain woord.
En ook net as de vrunden van Job zain ze dat de smaart
hail groot is. Moar ze waiten nait houveul haartpien dat
domie leste doagen had het, dat e dei baalk in zien aigen
oog zo loat zain het. .. .
't Is heur wel stoer valen, de stap te doun noar pasteirij
en domie om vergeven te vroagen. Moar noa dei preek
van: splinter en de baalk, hemmen ze der gain vrede meer
mit had. 't Is heur dudelk worren, dat de baalk bie heur
en splinter bie domie is. Ze willen domie bedanken doun,
dat hai heur baalk in heur aigen oog zain loaten het.
't Muit heur zo dat ze domies leven zo stoer moakt hemmen en ze willen hom nog vergeven vroagen veurdat 't te
loat is. En nou zitten ze doar mit mond vol koezen en
tannen. Zo as ze aans mit n gewoon proatje aankomen,
kin nou ja nait!
Op n duur begunt domie; en hou is 't nou in de goudeghaid meugelk? Hai begunt over aigenste preek, doar zai
't ook over hemmen wollen.
Mit swakke stem moakt e heur dudelk, dat hai dou aal
meer en aal meer veur hom zulm preekt haar; en dat 't
hom dou glashelder worren was, dat de baalk bie hom
was en nait bie heur, zo as e aaltied maind haar. Hou was
dat meugelk? Zol dat doar vandoan komen wezen dat dei
aigenste domie aal dei joaren dou e zond was, zo swaart
keek as n pachter, en leste tied kaant n bliede trek over
hail zien wezen haar? Zol dat doar vandoan komen wezen, dat zien preken aal meer daipte en inhold kregen en
dat ter aal minder minsen zaten te sloapen in kerk?
As domie heur haand laangt, dinken ze, dat 't wel ais
veur 't leste wezen kin, en instee van op zien dood te
hopen doar domie heur vrouger ja van verdocht haar
stonnen ze aalbaaide mit troanen in ogen hom vergeven vroagend en n gebed in heur haart, as 't wezen
kon, of God domie nog spoaren wol.
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DE ZEE
Doar ligt hai, de grode, wiede zee. Hai nikkopt zo vrundelk mit zien wageltjes, aal op en deel, aal op en deel.
Hai slagt zien aarms oet noar 't laand, krekt as n brudegom noar zien bruud ... .
En minsen? Ze zitten mit dit mooi weer aan kaant van
zee, en ze lustern noar zien zingen en in heur haart is
laifde, grode laifde, zunder end. Zee geft vree en rust;
naarns komt dei beter over ons as dat wie zitten oet te
kieken over 't woater. Hier klopt ons haart radder, oam
wie frisser, kriegen wie weer neie levensmoud.
Zee trekt. Jongelu, dei aan waal gain oetkiek kriegen
kinnen en kop ter bie deel hangen loaten, en ook gounent
dei aan waal .n leven hemmen kinnen as n prins, ze kinnen gain rust veur en aleer dat ze swaalken op zee. Is
gain hollen of muiten aan, ze worren trokken mit n kracht
staarker as n motor mit doezend peerdekrachten, noar
't woater.
Zee geft riekdom. n Wereld vans leven en schatten het zee
in zien schoot. Hai is nait knieps, moar geft brood en
weelde bie aarms vol.
0, as de zee der ais nait was, wat zol 't leven din aarm,
haard, aintoneg en stoer wezen kinnen.
En toch. . . . En toch staait ter woaraarns, as ons 't hemelleven beschreven wordt, dat de zee der din nait meer
wezen zel.
Want dei vredege, rustege, beste, rieke zee, is tèch ons
vij and !
Op n hail luk houkje in dizze grode wereld, doar woont
n volk, dat doezenden joaren laank meer mit zee te stellen had het as aandern.
Sums denkt zee aan die gelukkege joaren, dou minsen
baang veur hom wazzen. Dou hai minsen, haildaal oet
stuur, op hoogten joug, dat hakken heur rabbelden as e
zien gezicht moar even in kroezen trok. Dou minsen doodsbenaauwd wazzen as hai hom even schoedelde en zain
lait wat stumpers dat ze wazzen as hai heur schipkes in
splinters brak. . . .
En minsen aan waal? Ze kwamen om haals bie haile koppels, as zee hom moar even oetrekte . .
29

Van geslacht op geslacht het dat volk zee bevoaren en
ze binnen deur dei aigenste zee bekend worren over haile
wereld. Ze hemmen noam moakt. Overaal! En zee het van
dat volk nomen: zeuns, mannen, voaders, bie doezenden
en doezenden. Moar de laifde van de zeuns was zo groot,
dat ze aaltied weer gingen noar dei aigenste zee, dei heur
't laifste ofnomen haar van ales wat ze op wereld
haren. .
Dat aigenste volk het 't woagen duurd om aal weer, en
aal weer, n stukje van zee of te stelen. 't Volk was ter
wies mit, want 't was ja n wonderbest stukje grond dat
ze zee ofnasked haren; doarom grepen ze aal weer van
neis noar méér...
En de zee, zo staark en zo groot, haar 't naarns stoerder
mit as mit dat volk doar in dat lege laand. Dei wollen
hom te kort doun, dei duzzen hom aan! Hier knabbelden
ze wat aan ain van zien poten en, doar zetten ze verdold
n slit op ain van zien monden.
Zee wer aal vergrelder as hai docht aan vrouger doagen;
ain goie poest en minsen lagen aan zien vouten; aal doag
vrat e aan heur walen en hai wer aal groter; hai gooide
mit schepen as boswachter mit brandholt en nou2
Minsen werren aal joukerder. Ze baauwden groter schepen en hoger dieken. Ze laiten hom brullen en aangoan
en ze vrougen aal meer van zien kracht ... .
Moar hai zol ais wat zain loaten. Wacht moar! Hai wachtte zien tied of .... Hai zol heur wel. . . .
En op n eersten Feberwoarie van 't joar negentiendrei'nfiefteg haar 't hoogte....
Hai speerde en sporrelde of e nait wies was. Zien wagels
werren torenshoog en hai gierde en bulderde as n gek.
Hai kwakte schepen aan kaant en beet mit zien snoet in
't laand, dat dei begerege lu hom ofstólen haren. En krekt
as venieneg op dei olie dieken, dei hom zo nittjed haren.
zo ging dei ol zee te keer.. Gloeiend glin beukte hai meer
as venieneg op dei olie dieken ,dei hom zo nittjed haren.
Nou zol 't wezen. . . . Dat laand, dat wol e weerom. .
Meer as vergreld stak e zien snoet weer in diek en joa
man. . . . - Hier n scheur en doar n gat en doar goesde 't
woater. Haile stukken van diek spoulden mit gloepend
geweld tou 't laand in.... Hoezen werren in nkander
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drukt of 't luzeversdeuskes wazzen. . Minsen werren
verpletterd as n mugje onder n keerlsvoest ... .
En aal verder kookte en goesde 't woater tou 't laand in;
dat laand dat zienent was en ho rn van rechtens toukwam.
En tussen 't hoelen en gieren van storm klonk hoog oet
't hoelen en gieren van doezenden minsen, dei in heur
sloap wakker schrikt wazzen om 't woater dat in en om
heur hoezen tou broesde... .
En zee haar zien zin, dou aanderdoags zien keunenkriek
oetbraaid was en zien nei laand bezaaid was mit minsen,
peerden en baisten; minsen dei .nooit weer ain vinger
tegen hom oetsteken zollen ....
Moar hai haar leste nait dood kregen. Doar leefden nog
gounend en dei verkloarden aan zee op stoande vout
oorlog. En mit nkander joagen ze zee weer van dat stuk
laand of en ze moaken weer hail, dat zee kepot moakt
het. Ze zetten hogere dieken, doar e nait overhin kieken
kin. En zee zag heur kno i en en zaag heur schrippen en
dou docht hai: „Wacht moar, mien tied komt wel weerom. Honderd joar is veur mie niks. En hai dee net of 't
weer vree was, hai speulde weer mit de schepen en hai
doekte dieken weer aan, krekt of e der wies mit was, dat
e stried dit keer verloren haar...

JAN EN MAT TJE
Jan laip aal doag mit pak op nek bie streek en Mattje
haar 't drok mit hoeshollen. Boetendes mos ze achter
teunbaank nog al es n bos goaren verkopen. Ze haren
n winkeltje in elwoar. Inkeld kwam der wel ais ain om n
lap rood boai of bever, buskin of oamias, pilo of duvelstaark, moar wied genog mainstied n bos goaren en din
hoast aaltied sasiekleurd, veur hozen vanzulm. Ze wazzen
riek en gelukkeg. 't Was ook gain kadaai. Jan verkofte
wel veur vaierdoezend gulden in 't joar en doar bleef sikkom doezend gulden van over. Ze konnen aal joar wat
aan kaant leggen en boetendes kon Mattje der nog n
zulverknipke van overbollen. Wat inkomen aanbelaandde, stonnen ze mit domie en bovenmeester geliek.
's Morgens vro en 's oavens loat was Jan in zien toen
achter 't hoes aan 't waark en wat e doar nait oethil?
Aldergekst! Apoulen en stambonen, bie • haile bozzen;
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pronkebonen en siepels, haile besten; mous en boeskool,
gaail en geef. Niks gain wonder, want toen wer bie
haarstdag omhoakt en din kwam der nait n luk beetje oet
't huzie in en boetendes haar heur noaste noaber n stuk
mis achter 't hoes van komsa, en oet dat mis laip jier deur
n sloot achter heur hoes. Dat jier wer schept mit n emmer
aan n stok en din over toen hèn vanzulm. Keerl op peerd,
wat wol 't doarvan wazen en doun. Ze haren vief kinder; Oalderk was dattien joar, n eerste deugnait, moar
kon best leren, zol meester worren. Ido, n gezeggelke
vint, mog geern noar kerk en schoul goan, niks mit te
doun! Jans, n spetege hoamel keeritje van zeuven joar,
dei 't aaltied beter wis as pa en moeke. Meerten, n nuver
vintje, dei voak kribde mit Jans. Dei baaide kreuten laipen aalgedureg mit schrammen over wangen, zo haren
ze kander kraabt; en din nog n luk wichtje van twei joar
dei wat zaikelek was, veul hiemde en jeuzelde.
Tegenslag haren Jan en Mattje nooit had. Joa, ze haren
wel n hail laif wichtje van sikkom drei joar noar 't kerkhof brocht, moar dat was nou zo zeer gain tegenslag!
't Lutje wichtje was in hemel, dei het 't ja best doar. Goie
olders hemmen heur laiver doar gunters as in aarmoude
thoes. Doarom was Jan ook aaltied blied en kon nait
raauwen. Mattje haar ter nog wel ais stoer mit, dei haar
nait zoveul steun aan heur geloof. Jan was olderling, en
olderling wezen wol destieds wat zeggen. Je mozzen mooi
beden kinnen en aaltied n vrome proat over joe hemmen.
Over joen zeggen en doun mog gain spiertje te zeggen
wezen! Net zo min as op n schoon onbeschreven blad
wit pepier mog der ook gain smikje aan zo'n olderling
zitten. Dat was dou hail wat aans as nou, dou was je
olderling joen leven laank en nou binnen ze blied as heur
drei of vaier joar weer om is, en ze 't ais weer mit aandern pébaaiern kinnen. Nou kin elk en ain dei nait te
schaif op scheuvels lopt ja olderling worren, moar dou
mos je der veur geboren wezen!
Jan kwam van zien dagraais in hoes. Klingel, klingel, zee
bel boven deur. „Blieft moar", raip Jan. Hai trok zien
aarms oet banden van 't pak dei e op rug haar en zette
't pak op teunbaank. Hai vreef hom in handen van bliedschop dou e bie Mattje in keuken kwam en zee: „Mattje,
zekerwoar wicht, hoorn van overvloud lopt over, mos es
heuren wat ik verkoft heb .... "
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Was fifes in 't loug. Dat gebeurde hail voak en gainain
docht ter aan, dat tifese koorsen, of zeenkoorsen zo as ze
zeden, wel ais wat mit dei ol jiersloot achter thoes verneuden hemmen kon. Jan was doodsbenaauwd veur zeenkoorsen. En nou laag Haarm Diekemoa hail min. n Domie
haren ze net nait. Domie Kuper was ja noar Amerikoa
tou goan. En joa heur, doar haar je 't aal! Diekemoa
stuurde tieden of Jan Ridder n gebed doun wol. Hai was
ja zo aldernoarste baang dat 't verkeerd goan zol mit
hom. En n gebed van n rechtveerdege kon n bult doun!
Jan wer zo wit as zoepen om neus tou van schrik, moar
vanzulm, hai ging opslag, want zien Meester raip hom ja!
En toch, hai was zo baang veur dei kwoal... .
n Week loater stonk 't haile hoes van Jan en Mattje noar
kerbol, want dou haar Jan de zeenkoorsen ook en nait n
luk beetje!
Hai vuilde 't dat e hoge ogen gooide en o, hai wol zo
geern blieven in zien gezin. Hai kon hier ja nait mist
worren! Moar zo God dut is 't goud! As God hom opropt,
din zel dei n hulp en steun wezen veur de wedewe en n
voader veur de wezen. En dou Onne Kupers bie hom
kwam kon e niks meer zeggen as: „Het ganse hoofd is
krank en het granse hart is mat", en dou rockte hai boeten.
Aanderdoags kwam Melle Smit, Jans en Meerten ophoalen. Mattje haar 't ja te drok en Jans mos 't ook wat rusteger hemmen. Dei jonges haren niks gain euvelmoud.
Zo'n raaiske lopens noar Ten Boer leek heur nait maal tou.
En din bie oom en taande op verziede, och man, wat n
doffie! Pa was weer wat beter as guster, hai gaaf jonges
n haand en zee dat ze aal oavens veur hom beden mozzen, of de Here hom weer beter moaken wol. Ze mozzen
sikkom liepen dou heur lutje haand in dei haide nadde
haand van pa laag. Moar dou ze n menuut loater op
grindweg laipen te boomketikjen dochten ze nait meer
aan zaikte of noaregheden.
Och man wat was ales doar mooi in Ten Boer. Wat n
kruderge kerketoren en wat n grode schoul, wat lekkere
bekeetjes haar dei bakker te koop en wat kon meester
Homan mooi vertellen op schoul. Wat n grode appelhof
bie Swierengoasvolk en wat mooi speulgoud haren dei
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jonges. n Hobbelpeerd mit eerliekse peerhoar op nek en
n zuzui, doar kon je mit zien vaiern touglieks op.
Aal oavens as taande jonges noar bed tou brocht, kreeg
ze troanen in ogen as ze baaide jonges beden heurde,
achter heur oavendgebedje aan: „Here wil ons pa weer
beter maken". En dou ze dat n vief-zes keer beden haren
zee ze dat 't nou nait meer huf, omdat heur pa bie Jezus
in hemel was ....
Onne Kupers laip mit zien klontjekdrf en haar wat neis:
„Ridder is dood!" En dou ging 't as n lopend vuurtje van

mond tot mond. Dat was n slag! Uren in omtrek stonnen
minsen versloagen hin. Jelte Tooi zette schietkoar verschrikt deel, dou lutje maaid hom 't neis vertelde. Hai
ging op haandvat zitten en kon eerste uur sikkom niks
'doun. Vrouw Keur lait minsen in heur winkeltje wachten,
ze mos even op standoar komen en ze haren der niks mit
neudeg dat ze schraifd haar. Nainhoes en de vraauw konnen der nachten nait van sloapen en vrouw Dam was ter
kepot van. Bogeltje Bugel van Wirdum, Jan Rits van Loppersom, Roulf Bolhoes van Ten Post; 't was heur apmoal
net tou of ze n voader kwiet worren wazzen. 't Hail dorp
ston lamsloagen, apmoal wazzen ze in raauw. Apmoal?
't Mog wat wezen! Wazzen ook gounent, dei vonnen dei
aigenste Jan Ridder n dikke wiesneus, dei mooi weer
speulde van heur sinten. Want dat keerl aaltied veuls te
veul verdaind haar aan zien lappen-lonten, dat kon je mit
kloare ogen zain. Hou zollen ze aans zo'n stoatsie hemmen kinnen?
Dou ze begraftenis achter rug haren en femilie vot was,
lait Mattje heur rerend op stoul valen. Ze mos mit heur
jonges en wichtje 't leven wieder in. Ze zaag n baarg
veur heur, doar gain klimmen aan was. Ze haar n pak te
droagen kregen en ze haar gain kracht om 't te rizzen.
Moar aanderdoags kwam dokter en zee of Oalderk mooie
stoalen oet stad komen loaten wol, din zol hai doar wel
goud veur n nei pak oetzuiken willen. Dat was nait maal!
Dokter n duur pak verkopen van oareg wis wel vaier
gulden 't el, doar bleef ia wel n rieksdoalder van over.
En doar ging 't hin man; vrouw Nainhoes bestelde n nei
klaid en Bertus Jaantje n wollen schoet, Paits Sientje n
nei boaien hemd, Joap Bos van Graauwdiek n hail nei stel
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bergoud en vrouw Bakker van Loppersom n viefschaften
rok. 't Was ja kaant of ze apmoal inains oetboudeld worren mozzen. Twei doagen noa begraftenis haar Mattje al
meer verdaind as zaikte en begroaven van Jan kost haar.
Oom en taande in Ten Boer haren Jans en Meerten op
Lopster snik zet mit bosschop, dat moeke in Bovendieks
bie snik stoan zol. 't Laip tegen zes uur en joa heur, doar
heurden ze snikjong aal bloazen.
Jonges stonnen boven op snik; moar wat leek heur dat
maal tou, moeke was ja haildaal in 't swaart. Dou ze aan
waal kwammen en moeke heur aalbaai n doetje gaaf',
konnen ze heur nait langer bedoaren en reerden ze 't oet.
Buusdouken mozzen der heer en zo noar hoes tou.
't Was etenstied. Ze haren heur aal wat verachterd om
Lopster snik. Moeke zette n bak mit neiskookte eerappels
op toavel. Praan haren ze nait vanoavend en eerappels
mit mosterdstip was hail wat perfietelker eten as brood
mit reven kees. Kinder wazzen gek op eerappels mit
mosterdstip, moar nou baaide jonges zo triest thoes
komen wazzen, wol 't eten mit aandern ook nait. Pot, dei
ze voak haildaal leeg aten, bleef sikkom haalf vol mit
donjes, zo as moeke zee tegen eerappels as ze der hail
mooi en lekker oetzagen.
Dou kreeg moeke biebel en leesde ze van n neie
hemel en n neie oarde, en dat de zee der nait meer was.
En van de haailege stad Jeruzalem, dei zo mooi versierd
was. En dat God ale troanen van de ogen ofwisken wil.
En dat de dood doar nait meer is en ook gain raauw of
gereer of stoere dingen. . . .
Dou even stil wezen van zulm. En dou ging elks ziens
weegs. Moeke ging mit etensbak in aine haand en mit
rode buusdouk veur ogen noar 't achterhoes tou. Doar
was bliedschop, zeker! Want as ter ain in hemel was,
den was dat heur Jan. En ze was hom aal dei heerlekhaid
zo geern gund. Moar dat stuk dat van heur ofkapt was.
Dei steun doar ze nait boeten kon. Kinder wazzen heur
voader zo aarmneudeg. En nou.... dat weg wezen, veur
aaltied! 0, dat daip gat, dat ter sloagen was in heur hoeshollen. Ze haren lezen van n zee, dat dei doarzo nait meer
is. Moar hierzo! Zai dreef mit heur kinder ja midden in
zee. Hoge golven kwakten heur in de daipte en tilden
heur weer hoog op. .. . Hier was de zee nog en hier mos
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zai deur, moar doar was gelukkeg n rouer aan 't schip en
dat was heur biebel. Wat haar dei heur weer n steun
geven. 't Schip was in nood, zeker, moar hai dreef nog
en doar ston Ain aan 't rouer, dei heur in vaailege hoaven
sturen zol noar n stad mit stroaten van gold en peerlen
poorten; noar dei stad doar heur Jan nou as keunenk regaaiern mog. En dou ze aan 't pompen was om regenwoater te kriegen veur bordenwassen, klonk ter n vraauwenstem deur 't achterhoes. n Mooie stem, woorden
draaiden wat omhoog en omdeel, moar heur haart zat ter
in en doarom was 't aangriepend:
Die hoop doet al ons leed verzachten,
Kom reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen die 't heil des Heren wachten,
Zijn bergen vlak en zeeën droog. .

BOULDAG
Vrouger joaren, dou der gain traainen voarden en minsen
heur ve_rnuvern mozzen mit snik of koetsewoagen, as ze
van ain stee noar aander wollen en 't te wied was om te
lopen, dou in dei tied was boerenbouldag ain van de
grootste feesten in 't loug.
Zeker, wazzen meer feesten; as ter ain traauwde mit
schoef veur doem, werren alle minsen traktaaierd dei
vlaagd haren, mit plezaaierddrsen en mit swienschatten,
mit Damster-, Lopster- en Zuudloardermaart; moar mooier
feest as boerenbouldag kinde men dou ja hoast nait en
benoam 't jonkvolk nait.
't Is Zundag en hail mooi weer. 't Is rusteg en vredeg in
't loug.
Minsen blieven in n koppel bie kerkmuur stoan. Doar is
wat neis! Op n braifke dei ze aan kezien van kerkdeur
spiekend hemmen, staait te lezen dat 't aankom Wonsdag
over n week bouldag is bie boer Kloazens. Minsen binnen der kaant n beetje huila van, kin je wel zain. Ze wizzen wel, dat 't eerdoags komen zol, dat haren ze vot aal
oetrekend mit 't staarven van ol boer, moar nou vaalt
heur 't toch onverdachs op 't lief. Keerls blieven mit rug
tegen kerkmuur stoan, gounent hoalen tebaksdeus oet
buus en steken n sloatje achter koezen.
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Nou komt proat los. Wat ain nait wait, wait aander; wat
beslag, rew, hoesgroad, perenbaisten en goud ter wel nait
oetmiend worren zel.
Dei neie domie mit zien neie fratsen het toch nog wat
gouds doan. Veurege lait meester n sedeltje veurlezen,
as e preek oet haar, doar op ston woar bouldag hollen
wer; wat stroatvoel der verkoft worren zol, en wanneer en
woar dat ter harddroaverijen hollen worren zollen, en
aal zukswat, moar dizze lait dat sedeltje aanspiekern bie
kerkmuur, dat was makkelker, konnen ze 't ja veul beter
onthollen en begriepen. Nou wazzen der vanzulm wel
gounent, dei nait lezen konnen, moar dei werren 't wel
wies van aandern. Nou domie het ook wel wat goud te
moaken, want hai het veul te veul te zeggen had over
heur gekwakje in kerk, doar het e hail wat hoaken en
ogen mit kregen.
Preek wol dei morgen der nait recht in. Ze haren kop ja
veuls te vol mit wat ze wel nait mienen zollen, en hou
duur dat dit of dat worren zol.
En joa man, in n snidder is 't al zo wied!
Wat n koetsewoagens, sezen en korrewoagens stoan doar
op 't haim! Vot aan kaant van loan stoan n poar kroamkes.
Ain staait vol mit koukkisten. En op toavels liggen stoapels kouk oetpakt. Haauwblok mit haauwbiel liggen
kloar. Keerl is mit kouk aan 't oetpakken. n Endje wieder
staait n biervat, mit kroezen. Doar staait n toavel mit
augurken, komkommers en herens in tun. n Endje verder
ain mit kroPken en vlezzen mit jannever en brandewien.
Draank mout kopers los moaken bie 't mienen, moie reken, boe♦ endes kinnen ze ales kriegen op lat, mit n vorrel_sjoar huiven ze eerst ofreken. Dat zuit vanzulm slim
op haand.
Aarfgenoamen peraaiern as stoterze hoanen maank 't
volk. Kiek, doar staait n boer bie n wipkoar; meer as n
haalf uur het e der aal om tou lopen. Komt n aander boer
n proatje mit hom hollen. Eerste boer het hom in kop zet,
dat e wipkoar mienen wil en doarom wist e zien kammeroad op n poar dingen, dei nait binnen zo as 't wezen
mout bie n goie wipkoar. Aandern stoan perenbaisten te
taksaaiern en hier is 't ook weer 't aigenste: dei 't haai dste snaren, binnen 't minste laifhebber en dei vol zitten
mit aanmaarkens binnen dommit de dikste baiders.
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Vraauwlu snuustern bie postelain, kristal en glaswaark.
dat in koamer staai.t, doar femilie zit te kovviedrinken
en kouk eten. Ze binnen gammel worren van dat Begingel moie reken. Kiek, doar stoan n poar mooie ploaten:
„De verloren zeun" en: „De braide en de smale weg".
Vraauwlu hemmen meer neis aan klaaieroazie en bergoud.
Doar komt notoares mit vint bie hom. Nou kin 't spul begunnen. Oetmiener ropt minsen bie nkander en doar
gaait 't hin. Hai begunt mit vei: „Wel budt geld veur
dizze heukel? Eerste moal aander moal daarde
moal!" Peren loaten ze droaven en worren in bek keken.
Beste melkkoien! Kiek, dei boer wordt aigender van dei
kou en zo krekt zee e, dat e schoems was.
As 't mit perenbaisten oflopen is en veur dat ze mit boerenbeslag begunnen zellen, komt ter ain van femilie mit
kraf vol jannever en n reumerke doar 't voutstuk ofsloagen is. Ain noa aander, apmoal kriegen ze n klokje oet
't aigenste reumerke. Vrouger was 't baaier en 't haitte
Goodsbaaier, moar mit veuroetgang van tieden is 't jannever worren. As ter n boer wezen zol, dei 't haart in
't lief haar om 't nait te geven, dei kon der op reken, dat
zien roeten diggeld worren zollen en zien perenbaisten
staarten ofsneden.
Oetmiener is al weer drok aan gaang. Wel budt geld veur
dizze ploug?
Nou komen pottenpannen aan beurt. Oetmiener is n kuken, as e n pot het mit n gat ter in, zegt e intied dat e
haand op 't gat holt: „Dit is n neierwetse pot, doar huif je
nooit gain eerappels in oflopen loaten!" Wat is 't n geschotter en gegiebel, as meester Jansen hom mient, veur
nog nait zo'n schietbeetje geld.
Mit klaaieroazie trekt e sums n jas of n boksera aan, dei
hom veul te groot is, of zet n houd op, doar zien gezicht
n bezied zit, en aal zuk meroakels hoalt e oet!
Minsen dei 't neis van oetmienerij of hemmen, goan noar
koukblok of noar kroam mit kroeken en vlezzen. Vanz ulm
worren paardie aal slim hui of broaskeachteg.
Hier stoan ze te koukhakken! Kouk rolt aalaan van blok
of in modder, wat dut 't of? Kouk even aan boksem ofvegen en kloar is Kees.
As notoares en oetmiener oetschaaiden, begunt 't feest
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eerst goud. Lozze planken op omkeerde emmers binnen
kloar moakt as zitploatsen, veur jonges en wichter.
In ain houk staait n keerl mit vlezzen en reumerkes. Op
n biervat doarnoast, staait n keerl te speulen op n fioul.
Wichter stoan in rieg tegen muur aan. Aalaan wordt ter
n wicht deur n jong weghoald en din goan ze bie nkander
zitten. Paardie drutjen der eerst tegen, joa, binnen ook
gounent dei nait mit vint willen, dei 't op heur verzain
het. Moar jonges hemmen niks gain euvelmoud, even der
noa hemmen ze al weer n aander aan taauw.
Wat is 't graauw! Ie kinnen moar amper zain. Hier en
doar braandt moar n keers, en toch is dat paardie jongelu
nog te veul. Sums heuren ie ain roupen: „Poest 't licht
oet!"
Aanderdoags zit ter n wicht te koumelken. Ze is haildaal
allinneg en ze zingt:
Ik goa nooit weer noa bouldag tou,
't het mie der zo verdroten.
Ale wichter hemmen jonges had
en ik ben der overschoten.

N HAARDLOPER
Haarms Jaantje kreeg tien sint, as ze n haalf uur rund
en bosschop bie dokter brocht haar, dat e votdoadelk
komen mos. Haarm dee in vodden en bonken en Jaantje
laip aal henneweer noar dokter tou, tussen schrobben,
wasken, eerappelschillen en brijkoken deur.
Haarms Jaantje is sesteg joar te vro geboren. As ze nou
leefd haar, zollen kraanten over heur vol stoan hemmen;
doezenden bie doezenden zollen heur eerd hemmen. As
ze in boan west haar, zollen ze heur kelen kepot roupen
en reerd hemmen, as ze 't eerst bie streep west haar. En
dat was netzowis zo lopen. Kon ja gainain tegen heur
aan!
Ze zollen heur bezied stopt hemmen in bloumen en
kraanzen en minsen zollen gelukkig west hemmen, as ze
heur knovvel.ge vingers toustoken haar of as ze n kriwweltje op n pepierke maggeln wild haar.
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Menisters en borgmeesters zollen gelukkeg west hemmen,
as ze heur even haand langen moggen en wat van heur
snaren konnen, veur aal dei minsen dei heur zo hoog in
tel haren.
Ze haar van 't lekkerste etendrinken netzoveul kriegen
kind, as heur haart begeerde. Din haar ze botter op brood
kriegen kind en vlais of spek bie 't eten, doar ze' aaltied
noar blaauwbekken kon. Ze haar heur rieden loaten in
de mooiste auto's. Dat zol aans wat west hemmen as op
dei ol honnekaar. De grootste boten en de mooiste vlaigmesiens haren veur heur kloar stoan en heur brocht van
ain honk van, wereld noar aander. Wat zol Haarms Jaantje opkeken hemmen, dei nog nooit wieder in wereld
west haar as mit snik noar stad tou.
Och man ,wat zol Haarm n haarde neus kregen hemmen.
Hai haar hom zulm op borst klopt en zeggen kind: „Hier
is Lubbe!"
Din haar e schoef-veur-doem had en haar e n winkel kopen kind, vol mit neie spullen zo oet 't febriek. Dat haar
Gans wat west as mit dei stinkvodden lopen te zudeln,
of ain of aander jeud hom der n stuver meer veur geven
wol.
Moar as komt in meulen te pas. Haarms Jaantje bleef mit
heur haardlopen zo aarm as n loes.
Moar ja, 't moakt ook onderschaid, vanzulm. As Haarms
Jaantje op run was, laag hier of doar n zaike oet te kieken, of dokter ook ais komen zol.
Instee van n dubbeltje kreeg ze wel ais n kwattje veur
heur haardloperij en din was ze dankboar en blied.
Moar as dei aigenste Haarms Jaantje nou in boan west
haar, haren doezenden schier over heur zenen west van
bliedschop, omdat ze n poar tel eerder over streep stapt
haar as heur pazzipant.
Haarms Jaantje het veur n aander zdrgd, veur n aander
leefd en veur n aander heur doodlopen. Ze het niks kind
as aarmoude! Ze is in n vuren kist begroaven. n Boerenwoagen mit wat stro der op het heur noar 't kerkhof
brocht. n Poaltje van holt kon ze ins nait kriegen, dei
Haarm heur zo geern tou wol. Letters, dei der op schilderd worren mozzen, golden ja n rieksdoalder en doar
was gain biekomen aan! Ze was al vergeten veurdat ze
dood was, dat was daank veur heur haar dloperij.
'
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N KWOAJE HAIMHOND
'k Haar 't eerlieks benaauwd dou voader zee: „Jans mos
noar boer Kloazens, n stuk botter hoalen."
Moar 'k hil mie goud, 't was mie te min om te proaten
over dei hond.
Kloazens haar zo'n dikke roege hond, zo groot as n kaalf,
ogen haar e in zien kop dei keken zo glin, alder=
benaauwdst! En n bek om 't op zenen te kriegen; n board
ter onderaan. Hai kwam vanzulm naait van 't haim of.
Op schoulpad moggen wie hom geern wat nittjen en
naren, wie histen hom aan, en gooiden hom mit vlinten.
As gracht ter tussen was, wazzen wie hail wat maans!
Ik kittjede mie zulm aan en van laiverlee kreeg 'k wat
meer keroazie. Wat tol 'k morgen broasken tegen jonges. Ze tollen wel snaren van mien driesteghaid! 'k Zee
tegen ain van mien kammeroaden dat 'k noar Kloazens
mos en keek hom verwoand aan dou e kapsie mouk over
dei hond doar. „Hond tel mie nait opvreten", zee 'k hail
trankiel. Moar dou 'k bie ploats kwam wer 't aans. Doar
ston e mit zien grammiedege kop, midden op 't brukje.
Wat tol 'k? Weerom? Din mos 'k mie ogen ja te kop oet
schoamen. Wat tollen ze mie op koar nemen! Moar dei
hond zo in zien lelke bek te lopen, dat nog veul minder
vanzulm. 'k Laip mit staaile oren 't brukje veurbie. Hond
ston der brommend achter. Hai kon mie nog wel van dou
mit dei vlintengooierij. 'k Dee krekt of 'k niks zaag.

Do ti 'k om houk van weg was, keek 'k even om en krekt
laip e mit hangende kop achter noar schuur tou. 'k Wachtte nog even en dou trok 'k drieste schounen aan. Dou
'k over 't brukje was laip 'k op tonen van benaauwdhaid.
't Puun knarsde onder vouten. Hai tol 't toch nait beuren?
Nee!. . . . Moar o wai! 'k Was zowat haalfweg pad, dou
was 't mie tou of 't pad soepenbrij onder mien vouten
wer; 'k vuilde mie zinken van schrik. Mit n poar grode
sprongen ston dei govvert van n hond vlak veur mie en
brulde as n laaiw. 'k Snakte noar oam. 'k Wol roupen en
'k kon nait. 'k Kon nait veur of achteroet. Gain minsk
was ter in omtrek. 'k Ston verhilderd hén. 'k Dus mie nait
verreppen! Hou laank dat 'k doar stoan heb, ik wait 't
nait, moar n haile rek! Op n duur verzette ik 't aine bain,
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moar tegeliek gaaf dei legel van n hond mie n knaauw
in mien bil, dat ik 't oet gilpte zo haard as 'k kon.
Mit kwam boer zien maaid ter aan en raip: „Pluto, Pluto!'
Hond dus nait noar maaid tou, hai was nait zuver achter
't vestje moie reken. Maaid laip noar mie tou en dou ze
mien verropte boksem en 't blond zaag, dat oet mien bain
kwam, begunde ze te jeuzeln en te lammertaaiern van
wonder en geweld. Boer kwam op dat gebeer tou. Mit
;n bulderstem raip e hond, dei mit staart tussen bainen bie
hom kwam. Hond kreeg lap op, kin 'k joe zeggen; nait
n luk beetje! Och man, wat kreeg e wat op hoed.
Ik monterde der kaant van op. Dou boer bie mie kwam
ston 'k nog op aigenste stee. Hai langde mie haand en
zee: „Het hond die beten, jong? Ja, zai je, doe mos ook
roupen hemmen, zai je! Bie brukje doar mos stoan bleven
wezen, zai je. Staait ja n bredje! Doe bist veuls te driest
west, zai je. Most nait oetvegen dast hom wel ais mit n
stain gooid hest, zai je! Hond het ter op loerd om die n
piek te zetten, zai je .Komaan, goa moar mit noar vraauw,
dei het beste zaalf, din is 't ook vot weer beter, zai je."
Ik haar ook meer verlet om vraauw heur zaalf, as aan boer
zien gezaai.
Vrouw Kloazens ropte n lap van n ol linnen wiedel of.
Mit vinger smeerde zai der n haile kwak zaalf op. Zai
keerde heur om en ging der mit in houk van koamer. 'k
Mainde dat ze der op spijde, moar 't kin ook wezen, dat ze
der n aander gehaimke mit omhaans haar, doar wi'k of
wezen. Dou bon ze mie lap mit n droad om 't zere bain tou.
'k Mos zitten blieven en 'k kreeg n kop kovvie mit n dik
klontje. Ze dee mie botter in korf en zee: „Nou doe zo
maal te moat komen bizze, mos moar n buus vol peerbonen mit hemmen."
En dou ik aanderdoags bie kaggel zat te bonen broaden,
docht 'k hoast nait meer aan mien bain, moar ik was vol
van vrouw Kloazens heur vrundelkhaid. Och man nou
tou: ik kon de r nait over oet! .... Dat zo'n gul en oareg
minsk, 't nou zo op hemmen kon, mit zo'n iezelke hond.
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MALE TIEDEN VEUR 'T MANVOLK
Lezzent wer der n blad bie ons in deur gooid, doar ston
mit dikke letters op van: „De vrouw in haar huis".
want ik kon nait
Dou ik dat leesde en weer leesde
raip ik vraauw en 'k zee: , Kiek nou
loven wat ter ston
toch in de goudeghaid ais aan, Oabeltje, 't mout nait
maler worren!"
Ze keek mie verblaaid aan en zee: „Wat bist ja n slaif!
Wat woltoe din hemmen, dat doar stoan mos?"
„De man in zijn huis vanzulm; doe woonst toch in mien
hoes, en ik nait in dienent!"
Dou zee ze: „Bizze verbiesterd, mien jong, doe woonst in
mien hoes, en ik nait bie die!"
'k Zee: „Nou wordt mie 't verdold gorteg genog, bist hailidaal besesterd? Ik heb 't hoes koft en betoald en din zol
ik bie die inwonen?"
Ze zee niks, moar schondjede noar 't kamnet; hil doar
n psaalmbouk oet, bladderde der wat in en zee: „Luster
nou ais, wat in traauwformelier staaft" en dou leesde ze:
„Maar gij zult bij haar wonen met verstand''. Dou stook
ze neus in lucht zo a ons olie reb doun kin, as dei wereld bekind moakt, d it e n aai kwiet worren is, en zee:
„Doar heb ik 't nou daarteg joar drok mit had, om die
mit verstand, bie mie inwonen te loaten." Ze schudkopte
en zee: „Joap, Joap, wat bizze haardteers."
Zo'n genitt j e mag. 'k nait over, en dou wer 't hikhakkerij
vanzulm. 'k Wer frantreg en doarom zee 'k: ,'k Wol dat
'k doezend joar eerder geboren was, dou was 't n beter
tied veur 't manvolk."
,,Din haarst mie zeker al verdobbeld", zee ze.
Dat is gain wiesmansproat bie mie. Moar wat ter dou
kwam, dat was dwaars deur ales hen: „Ast n peerd haarst,
zolst niks beter wezen as ol Freerk!"
Dou wer 'k meer as glin in hoed; `k ben maalkopt votlopen. As ie waiten van hou en wat, din huift joe dat gain
nei doun. Bie ons in 't loug woonde vrouger joaren n
keuterboer Freerk, dei haar n peerd en n wief, dei aalbaaide Griet haitten. Freerk was achter in 't laand aan
't waark, dou zien swoager Mans bie hom kwam en raip:
,,Freerk, mos vot thoeskomen, Griet wil doodgoan!"
;

;
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Blaik as n gaist legde Freerk schovvel deel en zee: „Hest
aal n bosschop noar peerdokter stuurd?"
Dou zee Mans: „Welnee man, 't is dien peerd nait, 't is
dien wief!"
„Hai, hai, wat hest mie ja n schrik op hoed jagd. Woarom
zeest dat vot nait?" zee Freerk.
„Is 't din slimmer, dat dien peerd dood gaait as dien
wief?" vroug Mans.
„Joa, wat aans? 't Peerd kost mie tweihonderd gulden en
n wief kin 'k overaal weer veur niks kriegen."
En as joen aigen vraauw joe onder neus vrieven duurt
dat ik lieken zol op dei ol Freerk, din zeg ik moar, dat
't male tieden binnen veur 't manvolk.

SUNTER-MEERTEN
Dou ik dei hiplichtjes zaag van klaainkinder, dei bie mie
kwamen, mos ik wel dinken: wat was dei oavend van
11 November toch mooi, dou ik nog n luk jonkje was. .
Doagen en doagen teveuren wazzen wie al haildaal op
hobbel. Wie wazzen niks wind en 't was veur ons wat
groots dei oavend van Sunter-Meerten. Oavens veurtied
snee voader mangelworrels van binnen oet en taikende
doar haile mooie kerkentorens, hoeskes, bomen mit wegen en loanen op. Dat dee e mit buusmes. As ze kloar
wazzen en der n keers van binnen in braandde, och man,
wat leek dat aibels mooi!
Vanzulm kon wie om Sunter-Meerten nait wachten dat
't duuster wer. Tegen tweidonkern gingen wie op stap
mit n grode maand aan aarm en suntermeerten aan n
iezerdroaden haandvat in haand.
As 't din duuster wer, och mien laive toetpot, wat was dat
n mooi gezicht mit aal dei suntermeertens.
Wie wizzen ons hoeskes doar wat geven wer. Dei doar
't mainste op spikkelaaierde, kreeg maand mit lekkers
en dittendatten en knipke mit sinten nuver vol. Moar
lutjekes, dei moar veur 't voaderlaand vot zongen, bie
hoeskes dei ze 't eerst tegen kwamen, dei heur maand
hong slap en heur knipke bleef leeg.
Dikke roege jonges, dei hail wied vot gingen, wizzen van
oost! Ze haren n kort verske, laipen haard en zongen
rad:
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Suntermeerten tuutje,
Mien voader dei hait Luutje,
Mien mouder dei hait Jaantje,
Geef mie n sint in 't haandje,
Geef mie n appel of n peer,
'k Kom van 't haile joar nait weer.
Weer aandern zongen:
Sunter, Sunter Meerten,
Kaalver droagen steerten,
Kerken droagen torens,
Torens droagen klokken,
Wichter droagen rokken,
Jonges droagen brouken,
01 vieven zitten in houken,
Bakken spekpankouken,
Drei vinger dik, drei vinger dik,
Is dat gain pankouk zunder stip?
Hier woont n rieke man,
Dei ons wel wat geven kan,
Veul zel hai geven,
Laank zel e leven,
Zoaleg zei e staarven,
't Keunenkriek beaarven.
Dat wie hier mit lichtjes lopen,
Is veur ons gain schaande,
Te Taande, te Taande.
Doar heurde aigelk nog achter:
Geef mie n appel of n peer,
'k Kom van 't haile joar nait weer.
Paardie kinder zongen dat ter ook bie, moar der wazzen
van dei olie routers maank, dei haren appels en peren
genog en wollen laiver wat zuitgoud of sinten, moie reken.
Bie ons in 't loug woonde destieds n Kaaizer dei dee in
kremerwoar en ook in sigaren. Ale jonges boven elftwoalf joar kregen n sintse sigaar. 't Wazzen nait zuk
haile besten, moar toch nog wel schieren! Ze kostten bie
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n kistje van honderd ja tachteg sint. Ze haren ze ook van
viefenviefteg sint de honderd, moar dei stonken n uur
veur de wind. Veur winkeldeur van Kaaizer stonnen hailtied dikke roege jonges te belken want 't was gain zingen bie mie midden maank lutje kinderkes. Lutjekes
kregen wat lekkers en dikke jonges n sigaar. Zo as n
swakke vraauw zo voak n staarke man helpen mout, zo
mozzen lutjekes dei jonges helpen; want ze haren ja ins
gain suntermeerten!
Was aaltied wel ain mit luzivers en even noatied laipen
ale jonges mit n dikke sigaar in mond te peraaiern deur
't loug. Kaaizer wis wel wat e dee. As dat schrdtgoud
vro sigaren smoken leerde, kreeg e zien onkosten ja dik
weerom. Moar och heden, wat werren der n bult snips
om neus. Ain kreeg kopzeerde en n aander kraampen in
't lief en n daarde mos breken, moar vanzulm volhollen
hè!
Overaal zaag je van dei kreuten, dei nog moar naauw
dreug achter oren wanzen mit n sigaar in mond. En roken
moar jonges, dat 't rout heur in 't hoar ston! Moekes kregen der last mit, moar jonges haren 't ter veur over; aanderdoags weer van neis aan gaang vanzulm.
Meester zee dat 't feest van Sunter-Meerten nog overbleven was oet de Roomse tied. Sint-Martinus haar n
haailige west, n bisschop van Tours en geboren in 't joar
316. Hai het de Franken tot 't Christendom brocht. In
Nederland binnen fatteg kerken en in Belgie moar ais even
vaierhonderd kerken noar hom neumd. Martiniekerk oet
stad is ter ain van. Meester zee 't; as ik laig, din laig ik in
kommizzie. Rooms of nait Rooms, moar ik wol suntermeerten nait geern slieten. 't Is lang nait meer suntermeerten van vrouger, moar 't is mie aal joar zo mooi tou,
as ik dei lutjekes blied moaken mag, en ik mie weer indink, hou overgelukkeg ik mit dei oavend wezen kon.
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N GEMAINE SUNTERKLOAS
„Moeke..e..e.. Moeke..e..e e..e..e.."
„Wat wilst toch jong? Dink ter om, stroat is schrobd. Ast
't mit dei voele konzels der over lopst, krigst wat veur
't gat!"
„Moeke. .e. .e. .e. . 'k Goa.. dood.. 'k Goa.... dood.."
„Och heden, mien jonkje. . Wat scheelt ter aan? Geef
mie moar n haandje ... .
„Geert Keunenk het mie n stuk sukkeloa geven. . 't Was
vergif .. Kloas zee 't .... Nou goa 'k dood. . "
„Och heden, och heden, hai, hai, doar wor 'k ja kel van!
Vertel mie es, hou zit dat?"
„'t Was gain sukkeloa. .hé ..hé..hé.. 't Was zaip.. hé. .
hé. .hé.. 'k Heb 't opeten hé. .hé..hé. . och heden.
'k goa dood. .hé. .hé. .hé.."
n Zetje loater laip vrouw Knot mit opstreken zaail noar
schoul tou. Zai zol dei meester van de bok dreumen loaten. Was dat ook n henkomen? Dei bukkens van jong es
mozzen vanzulm aaltied heur jonkje oftroeveln. Doar
mos meester beter veur oppazen! Mien laive toetpot, woar
was e aans veur?
Meester ston mit neus noar 't bord en schreef sierlieke
letters, dou vrouw Knot schouldeur open dee. Hai vernam niks en schreef deur.
Zai laip trankiel tussen banken deur noar veuren. Dou ze
haaifweg was, begon ze te roupen en te reren van: „Is dat
hier ook n boudel? Joen schuld, as ons keerltje doodgaait ! ! Wie hemmen dokter hoald en ie zellen 't betoalen!..
Och mien laive stumper. Dat was wat neis veur leujonges. Zo'n verzetje doar moggen ze wel geern over. 't Was
inains n lewaai en n gedounte as ter tou.... Meester
wer wit om neus en zee: „Stil kinder!" Hai laip noar deur.
Vrouw Knot as n hondje hom achternoa. In 't portiek kon
ze heur oetbroasken.
Kinder aan 't juchtern vanzulm. Moar dou meester n zetje
loater mit n dienerge kop en n grabeg gezicht weer in
schoul kwam, was 't in n tel stil.
Hail bekweemkes zaten ze apmoal nereg te schrieven.
Geert Keunenk mos veur 't verheur. Hai vertelde, dat
Rieks Willems van Sunterkloas n keerltje van sukkeloa
.

47

kregen haar, zo as 't leek, maar 't haar van zaip west.
't Was op schoul van ain mond in aander goan. Dou
mainsten der al op zogen haren, was 't ook in mond komen van Jan Knot. Vint haar 't kaauwd en deursloken,
veur dat e 't goud pruifd haar .En dou haar je 't gejouster
aan gaang. Wel kin dat nou betern?
Dou mos Rieks Willems aan 't opleksen. Hai vertelde dat
Sunterkloas zulm bie heur west haar. 't Was n olie mit
kromme rug. Bellen hoar haren bie zien board deel hongen. Hai haar der aantrokken, omdat 't zo maal leek. Dou
haar Sunterkloas zo aarm zegd: „Je doet mij pijn!" Zien
lutje zusterke was begund te liepen en haar zegd: „Doe
magst Sunterkloas nait zeer doun!"
Ze haren apmoal wat moois en lekkers kregen. Moar dou
e zien sukkeloaden keerltje in mond stoken haar, kreeg
e schoem in mond. 't Smouk iezelk! Hai zee niks, dreugde 't of en gaaf 't aan zien bruier; •dei haar gloeiendglin
west.
Aanderdoags haar 't vanzulm dainst doun most bie schouljonges. Almoal haren ze glin in hakken west, dat ze zo
op koar nomen wazzen. Moar dou ze bie heur zulm kloar
)noakt haren, dat ter weer n aander aan loven mos, haren
ze der vree mit had. Schane dat dei aalbegeer van Jan
Knot 't deursloken haar, aans haar 't nog meer dainst
doun kind. Moar 't haar n gemaine Sunterkloas west dit
joar. Voader haar n vleske con j ak kregen, zo oet Spanje!
Moar wat spodderde dei, dou e n zeupke oet zien mooie
vies kregen haar en pruifde dat 't edik was.
Dokter haar ook zegd, dat 't n gemaine Sunterkloar west
haar, om hom veur niks lopen te loaten noar vint van
Knot. Hai haar 't al zo drok. En din mozzen ze hom ook
nog veur filompie lopen loaten. 't Was gain doun geliek!
-

,
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LOPSTER WIENERS
(Fiefteg joar leden)
't Is in 't noazummer. Bruier en ik lopen op grindweg bie
Lopsterwiemers, dei mit zo'n knik lopt van Bovendieks
noar Loppersom tou. 't Is stil en rusteg; gunters bulkt n
kou en in verte rolt n woagen. Doar zit Koos Abresch te
visken in W iemers. Even kieken of 'r wat vangt! Zo as
aaltied zit e weer wat in hom zulm te nunen. Mit aine
haand knipt e aal in n dik stuk daig en in aander het e
hangelstok. Noast hom liggen twei voorntjes en ain platterd in 't gras. Ain voorntje 't is moar n piezeltje —
dij gapt en hapt, hai het n beetje bloud aan bek. Aander
baaident liggen stiefoet. Dat binnen nog nait zukke lutjekes; 't opsniddern best weerd!
Wie goan as leujonges elks aan n kaant van meneer zitten. Dikke stukken snaren van dei twei viskes. Nou komt
ter n bliede trek over zien duuster oetkiek. 't Is nait allinneg omdat wie poggen over zien vangst, moar nog
veul meer, omdat wie hom aalmoar „meneer" tuddeln.
Meneer te wezen, dat wil ja wat zeggen. Meneren, dei
wonen in stad; in 't hail loug wonen moar twei, dat binnen dokter en notoares. 't Is din ook hail wat, om tegen
zo'n keert, dei der moar even schier bie lopt, en dei zien
aal zeuven ins nait het, „meneer" te zeggen. Moar 't het
zien reden! Koos Abresch is van hoge ofkomst! Abreschvolk binnen van olds grootlu en slim geleerd. En Koos mos
vanzulm ook mitdoun, leren mos e, aalmoar leren! Hai
het joaren op 't akkedemie west en dou e 't leste eksoamen down mos, is hom 't in n kloetje lopen en hai is aan
't moalen roakt ... .
Nou is zien f emili e dood! En doar zit e, as n stuk vrakholt
van n mooi schip.
„Hoor, het dondert", zegt e. Hai proat noar letter en zien
aingoal gezicht trekt in kroezen en vollen. 't Is wel wat
bluisterg, moar of en tou trekt ter toch n gul windje.
't Liekt ter niks op, dat ter swoar weer in lucht zitten zet,
En 'k zeg: „Nee, meneer, dat dut boerenwoagen van Pait
Nainhoes op puunvoart doar gunters." Meneer zegt niks,
moar kikt noar zien dobber ,dei n beetje op en deel wipt.
Meneer wordt franterg. 't Viske het ons ja proaten heurd
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en doarom nait deurbeten. Hai bedudt ons, dat wie votgoan mouten. Meneer het wat overhollen van zien gezag
oet vrouger joaren, en doarom doun wie wat e geern
hemmen wil.
Wie gingeln wat om aan kaant van Wiemers, vangen
grashippers, n schoulapper en n widde vlinder. En din?
Opains heuren wie in verte n gejouster van komsa. En
joa man! Doar bie til trekken jonges 't malemeulenschip
deur 't Damsterdaip. Lien mout onder til deur en zo voaren ze Wiemers in. As Lopstermaart op komst is, mouten
dikke jonges maarkschipkes noar Loppersom trekken en
kin scheepsjoager in Garrelsweer of Winneweer wel oetspannen. Wel twinteg jonges trekken dat schipke mit
zien malemeulen deur Wiemers, dat 't n oard het. n Waggel van komsa kropt achter 't schipke aan bie bunen laans.
Morgen maggen dei dikke jonges mithelpen te baauwen.
Kiek, doar voart 't turf schip van Pilon. n Gloepend mooi
schip. Wat n hoge baarg turf mit loeken der boven op.
Wat binnen tdrven mooi opvlijd, zo liek as n lien en zo
aingoal as stainen van n hoes. Olste bruier zee, dat 't meroakel beste flikkerij wezen mout, zo'n tdrfschip!
Scheepsjoager lopt mit n wenen stokje in haand en doar
slagt e aalgedureg 't peerd mit op pokkel; ieder bod as
't peerd n slag krigt, zet e hom weer stiever of. Zo'n aibels
braid schip stoppend vol loaden; 't is n haile sjor veur
't aarme baist.
Aan weerskanten van tdrf is n padje op 't schip doar ie
lopen kinnen. Aan ain kaant lopt Pilon; hai het n laange
boom in grond stoken onder 't woater. Knop van boor-,
het e tegen scholder, zo stdt e 't schip veuroet.
Stapke veur stapke mit scholier n haalf el veuroet, lopt
e krekt aanderkaant aan, as 't schip voart. Vrouw Pilon
dut aan aanderkaant van 't schip 't aigenste; aans was
't veur peerd ook ja nait te doun.
n Wichtje staart bie 't rouer. 't Aander wichtje is aan 't
praan opsniddern. Ze het wask aan zied. Wiedels, kuzzenslopen, hemden, onderboksems hangen aan lien te
dreugen. Fiks volk!
Och mien laive toetpot, heb wie ons zo verachterd? Doar
komt snikjong al aan! Kiek, doar zit e boven op peerd!
Dei kin haarder van stee. Snik is ook ja sikkom leeg. Guster noar Stad tou was 't n aander proatje, dou haar 't peerd
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ter n dikke kloef aan, moar nou is 't speulwaark. Snikjong
dut hoorn veur mond, trekt lippen in kroezen, dat e n
hail luk proememondje krigt; hai blast dat e dienerg om
kop wordt, en joa man; doar gaait 't hin:
„Mouder hè j e de kovvie kloar?
Snikjong komt ter aan!
Snikjong van Loppersom,
Snikjong komt ter aan!"
Moar nou zel 't din ook opslag wezen! Wie hemmen guster klont had en dat zel moeke vanoavend neis opsniddern. Keerl op peerd, klont mit broene sukker en botter,
doar zol je n veelnk veur verroppen! En din moie joe ais
indinken, dat wie ons zo verachterd haren, dat hond in
pot wezen zol!

NUSTJE BAAUWEN
„Wat is dat toch euvels mooi, Stientje hè, as winter vot
is en ales in de natuur wakker wordt."
„Joa, moeke, zun geft kaant al wat waarmte; knopkes
van stroeken en heeg dijen astertou. Mooi dat gruin
overaal!"
„Zeker is 't dat wicht. Moar 't aldermooiste is bie mie dei
musk doarzo. Most ais zain, hai trekt n sprietje verdreugd
gras te 't blaikveldje oet en doar vlugt e mit vot. Hai
baauwt n nustje. Is 't gain wonder? Mooi is dat! Aldergekst!"
„Is ook zo moeke. Elk zien meug.! Moar ik vin toch nog
veul mooier, as eerste bloumkes tussen 't jonge gras noa
boeten kieken. Moar wat knivveln ie ja. Woar dinken ie
aan?"
„Joa, as doe dat ais wist, ol wichtje, din wist meer as
nou."
„Zel wel woar wezen. Moar ik kin 't zaachs es mit kovviedik pebaaiern. Meschain kin `k doar ook wel mit aan
't gedachtenlezen doun. Krekt as 't wikwief! Moar as ie
't nait zeggen willen, mouten ie 't nait doun, moeke, ik
vertel joe ook nait ales wat mie in kop omspoukt."
„Is aans niks bie heur. Ik docht zo aan 't nustje baauwen
van 't vogeltje en zo kwam 'k 't er op, dat wie wichter
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vrouger zoveul moois in wereld haren, doar wichter van
tegenswoareg niks meer van ofwaiten."
„Ik begriep joe nait, moeke, wat mainen ie?"
„Woar ik op zin? Dat wie wichter vrouger, as wie zo'n
joar of achttien werren, apmoal aan n nustje baauwen
gingen."
„Nustje baauwen? Wat mainen ie toch? As ik aan n nustje
baauwen dink, din dink ik aan n waigje, loakentjes en
sloopkes en pisdouken."
„Och wicht, schaai toch oet! Begripst ter ja niks van!
Nee, wie baauwden n nustje veurtied. As wie nog op gain
vinweegs noa wizzen, woar ons man heer komen zol, joa,
dat 't zaachs wezen kon, dat e nog in Slochterbos hong aan
dei dikke boom, din begonnen wie aal mit ons nustje te
baauwen. As zukke dikke wichter haar wie apmoal n
deuske mit kwanten en tussenzetsels, fienen en grovven;
veur loakens, slopen en rebat; boetendes 'k wait nait wat
borduurde en hoakte doukjederij. Dat deuske was ons
haailegdom. As wie op verziede gingen, wer der n kaantje of n tussenzetsel oethoald en din zat wie doar haile
oavend mit te hoaken vanzulm. En as wie verziede kregen, din mos ons deuske der heer en laiten wie zain, wat
sierleke mooie spullen wie moakt haren, dat 't n oard
haar. 't Mag mie nog heugen, dat Jaantje Klomp es tegen
mie zee: „Nou, nou, prinses zuim slept nait achter mooier
rebat, op mooier kuzzens en onder mooier loakens."
„Was dat dei Jaantje Klomp, dei traauwd is mit Past
Spek?"
„Wel nee wicht, dizze Jaantje is al laank dood. Moar
mien zeggen is, dat mie 't zo muiten kin, dat wichter nou
nait meer zo'n deuske der op noahollen. Ze hemmen der
ja in de verste verte gain kiek op, wat ze doar mit kwiet
worren binnen. Joaren en joaren was je mit dat spul in
dat deuske aan 't waark, 't wer aal mooier en aal meer
kwam der bie. In tussenzetsels ston mit sierleke letters
te lezen: „Goeden nacht" en din dochten wie, wel zol zien
kop loater noast ons op letters leggen en din ging der
n trillen deur ons, as wie dochten aan dat groot gehaaim,
as wie ais traauwd wezen zollen en aal dat mooie oet dat
deuske bruukt worren zol. Hou dat wezen zol, konnen
wie ja nait besevven, want och, wie wazzen zo onkundeg, wat dat aanbelaandde. Moar ain ding wizzen wie se52

kuur, 't was hail wat moois en gouds en laifs as de rechte Jozef kwam, om doar mit traauwd te wezen. En veur
dei rechte Jozef, dei eerdoags wel ais opzetten komen
zol en ook n beetje veur ons zulm, mouken wie dat deuske
en aal wat ter in kwam, zo sierleke mooi. Wie wazzen dou
veul onschuldeger en onkundeger as wichter van nou en
doarom was 't apmoal veul mooier. Hou onschuldeg dat
wie wazzen? Dat kinst 't beste begriepen, ast waist, dat
ter dou destieds woaraarns n jong keerl traauwd was, dei
nait bie zien jonge vraauw op ber duurde. Zien voader
mos ter heer en dei zee tegen hom: „Dou 't moar driest,
ik heb 't ook ja doan!" Moar dou zee vint: ,,Joa, moar
dat was hail wat aans, ie gingen mit moeke noar ber, moar
ik mout mit zo'n vrimd wicht! En wilt 't wel loven, dat
ik eerlieks woar baang was dat ik ook nog ais mit zo'n
baange jong traauwen zol? Jonges wazzen dou ook veul
bleuer as nou, moar dit wil 'k die din zeggen, dei baangeghaid van dien pa, dei is mie din wel hail bot slim touvalen.
Dou ik jonk was, kreeg je in regel nait eerder vaaste verkeren, veur en aleer dat joen toekomende man kostwinner kloar haar, dat beurde zo! En dat men nait traauwen
zol? Wel docht doar dou aan? En kom doar nou ais om!
't Is nou ja kaant, of ale wichter der op reken, dat ze
nooit traauwen zeilen. Ze mouten ieren, en nog ais leren,
der oet en der deur! Hoeshollen waiten paardie wichter

net zoveul van as mot van 't haspeln. Oethoezeg binnen
ze; bie pad en weg, op ketoor en febriek en woar nait
aal? Nustje baauwen? Gain tied tou! Ales kaant en kloar
kopen as 't zo wied is. In winkels n ditten en n datten
oetzuiken. Zulm der veur aan 't waark krekt as vogeltjes,
welnee. Zo oet febriek, zo oet winkel, zo op bèr; zunder
kleur en zunder fleur. Ik haar vaierentwinteg loakens en
vaierentwinteg slopen, zes rebatten en bergedienen en
'k wait nait houveul doukjederij; n stel bergoud mit levende gaanzeveren. En is nou nog naars n sleet of breuk
aan! Doe magst ter alderdeegs nog wel op reken, dast n
poar loakens en slopen oet mien nustje mit krigst in dienent, ast zo wied krigst.
Moar och heden! Wat binnen 't aarmtierege nustjes, doar
wichter nou mit laange huur in goan! 't Binnen nustjes
van niks, bie dei van dou!"
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KRAANT
„Dag Pik."
„Goien dag, Elemoa. Goa zitten en proat wat man. Zet joe
moar op schoamel deel. Kinnen ook wel noar vraauw
goan, ze zit in koamer te kraant lezen. Jannengoa het
kraant krekt brocht en din mout ze der bie wezen vanzulm. Ze begunt bie ongelukken; wel der dood is en of
ter ook n bekinde van heur in 't waarm ber roakt is, en
din leest ze kraant van hoaver tot gort. Is aans nait veul
aan bie mie. 't Is aal doag weer vanneis, dei zee dit en
dei zee dat, dei wil oorlog en dei wil vree, dizze gaait,
doarhèn en dei noar doargunters. Hier wordt n knuppel
in 't hounderhok goold en is 't n gedounte van aander
wereld en gunder liggen ze te mieren om n ding dat niks
om hakken het. Spiekers worren der genog sloagen,
moar zunder koppen. Zit gain holvast aan. Kander aanhizzen in kraant, dat kinnen ze."
„Binnen mien schounen kloar, Pik?"
„Dat ter nait meer kraantekeerls gek worren, begriep ik
mie niks van, Aal doag dei haile boudel noalezen en
kloar moaken; dit neiske binnen minsen gek op; dei mout
doar stoan as dat stukje in kraant komt, zellen der wel
gounent gek in hakken wezen en as ik dat aan kaant leg,
krieg ik roezie mit dei en dei. Hou is 't in de goudeghaid
meugelk dat ter aal doag krekt n kraant vol neis is? Gain
letter meer en gain letter minder,. Doar gebeurt ain dag
ja zoveul meer as aander, dat zel mie doar n oetzuikerij
wezen; wat n kripsie van meten en pazen. Ain dag te
veul en aander dag te min.
Loof moar dat zo'n boas van kraant hail wat heuren mout
en hail wat te lezen krigt, dat hom min smoakt. En was
't doar moar mit oet! Hier is n neiske-ophoaler dei altied
mit neis komt dat niks om hakken het; doar is n zetter
dei bie zetten mit zien vraauw over bult ligt en de boudel din vol miszetsels het. Vint dei letters noakieken en
miszetsels verbetern mout, mout je aal doag opwinnen
krekt as n goudkoop uurwaark. Dizze en dei roakt oet
order of lebait, en kraant mout om dei tied te thoes oet,
zaik of zond; kraanteloper gooit 't gat tegen duzzelboom
aan. Ik heb wel ais docht, Elemoa, dei zien voader en
moeke vermoord het, is nog te goud om kraantekeerl te
wezen, benoam de boas van 't spul.
;
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Dit neiske is dei dorieze kraant, dei hom aaltied in noadgoaten zit, alweer mit veur, en dat neiske dat zoveul kost
het, kin gainain wat schelen. Dit stuk kin nait deur de
beugel en om dat stuk worren paardie glin in hakken en
as 't ter nait inkomt, smieten weer aandern kraant te
thoes oet."
„Binnen mien schounen kloar?"
„Moar din dei aarme schrievers. Dei mouten aalaan weer
wat neis schrieven veur minsen dei 't veuls te drok hemmen om 't te lezen. Ik heb mie wel ais zeggen loaten, dat
't veur n goie schriever bie zetten net zo stoer is om n
goud stuk op wereld te kriegen, as n jonge moeke heur
kind. En as kraant komt, wat gebeurt er din mit zien stuk?
Minsen kieken kraant even in. Kieken wat dooien en gewonden der binnen. Houveul dat ter bie dei. vlaigerij in
lucht of laangs de weg om haals komen binnen. Of klok
wist noar oorlog of vree. Wat weer dat ter op komst is.
Aandern wel der verloofd of traauwd binnen en wel wat
jonks in 't waig j e kregen het. Wat neiskes dat ter binnen oet heur kontraainen. Wat domies n beroup hemmen.
Weer aandern zuiken ale advertenties noa, of ze hier of
doar ook beter aan worren kinnen. Din kriegen ze
kraant, knippen hom in vaier stukken en leggen hom in
n bakje in n houkje van 't hoes, doar de keunenk lopend
hèn gait."
„Binnen mien schounen kloar?"
„n Schriever van n kraant het veul minder leven as n
kou. As kou dreug staait, let boer hom mit rust, moar as
de schriever dreug staait, zit boas van kraant moar
aalaan te melken of e der nog nait n luk drupke oet kriegen kin en och heden, wazzen ze din nog moar mit n
drupke tevree.
Is gain beter leven as n goud leven, Elemoa. As men zo
in n aandermans affeer komt, wat is ter voak wat bie!
Moar ze schrieven mie lang nait genog, hou dat ter
vrouger heer ging in ons Grunnegerlaand bie mie. In
dizze houk is ja zoveul gebeurd dat de muite van 't vertellen weerd is. Ze mozzen veul meer schrieven over
wierden, over olle kerken, over woatersnood, over oorlog tussen stad en ommelanden, over Schieringers en
Vetkopers, over tied dou 't hier nog haaidens wazzen,
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over Noormannen en over dei tied van pest en pokken.
Wat hemmen wie moar n schietbeetje leerel, wat ter
vrouger joaren gebeurd is op dit stukje grond, doar wie
geboren en getogen binnen."
„Nou veur 't leste. Kin 'k mi en schoenen kriegen, nee of
joa?"
„Welzeker, Elemoa! Ik heb joe ja zegd dat ze vandoag
kloar wezen zollen! Hemmen ie mie ain keer, trappaaierd
op n leugen? Heb ik ooit wat beloofd dat ik nait doan
heb? Ik bin nait wind, dat ze mie vroagen of 't kloar is,
as afsproak moakt is. Hier binnen ze."
,,Lag Pik."
„Dag Elemoa."

'T IS FEEST IN GARRELSWEER
(Fiefteg joar leden)
't Is feest! Feest? Is ja naarms ook moar ain spiertje van
n feest te zain.
Kiek! Scheepsjoager lopt achter zien peerd en slagt mit
elke stap dei e dut zien peerd mit n smui vernieneg wenen stokje op zien achterbil. Hai het bie Keur krekt n
dubbel moatje jannever noar binnen sloagen en nou het
e weer keroazie kregen en doar mout 't ol peerd moar
om blouden. 't Baist trekt wat e kin. Stroschip kin verdold
nait onder 't baalkje deur en schipper aan 't vluiken en
bandiezen tegen dei rotterge ol baalkje. Ale bovenste
pakken stro mouten der of en aan aander kaant van
't baalkje weer op 't schip. Wat n geknooi en n gedounte
veur niks. Aal glinner wordt schipper en schelt zien wief
en wichter oet, dei heur op kroag of verweren mit dei
swoare stropakken. Vluikwoorden knittern deur 't loug.
't Is ook ja om gek te worren, hai verdaint al moar zo'n
prikkedil, ze kinnen der gain fersounlek poltje veur kopen, en din dit nog!. .. .
Bertus Jaantje lopt mit ain haand achter op 't gat runnend noar dokter van. Hulten van Loppersom, want vrouw
Koopmans is moar min en draankvles is leeg. As ze n uur
runt is ze hinneweer, en as heur 't n beetje mitlopt, krigt
ze doar wel n kwattje veur . .
Schipper Kremer en Wolthoes droagen zakken koren op
nek en lopen aal henneweer over plaank van boerenwoa56

gen noar heur farrie. Ze vlijen zakken in 't roem van 't
schip en swaiten as n otter. 't Is gain kadaai; 's Moandoags schip vol droagen, 's nachts noar stad tou en Dinsdoags schip weer leeg droagen in stad. . . .
Siet Moathoes staait alweer tegen 't hek te hozen braaien.
Ze het al oldert en torenklok het nog moar net lud. 't Is
krekt zes uur west, moar ze wait dat tegen haalf zeuven
Joap Stoevengoa, Geert Scheltens en Kloas Wierernoa
bie heur komen n proatje moaken. 't Binnen roege jonges
mit n proat over heur nog voeler as schietkoar op 't schip,
dei keerl mit hoak deur Damsterdaip st6t, stoef veur Siet
laans. n Voel wief staait bie 't rouer, moar Siet zigt heur
nait. Ze kikt oet of dei jonges ook komen, doargunters oet
dci hoeskes. Din kin ze weer aan 't schottern en giebeln
komen om dei male roegbekken. .
Geert Veen, n jong van n joar of twaalf, lopt noar n mooi
nuver winkelhoes noast Keur's hoes, doar Siet veur staait
n Gruin iezern hek mit zulvern knoppen staait veur dat
hoes. Geert dut 't hek en winkeldeur open en: „klingel,
klingel", dut schel. n Jonge man, n haile meneer, komt
oet binhoes en Geert kommedaaiert: „n Sintse sigaar!"
Ridder dei zulm n febriek het in stad en 't haile laand
deurraaist mit sigaren het weer zoaken doan. Dei 't klaaine nait eert, is 't grote nait weerd.
Doar komt Damsterboot aan. Keerl op stoomboot dut
haand noast mond en belkt: Keur heueueu! Hai het n pakje veur Keur en gooit hom op waal. En doar heije Lopstersnik. Snikjong zit as n keunenk op peerd. Hai dut hoorn
veur mond en blast: „Mouder heije de kovvie kloar.. . . . "
't Is ja apmoal net zo gewoon as 't moar kin. Wat het dal
nou in de goudeghaid mit feest te moaken?
Ho even! Nall zo overoameg wezen! Kiek din ais even
bie Ridder in kelder. Nee moar, dat is gain smaaldouk!
Krintestoeten van wel twei el laank, toarten ain, twei,
drei, en gain ludjekes! Vief trommen mit toartjes. 't Is
krekt of 't nait op kin. As dat gain feest is hierzo, din wait
ik 't nait!
Doar komen ze al aan: Meester Oosterhof en vrouw Oosterhof, domie Veldman en juffrouw Veldman, boer Nainhoes en vrouw Nainhoes, Jan Lanten en vrouw Lanten,
Jan Terhuzen en vrouw Terhuzen en wel nait aal? 't Lopt
moar aalaan. . .
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Wat is ter din te doun? Och vrouw Ridder het n potje
kregen, en hou zukkent? n Haile dikke jong mit donker
broene ogen, dikke ronde wangen en n proek hoar van
'k wait nait hou.
Boaker zet vraauwlu op stee doar ze heuren, ondertred
dat ze oetrekent houveul kwattjes dat ze dommit wel nait
krigt. Vrouw Lanten komt bovenaan noast kroamvraauw,
din domieske en din meesterske
Heuden, heuden, wat is 't n gekekel. 't Is ook ja feest;
benoam veur vraauwlu, keerls doun dit keer moar veur
spek en bonen mit . .
't Grote ogenblik is ter. Boaker lopt noar 't waigje en
krigt dikke Jan der oet. 't Is lang gain lutje potje, dit keer,
och man, wat is 't inains n gepog en gesnaar.
„Mien laive toetpot en gain end, wat ja n mooie, laive,
fikse, nuvere, dikke, verege en gezond kind." Leutje Janneman is opslag in ales geweldeg; as e keel opzet, het e
n lewaai van komsa; as e wat te zoegen krigt komt 't ter
veur moeke op aan, en as e wat lopen let, het boaker wat
te doun; doarom het ze ditkeer n ekstroa dik pak om hom
touwould, en toch kikt ze benaauwd, as dei vraauwlu
moar aalaan mit dat laif snoetje van n keerltje op schoot
zitten blieven. Ze is gloepend baang veur vlekken in dei
mooie thibeën, fluwailen en zieden klaiden.
As dat gain feest is, din wait ik 't nait. Dat et en dat drinkt
moar! En apmoal binnen ze bliede en ze zitten vol neis
van dat lutje ventje dat doar in 't waigje ligt te spinhakken....
Manlu binnen n beetje hui in kop van 't brandewien en
vraauwlu van beur zuit zeupke, as ze aanstalten moaken
om vot te goan en boaker zo stiekum wat in hannen stoppen; doarvandoan kon 't ja wel wezen dat zai nog n ekstroa kwattje van dizze of dei kreeg, dat zol nait maal
wezen, want din kon ze aankom Zundag 's morgens stoet
'en 's mirregs n stukje spek of vlais op toavel kriegen, dat
zit ter wel aan; doarom het zai ook feest.
...
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SULTAN VAN TURKIJE
Joap Huzengoa het n neie noam kregen. Hai haft nou:
„Sultan van Turkije". Kinnen nooit roaden, hou dat e dei
noam kregen het, al konnen ie 't leven der ook mit verdainen.
't Is dei Joap slim mitlopen, hai het nou n winkel dei der
wezen mag.
't Mag mie nog heugen, dat boeren hom mit horns van
ogen aankeken, dou e gain noagel haar, om hom te kraben; moar mit 't geld kreeg e ook boeren as kammeroad.
En hou meer dat zien puul dijde, hou dikker boeren bie
hom kwammen te verziedjen. Zo wer 't ook dik aan mit
boer Elemoa, dei zulm n auto het. En wel zo dik aan, dat
Elemoa hom aanboden het, om mit hom te goan bie febrieken laans. Dat was gain dove touzegd. Mit traain
mos e der ja aaltied 'k wait nait hou vro op oet en kon e
't in ain dag hoast nait aan. En wat 'n geldkostens!
En joa man, dat zal din wezen; op n mooie dag gingen ze
blied en monter op raais, moar wat wer 't geval? Ze kregen nait wied van n febriek, doar ze krekt west haren,
n auto-ongeluk. En nait n lutje. n Keerl, dei heur in muit
ree, zien auto glee oet, en ree liekbindeg op heur aan.
Was gain hollen of muiten aan! ....Inains, n bats, van
komsa! 't Deurke van n kastje, doar ze pepieren en sigaren in opbaargen, vloog open en doar schoot Joap tegenaan mit n voartsie astertou. Boetendes kreeg e n labberdoedas tegen zien kop; ain bloud, aal bloud, kin 'k joe
zeggen. Opslag wazzen der n hail dont minsen; apmoal
zeden ze, dat dei keerl dei oetgleden was, der 't mainste
schuld aan haar. n Meneer, dei doar n winkel stoef bie
haar, sleepte mit Elemoa Joap oet auto en ze haren hakken nog moar krekt over druppel, of Joap sakte as n zak
worrels in nkander. Votdoadelk kwam der n dokter bie,
dei verbon hom; schelde noar 't zaikenhoes en n ketaaier
loater ston der n zaikenauto kloar veur Joap. Hai was
nog aaltied sevveloos.
In 't zaikenhoes, dou der n dokter bie hom ston mit twei
zusters, kwam e weer bie. n Zuster goot wat woater of
zukswat in de scheuren en goaten van Joap zien kop. Ze
kreeg pruddels van dokter, omdat ze der n flottje veurbie lopen lait. Joap mos ogen intied tou down. Dokter
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kreeg naal en droad en dou aan 't naaien. n Snieder kon
't nait handeger.
Dokter begon bie neus, haile veurkop laans en hil onder
't hoar weer op. Joap's toefke mos alderdeegs nog ofknipt worren.
Joap vroug aan dokter, of 't ook gevoarlek was, moar
dokter zee gain joa of nee. Hai vroug nog ais weer, moar
dou gaaf dokter n antwoord, doar alderdeegs gain jeud
wat oet wies worren kon. Dou dee dei ol routerd n loze
zet en vroug, of e ook bedaind worren mos, as e Rooms
was. Dokter zette grode ogen op en zee. „Je bent toch
niet Rooms?"
„Wel nee", zee Joap „moar as ik Rooms was mos ik din
ook bedaind worren?"
Dokter schudkopte. Hai haar loater tegen zusters zegd,
dat e dat makkelk doun kon, omdat keert toch nait
Rooms was.
Joap kreeg n grode koamer allinneg. Zusters zeden, dat
e n bult drinken mos, omdat e zo'n i ezelk dik stuk bloud
kwiet worren was. Dat leek Joap best tou, want hai was
zo dreug in mond as n klaaikloet, dei in gain jaar woater
zain of roken haar. Joap haar n hail dont winsels mit
watten boven op kop. Ogen wazzen nog net vrij. En aalgedureg wer kuzzen nog nat van 't bloud; din kwammen
zusters der weer winsels en watten biedoun.
Zo kreeg e in 't leste n tulbaand van 'k wait nait hou
hoog op kop. Aine zuster, dat was n guut, dei zee: „Net
de sultan van Turkije", en dou zee Joap: „Krekt, zo is 't.
Ik ben de sultan van Turkije; n mooie grode koamer allinneg: ik boat mie droagen van ain stee noar gander; en
boetendes heb ik ook n hoarem van zo'n twinteg jonge
wichter om mie tou."
Dou Joap ter n week legen haar, kwam dokter bie hom
en zee dat foto's oetwezen haren, dat zien schedel nait
borsten was en dat e nou wel weer noar hoes tou mog.
Dou zee Joap: „Daar bin 'k ja blied om, dokter, moar 't
bevil mie hier aans goud in mien hoarem."
Zo is Joap in hoes komen mit auto, want mit traain kon
e nog nait. Haile kop haar e vol dellen en hai vertelde
;

vot van: Sultan van Turkije mit zien hoarem. Dus 't huift

joe gain nei doun, dat e dei noam hollen het.
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BOER DIEKSTROA EN ZIEN PEERD
Verleden week haar wie boer Diekstroa hier op n
oavendproatje. Moar doar is nait veul aan. Men mout
ja ales oetfigelaaiern om hom aan proat te hollen en
doarom ben ik moar ais weer over zien peerd begund.
't Mainste haar wie aal eerder heurd, moar 'k was blied
dat hai ook ais vv at zee en doarom heb ik 't heuren der
moar tou doan.
Vanzulm kwam e der vot weer mit veur droad, hou dat
ze in eerste wereldoorlog zien peerd ophoald hemmen,
Hou n wenst, dat ze kregen, dou ze 's oavens in n lege
peerstaal keken haren. 't Was ja krekt of ze n stuk van
heur zulm ofreten haren. Hai hil mit zien vraauw nog
aal dei mooie dingen weer op: Wat 't peerd mit heur
deurmoakt haar en wat e veur heur west haar. 'Hou 't
stomme schepsel mit heur mitleefd haar in bliedschop en
verdrait. Nooit was e blieder, as dat e veujoars aan 't
waark goan kon, en dat nait om hom zulm, moar hai wis
ja, dat e din de kost mit heur verdainen mo g . Heur helpen, kop boven 't woater te hollen, doar leefde hai veur!
En nou was e vot. Nou wer e oftroeveld deur soldoaten
en trapt en schopt, of soesde sweep op zien moagere
pokkel ... .
Diekstroa was keuterboer .Hai haar schoapen, swienen,
hounder, eenden en n poar koien, moar zien grootste
riekdom, dat was zien peerd. Hai, hai, 't peerd vot, hai
haar hoast net zo laif dat ze hom zulm ophoald haren. . . .
Moar aanderdoags tegen mirreg. Wel kwam doar aan?
't Peerd! n Vint haar hom in lien. 't Peerd was ofkeurd.
Dou was 't feest! Blieder dag haren ze nooit in heur
leven had.
Joaren loater, dou 't peerd old wer, kreupel en moager,
dou e ploug hoast nait meer trekken kon en lutje raauwe
steden kreeg onder zien haalsbaauw, dou wer 't stoer
veur Diekstroa en ook veur 't peerd.
In dei tied was ter n neie veldwachter komen, dei mouk
perses verboal op, omdat hai dei olle stumper mit zien
raauwe steden nog trekken lait. Veldwachter haar 't nog
wat aandikt bie borgmeester en dei lait Diekstroa bie
hom komen.
Veldwachter mos opleksen, wat of e zain haar. Veld-

.

61

wachter zee, dat 't peerd raauwe steden veur borst haar
en dat Diekstroa dei aarme lieder veur ploug had haar.
Diekstroa zee niks! Borgmeester vroug, hou groot dat
dei steden wazzen? Veldwachter zee: „Zo groot as n gulden". Diekstroa zee niks! Borgmeester vroug aal meer en
veldwachter kreeg aal meer proats. Op n duur vroug
borgmeester, woarom Diekstroa 't heuren der tou dee en
niks zee? Dou zee Diekstroa: „Maggen ie wel laigen borgmeester?"
Borgmeester wer wat franterg en zee, dat hai dat net zo
min mog as n aander. Dou wees Diekstroa noar veldwachter en zee: „Dizze persoon dut 't aal!" Borgmeester
wis wel, dat Diekstroa haart veur n baist haar as gain
aander, doarom zee e dat veldwachter dat pepier moar
verroppen mos.
Dei zorg was weer vot, moar 't peerd was old en of, dat
was Diekstroa en zien vraauw n bitter kruus. Hou mozzen ze doar toch mit aan?
Noar slachtbaank! Wat gans?
Peerkoper Levie kwam en noa wat haandjeplakkerij,
kreeg dei 't peerd veur honderd twinteg gulden, noadat
hai hom op kroag of beloofd haar, dat 't peerd regelrecht
noar slachtbaank goan zol.
's Nachts, op ber in duustern, wordt joe ja wel ais wat
helder en dudelk, dat je bie lichtendag nait zain. Levie
haar hom bie 't bain had. Dat zaag e! Levie kon meer
kriegen op maart, as veur de slacht. Hai was oareg wis
doadelk mit 't peerd noar stad tou goan. Doar wer e morgen op maart opkoft deur n scheepsjoager of ain of aander vouerman. Din mos dat aarm baist ter aan!
Diekstroa zaag heur aal op dei aarme stumper ombeuken.
't Peerd dei om hulpen haar aal dei joaren deur. Dei mit
heur west haar noar 't gemaintehoes en noar 't kerkhof
tou mit traauwen en dood van heur kinder. Noar kerk
en noar meulen, noar femilie en stad tou. . . . 't Sloug
twei uur.... en drei uur, moar sloap bleef vot. Moar om
vief uur sprong e in zien vaiern van 't ber of, trok bok ,
sem aan en zee tegen zien vraauw, dat e mit eerste
traain noar stad tou ging om te kieken of zien peerd doar
nait woaraarms op 't maart ston.
Uren het e omgingeld tussen peren en baisten, moar zien
peerd was ter nait. Op n duur keek e in n schuur doar
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peerden hènbrocht werren, dei verkoft wazzen. En joa
man! Ston e doar nait? Diekstroa zee even. „Bis doe doar
jong?" 't Peerd keek doadelk achterom, vrensde en was
aibels blied dat e zien boas weer zag.
Hai vroug aan n keerl, dei doar laip, wel aigender van
dat peerd was. Dei wees hom doar e wezen mos. En joa
man, dou kwam 't oet, dat 't peerd noa guster al weer
twei keer verkoft west haar.
Diekstroa was zo zuneg as de braand. Hai mos hail min
wezen as e n aai opat van drei sint, dei zien aigen hounder legd haren en nou mos e veur 't aigenste peerd n dikke honderd gulden meer oettellen as Levie hom der veur
geven haar. Van dei dag of aan ston slaai om horn van
deur; as Levie kwam zol Diekstroa hoen hazzens der mit
inhaauwen. Levie het lont roken en het ter nooit weer
west.
n Week of wat loater beurde hai der nog, zeeven rieksdoalders minder veur, as doar Levie hom veur kregen
haar. Dat was n male praan, moar nou haar e jechteghaid dat 't peerd aigenste dag de koegel kreeg, dat was
meer as geld, want nou haar e rust, en hai wis dat zien
best peerd ook rust kreeg.
Zo'n man is Diekstroa! En omdat ik dat apmoal wait, mag
ik hom wel, al zeggen paardie minsen din ook dat keerl
van veuren nait wait, dat e van achtern ook leeft.

IN TRAAIN
'k Zat in Roodeschoul in n koale olie woagen van dei
gammele traain. Was sikkom gainain in komen en 'k was
blied dat 'k zo allinneg was. 'k Haar mie der op stipt, dat
ik dei mooie laanderijen mit boerenploatsen nou ais deeg
opnemen kon, dou der opains n of hoamel wiefke mit n
hail gepoest en gestèn tegenover mie te zitten kwam. Ze
taksaaierde mie mit peur donkerbroene ogen en tougelieks
zee ze: „Mooi weer né!" 'k Haar niks gain proatwoater
en 'k zee: „Joa !"
„Mouten ie ook noar Oethoezen tou?" „Nee." , Woar din
hèn?" „Noar stad." „Ie binnen t och gain stadjer is 't
wel ?" „Nee." „Woar kom ie din heer ?" „Oet Steem."
„Wel mien laive tied, oet Steem; din kinnen ie Geert
;
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Lammers zeker wel?" „Nee." „Heden dei mozzen ie toch
kinnen; Geert Lammers komt oet Steem of Beem, doar
woaraarns heer; kin ook wezen van Loppersum, doar wil
'k of wezen; moar in elks gevaal, hai het bie ons op 't Ol
Schip n oomzegger wonen. Moar din kinnen ie Jan Bakker toch wis wel, dei komt ook oet dei hoek heer?" Nou
dee 'k mien oren beter open, want as 't over joe zulm
gaait, wil je wel ais waiten wat zo'n ol reudelkoar te zeggen het en 'k zee: „Jan Bakker? Wel mainen ie?" „Och
dei keerl dei zo vro :rintnaaier worren is. 't Mout n aldernoarste stiekomme keerl wezen mit niks gain proat aan
hom. Kinnen ie hom?"
„O joa, zo'n beetje," „Haarm Nainhoes zee, dat keerl
wat aan de luie kaant wezen mout, is dat woar?"
„Och, wat zel `k doar van zeggen?" „Huiven ook niks
zeggen as ie nait mit woarhaid veur n dag komen duren.
Hou old is e?" „n Dikke viefteger." „Het e kinder?"
„Joa." „Houveul?" „Zeuven." „Leeft zien vraauw nog?"
„Joa." „Het e kinder traauwd?" „Nee." „Zit e der goud
w aarm bie?" „Zei 't wel."
„Wat is joen affeer?" „Rintnaaier." „Hemmen ie kinder?"
„Joa." „Houveul?"
Moan nou wer mie 't toch gorteg genog. Nou zol dat wief
mit heur gevroag dommit nog gewoar worren, dat ik Jan
Bakker zulm was. Om heur n snoetbaand te geven, is
mien oard nait en heur haals vol te laigen nog veul minder. 'k Von der wat op, as 'k ter ais n nul achter dee, n
nul is ja niks zo te reken en doarom zee 'k trankiel:
„Seuventeg."
„Wel mien laive toetpot en gain énde, seuventeg kinder?" „Joa." „Dat kin ja nait man, of tellen ie joen
klaainki.ncier ook mit?" ,,Nee." „Houveul vraauwen hemmen ie dan had?" „Tien." „Tien vraauwen, dat is ja ongeheurd. Wat het heur scheeld; teren of zo?" „Nee niks."
„Niks scheeld? Binnen ze din nait dood? „Nee." „Nou
begriep 'k ter niks van. Leven ze din nog?" „Joa." „Wat
ie zeggen. Binnen ie din zo voak schaaiden?" „Nee."
„Nou heie de gort goar, nait schaaiden en gainain dood,
tien vraauwen en seuventeg kinder; moan man wat binnen ie din toch veur n keerl?"
„'k Zel joe moan oet dreum helpen. Ie binnen mie wat te
neisgiereg en 'k was nait van zins, om joe ales aan haals
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te hangen; binnen ja van dei dingen doar ie niks mit
verneuden hemmen. Doarom docht ik inains as ze mie
nou weer wat vragt, lap 'k ter n nul bie. Nul is ja niks, zo
te reken".
„Heden zo, zo, din hemmen ie ain vraauw mit zeuven kinder en binnen ook rintnaaier en van zulfde older as Jan
Bakker. Moar nou gaait mie n licht op, zee Duusterwinkel. Din binnen ie Jan Bakker zulm. Ie binnen ook niks
nait proatzoam en 't zol mie niks gain nei doun, dat ie
Evert ook op rug haren."
Roaden onder woagen gierden 't oet en traain ston stil in
Oethoezen. 't 01 minsk kreeg heur palteraksie oet 't net
en zee: „Groutenis aan joen seuventeg kinder en tien
vraauwlu."

N KWOAIE BOER
Doar was ais n aldergekste kwoaie boer. Vraauw en
maaid, knechten en aarbaiders, apmoal wazzen ze schietend benaauwd veur hom. 't Was n vraide keerl ook, doar
konnen hond en peerden joe n boukje van open doun, as
ze proaten kind haren. Hai kon aangoan en bandiezen
dat joe 't haart in 't lief omdraaide, as ie gain zenen
haren van iezer en stoal. En o wai, as 't hom tegenlaip in
boerderij mit 't weer of zo. Of dat e mit zien wief nait
in 't lieke komen kon, of dat e mit dizze of dei wat hikhakkerij had haar: 't waarkvolk mos ter aaltied om blouden.
Ais op n mooie dag wazzen ze aan 't hooiwennen. 't Weer
was bot slim mitlopen; n meroakel dik snee gras haren
ze moakt. Stonnen hooibulten in zun te broaden, zo groot
as morgen hail dag. Moar veur dat ze 't ien hoes haren,
kwamen der dunderkoppen aan lucht. In 't Zuden uier
't duuster en joa man, krekt dou ze leste vouer op woagen haren, roetsie, doar vil 't woater bie bakemmers vol
tou lucht oet.
Boer haildaal op riddel en hai balderde omdat 't noar zien
dunken 't nait ainmoud west haar mit 't volk.
Leste vouer mos haals over kop noar schuur tou vanzulm;
't was nait n lutje worren, 't zol der om baandjen dat e te
schuurdeur in kon.
Krekt wazzen ze deur leste vring, of vouer hooi kwam
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oet zied en veur da' ter ain op verdacht wezen kon, koe
dec de haile boudel ondersteboven, woagen mit roaden in
lucht. Peerden werren oetspand en doeknekt ston knecht
ter bie mit handen in buus.
Manlu wizzen nait wat ze der aan varen; wat laiten ze
,Lieur ja wachten op dei leste vouer hooi en dat in dei
regen nog wel. Ze keken ais boeten en dou vanzulm
apmoal aan run om te helpen.
Olste aarbaider zee tegen vint dei der bie ston: „O wai,
o wai, dat is nait best. Wait boer 't aal?"
„'k Loof 't aal", zee vint.
„Woar is e", vroug aarbaider.
„Hai zit ter onder," zee vint, en wees noar dei baarg
hooi doar in bragel.

MIT LUTJE VINT AAN 'T VISKEN

'k Haar 't waark vro down en 'k zee tegen mien lutje
Jobke: „Gaafst mit aan 't visken mien jong?"
Dat was tegen gain dove zegd! Keerl noa tou, mit pa aan
't visken! Hai was der haildaal mit op scheuvels.
'k Kreeg hangelstok en visrew. - Jong hil nait op te soezen,
hai wol ook wat droagen, doarom gaaf 'k hom wurmklomp, doar kon e 't minste ongeluk mit hollen.
Onderwegens zee e: ..Kiek doar kropt n wurm, dei wil
der oet. Kin e mie wel zain pa?"
„'k Zol 't nait dinken, mien jong."
„Hou wait e din, as ze hom griepen willen?"

„Dat kin e vuilen, mien jong."
„Woarom het n wurm gain vouten?"
,,Wurm mout ja in grond kroepen; wat zol e din mit vouten down?"
„Woarom kropt wurm in grond pa?"
„Hai vret grond op. As e aal 't lekkers der oet hoald het,
poept e 't loater weer oet. Toen wordt ter best en leis

van."
„Woarom vret e grond op, pa?"
„Doar mout e van leven, mien jong."
„Woarom leeft er doar van, pa?"
„Kiek hier zel wie ais zain of we n viske vangen kinnen.
Geef mie wurmklomp moar."
„Och heden. . pa prikt hom ja. Woarom dut pa dat?"
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„Mit dei wurm mout wie viskes vangen, dat waist doe
toch wel.”
„pa mag wurmke nait zeer doun."
„Nou mos die stilhollen heur; pa mout visken."
„Wat smit pa doar in daip?"
„Lat is dobber mien jong; dei zit aan taauw vast. As
dobber nou dommit op en deel wipt, hemmen wie biet."
„Woarom hemmen wie din biet?"
„Die zit ter n viske aan wurm. Eerst nept e der even
aan; din dut e n dikke hap en het hangelhoak in bek."
„Woarom dut e n dikke hap?"
,,Kiek, zigst dobber wel bewegen? Even wachten.
Doar is e al! Och heden, n hail luk voorntje."
„Hai pa; 't viske het hoak in bek, dut hom dat nait zeer?"
„Welnee jong. Viskes binnen nait zo haitkiddelg."
„Kin viske mie wel zain?"
„'k Zol 't wel dinken, mien jong. Most nait zo in 't woater poltern, din worden viskes baang veur die. Kiek, 'k
heb aal weer biet! Woepsie, n dikke boars."
„Het e haile hangelhoak deursloken pa?"
„Joa; dat doun boarzen voak; dei binnen zo gulzeg. Ziezo
nou in immer bie zien kammeroad, n lutje en n grode.
n Neie wurmke aan hoak."
„Heuden pa; wat n grode."
„Joa mien jong; dat is n oartsvoader."
„Luzzen vizzen geern wurmkes pa?"
„Joa keel 1; doar binnen ze verbraand op."
„Woarom luzzen ze geern wurms pa?"
„Ze hemmen honger, mien jong en ze kriegen nait veul
van dat lekker goudje."
„Woarom hemmen ze honger, pa?"
„Ze mouten sums es n wurmke hemmen en doar kinnen
ze ja nait bie komen, dei kroepen ja in grond."
,Woarom kroepen ze in grond pa?"
„Ze vreten grond op."
„Woarom vreten ze grond op pa?"
„Doar mouten ze van leven. Moar nou mos ophollen, dat
heb 'k die aal eerder zegd."
„Woarom leven ze doar van pa?"
„Komaan; ik zel die moar noar moeke bringen. Ik kin
ook ja gain vizzen vangen mit dat gevroag en gedounte.
Moeke's waark komt ter nait zo op aan!"
-
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N DAIF
't Is toch wat te zeggen! Wat kin n minsk wat mitmoaken!
Ik bin eerlek as gold, al zeg 'k 't zulm. Ze hemmen mie
veur n daif oetmoakt. Netzo zekerwoar!
Ik, dei as bakker nooit ain stoetje beknibbeld of beknepen heb; dei gain kopke melk dat veur stoet en twaibakken ofmeten was, opdrinken duurde, omdat ik docht dat
dat nait eerlek wezen zol; dei stukjes sukoade en krummels weer aan verkochte kouken vaastplakte, omdat dat
mienent ja nait meer was. Ik ben ten aanschaauwen van
wel fiefeg minsen toutoald as n daif, dei in kaast thoes
heurt ... .
Taande Mattje kin der steevast op reken, as ik es in stad
wezen mout, dat ik bie heur kom te kovvie of theedrinken. Taande Mattje kikt oet heur leste ogen en men mout
aaltied verder kieken as neus laank is. Ze zit ter nog al
waarm bie, gain kind of kuken, en ze het 't aaltied nog al
mit mie op had. Zo'n taande moie in eren hollen vanzulm,
is 't nait veur joe zulm, din om joen kinder; zukswat komt
niks as perfiet van.
Lezzent mos ik weer ais noar stad tou. 't Was sierlek mooi
weer, doarom haar 'k mien neie pak aantrokken, zo'n
blaauwe kamgoaren mit n sangen streepke. Moar wat
wer 't gevaal? Dou 'k n zetje bie taande zeten haar, begunde 't te regen as de zee, 't goesde te lucht oet. Was
gain wachten aan en `k mos mien bosschoppen nog doun.
Doarom zee taande: „Neem dizze parreplu moar mit, 't zol
ja begrodelk wezen, dat dien mooi pak deur dei regenboudel verklonterde."
Dat was gain dove touzegd; en ik vot!
Dou 'k bosschoppen doan haar, duurde 't nog n dik uur,
veur dat traain of ree, doarom lait ik 't ais braid hangen
en 'k bestelde n kop kovvie in ain van de grootste restauraants. Minsen nog tou, wat n drokte. Ik zeg joe! Net
of 't bouldag was. Kellners konden der hoast nait aan
fokseln. 't Swait laip heur bie kop deel. Grode breden
haren ze vol mit kovvie en thee, zeupkes en klokjes en
wat nait aal? Keerls mozzen wel n kop hemmen as n aalmenak, om 't apmoal op stee te kriegen. Doar achteraan in
zoal wazzen ze aan 't buvveln; dat sleepte moar aal aan
b
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mit hoazen en knienen, eerappels mit appelsmots en aal
wat lekker was.
Op n duur mos ik vanzulm zo stoareg aan noar traain,
doarom winkte ik keilner en betoul hom. Ik gaaf hom
vief sint ekstroa, want doar loerde hai op, vernam ik wel,
Dou ik bie stander kwam, doar ik mien parreplu henzet
haar, ston dei smoorvol. Ik roakte der verdold hoast mit
verbiesterd, wat of taande heurent was, dei aine mos 't
ducht mie wezen en dei kreeg. ik. Moar haalfweg deur,
tikte mie n doame op jas en vroug, woar of ik mit
heur parreplu hen wol? Ik ston beschoamd en 'k zee: „Och
heden, mevraauw, is dat joenent?" 'k Zette hom weer op
stee en pakte n aander, dei mie der noa leek. Moar krekt
haar 'k hom onder aarm, of n meneer zee hail brutoal, of
ik zien vraauws parreplu stoan loaten wol en dat e aans
pelietsie der bie hoalen zol. Ik zette hom weer in stander
en greep dou ain, dei 't din toch eerlieks wezen mos, bie
mie. Moar minsen kwamen der over tou en ik kreeg n kop
as n bol; dou n doame mie parreplu te hannen oet trok en
zee, dat 'k n gemaine daif was. 't Was meer as n schandoal zee ze, dat zo'n keerl as ik moar n poar doag opsloten wer en din weer vanneis begunnen kon. Kellner
zee, dat e korde metten moaken zol en pelietsie hoalen.
Ik zee hom, dat ik bie mien taande west haar en doar n
parreplu te lain kregen haar en dat ik nait recht wis, hou
dat e der oet zaag.
Kellner zee, dat ik neudeg n aander smoeske bedinken
mos, want dat dei van mie n laange board haar, dei wai
veuls te bekind.
Mit bluisterge kop en inwendeg gloeiend glin laip ik noa
deur. Ze keken mie apmoal aan, moar wizzen zeker nait,
wat ze der aan haren, want ze laiten mie verdold lopen.
Dou ik n week loater bie taande kwam en heur vertelde, hou maal dat ik te moat komen was, schotterde ze
't oet. Ze zee dat ik 't moar stil zitten loaten mos. 't Was
moar n olle parreplu, doar niks aan bejacht was, boetendes kin 't alderdeegs hail bot best wezen, dat dei lu zeggen zollen, dat ik deksels goud wis, wat of ik dee om zo'n
ol gammel ding te kuutjebuutjen veur n mooie neie, onnaaierde taande.
n Uurtje loater zaag ik haile mooie stokken te koop. Dei
golden moar ain gulden, dat was gevenkoop bie mie. Ik
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haar der al voak over prakkezaaierd en der al laank noa
oetkeken en dizzent wazzen mie ja krekt noa 't zin. Dou
ik ter mit Rieks Jonker over haar, dat ik mie nog ais n stok
kopen wol, as ik ter om schik aan komen kon, vruig dei, of
ik din ook veur zien baaide zeuns elk ain mitnemen wol,
din wol e heur doar mit bestrikken, omdat ze eerdoags
joareg wazzen. 'k Wol Rieks Jonker geern van dainst
wezen, doarom koft ik drei stokken, want beterkoop kon
't ja nait.
Dou ik in Herestroat laip mit mien drei stokken onder
aarm, tikte mie opains n meneer op scholier. 't Was verdord dei aigenste kellner van dei parreplu. 'k Was nog
gramniedeg op vint, want hai haar ja aan mien erebulten
west. 'k Wol niks mit hom verneuden hemmen en dou zee
mie dei vint op zo'n filaaine plazege menaaier: „Joa, wol
't beter mit stokken as mit parrepluus?"

HOU IK AAN MIEN OABELTJE KWAM
Dou ik vieftien joar bie bakker Woldhoes woond haar,
zee hai ais tegen mie: „Jaap ik heb n febriek koft in stad;
doe kinst mien bakkerij te huur kriegen veur zoveul en
boetendat holst recht van koop." 't Was mie tou of ik 't in
Keulen dundern heurde. Zukswat haar'k ja nooit dinken
kind. Wat n mooi aanbod. Meroakel! Ik haar troanen in
ogen dou ik hom haand laangde om hom bedaanken te
doun. En 't was hom ainmoud want hai vertelde 't opslag
aan dizze en dei.
Vanzul m haren minsen der hail wat over te zeggen. n Hail
bult leek 't niks tou benoam omdat ik gain vrijerij haar.
Moar Woldhoes zee: „Loat hom moar eerst mit n hoesholster begunnen dei achter teunbaank paast, dat mout
zien tied hemmen." En joa man; aal meer en meer vernam
ik as ik mit Oabram op rug minsen bie laans ging, dat ter
hail wat wichter aanhoaleg en laif tegen mie wazzen.
Wazzen verschaaiden hoeskes mit wichter doar ze n ekstroa stoetje en n puut mit koekjes van mie kof ten en
moekes van wichter dei mie op n kop kovvie nuigden. Dat
was nait maal. Moar ik kon der gain kiek op kriegen of
't om mie, om mien bakkerij, of omdat ze heur loater zat
eten konnen in koekjes en toatjes, te doun was. 'k Haar
't oareg best roakt mit hoesholster dei n lutje twinteg
.
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joar older was as ik. Dat haar Woldhoes zo bedokterd,
veur dat e noar stad tou goan was.
Nou kwam ik aal Zoaterdoagen ook bie vrouw Kliphoes,
n haile bedoarde wedevraauw. As ik mien Oabram op
stoul zet haar, hil ik doar zetrecht veur n stoter twaibakken, n dubbeltjese krintstoet, drei kedetjes en drei krenteboljes oet en zette dat op 't bred. Mit niks gain proatjes
pakte vrouw Kliphoes dat op, hil knipke oet buus en bestelde der bie zetten nog n puut vol alderhande bie. Vrouw
Kliphoes haar twei wichter, moar dei kreeg ik sikkom

nooit te zain as op fiets en Zundoags in kerk vanzulm.
Zo ging 't leven stoareg aan wieder en ik bleef zunder
vraauw, zodat minsen zeden dat ik gain vraauwluvlais
aan mie haar.
Moar ais op n oljoarsdag was 't alderiezelkst kold en lelk
weer. n Sneistorm zo as men hoast nooit mitmoakt. Wind
gierde joe om oren en 't snee dwaars der joe hèn. Tot
twei keer tou was ik mit mien Oabram op rug sikkom in
daip waaid.
Vrouw Kliphoes haar 't mit mie te doun en nuigde mie
bie kaggel op n kop kovvie. Dou kreeg ik veur 't eerst
kiek op dei baaide dochters, Oabeltje en Ebeltje. Oabeltje
was zo kieperg aan 't hoaken. Ze haar n alderlaifst mooi
wit schoetje veur mit sierleke braide borduursels, en n
hail mooi streept bloeske aan.
Ebeltje schonk mie kovvie in en mouk n proatje over
't roege weer. Oabeltje het gain tien woorden zegd, en
hou 't meugelk was wait ik nait, en 't is mie aaltied n
roadsel bleven, ik, dei nog nooit noar n wicht oet of omkeken haar wer opains stoapel verlaifd, en nait op ain
moar op twei wichter tegelseks. Moar ja, dat was n male
boudel. Oabeltje en Ebeltje dei keken noar n domie of
n meester oet dat wis elk ain. n Stoetjebakker kon
blaauwbekken. Dit ston ja as n poal boven woater en
doarom lij de 't vuurtje al gaauw wat.
Moar wat gebeurde? Noa dei roege oljoarsdag begunde
't te verraizen dat 't kroakte. En dou 't n dikke week wieder was, voarden mie doar al perebelslees op 't Damsterdaip. 't Was aal doag feest! En ik vanzulm op scheuvels
as 't brood in oven of stoet goar was. Koakhaim in Ten
Boer en Kraaima in n Daam haren n goie klant aan mie.
't Was aingoal weg haardriederij van jonges of wichter of
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van perebelslees en ik mos dat apmoal mitmoaken, dat
is ja van zulm. Zo ree ik ais in Winneweer dou ik n wicht
veur mie aan 't fokselen zaag. n Poar streken en din lait
ze heur weer bootjevoaren, ik mos ter wel om lagen.
Moar dou ik dichtbie kwam zaag ik dat 't Oabeltje Kliphoes was, ik zette hakken in 't ies en hil ho. 'k Vroug of
'k heur trekken zol. Dat wer nooit ofsloagen; zai haar
mie aigelk vroagen mouten, ik mouk heur 't al makkelk
genog. Ik legde op en doar ging 't hin. Ze vroug of ik nait
zo haard rieden wol en dou bon ik wat in. Ze hil verdold
nuver streek. Moar langzoamerhaand mos ik heur zain
loaten wat ik kon, dat was ja vanzulm en wie soesden d'r
over. Ze kon streek nait hollen en lait heur bootjevoaren.
Keerl wat ging mie 't noar 't zin mit zo'n laivertje doar
achter mie aan. Ze mos wel n hoge dunk van mie kriegen, dat ik zo'n boas was in 't rieden.
Moar o wai! Dicht bie Ten Boer kwam ain scheuvel van
mie in n scheur en tougelieks slisterden wie laank oet
mit ons baaide over boan. Doar laag wie te spinhakken
mit neus op 't ies. Ik haar mien haand zeer doan en twei
vingers bloudden slim.
Oabeltje haar gelukkeg gain scheel kregen. Ik haar n
schone widde buusdouk en dei bon Oabeltje mie om vingers en haand, zo handeg en kwiek, ik ston der verstomd
van. Ze bon 't mit n verzekernspel vaast, dei ze in heur
taske haar. Dou 't kloar was, keek ik even oet; was gain
minsk op velden en wegen te zain. Ik kon 't nait loaten
en 'k gaf heur n doetje. Dei vaal en dat doetje hemmen
mien leven n aander kaant opstuurd. Wat was ik blied
en gelukkeg, dou wie even loater in Koakhaim zaten te
proaten over ditten en datten mit elk n glaas waarme pons
veur ons. Ik was de keunenk te riek dou ik 's oavends loat
veur heur hoes even snoetjeknovveld en n ofsproak
moakt haar veur aander week. Van dei dag of aan kwamen wie aal week ain oavend bie nkander en zetrecht
nam ik heur n puut vol koekjes mit.
Vief moand loater proatte ik mit moeke Kliphoes over
verloven. Ze zee, dat deur aaltied veur mie los ston en
stout aaltied kloar achter toavel; ik was zotrekend kind
van hoes. En nog n haalf joar loater was wie man en
vraauw... .
Freerk Kovvieboon, dei mit mie om aigenste tied traauwd
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was, vroug mie n joar loater of mie 't netzo ging as hom.
„Dou ik verkeren haar wol ik 't wicht wel opeten en nou
ik traauwd bin muit mie 't zo dat ik 't nait doan heb",
zee e.
Ik zee: „Nee, dat is bie ons meer gewoon. In mien verkeren bakte ik koekjes veur mien Oabeltje en in mien
traauwen bakt mien Oabeltje pankouk veur mie."
MIEN OABELTJE IS ZAIK

Ze haar al n dag of wat lopen te poesten en stennen en
wat deur 't hoes hin krukkeld: jeuzeld over kopzeerde
en zo, dat 't dee mie niks gain nei dou ze zee: „Doe mos
die vandoag moar redden, ik blief der bie liggen."
Ain ding was ik slim blied om, ze wol gain dokter hemmen. Zo hoog in reken haar ze 't nait. Moar mit dat aal
was 't toch n male praan, want hoeshollen ston op mie
te wachten en veur vraauwluwaark stoan hannen mie
haildaal verkeerd. Mien Oabeltje het mie aaltied hoog
hollen en von mie veuls te veul keérl veur schuddeldouk,
schrobber en kopstubber. Dou ik rentnaaier wer en wichter te thoes oet wazzen het ze heur best nog wel ais doan
om mit datten en datten wat wil van mie te kriegen, moar
dou ston ze aingoalweg slap van 't lagen as ze mie doar
stoan zaag te groetjen en zee: „Schaai der moar gaauw
mit oet! Ik wil die nog geern n hail luk beetje in tel hemmen en doar blift ja niks van over as doe der zo slaifachteg bie staais."
En nou was 't din zo ver. Nou mos schoet veur en ik oet
houk komen. Opslag mit theezetten was 't aal mis. Hou
't kwam wait ik nait, moar 't was zo bitter as de gaal.
Moar mit n dikke schep sukker was 't toch nog drinkboar
te moaken. Dou ik mit n bord vol melkentwaibak bie
Oabeltjes ber kwam ging ze der bie zitten, en legde n servet op deken, keek al weer zo krioulerg en zee: „Jan,
Jan, wat bist n slaif, hest mie doar bie zongen, 't rokt ja
zo zingereg as 't moar kin." Ik zee: „Wat zol 't wezen;
eerste lepel gaauw deursloeken din vernemst ter niks
meer van."
„Mooie stukken", zee ze, „dat mos ik ais doan hemmen."
Ik laip maar gaauw noar mien boeskool tou, want ik wil
gain woorden mit mien Oabeltje hemmen.
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Boeskool bin ik gek op, benoam as ter n handeg stukje
schink in zit.
'k Haar boeskool sneden en schink dei in schosstain hong,
goud aansproken. Ik wol der ook wat perfiet van hemmen dat mien Oabeltje nait oet weeg kon.
Moar 't was net of 't spul sprak. Dou ik boeskoolpot over
haar op 't vuur kwam melkboer en bakker en hou gaait
dat din? Mit melkboer was ik gaauw kloar, moar bakker
mag nog al geern teuten, krekt as ik. Wie hemmen aaltied
wel wat te beproaten, want mien haart ligt nog bie bakkerstrog en bakkersoven. Bakker is nog jonk en din mout
ik hom der wel ais op wiezen dat 't daig nait genog rezen

is, dat oven wat te flaauw west is en wat soort van meel
en gest en stroop 't beste is. Vint nimt 't aaltied in daank
aan, doarom heb ik ale oareghaid aan hom. Nou, dit keer
ook weer. Stoet was te blaik en nait pool genog noar
mien dunken, en joa man, 't was netzo as ik docht haar,
hai haar der weer n verkeerd soort meel rmaank. Hai wol
der eerst niks van loven, 't haar hail wat vieven en zessen
in, om hom dat onder 't verstaand te kriegen. Moar dou
dat n luk ketaaierke duurd haar, gooide hai broodkaar
mit n smak dicht en zee: „Joa kiek, zek moar zeggen, ie
kinnen toch wel geliek hemmen." Vint zegt om 't aander
woord: „Joa kiek, zek moar zeggen", dat moakt mie wel
ais n beetje grabeg, moar ik was toch blied dat e mie geliek gaaf, dat het hail wat in.
Moar o wai, dou ik keukendeur open dee was 't zwaart
van rook, boeskoolpot ston mie doar te roken as ter tou.
Och heden, och heden, dat was n male praan! Ik dee
gaauw boetendeur open en deuren noar sloapkoamer tou,
potdicht. Ketel boven koolpot en och man, dat was mie
n gesister van komsa!
Woazem stoof bie bozzem omhoog. Braanzel heb ik te
pot oet kraabd, was gain kat of hond dei 't vreten wol en
't was nog wel deurtrokken van dat lekkere schink. Wat
heb ik ter n waark en gedounte mit had om van mien
boeskoolpot nog wat eetboars te kriegen. Van aal dei

rebulie het mien Oabeltje gelukkeg niks vernomen.
Schink was n dik stuk slonken en zo waik as botter, moar
niks nait swaart en 't smoakte nog meroakel. Dou ik mie
doar in te goud doan haar, ging ik mit n bord vol boeskool en n mooi stukje schink, noar mien Oabeltje tou.
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Ik haar der n stuwer veur over had, as ie mien Oabeltje
heur ogen zain haren, dou ik doar mit mien kokselderij
veur heur ston. Ze zee: „Moar mien laive tied noa tou;
eten wie appels?"
Ze rook ter aan en dou begunde ze mie doar te schottern,
ze kon nait weer oetschaaiden, op n duur kwam der tussen n poar laagbuien deur: „Is dat nou boeskool bie die?"
Ze most 't vanzulm even pruiven en stak n luk vorkje vol
in mond. Ze trok mond in kroezen, kneep ogen tou, schudde mit kop en zee: „'t Is misschain nait dodelk dat swieneten van die, moar n gezond minsk kin der zaik van worren." Ze gaaf mie bord weerom, gooide dekens vot, bainen
van 't ber of en zee: „'k Heb kopzeerde en 'k ben zo doezeg, 'k ben niks nait lekker in hoed. As ter op aan komt,
ben 'k moar n haalve. Moar ik mout ter moar weer
maank, Goa doe moar weer in kroakstoul zitten te piepke
smoken, dat kins nog 't beste; ik zet warms moar tou
maauwen oetsteken. n Haalve vraauw is aaltied nog wel
vief keer meer weerd as n haile keert."

JUFFROUW JEUZEL
Bie Venemoas volk -- ie waiten wel, dat groot hoes n
endje van grindweg of woont juffrouw Wiersum. n Old
wiefke, of beter n old wief, want ze het n omvang van
komsa. Wiersum, beur man, is al joaren dood; dei het
heur hail wat spiekers noaloaten. Ze zit ter goud waarm
bie. 't Haalve hoes van Venemoa is heurent en vrouw
Venemoa koksei t veur heur. Vrouw Venemoa is vrouger
joaren maaid bie grootlu west en kin goud kokseln en
juffrouw Wiersum goud biksein, wat dat aangaait konnen ze 't wel minder roakt hemmen mit heur baaiden.
Juffrouw Wiersum het ain maal ding, bainen binnen versleten, kennen 't dik liggoam nait meer droagen.
I Iail veul minsen bie ons in 't dorp mit zien kontraainen
kinnen juffrouw Wiersum nait aans as juffrouw Jeuzel.
Dei noam het ze kregen, omdat 't n eerste jeuzelgat is.
Wie hemmen hier ainmoal n neie domie had, dei zee tegen heur: „Hoe gaat het juffrouw Jeuzel." Ze het domie
nooit weer in hoes hemmen wild. Binnen ook gounent,
dei hemmen heur noam geven: Juffrouw Joamoar.
01 Lienoa kreeg te heuren dat juffrouw Wiersum der over
.

-
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jeuzeld haar, dat ter nooit n minsk bie heur kwam. Aars
haar ze 't ja nait haalf woagen duurd om heur op te zeiken, moar dou het ze op slag drieste schounen aantrokken. Lienoa het hail wat mitmoakt, tien keer meer as juffrouw Wiersum, moar zai dragt heur kruus mit bliedschop.
En nou wil ze niks laiver as van heur bliedschop ook wat
brengen bie n aander, dei 't neudeg het.
„Dag juffrouw Wiersum. Ik docht zo bie mie zulm, loat ik
juffrouw Wiersum ais opzuiken, misschain vuilt dei heur
wel allinneg."
„Dag Lienoa. Joa minsk. Vrouger dou mien man nog leefde, dou wizzen ze ons wel te vinnen, mie veuls te goud,
moar nou? Minsen loaten mie apmoal in steek."
„Ik heurde van vrouw Klap van joe. Zo kom ik hier. Zai
komt aal week n zetje bie joe, vertelde ze mie."
„Joamoar, doar heb ik nait veul aan. Wait ter ook ja niks
van, hou slim dat 't is, as men nait meer van stee kin."
Lienoa slagt hannen in nkander en zegt: „Heden juffrouw,
wat wonen ie hier toch mooi. Wat n mooie koamer en
wat n mooi oetzicht!"
„Joamoar, wat is 't moar n luk stukje dat ik te zain krieg,
omdat ik aaltied op stoul zitten mout."
„Wat sierlek behang en wat mooie schilderijen. Wat binnen dei stoulen mooi besneden en wat mooie toavels; wat
n snuusterijen van zuiver en parlemoer op dei aine toavel."
„Joamoar, ik heb lang gain roemte genog veur aal mien
goud. Ik bin der sums glad mit verlegen, woar 'k 't hin'
zetten zei."
„Ie hemmen ja nog n grode koamer meer? Is 't nait woar?"
„Joamoar, dei is ook vol, kiek moar ais!"
Lienoa verget heur zulm en slagt mit haaide hannen op
't lief van verwondern, verschrikt kikt ze noar heur mooi
bloumde klaid of dei der ook kronkelg van worren is en
zegt: „Moar juffrouw, dat is ja verboazend, wat n old postelaain. En wat n mooie orgel in houk. Speulen ie doar
wel ais op?"
„Och schaai oet. Speulen en zingen heb ik gain zin aan.
As men moar zo'n stap of wat oet weeg kin, as men aaltied
allenneg is en as ale minsen joe ploagen, speul en zing din
moar áis.rr
,,Ploagen minsen joe, juffrouw?"
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„Joazeker, minsen dinken allenneg om heur zulm. Gainain dei 't wat in reken het mit mie. Ze mozzen moar ais
waiten, wat ik missen mout.”
„Juffrouw, wat hemmen ie toch n mooie grode toen en
wat n bloumen. Komaan geef mie moar n aarm en steun
moar goud op mie. Ik bin staark. Din goan wie mit ons
baaiden wat in toen kuiern."
„Logt ons din moar deur keuken goan, dat is 't makkelkst.
Dei hoge stoup veur 't hoes is ook n kripsie."
„Och man wat ja n roeme keuken en wat is 't apmoal
schoon. Is vrouw Venemoa even vot?"„Joa, doar heb ik ook niks aan. Aaltied aan 't waark. Het
ter ook gain kestaanjes van, wat 't zeggen wil, nait van
stee te kinnen."
„Nou kiek toch ais aan juffrouw. Heuden ,heuden wat n
bloumen! Toenpoaden mooi aanhaarkt. Gain roetje tussen stambonen te bekinnen. Doar is n pozzie waark mit
heur. Dut vrouw Venemoa dat apmoal zulm?"
„Joamoar .... "
„Kiek nou toch ais aan, wat mooie stroeken en wat is dat
ja n mooie loan. Wat n verschil in kleuren. Hier en doar
kieken bloumkes tussen bloaren deur. 't Is ja n lusthof,
minsen."
„Joa, en is 't nou nait aldernoast? Doar woon ik nou stoef
bie en ik mout 't alderdeegs mit bekostegen. Want dat
is ja vanzulm, dat haalf hoes is ter zoveul duurder om.
En dat kin ik nou ins nait aaldoag zain! 't Is wat te zeggen, as men nait oet weeg kin."
„Boer Nainhoes vertelde dat e verleden week nog mit
joe noar Potterwol west is mit zien auto. Dat was zeker
n mooie rit hè?"
„Och wat zol 't wezen, zo'n auto gaait veuls te haard,
soest haile boudel ja veurbie .... "
Dou is Lienoa schudkoppend noar hoes tou goan.
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WINIOA EN BEREND
Berend Klont haar voak dikke dingen bie 't èn! Hai haar
n blaauwe Moandag op n sigarefebriek in stad west en
dou kon e 't sigarenmoaken al zo best, dat 't zunde en
schaande wezen zol, as e nait opslag veur hom zulm mit
n febriek begunnen zol. Was ja gain ain, dei 't sigarendraaien zo maans was as hal, en doar mos e nou vanzulm
ook perfiet van hemmen. Hai woonde in n luk hoeske en
dat leek nait veur n fabrikant en boetendes, hal mos
roemte en aarmslag om hom tou hemmen, doarom mos
ter n groot febriek heer. Winioa, zien vraauw, was n fiks
wief en ston mit baaide bainen op grond; doarom zee ze:
„Berend, doe begunst aan verkeerde kaant jong, most
nait van boven begunnen, moar van ondern, aans krigst
diggels! Verdain nou eerst ais wat en zorg dast wat op
zied legst. Ast n mooi stommeltje hest kinst ter misschain
wei wat bie lainen, din is 't nog vro genog om die in schul
te steken. En Berend mit aal zien gebroaske was nait zoveul maans, dat e zien zin kreeg; 't nekje zette 't heufd
krek zo as e wol.
Zai mos oetgoan te boakern en hai smookte zien piepkes
ain noa aander; zo deden ze elk wat en 't ging Berend
beter noa 't zin as heur. Zo'n zit-in-weeg van n keerl
schoamde ze heur dood veur, doar was ze zulm ja veuls
te kieperg tou; doarom zee ze, dat e nou moar ais zain
loaten mos wat e kon, hai mos moar ais eerlieks aan
't waark! Moar och heden, doar haar Berend n bruirke
aan dood; hai waarken!? Nee heur! Moan Winioa was
krekt n doghond ,wat dei te pakken haar, lait ze nait Isis.
Ze moakte n bedstee leeg ,din kon e doarin begunnen mit
zien febriek. Din mozzen der in goudeghaid moar n poar
kinder in krib, dei in bedstee oftimmerd was.
En joa man, aanderdoags zat Berend in 't leeg bedstee te
sigarendraaien dat 't n oard haar.
Bedstee wer omdeupt in febriek en as ze vrougen woar
Berend was, wees Winioa noar bedstee en zee: „In 't febriek!" En as leujonges heur wat veul om oren soesden,
zee ze: „Hol joe stil, graauwgoud! Aans joag ik joe in
't febriek." Berend nuimde zien febriek en zien sigaren
„Winia". Dat was mooi van hom.
Berend was wies, dat Winioa gain krimp haar. Dei ver-
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dainde goud geld, speulde boas over kroamvraauw en
kon haile doagen zat toatjes en zuitgoud eten. Dat ze
haalve nachten der bie opblieven mos om boudel op stee
te hollen, rekende Berend nait. Moar heur inholten rekenden 't wel, want dou Berend twei joar in zien febriek
zeten haar, roakte ze van bainen. Joaren laank het ze dou
op 't ber heur Berend en heur kinder stuurd en 't laip
verdold nog goud.
Berend zien febriek is nooit groter worren, maar ze hemmen heur aaltied redden kind en ze hemmen aaltied n best
leven mit nkander had, wat wik men din nog meer?
Winioa het zain loaten dat n fikse vraauw, dei nait meer
goan of stoan kin, nog veul meer weerd is as n haalve
verege keerl.
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