ban ?|ei{)oben

ban ^eiï)oben
boor

V

^. #ronb
JilluötratteE! öan é>jef <gtesfeensi

UITGEVERIJ WINANTS HEERLEN

m

e volgende schetsen heb ik geschreven op
verzoek van mijn kinderen. Het zijn herinneringen uit mijn jonge jaren, zoals ik ze in de huiskamer vertelde, als wij onderons of in een kring
met buren of vrienden gezellig bij elkaar zaten.
De mensen, die er in voorkomen, woonden op
mijn geboortedorp Heerlerheide, in Heerlen, in
Kerkrade, in Eygelshoven, waar ik mijn vacanties doorbracht op ,,de oude molen", of ook
elders in het Zuid-Limburgse land.
Slechts weinig fantasie is erbij te pas gekomen
en deze ligt in hoofdzaak in het feit, dat ik de
kleine voorvallen, wat tijd en plaats betreft, heb
samengetrokken. Vandaar dan ook de naam
„Heihoven".
De namen van de personen in de verhalen zijn
ten dele origineel, ten dele zijn ze, waar mij dit
gewenst leek, veranderd of weggelaten.
W a t de schrijfwijze van de verschillende dialecten betreft, (Heerlerheids, Heerlens, Eygelshovens en Kerkraads) heb ik zoveel mogelijk van
het gebruik van bijzondere klanktekens afgezien.
Ik ben er mij van bewust, dat hierdoor de klankweergave gebrekkig is, maar ik weet bij ondervinding, dat phonetisch zuiver geschreven Limburgs, vóóral voor de niet-Limburger, zeer moeilijk leesbaar is. Het komt er m.i. niet zo zeer op
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aan dat de lezer in zijn gedachte of in werkelijkheid de woorden juist uitspreekt. Van meer belang is de leesbaarheid.
Men kan als regel aannemen, dat bij de hier
gebezigde dialecten achter dubbelklanken als ie,
oe, ae, oa en ue een toonloze -e- wordt uitgesproken. Deze regel gaat niet steeds op. In het
Nederlands maakt men doorgaans ook geen
verschil bij het schrijven van dubbelklanken met
of zonder toonloze -e-. Men schrijft bijvoorbeeld:
„Mien dient hier" ofschoon bij de uitspraak van
de ie in de twee eerste woorden geen toonloze
-e-klank te horen is, in het laatste woord daarentegen wel.
De eenvoudige schetsen hebben niet de pretentie
bijdragen te zijn tot de dialectenstudie. Ik hoop
slechts dat ze door velen met hetzelfde genoegen
zullen worden gelezen, als waarmee ik ze telkens
pleeg te vertellen.
A. G.
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^ ^ j ^ P ^ a t was ons dorp in mijn jeugdjaren
mooi! W a t lag het schilderachtig tegen de zacht
glooiende heuvelrug tussen het beekdal en de
grote heide. De eenvoudige behxiizingen en gebouwen waren aangepast aan de omgeving en
als het ware natuurlijk gegroeid. Thans hebben
de eisen van de mijnindustrie veel oude wegen
doen veranderen in straten, en eentonige huizencomplexen staan op plaatsen, waar vroeger de
wandelaar poosde en vol verrukking rond keek.
In het beekdal, waar in vervlogen jaren de paden
en buurtwegen even zovele prieëlen waren, groen
overhuifd door struweel en boom in voorjaar en
zomer, en als tovergalerijen in een kristallen
paleis 's winters als er sneeuw lag, dreigt thans
de donkere massa van de steenbergen. De weilanden, omboord door knotwilgen en groene
hagen, en de wijde velden met wuivend koren
zijn hier en daar verdwenen en men ziet er
schachttorens en mijnemplacementen. W a a r
vroeger de merel zong en de leeuwerik zijn triller
sloeg, snerpt heden de fluit van de locomotief.
W a t is er geworden van de beemden met hun
bonte bloemenpracht waar je urenlang kon
dromen onder de ritselende populieren, met dat
onbestemde gezoem om je heen, een mengeling
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van kleine geluiden dichtbij en een echo van het
leven in de verte?

W i e ee geweldig kueningskleed.
W i e een gebloemde tooverdekke
Mit millioen gekluerde vlekke;
Zoe wie in de gesjiechte sjteet
Uever d'r gaard va Babyion,
Ligge de baemde-n-in de zon.
En alles zingt, mit eene klank
Dae neet op noete-n-is te zette.
Op ieder tuentje mot me lette.
't Is mie 'nne noagalm van 'nne zank
Dae i g'n loch is blieve hange
En doer d'r baemd is opgevange.
Ich zow mich konne prakkezeere,
Dat God, went al zien Hiemellinge
Get al te fosj d'r Sanctus zinge.
Hie in de baemde kumt sjpatzeere,
Om bie Zich zelf ins noa te dinke
W a t Hae os nog vuer sjoens zal sjinke.
W a t was ook de heide mooi in die dagen! Urenlang kon men er ronddwalen over en langs de
heuvels en door de bossen. W a t een afwisseling
van warme kleurige schuilhoeken, waar nijvere
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keuterboeren de heide omwerkten tot akker en
weideland en van schitterende vergezichten
boven op de bruine hoogten.
Veel ging er van al dat moois verloren toen
hand over hand de industrie bezit nam van deze
streken. Zeker! Welvaart is er gekomen door de
mijnen en groeven rondom en geen denkend
mens zou de wijzers van de grote klok, die de
tijd aanwijst in het leven van een volk, willen
terugzetten. De rijkdommen, die Gods Almacht
heeft neergelegd in onze gezegende Limburgse
bodem, moesten en moeten ontgonnen worden.
Maar toch is de industrie kostbaar geweest ook
in die zin, dat ze betaald is geworden met veel
wat schoon was en goed.
Ook de mensen zijn veranderd. Het karakter van
het mensenslag, waar ieder voor zich zijn leven
schiep naar eigen aard en aanleg, en toch in
vaste diepe onderlinge verbondenheid als er leed
was of vreugde, is glad gestreken en gericht door
de stoomfluiten der mijnen, die thans het rythme
van het leven bepalen.
Ik wil schrijven over de mensen uit mijn jeugd,
hoe ze leefden en hoe ze spraken. Over de
mensen van het oude Heihoven, toen ze hun
dorp en hun wijde fleurige ruimten nog niet deelden met zovele anderen, die van verre en van
nabij gekomen zijn en ons dorp veranderden in
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een nederzetting van vlijtige, werkzame eenheidsmensen.
De dorpsheuvel vervlakt halverwege tot een
soort terras. Daar staat heden de nieuwe grote
kerk en op dezelfde plaats stond vroeger het
oude kerkje met de kleine toren. Verderop stijgt
het terrein weer tot op de Heulsberg, waar thans
het nieuwe kerkhof is aangelegd. Een twintigtal
jaren geleden stond hier nog de vogelstang van
de schutterij.
Tegenover het oude kerkhof, naast de kerk, lag
indertijd het oude Cortissehuis achter vier platgeschoren lindebomen. Nu is het huis verbouwd
tot middenstandswoningen. De achterbouw van
de oude boerderij is afgebroken. Zolang mij
heugt waren de schuren en stallen in een zeer
bouwvallige staat. De koeien staken hun koppen
door de gaten van de lemen stalmuur. De oude
erfpoort hing scheef in de hengsels.
In mijn vroegste herinneringen woonde in het
oude huis vrouw Cortisse met haar twee zonen
Hoebert en Wullem.
Vrouw Cortisse was een bijzondere oude vrouw.
Gewoonlijk praatte ze zeer nuchter en flegmatiek
maar als ze over vervlogen dagen ging verhalen
v/erd ze dichterlijk en mengde in haar gesprek
oude Limburgse verzen. Dit deed ze met veel
gevoel. Al was ze oud en stram en schier onaf10

broken gekluisterd aan haar bruinen leuningstoel,
toch bleef ze de onbestreden heerseres over huis
en hof.
Althans in de regel.
Als er geldkwesties aan de orde kwamen viel
doorgaans de beshssing aan de kant van de geringste kosten. De hele familie was zuinig van
aard. Ook kon Wullem buien hebben van koppige eigengereidheid. Op gezette tijden kwamen
zijn chronische eigenaardigheden sterker tot
uiting. Een van zijn hebbelijkheden was de herhaling uit den treure van het een of andere
gezegde, dat hij soms met buitengewone virtuositeit omzette in verschillende woordschikkingen.
Het werd dan een soort litanie. In het voorjaar
liep hij dagenlang met een klein zwart keteltje
heen en weer tussen de mestvaalt en de huiswei;
schepte beerwater en goot het uit in de wei,
telkens maar weer, op en neer, honderden malen
op een dag. Vroeg hem een voorbijganger ,.Wullem bis te de wei an 't bemeste" dan was het
antwoord: „Ich bemes de wei, de wei bemes ich,
bemes ich de wei, de wei ich bemes, bemes de
wei ich . . . ."
Hoebert was een soort kalme philosoof, die het
leven gaarne nam zoals het nu eenmaal v/as; maar
zijn broer zorgde er wel voor dat hij wakker bleef
in de strijd om het dagelijks brood. Tegen de tijd
van het middagmaal pleegde Wullem klaar te
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staan met vork of lepel bij de eetketel, ongeduldig
wachtend op het kleppen van de Angelusklok.
„ W e n ich bie der iesjte klaepelsjlaag neet doa bi,
vilt der WuUem aa en da krieg ich nieks"
klaagde Hoebert.
Deze drie mensen dreven ook drie bedrijven, een
koeienboerderijtje, een winkel in allerhande en
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een herberg. Als je de buitendeur open deed
kreeg je onmiddellijk de gemengde geuren van
de drie bedrijven in de neus.
O p zekere gure herfstdag tegen schemeravond,
zat vrouw Cortisse op haar gewone plaats in de
gelagkamer bij de ouwerwetse stoof-met-„trom".
Op de trom stond de eeuwige koffiepot van de
vrouw en een kopje zonder oor met vele afsijpelende drabbige koffiebeekjes.
De gelagkamer was een groot hol vertrek. Langs
drie wanden stonden banken zonder leuning
achter tafeltjes met ontelbare drankkringetjes op
de versleten bladen; vóór de tafels enige wankelende stoelen. Als wandversiering hingen aan
één muur 'n kruisbeeld en een „Göttlicher Haussegen", aan de overkant een drietal verkleurde
platen van Napoleontische veldslagen en een
prent van O. L. Vrouw van Kevelaer. Tegen de
vierde wand stond het oude buffet met de nodige bierglazen en een enkele stoffige fles
met een zeker soort „zoet" dat wegens gebrek
aan afzet tot een stroperige massa was ingedroogd. Jongelui die voor de curiositeit wel eens
deze drank proefden, noemden het „ee lempetig
oas".
Aan weerszijden van het buffet was een deur. De
ene kwam uit op de gang tegenover de winkel, de
andere gaf toegang tot de kelder.
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In de regel dronken de zeldzame klanten bier.
Dit moest telkens in de kelder getapt worden.
Koolzuurpompen waren zeldzaam in die dagen
en in ieder geval bij Cortisse niet in gebruik.
De gelagkamer diende ook tot huiskamer. Dicht
bij de stoof zat op de bewuste avond aan de huistafel, als enige klant een man met een scheve
neus, naar zijn taal te oordelen iemand uit het
land van Kerkrade.
De stoof snorde genoegelijk en verspreidde een
aangename warmte in het schemerige vertrek.
Een grote kat lag vóór het vuur te knipogen en
een andere kat lag op de schoot van vrouw Cortisse. Zachtkens streelden de dorre vingers van
de vrouw het vel van het beestje en van tijd tot
tijd boog zij het hoofd diep voorover en scheen
het diertje wat toe te fluisteren.
Tegen het buffet hing Wullem. Naar het scheen
had hij kort geleden een finantiëel conflict gehad
met zijn moeder. Dit was af te leiden uit zijn
voortdurend gemopper van: „En eene cent dat
zal 't doe, mie moeder waerd polies".
De gast keek vol belangstelling van de een naar
de ander en wist klaarblijkelijk niet goed hoe hij
het had. Om een gesprek aan te knopen vroeg
hij plotseling: ,,Zaat vrouw, woevuer had uer e
zoe loach in der sjtal? De keuj sjtunt, wie iech
jezie han, mit de kup an de loef".
„Dat zal ich uch zegge man" antwoordde vrouw
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Cortisse zonder op te zien. ,,Dit hoes is driehierig. W e n t der eene zoe get wilt make wilt der
angere 't weer neet en da blieft 't wie 't is'.
„Ing nette jesjichte" zei de man en toen tot W u l lem: ,,Zaat jet miech nog ee".
Wullem nam het glas en strompelde de keldertrap af, steeds nog mompelend: „En eene cent
dat zal 't doe . . . "
„ W a t weete vier va deere-n-aaf" zei vrouw Cortisse als tot zichzelf. „ W a e wit of de keuj neet
gaer frisje lof hont, en went 't winter is da zette
vier sjtruu vuur 't loak".
En toen dieper over haar kat gebogen ging ze
voort, zacht maar duidelijk verstaanbaar: „ W a t
weete vier va deer e?" „ W a t weet ich va mie
ketje?"
't ^ttjz
't Zoot ee ketje op 'nne zulder
't Sjreide kaele-woape
't How de ganse nach gesjreid
Ich how neet konne sjloape.
Ketje sjwieg noe sjtille,
Ich zal dich doe diene wille.
Ich zal dich loate-n-ee breuksjke make,
Noa der katte-moede.
W a t zow ich mit ee breuksjke doe,
Woe-d-ier mich mit wilt lokke.
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Ich wus niet ie ich moeze meus,
Ich ka mich neet d'ri bokke.
Dat liert os: Loat ee ketje sjtil,
Zoe wie 't is gesjoape.
Al sjreit 't ooch de ganse nach.
Al sjreit 't kaele- woape".
Vol belangstelling had de man geluisterd en zei
toen de vrouw zweeg tot Hoebert, die binnen
was gekomen met een tuitlamp: „Die modder van
uuch, die kan 't".
„Die kan nog mie" glunderde Hoebert terwijl
hij de lamp voor de gast op tafel plaatste.
„Bis neet e zoe vuerwietsig jong" zei de vrouw.
Wullem had intussen het gevulde glas bij de
Kerkradenaar neergezet en hing weer tegen het
buffet
„mie moeder waerd polies", zei hij
zacht.
„Jezondheed" vrouw". De man met de scheve
neus hief het glas.
„Gezondheed man" deed vrouw Cortisse bescheid met haar kopje zonder oor.
„Sjmaagt der kaffie? vroeg de vreemdeling.
„Danke", zei de vrouw.
„ U w e r der kaffie zow iech uuch inge sjproch
konne zage", vervolgde de Kerkradenaar.
„Loat maer ins huere", zei vrouw Cortisse.
De man kuchte even en begon:
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Mtv Matiit
D'r kaffie is d'r betste drank,
Vuer de vrouwluuj op d'r welt,
D'r oahne zint ze nit kontent.
Al hont ze mangele jelt,
Hei doe, hei daa, d'r kaffie boaveraa.
Des nomiddaags om ing oer of vier.
Da vingt jet aa tze bruUe,
lech ming 't wuur 't mormeldier,
Maa 't is de kaffiemulle,
Hei doe, hei daa, d'r kaffie boaveraa.
Da kriet de vrouw ee kupsje troes.
En inge boere vlaam,
Z e laet ziech dat al op 'n hats,
En zaet inne Jottesnaam,
Hei doe, hei daa, d'r kaffie boaveraa.
En kriet de vrouw ee sjinkekink.
Dan is 't raeht en billisj.
Da ze da sjterke kaffie drinkt.
Dat jiet de baeste millisj,
Hei doe, hei daa, d'r kaffie boaveraa.
Vrouw Cortisse betuigde haar tevredenheid:
,,Sjoen, sjoen, zoeget huer ich gaer". „En geleuft
mich mer, dat kin ich noe al va boete".
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De man was natuurlijk zeer verwonderd en
vroeg: „Wie oad zit uer eejelich vrouw?"
„In de tachetig miene leeve miensj, deep in de
tachetig", was het antwoord. „Ich ruuk noa de
sjup en zal wal gauw noa pierewitje op gedrage
waere. Mae dat is mich allelee. Doa bin ich ouw
vrouw neet bang vuer".
En met haar krommen vinger geheven als een
profetes vervolgde ze:
Zoe wie d'r witte sjnie de aerd,
Es wintesj dekt en wermt.
En zich uever 't laeve-n-in,
't Akkerland erbermt,
Zegge de witte hoare mich,
Dat ich der hiemel erf,
W e n ich mien ziel mer good besjirm.
En sjut bisdat ich sjterf.
Een poos was het stil in de grote kamer. Het
flauwe licht van de raapohelamp wierp vage,
spookachtig grote schaduwen op de wanden.
Toen zei de oude vrouw: Z e zegge, dat hie in
der sjtriek ooch ueveral koele komme wie bie
uch i Kirkroa. Dat zal wal good zie. Da kriege
veul luuj werk en broed. Joamer dat 't oad laeve
da zoe verendert. De jong luuj zint noe al gans
angesj wie vier in ooze jongetied. Z e sjtelle zich
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dek aa wie de gekke. W i e ich mit der Cortisse
vriejde en vier os gonge loate-n-aasjrieve i Haele,
doe zag der Cortisse wie v'r op der Sjelsberg
woare: Jomfer Palmen, 't is mich allelee of vier
os loate-n-aasjrieve-n-of neet en of v'r trouwen-of neet,
Ich zag: joa Cortisse 't is mich ooch wal allelee,
mae v'r zint noe zoe wiet gegange loate v'r noe
ooch durch goa. En v'r zint durchgegange en
hubbe-n-os loate-n-aasjrieve en zint getrowd en
v'r hubbe melaeve gee koad woerd g'ad.
De Kerkradenaar schoot in een luide lach en zei,
toen hij de verbaasde gezichten van de familie
Cortisse zag, enigszins beteuterd: ,,Da woar dae
man van uuch inge nette liebhaber".
,,Dae man va mich woar good" zei vrouw Cortisse.
Weer heerste er stilte in het vertrek tot de vreemdeling naar zijn beurs tastte om zijn vertering te
betalen met de woorden: ,,Noe mos ich joa. lech
han nog ing wie sjtrek vuer miech".
Toen hij vertrokken was sprak Hoebert: ,,Dae
geet zien naas noa".
,,Da kumt e sjeef oet", zei z'n moeder.
Tegenover de weg, die opliep langs het kerkhof
naar de kapelanie en het schoolhuis, werd het
Cortisse-erf afgesloten door een oude groene
poort. Deze was voortdurend het mikpunt van de
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steen-bombardementen van de dorpsjeugd. „Dat
is neet huuj, dat is neet murge, mae dat is al
daag en al daag en al oaves en al oaves", klaagde de arme Hoebert.
Dit euvel was zo erg, dat de familie Cortisse om
die reden was opgenomen onder de ,,vergif f enismensen". Het was namelijk in ons dorp een oud
gebruik, dat de jongens en meisjes in de voorbereidingsweek voor hun Ie H. Communie vergiffenis gingen vragen voor de gepleegde euveldaden in het voorafgaande leven bij die personen, die geacht werden daarvoor in aanmerking
te komen. Dit waren de pastoor, de kapelaan en
de meester. Steeds echter ging de rouwmoedige
schaar ook bij Cortisse vergiffenis vragen voor
alle plagerijen. Vergiffenis! vergiffenis! riepen
de rouwmoedige kleine zondaars voor de deur
van het Cortissehuis, totdat de oude vrouw en
Hoebert naar buiten kwamen en absolutie gaven.
,,Alles is vergaeve-n-en vergaete", zeiden de
goede mensen dan.
Maar helaas . . . heel gauw na de plechtigheid
was het weer het oude liedje . . . ,,A1 daag en
al daag en al oaves en al oaves" . . . .
Ook het fruit in de huiswei moest het ontgelden
en verdween voor een groot deel in de magen
van de dorpsjeugd.
Menigmaal heb ik ze gezien, vrouw Cortisse en
Wullem, met een mand rondgaande onder de
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bomen. Geen appels en peren raapten ze op maar
. . . . stenen. Als de mand gevuld was zei vrouw
Cortisse tegen Wullem: „Een ganse mangel
sjteen. W i e komme die noe hie? Neet angesj es
van doa". En bij de laatste woorden gebaarde zij
met haar arm . . . .
Vrouw Cortisse ik schaam me werkelijk! —
Maar toch was Uw gebaar in de regel te eenzijdig. Uw arm had moeten rondgaan en wijzen
op alle huizen waar kwajongens woonden, die
aan Uw huiswei en aan de oude poort voorbij
gingen naar dag- of avondschool, naar de winkel
of naar de kerk. Ja vrouw Cortisse, ook naar de
kerk. Niet op onze ,,brave dagen", maar op de,
helaas talrijke andere.
In mijn gebeden voor de overledenen heb ik vele
malen herdacht, mijn vroegere buren, en ook al
diegenen tegenover wie ik schuldig stond op
enigerlei wijze. Onder beide categorieën hoort gij
vrouw Cortisse. Gij en Wullem en H o e b e r t . . . .
En tot mij komt, uit de verten van vervlogen
tijden, over de jaren heen. Uw stem: ,,Alles is
vergaeve-n-en vergaete menke".
Danke vrouw Cortisse!
Sic transit. . . . ! W i e van de twee, vrouw Cortisse of „d'r Wullem" het eerst is gestorven, weet
ik niet meer. Ik herinner mij alleen, dat Hoebert
nog vele jaren eenzaam en verlaten het oude huis
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bewoonde voordat hij naar het „kluusterke" in
Meerssen is vertrokken. Een paar voorvallen uit
de laatste ziekte van de oude vrouw vernam ik
later van de oud-kapelaan B.
Op een der vele avonden, dat wij samen herinneringen ophaalden van „de Hei", vertelde hij
mij het volgende:
,,Vrouw Cortisse was ziek en zou het naar alle
waarschijnlijkheid niet lang meer maken. Op een
dag toen ik haar weer eens bezocht en haar op
het mogelijk naderend einde trachtte voor te bereiden, vroeg ze plotseling: ,,Hier Kaploan wit
'r nog get?" Een beetje beteuterd zei ik: ,,Nee
vrouw Cortisse, op 't ogenblik neet". ,,Wit 'r
wat 'r da doot" zei zij, ,,da goat ier heevesj, da
kroep ich nog get onger de dekke"
Een volgende keer wekte ik haar op goedsmoeds
en dankbaar haar leven op te offeren en zich
over te geven aan Gods H. Wil en toen antwoordde zij mij heel flegmatiek: ,,Joa hier Kaploan, gaap ins taege-n-eene bakoave" . . . .
Heel kalm en rustig en goed voorbereid is zij
kort daarop gestorven.
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2. ^tlmn^ en }ijn fionb
Sjpaasse zint sjpaasse, mae went der honk
de kaar besjiesst da huere de sjpaasse-nop.
(Oud Kerkraads spreekwoord)

?l

ij woonde daarachter ieverans bij de Schrievershei zouden onze Vlaamse broeders zeggen
en hij had een hond. Hij had een trekhond. Beter
zou zijn om te spreken van een hondje. Hoe de
man er met mensen-mogehjkheid in slaagde om
telkens en telkens weer „e zoene sjrankel" van
een hond aan te schaffen, weet ik niet. Misschien
was het een kwestie van in-teelt, misschien had
Helmus een bijzondere smaak voor onvolgroeide
hondenrassen, maar zeker is het, dat ik hem vele
jaren heb gekend en steeds en steeds weer heb
zien sjokken met een heel klein trekhondje voor
een grote kar.
Met zijn hond deed hij kleine vrachten, bezorgde
kolen van de „Hollesje Koel" bij de klanten en
als specialiteit dreef hij een handel in wit strooizand uit de hei. Deze nering liep nogal druk.
want de kleine lieden pleegden in die dagen
's Zaterdags en vóór hoge feestdagen de keuken
mooi te maken door wit zand in allerlei figuren
uit te strooien over de vloer, die gewoonlijk uit
leem of „tras" bestond. Maar 't drukst had Helmus het toch vóór de grote ,,bronk" als iedereen
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zand nodig had voor de versiering van de
„bronkweg".
De kolenhandel liep ook zowat het hele jaar regelmatig door. Er zijn nu eenmaal mensen die
vroegtijdig hun voorraden inslaan en mensen die
wachten tot op het laatste ogenblik als ze iets
nodig hebben.
De hond van Helmus at zijn brood waarlijk niet
in ledigheid, maar ter ere van Helmus moet ik
zeggen, dat hij steeds duchtig mee hielp en de
,,trekhelp" om zijn schouders flink gespannen
bleef, vooral als de vracht zwaar was. Hij liet zijn
medewerker dus niet ,,alleen vuer 't noadgaare
zitte".
Eens op een snik- en stikwarme Julidag ging
Helmus vroeg de baan op naar Kerkrade om ko24

len te halen. Men bedenke dat er dichterbij nog
geen mijnen in bedrijf waren.
Helaas! toen hij ternauwernood een kilometer
van zijn woning verwijderd was, op de heenreis
wel te verstaan, viel de arme kleine hond ,,paaf
en pomp verloare" flauw voor de kar en lag voor
dood. Nu moet je al een heel ver in de deugd
gevorderde heilige zijn, om bij zoiets kalm en
zachtmoedig te blijven; en een heilige . . . nee,
dat was de goeie Helmus niet. Met de nodige
,,nondejuu's" en andere schietgebeden voor dagelijks gebruik, spande hij het beest uit en deponeerde het, niet al te zachthandig, in de kar.
Voort ging het weer langs de stoffige weg. Misschien had Helmus nog de zoete hoop, dat de
appel flauwte van zijn kameraad niet lang zou
duren.
Maar dat viel niet mee! Hij trok over de eindeloos lange Heerenweg langs ,,g'n kloesbaak",
door Heerlen, waar sommige ,,windjbuule" hem
met hun gezeever en getreiter de dampen aan
deden, de steile Heesberg op langs Valkenhuizen, onder-Spekholz en Kaalheide, en steeds lag
de hond nog zacht en kalm flauw te zijn. Helmus
zweette, neem me niet kwalijk, en zwoegde de
Hamberg op door Kerkrade en kwam eindelijk . .
eindelijk, — op de „Hollesje Koel".
De hond werd, steeds nog buiten westen, uitgeladen, de kolen werden ingeladen en Helmus
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zijn gemoed werd volgeladen. W a n t de mensen
daar op de ,,koel" hielden hun mond ook niet en
verveelden hem danig met hun ,,Zaat meester" . .
en hun, „maa wie han iech et noe" . . . en zomeer.
Boven op de kolen kwam de hond te liggen en
Helmus ocharm ,,sjoefde en sjinde" de weg terug
naar de Schrievershei. 't Is gauw gezegd maar
niet gauw gedaan. Het leek wel — eeuwen-dereeuwen-amen-zolang duurde die akelige snikwarme terugreis. Er werd halt gehouden, er werd
geduveld en gescholden, er werd bier gedronken,
veel en veel meer dan het batig saldo van de
vracht g e d o o g d e , . . . steeds maar lag de arme
hond voor mirakel op de kar.
Aan alles komt een einde, behalve aan de eeuwigheid, zeggen de paters, en zo geschiedde het, dat
Helmus ten lange leste toch in de verte zijn nederige kluis en woning ontwaarde en zag opdoemen aan de horizon en toen . . . .
Juist toen onze vriend even pauzeerde voor de
laatste krachtsinspanning, zuchtend zijn zweet
afdroogde met zijn rode zakdoek en met woedende blikken schuinsweg oogde naar Bello,
kwam dat beest weer bij zijn verstand, om het zo
maar eens uit te drukken, lichtte flauw zijn kop
op en keek enigszins beneveld zijn baas in de
ogen.
Deze, bevangen door een sterk vermoeden van
geraffineerde arglistigheid bij zijn plichtvergeten
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schavuit van een hond, werd door een toomloze
woede overmeesterd. Hij omklemde zijn mispelen
stok met krampachtige vuist en met de strijdkreet: „Zos doe sakkerallement noe ooch nog
kieke", sloeg hij toe en . . . 't spijt me dat ik het
zeggen moet, het edel dier zonk levenloos neder
op de kolen en . . . Helmus moest een nieuwe
hond hebben.

,,Ik drong aan op da:delijke staking van
elke onwettigheid."
Multatuli.

De zaak werd met een nieuwe hond op de oude
voet voortgezet en aangezien dergelijke voorvallen als flauwvallen enz. achterwege bleven,
leefde Helmus met zijn hond in een goede,
vriendschappelijke en kalme verhouding totdat. .
op zekere dag in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden verscheen de mededeling
. Wij Wilhelmina bij de Gratie Gods enz.
enz
. Aan allen die dit zien en horen Salut! . . .
Doen te weten enz. enz. enz. . . .
En de trekhondenwet anno zo en zoveel was tot
stand gekomen.
Edoch Helmus noch zijn hond hadden hiervan
enig vermoeden . . . .; totdat er weer eens op een
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dag enige maanden later een brief bezorgd werd
bij Helmus waarbij hij opgevorderd werd op die
en die datum op dat en dat uur te verschijnen
bij het gebouw der Openbare Lagere School met
hond en kar, teneinde enz. enz.
Zij verschenen en troffen ter plaatse vele collega's en lotgenoten.
In een kamer van het kostershuis voor het open
raam had plaats genomen de inspecteur van politie met een groot register vóór zich op tafel.
Buiten voor het huis stonden een paar agenten.
Op beurt en nummer werden Helmus en zijn
hond opgeroepen om aan te treden.
Een der agenten hield een maatstok langs het
armzalige hondencorpus en gaf een getal door
aan de inspecteur. Deze schreef iets op in zijn
register en Helmus keek toe.
,,Te kleen", zei de inspecteur.
,,Wat zekt er hier?" vroeg Helmus.
,,Dae hond is te kleen" hernam de inspecteur.
Helmus keek naar de inspecteur, naar de agenten
en naar zijn hond en zei toen: ,,Hae is mich groet
genog".
De politieautoriteit vermoedde, zeer ten onrechte,
onwil of opstandigheid en zei kortaf:
,,Mae mich neet".
,,Ier hooft ooch neet mit 'm te vaare hier", antwoordde Helmus ad rem.
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„Och man", korzelde de inspecteur, „Uere hond
is te kleen volgens de wet".
„ W a t wet" opperde Helmus in uiterste verbazing: „Ier wilt mich toch neet wiesmake dat ze
een wet gemakt hubbe op miene-n-hond".
„Dae hond is aafgekuurd", zei de inspecteur
kwaad.
,,Aafgekuurd?" . . . aafgekuurd? . . . Helmus begreep er hoe langer hoe minder van. „Aafgekuurd? Mae hier hae hooft toch neet soldoat te
waere".
Toen barste de bom! Z . E. gestrenge rees op en
donderde de arme, onthutste Helmus zodanig
met artikelen en paragrafen om z'n oren, dat
deze achteruit deinsde en een ogenblik „oane
bezei" stond te kijken.
Verwezen richtte hij zijn blikken in het rond,
maar hij ontdekte nergens het meegevoel waarop
hij meende aanspraak te kunnen maken. Integendeel, op ieder gelaat zag hij slechts tekenen van
grote hilariteit, die plotseling een uitweg zocht
in een bulderend gelach van alle omstaanders.
Zelfs de inspecteur lachte tenslotte mee.
Toen schudde Helmus het stof van zijn voeten
en ging mopperend en nondejuu-end met zijn
miskende vriend en medewerker in de richting
„Kroenemig" huiswaarts.
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3
Hoe kan men in zijn waan 20 vroeg bedrogen worden.
Vondel.

Wij hebben allen in ons leven dagen gekend die
gelukkig begonnen en ongelukkig eindigden.
Soms is het in het oog van een buitenstaander
een kleinigheid, die onze vreugde in leed doet
verkeren; maar wat weten anderen van de roerselen in ons binnenste?
Zulk een dag beleefde Helmus eens, lang geleden, in een der eerste jaren van deze eeuw.
Op een stralende Juni-Zondag was hij vroeg
opgestaan. Zijn vrouw „'t Berb" en de kinderen
sliepen nog toen hij met luchtig hart naar buiten
trad en zijn blik liet gaan over de hei. In de dalen
boven het sompige ven hingen nog de ochtennevels maar de bruine heuvels hadden al gouden
randen. Even later ging de zon op achter de
Heksenberg. W a t kan er mooier zijn dan zulk
een Zondag op de hei!
Even luisterde Helmus naar de schelle roep van
de „sjarluut", die blijkbaar nestelde in het lage
struikgewas aan de bosrand, naar het gekwetter
van de mussen op het dak en de vele geluiden
om hem heen. Zijn hart werd ruim en hij voelde
zich gelukkig.
Ik heb eens gelezen van een philosoof in het oude
Griekenland, die zich verheugde als het regende
omdat hij dan mooi weer kon verwachten en die
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droevig werd gestemd als de zon scheen; want
dan kon er alleen maar een verandering ten
kwade komen. Zulk een philosoof was Helmus
niet. Hij genoot van de schoonheid, die de zon
rondom te voorschijn toverde, naarmate zij bij
haar opwaartsklimmen de nevelen verdreef.
Helmus was gelukkig en zong terwijl hij zich opmaakte om vóór de Mis de noodzakelijke bezigheden om huis en hof te verrichten.
Hij zong een lied van zon en lente:
W e n t 's murges ier de zon opgeet
D'r maelder ziene sjwaljuu sjleet
En went de musje stapelgek
Zich toldere-n-i sjtroek en hek
En sjaat're veul en neet genog
Da zit 't vreugjoar i gen loch.
W e n t 's Zondigsmiddags riek en erm
Viuelkes zukt langs hek en berm.
En vaeskes vuur de vinster zet
Mit sjluetelsbloom en busjrozet.
Die op de wand'ling zint geploch.
Da zit 't vreugjoar i gen loch.
En went me mennige jonge held
Alleen zut sjlent're doer ge veld,
W e n t hae op paedjes wand'le geet
W o e ee roedkuppig maedje sjteet.
En deed esof hae blumkes zoch.
Da zit 't vreugjoar i gen loch.
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Na de Mis ging Helmus met zijn vriend ,,d'r
Haari" een borrel drinken en een potje kegelen
bij ,,d'r Bert". Geen mens was zo voldaan als hij.
Geen wolkje aan de hemel, geen wolkje in zijn
gemoed!
Dit bleef zo tot in de namiddag, toen hij besloot
een wandeling te maken in de hei. Bello mocht
mee.
De wandeling begon goed. Vrolijk rende Bello,
genietend van zijn ongewone vrijheid, nu weer
ver vooruit, dan weer met zijn neus op het een
of ander wild-spoor naar links of naar rechts uit
de koers om plotseling weer uit bos of struweel
op te duiken en blaffend tegen de baas zijn
vreugde te tonen.
Zo liepen ze samen, gescheiden en toch vereend,
langs de Heksenberg oostwaarts door de bossen.
Met kennersblik monsterde Helmus de nieuwe
ontginningen in het ,,Sterrebach"" en zwenkte
toen naar het noorden om langs het ven naar
huis terug te keren. Geleidelijk aan werd hij een
beqtje slaperig en ten lange leste vleide hij zich
neer op een schaduwrijk plekje om een uiltje te
knappen . . . .
Hij droomde . . . . en in zijn droom voltrok zich
de kentering van mooi naar leelijk, van geluk
naar ongeluk . . . .
Hij droomde eerst. . Waarvan? . . . . W i e zal
het met zekerheid kunnen zeggen? Misschien
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van voordelige handelstochten langs bloemrijke
dreven beschenen door de zon
misschien
van kermisvreugde en feestgedruis . . . maar
t o e n ! . . . . Kwam er daar geen monster uit het
donkere bos om hem te besluipen en te bespringen? Voelde hij niet hoe wrede klauwen geslagen werden in zijn arm? . . . . Helmus schrok
wakker . . . . richtte zich halverwege op . . . wreef
aan zijn ogen en zag een boswachter in een
groen uniform, die ruw schudde aan zijn arm.
,,Zeg eens baas, is die hond van jou?" vroeg de
man bars.
,,Wat bleef hier?" was de wedervraag van Helmus.
,,Of die hond van jou is".
Helmus keek min of meer wezenloos in het rond
en zag Bello dartel huppelen over de hei, onbewust van goed of kwaad, zoals honden nu eenmaal zijn.
„Joa hier, dat is d'r Bello", gaf hij aarzelend toe.
,,Dan moet ik je twee verbalen maken; één omdat
je op verboden jachtterrein bent met je hond en
één omdat je hond niet gemuilkorfd is, zoals
wegens voorkomende hondsdolheid is voorgeschreven".
,,Twie verbalen hier", zei Helmus onthutst, en
met een zwakke poging om zaken te doen vervolgde hij: ,,Went v'r da noe ins zagte-n-ee, dat
wuer toch ooch al sjoen".
33

„Kom, kom, geen gekheid", hernam de man der
wet. ,,Hoe is je naam?"
Helmus keek naar de boswachter, toen naar zijn
hond en constateerde tot zijn grote verlichting,
dat deze laatste zich snel verwijderde en op grote
afstand schuil ging in de bossen. Met de sluwheid van een geslepen „Hidsjer" zeide hij, „och
leeve hier, dat is joa allemaal mer spas, dae hond
is gaar neet va mich".
Even stond de ambtenaar sprakeloos, toen tastte
hij naar zijn revolver en sprak: ,,Dan schiet ik
dat beest kapot".
Nauwelijks was het gezegd of daar kwam Bello
weer uit het bos te voorschijn en naderde springend en blaffend zijn ongeluk.
De boswachter richtte zijn wapen, maar Helmus
sprong plotseling op en greep hem bij de arm.
„Neet sjeete hier es-e-bleef, dae hond is waal va
mich".
De man werd rood van kwaadheid en zei: ,,Dan
krijg je d'r nog een derde verbaal bij wegens belemmering van een ambtenaar in functie".
Op dat ogenblik ging Bello, dat goeie stomme
dier, hijgend liggen aan de voeten van zijn baas
en keek met kwijlende tong naar de boswachter
. . . . Deze keek ook . . . . en met een grijnslach
cp zijn wreed gelaat zei hij tot de geslagen Helmus . . . . ,,en een vierde verbaal omdat je hond
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geen penning draagt. Dat zijn vier posten man.
Hoe is je naam?"
Helmus, gebroken en geslagen, noemde alles, zei
alles, bekende alles en ging daarna langzaam in
de richting van de Schrievershei, naar huis.
,,Veer poste" ...Maria Joezep... veer poste".
Telkens en telkens weer herhaalde hij die woorden. Hij keek niet waar hij liep, raakte verdwaald
in het verraderlijke ven, zakte tot aan zijn knieën
in het moeras . . . . ,,Veer poste, nonde-nonde-juu
veer p o s t e " . . . . . .
Thuis gekomen was hij een angstig raadsel voor
de goeie Berb en voor de kinderen. Z e keken
hem na zoals hij met wilde gebaren ronddoolde
over het erf, door de stallen en de huiswei
„Veer poste"
,,Hillige Cornaelis bid v'rons, ich gleuf hae haet
't op de nerve" zei Berb.
. . . . ,,Veer poste" . . . .

35

3» 5|eeömanö
1.
i i ^ e vreemde heer hing over de onderdeur
van de schuur en betoogde . . . .
Heesmans begreep het niet. Hij leunde met gekruiste armen op de steel van zijn dorsvlegel en
keek van Miei, zijn zoon, die in dezelfde houding
naast hem stond, naar de heer bij de deur.
,,Wat mint er hier?" vroeg hij toen.
Ik vroeg U of U een abonnement op het dagblad
van Maastricht wilt nemen, zei de heer.
Heesmans begreep het nóg niet: ,,Mint 'r de gez^t va Mastreech hier?"
„Ja, ja, het dagblad", zei de vreemdeling.
„Miene leeve-n-hier, die hub ich al joare-n-en
joare", zei Heesmans.
Nee, betoogde de vreemdeling, U hebt de anderdaagse courant, die verschijnt maar driemaal in
de week. Dinsdags, Donderdags en 's Zaterdags. Nu hebben ze d'r een dagblad bij gemaakt.
Dat verschijnt alle dagen behalve 's Zondags.
Wilt U dat niet liever hebben? Alle dagen het
nieuws thuis bezorgd . . . .
„Al daag een gezet", schrok Heesmans, ,,al
daag"!!! ,,Leeve-n-hier, op de gezet van 's Zoaterdigs laes ich de ganse waek. Die van 's Diensdes en 's Donnesjtes doa kom ich va me laeve
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neet aa. W a t zou ich mit al daag een gezet doe?"
„Dan leest U zeker de krant heel en al door, zei
de heer, ,,advertenties en feuilleton" enz
„ W a t ich laes dat laes ich good", zei Heesmans.
Ja, maar het nieuws is toch meer waard dan de
leugentjes van zo'n feuilleton . . . .
„Lueges zekt 'r hier", vroeg Heesmans ontsteld.
,,Lueges?"!! ,,Is dat da geloage? Miei huusj 't
wat e zaet? Hub ich da noe al joare lank geld oet
gegaeve vuur lueges?"
„Mae Pap, wos doe dat da neet, dat der feuljetong mer lueges zint?" vroeg Miei. ,,Dat wit toch
iederee".
„lederee", schreeuwde Heesmans. „Iederee, ich
wos 't dan toch aevel neet!", en toen tot de ontstelde heer bij de deur: ,,Makt uch e weg, en zekt
an die kaels i Mastreeg, dat ze hun lueges an
anger luuj motte verkoope. Ich laes va me laeve
geen gezet mie".
Woest greep hij zijn vlegel en begon te dorsen . .
2.
Grote verslagenheid heerste er in huize Heesmans! Het prachtige vette mestvarken was vlak
voor de slacht gestorven.
Gisteren nog wroette het met vrolijk geknor, gulzig in de mestvaalt en de huiswei, morgen zou
het geslacht worden en vandaag in de vroegte
lag het beest plotseling morsdood in z'n hok.
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Honderd en twintig kilo vlees naar de haaien!
De hele familie stond saamgedrongen voor het
hok en keek naar het cadaver. Heesmans, zijn
vrouw, Miei, Leentje met de sproeten, de lange
Sep en de tweelingen Driek en Frieda, de nakomertjes.
De een zei wat, de ander zei wat, maar het was
allemaal even droevig.
„V/ie is 't meugelig, wie is 't meugelig, ja noe
zek mich ins wie 't meugelig is"! zei Heesmans.
„Zouw 't zich deed verjrekt hubbe?" opperde
Leentje schuchter.
,,Doe bis eene gek", sakkerde Heesmans, „woevuer zow zoe deer zich da noe versjrekke?"
„Mae Pap, 't keus toch zie", zei Miei.
„Ow wat, domme kal, versjrekt, versjrekt,
Non-de . . . . "
,,Pap noe vlook toch neet", smeekte Frieda met
tranen in de ogen. ,,Vier w^eete-n-'t toch ooch
neet, en vier konne toch ooch neet d'r vuer".
De goede vrouw Heesmans omklemde zwijgend
met beide handen de arm van haar man. Tranen
biggelden langs haar rimpelwangen. Z e zuchtte.
„Noe zek mich toch ins . . . " herbegon Heesmans,
„noe zek mich toch ins wie 't himmelstaere-sakkerallement... non-denon—de . . . . "
„Pap! Pap!" riepen de meisjes . . . .
Toen hief vrouw Heesmans de handen ten hemel
38

en snikte. ,,Doa likt 't erm deer en is kapot,
ocherm kapot.
En toen met philosophische berusting:
„Noe zeet er ins wat der minsj is" . . . .
3
Een nagel aan de doodkist van Heesmans was
zijn jongste zoon „'t Drieksjke".
Het was niet bepaald een kwaje jongen, maar
een beetje verwend, zoals dat meer met nakomertjes het geval is. Het grootste kruis voor vader
Heesmans was wel, dat die aap steeds maar weer
de school spijbelde. W a s dat op zichzelf al erg
genoeg, het werd bepaald een obsessie voor
Heesmans sedert de invoering van de leerplichtwet. Goeie noch kwaje woorden hielpen en als
„der Pap" de stok teneinde raad wou te hulp
roepen bij zijn opvoedkunde, liep Driek weg en
werd 's avonds stiekum langs een achterdeurtje
naar binnen gesmokkeld door een der huisgenoten; want ze waren allemaal even gek met dat
joch.
Op een goeie of beter kwaje dag was het eindelijk zover! Heesmans kreeg, nog wel door de
veldwachter, een grote brief thuis gebracht met
de opvordering om te verschijnen voor de commissie tot wering van schoolverzuim. Dergelijke
officiële brieven waren voor een eenvoudige ziel
als vader Heesmans een ramp. Geheel terneer
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geslagen kwam de arme stakkerd op het bepaalde uur op „'t kantuurke" van de school waar
de commissie zitting hield.
Pastoor Smits was voorzitter, mijn vader secretaris en de heer Otermans lid. Erg gevaarlijk was
't college niet, maar Heesmans was zodanig onder de indruk, dat hij in 't eerst maar stamelend
zijn woord kon doen.
Toen hem echter werd voorgehouden, dat bij
bestendiging van de toestand de rechter erbij te
pas zou komen, liep hem zijn gemoed over en
werd hij bepaald welbespraakt.
„Hiere-n-ich ka niks d'ra doe, d'r lummel is mich
uever d'r kop gewasse! Mae miene leeve meester kont ier mich da neet helpe, dat ich van 't
gerich aaf bhef? Howt 'm d'r nutterd, mienentwaege mit een wietsj dat e zes waeke neet mie
op de V
ka zitte".
„Dat moag neet", zei m'n vader.
„Meester ich gaef uch volmach, va mich zolt 'r
geene las kriege al howt 'r em dat e
„Ho! Ho!" zei de pastoor. „Ee bietje kalm. ,,Ier
zolt es vader toch wal im sjtand zie, om zoene
peumes te regeere".
,,Hae is mich uever d'r kop gewasse, hier pastoer,
d'r meester mot mich helpe".
,,V'r zolle w^al ins zie wat v'r konne doe ", zei
m'n vader
En er werd wat gedaan!
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's Avonds werd een afspraak gemaakt met de
veldwachter en toen ,/t Drieksjke" de volgende
morgen, ongelukkig voor hem, niet spijbelde
maar op tijd aan school verscheen, kwam ook de
veldwachter. In uniform met sabel en al!
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En ten aanschouwe van de hele schoolgemeente
werd er een geweldig melodrama opgevoerd...
,,Dao is d'r lummel!" zei m'n vader.
„Zoe is dat 'm", zei de veldwachter, ,,da kom
doe mer ins hie".
Drieksjke wilde wel weglopen, maar hij kon niet
van zijn plaats. De schrik was hem in de benen
geslagen. Hij kon alleen maar sidderen.
De veldwachter haalde een paar grote glinsterende boeien voor de dag en bulderde: „Hie mit
de heng"!
„Och nee asebleef. Ich doen't aevel ooch zieker
neet mie!" schreide 't Drieksjke.
„Nieks doa, hie mit de heng" en klik-klik zaten
de boeien,
Drieksjke zakte in zijn knieën
en beloofde...
en beloofde
,,Zint zes waeke op water en broed genog meester?" vroeg de veldwachter.
,,Wen v'r al ins om d'r angere daag water en
broed zagte", pleitte m'n vader.
„Ier zeet veul te good. Om d'r andere daag knuppelsoep d'r bie wuer baeter", zei de veldwachter.
Toen maakte zich uit de troep angstig toekijkende kinderen 't zusje van 't Drieksjke, Frieda
los, en zakte als een hoopje ellende naast haar
gekluisterd broertje neer op de knieën
„Loat 'm toch veldwachter
loat 'm toch
42

asebleef
hae deed 't zieker va me leeve neet
mie
,,Zowe v'r 't nog ins één kier aazie veldwachter?"
vroeg mn vader, die zelf een beetje verlegen
begon te worden met het geval.
„Ier zeet veul te good, mae 'r mot 't zelf wiete",
was 't antwoord. De boeien werden losgemaakt
mae went ich dich nog ins in de Hoestere hub, da gees 'te mit, al gebuerd wat wilt"...
't Drieksjke sloop meer dood dan levend uit de
buurt
, maar gespijbeld heeft hij nooit meer.
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4- JBe tamilie V..*
:en enig mens was die madame toch. Telkens
als ik er ging middageten werd ik evenzeer getroffen door haar meesterHjke kookkunst als
door haar goeie hart.
Na de dood van haar man ,,der Lenaad" was ze
alleen gebleven met haar zwager „'t Hubke";
want kinderen had ze niet. Nooit gehad ook, geloof ik.
Ook „'t Hubke" was in zijn soort een goed mens,
maar jammer genoeg ontwikkelde zich bij hem,
met het klimmen van de jaren en het toenemend
verkindsings-proces, een onbeheersbare neiging
om steeds en altijd de goeie madame tegen te
spreken en op stang te jagen. Dit laatste lukte
hem nu wel niet, omdat alle pogingen afstuitten
op haar gelijkmatig humeur, maar hij probeerde
het toch telkens maar weer.
Toch had hij wel respect voor zijn schoonzuster,
maar in haar tegenwoordigheid toonde hij dat
zejlden of nooit. In dit opzicht heb ik nooit de
donkere spelonken van zijn gemoed kunnen peilen. ,,Der Lenaad zieliger had mich dekker gezaat
Hoebaet zaat d'r Lenaad
Ich han
ing gow vrouw,
ich han ing sjtaatse vrouw
ing baeter vrouw vingste neet op tien kirk44

durper
maa Hoebaet zaat der Lenaad zieliger
trouw dich va me laeve neet
Aldus sprak „'t Hubke" vaak als zijn schoonzuster er niet bij was.
Eens op een barre koude winterdag zat ik voor
het eten met Hubke aan de kachel.
„Sjoeg wat is 't toch mer koad", zei Hubke, terwijl hij zijn handen wreef en warmde, ,,ich
weet neet wie koad of 't is, 't is e zoe koad an de
veut en an de heng, 't is melaeve nog neet e zoe
koad gewae".
Ik zat er tamelijk onbenullig bij en wist niets
beters te beweren dan „joa 't is ooch geweldig
koad".
Als twee mensen lange jaren samen leven, nemen
zij niet alleen veel woorden van elkaar over, maar
ook veel gedachten. Onder dezelfde omstandigheden denken en doen en zeggen ze dan tenslotte ook niet zelden hetzelfde.
Dit bleek ook hier toen de madame binnen kwam
met de soep. ,,Sjoeg wat is 't koad", zeide ze,
,,ich weet neet wie koad of 't is, 't is e zoe koad
an de veut en an de heng".
Met minachtend duimgebaar over zijn schouders
bitste „'t Hubke"
„Huur de madoe-le-ge,
't wuer koad"!!!
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2.
Op een kermisdinsdag zat ik met Hubke aan tafel. Ik had honger en zag met verlangen uit naar
het moment dat de madame het, vandaag zeker
extra lekker, maal zou binnenbrengen. Hubke
had geen eetlust. Een beetje katterig na een woelige kermismaandag-nacht was hij even vóór
het middagmaal pas opgestaan. Zijn humeur was
navenant en dat bleek al heel gauw toen madame
het eten opdiende.
„Its-te-neet mit Hoebaet?" vroeg ze.
„Nee!"
„Doe bis laat heemkomme dis nach".
„Joa!"
,,Wae woar beej dich?"
„ W a e zow beej mich zie gewae?"
,,Woar d'r van Wersch beej dich?"
oa .
„Woar d'r Alsdorf ooch beej dich?"
oa .
„Hod 'r uch och get gaete?"
„Joa"!!!
,,Hod 'r uch ooch get der beej gedronke?"
Toen barste Hubke los: „Nee v'r howe-n-os al
get d'r beej gezeeverd"!!!
3.
Heerlijk kon Hubke zaniken. Zijn geheugen verdween met de jaren hoe langer hoe meer, maar
toch vertelde hij graag.
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Eens op een keer begaf hij zich bij de soep op
het netelige terrein van de wereldpolitiek,
„'t Is mich get mit dae kreeg", zei hij.
Nu was er bij mijn weten op dat ogenblik nergens
een oorlog gaande. W e l waren enige jaren geleden een paar opeenvolgende balkanoorlogen
geweest maar de vrede was al vóór lange tijd
gesloten en ongestoord gebleven.
,,Wat mint 'r vuur inne kreeg?", was dan ook
mijn verbaasde vraag.
„D'r kreeg van de
wie heesje de kaels
de
Tussen twee lepels door poogde ik hem te hulp
te komen en opperde „de Turke".
„Nee, neet de Turke
och
de
de..."
Ik at intussen door en madame bracht de coteletten met de overbodige aanmoediging: ,,Noe
aet toch mer good".
Hubke peinsde nog steeds op de wrede verstoorders van de wereldvrede
de
ich begriep
't neet
honged moal sjprikt me druever
de
"
„De Grieke?" vroeg ik.
,,Nee, neet de Grieke
nee 't woare de
De coteletten waren heerlijk maar ik wilde toch
graag weten in welke contreien de geest van
Hubke oorlog voerde en noemde achtereenvolgens, met de nodige tussenpozen,
„de Ser47

viers",
,de Roemene"
,,de Montenegreine"
ze waren het niet!
Bepaald onaangenaam werd Hubke echter getroffen toen ik teneinde raad „de Tripolitane"
waagde in het geding te brengen.
„Wie nums-te-die kaels?" vroeg hij.
„De Tripolitane", zei ik.
Met een wegwerpend gebaar schoof hij „de Tripolitane" op zij
Intussen was madame met een fijne „omelette
a la confiture" binnen gekomen, die mijn aandacht zeer in beslag nam.
„Ich han dizze murge nog druever gesproake mit
d'r
mit d'r
" zei Hubke.
„Mit wem", vroeg ik.
„Mit d'r
och doe kins 'm. Hae kumt nogal
ins heej
d'r
"
„D'r van Wersch?"
„Nee, neet d'r van Wersch
d'r
"
„D'r Kusters?"
„Nee, neet d'r Kusters
d'r
"
Ik was langzamerhand met de omelette klaar gekomen en madame had de pudding binnen gebracht.
„Och doe wits wal", zei Hubke, „hae hat ing
sjmeejerei".
Aha, dacht ik, we komen d'r wel, ,,d'r Schmitz".
„Nee, neet d'r Schmitz, zoe meen ich 't neet
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Da brikt ins inne — inne-n-erm, da brikt ins inne
ee bee".
Ik dacht het zal een dokter zijn.
„D'r Dr de Wever?"
„Nee ginne dokter", zei Hubke, d'r
Misschien zou 't een apotheker kunnen zijn en
ik opperde . . . . „de Hesselle".
„Nee neet d'r de Hesselle
och doe wits wal
hae wont doa in de sjtroat noa 't sjtaatsburo
wie
heesjt de sjtroat?"
De „Emmasjtroat?"
„Nee neet de Emmasjtroat"
de
e
e
„De Saroleasjtroat
„Neen neet de Sarolea^
sjtroat
ich ming van de anger zie
De pudding was intussen verorberd en terwijl
ik een appel schilde poogde ik het bureau van de
Staatsmijnen van de andere kant te benaderen
en noemde „de Giersjtroat?"
„Nee neet de Giersjtroat, die neet'".
,,De Stationsjtroat?"
„Nee neet de Stationsjtroat,
de
och
Het liep tegen tweeën en ik moest weg. Het probleem is onopgelost gebleven
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5. „Pronk" feermfö
/C^ Is mijn gedachten teruggaan naar het verleden, komen bepaalde gebeurtenissen helder
naar voren en andere blijven vaag op de achtergrond. De ene belevenis staat voor mijn geest,
niet zelden met vele bijkomstigheden, en andere
kan ik niet, of ternauwernood, in mijn geheugen
terugroepen.
De kermisdagen uit mijn jeugd zie ik steeds
zonnig en stralend. Een regenachtige kermisdag,
en natuurlijk zijn er vele gew^eest, herinner ik mij
niet. Het was mooi weer als de huizen gewit en
geschilderd werden in de voorafgaande dagen.
In stralend zomerweer werd er getimmerd en gebouwd aan kermistenten en kramen op de kerkberg. De zon scheen als wij kinderen uittrokken
om bloemen en groen te halen in veld en beemd
voor de versiering van de processieweg, „der
bronkwaeg". Zonnig was het weer en zonnig
waren de harten van de dorpelingen, oud en
jong als de „bronkpalen" werden gezet en de
erepoorten en ,,hilligehuskes" gebouwd v/erden
en versierd.
Als de harmonie op de vooravond van de processiedag met een deputatie van de schutterij uittrok om de kermis "in te lopen" en „in te spelen"
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glinsterden de instrumenten en de passementen
van de uniformen in de zon.
Duidelijk zie ik dit alles vóór me en ik hoor het
daverend geluid van de kamerschoten weerkaatsen langs de heuvelen als de kermis werd „ingeschoten" op Zaterdagavond en tegen de
ochtendschemering op Zondagmorgen.
Langs de straten en wegen waar na de Hoogmis
de processie ging trekken, heerste grote bedrijvigheid van het krieken van de dag af.
De laatste hand werd gelegd aan de versiering
en in het midden van straten en wegen ontstonden ware kunstrozetten van bloemen, wit en gekleurd zand en blauwsel.
De dorpelingen die met hun gasten van her en
der aandromden naar de kerk, vermeden angstvallig het midden van de straten, want de wegversiering mocht alleen betreden worden straks
door de Priester met het Allerheiligste.
De kleine oude kerk kon op die dag de menigte
niet bevatten en velen waren gedwongen om
buiten op de kerkberg zo goed mogelijk door de
wijd geopende deuren de dienst te volgen
Na de H. Mis een korte pauze en dan trok de
lange schilderachtige stoet onder de plechtstatige
tonen van de harmonie langzaam voort. Vlaggetjes op de bronkpalen tekenden de bronkweg
als één lange guirlande Alleen bij het oude Cor51

tissehuis waren de palen steevast met groene
takken getooid. „Neet vuur 't'eent of 't angert",
zei vrouw Cortisse, ,,mae Ooze Leeve-n-Hier is
i Jeroesalem ooch mit greun tek igehold". Ja zij
had liturgisch gevoel de oude vrouw! W i e kende
er zoals zij de oude gewoonten en gebruiken?
W i e had zoals zij de oude dichterlijke sfeer vastgehouden uit lang vervlogen dagen?
W e n t God doer 't durp gedrage waerd.
Da val ich op-n-kneje.
Der Hiemel zaegent dan de aerd.
En 't leed is hoaf geleje.
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Der boer ka wirke wie-e-wilt.
Ka plooge-n-en ka-n-aege,
Mae of 't land ooch vruchte gieft,
Dat likt aa God gelaege.
D'rom, of ich vruid heb i gen hoes.
En of doa waerd geleje,
W e n t God doer 't durp gedrage waerd.
Da val ich op-n-kneje.

Indrukwekkend was telkens weer de plechtigheid bij de rustaltaren die langs de weg onder de
bomen waren opgericht, Hoe ontroerde de zang
van het kerkkoor in die groene tempels van ongekorven hout in Gods wijde ruimten. De zielen
van de eenvoudige dorpelingen waren zeker niet
steeds zonder kerf of schram gebleven maar met
Hem, die zij met hooggestemde harten rondvoerden langs hun huizen en velden en wegen, hielden zij het oude geloof vast en leverden het over
aan de volgende geslachten.
Bij de plechtige zegen met het Allerheiligste over
de knielende mensen kraakte telkens een salvo
van de schutterij en onderwijl sussende moeders
hun opgeschrokken kinderen trachtten te bedaren, zetten de voorbidders in met een langgerekt
„Wee-ee-s gegroet Maria"
De processie
kwam weer langzaam in beweging
en zacht
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mompelde de menigte het antwoord
nu en
in 't uur van onze dood. Amen"
Zoals het blauwe hemelgewelf aan de horizon
de aarde schijnt te raken, raakt bij de Limburger
het hemelse niet zelden het aardse
Halverwege was er op de lange bronkweg gewoonlijk een gelegenheid waar de koorknapen,
die het natuurlijk in hun dikke wollen toogjes
extra warm hadden gekregen, zich even ongemerkt konden verwijderen om een slokje water
of limonade te drinken. Vooral de jongste koorknaap moest hier gewoonlijk onder handen genomen worden. Er bestond onder de koorknapen
op ons dorp namelijk een ongeschreven wet, dat
de drager van het houtskoolkistje voor de bijvulling van de wierookvaten, en dit was de jongste van het gilde, zijn bezweet gelaat moest afvegen met zijn blote hand. Men kan zich voorstellen dat de knaap na een tocht van anderhalf
uur in de brandende zon een afwassing en verfrissing nodig had.
Tijdens de slotplechtigheid in de kerk na afloop
van de processie, gingen de kramen en de vermakelijkheden op de kerkberg open en zodra de
mensen uit de kerk stroomden, sloeg de stemming
als bij toverslag om. De plechtige wijdingsvolle
vreugde van de bronk werd plotseling uitgelaten
vrolijkheid. De orgels van caroussel en schommel
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mengden hun wilde muziek met de vlotte marstonen van de aftrekkende harmonie. Commando's van de schutterij klonken boven het gesnater
van de kinderen uit en links en rechts hoorde
men luidruchtige begroetingen van dorpelingen
en gasten. De jongens toonden voor de ogen van
de meisjes hun kracht op „d'r loekas" en de
scherpe knallen van de slaghoedjes vermeerderden het rumoer.
De vrouwen wandelden onder gezellig gekout
naar huis en de mannen gingen „zich hie of doa
eene-n-op de lamp sjudde", totdat het zo zachtjesaan tijd werd voor het middagmaal
„De Kirmesmiddig".
Van diner spraken wij in die tijd niet; maar welk
diner in later jaren was te vergelijken met die
heerlijke, langdurige, overvloedige in-en-in gezellige kermismaaltijden uit mijn ouderlijk huis.
W a a r vond ik ooit die sfeer van uitbundige gastvrijheid, gezelligheid en jolijt weer.
De grote eetkamer met het goudkleurig behang
en de frisse eenvoudige meubels, een onbetreden
heiligdom door het jaar, was reeds een attractie
op zichzelf. Ik zie het genoeglijke gezelschap aan
de lange tafel: „d'r nonk Antoen mit de tant
Mieke", „d'r nonk Nikloas mit de tant Trut, d'r
nonk Fitterjoe, de ouw tant Angenies va Sumpel'
veld, de deftige tant Melanie va Vols", neven
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en nichten en een wisselend gezelschap vrienden en kennissen. Ook volslagen vreemden soms
door de een of ander, huisgenoot of gast geinviteerd. Het kwam er op zo'n dag immers niet op
aan. Een gast, die op een kermisdag voor het
eerst kennis maakte met zijn gastheer of gastvrouw, bleek niet zelden een kostelijke aanwinst
in de feestkring te zijn.
,,Nonk Antoen" introduceerde bij voorkeur de
een of andere kennis uit het land van Rode, die
door zijn ongezoute taal werd geacht in staat te
zijn „de ouw tant", die nogal kwezelachtig en
bemoeiziek was, of de „deftige tant Melanie"
min of meer te choqueren.
Eens op zo'n dag was hij bijzonder gelukkig en
had de „hand gelegd", zo zou de term luiden in
de taal van een impressario, op een zeer heterogene combinatie.
Twee bekende typen uit het land van Rode, „d'r
Mattis en d'r Pitter-Grades" en een rasechte
Hoog-Hollandse Kapitein, die naar ik meen, in
Zuid-Limburg vertoefde in verband met de voorbereiding van komende legeroefeningen. Hij
stelde de gasten voor aan mijn vader en moeder
en gaf tevens de nodige aanwijzingen voor de
strategische opstelling van zijn gasten aan tafel.
„Zet d'r Pitter-Grades naeve die va Sumpelveld
en d'r Mattis naeve die va Vols, sjwoager, da
belaeve v'r sjport. D'r herr kapitein kriej iech
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miech selver naeve miech, da kan iech miech in
't hoch-hollendsj uube".
Aldus geschiedde.
De soep werd in betrekkelijke rust verorberd,
want de gasten moesten natuurlijk acclimatiseren.. Pitter-Grades klom hoog in de achting van
tante Angenies met de mededeling, dat hij in
zijn jonge jaren als pauselijk zouaaf in Rome gediend had. Dit was, naar wij later vernamen, niet
waar, maar het bezorgde hem behalve de achting
van zijn buurvrouw, ook de belangstelling van de
kapitein. Nonk Antoen maakte in zijn gesprekken met zijn militaire buurman zeer ingewikkelde
philologische capriolen. Zo verontschuldigde hij
zich bijvoorbeeld over de lichte heesheid van zijn
stem met de bewering dat hij „vergramd" was^).
Bij dergelijke gelegenheden moest mijn vader als
tolk optreden.
Aan de min of meer plechtstatige stemming werd
vrij plotseling een einde gemaakt door d'r Mattis,
die onder het eten voortdurend worstelde met z'n
servet. Deze was elk ogenblik verdwenen- en
moest telkens dan links dan rechts onder de tafel
opgediept worden. Toen dat onheil hem, op een
ogenblik dat hij zijn volle aandacht wenste te besteden aan de ham met tuinboontjes, voor de zoveelste maal overkwam, barstte hij plotseling los
1) Een „verliollandsing" van het Limburgse: „Ich bi
graam" (Ik ben hees).
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met: „inne hiemeletzakker en inne tzakkerallement nog emoal, woe is mieng serviët?"
Tante Melanie schoof lichtelijk ontzet een eindje
van hem af en zei „sjreklich".
Dit stoorde d'r Mattis echter in gene dele. Met
volle overgave en grote gemoedsrust bediende
hij zich herhaaldelijk van de lekkere ham. Zijn
meer dan gezonde eetlust wekte algemeen verbazing en aansporingen als: „noe aet mer good"
waren geheel overbodig.
Bij zijn lievelingsgerecht ,,d'r zoerbroam" kreeg
hij in de gaten, dat ,,de tant Angenies" hem mee
alles behalve welwillende ogen bespiedde bij zijn
herhaalde aanvallen op de schotel. Aangemoedigd door de knipoogjes van mijn vader en nonk
Antoen bracht hij het eindelijk zover, dat de
„ouw tant" zijn grijpende handen tegenhield
met een driftig: ,,zaat sjamt ier uuch nit, los jevelles och jet u w e r vuer angere".
Onder luid gejuich van de disgenoten zocht hij,
tevergeefs natuurlijk, naar z'n servet met de verzuchting „Jotze-je-dank dat 'r endlich jet zaat,
't woet miech richtig sjlaet".
Het spreekt vanzelf, dat onder de bedrijven door
een duchtig glas werd gedronken. Ter ere van de
kapitein was er „St. Julien" op tafel, maar met
v/ijn allen ging het toch niet. ,,Ziet je kapitein",
zei nonk Antoen, ,,daar kan ik mij de dorst niet
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met lossen". Om dat grote doel te bereiken was
er bier, en veel bier nodig.
Al maar hoger steeg de vreugde. Nonk Antoen
en nonk Pitterjoe kwamen in hun ,.zangerige"
en ,,dichterlijke" stemming. Aan aansporingen
om deze te luchten ontbrak het natuurlijk geenszins. Nonk Antoen was van z'n stiel molenaar
en zijn vak zat hem hoog. Zijn lijfdeuntjes: „Es
klappert die Mühle am rauschenden Bach",
en „Das Wandern ist des Müllers Lust"
kwamen bij deze, als bij alle andere gelegenheden, al heel gauw aan de beurt en werden flink
meegezongen door de tafelronde. Naarmate het
eten
en drinken
vorderde ,.verviel" hij
echter ook in andere „vreemde" talen en ,,St.
Nicolas patron des écoliers", en enige brokstukken van Waalse liedjes, die hij op zijn handelstochten in het Luikse had opgevangen getuigden van zijn internationale gezindheid. De
kaptein was verbaasd over deze veeltaligheid en
maakte hem dan ook zijn compliment. ,,Ja ziet je
Kapitein", zei nonk Antoen, ,,ik spreek zeven
spraken evvel 't liefst door elkander en voor
allem als ik wat gedronken heb".
Het meeste succes boekte hij met het gedicht
op de
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„Cegclser iWuele"
De Muelebaak roesjt uever 't rad.
En deet de muele sjloa,
Der kneg kumt oet genhoes en zaet,
Ich ha mie werk gedoa.
Der mulder zelf dae makt zich muj.
En milt en sjoept en sjilt,
Verwunsjt der kneg, „dae voelle honk",
Dae deet wat hum gevilt.
Der kneg zit op een bank en it
'nnen appel oet de voes.
En kiekt en loert noe links da rechts,
Noa de vinstere va gen hoes.
Doa boave geet in vinster op;
't Triena puutsjt de hank.
En wurpt ee mülke noa der kneg,
Doa boete-n op de bank.
Der mulder roast en sjoept en sjilt,
En zet de muele sjtil,
't Triena deed de vinster tow.
Der kneg hat ziene wil.
De Limburgse gedichten, die nonk Pitterjoe
voordroeg, waren meer van gevoelige aard.
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Vooral met het volgende trof hij de vrouwen
diep:
Mt llienb)eg
De kiendjes va gans rieke luuj,
Ligge-n-i zieje bedjes,
Z e hubbe kante klidjes aa.
Alles is aeve netjes.
En went die kiendjes wand'le gont,
Da komme kinger-maedjes.
En vaare-n-hun i waegelkes,
Langs sjtroate-n-en langs paedjes.
Der erme man zie kiendje sjliept.
Op ee roed-bonte kusse.
En went dat kiendje grient of sjreit,
Da kumt de mam 'm susse.
Da zaet ze: Nie-na kiendje sjloap,
Sjtraks goan ich mich regeere,
Krieg mich mie kiendje op 'n erm.
En goa mit 'm sjpatzeere.
Ee kiendje wat went 't sjpatzeert,
Doer moeder waerd gedrage,
Is baeter af es ee dat viert,
In eene fiene wage.
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Tussen de bedrijven door ontwikkelde zich tussen de„ow tant Angenies" en haar buurman der
Pitter-Grades zachtjes aan een confhct. De oude
tante, die eerst hogeUjk ingenomen was geweest
met haar mihtante heihge buurman, die immers
„der Hilhje Vater" in Rome had gediend, voelde
zich hoe langer hoe meer in haar verwachtingen
bedrogen. W a t was de man bloeddorstig in zijn
krijgsherinneringen!
„V'r hodde bajonette op de flint va-n-inne meter
vofzig lengde. Doa han ich miech mie wie
eemoal zes van die verkenskup zejeliech aa jesjtoache"
„Wie de Jaribaldieste op de poate va Roem
sjturmde ,han iech dronger jevaegt, has te nit
jezie
Iech sjtoach mar
inne kapot
zwei kapot
vier kapot
zing kapot
vofzing kapot
Iech sjtoach mar
Iech sjtoach mar
Ongerins doa klopt miech
inne op-n-sjowwere
Iech kiek um
d'r
Pabst! Pitter-Grades zaat-e, me kan 't evvel och
uvverdrieve!"
Enfin, tante vond 't wel erg, maar 't was tenslotte
voor de goede zaak
Maar
't gebeurde,
ik herinner 't me nog goed, bij de lever met krentensaus en stoofperen. Het lievelingsgerecht van
Pitter-Grades! 't Mijne trouwens ook, maar dat
doet hier weinig ter zake. Pitter-Grades wilde
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eten en met rust gelaten worden. Tante Angenies
wilde praten
Pitter-Grades was kortaf
Joa Jomfer, nee
Jomfer
„En hot 'r der H. Vater och jet mitjenoame?"
„Ma jewis dat"
„ W a t hot 'r da mitjenomme?"
„In koppel knieng!"
De aloude maagdelijke kaken van de goede oude
tante Angenies sloegen lichtelijk rood aan
Men glunderde links
men gichelde rechts...
„In koppel knieng?"
„}oa Jomfer, in koppel knieng
Der Pabst
how nuks wie meursjere i-jene sjtal en doe han
iech 'm in koppel remmelaersjere mitjenoame"...
Baf
uit was 't
In de oren van tante
Angenies klonk het als een soort heiligschennis
Fow! zei zei ze en zweeg verder
Fitter-Grades at lever met krentensaus en stoofperen
Onder de luide lachbuien van de disgenoten, informeerde nonk Nikloas verder naar de lotgevallen van de konijnen. „Maa, Fitter-Grades,
koetst-te-da sofort mit die knieng noa d'r Vaticaan joa? "
„Nee, dat doeret inne daag of etzehg".
,,Wat hots-'te da zoe lang mit de knieng jedoa?"
„Die han iech miech e-zoe lang in de Katakombe
jesatst!"
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En Pitter-Grades at verder
lever met
krentensaus en stoofperen.
Hij is niet meer in de gratie van tante Angenies
gekomen.
In de jeugdhoek hielden wij ons bezig met de
bestudering van de verschillende manieren van
lachen der gasten. Een paar tantes, nogal erg
welgedaan en gezet, lachten met haar hele
lichaam. Dat veerde op en neer, zodat het de
indruk maakte, dat ze, als ze eenmaal aan de
gang waren, vanzelf door moesten lachen. Neef
Willem behaalde steeds een reuze succes door
midden in een lach plotseling zijn gezicht te verstrakken. De indruk hiervan was zo ontzettend
komisch, dat deze manoeuvre telkens weer een
nieuw lachsalvo tengevolge had.
Het gesprek werd steeds geanimeerder en de
vrolijkheid van de een werkte aanstekelijk op de
ander. Alleen de arme tante Angenies zat stil en
in zichzelf gekeerd, mokkend naast haar gevallen held, d'r Pitter-Grades. Deze deelde tot
groot vermaak van iedereen zijn verdere krijgservaringen mee aan zijn overbuurman de kapitein, die zeer genoot van deze zouaafse strategie.
Tante Melanie maakte zich meer en meer los van
haar deftigheid en lachte tenslotte zeer hartelijk
mee over de vrijmoedige zetten van „Der Mattis"
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inne hiemeletzakker en inne tzakkerallement nog e moal
Vaag drongen door het open venster de verre
kermisgeluiden naar binnen
draaiorgel
loekas
geroezemoes.
ook gekwetter van
vogels in de wingerd, in de verte klokgelui.
,,Nonk Pitterjoe" declameerde het Klokkenlied:
Be Mokkt
De Klokke van der toere zint,
Ee deel van 's minsje laeve.
Een groete hingt an eene kant.
Een kleen die hingt doanaeve.
Noe loewt de groete, dan de kleen.
Da loewe ze weer same,
Mae ummer vuur der minsj zie good.
En in e Goades name.
W e n t me bie rieke luuj mot zie,
Da mot me boete belle.
Da kumpt de maad en deed uch op.
En geet uch binne melle.
D'r Herr-God is 'ne groete Hier,
Dae wont in 's Hiemels hoave.
En vroagt uch iemes woe dat is.
Da wiest 'r stieds noa boave.
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Om aa te belle in dat hoes,
Zoe hoeg en zoe verhaeve,
Hingt in der toer' een groete klok,
Een kleen, die hingt doanaeve.
Even viel een korte stilte in, maar de ontspanning kwam prompt. De pudding werd opgediend
en een van de kleine neven volgde dit, toen nog
niet algemeen bekende, gerecht met argwanend
oog. Toen beweerde hij met benepen stem: ,,dat
dink dat aes iech nit, dat razelt".
De ban was gebroken en in de beste stemming
naderde de vrolijke „kirmismiddig" haar einde.
Na het gebed gingen de gasten buiten een kleine
wandeling maken
,zich get vertraene"
want
binnen werd de koffietafel gedekt en
de vla klaar gezet.

6» 3n en om 't oaö ?|ibsjer tofeéjfee
Doe woasj neet groet, doe woasj neet sjoen.
An dich woar nieks te prieze,
V a binne-n-en va boete woar
Nieks kunstigs aa te wieze.
Doe woasj neet gotisj, neet barok,
V a sjtiel woar nieks te sjpuure,
Of me dich zoog va links, va rechts,
Va-n-achtere of va vuere.
Ee tuurke wie een paeperbus,
Wees ooch noch sjeef noa boave;
Nee ich ka mit d'r beste wil,
Dien oetzich neet erg loave.
Mae vier oaw hidsjersj hubbe dich,
Deep in oos hart gesjrieve,
Doe bis in oos gedanke sjtieds.
Get sjoens en hilhgs bUeve.
AI sjtong d'r toere-n-ooch get sjeef,
Hae wees toch noa g'n hiemel,
Onger die daak woerd good gebaed.
En zonger veul gefiemel.
En v/oerd ooch op der praedigsjtool.
Ins mit een voes gesjlage,
Doa makde vier os gaar nieks d'roet,
Dat kooste vier verdrage.
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De oaw luuj va g'n Haelehej,
Die woare wat ze sjeene.
Die dooge zich ooch meujte om
D'r hiemel te verdeene.
Al haat gee minsj, oad kirksjke, oets
Dien sjoenigheed hezonge,
Doe woasj de poart woe doezende.
Doer noa g'n hiemel gonge.
W e n t v'r os get gont vertelle uever 't oad Hidsjer
Kirksjke, mot dat ooch op hidsjer plat gebuere.
Hollesj versjteet zich doa neet mit
Nee da motte v'r kalle wie de luuj, die zich doa
noa g'n hiemel i koame baene, gesproake hubbe.
In 't hollendsj ka me-n-een Kathedraal besjrieve
of een oaw romaansje of gothisje kirk woe sjilderie-n-i hange va Rubens of Raphael, mae oos oad
kirksjke mit 't paeperbus tuurke d'rop? Nee dat
geet neet!
D'rom is 't ooch good, dat ze 't oad dink aafgebroake hubbe vuer dat e zoeveul vraem luuj op-n
Hej zint komme woene. Doa woar joa zoe-wie-e
zoe al te wienig plaatsj, vuural mit Sinkernaeles
en mit de bronkkirmes en anger daag went veul
vraeme koame.
Get sjoens woar 't neet. Joa went me-n-'t good
bedinkt woar oos kirksjke lielik. V a boete woar
gaar nieks d'raa. 't W o a r mie zoe soart sjuur68

mit-vinstere. En va binne, woar 't al neet veul
angesj.
Alleen der groete-n-altoar dae makde nogal get
oet. Allemaal wooke en gowe stroale bis boave-n'
an der plafong en ich weet neet wieveul klein
ingelkes en groete hillige d'r tusje. In 't kleen
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woare de zie-alteusj krek e zoe get. Links de
Moeder-Goades en rechts der Hillige Cornaeles
tusje e zoe soart wooke-hiemel mit gowe stroale
hot en haar d'r doerhaer.
Zoegaar geen richtige Goadslamp woar in 't
kirksjke. Doa hong waal een op-'nne koer, mae
die is allemelaeve kapot gewae. In plaatsj doava
how der kuster in eenen hook ee diek beerglaas
gezat mit een oahgspitje d'ri. Och 't gong aeve
good. Ich geleuf neet dat Ooze-Leven-Hier doa
veul om goof. 't W o a r noe eemoal op-n-Hej
allemoal ee bietje roewer wie euveral angesj.
Mae bae dooge de luuj good en mit Sint Sebastianes koam de sjutterie roefelentaere mit de trom
bis boave-n-an de Communiebank. En went de
Mes oetwoar da commandeerde d'r commandant
tamboerrrr!, en da gong 't ooch weer aevezier: rrr-om-bom-bom-rrr-om
oet 'n kirk
noa d'r kirkberg op.
Op Caecihadaag bloos de harmonie onger de
Mes dat 't zoe daverde. lederee woar noe eemaal
heem in 't oad kirksjke.
Ich hub mich loate vertelle, dat pastoer Smits
wie-n-op-n-Hej koam 't ee bietje fiender how
wille-n-aalegge, mae dat gong-e-zoe gemekkelig
neet. Oaw gebroeke leete de luuj va g'n Hej zich
e zoe lies neet aaf gewenne.
Op kirmesmoandig gonge de sjutte noa de Mes
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beer drinke, iesj bie pastoer, doanoa bie kap'loan
en 't leste bie os. De iesjte kier dat 't bie pastoer
Smits gebuerde wos e nog neet wat de Hidsjer
sjutte kooste verdrage. 's Angerendaags vertelde-n-e aa mie vader, dat ze opins woare begonne
te zinge va w^aege: bier her! bier her! oder ich
fall um!
Mae hae how aevel waal sjpas d'ra g'ad, dat d'r
uidste sjut een vuurdrag how g'oate, hoaf plat
en hoaf dütsj. Dat kooste de ow luuj oet daen
tied neet good oeteree hoate.
Ich hub gehoerd de sjneiderweiber musse teveul
sitze.
Da zal ich eene soldoat heirate, hab ich sjarfe
sjpitze.
Ich hub gehoerd soldatenweiber musse de ransele
drage.
Da zal ich mich 'nne voorman kriege, hub ich
paerd en wage.
Ich hub gehoerd de voormansweiber musse de
radere sjmiere,
Da zal ich mich inne kaufman kriege, doa kann
ich 't mit probiere.
W e n t 't bierdrinke bie os gedoa woar leep 't zoe
gewunlig taege de twelf oere. W e n t 't Nölke da
begoos middig te loewe, commandeerde der
Beaujean: „Op 'n kneje". En da woerd d'r Ingeldes-Haere gebaed.
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Bie pastoer Smits haat zich ooch nog een wiets
aaf gesjpilt in 't oad kirksjke, wie der daeke va
Haele ins kirkvisitaasje hooi en onger angere
ooch e zoe soart exame-n-aaf noom in de kristelier.
Noe is vroage gemekkelig genog, mae om ummer
't richtig antwoerd te vinge is lestiger.
't Woerd dan ooch hie en doa al ins duchtig d'r
naeve gevaegd doer de Hidsjer-kristelier-kandidate. Pastoer woerd ee bietje zienewechtig en
vroog an d'r Piet van d'r Driek: „Welke zijn de
kentekenen van de ware Kerk van Christus".
D'r Piet dach dat 'n 't nogal wis en begoos aaf
te ratele:
Ten eerste, dat ze een is.
Ten tweede, dat ze twee is
en doe vool
pastoer 'm gieftig in de rae:
Ja zeker! en
Ten derde dat ze drie is.
Ten vierde dat ze vier is
En wie d'r daeke wol wiete wat de ,,vijf geboden der H. Kerk" woare, woar 't antwoerd: ,,De
vijf geboden der H. Kerk zijn deze vier, geloof
hoop en hefde".
In alle gevalle woare ze op-n-Hej uever 't algemeen neet om een antwoerd verlaege. Doa
sjtonge ze trouwens vuer bekind.
W i e me wit is der kirkepatroen op 'n Hej allemelaeve der Heilige Cornaelis gewae of wie v'r
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gewend woare te zegge: Sinkernaelis. Om
sjtrieks der 16e September waerd ooch op d'r
daag va huuj nog ummer een octaaf gehoate. In
ooze tied praedigde ummer de Redemptoriste va
Wettem, en da mooste de kinger boave de zieve
joar zich biechte, krek e zoe good es mit poasje.
Op d'r kirkberg sjtonge-n-onger 't octaaf ummer
innige kreum woe behalve allerlei hillige zaake,
wie roezekrens en medaljes, ooch sjpielgood verkoch woerd. lederee kint de bleuskes, die me-nop mot bloase, en die da mit muziek laegloope.
Noe how ich mich wie ich mich de iesjte moal
moos biechte mit Sinkernaeles, van te vuere ooch
ee bleuske gegolle.
Ich how een ganse riej vuur mich an der biechsjtool en wie ich op mien maneer mit 't gewietesongerzeuk en de akte va berouw vaerdig woar,
begos ich i mien onsjuld get mit dat bleuske te
spiele. Zonger mich veul doa bie te dinke, bloos
ich dat dink op en zoot doe mit eene roe kop en
der doem op 't flutje te kieke en wos neet wat
ich aa moos vange.
Entelig woar ich an de buurt en koam in d'r
biechsjtool terech. W i e d'r pater op ins 't duerken-op doog, loot ich va sjrek d'r doem los en doe
begoos dat dink te fleute.
Floep!....
d r pater oet der biechsjtool, goof
d'r mich links en rechts ee paar om de oere en
zat mich weer gans achteraa in de riej. Ich koos
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ocherm weer op nuuj beginnen mit mie gewietesongerzeuk.
De geesteligheid huert bie de kirk. D'rom is 't
dan ooch begriepelig, dat v'r 't int en 't angert
zegge-n-euver de geestelige oet dae tied.
Pastoer Smits is al ins t'r sproake komme. Mae
't mot toch 't int en 't angert uever 'm gezag
waere. W i e z'm op 'n Hej hubbe-n-igehold woar
natuurlich ooch de harmonie d'r biej. W i e ich
mich hub loate vertelle, ich kan 't mich zelf neet
herinnere want ich woar nog mer ee gans klee
breukemenke, mot zich doe eene sjoene vurval
hubb-n-aafgesjpilt. D'r diekke-trommesjlaeger
woar krank en doe howe ze d'r diekke-trommedraeger mer gepromoveerd tot diekke-trommesjlaeger. Z e dachte zich zieker dat e wat e van
achte zoe deks how mitgemakt va vuere-n-ooch
wal zow konne.
Noe gong dat e zoe wiet joa ooch semmelig good.
Hae bowsde-n-op ziene tied en good in de moat.
Alleen sjloog e te hel. En of d'r directuur noe al
zag pianoe
pianoe, doa sjeen e zich nieks
van aa te trekke.
Pianoe kael, pianoe zek ich dich, reep d'r directeur op 't leste gans hel.
En doe zag d'r diekke-trommedraeger-sjlaeger,
ooch gieftig: ,,Lek doe mich e
ich ka neet
helder".
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D'r pastoer woar uever 't algemeen eene sjtille
man. Vrueger joare woar e lang professer gewae
op Rolduc en e sjtong bekind es eene gowe kinner van de hollendsje taal. Hae makde ooch gedichte.
De Sinkernaeles leedjes, die noe nog ummer op
'n Hej gezonge waere: „Groote Sint Cornelis"
en „Hulde, hulde zij U Sint Cornelis" zint van
hum.
Hae koos deks ganse korte praedige hoate, die
fosj isjlooge. Doa bie how e-n-een gewunde om
de wuerd oet te sjpraeke wie me ze sjreef. De
,,sch" bevuurbild i wuerd wie „menschen" en
„wenschen" sjprook e sjerp oet wie ooch in 't
woerd ,misschien". Allewiel dont ze krek 't omgekierde en zegge dat me mot sjrieve wie me
sjprikt.
Kaploan Dirx hub ich op 'n Hej nog mer noetref
gekand, mae ich weet dat 't eene grappemaeker
woar. Zoe gong n' ins de waek vuer poasje noa
..Passarts-Nieuwenhagen" d'r hoafe en de hoafesge oetnuudige om poasjmoandig bie hum op
d'r koffie te komme, om te komme kieppe wie
me dat zaet. Die noome de oetnuudiging natuurlig gaer aa. W i e kaploan hecvesj gong leep 'n
't iesj nog get uever d'r hoaf rond en zoog kans
om in d'r hinnesjtal te komme en zich doa de
tesje vol eier te rape.
Wie ze noe op poasjmoandig vaerdig woare mit
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koffiedrinke vroog *n an d'r owe hier en de madame Packbier wie 't hun gesjmakt how. Good
hier kaploan, hiel good zagte die. Dat za wal zie,
zag kaploan, ier hubt ooch ganse viesje eier
gaete, die ich mich zelf dis waek va bie uch op
d'r hoaf hub mitgenomme.
Later wie e pastoer i Berg a. d. Maas woar, hub
ich ins innige daag bie 'm gelogeerd. Hae woar
doe geweldig diek woere. Ich zien 'm nog vuer
mich wie 'n ins bie os op bezeuk koam en mie
vader mit de erm oeteree op 'm aa koam en reep:
„daag mager pastuerke!"
Later is 'n es pastoer va Hulsberg gesjtorve.
Dat is al lang geleje.
Kaploan Brune hub ich good gekand en dat is
bis aa ziene doed eene gowe vrundj va mich
blieve, 't Is gek dat kleenigheete eene deks zoe
lang bieblieve. W i e ich koerjong woar, is 't mich
dekker opgevalle dat kaploan Brune ummer op
en neer wiebde op 'n tiene went e de prefatie
zong, en da zong e zich zelf troane-n-i-gen ooge.
Gemekkelig woar e vuer os koerjonge neet. Ich
hub ze mie wie ins van 'm gewatsjd kriege.
Hae koos good opsjeete mit alle luuj, riek en erm.
Mit de wirkluuj woar e vuural op gowe voot. In
die joare woar der iesjte mienwirkersjbond opgerich „St. Barbara". De vaan van der bond
sjtong bie kaploan op 'n aere.
De mienwirkersj howe zich ooch eene comman16

dant gekoase mit eene sabel om en een trom howe
ze ooch.

Op eene Zondig mooste ze in d'r noademiddig
noa een meeting in Haele en kaploan gong ooch
mit. Z e koame op de kapelanie biejee. W i e ze
mit vaan en al vuur 't hoes va kaploan sjtonge
dosj d'r commandant neet good beginne.
Allé Joep commandeer, zag kaploan.
D'r Joep dosj nog neet en sjtong get te truezele.
W e n s te neet commandeesj goan ich noa binne,
zag kaploan weer.
Doe kreeg d'r Joep moed en reep: „Allé da!
lesjte commandoe
In de rie!"
Tvv^iede commandoe
Moele hoate!
Driejde commandoe
Ju!
Op alle plaadsje woe kaploan Brune beneumd is
woere, bin ich geregeld biej 'm op bezeuk gegange en hae koam ooch dekker bie mich. Ummer
went v'r os zooge zag e daahg: „Vertel ins get
va gen Hej" en da hoole v'r os deks oere lank
d'ra uever alle meugelige hidsjer luuj en gewendes.
In 1932 is 'n es pastoer va Booches ^) gesjtorve.
W e e kaploan Brune va g'n Hej e weg gong
koam kaploan Sleypen i zien plaatsj. W e e dae
d'r iesjte daag op de kaplenie Vv^oar brach de harmonie 'm natuurlig ooch een serenaad.
1)

Bocholtz.

n

Ee paar daag later wandelde-n-ich op 'nne
Minge langsj 't baeksjke en doa woar eene van
de harmonieste de baek an 't sjoenmake.
Noe zek mich toch ins, wat hubbe vier vuer eene
nuuje-n-hier kaploan kriege, zag e.
Da's eene fosje wa, zag ich.
Eene fosje! Dat is eene vuer in een kathedraal!
Hub d'r dat g'hoerd wie v'r 'm gister een serenaad brachte?
rechtoe een ton beer!
Dat
is eene vuer in een kathedraal! D'm hoate vier
hiej op 'n Hej neet lang.
Pastoer Stassen hub ich e zoe good neet gekand.
Kort-noa dat dae op 'n Hej is komme bin ich
vertrokke.
W e n ich van de geestelige oet die joare sjpraek,
mot ich ooch nog get zegge van d'r professor
Packbier, dae in 1940 as daeke van Sjinne ^)
gesjtorve-n-is. Hae woar waal melaeve neet pastoer of kaploan op'n Hej mae 't woar i lange
tied d'r vuer en lange tied d'r noa d'r intsige geboare Hidsjer, dae geestelig is woere.
W e n t m'n 'm zoe regop doer g'n durp zoog
loope onger de vacansie, dach m'n op 't iesjte
oog, dat e sjtols woar. W e n t m'n 'm aevel baeter
lierde kinne merkde me wat 't vuer eene gowe
noabele minsj woar. Tot aa ziene doed bin ich
ummertoe va tied tot tied noa 'm op bezeuk ge1)
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Schinnen.

gange. lederee how 'm aeve gaer en ummer
sjprook e mer uever g'n Hej.
Alleen zinge dat koos e neet en went 'n onger de
Hoemes d'r ,,Ita missa est" aansjtumde, gongen-uch de hoare te berge.
De geestelige huere biej de kirk, en alle geestelige, die in 't oad kirksjke heem woare zint doed
en 't kirksjke is afgebroake.
Zoe geet 't in de welt!
Der oksaal in de ouw kirk besjtong oet twie deel,
die gesjeje woare doer de groete orgelkas. In de
vuesjte aafdeeling, krek went me de trap op
koam, zoote 's Zondes uever 't algemeen get jong
trabante, en in de tweede aafdeeling woerd d'r
orgel besjpild en woar de plaatsj vuer der kirkekoer en ee paar ouwer luuj.
Der kuster woar, wie 't huuj ooch nog is, krek
wie uever 't algemeen i Limburg, ooch organies
en direkteur van der kirkekoer. Achter in de
orgelkas woar e zoe soart sjwungel dae op en
neer gepompt moos waere om lof in der orgel te
bloaze. Dit woar ee sjwoar werk en woerd gewunlich verzurgd doer 't Nölke Heugen, dae
ooch de klokke loevv^de en e zoe soart hulpkuster
woar. W e n t 't Nölke neet doa woar moos 't natuurlich eene-n-angere doe. Ich hub dae pos ooch
al ins op mich genomme, mae ich zek uch dat
woar neet alles. W e n t me neet good oppasde
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gong der kuster midden in der diekste gloria de
piep eet.
Vreuger joare woare de plaatsje-n-op der oksaal
'vrie, mae op eene ziekere daag how der kirkekoer
doergedrieve dat de luuj, die neet zenger woare,
drie cent zowe motte betale. Vuer dat geld zow
der kirkekoer dan ins ee reeske konne goa make,
't Nölke moos 't geld ophoale. D'r iesjte Zondig
dat e-n-onger de praedig d'rop oetging om bie
de jonge te coUecteere hoerd me-n ee bietje
radouw en doe koam 't Nölke boet-n-oam in de
zengesjaafdeeling en zag sjtamelentaere va sjrek:
„Ze p-p-presenteere mich get sj-sj-sjtuet".
W e n t op hoeg fiesdaag een veersjtummige Mes
moos gezonge waere woerd natuurlich van te
vuere gerepeteerd. Noe wol 't ongeluk dat ins
een kier, krek vuer der hilligedaag ee paar bassen-oetveele omdat ze krank woare woere. Op der
daag zelf brach eene van de zengesj eene sjwoager mit van een anger durp om i te valle. Noe
kant dae man wal good muziek, mae wie 't d'rop
aa koam woar 't 'm toch get fosj om d'rektemang
d'r latiensje teks mit te zinge. Zoe koam 't dat
'n in der trop sjtong en waal mit zong mae alleen
mer de noete. Tusje-n-'t latien van de angere
durch helde dae mer vawaege ,,sol-mi-la-si-dosol"
en e zoe wier. Dat makde d'r man dae
naeve-n 'm sjtong zienewegtig en opins hoerd
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me midde-n-onger der zank
kael, non de
!!!

zing toch wuerd

Wie dat op ouw durper gewunlig d'r val is loog
d'r kirkef biej de kirk. D'r ouwe kirkef likt natuurlig nog doa, mae hae waerd neet mie gebroekt. Alleen nog vuer een begreppenis in d'r
eene-n-of angere familje-kelder.
Sjoen woar d'r ouwe kirkef ooch in ooze tied noe
krek neet, mae hae zoog toch angesj oet wie op
d'r daag van huuj. W i e de nuuj kirk geboewd is,
hubbe ze te veul drek d'rop geworpe en is 'n-e
zoe hoeg komme te ligge, dat de moere, die d'rom
haer sjtond hoaverwaegs mit begraeve zint.
Vreuger leep rondom ee paedje en koos me zich
doa get bae an de kleen kapelkes, die in de moer
woare-n-oetgehowe. E zoe soart krutswaeg.
Mae sjoen of neet; op d'r ouwe kirkef ligge noe
eemoal de luuj begrave, die me-n-in ziene jonge
tied gekant haat, familje en vrung.
Op 'n Hej moos m'n in der ouwe tied ooch op
'nne kirkef aevel nogal ins grielache. Joare lank
haat doa ee krutz gesjtange mit de wuerd drop:
,,Hier rust de ziel van onze inniggeliefde moeder"
Dat ze de ziel begrove koam op anger
plaadsje neet vuer, dat kreege v'r alleen op 'n
Hej vaerdig.
Mae uever 't algemeen is eene kirkef een plaatsj
WO me liert noadinke uever laeve-n-en doed.
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veural went me tusje graver va bekinde luuj en
kinger sjteed. W e n t me züt wie d'r eene jonk,
d'r angere-n-oad sjturft en begrave waerd, da
dinkt me wal ins:
WBottom ?
W e n ich op eene sjoene, sjtille daag,
Tusje de graver op d'r kirkef sjtoa.
Da vroag ich mich deks aaf: woerom toch maag,
Dae vreug, dae-n-ang're laat oet 't laeve goa?
Woerom?
Hie likt ee gans klee kindj va nog gee joar.
Dat krek geboare-n-al weer sjterve moos,
Vuerdat 't wirklig wos wat laeve woar,
Vuerdat 't good, vuerdat 't koad doe koos.
Woerom?
En hie is eene-n-oawe man begrave,
Dae lang gelaefd haat, mie wie tachtig joar,
Dae i zie laeve hel haat motte sjlave.
En gans erm sjtorf, wie hae geboare woar.
Woerom?
Hie likt ee gans jonk moederke-n-och erm,
Gesjtorve wie heur kindj geboare-n-is,
Noets hooi de moeder 't kindje-n-i-g'n erm,
't W o a r een doop
en een begreppenis.
Woerom?
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W e n t hie op aerd 't doel van 't laeve leug.
W e n t mit d'r doed 't laeve wuer gedoa.
W e n t me hienoa gee-n-iewig laeve zeug,
Da mens op ieder graaf „woerom" gesjrieve
Sjtoa.

Mae... 't paeperbus tuurke wees noa g'n hieniel!
Om geld vuer de nuuj kirk biejee te kriege woerd
natuurlig van alles geprakkeseerd. 't Woerte collectes gehoate i g'n kirk en langsj de hoezer,
sinkernaelesleedjes verkoch, tombola's gehoate,
en aaf en toe ooch conzerte gegaeve. Conzerte
nomte v'r in dae tied alles wat zich op een buun
in eene zaal.afsjpilde. Of de harmonie een oetveuring goof en of der toernverein toernde of
laevende bilder vertunde, alles woar conzert.
Natuurlich ooch went ee drama woerd opgeveurd of vuerdrachte woerte gehoate.
Mierendeels goove ze op zoene-n-oavend van
alles doeree en gewunlich woar 't ,,ee krentje-nentree" en doerde va zes bis twelf.
Ins op een kier woar ee conzert van der toernverein ,,kracht en vlug" vuer de nuuj kirk. Of
d'r noe ooch al taalkundige besjwoare hubt taege
d'r naam ,.kracht en vlug" of neet, zoe hoosj e
noe eemoal.
't Woerd getoernd en d'r tusje durch veurde ze
tonielsjtuksjkes op.
D'r uevergank van 't int op 't angert noom aaf
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en toe nog al ins get tied i besjlaag en de luuj va
g'n Hej woaren 't geduldigste neet.
Op ee gegaeve-n-oogeblik woar 't sjpektakel dan
ooch nog al erg fosj en om de luuj sjtil te kriege,
kreeg d'r Haarie aagezag om ee paar extra
sjwung an d'r reksjtok te make. Hae koam
makde-n-een beuging wie zich dat gehuerd
sjnapde zich d'r reksjtok en sjloog eene toervel
doer g'n loch, dat 't de luuj sjwindelde. Doe nog
eene toervel en nog eene, en ze floepde-n-alleneuj.
Mae doe koam eene dae floepde neet!
en
d'r erme Haarie veel va boave-n-aa£ mit 't votteknuksjke krek boave-n-op een sjroef woe d'r rek
mit an 't gebun woar vasgemakt.
Ier kont uch dinke wie dat pidsjde!
D'r Haarie probeerde zich nog good te hoate en
begoos gans effekes te lache. Mae doe uevermeesterde de roazementige pien 'm e zoe, dat zie
gezig gans langsaam van d'r lach in der grien
uevergong.
Melaeve hubbe de luuj va g'n Hej neet zoe hel
gelache wie doe.
Ier zeet dat 't geld vuer de nuuj kirk neet zonger
kruts en leed is biejee brach weere.
W i e oad en gebriekelig dat zich 't kirksjke-noetzoog howe ze toch hun leef leed mit aafbraeke. De moere woare bow eene meter diek
en honge-n-ooch nogal feste-n-innee. Op 't leste
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hubbe ze van alles geprobeerd om de moere-n
om te kriege: Lang sjleuve woerte waesj oet gehakt en doa hootklötz in opgesjtapelt, en went
de moer da nog mer alleen op die hootklötz
rusde woerte die i brand gesjtoake en da veel op
ins zoe gans sjtuk moer om. Der veldwachter
haat sogaar nog mit de karabien gesjoate-n-op
de leste pilaerkes woe deks een moer nog op
rusde, om ze op die maneer om te kriege. Mae
't gong wie 't gong op d'r lange doer kreege ze
toch ocherm oos oad kirksjke a g'n aerd.
En doe woerd de nuuj kirk geboewd.
Me zow zoe zegge dat haat noe aevel nieks mie
mit de ouw te make en dat is joa ooch wal zoe.
Mae toch wil ich nog eene veurval vertelle dae
zich aafsjpilde wie der Busjup de nuuj kirk is
komme-n-i wieje.
Doe wear op de pasterie natuurlich eene „diner",
wie zich dat gehuerd. Dat woar een drukde van
geweld. Eene ganse trop hidsjer maedjes holpe
init. Mie zuster woar ooch d'rbie om der dusj
mit te arrangeere. Och ee klee begientje oet 't
Frans kluusterke holp mit in de kueke. D'r kuster
woar ooch bie d'r hand mae neet e zoe zier vuer
te helpe mae mie va waege get angesj.
Vuer went d'r Busjup zelf gong sjpraeke woar
champagne gereed gezat en d'r kuster how gezurgd dat in de kueke ooch innige flesje van dat
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soart sitonge. En dat sjmakde neet sjlech. Dat
sjmakde sogaar e zoe good, dat al ins oet gemakt
woerd dat der Busjup weer an 't spraeke woar,
ooch went 't geloage woar.
't Klee begientje woar waal oet Frankriek gebuertig mae how toch nog noets champagne
gepreufd. D'r kuster sjod 't erm zusterke-n-ooch
ee paar glazer achteree-n-in. En 't koam e zoe
wied dat t bcgientie mit ee glaas i g'n heng in
de duer sjting en reep ,,Vi've Ie champagne".
Noe is 't aevel ooch sjoen gewae zag mie zuster.
Kreeg zich begientje onger gen erm en mit 'm
op 't kluesterke-n-aa.
Ongerwaegs zag 't begientje:
„Ah mademoiselle Marie, ne dites pas a la reverende Mère que j'ai bu tant d'champagne".
,,Non", zag mie zuster, ,,soyez tranquille on ne
dira rien".
Zoe koame ze aan 't kluestereke en belde-n-aa.
W a e doog de duur op? Natuurlich de eerwaarde
moeder zelf. Ee vrommesj wie charlemanje.
W i e 't begientje heur zoog verloert 't alle besei,
reet zich los, ,,sjlocg de eerwaarde Moeder de
heng om-n hoas en zag
,Ah! ma Mère,
j'ai bu tant d'champagne".
De euvesjte keek 't erm dink aa en zag: „Pauvr*enfant", en doe kort e weg taege mie zuster: „On
vous remercie mademoiselle".
Bang! De duer toe!!!
86

7» ^öeologie, |9{)iloöopï)i^
en anbere seleerbe ^afeen

m

it zal een zwaar hoofdstuk zijn om te
schrijven! Misschien ook om te lezen.
Moeten wij niet spreken over ,,d'r Neris" Steefmans en zijn gepeins over hemel en aarde, over
leven en dood? En moet niet de oude Vinders
met het ene oog er in voorkomen, die onversaagde strijder voor het geloof? Ook „d'r Sjek
van 't Berbke" en „d'r Driek va Proekesheufke"
moeten d'r in met hun verhalen over spoken en
vuurmannen. En dan zullen we ze allemaal
samen brengen in de gelagkamer van de goede
Hanna en d'r Frens, die theologische bezwaren
maakt tegen de Zondagse vesper. Hun kinderen,
Sjef van de normaalschool en Marie, die bier
moet schenken als de kelen dorstig en de hoofden warm zijn geworden, zijn er dan vanzelf bij.
Marie zal nu wel niet zo veel te vertellen hebben
maar Sjef zal ons Heihovense gedichten voorlezen en hij zal vechten met mannenmoed tegen
wat in zijn ogen waanidee is en bijgeloof.
Maar dan komt de grote moeilijkheid: Kompels
moet in het hoofdstuk en dat zal lastig zijn. Om
dit te verduidelijken moeten wij een omweg
maken.
In vele musea zal men U door zalen leiden met
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schilderijen langs de wanden waar onbegrijpelijke dingen op staan. Twee stokjes met een driehoek er boven en nog een ander driehoek daarboven en twee ogen in of naast of boven dat
allemaal, zullen ze noemen „de vrouw met de
narcissen". Een paar fel gekleurde ringen of
bollen met hot en haar strepen en vakken en
oren, ogen en neuzen, zullen ze U aanwijzen en
zeggen: ,,Antonius en Cleopatra".
Z e zullen dat kunst noemen en U leren dat het
cubistisch is of super-expressionistisch of dadaïstisch. Ook boeken zal men U laten lezen met
dadaïstische verzen:
Ich taumeltürme,
Welkes windes Blatt,
Hauser augen Menschen Klippen,
Schmiege taumel Wind,
Menschen steinen Hauser Klippen,
Taumeltürme blutes Blatt.
(Gedicht 19 Kurt Schwitters, Anna Blume Dichtungen)

En er zullen mensen zijn, die U zullen zeggen:
ook dat is kunst.
Maar dan is Kompels een dadaïst geweest! Een
kunstenaar! De mensen van Heihoven hebben
hem niet begrepen. Zij hebben gesproken van
,,brazer' en ,,gekke-kal". Is dat niet het lot geweest van vele kunstenaars?
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Kompels zal dus in 't verhaal komen en op zijn
manier en op ogenblikken die hij zal uitkiezen,
zal hij uitvallen doen en interrupties plaatsen
van uit de hoek in de gelagkamer van Hanna en
Frens, waar hij verdoken zit achter zijn bier.
Ook zal hij liedjes zingen, niet zoals gij en ik
ze zingen, maar zijn eigen woorden op eigen
toon en rythme volgens de ingevingen van het
ogenblik.
Dat is het recht van kunstenaars!
Neris Steefmans stond voor de deur van zijn
huisje en tuurde over het stoffige pad, dat leidde
naar de grote baan.
Fel brandde de zon.
Door de grote hitte waren de luchtlagen zó in
beweging, dat de bomen en palen langs het pad
schenen te dansen en te slingeren als dronkemannen. De bladeren van de bomen en de heggen hingen slap en stil. Geen windje bracht verfrissing.
De ganse natuur was lusteloos. Zelfs de mussen
zaten verdoken in heggen en struiken en sjirpten
slechts zacht en met lange tussenpozen. Alleen
de vlinders waren in beweging en fladderden
van bloem tot bloem als wisten zij, dat hun leven
kort zou zijn en hun geen tijd zou laten om te
kiezen tussen dagen van rust en van bedrijvigheid.
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Neris stond in beraad of hij zou doen zoals hij
alle Zondagnamiddagen deed, naar de vesper
gaan en dan een wandeling maken door 't veld,
of niet. Hij besloot tot 't laatste. Het was te
warm!
Traag sukkelde hij ten langen leste het zandpad
af om bij Handels een pot bier te vatten.
De gelagkamer was schemerig donker. Slechts
voor één raam waren de blinden niet geheel gesloten. Door de smalle opening vlamde een felle
lichtstraal naar binnen en in dat licht hield Sjef
een boek of schrift.
,,Wat wals is vals is, slaat al dood", riep hij toen
Neris binnentrad.
,,Schwieg jong 't is zoe wie-e-zoe al ee waer om
kapot te goa, zonger dat hiej nog veul gehowe-nof gesjlage waerd" mopperde Neris. ,,Godden'daag same". ,,Marie gaef mich gow ee glaas
beer".
Toen kinpperde hij met de ogen en keek rond
wie er nog al meer in de kamer waren.
Vrouw Handels, 't Hanna, zat met opgewipten
stoel en leunde achterover tegen de muur. Z e
snurkte. D'r Fr ens zat naast haar in dezelfde
houding maar hij sliep niet.
Marie stond achter het buffet met de kin op haar
vuisten geleund. Z e schrok op, toen Neris binnentrad en ging een glas bier tappen.
Aan een hoektafel zaten de oude Vinders, d'r
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Sjek van 't Berbke en d'r Driek va Proekesheufke. Een spel kaarten lag onaangeroerd op tafel.
Aan de overkant zat Kompels — wakker rond te
kijken met z'n felle keverogen. Hem deerde de
warmte blijkbaar niet.
„Zet dich Neris", zei Vinders ,,en hoat dich
sjtil .D'r Sjef wol os krek ee paar gedichte vuerlaeze om os wakker te hoate."
,,Iesj mot ich drinke", zei Neris ,,en da ka e
vuerdrage zoe veul as e wilt". Met felle teugen
dronk hij zijn glas leeg en zei toen: „Allé Sjef
loat koard aaf!"
Sjef bladerde in z'n schrift en zei: „'t lesjte-n-is
uever der mienwirker en 't twiede uever d'r
boer".
©'t iWtentötrfeer
W e n ich mich 's murges vreug der pungel pak,
Om noa g'n koel te goa,
Da zien ich dek der boer mit sjup of hak,
Al op d'r akker sjtoa.
En wen ich in der sjach mich aaf loat zakke.
Om i g'n koel te sjwooge,
Dan is der boer al ieverig an 't hakke,
Of 't land an 't plooge.
D'r boer wirkt i g'n zon of i g'n raege,
't W a e r dat God 'm sjikt,
Ich hak der koal en vroag aa God om zaege.
W e n t 't gesjteente brikt.
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Of me zie werk deet i g'n koel of boave,
In 't keuninklik salon.
W e n t me-n-'t deet alleen om God te loave.
Da wirkt me-n-in de zon.

^
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De aerd dat is d'r gaard va God,
De vruchte-n-en de plante,
Die Hae doa in liet wasse zint
Besjtumt vuer al Zien klante.
Die klante dat zint alle luuj,
Die op d'r aardklotz laeve,
An ieder va 'Zien klante wilt,
God wat 'm toekumt gaeve.
D'r boer, dat is der kneg va God,
Dae mot dae gaard verzurge,
Hae wirkt bisdat 't duuster is.
Van aaf d'r vreuge murge.
Hae wirkt natuurlig vuer zich zelf,
Zien vrouw en vuer zien kinger,
Hae ploogt en aegt, en ziet en miet.
En deed veul anger dinger.
Mae hae zal ooch een ierlig deel,
Aan d'anger klante gaeve.
Die klante, dat zint alle luuj.
Die op d'r aerdklots laeve.
,,Noe van 't Kiendje en de Oma, Sjef" bedelde
Marie. En toen Sjef nog niet direct haast maakte:
„Och jong hel noe".
Sjef zwichtte en las:
93

Mt (0ma en 't Mitnbjt
't mtnhjt
Zek Oma is dat noe neet erg,
Das doe zoe gauw mos sjterve.
En alles was doe hubs gesjpaard,
Dat angere dat erve?
Das doe da nóets mie koffie drinks,
En nóets mie vla kons aete.
Dat angere da zitte gont,
W o e ' s doe hie hubs gezaete.

Be (2^ma
Mae kiendje wens doe wied-e-weg,
Moos in d'r vraemde laeve.
En da weer noa dien heemoat gungs,
Zow dich dat dreuv'nis gaeve?
Vier zint, mie kindj, op aerd op rees.
En went d'r minsj mot sjterve,
Da-n-erve-n-angere neet van hum,
Da geet e zelver erve.
W e n t God d'r minsj liet sjterve, wilt
Hae hum d'r hiemel gaeve,
En went d'r minsj gesjtorve-n-is.
Begint e krek te laeve.

De laatste woorden had Sjef met stemverheffing
uitgesproken en de goeie Hanna, die stilaan alsmaar wakkerder was geworden onder de voordracht, zat een ogenblik enigszins verwilderd
rond te kijken.
Toen reageerde ze op 't laatste woord van het
voorgedragen vers, half dromend nog en zei:
,,V'r laeve-n-in der nog."
De een keek de ander aan, verwonderd en niet
begrijpend en Frens vroeg: „ W a t zaes te
vrouw?"
En Hanna herhaalde nu met nadruk: „V'r laeven-in der nog!"
,,Ich geleuf vrouw, doe hubs gedrumd", zei
Frens. „ W a t wilt dat zegge, v'r laeve-n-in der
nog."
,,Mich dunks" zei d'r Sjek, terwijl hij zijn bezweet hoofd afdroogde, ,,dat 't in der „nog"
verrekt werm is"
,,Wat ich zek is woar" beklemtoonde Hanna,
,,Ooze Leeven Hier haat gezag, de welt zal
besjtoa doezend joar en nog. De doezend joar
zint om; alzoe laeve v'r in der nog."
Frens keek glunderend in 't rond en meende:
,,Verdamd joamer dat vrowluuj neet pastoer
konne waere, de mien how allek d'r vuer."
,,Sjwieg doe mer va pastoer", bitste Hanna, ,,doe
hes gemekkelig noa g'n vesper konne goa".
,,Doe ooch", zei Frens flegmatiek.
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„'t W o a r te werm", merkte Neris op.
„Och wat werm", zei Hanna, „Vuer mansluuj!"
,,Die vrouw va mich," lachte Frens, ,,wilt 't loate
vuerkomme-n-es went Ooze Leeven Hier anger
vuersjrifte gemakt hej vuer vrouwluuj es vuer
mansluuj."
,,En ich zek nog ins, doe hes gemekkehg noa g'n
vesper konne goa", hield Hanna koppig vol, „i
plaatsj va hie zitte te sjloape".
„Ich hub neet gesjlaope, doe haas gesjloape", zei
Frens.
Toen ging Hanna met echte vrouwenlogica overstag en beweerde: ,,Züs te noe das te good noa
g'n vesper hes konne goa, wens te toch neet ges|loape-n-haas".
,,Ich weet neet of noa g'n vesper goa noe wal e
zoe good geestelig gesjef is", zei Frens. ,,D'r
pater dae hie der leste Sinkernaelis gepraedigd
haat, zag dat één hillige Mis onendlig veul waerd
haat. Noe dink ich mich e zoe, dat me baeter
en gemekkeliger ins een extra Mes kint huere es
veul noa g'n vesper loope."
,,Deugs te dat da mer", zei Hanna.
,,V'r gont same", beweerde Frens.
,,Doe bis eene sjlechte man".
,,En doe bis een
gow vrouw".
De stilte, die een ogenblik inviel na dit vermake96

lijke echtelijk debat, werd verbroken door Neris
die vroeg: ,,Zow dat noe wirkelig woar zie, dat
de welt al zoe lang besjteet?"
,,De welt besjteet al doezende-n-en doezende
joare," zei Sjef.
„Ich geleuf, dat al dat laeze-n-in die beuker dae
jong gee good deet", meende Vinders.
,,Het ier mer get mie beuker gelaeze", was het
antwoord, „da wust ier dat ooch".
„Mit der aerdklots
" begon Neris, maar
hij werd gestoord door Kompels, die geheel onverwacht de interruptie plaatste: „Wie d'r bhts
durch d'r aerdklots".
,,Sjwieg man en val d'r Neris neet in de rae mit
diene domme kal", wees Driek hem terecht.
„Mit d'r aerdklots
" begon Neris weer, „is
mich dat noa alle zieje een raar gesjichte. Ich hub
dees waek geprakkeseerd en geprakkeseerd, mae
ich ka mienentwaege geene loes d'r oet kriege.
Noe zek mich ins Sjef, doe hubs zoe veul gelaeze-n-en gesjtudeerd: woe kom ich oet wen ich
mienentwaege noa Zittert goa en mer ummertoe
dur chmar s j eer?
„Wens te lang genog durchlups an de zie", was
het antwoord.
,,Krek, dat hub ich mich ooch gedach, en wen ich
noe ins noa Aake goa en mer durchgoa zoe wiet
wie 't geet".
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„Ooch an de zie", zei Sjef, „mae da doert 't waal
lang.
,,En wen ich noe mienentwaege noa de kante va
Mastreech oetgoa
"
,,Doe kons goa wie-s-te wils, doe kumps op d'r
lange doer ummer an de zie oet.
,,Da-n-is 't aevel ooch neet angesj meugelig of
d'r aerdklots is mienentwaege-n-eene platte kook
dae i ge water sjwumt", betoogde Neris, ,,en noe
hub ich geprakkeseerd uever de boaring, die ze
allewiel op d'r Heesterberg an 't make zint.
W e n t ze noe ins ummertoe durchboarde da
meuste ze toch doer dae kook haerkomme en i ge
water oetkomme.
Dat water mot noe aevel toch urges i sjtoa,
mienentwaege in e zoe soart bak. Noe boar ich
doer dat water haer. Da mot ich toch op d'r boam
'van dae bak oetkomme. W e n ich noe ooch nog
doer dae boam haer boar, woe kom ich dan oet?"
,,Miene leeve man", zei Sjef, ,,de aerd is geene
platte kook mae eene bol en dae toervelt rond,
viertig doezend kilomieter in de veer en twintig
oere, en hae driet ooch nog"
,,Dat mot geloage zie", riep d'r Sjek van 't Berbke, ,,probeer doe mer ins water taege-n-eene
kegelklots te plekke en went dae bol rondtoervelde da keus geene duivel d'rop blieve sjtoa"...
„De jong haat te veul gelaeze zek ich uch", beweerde de oude Vinders weer, ,,doa vv^aere-n98

alle gelierde luuj gek va en op d'r lange doer
verleeze ze ooch nog d'r geloof".
De goeie Hanna werd geslingerd tussen trots op
haar jongen en angst voor de gevaarlijke hoogte
waarop z'n geest zweefde.
„Liere ze dich dat alleneuj op de normaalsjoel
Sjef?". vroeg ze.
,,Och", zei Sjef en haalde z'n schouders op, „'t
haat joa gaar geene tswek om d'reuver te kalle".
„En ich hoat vol, dat al dat gelaes en gelier de
luuj gae good deet", hernam Vinders. ,,De vuerige waek hub ich ooch mit e zoe soart sjoelmeester gesjproake en dae gelof mich neet wat ich
zelf hub gezie-n-en mitgemakt. Dat nomt hae
biegeloof".
„ W a t woar dat da", vroeg d'r Sjek.
„Ich vertelde-n-'m, dat ich i Deutsjland
"
„Deutsjland
sjtad Siegen
Applebek...
Hannover
an de kante va Vrankriek
glazere baanhoof-rrr-rrr-duivel-duivel-verrek",
viel Kompels plotseling in.
,,Hoat de moei kael", bulderde Driek woedend,
,,val neet ummer d'r tusje went versjtendige luuj
an 't kalle zint."
Kompels lachte en zweeg.
„Ich vertelde-n-'m, dat ich i Deutsjland," hernam
Vinders z'n verhaal, „ins ee kapelke how zie
sjtoa in eene busj mit geene hillige d'ri mae
i plaatsj va-n-eene hillige eene sjieper".
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„Wie koam dae da doa,,?, vroeg Frens.
„Dat zal ich uch zegge. Vreuger joare sjtong
natuurlig waal eene hillige d'ri. Mae doe koam
ins ee hoemelwaer en 't raegende waereweuf.
Doe koam dae sjieper langsj 't kapelke mit de
sjoap en zat d'r hillige d'roet i g'nne busj en gong
zelf in 't kapelke sjtoa. En doe zag e taege d'r
hillige: Doa kons baeter i g'n raege sjtoa wie
ich."
„En wat gebuerde? Hae koam nog neet mie
droet!"
„Zow dat noe wirkelig woar zie?", aarzelde
Neris.
„Och wat, sjaele kal en biegeloof", zei Sjef.
Zos doe eene-n-ouwe man met één vinster sjaele
kal en biegeloof loate verkoope. Ich zal dich nog
ins get angesj vertelle. Zoe wie vier hie op 'n Hej
i g'n Kirk 't likwie puene van d'r hillige Kornaelis, zoe hub ich op 't pruusjisj 't likwie gepuent
va Ooze-Herr-God".
„Maria Joezep", schrok Hanna.
„Wie zoog dat dan oet?" vroeg Driek.
,,Dat how ee jüdde-n-aawaese mit eene roe
baard en om de zieve joar koam d'r Busjup zelf
en doog 'm d'r baard aaf", was 't antwoord.
,,En hubt ier uch zoe get loate wiesmake", vroeg
Sjef, terwijl hij uitbarstte in een lach.
,,Wiesmake!" riep Vinders, ,,wiesmake!" D'r
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geloof verleest d r alleneuj mit dat verdamd
laeze".
„'t Gebuere zieker raar dinger in de welt", opperde Sjek van 't Berbke. ,,Ich zal uch ins get
vertelle wat mie groetvader ueverkomme-n-is in
d'r tied wie e d'r keezer Napoleon deende"
Bij het horen van de naam Napoleon, veerde
Kompels op met de uitroep: „Appeleom!" en probeerde met de hand tussen z'n vest de bekende
Napoleontische houding na te bootsen.
„Zet dich!
riep Driek woedend.
Kompels lachte en ging zitten.
„'t Gebuerde," vervolgde d'r Sjek, „wie d'r trop
woe mie groetvader bie deende urges i Broabant
loog. Z e woare-n-igekwarteerd gewae op een
boerderie. De luuj op de boerderie woare good
en wie de soldoate voert mooste verdudsjde d'r
sersjant, eene lange Fransoes, d'r boer, dat 'n 'm
vuer dank van de ratte wol aafhelpe .
„'t Woerd eene groete hoop strue in de hoeswej
brach en doe gong d'r sersjant, laezentaerend in
ee roed beuksjke, om dat sjtrue haerloope".
En doe koame ze!
prozessioensgewies!
oet de sjtel
oet g'n sjuur
oet g'n hoes
ratte
ratte
en nog ins ratte
En allemoal kroope ze in 't sjtrue.
D'r boer woerd gans zienewegtig en wol d'rektemang d'r hoop aasjtaeke. Hae holde ziene vuur101

sjlaag oet 'n tesj. Sjwaegele kante ze doe nog
neet.
,.Halte la", zag d'r Fransoes,
d'r altvater
mot nog komme!
En doe koam d'r altvater
van de ratte
ee deer wie 'nne knien!
Gans gemuutlig koam e d'rop aa en kroop ooch
noa d'r wusj onger.
,,Noe sjtekt 't mer aa" zag d'r Fransoes, en
sjtook zich 't beuksjke weer i g'n tesj
„En wie mie groetvader ummer zag, hubbe ze
doa saer méiaeve geen rat mie gezie".
„Biegeloof! Allemoal biegeloof!" riep Sjef.
Onder het rumoer, dat nu ontstond, met heftige
uitroepen van Vinders, d'r Sjek en d'r Driek,
nam Kompels z'n Napoleontische houding weer
aan en verbaasde het gezelschap met de mededeling: „Appoleom, sjtong in d'r pallas va Versalje
zoe
zoe
" en hij schikte en
verschikte tot hij de juiste houding meende gevonden te hebben. Toen wees hij op een lege
stoel en vervolgde op z'n duitsch
„und dort
sass sein Sohn, König von Rom! "
Zijn blik dwaalde rond en ontmoette die van Sjef
en
Kompels ging kalm zitten met de
woorden: ,Jong doe vernuks mich neet"
De storm dreigde thans echter op zijn hoofd neer
te komen, maar dit voorkwam hij zeer diplomatiek door Marie toe te voegen: „Sjut hun allemoal
ee glaas bier i Marie".
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Nu keerde de verontwaardiging zich echter weer
naar de arme Sjef.
„Biegeloof?", riep dr Sjek, „gelufs doe ooch neet
an der waerewoof? Gank da mer ins mit donker
waer 's nachts om twelf oere langs d'r Haesberg
op Haele-n-aa. Doa is 'n al mennig-eene i g'n
nak gesjpronge en mit gereje bis Haele."
„En tusje Sjwier en Wienesroaj sjteet een eek
die zeevert", zei Driek.
,,Zieker wen 't geraegend haat", schamperde
Sjef.
„En d'r vuurman?" vroeg Sjek, ,,besjteet dae
ooch neet? Dem hub ich angesj al mennigmoal
zelf gezie, boave-n 't ven i g'n hej.
,,Heusj mansluuj! kekt neet e zoe hel" suste Neris, ,,me kan toch ook reujig kalle. Ier makt d'r
jong nog gek".
Toen vroeg hij aan dr Sjek: ,,Haat dae groetvader va dich nog get angesj belaefd?"
„Nee" was 't antwoord, ,,get besongesj hub ich
angesj neet van 'm vernomme". De Ingelendesj
hubb-n-'m vas gezat. Hae wonde-n-i Lutteroa en
hae is, wie ich ummer g'hoerd hub, te voot van
Engeland oet heevesj komme. Ueverdaag sjleep
e en 's nachts leep e, en e rigde zich op nieks
angesj wie op der Joepieter en op 't zieve-gesjtaerte.
„Da moos e waal good konne sjwumme, angesj
wuer a verzoape", merkte Sjef op.
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„Doa is hae weer", riep Vinders driftig, „da liet
e dich rondtoevele dat dich d'r duivel kiet en da
wilt e de luuj loate verzoepe!"
„Loat d'r jong toch i row", zei Hanna. „Ier zeet
aevel ooch ummer op 'm an 't ensjelle".
„'t Is mig egaal", protesteerde Vinders, „da mot
*n os oog reujig loate kalle en neet ummer uever
biegeloof brazele".
„Ich zal uch ins een duivelsgesjichte vertelle",
begon Driek. „Ich hub mich loate vertelle, dat
urges eene pastoer wont dae ummertoe d'r duivel
vuer zich züt en gans zienewegtig d'r va-n-is
woere. Dat wuer komme wie 'n ins d'r duivel hej
wille-n-oetbanne. Doe mot e zich versjproake
hubbe. I plaats] va te zegge „de duivel verdwijne", hej e gezag „de duivel verschijne" en
saer dae tied zeug 'n 'm ummer vuer zich danse".
„Joa, de geestelige mach is groet", knikte Hanna.
,,Woe wont dae pastoer?" vroeg Vinders.
,,Dat weet ich e zoe krek neet", was 't antwoord,
,,mae 't moet urges in de proviens Limboerg zie".
Door deze woorden werd een snaar getroffen
in het dadaïstische gemoed van Kompels en
zonder zich aan de mogelijke verontwaardiging
en de woede van de aanwezigen te storen, bulkte
hij op een deun en cadans, tot nu toe onbekend
in de cultuurgeschiedenis der volkeren:
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„Traurig is die bevolkieng.
Van onze proviens Limboerg,
Doa kan de ganse politsei nieks make.
Daar komen ze met dieke buiken,
En met een groot gehalt.
En de werkman moet arbeiden,
Voor dertig gulden zweten,
Traurig is die bevolkieng,
Van onze pro-ho-viens Limboerg."
De rust en orde dreigden thans geheel te loor te
gaan. Hanna drong met klem aan op sluiting van
de bijeenkomst, en nadat Marie haar rekening
had geïnd, ging het gezelschap na enige strubbelingen uiteen.
Het was intussen donker geworden.
Kompels deed klaarblijkelijk op zijn reis langs de
baan weer verse indrukken op, want men hoorde
de klanken van zijn lied langzaam wegsterven
naarmate hij verder trok
„En dan komen ze geloope.
Met de fietsen geloope.
Zonder licht er aan,
Traurig is die bevolkieng.
Van onze proviens Limboerg,
Daar kan de ganse politsei niets make,
Traurig is die bevolkieng.
Van onze pro-ho-hoviens Limboerg.
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8. Be Cegelöer iKuele

3

n d'r ouwe tied loog tusje-n-'t Kleeneshoes
en de muele-n-in, langs 't ganse mueleveld geeninkel hoes mie. W e n t me va-n-Eegelse koam
koos me-n-uever 't veld en de baemde de muelen-al va wiejts zie ligge.
De nieks noabere an de anger zie woare die van
boeraaselderhoaf, d'r meester Houben mit zien
famielje. Boeraaseld loog ooch oape-n-in 't oog
van 't mueleveld oet.
Allewiel is 't mueleveld bow gans toegeboewd
en tusje de muele-n-en Boeraaseld in is d'r hoege
sjpoardiek neer geworpe, woe melaeve geene
trein uever lupt. Dae likt doa krek es went 'n
espres doa gelag wuer om de luuj va g'n muele
en die van d'r Boeraaselderhoaf te sjeje en
angesj nurges vuer.
Op 'n Vink oo likt gans kort op de muele achter
de baek d'r Kaffeeberg mit d'r busj. Dat makt
van achter oet de muele gezie eenen indruk op
uch wie een alp, zoe reg geet e noa g'n
huegde-n-i.
W a t hubbe v'r es kinger in dae busj deks hazelnuet en worbele gezoch. W i e dek zint v'r hot en
haar uever de baek, en went v'r pech howe-nooch al in de baek, gesjpronge.
W e n ich op vacansie woar i g'n muele, da woar
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ich 's murges of waal gans vreug of waal gans
laat op.
Vuer daag en dauw woerd me-n-i g'nne zoemerdaag wakker went onge-n-alles lebendig woerd.
Doer de vinster keek me taege d'r tied dat de zon
op gong boave-n-op d'r nievel dae uever de baek
dreef, 't W o a r krek es went me-n-op de woake
laefde. Op d'r Kaffeeberg koam een gowe sjtriep
uever d'r busj went de zon i Nivvelsjtee-n-achter
de huevele-n-opgong.
De muele begoos te sjloa, de paerd woerte-naagesjpanne en dat makde vuer eene dae dat neet
gewend woar ee geweldig sjpektakel. De muelepaerd hoewe-n-in die joare in d'r ganse sjtriek,
ich weet neet wie veul ron belle-n-an 't tuug
hange, groete-n-en kleene, en dat goof, ee gerienkel va geweld bie 't aasjpanne of 't vare.
Bie al dae radauw woare de hinne-n-an 't kakele,
de hung an 't bletsje en natuurlig d'r Kleenes Lej
an 't zinge. Zoe wie 'n noa g'n muele i gong of
weer d'roet koam mit d'r eene zak noa d'r angeren-op 'n nak om de kar te lane, dreve de sjtukker
van de leedjes aaf en aa. Da hoerd me ze
da weer neet
Doa woar ins eene klinge man,
Hee joech-hee,
De wol ing jroesse vrouw han,
Droe droe droe drallalla,
Hopsa sa sa!
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Dae man dae sjprong in 't bottervaas,
Hee joech-hee.

Dae man dae sjprong jn vinster oes,
Hee joech- hee,
En vluchtet in ee noaberhoes,
Droe droe droe drallalla.
Hopsa sa sa!
Sjtong me neet dalig op, omdat me gaer nog get
zow gesjloape hubbe, da woerd 't ooch gans laat
ier me weer wakker woerd
Geweunlich w^oar ich aevel gauw droet en aaf en
toe makde-n-ich der toer mit op de muelekar.
W e n t de rees op Sjeveemet aa gong golle v'r os
doa, ich meen bie d'r Herpers, ummer van die
zeute, broen, dieke sigarette, veer vuer eene cent.
Onger de vacansie gong doa sjtabiel oos ganse
vermuege mit d'raa. Veul waar dat joa noe wal
neet, mae ^ veer vuer eene cent —- dat makde
toch nog al get oet. W e n t v'r aevel sigarette
genog howe bleve v'r gewunlich heem en da
dreve d'r Willem en ich os gewunlich d'r ganse
daag get om de muele-n-e-'rom.
Doa woar van alles los vuer zoen jong trabante;
ratte kloppe, kraefte vange-n-in de baek, mit een
tien op d'r erkepool vare en natuurlig zurge dat
v'r get te sjnütse krege. 't Leefste woar 't os went
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dat op een ierlige maneer gong
mae 't leep
ooch al ins op watsje-n-oet.
Aasjproak how me-ni-g'n muele genog, want ich
hub melaeve geen hoes gezie, woe zoene-n-aaleup
woar wie doa. Op d'r daag va hüj is dat nog krek
't nemmehge. Noe sjpraek ich neet va kirmesdaag
of anger fiesdaag. Da hub ich 't al mit gemakt,
dat 't ganse hoes vol ges zoot, die an de middig
woare, en dat d'r hoave trop boete moos wachte
bisdat de angere vaerdig woare.
Nee ooch op gewunlige daag lopde de luuj doa
ummer oet en in wie in eene doevesjlaag, en wae
twiemoal goddendaag how gezag zoot de driede
kier al mit a g'n dusj.
Mit de kirmes koame ganse trobbe luuj noa ,,politseisjtond" i g'n muele sjink aete. W e n t me dan
an dr' nonk vroog wae deze-n-of gene woar, dae
mit a g'n dusj zoot, zag e zonger op te kieke ,,wie
dat zal mich allelee zie"
en oot durch.
Ins woar op eene kirmesdaag ee maedje-n-oet
Oake biej 't gezelsjap. Ee sjunder maedje hub
ich zelde gezie i mie laeve. D'r Pierre woar tot
miene groete sjpied d'r ganse-n-oavend mit-moet gewae, en a g'n dusj zoot-e-natuerlich ooch
naeve-n-'m; dat wilt zegge-n-an eene kant, an
de anger zie zoot ich. Noe how d'r eene-n of
angere get in de gaate kriege en
op ins gong
de lamp oet
Ich neet voel puende-n 't
Treesje, althans ich wol 'm puene,
mae i
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plaatsj van 't Treesje zien „Ucher rosenwange",
koam ich op de sjweete vingere van d'r Pierre
oet, dae mich ooch al lang gesjoate-n-how.
Dat vergaef ich 'm op d'r daag van huuj nog niet.
's Oaves op gewuen daag in de waek woar 't
ummer erg fideel i g'n muele. W e n t de gesjefte
an een zie woare noa 't oavendbroed, mit d'r
Ingel des Haere-n-en d'r Kyrie eleison; zat zich
d'r nonk in d'r groete laere sjtool an 't oad buffetkeske in d'r hook, en da mooste vuerdrachte
gemakt waere, vuel en neet genog. Ich kin ter
noe nog twintig zoe goed wie een sjtukswies va
boete.
Alles meugelige woerd doeree gezonge-n-en gedeklameerd: hollesj, dudsj, frans, waalsj, eegelser, hidsjer- en kirkroatsjer plat
Van de
.Jongens met geniale hoofden", en de ,,Hulda",
van ,,Alida Sjnadobbeldouwsjkiedei", „Trois
jeune tambours", en de ,,Drielinge" va: ,,Tzoe qui
a o haut", „Le jeune Savoyard" en de „Vrouwluuj"
Mit die vrouwluuj och dat most'r wisse,
Han ich miech joa ummer er'jre musse.
Tzwoar mie modder han iech nit jekand,
lech bin opjetrokke bej ing tant,
W e n iech doa een biesje nit parreeret.
Of wen iech ee sjelmsjtuksjke probeeret.
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Gliech kraeg mie boksebuemke bezuk,
Jou met die vrouwluuj 'n han iech jee jeluk.
D'r Kleenes Lej zong ooch zie gans repertoire
aaf en d'r nonk zelf declameerde van de muele
en zong leedjes van d'r „Mulder" en van d'r
,,Silberstein" en allemaal zonge v'r mit en howe
sjpas en d'r nonk en de tant hoole zich d'r boek
vas van 't lache.
Mennige-n-oavend zoot ooch d'r owe PitterGrades i g'n muele en da leete v'r 'm vertelle.
Ich hub noets va me laeve-n-eene minsj aagetroffe dae zoe sjreklich leege koos wie d'r PitterGrades.
Hae woar melaeve geen tien kilemieter boete
Kirkroa of Eegelse gewae, mae hae loog zich
doer de ganse welt haer.
Mierendeels how 'n 't uever Roeme en de .Jarribaldieste", mae in Afrika woar 'n ooch ueveral
aeve good bekind wie heem in 't klejersjaap.
Op eene ziekere-n-oavend zoot 'n i g'n muele wie
de ,,Maileden" va g'n Vink eier koame-n-ophoale. Dat woar in d'r Mei gewunde in die gaegend. Z e krege neet alleen ee viedel eier mae 't
woarte-n-ooch ee paar flesje sjnaps laeggedronke en die va g'n Vink bleeve mit de moeneca's de „dreiangele" en de anger insjtrumente
moeziek make bis een oer of elf hoaf twelf.
W a t d'r naam ,,Maileden" beteekende weet ich
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neet. Dat eier ophoale hong natuurlig same mit
een of anger meifies. Op veul durper i Limburg
vingt me van dat soart meigebroeke nog op d'r
daag va huuj. Of de „Maileden" va g'n Vink
noe ooch nog trekke weet ich neet.
Op daen oavend woerd duchtig gedansd, gesjpild en gezonge. Tusje de bedrieve durch moos
d'r Pitter-Grades vertelle
Da zal ich üch
ins jet huere losse u w e r mieng jagdabenteuer in
Afrika
Op innen ovvend woar iech in de
wuuste jet an 't sjpatzeere. 't Jewaer how iech
in de zelt hange losse. Op ins doa huer iech jet
hinger miech roespere en sjnoespere
ich
kiek um
inne liew, ee deer va zwei meter
vofzig
Iech an't loofe
evvel dat notset
miech nuus, dae liew koam ummer kotter bej
opins
jotzejedank doa zoag iech ing hoal
eech
Ich doa d'reri. D'r liew sjprong en
danset jet um die eech en mit die spriejietse koam
opins zienne sjwans durch d'r sjplies van de eech
Iech nit voel
sjnap miech d'r sjwans en
vang aa tse driene
Iech drienet
en drienet
en drienet 'm dae sjwans aaf
En d'r liew brullentaerend voet!
Innije daag noaderhank woar iech wirm in de
wuuste an't sjpatzeere. 't Jewaer how iech och
wirm in de zelt jelosse. Opins doa huer iech jet
hinger miech roespere en sjnoespere
Iech
kiek um
inne liew van zwei meter vofzig...
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.. .lech an't loof e ma dat deer koam almaelig kotter en kotter bej
lech kiek nog ins um
W o a r mich dat d'r selvije liew
oahne
sjwans!
lech dink noe maagste inne bloef.
lech bleef sjtoa
en joof miech an't sjwungele
es wen iech 'm wirm mit d'r sjwans how
„Wie is 't mensje saat" iech
soUe v'r nog
ins
En d'r liew bruUentaerend voet!
Ing tsiet noaderhank woenet iech in ing hootse
hut an der oerwald. Op innen ovvend woar iech
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sjloffe jejange
doe kratset opins jet a j'n
duer.
lech sjtong op, kreeg miech 't jewaer, dong miech
d'r roepzak um, jong de trap eraaf en dong de
duer op
Inne tieger!
lech kreeg miech
't jewaer
paaf sjoos 'm kapot
noa d'r
roepzak i, en jong wirm sjloffe.
Opins
doa kratset jet a j'n duer
lech
sjtong op, kreeg miech 't jewaer, dong miech d'r
roepzak um, jong de trap eraaf en dong de duer
op
Inne liew!
lech sjnappet 't jewaer
paaf sjoos 'm kapot
noa d'r roepzak i en jong de trap erop.
W i e iech jot en waal i je bed loog kratset jet a
j'n duer. Iech sjtong op, kreeg miech 't jewaer,
hong miech d'r roepzak um, jong de trap eraaf
en dong de duer op
Inne elefant!
Pitter-Grades, zag doe eene va g'n Vink
Paaf konste nog saage, mae wenste roepzak
saes, da sits iech op diech
W e n t d'r nonk Antoen ins noa 't werk i ge veld
wool goa kieke, gong e gewunlig te paerd. Vuer
zelf mit te wirke woar e veul te diek. Joare lank
haat e gereje op ee hoeg gries huzarepaerd „d'r
hoezaar". W e n t 'n eemoal op dat deer zoot gong
't good, mae
om d'rop te komme.
Dat gong gemindlig e zoe: 't Paerd woerd vuer
de vinster gelejd en d'r nonk klom i g'n kueke,
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mit de nuedige hulp, op de bank en va doa noa
g'n vinster i en da noa d'r hoezaar op.
W e n t 'n aevel wier e weg moos gong e mit „'t
kaerke"
de dogcar. Op die daag hooi zich de
gow tant Mieke 't hart vas. Da koos van alles
passeere.
Ins wie d'r nonk bagge how gehold i Broensem,
koam e heem mit d'r sjtop los achter in 't waegelke.
Alle verksjkes woare fleute.
Een anger kier koam e te voot heem mit eene
roe tesjeplak om d'r kop en gans verenneweerd.
W o e is 't kaerke? vrooge vier allemoal tegeliek.
't Kaerke is zoem duivel en 't paed och, zag d'r
nonk. Ich bin i ge mueleveld urges taege-n-op
gevare en d'r ganse kroam woar in de biense. 't
Paed is noa g'n Menshek op aa geloope. Got 't
uch mar zukke, iech goa sjloape
't Int of 't angert bleef gewunlich achter went d'r
nonk op rees woar gewae. W i e 'n ins te voot va
Haele-n-oet langs d'r Sjtraeperbusj noa heem
komme woar, how e d'r perepluj neet mie biej
zich.
„Woa has te d'r perepluj?" vroog de tant.
„Joa woe is d'r perepluj!" zag der nonk. „Wie
ich langs d'r Sjtraeperbusj koam moos ich ins
nuedig noa de sjtruuk er-i. D'r perepluj han ich
vuer miech i j'n aed gesjtaeke en vergaete. Later
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han iech d'ra gedach en bin t'ruk gegange om
'm te zeuke. Mae goddemurge!
Hum how
ich hingeree mae d'r perepluj woar voet.
D'r nonk Antoen is al mie wie dartig joar doed,
mae zien laeveslus en zien gasvrundsjap laeve
nog ummer in de ow muele en zien leedjes op d'r
mulder en de muele zolle v'r in iere hoate- zoe
lang es v'r laeve.
De aed die drient, 't rad dat drient,
En in de muele zelf,
Doa drient d'r ganse santekroam,
Al daag 'n sjtond of elf.
W e n t huj 't muelerad bleef sjtoa,
Sjtong och de muele sjtil.
Da kreeg d'r bekker och gee mael,
Of blom noa ziene wil.
't Rad dat drient, de muele sjleet,
D'r ganse leeve daag.
W e n t dat niet wuer da kreeg d'r minsj.
Zie broed nit in d'r maag.
Da keus d'r minsj zie hats nit sjloa.
W a n t iederinne wit.
Dat 't mit hum goaw is gedoa.
W e n t in d'r maag nieks zit.
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d r Herr-Gott hilt de welt i sjwong,
En op de ganse aed,
Doa is d'r mulder en zie werk,
't Allermeetste waed.
De welt besjteet oet drienerei,
Ier wit joa noe besjeed,
Alaaf d'r mulder dae zie rad,
Besjtendig driene deed.
D'r nonk Antoen is doed en de tant Mieke ooch
mae de muele sjteet nog
W i e lang nog?
In de leste joare haat ze veul geleje van de koel
en dat wilt vuer zoen oad hoes nog al get zegge.
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9» Van menöcïjen en bingen»..
Is ik een Dickens was of een Conscience
^
zou ik over de heihovense mensen uit mijn jonge
jaren een lang doorlopend verhaal kunnen schrijven. De kleine gebeurtenissen uit hun leven en
de typische toestanden, die hun denken en doen
richting gaven, zouden voldoende stof opleveren voor een streekroman. De gave van de romanschrijver, om de draad te vinden, die door
al die levens loopt en ze verbindt, heb ik helaas
niet.
W a t mij aantrok en boeide in het oude Zuidlimburgse land en zijn eenvoudige ongecompliceerde mensen kan ik slechts weergeven in korte
schetsen zonder veel onderling verband.
Maar wat zou een Dickens niet hebben kunnen
maken van een figuur als de oude ,,Jomfer Durlinger". En wie kan spreken over de „Jomfer
Durlinger" zonder te denken aan het oude kapelletje, dat lag. aan wat we zouden kunnen
noemen de ,,Place de l'étoile" van de Hei, waar
de straatweg van Heerlen naar Sittard kruiste
met de wegen naar „Rennemich" naar „g'n
Grave", naar „Koavelens", naar ,,g'n Kem" en
naar „Pappensjans en Robroek". Het kapelletje
was een klein achthoekig gebouw op een steil
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heuveltje gelegen, en leek een immitatie van de
genadekapel van Kevelaar.
Zodra het weer het toeliet werd daar 't Zaterdags en op Mariadagen lof gehouden met klokgelui vooraf, juist als in de parochiekerk. Een
macht van kaarsen deed de kapel bij die gelegenheden van „de Bok" af gezien baden in een zee
van licht.
,,Jomfer Durlinger" leidde de plechtigheid met 't
„Juepke Severens" aan de ene en een tweede
oud vrouwtje aan de andere zij als een soort van
diaken en subdiaken. Zeer devoot gebogen werd
het rozenhoedje gebeden en daarna zong men
nog enige Maria-liedjes. Dit oude gebruik is na
de dood van ,,Jomfer Durlinger" uitgestorven en
het kapelletje is jaren geleden afgebroken.
De „Jomfer" woonde in de buurt aan de ,,Pronsgats" en hield er thuis nog andere geestelijke
oefeningen op na. Men kon daar namelijk ten
allen tijde een lot trekken in een geestelijke loterij. Elk nummer bracht de een of andere gebedsverplichting mee voor de ,,winnaar".
,,Nommer zes en twintig
leef ingelke
da mos te dich drie onze vadere bae vuer de erm
zielkes in 't vaegevuur."
,,Joa Jomfer".
,,Dees te 't ooch leef ingelke?"
,,Joa Jomfer".
Hoe veel van die geestelijke verplichtingen de
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jeugd van de Hei op zich genomen heeft is niet te
schatten. Soms gingen hele drommen bedevaartgangers tegehjk een nummertje trekken.
Ik weet niet in hoever dit alles overeenstemde
met de kerkelijke canons en rubrieken, maar het
was in ieder geval goed bedoeld,
't „Juepke Severens" was een klein kromgebogen
verstelnaaistertje met zeer strenge opvattingen
over eer en deugd. Op zekere dag bracht een
klant o£ een grappenmaker, dat zullen wij in 't
midden laten, haar een mannenbroek om te verstellen. Z e nam de opdracht echter niet aan maar
zei: ,,Nee zekt, mansluujbreuk make-n-is mien
gewunde neet".
Samen met haar broer ,,d'r Joezep" bewoonde
ze een klein huis op Robroek. Zelden heb ik een
vlijtiger en eerlijker mens in mijn leven ontmoet
dan „Joezep Severens". Zijn hoofdwerk was het
onderhoud van verschillende moestuinen in het
dorp en verder allerhande bezigheden om huis
en hof. Ook bij ons thuis heeft hij dit soort werk
jarenlang gedaan, zelfs nog nadat mijn moeder,
na vaders dood, verhuisde naar Heerlen. Het viel
ons allen al gauw op dat hij steeds een Vrijdag
of een andere onthoudingsdag uitzocht voor zijn
werk in onze tuin en op zekere dag vroeg mijn
moeder hem dan ook naar de reden hiervan.
,,Och madame" zei Joezep, „die vriedigsmiddige
bie uch die zint zoe lekker".
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Nu was de keus in ,,mager"-kost in die jaren
erg beperkt. Het menu bood zeer weinig afwisseling, want, behalve haring of bokking of stokvis, kon men in vroegere jaren op ons dorp geen
vis krijgen en boden eieren de enige mogelijkheid
om een beetje variatie in de vastenkost te brengen. In het verwerken van eieren in alle denkbare
vormen was mijn goede moeder dan ook een
kunstenares en deze eigenschap had het hart van
,,d'r Joezep" gestolen.
Op Vrijdagen zat in mijn jonge jaren volgens een
gebruik in mijn ouderlijk huis ook steeds een
arme als gast mee aan bij ons middagmaal, een
oud vrouwtje uit het dorp. Dit was nu wel een
zeer lofwaardig en godvruchtig gebruik maar het
bracht op dagen, dat gekookte eieren ter tafel
kwamen enige complicatie's met zich mee. Onze
gast had namelijk de gewoonte om zich van zout
te bedienen met haar eigen eierlepeltje met hooghartige negatie van alle bijzondere zoutlepeltjes.
Zoutstrooiertjes kenden wij toen nog niet. Men
begrijpt, dat er een betrekkelijk ingewikkelde
strategie vereist werd om het een of ander zoutvaatje voor de rest van de disgenoten te reserveren en dat lukte ook nog niet altijd. Ik kreeg
daarom op zekere dag de opdracht om mij aan
hetzelfde vergrijp schuldig te maken. Er zou dan
hierover volgens afspraak groot kabaal gemaakt
worden om de aandacht van het vrouwtje op
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deze wijze te trekken. Ik kweet me trouw van
mijn zure plicht en een flinke uitbrander kreeg
ik ook — zelfs van onze gast '— die zeer ernstig
haar eerbiedwaardig hoofd schudde en tegen
mijn moeder zei: „die kinger allewiel". En
toen dompelde zij doodbedaard haar eigen eierlepeltje in het zout
Quod licet jovi, non licet bovi!
Een bijzondere aantrekkelijkheid hadden de
mooie zoele zomeravonden voor me, als overal
de mensen vóór hun huizen gingen zitten uitrusten en buurten. De groet van de voorbijgangers was steeds dezelfde: „Kont 'r 't doa oethoate?" en het stereotiepe antwoord: „Joa, woe
't baeter is zint v'r neet".
Een enkele keer als een type als „d'r owe Doerus" bij het een of ander gezelschap zat werd
er heftig gediscussieerd.
Doerus was erg nieuwsgierig en even lichtgelovig. Er kwam bij zo'n gelegenheid een sportief
element in de gesprekken, namelijk de neiging om
zó zwaar te overdrijven en desnoods zó geweldig
te liegen, totdat zelfs ,,Doerus" 't in de gaten
kreeg.
Onder de transvaalse oorlog werden eens op een
avond de krijgskansen overwogen. ,,Doerus"
was vol bewondering voor "d'r Cronjé", ,,d'r de
W e t " en „d'r Joubert" en geloofde onvoorwaar122

delijk in de overwinning van de Boeren. Een
grote teleurstelling was het dan ook voor hem
toen een buurman beweerde: „De Ingelendesj
konne d'r kreeg neet verleeze Doeres, omdat ze
ee gewaer hubbe-n-oetvonge, dat koegele sjüt,
die de „luuj zoe lang noaloope bisdat ze ze
hubbe".
Is 't toch woar? zei Doerus.
Slechts eenmaal heb ik het beleefd, dat Doerus
vol verontwaardiging uitriep: „da's geloage!",
maar toen werd het dan ook al heel bont gemaakt.
De een beschreef de zeer snelle bouw van een
huis in Voerendaal
's Moandes begooste ze
de fondamente te sjtaeke en 's Zoaterdes woar
't daak al d'rop!"
„Da woar 't aevel zieker ee klee hoes", opperde
Doerus.
,,Nee" zei de ander, ,,ee groet twiesjtöckig
hoes".
,,Wie is 't meugehg?" zei Doerus.
Toen vertelde een tweede over een nog geweldiger prestatie op het gebied van woningbouw in
Schinnen
's Moandes begooste ze de
fondamente te sjtaeke va-n-ee twiesjtöckig hoes
en 's Diensdes woar 't daak al d'rop".
Doerus bracht 't nog niet verder dan de exclamatie ,,ow wat?" maar toch geloofde hij
Tenslotte kwam een derde met een wonderbaar123

lijk verhaal van huizenbouw in Sittard
's Murges begooste ze de fondamente te sjtaeke,
en 's oaves zatte ze de luuj d'roet omdat ze d'r
pach sjullig woare
Toen riep Doerus
„Da's geloage!"
In de regel waren de mensen echter te moe om
lange gesprekken te voeren. Een enkel woord...
een korte opmerking en soms lange pauzen
Van tijd tot tijd een voorbijknarsende kar op een
kiezelweg
,Kont er 't doa oethoate?"
in de verte het gekwaak van de kikvorsen in
poelen en sloten
soms kon je de stilte horen
Hoemeroabenb
De luuj die hubbe-n-alle werk gedoa
Mae 't is te werm om noa ge bed te goa.
W e n t me neet sjliept da vilt de nach zoe lank,
V'r blieve nog get zitte-n-op de bank.
Me sjprikt neet veul —, zoe noe en da-n-ee
woerd
Vawaege hubs te dit of dat gehoerd?
liever d'r Piet dae vriejt mit 't Karlien
Uever 't vie, de doeve-n-of de knien.
De kwakkerte die kwake-n-in de grach:
„Kwak-kwak, noe goat mer sjloape, goddenach
Hie is 't keul en in uer bed is 't heet
Me is 'ne kwakkert of me is 't neet
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Me huert de sjtilte soeze-n-i g'n loch
't Is neet te huere en me huert 't toch,
En da vult m'n 't soeze-n-in d'r kop.
Da sjteet d'r eene noa d'r ang're-n-op.
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