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Het Kraoienist
't Was tweede Paeschdag . 't Zunnetje scheen helder en
witte wolkjes dreve an de locht - maar 't was winderig
een koue voorjaarswind : de linters van de nieuwe Paeschhoedjes van de meissen wapperden as vlaggetjes en de heldere witte schortjes stienge strak road der liefjes . Ze wazze
zoo groos op d'r nieuwe Paeschgoedl
Bie vaoder hadde ze geschooid om een spriengtouwe en
noe wazze d'r een hoop meissen an 't spriengen in de bocht
en dat gieng toch zoos Maer as ze dan leutig an 't spriengen
waere, kwaeme die aekelijke kwaejong d'r touwe ofstele,
die aepeni En dan gienge ze mit het touwe op de klus en
't slot was, dat de meissen in d'r eige touwe gevange zaetel Zokke aekeliengen as die jongers toch waer&
Vroeger spronge de groote meiden oak touwtje mit Paesche
en dan draoiden de jongers . Dat gieng een hortje goed, maer
dan begonnen ze raor to draoien en trokken ze 't touwe hoag
op, ienkeld om den boel in de warre to stieren, en - as 't dan
zoo varre was, dan hadde de jongers d'r zin, dat kun je wel
begriepe - en de meiden kwaed en de jongers maar lache
maer 's aevonds was de vrede weer geteikend en gienge
ze saemen uut .
Maer
zoo as ik zei - dat doe ze noe nie meer .
Noe gienge ze maer kuiere, net as 's Zondags,
kuiere
in de rienk, en de jongers liege in de eene richtinge en de
meissen in de aore, zoodat ze mekaor ielke reize tegenkwaeme .
Wie dat uutgevonde had - dat wist gin mensch, maer
't gieng zoo maer van zelvers, - gortink - dat hoorde zoo .
Noe was het zoo wat een uur of viere, de menschen hadden
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d'r bakje thee uut en 't jonge Paeschvolk, groot en klein, liep
to kuieren .
Op 'n hoek van 'n straete, die in de rienk uutkwam, stienge
as nae geweunte een hoop mannen en jongens to klasjeneeren en to lachen, to rooken en to prumen .
Daer op eens wees er een errebeier nae boven in de richtinge van de krune van een hoagen boom achter de kerke
en zei : „Kiek, die kraoien - 'k geloove, dat die bezig binne
om daer 'n nist to maeken ."
„Jae, j e zou 't wel zegge," zei 'n aore .
„Zoo waerl" zei 'n dorde .
„Kiek, kiek, kiek, dien eenen, wat heft die 'n grooten tak
in z'n bekl"
Onderwiele dat ze daer druk stienge to redekaevelen en
nae boven to wiezen, kwam den domenie mit z'n vrouwe ani
gewandeld . 't Was een minzaeme man, die het op z'n durpje
goed mit de menschen kon deele en graeg 'n praetje maekte .
„Goeden middag, vrienden," zei de domenie . „Wat is er to
zien, dat jelui zoo in dezelfde richting naar boven kijkt?"
„Een kraoienist, domenie, kiek, daer in dien boom, schuin
achter de kerke, daer binne 'n paer kraoien 'n nist an 't bouwen ; je kan de onderlaegen al ziee," zei Geert .
,,He, j a, dat is aardig," zei de domenie .
„Ja, vreeselijk leuk," zei mevrouw .
„Jae," zei Geert, „maer zoo lank as ik heuge, haw ik nog
nooit 'n kraoienist in die boamen geziee ."
„Dat is dan toch wel een bizonderheid, Geert?"
„Nee, dat zal waer weze, domenie, - en as de kraoien zoo
vroeg bouwe en de slekken om twaolf uren d'r horens opsteke, dan kriege me 'n vroege zeumer ."
„Zou j e denken, Geert?"
„Zoo vast as 'n huus, domenie."
„'k Geloof, dat jij een weerprofeet bent," zei mevrouw, „jij
weet alles zoo precies ."
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„Nu, dag menschenV'
„Dag domenie ."
„Middag domenie ."
„Goeden middag ."
Net as de mannen d'r nog over spraeke, dat de domenie
en z'n vrouwe toch zokke vreed-vrindelijke menschen waere,
kwaeme van 'd aore karat de burgemeester mit z'n vrouwe
angestapt.
Daer weze de mannen weer naer 't kraoienist in anbouw
en de burgemeester stak z'n Haegsche neuze oak nae boven,
hoorde nog praete van een kraoienist, maar liep mit 'n stieven
groet verbie .
„Zeg Rudi, vindt je 't niet aardig, dat kraaiennest?" vroeg
mevrouw aan haar man .
„Kan mij dat kraaiennest schelen, zeg," antwoordde de
burgemeester .
De mannen op den hoek stienge nog aldeur maar to wiezen en to praeten en de menschen in de rienk, die 't van uut de
raemen konne ziee, dochte : „Wat zou daer toch wel weze?
De domenie bleef oak al stille stae en de burgemeester keek
oak al nae boven?"
„Ik mot toch 's pasjes gae neuze," zei Jasper, een rentenier, die op 't hoekje weunde tegen z'n vrouwe .
Een poosje laeter kwam he thuus en vertelde an z'n
vrouwe, dat er een kraoienist in een boom op 't kerkhof zat .
„Zoo," zei ze, „en waer?"
Hie keek deur 't raem an den voorkant, maer kon 't niet in
't vizier kriege . 't Zit net achter de kerke . Misschien kon je
't deur 't zieraam wel ziee .
De kamer had twee raemen van voren en een in een zieslop
en als je noe heel schuin deur dat zieraam keek, kon je nog
net achter de kerke kieke . Jasper gieng naar 't zieraam en
schoof de gerdiene een endje weg . Jae
zoo waer
hie
kon 't nog net ziee .
„Past op m'n gerdiene hoor en dienkt om m'n blompot," zei
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de vrouwe . Ze was zoo op blommen en planten, vooral op
dezen, een mooien ficus, mit wel dortien blaeren in een
mooien gekleurden blompot voor 't raem . En as Jasper of de
meid wat to dichte bie kwaeme, dan waerschouwde ze geregeld mit : „M'n blompotl"
Hie stelde z'n vrouwe alweer gerust en zei : „Och mensch,
joe blompot heft gin noodl"
„Jae, dat dienk je, . . Past opl . .
Hegers . . daer hei je 't all"
Jasper greep nog, maer 't was to laetel Net as hie achteruut wou gae, bleef hij met z'n horlogekettink an een uutsteekseltje van 't blommetaefeltje haeke en . . daer gieng 't heele
katje tegen de wereld . De plante, -- d'r mooie ficus
geknakt, de blompot in stikken, de aerde over den vloerl
„Hie is maer in tweeen," zei Jasper .
„Je bint 'n uul", zei z'n vrouwe kwaed as 'n spinne . „'k Ha
je nog gewaerschouwdl Gae maer gauw om 'n blik en 'n
vloerverke. Neee -- bluuf maer hier oak, aors maek je nog
meer stikken. Joe gooit alles omvarre en joe maekt alles
kapot . Joe zal nooit leere . . Je bint 'n uull"
„Keetje," zei Jasper, „hoe langer, dat 'k nae je luustere,
hoe aekelijker dat je wordt . . . Ik gae 's naer de kraoien
kieke ." En Jasper gieng nae buten en wandelde de rienk 's
deur : in dien tijd zou de bue wel ofdrieve, docht hie .
Toen hie 'n endje gekuierd had, kwam ie verbie 't huus van
d' ouwe burgemeester. De juffrouw voor 't raem knikte tegen
'm en vroog deur de ruten an 'm :
„Waar kijken ze toch zoo naar Jasper?"
„Jae winderig," zei Jasper, die deur de ruten en 't geloop
en gepraat buten slecht verstieng .
„Nee, ik vraag, waar ze zoo naar kijken?"
„Jae, van belang," zei Jasper .
De juffrouw binnen en Jasper buten kwaemen noe zoo dicht
meugelijk bie 't raam, de eene snit d'r mond, den aore met
z'n oore tegen de ruten .
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„Waar of ze zoo naar kijken," vroeg de juffrouw nag 's en
wees mit d'r vienger .
„0, tae, jae . . n kraoienist .
„'n Kraoienist?" vroog de juffrouw verwonderd .
„Jae, . . . . 'n kraoienist in 'n boom achter de kerke ."
„Zool"
„Jae, nog nooit geweest daer in dien boom op 't kerkhof ."
„Niet?"
„Nee, nag nooit, - je kan 't bie mien deur 't zieraam net
ziee, as je achter am 't gerdien henen kiekt ."
„Dat 's wel aardigl"
„Jae, dat zei m'n vrouwe oak . Ze kon d'r oogen nie van
't raem ofhoue ."
„Zoo, - flu 't is Paschen, ze heeft niets to doen ."
„Jae, dat dienk je maar . Mensch lieve, ze had het zoo druk."
„'k Geloof het . 'n Vrouw is oak eigenlijk nooit klaar ."
„Die van mien tenminste nie . Ze zou 's middags de vloer
gae vege, dat 's waer . Kwa, dag juffrouw."
„Dag Jasperl"
„'n Opgewekte ouwe man he, die Jasper van 't hoekje", zei
de juffrouw tegen d'r vaoder .
Jasper van 't hoekje had 'n kleindochter Arentje, 'n aerig
dienk van achttien jaer .
't Was 'n net meisje, mit frissche koonen, een klein mondje,
een wipneusje en vrindelijke aagen .
Ze weunde buten 't durp op 'n stee en gieng altied bij opa
en opoe op . En ze kwam nog al 's een keertje .
Jasper van 't hoekje had oak 'n achterneef, Hen, een flienke
jongen van twintig jaer . Hie weunde op 'n stee an d' aore karat
van 't durp en gieng oak geregeld op bie noom Jasper .
's Zondags voor en nae kerktied kwam hie daer oak en antmoette hie Arentje, en deur de weke sprak he Arentje oak
wel 's op 'n versite of 'n uutvoeringe .
Noe dienk je natuurlijk al, dat je 't begriept he? : Arentje en
dat kan
Hen,
die kriege mekaorel Jae
dat spreekt
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je wel van den muur oflangen . Maer hoe?
Want, daer was
'n bezwaer, 'n groot bezwaerl Hen wou wel, he wou o, zoo
graeg, maer hie dorf nie : he was bleu?
Duzendmaal had ie z'n eigen verwenscht, dat he dat lieve
kind toch nie dorf to vraegen ; al zoo dichte had ie in die
vrindelijke oagjes gekeke en hie had er jae in geleze en toch
hie dorf niel Jae, gorting, wat doe je daeran .
Maer floe, mit Paesche, was hie van stee gekomme en onderwiele had hie z'n besluut genome, dat al zoo lange in z'n
hood gedraaid had en he was vast beslote : „Noe zal 'k Arentje van avond thuus brienge en dan zal 'k ze vraege ."
En al deur had ie daerover geprakkezeerd en daerdeur had
ie oak niks geziee of gehoord van dat, waerover ielkendeen
sprak - het Paeschnieuws van het durp : het kraoienist .
Hie kwam bie noom Jasper, maer noompje was flog op de
kuier . De blompot woog flog zwaer op z'n harte en de bue
van z'n vrouwe was misschien flog niet over .
De rommel in de kaemer was al lange opgeruumd, toen
Hen bie tante binnenstappende ; maer tante was in 't achterhuus druk doende mit 'n blompot en aerde en d'r geknakte
ficus en 'n ficelle bandje om d'r plante to verbinden en den
boel weer in order to kriegen .
Arentj a was 't er al en zette de koffietafel an in de kaemer,
toen Hen binnen kwam .
„Dag Arentjel"
„Dag HenY'
Handje geve, praete over 't weer en 't eerste wat Arentje
an Hen vroog, was : „Hei joe 't kraoienist al genie?"
„'t Kraoienist, - ikke -- wel neent . Wat is dat voor bizonders?"
„Maer Hen toch, hei joe 't kraoienist flog nie geziee, jongen,
't heele durp is 't er vol van . 'n Kraoienist in dien boom op
't kerkhof, -- dat 's flog nooit geweest daer . . . . Kom 's hier,
deur 't zieraam kan je 't net ziee," en ze gieng naer 't hoekje
van 't raem en keek zoo schuin as ze kon deur de ruten .
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Hen kwam bie d'r stae .
„Zie je 't," vroog Arentje .
„Ikke nie", zei Hen . Hie kiek maar naar heur .
„Jae maer, - zoo mot je kieke", zei ze - „heel schuin", en
ze drukte d'r gezicht tegen de donkere gerdiene an en Hen z'n
hood kwam al dichter en dichter bie 't heure, want hie most
oak in die richtinge kieke .
Was Arentje noe maar op ziee gegae, dan had Hen het
fist wel kanne ziee, maar, -- dat dee ze nie . Ze wou saemen
kieke .
Z'n hood was noe vlak bie 't heure . Vreed voor de wereld,
wat bomde z'n harte . Nog nooit had hie ze van zoo dichte
bie bekeke . Wat kwam dat blanke gezichtje noe mooi uut
tegen die rooie gerdiene, - 't leek wel een schilderietje en
noe voelde hie heur koone tegen de ziene .
„Zie je 't noe?" vroog ze zachtjes .
„Ik ziee niks van 't fist, - ik ziee niks as joe lief gezichtje,
Arentje . . . . Me zone maer motte doee . . . . net as die kraoien ."
En toen keke ze mekaore in d'r oagen en ze konne geen
van tweeen meer praete en . . . . toch begrepe ze mekaore . . .
en 't was in orderl
Toen kwam opoe uut de keuken angedribbeld en gienge
Arentje en Hen ielk an 'n karat van de taefel stae .
„Wat doe jullie, kinders," zei opoe, „wat bin jullie stille? . .
Ha jullie ruzie?"
„Bel neent, opoe," zei Arentje . „Wile keke naer 't kraoienist ."
„Zwieg maer over dat aekelijke fist. Je grootvader heft 'r
m'n blompot deur omgegooid, finaal kapot en m'n mooie ficus,
daer ik zoo groos op was, hangt er bie as 'n schutteldoek an
een kromme spieker ."
Net kwam de daeder binnen . Je kon niks an z'n merke ; hie
was vroolijk en opgeruumd, hie liet z'n vrouwe's bue maer
klettere en schodde de standjes van 'm of as 'n hond de natte
slikspetters van z'n huud .
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Arentje gieng naer 'n vriendinne op het durp en Hen gieng
zoo varre mee.
Noe bleef Jasper alleenig mit z'n vrouwe en ze zeie geen
van tweeen niks niemendal .
Hie gieng naer de spiegel, die boven de schouwlieste hieng
en haelde daer 'n briefje of, las het en las het nog 's . 't Was
een convocatie-biljetje voor een vergaederinge van den gemeenteraed op Diensdagmiddag, - want Jasper van 't hoekje
was oak lid van den raed .
't Was nie veul bizonders, dat er opstieng, maer - docht
Jasper, 'k zal toch maar gae, dat geeft nog 's 'n verzetje en je
spreekt 's 'n oare, en -- dan mot ik meteen 's praete over dat
kraoienist, want
dat kan zoo nie bluve, - daer komme
ongelokken van .
Tegen de kerke was 'n groote consistorie-kamer gebouwd,
maer, die wier nie meet gebruukt, de kerkeraad had 'n ander,
kleiner vergaederlokaol ingericht .
In de oue consistoriekamer waere noe 'n deel Belgische
vluchtelingen ondergebrocht . Oak die waere al op de hoagte
van het nieuwtje, het aldernieuwste nieuwtje van 't durp : „het
kraoienist ." En mit d'r alien, mannen, vrouwen en kinders
kwaemen ze nae buten, en keken nae boven en wezen en
dreigden : ,,As me die sloebers den boel voil maoken, mot de
champetter ze met z'n geweer d'r oit poeffe, zullel"
Den aoren ochtend waere de vrouwen van de Belgen al
vroeg an 't wasschen en plassen en om negen urea hieng
d'r al een deel waschgoed op 't kerkhof to drogen op touwen,
gespannen tussschen de boamen . Haest de heele weke had
je die mooie schilderien voor je oagen, tot groote ergernisse
van den Haegschen burgemeester en een hoop inweuners .
Net komt 'n vrouwe voor den tweeden keen 'n vrachtje
waschgoed ophangen, as ze rood van kwaedheid voor 'n stik
waschgoed bluuf stae, het an een punt beetpakt, bekiekt,
omdraait, nog 's bekiekt en dan d'r kwaee oagen vier laet
schiete naer boven, waer de kraoien, onbewust van wat ze
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hadde misdreve, druk en vroolijk an d'r nist doende waere .
,,Is me dat 'n oishouwenl Maor ze zullen der oit, de sloebersl
Ik gao naor den burgemiester . Hie zal ze d'r laoten oitschieten, de voilpoetsenl"
Ze haelde het kleedingstik uut de klemmetjes, waermee het
an het touw zat, rolde het in mekaore en gieng d'r mee onder
d'r nerm naer de sicceterie om den burgemeester to spreken .
Die zat daer sjuust en z'n klerkje, een braesem van een jaer
of vuuftien, zestiene, zat an 'n aor taefeltje pampiertjes uit
to zoeken .
De vrouwe begon direct uut to pakken :
„Morge, meneer de burgemiester, as ik zoo vrai mag zain
's to vraogen -- kaik 's ier menier de burgemeester - we
ebbe nog nooit gereclameerd - ah wel, ge ebt over ons gien
klaogen, dat weet menier de burgemeester wel, - maor nou
is me pourtant wat gepasseerd, menier de burgemeester, dat
kan ik niet laoten voorbai gaonl"
„Zoo -- wat heb je?" vroeg de burgemeester.
„De kraoien, meneer de burgemeester, de kraoien van 't
kerkhof1"
„Nou, wat zou wat?"
„Wat zou dat? Vraogt menier de burgemeester dat nog?
Mot ge 's efkes inspecteeren menier, wat 'n affairel" En ze
rolde d'r pakje open en spreidde voor de oagen van den
Edel Achtbare het kleedingstik uut .
,,Is dat gepermitteerd, menier de burgemeester - ik vraog
oe serieus -- is dat gepermitteerd? Ik kan 'k ik 't weer over
nieuw koischenl"
„Hang het dan op 'n ander plekje, zegi" antwoordde de
burgemeester .
„'n Ander plekske, 'n ander plekske, dat 's van 't aigen laoken 'n pak, menier de burgemeester . Daor is geen plekske
litre voor de voilekers . Mar as ge de sloebers niet laot fusilleeren, dan krijg de met ons to doers, zullel Wai kunnen niet
riskeeren ons goed tweemaal to koischen, verstao del"
„Nou, vrouwtje, 't zal wel losloopen, hoorl Rol nou je che11

mise maar op zeg en, bone chance pour la fois prochaine ."
„Bien merci, monsieur, en zult ge ze dan laoten dood
maoken?"
„Nou, wees maar gerust, hoorl"
„Asteblief, menier de burgemeester ."
En zoo gieng de vrouwe mit d'r pakje weer weg .
„Bewaar me," zei de burgemeester tegen zijn klerkje, „daar
moet je voor uit Den Haag komen, zeg, om chemisen to inspecteeren en kraaien to laten fusilleeren op zoo'n negorijl"
'S Middags om drie uren was 't vergaeringe van den gemeenteraed . De zeven leden waeren allegaere present op
een nae, die kon nie komme wegens ziekte, zoo als he
schreef .
Eerst hielden ze 'n praetje over 't weer en dit en dat, maer
de burgemeester was van ofdoen en in een onder onsje, (daer
was nie veul belangrieks) kwaeme ze al gauw an 't leste
punt : de rondvraeg .
„Jae, burgemeester," zei toen Jasper van 't hoekje, „ik ha
nog wat . Ik zou wel 's een woordje in 't midden wille brienge
over dat kraoienist op 't kerkhof ."
„Alweer dat kraaiennest," zei de burgemeester . Dat
kraaiennest, dat kraaiennest . . . . gisteren dat kraaiennest op
straat, van morgen dat kraaiennest op de secretarie en nu
van middag dat beroerde kraaiennest in den raad .
„Jae, me zalle 't op motte rume," zei Jasper, „'t heft bie mien
oak van belang gewaoid over dat kraoienist . Laet eenvoudig
de veldwachter de kraoien doodschiete, burgemeester, dan
is 't in eens uut ."
„Ja, dat was maar het beste," beaamde de burgemeester .
„Gerrit," zei hij tegen zijn klerk : „Roep jij eens even de veldwachter ."
„Met je verlof, burgemeester," zei Piet Dreumelen, die de
burgemeester niet zette kon van wege moeilijkheden met de
distrib'utie, „ik vinde dat kraoienist sjuust o zoo aerdig,
je mot die beesten bezig zie, en ze doe geen mensch kwaed,
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-- ik zou zegge : lae zitte."
„Jae, dat zeg ik oak," zei 'n vrind van Piet, „laet stilletjes
zitte ."
„Nee om de her en punter nie," zei 'n heftige concurrent
van Piet, „oprume en gauw oak, wat zei Joe, burgemeester?"
„Mijne heeren," zei de burgemeester, „last ons nu niet op 'n
dergelijke manier discussieeren over het al of niet voortbestaan van dit kraaiennest . Mij dunkt, dat het in het belang
van de gemeente is, dat die kraaien worden doodgeschoten
en het nest wordt vernietigd . Ik doe dan ook een voorstel in
dien geest en wij zullen tot stemming overgaan ."
„U?" -- „Voor~"
- „Ik bin voor de kraoien ."
„Maar dan bent u tegen mijn voorstel ."
„Jae -• dan tegen ."
„U?" - „Blanco ."
„U?" -- „'t Ken mien nie schille, burgemeester ."
„Ja, maar U moet stemmen ."
„Dan stem ik blanco ."
„U?"
„Tegen ."
„U?" -' „Voorl"
„De uitslag van de stemming is, mijne heeren, dat zes stemmen zijn uitgebracht, d .w.z . twee voor, twee tegen en twee
blanco, zoodat de stemmen staken en we dus het voorstel zullen aanhouden tot een volgende vergadering ."
Aldus wier besloten en na veul napleiten gieng de vergaeringe uuteen .
„Je begriept toch wel," docht de oue Jasper bij z'n eigen,
„dat ik ze d'r van aevond uutpoffe ." Hie was een ervaeren
schutter . As hie in z'n zeumerhuus zat, kon hie 'n haes of 'n
merel achter in z'n tuun raeke : meer as eens gebeurd .
's Aevonds om elf uren, toen 't heele durp in de rust lei,
laeide Jasper z'n geweer mit twee patronen ganzenhaegel .
Voorzichtig dee he de voordeure open, keek 's naar lienks
en naer rechts en luusterde 's : hie zap of hoorde peen gebore
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ziele . 't Maentje stieng hoag an de locht en 't was zoo fielder
as dag. Hie wandelde op z'n pluze pantoffels mit 't geweer
onder z'n erm 't kerkhof op tot onder 't kraoenist . Hie zag de
kraoien zitte, vlak bie mekaore, as bruud en brugom . Hie lei
an en loste pang! - pangs twee schoten, •. . . hie hoorde een
paer krasjes van de veugels en ze tumelden achter mekaore deur de takken van de boamen op den grond. Nog 'n
paer takjes kwaemen achteran rissele .
„Jullie tulle tenminste gin blompot maer omgooie," zei hie
zachtjes . Toen dee hie z'n geweer onder z'n jas, stale zijn handen in z'n zakken en was gauw in huus geschufeld . Z'n geweer zette hie stilletjes wag .
Maer - zoo als je wel lean begriepe, hadden die twee
schoten, die 's nachts om elf uren over 't stille durp gelderden, een heele consternatie teweeg gebrocht .
De burgemeester had net de dekens over z'n kort geknipte
snorre getrokken, toen de schoten knalden .
„Hemel, Rudi, boor je dat?" zei z'n vrouw . „Ze schietenl 0,
blijf bier Rudi, 'k ban doodsbangl"
„Nou stil maar," zei de burgemeester, die z'n hart in z'n
keel voelde kloppen . „Als er een moord gepleegd is komen
ze me wel roepen . Tot zoo lang blijf ik rustig liggen, zegi
Mijn browning hangt onder mijn bereik, ik zal ze wel van mijn
huid afhouden ."
De vrouwe van Jasper, die in d'r eerste slumer lag, was oak
mit hartkloppinge wakker geschrokken en riep : „Jasperl Wat
beurt er? Ik hoore schiete, - ik bin zoo geschrokke, --- lae
me 'ns drienke Jasperl"
„Jae, ik ha ook hooren schiete," zei Jasper, twint hie
z'n vrouwe een glaesje waeter gaf, „maer -- wees maer gerust, 't is niks . Ik dienke, dat den een of den aoren bet kraoienist uutgeschote bait ."
„Dat aekelijke kraoienist, - dat 's noe de tweede keer, dat
m'n harte daer in mijn lief van opspriengt ."
„Gae noe maer slaepe," zei Jasper, „ik gae 's pasj es buten
kieke."
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„Zal je nie to lange wegbluve, Jasper? Jae, ik kan dan wel
's uutvalle tegen je en dan ha ik er oak wel spiet van, maer,
dat kan ik dan toch niet trekt tegen je zegg& . . . . Ik bin nu
eenmaal een beetje uutschieterig ."
„'k Zeg er ommers niks van," zei Jasper, „'t is alles in order
hoor en dat nist . . . , ik dienke . . . , dat zal wel weg weze ."
Jasper dee de voordeure open en gieng naer buten - net
kwam hie de veldwachter tegen mit z'n saobel an .
„Wat 'n consternatie, veldwachtertj e, - wat is 't er toch
gebeurd? Hei Joe oak niet hoore schiete?" vroog Jasper . „Ik
ha dudelijk twee schoten gehoord . Toevallig was ik nog op,
ik stak m'n neuze zoo 's buten de deuce en as ik goed gekeke
ha, dan zag ik er een hard het slop bie de Weststraete
inloope ."
„Zoo?" vroog de veldwachter. „Kon je niet zien, wie het
was? Ik kwam net van den anderen karat ."
„Nee, dat zou ik nie kanne zegge, 't is wel mooie lichte
maene, maer je mot rekene, zoo varre kan je dan iemand
toch niet kenne, is 't gin waer?"
Ze kuierden saemen 'n endje op .
Een troepje Belgen stienge druk to koeteren . De smid hieng
mit z'n slaepmutse op over z'n onderdeure, de bakker stieng
zoo grauw as regeeringsmeel in het deurgat, een paar oue
zusters mit d'r nachtmuste op en in 't onderkeursje keke deur
'n harretje van de voordeure, die ze op den kittink gedae
hadde ; de domenie stieng zenuwachtig to trappelen op de
stoep, zijn vrouw op den durpel had d'r viengers van d'r eene
hand as haeken in de borstzak van z'n jas gesloge en riep :
„Hierblijven, man, her blijvenl"
Een juffrouw schoof 'n raem op en vroog angstig : ,,Is er
al wat bekend?" Hier en daer stienge 'n paer menschen to be=
raedslaegen . Jasper en de veldwachter bleve d'r bie stae
en luusterden naer de praetjes .
„Weet je wat ik dienke," zei Jasper, - „weet je, wat ik
dienke, - dat den een of aoren pertaolen aep dat kraoienist
heft uutgeschote
dat dienk ik ."
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„Jae, jae, dot zou best kenne . Lae m'n 's gae kieke," zei
een aore .
„Jae maer,
ik zou je danke om tusschen die boomen op
't kerkhof to gaen, je kan maer nie wete," zeit er een .
„jae zool Beter blooie Jan, as dooie Jan ."
„jae, ik posse d'r oak voor ."
„Veldwachter -- gae joe 's kiekel"
„Ja," zei de veldwachter, „ja, -- maar dan zal ik toch eerst
eens mijn revolver gaan halen ."
„Dot 's oak geen held," zeit er een, toen de pelitie z'n eigen
volledig gieng waepene.
De veldwachter kwam verom, z'n revolver in z'n hand . „Hij
is geladen," riep hij hardop, asof hie alle vermeende boosdoeners schrik an wou jaege .
„Wil ik meegae?" vroog Jasper .
„Nou," zei de veldwachter, „twee zijn altijd meer mans dan
een," en - daar gienge ze samen het kerkhof op .
Jasper nom de leidinge . Nie regelrecht, maer longs 'n omweg kwam hie onder 't stukgeschote kraoienist en zag de
dooie kraoien dudelijk legge -- maer hij zei nog niks .
De veldwachter keek lienks en rechts en Jasper leidde
hem, tot ie om zoo to zeggen over de kraoien strukelde . Eindelinge, --- daar kreeg de pelitie ze don toch in de smiezen
en zei mit 'n zucht van verlichting : „Door heb je de rakkersl"
„Verachtiges," zei Jasper, „alle twee, -- nou, wat ha 'k je
gezeid, veldwachtertje? - Ik docht het wel, ik docht het well"
De pelitie stak z'n revolver in z'n yak en nom in ielke hand
een dooie kraoi en kwam zoo mit opgestoke nermen de rienk
inloopen .
„'t Raadsel is opgelost menschenl De een of andere deugniet heeft bout geschoten . Ga maar slapen, menschenl" riep
de veldwachter .
„Dot docht ik noe net zoo zuver, dot ze dot kraoienist uutgeschote hadde", zei de smid .
„Ik oak", zei de bakker, „ik zei het nog tegen m'n vrouwe .
Ze kreeg haest de stupen op d'r lief, toen ze de schoten hoor16

de . Als ik wist, wie 't gedaen had, zou ik hem de deken 's
oftrekken ."
„Daer zou ik graeg an meehelpe," zei Jasper . „Dat is toch
geen stiel van doen om daer 's nachts om elf uren 't heels
durp in opschuddinge to briengen . Ik dienke, dat ik de burgemeester 's op gas belle, dat his mit de veldwachter den
daeder op gas spore."
„Wat ik zegge wou, baas," zei de veldwachter . „Eerlijk gezegd, ga ik flu liever slapen . Ik zal er morgenochtend rapport van waken ."
„Joe mot het wets," zei Jasper . „Maer 't was aors je plicht,
want mergen vind je den deugniet nooit meet ."
De menschen giengen meesmulende naer huus en krope
zoo gauw as ze konne in bed, waer ze nog 'n heels stuit leis
to dienken of to praeten over 't kraoienist .
Toen de veldwachter den volgenden morgen rapport kwam
brienge bie den burgemeester, stoof die op :
„Dat kraaiennest, altijd weer dat beroerde kraaiennest) Dat
dreigt hier een beangstigende nachtmerrie to worden . Het
eerste, het bests kraaiennest, dat je hier op 't kerkhof weer
ontdekt, dat schist je direct aan flarden, versta je veldwachter . . . . aan flarden . . . . enne . . . . enne . . . . die nachtelijke
schutter is nergens to vinden,
begrepen, veldwachter?"
„'t Is in orde, burgemeester."
En den daeder is nooit gevonden .
Den eigen dag kreeg opoe van Arentje en Hen een mooien
nieuwen blompot wit een frissche plants d'r in en Hen zei :
„Kiek, tante, 't kraoienist is weg - noe zal de blompot niet
meet omvallen - en -- ikke en Arentje, tante -- me gaen
oak voor ons nistje zurge - dat h& ik van de kraoien geleerd . - Is t' gin waer, Arentje?"
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Theeversile

Vrouw Koster zou d'r eigen 'ns gauw ofwassche en ankleee,
want ze kreeg vanmiddag versite .
Och jae - 't was al zoo lang geleee, dat heur bie vrouw
Gillisse geweest was en noe most die oak weer 's bie heur
komme, want - (dat spreekt van eiges) 't kan toch niet alles
van eone karat komme, is 't gin waer? En die grit geweest
is, mot toch oak 'ns waerd weze, ho?
Noe, v'lee weke had ze bie der eige gedocht : .Als de post
verbie komt, mot ik hem 's een boodschap meegeven naer
vrouw Gillisse . Onderwiele, dat ze 's morgens de bakjes en
schutteltjes stieng of to wasschen, had ze opgelet, of ze de
post nie verbie zag komme, maer, toen was ze de butter van
de kaern of gae haele -- jae - want 's Maendagsl - bel
m'n lieve menschl 0, dan is 't toch zoo verward : wassche,
bakke, kaerne, - je weet je oosten uut je westen niet,
en
toen was de post ommers verbie gesnaptl
Maer Diensdags zou ze beter oppassel Ze had d'r neuze 's
pasjes op den diek gestoke en
zoo waer
daer kwam de
post net an .
„Goeie morge, vrouw Koster."
„Gemurge post, zou je 's een boodschap voor me wile
doe?"
„Wel zeker, vrouw Koster ."
„Dan mot je 's angae bie vrouw Gillisse, doe ze gendag
van me, en vraegt dan, of ze plezier heft 'n Donderdagmiddag
op 'n bakje thee bie me to kommen, floe anstaende Donderdag, hood"
„'t Is best, vrouw Koster . 't Zal niet mankeere, hood Dag
vrouw Kosterl"
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„Dag postl" En gauw was ze weer nae binnen gegae, want
ze had 't toch zoo drukl Och, dat spreekt he? - in een boerderiee bin je eigenlijk nooit klaerl
Den anderen dag was de post mit de boodschap gekomme,
dat vrouw Gillisse onmeugelijk kon, want dat ze zelvers yolk
kreeg, maer of 't noe goed was, as ze de aore weke Diensdag kwam .
„Bel jaet post, zei maer, dat 'k ze wachten zal hoor," en ze
docht bie d'r eigen : 'k Ha ze gevroge en den eersten keer kon
ze niet, - dus noe mot ze 't zelvers maer wete . Gevraegd is
geweestl Dat vindt joe toch zeker oak, he?
Noe was 't dan Diensdagmiddag nae den eten en ze zou d'r
eigen wat rippe, want vrouw Gillisse kwam nooit laet.
Ze most d'r keuvel nog opzette en dat houdt aoltied nog al
op, he? Ze maekte mit de punt van der vienger d'r blesjes nat,
want 01 daer was ze zoo petiet op, noul Toen de karkasdraedjes nog 's rechte gestreke tusschen duum en vienger, de
keuvel opgezet, - ze deed het aoltied mit d'r hoad tegen den
muur, - de trekbandjes vast, de spelletjes d'r in, ze schodde
d'r hoad 's heen ende weer en streek de staert van d'r keuvel
netjes naer achter, keek nog 's en nog 's in de spiegel, jae,
hie stieng goedl
De keuvel, -- dat was voor de Flakkeesche vrouwen, maer
vooral voor de Flakkeesche meisjes van 't grootste gewichtl
As zoo'n dienk van een jaer of vuuftien, zestiene 'n keuvel
most gae draege, was dat 'n gebeurtenisse van belang in d'r
leven . Hoeveul draoien mosten de krullen wel ha? En hoe
zwaer moste ze weze? En hoe breed most de kant weze en
hoe fien het kopje? En dan de spellen mit juweelen op zieo
bie de krullen en op het kopje?
Twee, drie honderd gulden kon je neerlegge eer dat zoo'n
meisjeshoad in orde was .
En as de meissen in 'n glanzende tilbury mit 'n mooi opgetuugd paerd voor de Sommerdieksche Pienkstere, de Dirkslandsche paerdenmart of de Ouwe Tongsche mart deur d'r
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jongers wiere ofgehaeld,
wat zaege ze 'r dan keurig uut
en wat gaf zoo'n sliert van fiksche jongers en fleurige meissen
dan een aerdig gezicht in 'n durp, waer het kermis was .
't Beurde dichte, dat 'n jongen z'n meisje wou omhelzen, of
„vasthoue", zoo as ze hier toen zeie, mar 't eerste dat 'n meisje
dan riep was : „Past op m'n keuvel, hoorl"
Maer - dat 's noe allegaere verbie, allegaere verbiel 't
Worre noe maegere, stadsche bleikneuzen mit waetergolven
of jongerskop, weet ik het? Neee - dan vroeger?
Noe most vrouw Koster d'r kraelen nog an doee, want
zonder kraelen, dat 's toch zoo koud an je hals he? Toen d'r
hartspelletje op, een schoon schort voor,
zie zool noe was
ze d'r klaer voor.
„Ariannal" riep ze an de meid, „hei je 't theewaeter al
opgezet?"
„'t Is zonde vrouw, 't kookt al, dat het spartelt," riep ze
venom .
„Dan mot je 't maer op het tweede gat zette, hoorl"
„Joel"
Ze zou de thee nog maer niet opschienke, misschien had
vrouw Gillisse liever 'n bakje koffie .
De klokke van half drie was amper koud, of daer kwam
baes Gillisse mit z'n vrouwe angereee in de viermanskarre .
Hie brocht eerst z'n vrouwe op de versite en dan nee he deur
naer 't durp naer 'n vergaeringe van den Boerenbond.
Nog voor dat de karre stille hieuw, was vrouw Koster al
buten .
„Goeie middag, welkom hierl Nog goed ml jule?"
„Best hoor, ml joe?"
„0, dat gaet zoo kittig tegenwoordig . Kom joe d'r oak niet
uut, Gillisse?"
„Nee, ik danke je . Ik rie maer deur nae 't durp nae de vergaeringe . Gae Kees niet mee? Hie ken meeriee, as 'n wil ."
„Nou om je de waerheid to zeggen, Gillisse, daer heft hie
eigenlijk al zoo'n beetje op gerekend . Hie was van plan om
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zelvers to rieen, maer he docht, dat joe oak wel komme zou
en dan is 't toch gezelliger om saemen to gaen en he hoeft
niet in en uut to spannen . Hie is bezig, z'n eigen an to kleeen .
Ik dienke, dat he zoo klaer is
Ik boor 'm al, zei ze .
Daer hei je 'ml"
„Middag Gilisse, gaet 't goed?"
„Middag, bovenst, mit joe?"
,,In order, hoorl"
„Mooi, stag maer in."
„Nou dag vrouwtjes, jule tulle 't wel mit mekaore vinde
he?„
„Gin noodl Niet to lange bluve plakke, dienkt er om hoorl"
„'t Is zonde, neee ."
„Alfa Madaml" zei Gillisse en lachend reeen ze weg . „Die
wuven, heV' zei Koster . „Jae - die wuvenl" herhaalde Gillisse
en toen tegen z'n vrouw hard roepende : „'k Zal je of komme
haele boor . Ajuusl"
„Gaet d'r in, vrouw Gillisse," zei vrouw Koster en ze keek
nog eerst 's pasjes nae weerskanten op den diek . „Doe je
hoed of en je mantel -'n ,keurige mantel, vrouw Gillissel"
„Jae he, die ha 'k v'lee naejaer gekocht ."
„Je heit 'm zeker uut Rotterdam?"
„Jae, - van Both ."
„'n Keurige mantel," zei vrouw Koster nog 's . „Aors leelijke
modellen he?"
„0, verschrikkelijk, 't binne net jassen . 'k Zou oak an 'n
nieuwen motte, maer ik zegge, zoo'n soepjas mo 'k nie ha ."
„Jae, ze binne allegaere zoo," zei vrouw Gillisse .
„Mooi lintl" zei vrouw Koster weer en ze striepte 't breee
lint tusschen twee viengers, dat je de ziede hoorde suze .
„Laegen hals, he?"
„Jae, dat 's mode ."
„'k Dienke, dat hie mien zou passe," zei vrouw Koster .
„Bel mensch, doet 'n 's an ."
Vrouw Gillisse deed d'r mantel uut en vrouw Koster trok
21

hem an ; ze streek de panders glad en keek in den spiegel
en draoide d'r eigen om en om .
„'t is of hie voor je gemaekt is ."
„Jae, netjes, he? Hie val me verachtig mee . Hie is zeker nog
al dier?"
„Dat gae nog al, negentien en een half - bie 'n uutverkoap
dan - tegen joe gezeid ."
„Kittig geld aors he? Ik bin dun en nauw . Ik reken 't altied
zoo uut, dat je de zaek in drieen mot verdeelen : Wat om en
wat an en wat in."
,,of je geliek heft, vrouw Koster"
„Kwa, neem je gemak, 'k zal je hoed en je mantel pasjes
in 't ziekaemertje brienge ." Ze trok den mantel uut en ze bekeek de diengers onder 't wegbriengen nog 's goed . 0,
dien hoed had vrouw Gillisse voor drie jaer al gehad, maer
die had ze v'lee voorjaer opnieuw op laete maeke ; - die
mantel was toch wel netjes, al was 't dan ook een soepjas .
Vrouw Koster kwam terug.
„Wat hei je her toch een gezellige kaemer, vrouw Koster,"
begon vrouw Gillisse, - „zoo licht en vroolijk he - en deur
die twee semen an den diek, zie je alles, wat er verbie komt ."
„0, dat 's toch zoo gezelligl 's Middags gae 'k hier altied
zitte naoie of breie en dan ha 'k meteen een prettig uutzicht
en - daer gaet geen een vischje deur 't maesje, dat kan ik
je wel zegge ."
„Dat begriep ik wel, vrouw Koster . Wile ha oak 'n aerdige
weunkaemer, maer op een stee zit je altied 'n ends van den
wept of, en bovendien is de binnenweg bie ons niet zoo druk .
Maer -- as 't er wat verbie komt, - dan wete me 't oak ."
„Jae, natuurlijk, dat geeft ofleidinge . Maer hier is 't altied
druk . Je heit het genie en geloap van twee kanten ."
„Jae - en dan zou je nog 's spionnetjes motte ha, dan kon
je ze in de varte al an zie kommel"
„Jae - spionnetjes - dat zou aerdig wezel Maer, dat gaet
her niet . De menschen loape dichte, vooral as 't beslikt is,
vlak langs de semen en ze zoue ze den of loape . En dan : de
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kwaejong, je heit last van de kwaejongl Nee
spionnetjes,
dat gae niet . Maer 'k geloave toch oak niet, dat ik ze nemen
zou, want de menschen zone mar dienke, dat ik nieuwsgierig
was . Maer - as ik op het durp weunde, most ik ze toch
beslist ha. 's Middags hei je 't zunnetje en dan zit je bier edit
voor je genoegen ."
„Jae, -- 't zunnetje in de kaemer is wel lekker, maer
dienkt om je meubeltjes, vrouw Koster, dienkt om je meubeltjes, - ze verschiete d'r van."
„Jae, jae, noul Maer - as 't zunnetje noe al to fel schient,
dan zette me de blinden op 'n harretje en dan kanne me toch
nog kieke : En as 't dan later wordt dan kruupt 't zunnetje
achter 't huus van den bakker. Jae - daer" -- en vrouw
Koster wees met d'r vienger, - „daer hei je 't westen . Daer
gaet 't zunnetje onder, - in 't westenl Dat ha 'k altied onthoue .
Wile zonge vroeger op schole een versje van : „De zon daalt
in 't westen ter neder," 'n mooi versje . Ha jule dat nie geleerd
in de Ouwe-Tong bie Meester Kuulder?"
„Nee, dat geloaf ik nie ."
„jae, - wile hadde 'n meester, die kon toch zoo zienge . Ik
zong graeg - ik zienge nag graeg."
En ze begon to ziengen : „De zon daalt in 't we-he-step ter
ne-he-der . 0-homge-he-ven van pu-bur-peren gloe-hoed ."
„'n Mooi versje was dat ."
„Jae - ik geloaf bet oak wel," beaamde vrouw Gilisse,
„maer ik ken bet niet, mot ik zegge ."
„Gortinki Dat is noe toch oak watt" zei vrouw Koster een
beetje verschrikt lachende . „Noe zit ik toch 's middags voor
driee al voor m'n versite to ziengen en 'k ha nog gin eens
gevroge, wat of j e gebruke wil . Dat 's noe toch oak wat? Je
zou toch zegge, he? Hoe is 't meugelijk? Maer-e . . wat hei je
noe liever : een bakje thee of 'n kommetje koffie? Je ken d'r je
zin van doe-e, want bet waeter kookt ."
„Wel, om je de waerheid to zeggen, ha 'k liever een kopje
koffie."
„Dan bin joe net as ik . Ik zeg altied : 'n bakje troost is al
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wat 'n erm mensch heft en helpt het niet,
't geeft toch
cooed."
„jae, dat 's wel waer."
„Arianna-a1" riep vrouw Koster met 'n langen uithaal,
„zal je de koffie 'ns opschienke
een half lood meer derin
as 's morgens, hoorl"
„Joel' schreeuwde de meid terug .
„floor noe zoo'n astrante meidl Ze bin je wat mans tegenwoordig. Ze kan nog al kittig werken, tenminste bie buen, mar
astrant-pertaol - dat 's 't enden uut erg ."
„0 mensch, houd er van op, . , ik ha d'r oak een,
verschrikkelijk, weet je ."
„0, vrouw Gillisse - lieve, - 't is erg, kiek -- en dan mot
je maer 'n knoape in je tonge legge, anders zegge ze nog :
'k laet je 't hone, hoorl"
„Bluuf ze weer bie je?"
„jae, 'k ha 't gevroge,
wat mot je doe, he? Ik kan nie
zonder . Maer ik zegge altied : Gelokkige menschen, die 't mit
eigen yolk of kunne."
„Zoo - hou joe maer vast, vrouw Koster ."
Twint had vrouw Gillisse d'r breisel uut d'r kootzak gehaeld. Makkelijk gieng 't nie, want de priemen - al zaete ze
dan ook mit de punters in twee dopjes an 'n elestiekje,
bleve ielke reize haeke, maer - eindelijk kwam 't er toch uut .
„Wat bin Joe ieverig, vrouw Gillisse . Joe dienkt zeker, 'n
vrouwehand en 'n paerdetand motte niet stille stae . Waer bin
je an bezig?"
,,An 'n sprei, vrouw Koster ."
„'n Prachtige ster, keurig -- keurig, maer wat 'n werkl Kerel
in de wergild - hoe hei je daer tied voor?"
„Och, - dat gaet tusschen de druppeltjes deur . Ik bin noe
an de dorde sterre en ik mot em acht en veertig breie ."
„Hn, hnl Acht en veertig, as je 's begriept . Wat 'n werk, wat
'n werk - maer hie is prachtig, dat mot 'k zegge ."
„jae, en dan zou je de rand 's motte ziee, o
die komt em
toch zoo netjes bie, dat 's nie om to geloavenl"
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„Jae, m'n zuster is oak an zoo'n mooie sprei doende, maer
ik ha daer geen tied voor," en vrouw Koster nam d'r breikouse
en begon to breien, dat de priemen kletterden .
Maer, ze lei d'r kouse weer trek neer, want ze most koffie
schienke .
„Asjeblieft, vrouw Gillisse ."
„Dankje, vrouw Koster ."
„'n Zoete mond? Toe neemd 's 'n lekker stikje ."
„'t Ziet er lekker uut .
„Jae -- 't is keurig . Dat 's van de bruudl Me ha een bruudzakje gekregen van Sien van de wee van Hannes Dam,
en die gene geen bullen, past opt Dat is 't er een, die heft
was an d'r pootjes" en vrouw Koster schoof mit d'r duum en
vienger over mekaore, knikte mit d'r hoad en knipte mit d'r
oogen, of ze zegge wou : je begriep me wel . Toen begon ze
weer to breien, lief om leven .
„'t Is to hopen, dat 't goed gaet in d'r trouwdag, want o,
m'n lieve mensch - joe bint oak getrouwd he, dus joe weet
het oak :
Het huwelijk is een goed begin,
Maer och, wat heft het toch veul in ."
„Hou joe maer vast!" zei vrouw Gilisse .
„Jae,
ik zegge altied maer :
„Al is een man oak nog zoo goed,
Toch draegt hie 'n paddetje onder z'n hoed."
„Jae noul"
„Als je 't zoo hoort dan mot hie niet erg mak weze, en ik
zegge maer, daer is geen eene koei zoo boat, of daer is een
vlekje an . Je kent den brugom toch zeker oak wel, vrouw
Gillisse?"
„Tinus van Dammes van „Polderzicht", wou ik die niet
kenne?" antwoordde vrouw Gillisse, „jae nou -- hie heft 'n
hortje gevreee mit 'n meisje van Boterman van onder Melissant, maer dat boterde nie erg en toen heft heur zien laete
schiete . 't Is 'n raoren, hoorl Maer hie had toch weer al gauw
'n oare an den haek . Daer was hie vroeger oak al 's 'n keen
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of wat mee uutgeweest, maer 't is 't er toch nog van gekomme ."
„Jae - ik kan 'm oak wel," zei vrouw Koster .
„D'r moeder had er niet veul mee op, maer heur mot zoo
gek op dien jongen weze en gae joe as ouer daer maer 's
tegen in, - bel - dan wordt het nog erger. 't Komt er in as 't
kwaed in d' aerdappels . Maer wat doe je d'r an . Ze heit d'r
j aeren he en - gorrenaet heft oak 'n kop ."
„Zoo jae, nee, dat g'loaf ik oakl - Heur is oak wat mans ."
„Jae, ze heft mien oak 's wat gezeit, dat me niet anstieng, maer-e -- ik veegde ze oak, want ik docht : mien peper is net
zoo goed as Joe soffraen, - zool"
,,Of je gin geliek had, vrouw Koster ."
„Nee, ze motte me niet to nae komme ; ik zegge : je voelt
gauw of je gekieteld of gekrauwd wordt, wat joe, vrouw
Gillisse?"
„'k Geloave 't wel, vrouw Koster ."
„'k Wou d'r toen nie verder meer over praete, want ik docht :
't Is beter gezwege, as deur praeten hinder gekrege, maer
ik ha ze 't dan toch maer 's goed gezeid ."
„En 'n groosch nist he, pas opi"
„Jae, dat ha 'k oak dichte gemerkt."
„0 mensch, - ze zou niet spreke, al viel ze over je, en dat
ken ik noe heelemaele niet verdraege . Den edelaer is voor
mien zoo goed as den bedelaer."
„Och, bel jaet he? 'n Gendag of genaevond kost toch niks,
is 't gin waer?"
„Bel neent mensch, maer 't mot er maer niet inzitte. Maer
om daer dan toe to kommen, - ik wil maer zeggen : ze binne
an mekander gewaegd, want hie : ik zegge maer :
„Die manners, die manners,
„Vertrouwt ze geen van-t-allenl"
„Daer kan je gerust van op an, vrouw Kosteri"
„En noe zal je 't nog 's zien, as ze getrouwd bin, want ik ha
altied wel geziee :
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„Slaep j e onder eenen deken,
Dan leer je mekanders streken."
„Enfin, ze motten 't saemen maer uutzoeke .1k zal ze nog 'n
cadeautje motte geve oak . Jae - daer kan je niet van tusschen, as je 'n bruudzakje kriegt . Neem nog 'n bruudsukertje,
vrouw Gilisse : ze bin lekkerl
1k ha al gedocht : ik zal ze dat avekaotstel geve, dat ik
bie m'n trouwen gekrege ha - ik ha d'r twee, maer ik gebruke ze nooit kan ik wel zegge en ze staen zoo maer in de
kasse en bie ielke schoonmaek kan je ze ofwassche . Dat
mooie zou ik natuurlijk zelvers hone en 't aore, daer is 'n
klein schilfertje of, zoo maer 'n klein diengesje, maer 't is aors
netjes, -'t is 'n mooi cadeautje - jae ik ha 't oak gekrege en
dan bin ik van dat stel of en heur kan d'r nog plezier van
ha enne . . ., ik houe m'n centjes in m'n portemenee . Wat joe,
vrouw Gillisse - maer - verklap me niet hoorl"
„Kan je begriepe vrouw Koster, - och, zoo doet ieder al 's
he? Lest krege me oak 'n kaertje mit 'n bruudzakje, zoo maer
van geweune menschen . Noe ha me twee waeterstellen : 't
eene had ik zelvers gekocht - noe dan neem je natuurlijk 'n
goed, - en 't aore was 'n leelijk grof dieng, dat ik had gekrege . Maer ik ha d'r noe 'n aore bliee mee gemaekt. Och,
zoo doen d'r veul, hoorl"
„Bel jaet, vrouw Gillisse. Maer je mot 's hoore wat ik 's ondervonde ha. Je weet wel, dat er voor 'n jaer of wat een mooie
sprei verloot is . De opbriengst was voor de erme menschen .
Maer omdat noe 'n sprei alleen 'n beetje kael was, heb ik en
joe en een aore daer wat bie" gegeven voor priezen . Och,
ieder heft wel wat, dat hie missen kan, of dat hie graeg kwiet
wil . Zoo had ik noe 'n melkkanne . Om to zien 'n aerdig dieng,
maer om to gebruken - niks waerdl Altied melk d'r langs
loape - je kon geen glaesje of kommetje inschienke of 't was
er neffen, - 'n aekelijke kannel Bovendien was 't er van
onder 'n scherfje of van 't hard neerzetten . 'k Zegge : vort mit
die kanne : naer de verlotingel Dus ik pakke die kanne netjes
in en Kees neemt 'm mee naer de commissie . En wat dienk je?
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Veertien daegen laeter kreeg ik m'n eige kanne weer
verom . Dat was de pries, die op mien lootje gevalle was . Begriep noe 'sl Wat heft m'n man me uutgelachel Maer ik zegge :
ik zal 'm wel an den eenen of dan aoren kwiet raekel"
„Joe mos die kanne weer verom ha, vrouw Koster" zei
vrouw Gillisse .
„'k Heb 'm nog mensch, 'k heb 'm nogl" lachte vrouw Koster .
,,Ha-ha ha-hal" lachten de twee vrouwen .
kanne toch, die kanne tochl 'k Zal 'm bewaere voor
'n „Die
aore?"
In de verte hoorde je kindergejoel en kiompengeklots, dat
allengsjes naederbie kwam .
„Daer komt de schole uut," zei vrouw Koster . „Noe zalle Jan
en Sientj a wel gauw thuus komme ."
Speulend, ravottend en ziengende kwaeme de eerste kinders verbie .
„Daer komme die van mien al an gevlogel"
De voordeure gieng open, klompen wiere klotsend uutgegooid en daer kwaeme Jan en Sientje naer binnen .
„Moe, krieg 'k een brok?" riepe ze . Maar zoo gauw zaege
ze de versite niet of ze waere in eens veranderd .
„Zei noe 's eerst netjes gendag tegen vrouw Gillisse, en
geef ze 's 'n handje," zei moe en -- schoorvoetend, mit rooie
koonen gienge ze bevreesd naer de vrouwe op versite en
hadde de spraek half verloren, toen ze biena onhoorbaer
zeie : „Dag vrouw Gillisse ."
„Toe," zei moe, - „noe mot je niet verlege weze, je binne
noe al zoo grooti Wille jullie een lekker bruudsukertje ha?"
„Asjeblieft moe," zeie ze zachtjes . De bruudsukers verdwenen in d'r monden en toen waere ze heelemael d'r spraeke
kwiet .
„Gae noe maer speule, - bier hei je ielk 'n brok, een voor
Hans en een voor Neeltje, die staen punter al op jullie to
wachten . Liefjes speule mit mekaore, hoorl"
bliee, dat ze weg konne .
Vort gienge ze,
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Buten hadden ze in eens d'r spraeke verom .
„Hand Die je mit me speule, dan krieg je 'n brokl Joe mot
paerd weze, hoorl" schreeuwde Jan en Sientje glide : „Neelel
Hier hei je 'n brokke, draoi je voor me?"
Daer kwam Koosje, de baekster an en draoide in de richtinge van de voordeure .
„Daer komt Koosje," zei vrouw Koster . „'t Zal gebeurd weze
bie Neeltje van Hanna van Leune ."
De voordeure gieng open en een fien vrouwenstemmetje
riep : „Volkl" Vrouw Koster stieng op en gieng de gang in .
„Dag vrouw ."
„Zoo, dag Koosje, wel hei je goed nieuws?"
„Jae, boor vrouw . Je heit gendag van Neeltje van Hanna
van Leune, en die laet zegge, as dat ze d'r weer eentje bie
heft, - 'n flienken jongen van 7% pond ."
„Zoo, heft ze 'n jongen, en - alles goed?"
„0 zoo best vrouw, jae hoorl"
„Dus noe heft ze d'r dan zesse he?"
„Nee vrouw, - dit is noe den zevenden . Jae
noe heft ze
twee platte kinders, want den j ongsten is nog maer elf maenden, - jae - die kruupt nog - maer dat kan bie net zoo
gauw, as dat 'n aore loopt."
„jongen, jongenl Al zevene, die weet oak dat ze getrouwd
is . En is ze nog al voorzien van 't een en 't aore?"
„Och - wat zal 'k zegge vrouw - dat kan j e wel begriepe, he?"
„'k Zal 's in m'n kammenet kieke boor, -'k ha nog wel wat
voor d'r, en dan mot je merge tegen twaolve maer 's komme
om 'n lekker maeltje eten, boor . 'k Ha merge 'n vorsch rolstik
en gestoofde peertjes en dan zal 'k nog 'n lekkerigheidje
achteran doe . En op 't ende van de weke kom ik wel 's kieke,
hoorY'
„Asjeblieft . Gendag boor vrouwV'
„Dag Koosje, - 't beste mit Neeltje en mit d'r kind, boor ."
„Nog 'n kopje koffie, vrouw Gillisse?"
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„Bel, asjeblieft, vrouw Koster, 't smaekt me ."
„Jae, mien oak . 'k Ha dorst van m'n ham . Wat is het toch
schaersch mit de groente, he?"
„0, verschrikkelijk . Wile ha nog 'n minke ingeleide boontjes, maer dat 's oak alles ."
„Bel m'n lieve mensch, dan bin joe nog gelokkig . Mien
gotten binne allegaere leeg . Je weet niet, wet je ete of biete
mot . . . . Deer hoot ik 'n genie ankomme . . . . pasj es kieke . . . .
D'r zit er een in mit 'n griezen baerd, maer ik ken 'm niet . Kan
joe 'm, vrouw Gillisse?"
„'k Mot zegge, dat ik 'm nie geziee ha ."
„Bel, dat spiet me . Een schoon paerd had ie voor den waegen, dat ha 'k geziee : 'k had liever 't paerd as de vent . 'k Mot
toch merge 's vraege an buurvrouw of heur 'm nie kon . 'k Zal
wel to weten komme . . . . Waer hadde me 't oak weer over?"
„Wel, dat het zoo schaersch is mit de groente."
„0 jae, dat 's waer . . . . En je ken toch niet ielken dag
peertjes en gedroogde appeltjes ete oak, he?"
„Wel neent, - dat gaet nie . Kees geeft er geen eens veul
om . Jae, - deer mot je oak nog rekenienge mee hone, want
z'n mond staet oak op 'n lekker plekje ."
„Nou, maer bie die van mien oak ."
„Jae, en as joe mien beslacht, dan is joe tongetje oak nie
van schaepeleerl"
„Nee, vast nie, - 't is al wet je heit he? Maer ik ha aors
tegenwoordig mit de schoonmaek gin tied om veul werk van
't eten to maeken. Bin joe al deur de schoonmaek, vrouw
Koster?"
„D'r deur, d'r deur,
bin joe d'r dan al deur, vrouw
Gillisse?"
„Nou, 't schil nie veull Wilie motte den kelder nog doe en
de gang en dan buten flog, dat spreekt, maer zoo nee bin 'k
er den toch deur ."
„Bel mensch, wet bin joe gelokkig," maer ze docht bie d'r
eige : 't zal d'r naer weze, as ze noe al klaer is . - „Ik bin
boven klaer, en in d'n achterkaemer is den natten d'r uut, dus
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I t is nog verward, dat begriep je, maer enfin,
ik zegge
maer, 't mot eerst verward weze, voor dat het opgeruumd is,
en noe ha 'k de kat zoo wet een pad gegeven, want Donderdag mot 'k een heelers dag naer m'n zuster, noe - Vriedags
en 's Zaeterdags kan je natuurlijk niet schoonmaeke
dat
spreekt - dus noe pakke me Maendag weer an ."
„Noe, dan weet je nog, wet je to doers heft ."
„Zoo gerustl 't Binne lekkere peertjes as ze geplokt binne."
„Zoo -- hou joe maer vast ."
„Jae en dan mit die wermte hel Wat was het toch heet,
v'lee weke voor den tied van 't jeer he, en zoo veul onweerl
0 -- dan bin ik altied zoo bezwaerd en dan ha 'k zoo'n piene
in de kieten van m'n beenen, o, mensch-lieve, dan weege ze
wel honderd pond ."
„0, daer ha 'k oak zoo'n last van . Dat is toch zoo aekelijk
he? Bin jule Vriedagnacht d'r nog uut geweest voor 't onweer?"
„Zoo - ik was er dan al vlug uut . Maer Kees had nie veul
zin. Ik had al legge draoie, draoie, maer 1k kon nie in sleep
komme, 't onweer zat al in m'n lief, maer hie lag al to snurken,
noul As he left, -- dan slaept he - maer ikke nie hoorl En
lichte dat het dee, lichtel 'k Zegge : Kees, hoor 't is onweerel
Hnl zeit hie, en ik zegge nog 's : Keesl Hoor je 't noe toch niet
onweere? - Och, mensch, zeit he, maer je mot niet denke,
dat he d'r uut kwam, pas op, he sliep weer all"
„0 mensch, - net as die van mienl"
„Och, vrouw Gillisse, as 't er op an komt binne ze allegaer
net sender. 't Is zoo pot, zoo pollepell - Maer ik west wel,
hoe ik 'm der uut mot kriege . 'k Riep nog 's : Kees, hoor 't is
onweere, zou j e d'r niet uut komme? Hn, zeit hie weer -- 'k
zegge : toe m'n ventje, komt er noe uut -- en ik streek 'm 's
onder z'n kinne - daer kan he niet tegen - en ik gaf 'm 'n
kos in z'n hals en - toen was hie in eens klaer wakker,
en net kwam d'r weer zoo'n straele, - hel zeit he - en toen
'n slag - 'k zegge, hoor noe toch 's Kees, hoe benood, en
hie dee 't wel nie graeg, maer he kwam d'r toch uut."
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„Je had het netjes gewonnen, vrouw Koster, - jae, as je niet
stark bint, mot je maer slim weze, he?"
In de varte hoorde je geklikklak van paerdehoeven .
„Bel hegers nog toei" zei vrouw Gillisse, „daer hei je die van
mien al verom . Jae, 't is m'n man, ik hoor hat an 't geklis van
hat paerd. Is hat dan al zoo laete? Jae, zoo waer, de middag
is zoo maer omgevloge . Me zatte zoo gezellig he?"
„0 zoo gezellig," zei vrouw Koster .,, Jae, daer hei 'm . Bluuf
je geen koffiedrienke,vrouw Gillisse?"
„'k Zou hat o zoo graeg doe, vrouw Koster, maer ik ken
onmeugelijk, want ik ha d'r niet op gerekend en dan loopt
hat bie mien in de warre, dat kan j e wel begriepe ."
Ze rolde d'r breisel op, stale hat in d'r zak en stieng op om
d'r eige an to kleeen .
Onderwiele was baes Gillisse opgehouwe en baes Koster
was uutgestapt .
„Hallo, bin je klaer?" riep Gillisse deur 't raem, „'t paerd
kan nie lange stille stae hoor?"
„Jae hoor, ik komme trek," riep z'n vrouwe verom .
„Kwa - Dag vrouw Koster, bedankt voor je gezellige middagje hoor en tot ziens zulle me maar zegge, he?"
„Dag vrouw Gillisse, gendag an je kinders hoorl"
„'k Hoop hat to doers ." Noe stienge ze buten . „En noe kom
je oak wear 's gauw he?"
„Ik beloof het je hoorl wel thuis en tot ziens ."
Baes Koster nam oak afscheid . Van uut de karre riepen
ze nog ; „Genaevend hoorl" Gillisse klapte mit z'n tonge, zei :
„Alfa Madam," hat paerd trok an en vort reee ze .
Een week of driee laeter had vrouw Koster 'n soepjas, net
as vrouw Gillisse, maer nog drie gulden goeiekoaperl
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vooral in de leste, een dankbare leerlieng was.
„En krieg ik de klapblaeze, paotje?"
„M'n ventje, die mot poetje gebruke voor de lagurkepotjes ."
„Ik mot de klapblaeze hal" begon Corretje to dwiengen .
„Noe, stil maer m'n ventje, dan krieg joe de klapblaeze
boor ; zal je dan zoet nae bed gae?"
„Neee, maer ik mo noe de klapblaeze hal"
„Jae, maer m'n jongetje, dat kan nie ; allal Gae noe zoete
slaepe, dan krieg je 'n lekker stikje sukelaode ."
„Nee - ik mot de klapblaeze hal"
„Och jongen, hoe kan dat noe?" zei z'n vaoder, „die kan 'k
noe toch nie uut 't verreke haele ."
„Jae, maer ik mot 'n hael"
„Leelijken brul, zal je noe 's zwiege met je geplaegl"
„Klaos, wees toch nie zoo roew tegen dat erme kind ." En
tegen Corretje : „Hou joe maer stills, boor m'n ventje, dan
krieg joe kommende weke de blaeze, as de keu geslacht
wordt . - Is dat dan goed?"
„Nee-el" gilds Corretje, en his vreef mit z'n vuusten in z'n
oagen en an z'n neuze van de slaep en draoide z'n lichaem
plaegerig been ends weer .
Vaoder hiew z'n mond en moeder wou Cor uut gae kleee,
maer daer had his noe heelemaele niks mee op .
„Mot j e dan een stikje sinterklaos ha, m'n ventje?" vroeg
moeder.
„Nee-e - de klapblaeze mot 'k ha," dwong Cor .
„Jongen, left toch nie zoo to zaoneken," zei z'n vaoder .
„Klaos, hoe kan je noe dien bloed toch zoo ofsnauwel Stills
maer boor m'n ventje, bier hei je 'n lekker stikje sinterklaos ."
Maer Corretje sloog bet ofwerend uut moeders hand .
Onderwiele wou moeder 'm uutkleee, maar Corretje list z'n
eigen op den grond valle en daer was gin huus mit 'm to
houen. Eindelienge viel his op den grond in slaep . Heel, heel
voorzichtigjes wier 'n deur vaoder en moeder opgenomen,
uitgekleed,
en ten leste lag 't lieve ventje dan toch op bed .
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Noe zaete de baes en de vrouwe alleenig in de kaemer,
want de meid had gevroge om nog 's om sejet to gaen en
dan wist je wel, wanneer ze weggieng, maer nie wanneer ze
verom kwam . 't Leken wel, of ze ielken dag gaeters in d'r
kousen liep, en - as ze niet om sejet most, dan most ze om
twien of schorteband of had ze een ander zoekmarschje om
vort to kommen.
Daer kwam de knecht. Hie klopte op 't raem en riep :
„Voerel" en de baes gieng mee nae de schure .
Twint dat hie weg was, pookte de vrouwe het vier op ; dat
mocht Klaos niet doe, want hie maekte altied zoo'n rommel .
En hie pookte sjuust zoo graag . Hie deed 'et wel 's stilletjes,
as z'n vrouwe 's weg was . Maer as ze dan verom kwam en
de asschierommel in 't ronde zag, zei ze : „Bin je weer an 't
pokers geweest? Kiek noe 's wat een rommel, 't stof vlieg
boven je hoad uut . Joe kan nog niet stoke, je mot zoo nie
pokel" Klaos wou schodde van nee, maer z'n vrouwe zei :
„Nee, - schod noe maer nie, - ik zie 't wel ."
Toen de baes uut de schure verom kwam, stopte hie z'n
pupe en gieng de krante leze : 't heele blad lag uutgespreid op
de taefel en z'n twee ellebogen wied uut der op : martberichten, gemengd nieuws en advertenties . En as de aerepels een
kwartje naer boven gienge, dan had hie 't naer z'n zin : die
wou hie voor 't grootste gedeelte verkoape ; de juun most
onder 't winterdek - daer most hie van 't voorjaer mee spikkeleere . En hie had schoone juun, kerell zo 'k mooi goed, juun
as je vuust en dan van 't voorjaer drie, vier gulden of as 't kon
nog meer,
wie doe je wat?
„Wie zone me laete slachte?" zei den baes, „ Hansje Zusters of Heirs de Merel?"
„Heirs de Merel in geen geval, in geen geval," zei z'n
vrouwe .
„Dat 's toch anders 'n zuvere slachter," antwoordde de baes .
„Jae, dat ken wel, - maer ik mot hem niet ha, - nee - die
heft 't bie mien verkurve en noe staet 'n achterin den almanak
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bie mien . Hie heft mien een beetje to veal praetsr"
„Toen hie den lesten keer hier was om to slachten, toen
zeit ie zoo onder 'n gekheidje : Och vrouw Wullemse, zeit ie,
van de tiers vrouwlu hawe d'r negene den broek an. - Dat
was 'n steek op mien, dat voelde ik en ik docht : Zie zoo,
Merel, - joe zal in mien kooie niet meer fluitel - Me stiere
merrege 'n boodschap naar Hansje Zusters, dat ie 'n Maendag
tegen half zevene komt, dan binne me tiedig klaer."
„Mien goed," zei den baes .
„En dan motte me zurge voor een kittigen dot worstvleisch,
want, ik wou seciezen laete bakke."
„Mien goed," zei den baes alweer . „Al wou je van 't heele
verreke seciezen laete bakke" - want seciezenl - kerel in
de wereld - daer was hie zoo op versliengerd, dat hie d'r
een koppel op 't bedsteeboord lei, as hie gieng sleepers : een
versnaeperingetje voor 's nachts .
„En dan gee je mergenochtend, as je naer de beurs gaet,
bie de slachter an," zei de vrouw, „en dan bestel je 'n halven
koeiekop voor de zult en dan brieng je zout mee en naegelgruus en kru-neute en peper - witte peper, hoorl"
De baes schreef alles op in z'n boekje en hie dee z'n boodschappen pront .
's Maendagsmorgens tegen half zevene wier d'r an de deur
geriengeld .
't Was Hansje Zusters, de slachter, een klein ventje mit
kromme beentjes, - net een goeien om verkens to vangen .
Over z'n wit slachtersbuisje had ie z'n jekker angetrokke,
want het was winderig, regenachtig, zuur weer, echt keutjes
weer .
Onder z'n lienkernerm droog hie een worstmesien, in z'n
rechterhand had hie een hakbieltje, van onderuut z'n jekker
kwam z'n schee met een groot slaegersmes en z'n anzetstael,
dat an 'n riem om z'n lief hieng . Z'n broek zat in z'n halve
laerzen .
„Halloo Bin je al wakker?" riep hie .
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„Hou je groote mood toch 'n bitje dicht, cinders wordt Corretje wakker," zei de vrouwe . Maer 't was al to laete . 't Lieve
ventje riep al van uut bed : „Poetje, 'k mot d'r uut . 'k Mot de
klapblaeze ha en 'k mot 't touwtje vasthoue . , en 'k mot de
staert ha . . . . en de schoenen . . . . 'k mot d'r uut ."
I ie kwam uut bed en had geen geduld om z'n eigen to
laeten ofwassche en ankleee, - toen z'n jasje an, z'n wollen
must op, z'n wantjes an en op z'n klompjes nae buten, waer
de keu, die d'r an most, al liep to knorren .
Alles stieng buten en binnen gereed voor de slacht : bossen
strooi, nemmers waeter, breee planken om 't verke op to leggen, een ouo wanne voor 't ingewand, een tobbe voor 't
worstvleisch, een butterlogge voor de kerbenaode, een paer
groote melkteilen voor de reuzel, een schuttel voor de biefstik, een aerde panne voor de vorsche krippen, een aerdappelschuttel voor de rolstikken, een voor de jodenham, een
oud steenen pannetje zonder ooren voor de dermen, een
panne voor de lever, een bord met 'n stik d'r uut voor de dikke
dermen, die de koeiewachter mee mocht nemen, - want die
hieuw zoo van smulletjes - enfin - nog 'n hoap andere
rommel d'r bie .
In de achterkeet brandde het fornuis, dat het een lust was
en een groote ketel waeter stond op de kook ; een schoon
plankje lag op de taefel om de reuzel in stikjes to snieen .
Alles was in orde, want de vrouwe had overal om gedocht .
Ze liep to dribbelen van voren naer achter en van achter nae
voren en Neele, de meld, most het vier uut d'r sloffen loape
om alles op ree to han .
Toen't verke gestoke wier, hieuw den baes het touwtje vast,
dat an 'n achterpoot van 't beest gebonden was, en Corretje
had het achterende in z'n kleine knuustjes ; hie was wel 'n
bitje benauwd, toen 't verke zoo spartelde en schreeuwde,
maer Hansje was 'n handig slachtertje en hie had zoo goed
gestoke, dat den beest gelokkig gauw uut z'n lieen was .
Noe gieng de slachter an 't haertrekken . . . . dat kon hie dan
weergaesch handig en dat vond Corretje zoo aerdig, dat hie
37

daedelijk ook 'n haertrekker most ha . Noe, dat was makkelijk
genogt . Een rond houtje voor handvat mit een draednaegel
daerin en klaer was Kees, en Corretje gieng an 't werk, dat de
haeren stoven .
Noe most de keu gebrand worre : dat vond Corretje nog
aerdiger : zoo'n klein vlammetje, dat in eens zoo hoag naer
boven gieng, - dat was mooi en as de slachter dan mit 'n
iange suet het strooi wendde, dat de vlammen ronkten, dan
stieng Corretje to kraoien van plezier .
Hans snee de geroosterden staert of, hield 'm an Corretje
voor en zei : „flier m'n ventje, daer hei joe 't staertje . Lekker
hoorl"
't Ventje keek er 'ns naer, rook er 'ns an en zei : „'k Lus niet ."
Maer de koeiewachter had er al op geloerd .
„Geef mien 'm dan mar," en hie beet in den geroosterden
staert dat 't liefhebberij was, en de schoenen wiere oak afgekloven .
„'k Mot de klapblaeze ha!" zei Corretje .
„Nog pasjes wachte, boor mijn jongetje," zei de slachter .
Noe gienge ze 't verke ofschrappe en ofspoele, Neele en de
koeiewachter droge d'r eigen krom an waeter en Corretje
stieng mit 'n schepblik waeter to klessen, dat z'n kiompen
dreven •- maer leutig was hetl
Daer lag noe 't verke schoon en blank op de planken!
„jongen, baesl" zei Hansje, „wat een schoon verke ; 'k ha
d'r dan heel wat minder gehad." Hansje loerde op 'n borrel,
want meteen gieng 't verke open . De baes gieng naer binnen
om een krafje mit klaere .
„'n Borrel, Hans?"
„Bel asjeblieft, baes, dat kan ik niet of slae ." En toen Hansje
't volle glaesje beet had, gooide hie z'n hoad achterover en 't
borreltj a was in eens verdwenen .
„Hel" zeit ie en hie veegde mit de rik van z'n hand z'n
mond of .
't Was al maer harder gae waoie en 't begon ook to rege38

nen . De blinden hienge to klapperen en de deuren slope ielke
reize dicht.
De vrouwe kwam of en toe naer buten mit d'r schorte over
d'r hoad en noe kwam ze weer om Corretje naer binnen to
haelen, maer - dat hoefde nie . Corretje was bie 't verke en
hie bleef bie 't verke en hie stieng mit de verniefelde klapblaeze, waer hie eigenlijk een beetje beuzig van was, in z'n
hand, totdat het leste stikje naer binnen gedroge wier .
Daer lag noe de keu in duzend stikjes .
De groote ketel mit reuzel stieng al to sissen op 't vier .
„Kerell" zei Hansje, „wat 'n reuzel heft dat verke in, en zoo
blank as zulver ; mit ienkelde ertemeel gemest, daer gaet toch
niks boven, he vrouw Wullemse -- ja, Joe weet wel, wat goed
en lekker isi"
„Jae," antwoordde de vrouw, „'k Zegge tegen den baes,
veel beter mit erten as mit mais, want je kan het proeve,
Hansje, je kan het goed proevel"
„'t Zal waer weze vrouw," zei Hans, „'t zal waer weze
ik
geloaf het wel."
De voordeure gieng ropen en de middendeure sloop mit een
smak dicht .
„Doe toch die deure toe," schreeuwde de vrouwe, „je waoi
wegl"
Op de voorvloer stieng een meisje van een jaer of tiene .
„Wel, me kindl" vroeg Neele .
„Acht cent melk, asjeblieft ."
„Jae?" . . . . Vrouw, daer hei je 't meisje van de veldwachter
om melk," schreeuwde Neele .
„'k Zal je helpe, hoorl"
Toen de melk betaald was, zei 't kind :
„Moeder vraagt, wat de koeien eten, dat de boter zoo raar
smaakt?"
„De butter zoo raor smaekt? Wat zalle me noe ha? Wat of
de koeien ete? . . . . Klaosl . . . . Klaos»"
„Wat is 't er?"
39

„Begriep noe 'ns, wat 'n astrantigheid~
Daer komme ze
van Kampioen, de veldwachter, vraege, wat of de koeien ete,
want dat de butter zoo raor smaekt . . . . he je noe toch ooit?'
„Laet ze naer de maen loope," bromde de baes .
„De butter zoo raor smaekt, en wat dat de koeien ete . . .
doe joe de compelementen an je moeder en zeit : dat 's voor
mien een weet en voor heur een raedsel, hoorl En as ze m'n
butter nie lust, dan mot ze maer naer een aore gae, want ik
bin om heur nie verlegel Zal je dat zegge? Gendag, hoorl"
„Wel hegers nog toe? Zoo jets ha 'k noe toch nog nooit
ondervondel Dat komt daer noe as veldwachter uut Rotterdam en noe dienke ze zeker, dat ze alles magge zeggel Zoo'n
astrant wuufl
Gauwl ik ruke m'n kaenen ; deur dat gezaonik zou m'n vet nog anbrande1
Gauw . . . . de ketel van
't vierl"
Ze vloog naer achter en kwam nog net bie tieds om den
ketel of to zetten .
Ze beefde flog, toen ze 't vet ofschepte, zoo kwaed was ze .
„Ja wel, zoo praatte ze het kind na : „Wat de koeien eten, want
dat de boter zoo raor smaakt ; - he je noe toch ooit? Nee, jk
ken veul verdraege en veul overstappe, maer an m'n melk
en m'n buttertje motte ze nie kommel Ze zou zeker mit d'r fiene
Rotterdamsche snute in November grasbutter wille etel Zoo'n
erremoedzaaierl Jae, me zalle d'r vet van worre, van dat ongelokkige pond] a butter, dat die kaele Rotterdammenaers mit
d'r drieen in een weke opete . 'k Ha ze noodigl Wat dat de
koeien ete?l . . . . Wel - jk bin in staet om d'r trekt naer toe
to gaenl
Zoo'n affrontatie? Dat de butter zoo raor smaektl
Ze kan toch wel begriepe, dat je in November niet jelken dag
kan kaerne en dat je mot gaere om een kaernsel to kriegen . .
En dan deur dat pertale jong laete vraege, wat of de koeien
et& Wel, wat weergae nog toe," en ze kletste de stikken vet
in de ketel, dat de spetters rondvloge .
„Mensch, bedaer toch," zei de baes .
„Wat bedaere, joe zou alles voor zoete koeke opknauwe,
maer . . . , ik gae d'r op of . . . . jk gae d'r op oft"
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„Aerentje, wees wiesder en wind je nie zoo op ."
„Wat - praet er nie van . Ik bin as 'n waegen an m'n lief 1
Ze kenne me mit gin span paerden hone : ik gae d'r op of en
as de veldwachter kommende jaer om 'n gratteficatie vraegt
an de gemeenteraed, dan stem joe tegen, hoorl"
„Och vrouw, hou toch stille ."
„Joe stemt tegen, hei je 't begrepe, joe bint voor niet geen
lid van de raed . . . . Wat dat de koeien ete, - wel, - dat zal
me Jaop hiete, - maer ik kan gin duvel op m' harte swore,
ik gae d'r op oft En joe kiek naer de kaenen ."
Vort gieng ze . Toen ze de voordeure open dee, sloog de
binnendeure weer dicht, dat den huze dreunde en Klaos
schodde z'n hoad en docht : „Vrouwen is wel aerdig goed,
maer je mot er wee om kunne gae . 't Bin net blikke pannen,
gauw heet en ook gauw koud, en as ze 't op d'r lief ha - hou
je dan maer koestl"
Hans Zusters en Neele hadden natuurlijk oak wel gemerkt,
dat het niet erg butterde bie de vrouwe . „'k Weet nie," zei
Hansje, „dat gae niet goed, geloaf ik ."
„Lae maer draoie, hoor," zei Neele . „Ze is gek of erg . 't Zal
wel koele zonder blaezen . As 't er drukte is, dan is ze altied
zoo kitsig en dan heft ze een humeur as een kaesraspe ; 't zal
wel zakke, hoorl"
Vrouw Wullemse liep op den diek naer vrouw Kampioen .
D'r schorte hieuw ze an den windkant tegen d'r hoad en d'r
rechterhand zwaoide voor- en achteruut deur d'r haestige
stappen .
De buurvrouwen keken over d'r horretjes en zeie : „'k Weet
nie, maer ik geloave, dat de muste niet goed staet . Waer zou
die op of motte? 't Zou me niks verwondere of ze mot naer
Kampioen, want ik ha daer strak dat kind om melk zie gae pasjes kieke" - en d'r neuzen kwaeme voorzichtig buiten de
deure -- ze zoue d'r strakjes wel meer van wetel
Vrouw Wullemse snorde d'r op an . Daer was ze bie 't
huusje . D'r harte klopte . Ze dee de deure open en riep :
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„Volkl"
Vrouw Kampioen kwam van achter .
„Goeie morge, vrouw Willemse, kom binnen ."
„Ik danke j e . Wat 'k to zeggen ha, dat ken ik hier wel doe.
Je dochtertje is daer net bi me geweest . . . ."
„Jawel, ze heb de melk goed thuis gebracht, maar a . . . . "
„Jae . . . . 'k zegge je dochtertje kwam daer strak bie me an
de deure en ze roept : volkl Noe binne me an de slacht en
Neele gae naer voren en 't kind staet daer mit d'r kanne in d'r
handers en ze vraegt om acht cent melk - ik hoore dat, en
ik roepe van achter, 'k zal je helpe hoorl Dus ik gae naer
voren en ik neme de kanne van d'r an en ik vraege nog zoo
an d'r : „voor acht he?" en toen zei ze : jae vrouwl Ik doe de
melk in de kanne, en ik geve nog 'n scheutje d'r bie, omdat ik
graeg de menschen d'r gerechtigheid geve, en ik geve de
kanne in d'r handers, - ik zegge nog tegen d'r : recht hone
hoor, en toen knikte ze nog van jae en toen zeit ze : „Moeder
vraegt, wat of de koeie ete, want dat de boter zoo raar
smaakt ." En noe kom ik je 's vrindelijk bedanken voor je
complement en ik houe me gerikkemedeerd voor 'n anderen
keer. Ik bin maer 'n Jantje Flapuut, want ik kan van m'n harte
gin moordkule maeke en 'k zei trekt tegen den baes, daer mot
'k noe toch haering of kiete van ha, want ik bin op m'n melk
en m'n buttertje wel zoo kiem, as 't er, een is. Want, dat
spreekt, as je zoo as ikke in de boerderiee bin groot gebrocht,
dan ken je 't klappen van de zwiepe en ik durve gerust to
zeggen, dat m'n butter zoo goed is, as van eene boerinne van
heel Flakkee - maer, dat spreekt, je heit altied menschen,
die wat an to merken ha, maer ik zegge maer, je wordt nooit
overreee van een fatsoendelij ke waegen . . . . "
„Nou zou ik toch maar 's effies ophouden, dan kan ik je ook
eens vriendelijk bedanke voor het compliment, dat je aan
mijn dochtertje hebt meegegeven . 't Huilen stond haar nader
dan het lachen, toen 't kind thuis kwam . 't Zieltje is met betraande oogen naar school gegaan, en als ze je eigen vleesch
en bloed zoo behandelen, dan zou je . . ., menschl Laat ik
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geen zonde doen . . . . maar ik heb ook mijn ponteneur, zou ik
zoo meenen . Mijn man en ik, wij bennen allebei van heel fatsoenlijke komaf, dat durf ik bezweren en 't zou me leed doen,
als het anders was, maar als ik nou ook 'r eens effies aan het
woord mag komen, dan wil ik ook wet eens een woordje
spreken, want als je nou met den Maandagmorgen zulke
dingen in je keel worden gestoken, dan is dat ook zoo lekker
niet " . . . .
„Jaewel, vrouw Kampioen, maer dan mot joe mit de Maendagmorgen daer nie mee beginnel"
„Wacht nou eens effentjes, vrouw Willemse en draaf nou
eens niet zoo door ; als je me nou behoorlijk had laten uitspreken, dan had je nou al precies geweten, hoe de vork in
den steel zat, maar je last een mensch niet aan het woord
komen ."
„Noe, gae je gang dan maer, 't zal me genoegen doen, want
'n woord op z'n pas, is als geld in de kas ."
„Nou weet ik natuurlijk heel goed, net zoo goed als uwes
durft to denken, dat de boter in het najaar en in den winter
niet zoo lekker is, als in den zomer."
„Jae, noe . . . , wat mankeert er an me butter?"
„Stil nou, assieblief en last me nou 'ns uitspreken ; ik zeg,
dat ik natuurlijk heel goed weet, dat de boter in 't najaar en
in den winter niet zoo lekker is, als in den zomer . . . . "
„Jae, dat weet ik ook wel ."
„Nou goed, dat weet u ook . En nu hebben we altijd boter
van u gehad en altijd prompt betaald he -- o, zool"
„Jae, dat zou d'r nog bie motte komme, dat je ze nie betaelde . . . . "
„En altijd prompt betaald, zeg ik he? Nou - nou zitten we
van morgen to eten mijn man zit hier en ik aan dien kant en
de kleine meid zit naast me en toen zeit mijn man, hij zeit, je
kunt toch goed proeven zeit ie, dat het geen grasboter is, en
toen zeg ik - ja, dat spreekt, zeg 1k, de koeien eten ook niet
veel gras meet. Toen zegt de kleine meld zoo, moeder, zegt
ze, wat eten de koeien dan en toen zeg ik zoo uit een grappie
43

tegen haar, nou, dat moet j e dan strakkies, as j e om melk
gaat, maar eens vragen aan vrouw Willemse, wat de koeien
etenl"
„Bel, is 't waer ook?" vroog vrouw Wullemse mit een verwonderd gezicht, groote oogen en een hekel, dat ze d'r eigen
zoo vergaloppeerd had .
„Zoo zeker, als ik hier gezond voor je staat - en als je
me niet gelooft, dan moet je mijn man nog eens hooren, hij
is in den tuin aan 't scharrelen, hij moet straks op surveillance .
Kampioenl" riep de vrouw luidkeels, „kom eens even hierl"
„Jael Wat is er? - Goeie morgen Vrouw Willemse, al vroeg
op bezoek ."
„Jae - wat zal 'k zegge", zei Vrouw Wullemse, en daer
begon ze 't heele verhael van voren of aan to vertellen en
geen spelletje kon je d'r tusschen kriege.
„Och, mijn lieve ziel," zei Kampioen kalmeerend, „dat 's is
nou niks als een aardigheidje, dat we tegen de kleine meid
zeiden, toen ze niet wist, wat de koeien aten, nou - dat moet
je dan straks maar eens aan Vrouw Willemse vragen, als je
om melk gaat -- dat is nou de heele geschiedenisl"
„Zie je nou," zei vrouw Kampioen, „dat het precies gegaan
is, zooals ik gezegd heb, - nee - met streken of smoessies
houden wij ons niet op ."
„Nee, dat weet ik wel," antwoordde vrouw Wullemse .
„En hebben jelui daar nou ruzie over gehad?" vroeg de
veldwachter .
„Bel neent, me goeie maul Kan je begriepe, maer dat
spreekt, je mag toch je belang zegge, he?"
„Wat kunnen die vrouwen toch doordraven," zei Kampioen .
„Jae, maer dat spreekt," vervolgde vrouw Wullemse, ,,as je
zoo'n boodschap kriegt en je weet van niks, dan trek je dat
natuurlijk op je fersoen, is 't gin waer, - dat zou ielkendeen
doee he? Maer, noe ik dat alles wete, noe ha 'k niks gezeid
hoot, jae - ik zeg altied maer : 't is beter gezwege, as dear
praeten hinder gekrege, wat zei joe? Maer as het dan zoo
druk is zoo as van morge,
me bin an 't slachten, zoo as
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ik je gezeid ha
gortinkl As ze m'n vet maer nie an laete
brande -'k zegge, as bet dan zoo druk is, dan loop je hoed
om, en as je dan van niks weet, he? . . Wat ik zegge wil . .
ik zal je 'ns van 't verke laete proeve, hoorl Kwa, 'k mot
nae huus, want 't is toch zoo'n verwarde morge en m'n lief
jongetje zit overal mit z'n kleine viengertjes an - dat spreekt .
Hie most er natuurlijk oak bie weze, hie had 't zoo druk, hie
was an 't beer trekken as zoo'n echte slachter en waeter
gooie van heb ik jou daer ; kinders ha daer altied zoo'n plezie :
In he? en noe stieng 'n daer strakjes mit de klapblaeze in
z'n handers, mensch - hie had het zoo drukl Kwa, 'k mot er
mee van deur, boor . Kom merge middag bie me op 'n bakje
thee, vrouw Kampioen,
'k zal je wachte boor . Mergers
achtermiddag is de drukte over . 'k Zal je wachte boor? Dag
vrouw Kampioenl"
Deer stieng vrouw Wullemse weer op den diek . Ze had
bet land an d'r eigen, dat ze zoo uutgeschoten was, maer ze
maekte d'r eigen wies, dat ze zelvers toch eigenlijk geliek
had, want zokke raore boodschappen, - dat komt toch niet
uut, en had vrouw Kampioen noe maer trek gezeid, waerom
dat kind, dat van die butter had gevroge
dan was 't er
geen woord gevalle .
„Sjoeg," zei ze, „wet is 't koudl"
De wind speulde mit den staert van d'r keuvel en ze had
werk om d'r tegen in to prangen, zoo as de wind tegen d'r
rokken woei . Ze was buten asem, toen ze thuus kwam .
Sinds ze weg geweest was - en 't was nogal een kittig
stuitje, - waere den bees en Hans an 't worstvleisch draoien
en Neele mit de knecht ruumden den boel op .
De bees had touw de reuzel ofgeschept, maer hie had
per ongeluk veul neffen de panne laete valle : alles dreef van
't vet : de kachel, de tafel, de vloerl De walm trok deur den
huze been en op den diek kon je 't al ruke .
Corretje had net zoo lang stae plaege om de klapblaeze
op to blaezen, tot z'n vaoder zei : „Allo, dan tulle me de
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fiespompe d'r maer 'ns opzette, dat gaet gauwer as mit 'n
pupestele ."
Net was he daer in de gang mee doende, toen z'n vrouwe
binnen kwam .
„Klaos, Klaos, wat hei je noe toch gedae?" en ze vloog naer
achter . „Kerel, wat een rommell" krijschte ze ; „niks kan je
an die venters overlaete . Gettek, wat 'n vette boell Neelel
Neele-e-e» Kom 'ns gauw mit 'n dweil en een schutteldoekl"
Corretje vond 't leutig, dat de blaeze bie ielken slag van
de fiespompe een bitje dikker wier .
„Kiek," zei vaoder, „hie wordt al mooi road, Coil"
„jae," zei Cor, „mooi road, nog meer, Paatjel"
Nog 'n paer slaegen, nog een en . . pangl mit een slag of er
een geweer wier ofgeschote, borstte de blaeze uut mekaore .
Corretje schrok en schreeuwde, Neele was kwiet van den
deeg, de vrouwe kreeg haest de stupen op d'r lief van den
schrik en kwam nae voren gevloge : „Wat beurt er? M'n harte
springt op in m'n lief . 't Is of hoosje d'r mee speult van morgel
Wat mankeer je toch om 'n mensch zoo to laete schrikke?
Die onte blaezel"
't Was 'n consternaotie van geweld . Gelokkig had Neele
de koffie opgeschonke en toen de vrouwe an 'n werm bakje
zat, kon je merke, dat ze 'n beetje kalmeerde . En toen ze
's middags allemaele van den biestik smulden, dat ze tot
achter d'r ooren vet wazze, -- toen moste ze toch lache om
den verwarden morgen en mit 'n tevreee gezicht zei Vrouw
Wullemse : „Een malsch keutje, he?"
's Zaterdagsaevonds wiere d'r bie Kampioen negen groote
seciezen gebrochtl
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Verklaring van eenige Flakkeesche woorden en uitdrukkingen
Aekeling : akelig mensch of kind .
aerepels : aardappels .
aors : anders .
Baekster : baker.
benood : beangstigend .
beuzig : bang .
blesjes : haarlokjes aan weerskanten boven het voorhoofd .
blinden : luiken .
boom : boom.
braesem : halfwas knechtje . (spottend) : halve dwaas .
brok : babbelaar, kussentje, versnapering bij thee of koffie .
butterde niet : boterde niet, wilds niet vlotten .
Dichte : dikwijls .
Gaere : vergaren.
gelderde : galmde.
geriengeld : van riengelen, rammelen .
gettek, of gettikl : bah, jakkesl
Ha, haw, haws, han : vormen van hebben .
hortje : poosje .
lenkelde : enkele.
jaos : afkorting van Adrianus.
Kaern : karn .
karkasdraadjes : dunne ijzerdraadjes in eon Flakkeesche mute (de keuvel)
om die in zijn vorm to houden.
kiem : kieskeurig.
kittig : goed, funk.
kittigen dot : een flinke hoop.
kittig stuitje : een heels pons .
een zieke is kittig, als hij vrij goed is .
een zieke is vrak, als hij erg ziek is .
kittink : ketting .
klus, op de klus : op den loop .
kootzak : vrouwenzak, onder den rok gedragen .
kopje : bovenste gedeelte van de keuvel .
kruneute : kruidnoot .
kwa : kom .
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taeide : laadde .
lagurkepotjes : augurkenpotjes .
locht : lucht .
Meissen meisjes .
muste : routs .
Nerm : arm .
noom : oom .
Ommers : immers .
ont : vuil .
opgaan, in een huisgezin op het dorp : steeds zijn anker daar neerleggen
(als men buiten het dorp woont) .
Petiet : zeer netjes .
poe, poetje : moe, moetje .
Rienk, ring : straat rondom het kerkplein .
rik : rug .
roew : ruw.
Schoenen : hoeven van een varken .
sj oeg! : uitroep van koude.
smulletjes : gebakken dikke darmen .
suet : lange, niet to dikke boomtak .
stuitje : poosje .
Trekt : direct.
twien : twijn, garen .
twint : terwijl, onderwijl .
Verstieng : verstond .
v'lee : verleden .
vloerverke : handveger.
Waerd, waard : gastheer .
wazze : waren .
wee : afkorting van weduwe .
wile, wilier wij .
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