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INLEIDING.
Waar komen toch al die moppen, leuke slagen, grappige
vertelsels en anecdoten vandaan? Daar zijn er die lang
reeds bestaan en overal verteld warden, die gereisd en
getrokken hebben als de oude volksliederen de eeuwen
door en nog in de folklore zijn blijven hangen. Ge kunt ze
terug vinden bij den Dollart zoo wel als langs den Braakman.
Doch, er komen er ook dagelijks bij en veel humor, rake
zetten, kwinkslagen, beleef de en verzonnen avonturen
gaan verloren, omdat er zoo weinig menschen zijn die ze
kunnen onthouden en nog minder die ze kunnen navertellen op dezelfde sappige manier als de boertige baas waar
ze zoo met smaak naar zaten te luisteren.
Het zijn de Peetjes die de kunst van vertellen levendig
houden. Ieder heeft wel een Peetje (Peetoom, meestal
grootvader) die vertellen kan, Elke straat of buurt heeft
wel zoo'n ģrap j as die de lange winteravonden weet te
kortenn met zijn verhalen, in de herbergen steeds het middelpunt van vroolijkheid is, overal de lach laat opklateren
„als hij weer bezig is".
Zeeuwsch-Vlaanderen heeft ze zeer zeker, De verwantschap met het yolk van Tij1, Pallieter, de Witte, valt niet
te loochenen.
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Het zijn ongeletterde litteratoren, zangers van liedjes in
proza. Toch is het aantal van hen die iets meer kunnen
dan de gewone grollen en grappen vertellen, die echt
weten te boeien en ware volkskunst geven, schaarsch en
het jachtige drukkende leven doet geen nieuwe geboren
worden. Ook hier een uitstervend ras?
Er is zooveel onder die leutige vertellingen wat de moeite
waard is behouden te blijven, De geheele volksaard teekent
er zich in, Zeden en gewoonten spiegelen zich er in af,
in caricatuur.
Gelijk men oude liederen opspoort, door ouden van dagen
op te zoeken die de zangen van vroeger in hun geheugen
hebben bewaard, en ze voor u te laten zingen, ^ terwijl men
tekst en wijs noteert, zoo ben ik den boer opgegaan, Het
toeval deed mij een Peetje ontmoeten ,die zijn gelijke niet
heeft in geheel het Vlaamsche land.
Hij kent de leutigste vertelsels, heeft die van vroeger alle
in zijn hoof d, hij weet met de koddigste verzinsels vreugde
te brengen waar hij verschijnt. De menschen zeggen
waar haalt hij het vandaan, waar haalt hij het vandaan!
Want hij kan U laten lachen dat ge ervan op de knieen
kletst, dat ge 4 dagen lang kramp in Uw kaken houdt;
van andere plotseling opdoemende onheilen nog niet eens
gesproken.
Gelijk Patjen Guust zijn vertelsels doet kan het er geen.
Hij kijkt U met het linkeroog half dicht geknepen aan,
vertrekt geen spier op zijn gezicht, voor zoover dat zichtbaar is achter zijn peper-en-zout-kleurigen volbaard.
Ernstig kijkt hij, dood ernstig, tot op het laatst van zijn
verhaal de mop als een duveltre uit het. doosj e springt en
ieder lacht, behalve hij,
Op elke vraag weet hij een antwoord en meestal ad rem.
Zelfs de lastigste kindervragen vormen geen puzzles voor
hem, Hij stelt U zelf vragen en weet natuurlijk vooruit,
dat ge het antwoord niet kent en hij neēRnt U te pakken.
Ge vliegt er ook altijd in met zijn speciale goocheltrucs.
,
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Patjen Guust zal zich op reis voordoen alsof hij nog nooit
in een trein zat, zijn goed gespeelde ernst laat de medereizigers in dien waan. Thuis gekomen zal hij avonturen
vertellen die ge telkens weer gelooft, tot opeens het duiveltj e opspringt en U zegt dat ge er voor de zooveelste
maal weer bent ingevlogen.
Geen is er op de „polderrekening" zoo gezocht als hij;
geen weet de oude verhalen zoo smeuig op te disschen.
Als hij zijn pacht gaat betalen aan den eigenaar, moet hij
den ganschen achternoen blijven om meneer eens lekker
te laten lachen en hij moet maar eens terug komen om te
rekenen.
Hem zit de humor in het bloed. Hetzij hij in de kerk is of
thuis op het hof met zijn volk, de knechten en de meiden.
Hij mag zijn op de markt of bij de gaaischieting, hij ma ģ
zitten in den trein of op den bok van zijn wiebelend ratelend gerij, „'t is altijd denzelfden", zeggen de menschen,
„'t is een leutigen".
Patjen Guust wil voor U en mij vertellen, maar dan zooals
hij het gewoon is in zijn eigen taaltje, zonder hooge woorden, gelijk ze spreken daar ergens tusschen Philippine en
Sas van Gent.
Hij zal U vertellen uit zijn jongen tijd, van school, leering
en pensionaat. Van beestenkoopers, rondloopers, kaskesmannen, boeren uit den polders en menschen uit de stad
en natuurlijk ook van „ zneeneer den paster".
Alles wat de moeite van het vertellen waard is naarmate
het hem invalt.
We bewaren op deze manier de kostelijke humor, de
Vlaamsche leut uit ons Zeeuwsche land in: „De Vertelsels
van P at j en Guust
"
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„ES 'T NIE GEBEURD,
'T KAN NOG GEBEUREN"

VERTELSELS VAN PATJEN GUUST
..

OM SEROPE.

't Woas op 'nen Zondagaovond in den winter, Ik haa de
koeien moeten eten geven en de perden, Het wier donkere
en ik kwam in huis. Is zeig ,tegen mijn moeder:
„Moeder, bakt een keer babbelērs,"
„Woar .dadde gij van proat van babbel6rs te bakken. Is
då nog een ure om babbelērs te bakken,"
„Toe moeder, ik h ēn den ghuelen dag n ērstig gewerkt, ik
mag toch wel wat hēn."
„Jae, jao," zegdege mijn moed ēr, „ik hēn gin serape."
„Moeder, ik za kik der wel omme goan."
„As gij er moet omme goan, kom de mee 'n halve kanne
of mee niet noar 'uis,"
Deur 't lange zaogen zee mijn moeder:
„Allee, mar ziet da-je er nie an zit en rap terug zijn."
,.Nie, neen-ik. Ik zal er nie an zitten en gauwe terug zijn."
Ik dochte bij mezelve, ik zal er toch wel an zitten en ik
weg mee mi^n
mijn kanne,
„Klette, geef me 'ne keer een kanne serope asteblieft.
Hoast .ou een beetje, 'k .h ēn nie veel tijd, mijn moeder
wacht er op."
De serope liep zue troage uit die kanne da 'k ongeduldig
wier en da 'k „mijn moeder zal wel zeggen: woar
blijft hij nou zue lange,"
Lijk of ik buiten woare, zette-n-ik die kanne an mijne
mond en ,goan ien eten.
Ik ging ghuel rap om gauwe thuis te zijn. 't Was pekdonkere en ik zee in m'n .eige: „door zie me naa toch gin
mensch. Ik pan 'ne kier mijn buikske vullen."
,

,
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In ienen keer liep ik stuik op 'nen buem. Mijn kanne kapot,
de serape op mijn goed en ik bleef mee 't uer' in mijn
handen stoan.
In 't schottelhuis wilde-n-ik die serope afwasschen mee
koud waater, moar 't gingt er nie af.
As ik in huis kwamme zee mijn moedere:
„Woar ē-je zue lange gezeten?"
„Moedere ik hēn gevallen, ik gelueve da 'k van me zelven
gewist hēn."
Mijn moeder kijkt over heuren bril en ziet mij doar stoan
mee die uere in mijn 'anden.
„Wat es-t-er naa gebeurd mee ou?"
„Moeder ik hē n gevallen en mij zeere gedoan moeder."
„Ha, gij zijt een niewē rt (nietsnut), Bezie hem doar weer
'nen kier stoan."
Ik zeg moeder: „ge moe gij niet kijven, lek rnij liever af."
Ik mochte van mijn moeder om geen serope nie meer goan
as 't donker was.
Op 'nen keer haa ze kerremelkpap gekookt en z' haa geen
serope nie meer.
Mijn moeder zegt tegen znij : ,,goa een keer om serope,
hier hē -je drei dubbeltjes en rap werom huer."
I k weg,
„Klette, 30 cēns serope."
Ze besteldige mij en ik noar huis. Ik houidege de dubbeltjes in mijnen zak.
's Zoaterdags ging mijn moeder de boodschappen goan
betoalen.
Op 't boekske stan d : 30 cent serope.
Mijn moeder zee: „Klette, zij-je nie mis mee die serope.
Hee Guust nie betoal d ?"
„NieZ bezinne 't es niet betoald."
„Ik hēn hem pertan geld inee gegeven."
Mijn moeder komt noar huis en zegt tegen de meid:
„Treese, woar es Guust?"
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„A, bezinne, doar op den bogaard es - t -ie.”
„R.oept hem 'nen keen"
„A propos hē gij die serope nie betoald bij Klette ?"
„Joak moeder, woarom vroagde gij da?"
„Klette zee, da ze nie betoald en es."
1k zeie: „zoe kik doarom liegen? Loat ze 't 'nen keer
zeggen di kik het huere."
„Zoe Klette doarom liegen?"
„Zoe gij een vrēn wijf ierder geluuven dan ou eigen kind ?"
„We zan m'er over zwijgen," zee mijn moeder. Hier hē-je
drei .dubbeltjes en hier h ē -je. de kanne en o wee, as-t -er
iets op den boek stoat van .serope."
1k ginge om serope. Ik kom in de winkele. Klette keek
leelijk noar mij en ik noar heur.
„Dertig cēns serope," zee ik onverschillig.
As de serape besteld wo as zee Klette tegen mij: hē -je
geld?"
1k zee: ,,jao, het ligt onder in mijn kanne."
,,En woarom hē-je di noa gedoan?"
.

„1)a's om niet te verliezen."
Neemt dan moar terug niee noar huis. Ik kan het doar
niet terug uit goan haolen."

„Ik komme thuis. Mijn moeder zegdege: „h6-je ou serope
betoal d ?"
„Nie moedere."
„Hoe komt di, .da-je die serope niet betoald hē naa?"
„Nloeder z' hee ze nie gewild. Z' hee gezeid: „neem het
moar mee terug."
„ E s ze zij zot?" Ik .goa d'er sebiet noa r toe."
Mee huer kloppers zonder leeren, in halve kolēre, sloef,
sloef den dijk over, recht noar Klette.
„Zeg „Klette, „wat es dat 'ier mee die serape, da-je die
centen nie gewild het ?"
„A, joa bezinne, ik ,en hen ze van eigen niet gewild. E er
da 'k mijn kanne serope afgave, vrieg ik hem : „6-je cens?"

8

„Joa ik hēn cens”, zee Guust, „ze liggen van onder in de
kanne,"
„Wa moeste kik nou goan doen, allee! 1k kost ekik die
doar toch nie uit goan visschen. 1k zegge tegen hem:
„neem ze moar terug mee noar huis"."

•
HOE DA. 'T KOMT DA 'K 'NEN BOARD DROAGE.
In het joar 90 op 91 woas 't een harde winter. Den oegst
vervroos en in den zomer verhagelde hij,
1k woar het eerste joar boer, 1k most mijnen pacht goan
betaolen en ik kwamme duuzend gulden tekort.
Ik ginge bij mijn schuunvoadere om duizend gulden, en
ik kreeg ze nie,
„Jongen", zee hij, „ik magge da nie geven, ge moet au
eigen redden. 't Es azue da-je luieriks kweekt.
Toen ging ik bij nen goei:n vriend. Ik haa mee hem gelot
en tegoare hadden wij ons Zondagachtermiddoagen gepasseerd,
Ik z egge tegen hem: „ik zit in de prutsen jong, kunde gij
mij nie an duuzend gulden helpen?"
„As 't moar dat es", zegt hij, „ik bin ze toevallig bij mij."
Hij goat in zijn portefoelde en geeft mij duuzend gulden.
„Hē gij doar een papierke om een kwitanseke te schrijven ?" vrieg ik, „en den interest hoe goan me da schikken?"
„Geen bewijs of geen interest", zee hij, en sloeg me op
mijn schouere, „'t es in 't vertrouwen, a je 't kan missen
geeft het moar terug,"
It Woas nog geen drei weken noar dien, komt hij bij mij:
„'k hen doar een beetjen land gekocht, ik zoe mijn geld
willen terug hēn,"
Ik zegge: „ mijnen besten vriend, da kan ekik nie huer. Ge
kunt toch een kei zijn vel nie af doen."
„Ik hēn het au gegeven zonder interest en zonder bewijs,
_
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It es moar bill ij k da- j e 't op d' eerste aanvroaege terug
geef t."
„Ik en kan nie."
„Gij moet. Ik zal U dwingen mee de wet."
Op zekeren keer krijg ik den deurwoarder.
Hij zegt tegen mij : „g' het duuzend gulden geleend van
.Govaort, en die zoe- j e moeten terug geven."
„Deurwoarder woar stoat da zwart op wit, woar zijn de
bewijzen doarvan?"
„Er zijn geen bewijzen van ", zegt hij, „moar dienen mensch
zal doar toch nie om liegen?"
„Ik kan ik uek wel zeggen da kik duuzend gulden van au
moeten hen, moar doarom es 't gien woar."
„Dan goan we au vervolgen mee de wet."
Ik zegge: „ik zal er iet op vinden, da' ge niet kunt doen."
Ik haa nog gienen board. Iedren Woensdag ging ik noar
Terneuzen noar de markt en liet mij terzelfder tijd
scheren.
Op nen keer stapte -n -ik bij den barbier binnen. Doar
woaren nog twie of .drei menschen vuer mij. Binst dat hij
die scheerdege kwammen d'r nog twie achter mij,
't Woar mijnen toer.
1k zette mij in dienen zetele. De barbier zeeptege mij in.
As ik ingezeept woare, komt Govaort doar binnen. Die
wildege mij doar 'nen affront andoen. Hij tiktegeme op
mijn schouere, hij zegt: „Guust wanneer krijg ik mijn duuzend ,gulden terug?"
„Govaort", zegge kik, „wi1 de wachten tot da 'k geschoren
zijn? Ik zal U dan sebiet betoalen?"
„Jao, da's goed'", zee hij.
„Barbier .scheer mij nie en drueg mij af, Menschen g'heddet g'huerd da 'k kan wachten tat da 'k geschoren ben ?"
M ij n en board stoat er nog en Govaort wacht nog op z ij n

center'.

•
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GAAISCHIETINGE.
Ik ging 'nen keer noar Everghem noar de schietinge en ik
Het -ekik n1:ij inschrijven: Patjen Guust, Philippine Stoase.
D'r woaren doar drei hieren die zee6n tegen malkaor:
„we goan me ons doar uek loaten inschrijven bij hem bij
't zelfde peleton. We goan er een beetje den zot mee
houwen, 't ziet er toch moar 'nen ouwen dommerik uit."
En ik hoa da g'huerd.
Onder 't schieten droaen ze rond mij.
„Menier, ge zij gij va n Philippine, zij -j e boer misschien ?"
Ik zegge: „joa .ik zijn boer."
„We zijn we wij slachters, zijn de vette kalvers dier in
Holland?"
„Woar da kik doar weun, warden gien kalvers gevet, Wij
kwieken me da .allemoal op vuer stieren en vuer verzen
en dan vuer koan.
Loast ha kik er een :gevet dat een beetjen misvorm,d woar
in de gebuerte .K'en d'r een keer mijn werk van gemoakt.
'k hēn het gevet mee zoete melk, beschuit en eiers. En
roaj 'nen kier wa da 'k er van gemoakt hēn. Drei moanden
lang ge:vet."
Ze vriegen een stukske krijt can den boas van 't café.
Den iersten die schreef zijn cijfer op de toafele en lei zijn
hand doarovere, om dan d' andere nie zoein :gezien h ēn,
hoeveel dat hij roadege,
Den twieden schreef dan een cijfer en leit er uek zijn 'and
overe,
Den derden schreef uek een cijfer en dan vriegen zij aan
mij : „wie es-t-er 't b ij st?"
Ik bekeke de cijfers, ik zegge: „doar es gien een bijst."
„Doar moet toch ienen bijst zijn," zegt er doar ienen,
„w' hēn amoal een verschillend cijfer."
„Awel wat ē-j e er thans van gemoakt, menier?"
Ik zegge: ,;een os, ik hēn hem loaten snijen. Es-t-er nog
iet van hulder dienst, hieren ?" vrieg ik.
,

,
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Moar ze woaren weg, ze zeeēn:
ons mispakt ,an da boerke."
„Wij
in caricatuur.
In dezelfde zoale woar t'er een twiede schietinge. Ik zee
tegen ,de schutters, ik ze.ie :
„Hieren as ik van den iesten kier den huegen nie schiete
krijgt de man een flessche wijn."
En woarachtig ik schoot hem af,,
Alle schutters kwamen mij fieleseteeren. Ik zee: „Hieren
een
twiede vuerstel: As ik alle twie de zijvuegels nie h&I
in caricatuur.
mee een schuete, geef ik nog een flessche wijn."
Geen een schutter mankeerdege om te kijken.
1k .wilde schieten en ze stongen zue bij mij da 'k moste
zeggen:
„Asteblief t hieren een beetjen uit de weg. Ik en zoe ze
alle twie nie hen, woar da 'k ier stoan."
It Woos zue stille da-je een muizeke huurdege piepen,
doar woas gien mensch die iets zee.
Ik zee: „Hieren, nog een beetjen uit de weg."
Ik schiete en ik hoa niet,
„Ha meniere", zeien ze, „da's een tegenvaldere, da goat
ou kosten as ge ou wuerd houdt,"
Ik zeg: „ik hou mijn wuerd; .in de Zandstroate zijn ik
geabonneerd, vuer een ghuel joar drink ik doar vuer niet.
Wilde gulder meegoan noar de Zandstroate, vier uren van
hier, en ieder man hee doar zijn flessche."
Ze zagen er tegen op .om zue verre te luepen en doarmee
woar ik er van ,af.

•
POETS WEDEROM POETS.
Ik kwam 'n kier op 'n aovend ghuel bate thuis. Ik klop
op de deure. Mijn vroue die roept: „Wien es-t-er doare?"
,,Ben-te-kik, doe moar open."
„Joa moar wie es ik?"
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„Ken de dan ,mijn stemme nie meer?”
„Voader zij gij doar?"
„Joa 'k doe ,moar open."
„Es da-nou een uure om thuis te kommen? Es da-d-een
vuerbeeld vuer ou kinders? Goaje gij weeral den slechten weg op van vroegere? Ik zal 't ou afleeren. Gij komt
nie binnen."
„Loate mij nie binnen?"
ge kom nie binnen,"
in caricatuur.
„Voa.rwel dan tot in der eeuwigheid, ik goan me goan
me goan versmueren."
1k pakte doar een stuk bout en smijt het in mijne woaterput. Ze huert dienen plons tot in huer bedde. Ze springt
eruit, moakt de deure open en recht noar dienen put, Ze
goat de knechten goan roepen:
„Toe jongens, komt nen keer hier, De boas goat hem versmueren."„
De jongens kommen geluepen en ze zien cloar een blok
drijven. Ze pakten een stoak, ze trekken dienen blok oan
de kant.
„He, bazinne," zeggen zij, „'t en es den boas nie, 't es een
stuk hout."
„Dainzijn
caricatuur.loch dingen," schriemde mijn vroue, „dan
es-t-ie al gezonken."
„Hoe es da toch gekommen, bazinne?", vroeg de knecht;
„Omda 'k hem nie sebiet in huis liet, clan zeit hij voarwel
tot in d'r eeuwigheid, ik goan me goan versmueren, Moar
ik geluddege kik da nie. En in ienen kier doar huurde kik
zuenen grueten pions tot in mijn bedde en ik d'r uit. Wa
moen me doar naa mee goan doen?"
„A, ja, bazinne, hij es-t-hij naa toch al versmuerd. We
moeten wij wachten tot morgenochting am noar de pelisie
te goan en we zamme wij hem er moeten uit trekken."
De knechten gingen terug noar hulder kluize en de vrou
wildege noar huer bedde goan,
,

^
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Ze haa mee een hoaste de deure open gelaoten. De deure
was toe en op slot as ze terug kwamr
Ik hoa achter de mure gestoan as zij noar dienen woaterput liep. Binst da zij mij an 't redden woaren, woare kik
in huis gegoan en hoa kik de deure op slat gedoan.
Ze kloptege op den venster van mijn sloapkoamere, vuer
de kinders nie wakker te moaken. Ik geboardege mij da 'k
het nie huerdege. Nog nen kier geklopt, Ik kreeg er kompassie mee,
„Wien es-t-er doar?"
„Hee voadere zij-je gij in huis?"
„Joa r ''
„Doe nen keer open."
Ik zegge: „es da naa een uure am thuis te kommen, es dat
een vuerbeeld vuer aa kinders? Ge komt nie binnen."
•
HOUTKUEPERS.
D'r kwam nen boer bij een bakker. „Bakker es-t-er gien
fasseelhout 1 ) nuedig?"
„Joa, as 't nie te dier es, wil ik het wel kuepen. WA
vroag de per stuk?"
„30 cens", zegt de boer,
„Ik geef 15."
„DA kan nie."
„Allee, vijf bij."
„NieE, onmeugel ij k."
De boer gaot weg. Een papegaoi die doar in den winkel
hangt, roept: „Allee vijf bij."
„Ik zal hem brengen", zegt de hoer op 't geroep van de
papegaoi.
Een tij dj en noar dien brengt hij de f asseel,
Geteld, tel komt goed uit.
) Fasseel: z.g. meterhout, drie stokken van 1 M. aan ēlkaar gebonden, brandhout voor een bakkersovenr

1
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„Gerekend, zueveel stuks an 20 ceps,” zee de bakker,
„Nia an een kwartsjen," zee de hoer.
„An 20 cens," zee de bakker weer.
„Naa luistert," zee de boer weer.
„Ik hen 30 cens gevroagd. Gij het 15 cens ,gebojen. Da kon
nie, Ik gong weg. Dan es-t-er geroepen: allee vijf cens bij.
Ik hēn toen gezeed: 1k zal hem bringen."
„Ik hēn moar eens vijf cens bij gezeed," zee de bakker,
„En ik hēn twie moal hueren roepen 5 cens bij."
„Dan hee 't _de papegaai gewist, ik h ēn nie geroepen."
De boer zegdege: „het hout is gelost en ge goat mij
betoalen."
De bakker doe da, moar zegdege: „ik doen gin zaken
meer mee aa."
As den boer weg es nimt de bakker een fasseel, doet hem
los, neemt er een stok uit, pakt papegaoi uit zijn
muijte, 1 ) zet hem op taofele en geeft hem van kol ēre een
klap mee den stok,
De papegaoi woas nie dued toen de vroue van den bakkere
het beestjen achter den teug vond,
Moor zijn kopke bleef scheef stoan.
Hij wier terug in de muijte gezet.
's Anderen daogs komt er een ventjen om brued. Dat ventj en haa uek een scheef neksken van een steenzweere.
Toen zee de papegaoi:
„Vriend, he,i- j e uek ihout geko cht ?"

•
BIJ DEN DENTIST.
D'r woas een wijveke in mijn gebuurte.
„Zeg boas goa gij noar Gent? Zoe gij geen kommiske wil len doen vuer mij asteblieft?"
,,E joa 'k madam ast nie te veel moeite kost en 't nie te
ver uit mijne weg es."
„Ik hēn mijn valsche tanden gebroken, daje ze ne kier
,

1)

muijte = kooi,
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wildege meenemen noar Gent. En bring ze toch asteblieft
mee terug, want ik kan ze toch zue slecht missen."
Die vrou6 geef mij die tanden in een dueske, Ik goan in
Gent in de Stoasestroate bij van Peene, Ik belle, d'r komt
een meiske opendoen. Mee da dueske in mijn hand zeg ik:
„Jief f rouwke, zoe de dat asteblieft ne kier willen an meflier geven en vroagen om kloar te zijn tegen te vijven?"
Da meiske zee: „we meugen we dā nie annemen, ge moe
zelve bij menier goan."
Ze bracht mij in de wachtkaomere, Ik woare den vijftienden, Ik zette mij doar nevenst een madam, Er wier geen
woord gesproken, Den eenen zat mee zijne zakdoek an zijn
linksche koake, den anderen an zijn rechtsche koake, D'r
woaren er die lieten wa kwijlsel uit hulderen mond luepen.
Die wa minder pijn haa, zat in een gazette te lezen,
Die madam, die nevenst mij zat zegdege tegen mij ,,Menier,
die tandpijne es toch een sjagrijnige pijn ee?"
1k zegge: „ik weet het nie madam."
„Wel imeniere, ge kunt gij hier vuer niet toch nie zitten?"
„Neen-ik madam, ik kom hier mee de tanden van een
ander en 'dam- hen ik gien pijn in."
„Ei -j e nuet gien tandpijn g'had menier? "
„Bē -j oak, madam, moar 't es zue lange gelejen, da 'k nie
meer weten hoeveel zeer da 't doet. Moar 'k en mijn eigen
genezen."
Al les woar weerom stille en madam zegdege tegen mij:
„Menier, asteblieft, zeg 't mij as 't niet te veeie gevroagd
en es, hoe da-je dā gedoan het"
„Bē-joak madam, we zijn wulder in de wereld ,om malkoar
t' helpen, 't es een ghielen eenvoudigen middele. Hē-je een
fielter in huis madam?"
„Nee, moar nevenst ons deure hen z' een."
Ik zegge: „Awel madam, ge pakt een kappersglas gefielterd regenwoater, een klein beetje keukenzout en een
beetjen witten a.zijn. Ge mengelt da goe duer malkoar. Ge
ontsteekt een kerse, ge giet da woatere in ouwen mond,
.
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moat- nie duer zwelgen zulle. Ge houdt die kerse onder
ou kinne tot da 't woater kookt in ouwen mond en ge zult
veur eeuwig van de pijn af zijn."
Doar wierd doar ne keer smaokelijk om gelachen, Twee
dames die lachtegen en van 't lachen schoot de pijne uit

hulder tanden en die gingen azue vuers.
Moar doar woar doar een hiere die zee tegen mij ; „Tu
mens. „
Menier wa wil de doarmee zeggen want ik verstoan gien
Fransch.''
„Gij liegt," zegt hij, „Ik zal het ou bewijzen dat ge liegt.
Hoa gij da moeten doen, ge zoedt ouen board verbrand
en.
Ik zegge: „vuerzichtig da ge ou wuerd niet moet inroepen.
Van dā branden van die kerse ēs 't er een gruete noad
in mijn keele gebrand. Om die noad te dekken en 'k mijnen board loaten groea."
Menier stand paf en zee gien woord meer.

•
HOE DA 'K IN EEN NEGER VERANDERDEGE.
It Was mee de gruete exposiese van Bruussele in het. joar
dertiene, da 'k nen toer beleefdege dien ik van mijn leven
nie zal vergeten,
Ghuel den dag haan kik doar rondgeluepen van 't een noar
't ander en veel schuene dingen gezien. Canada, de Congo,
Holland, Frankrijk, de Philippijnen, te veel om te vertellen.
Tegen
da 't donker begost te warren wilde -n -ik nen tram
in caricatuur.
pakken om noar de stoase te goan.
Ikinmoste
caricatuur. een ure in de rote stoan en as mijnen toer
kwam woar
het te bate vuer mijnen trein.
in caricatuur.
Doar stong ik naa!
D'r zat anders niks op clan e en logement op te goan

zoeken.
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Het ieste hotel woar vol, het twiede uek en overal woar da
'k kwammen woar 't hetzelf ste : •ompleet. In 't leste da 'k
nog es probeerdege zee mij de gar9on: „menier as gij drei
weken op vuerhand haa gekommandeerd, g'ha gij nog gien
ploatse g'had."
Dienen garqon telefoneerde noar nog fwel twoalf hotels,
moar 't woas allemoal vuer niks.
„Es-t-er dan niet an te .doen, ik zijn al zue moe.• Z' hebben zij .mij van Riefke noar Rafke gestierd?"
Toen kwamp er de madam zelf en die kreeg kompassie
.
mee m i^.
.
Ik zegge: „madam asteblieft zoe ik hier nie kunnen
sloapen?"
„Manneke," zee ze, „zij-de van den buiten?"
„Joak :madam, joat, woarom vroagde gij di?"
„Awel, bij mijn zuster zoe-je kunnen sloapen as ge niet
te vieze zijt. Kijk, hier hē-je een briefke mee 't adres op en
goat er noar toe mee mijn komplementen."
Ik mocht ik nog wel drei kier vroagen, eer da 'k ze vonde.
Ik zegge: „madam, 'ier hē-je een briefke. Kende ,da
geschrif te ?"
„Oo, joak, 't es van mijn zuster ee, 't es van mijn zuster."
„Joak madam,"
„Z' hee mij gezeid, .da 'k .hier • zoe kunnen sloapen hēn as
ik niet te vieze woas."
Ze trok ,een keer de schougrs op. „Jongen, ge zoe moeten
bij een neger sloapen, anders kan 't nie. Moar 't es een
ghuelen braoven mensch, hij logeert hier altijd."
„Moe-je nog jets hen menier?"
„Nieē' madam, ik zijn veel te moei, ik kan nie meer eten
van moeite. Ik zoe mar willen goan sloapen."
Ze zegdege tegen den gar9on: ,,Noart, gao gij ne keer mee
dienen rnensch noar boven,"
Ik kwamme doarboven en Noart dee de deur open.
„Kijk meniere, hier es ou koamere. Om hoe loate wil-de
morgen opstoan?"
,

,
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Ik zei: ,,ik moet den trein h ēn van zeven uur, roep mij
te zessen."
„Sloap wel," zee Noart en hij trait de deure toe.
Dan begost ik er mee in te zitten. Moar ik dachte: „nie
sloapen es toch uek al wadde."
Mijn schoens en veste vuer alle vuerzichtigheid allien
moar uit gedoan, kroop ik stillekes in di bedde.
Ik zijn in sloap gevallen en as ik sloape, zijn ik een
ieuwige rankere, Ik peise da 'k dienen neger wakker gemoakt hēn.
Dienen neger die h ē gezien da kik een blanke woar en
hij een zwarte en hē gedocht: „dat es gien koppel; we
goan me doar een koppel van .moaken,"
Hem blank moaken da kost hij niet, moar mij zwart moaken da kost hij wel. Es-t-hij uit zijn bedde gestapt en
heet-hij 't papier van de schouwe getrokken, zijn handen
in 't gat van de schouwe gestoken en mij zue zwart
gemoakt as hij zelf woas, zonder da 'k er jets van gevoeld
haan.
Ik wiere wakkere en mee mijn oogen half toe kijk ik op
mijn horlose. Ik miskijk mij een ure, ik spring verschrikt
uit mijn bedde, rap mijn veste en schoens oan en luepen
zoo hard as ik kost noar de stoase.
As ik an ide stoase kwamme zag ik op d' horlose da 'k nog
hoast een ure den tijd haan.
Ik ginge doar een stamminee binnen am een kommeke
kof f ie te drinken, Zetten kost ik me doar nie. De sto ēlen
stongen mee hulder pueten omhuege op de taof els. Er
woar een meiske an 't schuren en een garean was 't koper
an 't poetsen. Ik zegge: „hoeveel tijd h ēn ekik nog vuer
den trein van Gent asteblieft?"
Ze begosten allebei te lachten as ze mij zaogen, lachen, nog
nooit gebeurd.
Woarom zoeēn die menschen toch zue lachen docht ik.
1k ginge noar den tueg, keek in ide spiegele, ik verschoot
toch en ik zeie;
„Nond eku, doar ēn ze den verkierden geropen."
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WOAROM DA 'K GEENEN MISSENDIENDER
MEER MOCHTE ZIdN,

De paster van Westdorpe kwam oan mij voadere vragen
of d a 'k geenen missendiender zoe willen worren. We hadden wij net geslacht,
Mijn voade`re vroog het an mij en ik zei van ja.
De eersten dag dak de misse mosten helpen dienen kwamt
er an den trap van den altoar 'n muis uii 'n hol. kijken.
'k Zeie tegen den anderen missendiender geel stillekens:
„Kijk ne kier doar; zie-je da doar nie?"
Mijn kameroad zei:
„Houd-aa toch een beetjen .serjeus in de kerke."
Achter de misse zei ik tegen hem:
„Ei-j e gij die muis nie gezien?", die uit da gatjen kwam
kijken?"
„Wel menschen, zeid-hij die komt hie r al meer dan twee
.
„
^ oar.
„Woarom vangde die nie?"
„Wij hemme al mee van alles geprobeerd en wij kunnen
ze niet krijgen."
„'k Zal ze ik morgen wel hen als ze durft te kommen.
's Anderendaags nam ik een verset mee uit het schof van
de toafel in het schottelhuis, am die muis te stekken.
De misse woas moar net begost en de muis woas doar
wederom, Ik wil mijn verset pakken om noar dien muis te
steken.
De paster keert hem ,omme en die heft z'n handen ornhooge
en zegt: „Dominus vobis kom" en de muis sprong weg.
Ik woas vergeten dan 'k in de kerke woaren en ik zeie:
Had -ou-sm. . . , gehouwen ik haan ze g' h ad.
En de paster joagde mij weg.

•
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1K LIETEN DE BAROMETER ZAKKEN.
Mijn voadere thuis ha nen barometer mee kwik en alle
morge.ns moste kik onder het eten noar die barometer
goan kijken.
We woaren mee vier gebroers en het woas altijrd. Guust,
want ik zat nevens mijn voadere an toafel.
4p nen keer as we overgeschoten kieken hoan van den
veurigen dag en ik d'r vueren moste zurgen mijn part te
krijgen zee mijn voader:
„G uust ga kijkt nen kier noar den barometer."
,,Woarorn moet dat altijd Guust zijn?"
,,Moe kik het ou twie kier zeggen!"
En hij gaf mij een slag ,op mijn -heufd mee de valle 1 ) van
zijn pet.
Da misviel mij. Ik zeg: „Voader mag ik eerst da beetjen
kieken op eten?"
„Nioakt ou weg of g' het nog nen klets !"
1k ,ginģe goan kijken in de gank. Ik pakte den barometer
van den muur en ik .sm,eet hem op den grand.
Ik kwam terug an tafele om mijn beetjen kieken op te
eten. Mijn vadere zegt: „ge goa .goan kijken en ge zegt
niks, „hoe es 't mee den barometere?"
Ik zeg: „voadere hij es 2 meters gezakt."
„Ge bedoelt 2 graden zeker?"
Mijn moeder zegt: „Ik zal kik nen kier .goan kijken."
Binst 2) woare kik al buiten.
Mijn moeder komt terug.
„Joa voader hij es twie meters gezakt, hij ligt in stikken
op den grond.
i) valle = klep.
2

) binst = terwijl, intusschen.

•
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IK. VERSPEELE MIJN BROEK MOAR IK.
VE.RDIENE 500 FRANC.
Mee het sterven van mijn ouisten broer woas ik opvolger
ģe worrren op het hof. Ik woas nog 6s 16 . joar ouid.
Den eersten keer ida 'k de pacht moste goan betoalen zee
merrier: „ dat hij binnenkomt".
W e zaten wij een beetjen te proaten over het sterfgeval.
„Manneke" zee menier, „ ge zijt gij veel te intellig;ent om
ghuel
ou leven op dat hof te blijven. Ge zoe gij een kier
in caricatuur.
op reize moeten gout. Zij-je al 's i n Bruussel ,geweest?"
As ekik antwoordde: „nog nie vender of Gent" ' dan zeid
hij:.
„Dan ,goa gij nen kier. noar Bruussel noar d' expasiese."
„Moar ik kan doar azue zonder klieren zue Pietpoedernoakt . nie noar toe gaan."
„Toe, toe, zei menier" peist doar moat- nie over. Gij goa
noar d' exposiese. Goa moar mee noar mijn kamere."
:mij ,om dee (l a woas nen kol. Twie keeren
't Eeste wat in caricatuur.
rand mijnen h.als. Dan zette hij mij 'nen hoed op, nen
chapeau-busse van hem mee 14 gazetten tusschen den
rand.
om mee noar Bruuussel te goan en hij
Ik kreeg 100 franc
in caricatuur.
dee mij- uek nog een pardessus van hem oan. Die sleepte
over den .grond en mijn handen kost ik uit de mouwen
nie steken .
Hij zei: „ge goat noar de stoase en vroag een kaartje
twiede klas noar Bruussel."
In ' t uitgoan van de stoase te Bruss e l was-t -er veel
gedrum.
1k kom doar nen pelisieagent tegen.
„Menier, asteblieft, d' exposie.se woar es dat ieverst?"
„I.ā has m ons i eur avec ces lettres d' or lā."
„Menier es da gruet? kunde d:oar eten in kuepen?"
,

.
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„Joa mijnen beaten vriend, moer 't ' :es t'r diere. Ge zoe
beter in een hotel goon eten.”
Ik schoote mij . doar een hotel binnen en alle menschen
bekeken mij.
,,I?en dienen zijn voader es grueter geweest of hij. Ge
kunt het zien aan zijnen hoed en. zijn overjas." Ik hangdege mijnen overjas oan de kapstok en de onderste knuepen kwamen op den vloer.
Ik zette mij oan een toafele en bestelde mij .eten. Aan 'k
gedoan haa mee eten, vrieg ik oan den .gar9on:
„Hoeveel es mijn schuld menier?"
„Drei franc en half zonder mij."
Ik zeg tegen dien gar9on: Ou moen 'k er nie bij hen."
1k wildege betoalen en ik haa geen eenen cent.
In amoal mijn zakken hoan ik al wel tien keer gevoeld.
Da briefke van 100 franc da zoe ik toch moeten hen.
Nievers te vinden. Ik docht in mijn eigen; het zal in
mijn pardessuszak zitten.
Door zat 'door sjuust niet in.
Piekpokkets hadden het eruit gehoald en ik hoan d'r niks
van gevoeld. Ik zeie tegen dien gar9on: ik zal .strek wel
betoalen. Wacht nog een beetjen. Ik docht in mijn eigen:
„Ai-t-er een heer of drei buiten goon, schiet ik, mij er
tusschen en ik zijn uek weg."
Moor dien gar9on woos uek igeenen uil. Die hoa 't in de
goiten.
„Monsieur excusez, vous avez .oubli6 de payer. Hij dee
teeken van betoalen.
„Ik hen geen centen."
„Dan moe-je hier iets loaten. Ou horloge bijvuerbeeld."
„I}a, doen ik nie, da krijg ,de nie."
„Ge ga nie buiten of ģe moet hier iets !oaten anders goon
ik om de pelisie."
„Dan krijg de mijn broek."
Ik ginge door noar een ploatseke om mijn broek uit te
doen en knuepte mijn pardes:sus tot op den grond. Door
,

,
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woas geen mensch die zag da 'k geen broek aan haa. Zue
ginge kik de stroate op zonder centen en zonder broek.
1k liepe den ghuelen dag in Bruussel en ik hoan nog niet
gezien. 's Avens kost ik an geen logement geraken van
het yolk.
1k ginge dan in een hotel ieste klasse. Mee vier gar ons
kwammen zij rand mij stoan.
,,Gar on, bestel mij een goeje souper en een goeje kamere;
den schuensten die ter es. De kamere mee dien vlaggestoķ en het gouwe balkon."
„Menier, tot groet spijt die es gecommandeerd duer nen
baron."
„Moar ik zijn kik groaf" (het boantjen van mijn bruere
as dijkgroaf pakten ik in mijn gedacht er uek moar bij).
Doer wier doar een hiere geropen mee een witte gilet oan
en een gouwe bril op zijn neuse en omda 'k groaf woare
kreeg kik de koamere.
Ze brochten ze mij noar boven. Doar hangdege doar licht
te branden lijk in een oven. II( hoan van zijn leven mee
geen licht gesloapen. Ik probeerde het uit te bloazen. Ik
bloasdege wa 'k moar kost. Het gong nie uit het zat in
een fleschke en doar zat geen kurk op.
Aan 'k in mijn bedde lagen dan dacht ik in mijn eigen:
„ik zit hier nou in moar hoe kom ik hier uit. Zander
centen en zonder broek?
Doar viel mij in ienen kier wat in. Ik sprong uit mijn
bedde en douwdege op mijn nachtbelleke.
Mee drelen kwammen zij noar boven ģeluepen.
„Monsieur, qu' est qu' il y a?"
„Keskielieja, keskielieja, 't es hier wat anders of keskieleja." Roep den boas nen kier."
De patron komt noar boven.
1k zeg mijnen besten vriend, z' hen zij mij noar hier gezonden voor een fatsoendelijk hotel en da valt mij veele
tegen. Ik kom uit mijn bedde am mijn zakdoek uit mijn
^

^
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broek te hoalen en mijn broek es gestolen en mijn centen
doarbij.
De patron zegt tegen m,ij;
„Zwijgt, vuer de rippetoase van mijn huis. Hier hei-le 500
franc, ziet da-je zwijgt. Morgenochting zal d'r een nieuwe
broek an de deure hang ēri.
Awe! k' haan kik 500 franc en een nieuwe broek.
•
MOLLEN VANGEN.
„'t Es tech een schandoal lijk of die mollen kwoad doen
in onzen hof. Ze wroeten alles omverre. D'r es geen een
die een handjen zoe uitsteken om ze te vangen."
„Awel, moeder, bij Edeward Govoart krijgen z' een dubbeltjen as ze eenen vangen."
„As ge gij er eenen vangt in den hof krijg je uek een
dubbeltje."
Twee dagen noar dien haan 'k er al eenen.
"Moeder, 'k hen er een, hier est-hij en hij es nog woarme."
Ik kreeg een dubbeltje van moeder en ik sta.k mijnen mol
weer in denzelfden huep woar da 'k hem gevangen hoa.
Naar den noen huerden ik mijn moeder zeggen: „Ik goan
een beetjen saloa gaon hoalen in den hof."
Mee de spa op mijnen schouwere ging ik achter huer. As
ik bij den huep woare, zeg 1k „sstt !" Ik stekke en ik riep:
„moeder 'k hen d'r weeral eenen."
Mee den duein mol in mijn handen en mijn erms omhuege
luep ik noar heur.
,,Gij zijt nog 'nen mensch, zonder aa hoan 'k geen
groente. Loa mij dien mol nen keer zien, 't es hoast een
eenderen lijk dien anderen."
„I}e mollen zijn allemoal zwart" zeg ik.
Mijn moeder stoat heuren neus op te trekken. Ze zegt:
„Ik. geleuf dat het een .ouen mol es, dienzelfden. Hij riekt
4n hij es al gheelemoal stiff. 1k geluef da-je mij bedrie ģt."
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Ik ginge vuer den derden keer mee denzelfden mol. 1k
hoan hem in de zonne geleid en hem, een keer ghuel
goed gewreven, .dat hij slap en woarm woa:s.
Mijn moeder zegt: „moakt au weg 't es denzelfden, hij
stinkt."
1k krege niks.
Een dal of drei noar dien han 'k er weer eenen gevangen.
Ik ginge noar mijn moeder om hem te "oaten zien. Ze
pakte de schare en ze snee een puetjen af. Nao kost
ik 'r nie meer mee terug kommen.
Dan verzon ik wat anders. Ik zegge tegen de schooljongens : „As ge nen mol vangt clan krijg-de een kluit."
'k Hoan alle dagen nen mol.
„Ik geluef dat die mollen noar de begroavinge kommen
van die andere" zei mijn moeder.
Ik kom nen keer thuis van 't scholle. Ik hoan er drei in
mijnen z,ak. Ik goan in den hof mee mijn spa en smijt
ze nevens een h uep.
Mijn moeder die riept:
„Al1e jongens komt om au boterhammen."
Ik dee teekens te zwijgen. Ik stekke en ik loat mij vallen.
„Moeder ik hen d'r dreie.
Aan 'k an de deure komme mee mijn mollen zegt mijn
moeder: „Nao moe-je content zijn mee een kwartsjen."
We hoan wij een dag vacantie. Mijn voadere en ons
knechten gingen in 't heui goan werken. Ik moste mee
mijn moeder thuis wachten.
We gingen een beetjen goan sloapen, noar den noen.
As we nen tijdjen in ons bedde loagen, wier d'r op de
deure geklopt. Mijn moeder ging vueren.
D'r stoan doar twee jongens.
„Bezinne es Guust thuis? We zijn hier mee elk nen mol."
Mijn moeder komt an mijn bedde. Ze pakt me bij mijn
erm en ze schudt mij wakkere.
„Mollenkuepere, stoa nen kier op. Doar zijn d'r doar
twee mee nen znol.
,
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Ik stong op, keeke duer de vuistere, stakke mijne vuist
op: „Stomme duvels."
De jongens kregen elk een dubbeltje. Ik hen van z'n
l even geen cent meer g'had.
,

•
IK SPEELE VUER AVOCOIT.

Ik komme van Middelburg van de m,arkt in gezelschap
van mijnen buurman.
Hij zegt: „Ik hen honger ik goan mij een beetjen eten
goan kuepen."
„Moe-je gij niks hen ?"
„Ik zal 't wel volhouden tot thuis, ik hen geen honger."
Hij goat doar e en cafeetjen binnen en hij bestelt hem
t w ee ghuel hard gekookte eiers en een boterham.
Hij hoa mar 5 cent nie meer in zijnen zak.
Die vroue zegt: „wat gaat U er bij .drinken?"
„Ik goa niks drinken" zegt hij, ,,ik eten altijd druege."
Hij docht bij. zijn eigen: as ik .er wat bij drinken .dan goan
ik meer moeten betoalen, en ik hen nie genoeg bij mij.
Ast--hij het op has vroagt hij an mad am:
„ .I-Ioeveel es mijn schuld?"
„75 cent meneer."
„75 cent? Zij-je nie mis? Ik hen anders nie g'had of een
boterham en twee harde eiers, geen drinken."
„Jawel meneer, de boter is duur, het brood is duur, de
eieren zijn duur. Ik kan toch mijn huis niet voor niets
open stellen."
„Ha, madammeke, ik hen toch o p zuevele nie gerekend.
Ik hen moar 15 cent bij mij."
„O, laat maar meneer, dat komt wel terecht. U komt hier
dikwijls genoeg voorbij,"
As-t -hij. buiten woas zei -t -hij tegen zijn eigen: „'t es hier
een struepersbx•el en ge krijgt niks."
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Een joar noardien krijgt hij een rekening van den duerwoardere. Doar stoat op:
„1 November 2 eieren .gebruikt. Die twee eieren konden
twee k ippen geworden zijn. Van die twee kippen hadden
wederom eierēn kunnen komen. Van die eieren wederom
een ho op kuikens. Totaal 110 gulden."
Zijn vrouw zegt: „wat hee den duerwoardere wisten
doen?"
,,Ik hen doar nog niks van willen zeggen. Gepasseerde
joar hen ik in Midcrelburg in een cafeetje een boterhaxr
wisten eten mee twee hard gekookte eiers. Ze deejen
mij 75 cent betoalen. Ik hen gezeid: ,,struepers gij krijgt
niet." En nou komt de deurwoardere mee de rekening
vuer den dag."
„Goat d oar nen keer mee den avocoit over spreken of
zij doar recht op hen."
Hij ging bij nen avocoit en di e zag dat hij nen slechten
broek an h ad en zei hem:
„Mijnen besten vriend gij zijt schuldig, ik kan U niet
helpen."
Hij ging no g noar een anderen en die z ei het zelfde. Hij
ging bij een derden, die zei uek dat hij niet te redden
woas.
Ik zag an dienen mensch dat er iets nie in regel woas an
zijn affaires. Ik zegge tegen hem:
„Doar hapert jets. Wij hen mekoar a l zuevele toevertroid wij hoan wij hetzelfden meisken g'had moar hij
woas 't er gelukkig mee getrouwd. —
„Mag ik weten wat het es? Misschien kan ik U helpen."
„Herinnert gij U dan nie meer da we tegoare van Middelburg gekommen zijn." Dad ik zeie: „ik krijgen wat hongere, ik goan mij wat eten .goan kuepen ? Ge zijt gij deur
gegoan en ik zijn in een cafeetjen gegoan, om wat eten
te kuepen. Ik hen doar een boterham ,g'eten mee twee
hard gekookte eiers. Nao, een joar noardien stueren zij
mij de rekening. Ik hoan ze nie betoald."
;
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Hij loat mij die zien. 1k bekeke die rekeninge Ik zegge:
„ dā kan nie, spreekt doar nen kier mee een avocoit over,"
„Ha, 'k hen d'r bij dreie gewist en ze kunnen zij mij nie
helpen.
„Ze kunnen wel, moar zij willen nie, doar es te weinig
an te verdienen, Hē -je percesverboal doavueren?"
Joak."
„Wanneer moe-je vuer kommen?"
„Dinsdag ten elven."
„Rekent op mijn steun en ik zal ao redden."
„Wa moe-je doarveuren hen?"
,,As gij vrij gesproken wordt moe-je mijn reize betoalen.
Wor-de gestraft, dan doe 'k het gratuus."
't Wier Dinsdag, 't wier elf uren."
Ghuel het tribunoal woas anwezig.
Ik nie.
Om half twoalf nog nie. Om twoalf uuren kom ik pas an.
Ik wist doar de weg nie. Ik bel doar an een deure zonder
te weten woare.
Komt er een vrou open doen.
„Htee, meneer, w aarvoor komt U?"
„Ik moen op 't tribunoal kommen vuer een affaire."
„Er is er vandaag maar een en dat is op kamer drie."
Gaat U daar maar binnen."
1k klop op de duere en een zwakke stem roept: „binnen."
„Bent U de verdediger van beklaagde?" Neem daar
plaats. Wat is de oorzaak van uw lang uitblijven?
„Menier de rechter, ik hen van den morgen, eer da 'k
deure gekommen zijn, de ketel erten moeten koken vuer
den achtermiddag te .goaņ planten."
„Mankeert het U in de bovenkamer?"
,,In geen geval heer rechter."
„Meneer, U bent er toch tenvolle van overtuigd, dat er
van gekookte erwten geen erwten meer groeien kunnen?"
Doarom zijn kik gekommen, menier de rechter, om U te
"

.
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overtuigen dan er van gekookte eiers uek geen kiekens
kunnen kommen.
En de boas wier vrij gesproken.

•
EEN WEDSTRIJD IN HET LIEGEN,
Op nen zekeren oavond ging ik mee den eigenoar van
mijn hof noar de Cambrinus een glazeke goan drinken,
We geroakten me doar in gezelschap van eenigte joagers:
Ik moaktege kennis mee die menschen, Menier die zei:
„Dat es de pachter van mijn gruet hof ginder,"
„pachter .ge goat toch wel een gloazeke drinken bij ons?"
„Co 13,6 joak menier da kan gien kwoad."
Toen gingen ze den uitslag van hulder joagen vertellen,
wat da ze amoal geschoten howl,
Mijn eigenoar zei tegen mij: ,,ge moet nen kier luisteren,
den eenen liegt al harder .of den anderen,"
An z' amoal verteld hoan wa-da-ze geschoten haan,
zeien ze tegen mij,:
„Pachter zei-je gij uek joager?"
„Joa moar ik zijn a1 een joager van den ouen tijd, mee
nen eenluep en nen loistok."
Ze zeggen tegen mij:
„Hei-je moar zueveel ambitie in het joagen?"
Ik zeg: ik wist alleens nie da, de jacht open wois. Mijn
kinders zeien:
„Voadere, buurman de Jonge is al oan 't schieten. Hoast
ou een beetjen doar zit ,een kueje patrijzen achter d'
hoage."
Ik .goan om mijn .gewier noar boven en zegge tegen de
jongens: „Goa nen kier om de nijptange om mijnen ho:ane
achteruit te trekken, hij zit verroest. Ik kan hem nie los
krijgen."
Binst da'k mijn geweer loajen, kom:men ze mit den nijptang in huis.
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„Wei, nondeku,” roepen de jongens", hoast ou een beetjen of ze vliegen weg."
„Guider ongeduldigoars, ik kan ik-toch nie schieten vuer
da 'k geloajen zijn."
Mee al mijn drift schiet ik mee den loistok d'r op. Ik
hoan vergeten hem d'r af te trekken.
Ik schieten, de stok vliegt in het dwisse in de patrijzen
en hoan d'r negene.
Doar liggen twee hoazen in een vuere elk op nen end.
Die springen op van de slag van mijn geweer. Ze luepen
tegen malkoar de kop in.
Ik zegge: „'t es __wēl vuer vandoage, ik goan noar huis.
Ik kom an mijne vijvere. Ik zien doar nen snoek zwemmen. Doas nen broadjen vuer den Vrijdag. Ik schiet hem
en mijn hond wilt er nie omme.
Ik .goan er zelf in om "hem te pakken. Ik overboaje mij,
ik zak in de moddere. Ik kom uit die vijvere mee elf kilo
poaling in mijn lerzen.
Da woas op tien minuten tijd negen patrijzen, twie hoazen
nen snoek en elf kilo poaling mee twie scheuten.
Ik hoan den eersten prijs van de luegenērs.

•
IK VERZET HET WEER EN IK MAG NEE
NOAR EEN BEEWEG.

Het woas te verre van 't scholle am 's middags noar
huis te kommen. We woaren doar bij nen kozijn an tafele
's middags.
Mijn moeder had ons beloofd da me mochten meerijden
noar Exaarde om ons te loaten zegenen vuer de Kathelijnewielen, as 't goe weer woas.
Dienen kozijn had een weerhuizeke. As 't wijveke buiten
stand mee nen parasol, , woas 't goe weer en as 't ventje
buiten stand was Vslecht weer. 1k zegge tegen mijn
broer:

51

"Noll moen me toch zurgen dat da' Wijveke buiten stoat
anders dan regent het."
Wij hoan wij mee geweldd:a ventjen binnen gestoken en
da' wijveke eruit getrokken. En woarachtig,het woas
goe weer den Zondag.
We mochten mee het gerij ncar Exaarde.
Mijn moeder zei: "Pakt Spriet 't es nen broaven."
We reejen we noar Exaarde en onderweg zag ik een
veugelke uit den elskant vliegen,
Ik zegge: "m,oeder da veugelke weunt doar weI ieverst."
Ik sprong uit het gerij en ik ~ing goan kijken,
"Potverdim.sche j·onigen" zei mijn moeder, ,.kom de hoast
of we kommen te loite."
Ik wilde malgre da veugelken hen.
"Kom nou eerst en steekt er een stok woar da-je 't zien
vliegen het.'
Ik pakte de zwiepe van het gerij en ik stak ze op de
ploatse woar dat 't veugelke uit gevlogen woas.
.Dommerik" zegt mijn moeder, ,,00 zwiepe zal gestolen
worren. "
An 'k een stokske moste zoeken en 't nie goa genoeg
kost vinden zei miin moeder: "Ik zal alleene deure rijen
a-je nie komt."
Wijkwam,m,en an de afspanninge. Mij·n moederging sebiet
noar de kerke. Binst dan kik mijn perd uitspandige woas
de misse al uit.
,.Zie-je 't nao dommerik, doar kun-je nao bliiven luepen
mee ou Kathelijnewielen."
We reejen wij noar huis. Moar an me an da stokske
kwamen sprong ik uit het :gerij. Ik zeie tegen mijn moeder
noa kom ik er nie meer in of ikrnoen eerst da veu'ielken hen.
Mijn moeder ree alleen noar huis en liet me stoan.
Ben kik te voet noar huis moeten kommen, vier ueren

,oans, vuer mijn straffe,
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PILLEKENS VUER ;T LIEGEN.
Piet Modde, doar hen kik mee noar 't scholle gegoan.
Hij zei tegen mij:
"Gij het mij leeren liegen. 'k Hen d'r al veel affront van
;g'.had.',
Ik zegg.e tegen hem:
"Hen kik ou Ieeren liegen 1"
,.,Gij het mij. leeren Iiegen."
Ik ze·gge: "dan zan 'k het ou wel afleeren uek, Mee een
pill-eke zij-je genezen."
"Pillekes vuer 't liegen? Da bestoa nie.'
"Pillekes tegen 't liegen zijn 't. Eer da-je het duer zwelgt
spreekt 'al de woarheid. Zue rap werken die pillen,
"Hei-j'rbij ou 7"
"Nie. 'k hen ,gie,ne bij mij. Kom Vrijdag om elf uur in
Cafe den Boer bij Charles WOllfoart,"
Den Vrijdag woast hij op zijnen post.
Zegt hij:
"Hei-je piIIekes 7"
"Joa zeker ikhen pillekes.',
"S·erieus, zoe-joe doarde woarheid van spreken.,,
Ik pakte mijn deuske uit mijnen zak,
"Probeerthet, 't kost niets."
Ik zegge: "Niks, ,ge kunt het ghuel duesken hen, Ge kunt
nog andere leugeners ·genezen."
ft1k zal 't toch probeeren zegt hi]."
Hij pakte een pilleke uit het due ske, stak het in zijnen
mond, Hi; stond wa te smekken,
"Het es 'n schapenkeutel."
Ik zeg: "NQa spreek je de woarheid en g' het het nog nie
duer gezwe:lgd. Goa azue vuers en ge zult nueit nie
meer liegen.',

•

^E PLIEŠIEROND.

Zekeren dag mee 't vallen van d en oavond kw.am, ik
langst den weg mee de fiets zonder Licht. Doar o p eens
ontmoet ik den nieuwen veldwachter ,die wil mij pakken,
om z an d e r licht te rijen.
„Halt! zegt hij, „ik moen procesverbaal :apm.oaken om
zonder licht te rijen."
Moar ik zeie sebiet tegen hem:
„Ik hen uek jet vuer au."
„Ik vroag noar niks .en ,gij moet nie brutaal zijn."
„Ik ben nie brutoal moar ik hen nen pliesiehond. Wilt hem
hen? Ik ben, hoer, ik kan d'r niks mee doen, moar hij es
nie gelierd, hij kan niks."
Menier as - t -au-blieft, da-je da wildege daen, ik zoe blije
zijn. Ik zoek a l zuelang eenen en 'k kan d'r nie angeroaken."
Ik zeie tegen hem: „ geef mij 't adres, zal hem zenden."
In de ploatse van hij mil op zijnen boek te zetten, zette
ik. hem op mijnen boek.
„Morgen om negen uur zal d' hem al hen en moak moar
goue .da-je weg komt en geboar da-je mii nie gezien bet."
's Anderen .daags am acht uur .stond de veldwachter .al
op stroate om te zien geen mensch zag kommen
mee 'ne plies iehond.
O m negen uur kwam de pastbode mee 'n kaarte mee ne
pliesiehond op.
Ge kun begrijpen wa vuer 'n gezichte dat de veldwachter
thans trok. Hij riep zijn wijf am te kommen kijken en hij
zei tegen huer:
„Die verrekte vent van .gisterenaavand die mij dien hond
beloofd heel, die zend mij nao 'n koarte mee 'ne pliesiehond op.

•
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MIE KORRE.
In Bouchoute woas-t-er 'n wijf die altijd vuil van de
perden ģing roapen op stroate. Hoe dat ze heetege weet
ik nie, moar ik zei altijd: „Mie Korre."
Wij woaren mee nen huep jongens bezig mee polsen
onder nen .duikere.
De burgemeester en zijn madam kwammen van de stoase
gewandeld. Ik zagge ze komme en ik zeie tegen die
jongens:
„Mie Korre kom gintere, as z' bier recht over den duiker
es dan .moe .ghulder allegelijk mee hulder kloppers woater
op de weg smijten. Ik zal schuifelen as ze recht over den
duiker es.
Moar in ploatse van Mie Korre woas 't den burgemeester
mee zijn madem.
Ik ging an 't schuifelen en hulder allegelijk an 't smijten
mee woater en more.
De burgemeester en zijn madam woaren precies moorduvels.
De bur.gemeester ging onder den duikere goan kijken en
die vriegt an die jongens:
„Woarom doe .ghulder da."
Die jongens die zeien:
„Meneer den burgemeester, fes Poatjen Guust, die zei da
Mie Korre 't woas en oas-t-hij schuifelde dan me thans
mosten smijten."
„Woar es Patjen Guust?" zei den burgemeester?"
„Hij stoa ginder achter nen buem."
's Anderdaags most-ik bij den burgemeester kommen en
ik zatte nie weinig in mijn . . . . Moar omda 'k alles rechtuit zeie en ik beloofdege van 't nie meer te doen, kwam
ik .er mee 'n standjen ,af.

•
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DEN HERKUUL VAN ANTWERpEN.
Ik zat nen kier in den trein mee den Herkuul van Antwerpen. Het woas nen gruten sterken vent en hij ' ho,a. zijn
gerief bij hem. Barnes, nen ijzeren stoaf met twie ballen.
Hij zat hij te proaten dat het zweet van onder zijn hoed
liep.
Ik zegge we zumme de roamen een beetjen open zetten.
Moar die zaten vervrozen. Dan zei ik dan zumme dink
moar op koud zetten en ik paktege den frein beet. Ik dee
uiterlijk net of ik trok.
„'t Zit uek al vervrozen."
Den Herkuul zei: „C:' et .doar nogal vele en hier weinig."
Hij wees 't hij eerst op zijn vuerhuefd en dan op zijn erm.
„Da krijgde igij uek nie los."
Den Herkuul sprong rec'hte, pakte de frein beet en gaf-t
er nen snok an.
Doar stonden me .stille.
Ik zegge; „menier g' het doar vele moar hier weinig" en
ik wees ierst op mijnen erm en dan op mijn vuerhuef.d."
„Moar ik moen :ao toch bewonderen, gii houdt de trein
stoan mee een hand.
De garde kwam.
„Wie het dat hier gedoan."
Den Herkuul zei: „Ik menier, want hij kost nei mee
allebei zijn handen nog nie."
Toen den Herkuul 25 franc most betoalen, zijn kik in 'n
ander compartiment. igoan zitten.

•
MEER JONKSKES OF MAMMEKES.
1k ,ging nen kier noar 't land van Kezand op de perdekemisse. Onder de weg kreeg ik grueten hanger. Ik kost
mee centen oan gien eten geroaken. Een harde bestelle
en een stik kwatta, 't woas al da 'k kost krijgen. Ik docht
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in mijn eigen: „'k hen de kuepmans op mijn hof al zue
dikkels de kost gegeven, 'k igoin een kier kijken of ik
hier bij gien ienen boer mee mijn voeten onder toafele
kan geroaken."
Ik kwam &ar an een boerenhof, ik zagge die vroue doar
stoan mee a.11e twie huer handen an hueren mond: „eten,
eten", riep ze.
Ik docht in mijn eigen, doar goan ik m1j anmelden. Ik
klopte op de deure. Ze riepen: „binnen!"
„Dag vroue, dag boas, dag kinders, smoakelijk eten!
Boas, es-t-er niks te veele in de perdestal?"
„Wa vuer suerten van perden, kuepte gij?"
„Ik kuep alle suerten, van gruete prijzen, van kleine prijzen. As-t-er een bruedje an te winnen es clan ben kik
kueper.
De boer zei tegen mij : „Zet .ou een beetjen. As we gedoan
hen mee eten zullen me noar de perdestal goan."
Moar hij zei nie: „zet ou een beetjen bij."
Ik docht in mijn eigen: „zoe guider mij dan nie vroagen?
Ik ben toch gekommen om te eten.
Ik zitte doar wat an mijn noagels te scharten, en op mijn
kniegn te sloan en mee mijn huefd, te schudden.
Die vroue zegt tegen mij : „Kuepman, zitte mee zwoarighe den dan?"
„Vuer mezelve nie bezinne. 't Es vuer hulder buurman,
doar es doar iet gebuerd van den nacht. Gij het 't nog
nie hueren zeggen zekere?"
't En es lijk gien ongeluk. Doar heet een zeuge geviggend.
Z' heet elf viggens en moar tien mammekes."
Ze zei tegen hueren boas: „Boas idat hen wij nog nueit
g'had. Meer viggens of dan ze tepelkes hen."
Die vroue zegt tegen mij: „Kuepman, as die viggetjes
moeten zuigen, wa moet dat .elfste viggentje clan doen?"
Ik zegge: „Bezinne, da moet er zitten op kijken lijk kik
hier op hulder."
Dan vriegen ze mij om mee t' eten. Doarmee wOare kik
gered.
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Noartjen den Zuurkijkere zat ,doar uek an toafele en die
hoit da gesprek afgehuerd. En an 'k da zeie, dan 'k er op
moet zitten kijken lijk ik op hulder, clan schoot hij in
eenen lach dat de ballekes uit zijnen mond over toafel
rolden.

•
OP 'T SCHOLLE.
De meester vroeg an mij woar da 't nuerden lag. Ik zeie:
„.doar meester!" Ik wees noar vueren.
„Woar es 't zuijen?"
ik wees noar achteren.
„Doar meester!"
doar noar de linksche kant.
„Woar ligt 't Westen"
ik wees noar de rechtsche kant.
„En 't Westen?"
„'t Es goed. As ik ou nou in het zuiden in een gat steek
en gij kruipt in die richting, woar komde dan uit?
Ik zeie : „Uit da' gat meester."
„Kinderen, wat is een woestijn ?"
Geen antwoord.
„Die 't weet steekt zijn vinger op."
Geen vingers omhuege.
„Niemand die 't weet, niemand?"
Luister, „ een woestijn es een onvruchtbare plek woar
niets groeit."
Ik zat ik te praoten mee Bru Schevinck.
„Guust, babbel ēre, wat es een woestijn?"
Ik zegge: „Ou huefd meester." Hij, hoa .geen hoartjen nie
meer op zijn huefd.
En tijdjen noardien stak ik mijn vinger op en ik zeie:
„Meester, d'r zit een vlieg op ou woestijn."
Toen vriegt hij an de kinders:
„Kinders, woarvuerren hee nen mensch zijn voeten?"
De kinders ,alle gelijk : „Om mee te luepen meester!"
„Goed kinders."
Woarvueren hee nen mensch zijne neuse?
,

,
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„Om mee te rieken meester.”
Ik stak mijnen vinger op: klep, klep, k1ep !
„Wat est Guust, wa moe-j' en?"
Ik zegge: „bij mijn gruetvoadere es 't nie gelijk of ige gij
doar zegt."
Hoe es dat .dan bij rou gruetvoadere?
Ik zegge: „Bij mijn (gruetvoadere es 't sjuust andersom.
Zijn neuse luept en zijn voeten rieken."
.

•
DE VERMENIGVULDIGING VAN DE BROOJEN.
't Woas binst den oorlog van veertiene. Er woas ghuel
sl.echt an brued te kommen. Op nen Zondag, :ging ik noar
de kerke lijk of ik gewend woare. De paster komt op
zijnen preekstoel en hij koos voor zijn tekstwoorden het
vol,gende:
„ . ... de Zaligmaker spiizigde in de woestijn 5 menschen
mee 5000 broojen."
Ik hen de gewoonte van veel in mijn eigen te spreken en
hardop te zeggen hetgeen ik denk.
Ik dochte bij meselven: da kan kik uek, da's gin merakel
nie meer.
De paster die komt koffie drinken achter de misse. De
meld die zegt „Meneer de paster, g' het au missproken
van den morgen."
„Marie, ik heb het gemerkt, ik heb het gevoeld. Moar
wat heb nu werkelijk miszegd?"
Die meid die zegt: „Gij het gezeid dat de Zaligmaker 5
menschen spijzigde mie 5000 duzend broojen en da moe
zijn 5000 menschen mee 5 broojen."
,,G' het gelijk Marie. An de kant van de preekstoel achter
mij het er een gezegd, da kan kik uek." Wie mag die
zegsman zijn?
„Ik weet het menier de paster, ik weet het."
„Weet het jij Marie?"
„Joak menier de pager, ik weet het."
,
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„Vuerzichtig, niet te voorbarig, niet te driftig. Beschuldi ģ
niemand voor da-je het goed weet, wie dat de dader is.
In de loop van de week :ga je .gewo►on de boodschappen
doen en dan ga-je dat zaakje eens grondig onderzoeken.”
Die meld die .gingt den Moandagmorgen al vroeg am
koffie. Nie uit koffiegebrek, moar uit nieuwsgierigheid.
Die winkeljuffrouw, die zei tegen de pastermeid: „Marie,
meneer de poster hoa .gisterenmor:gen een foutje in zijnen
pree . ,,
„Joa juffrou, hei-je het uek g'huerd?"
„Ghuel de kerke hee het wel g'huerd, maar Patjen Guust
hee 't .gezeld,"
„Weet gij .da zeker, juffrouw?"
„Da weet ik g'huel zeker, want mijnen man zit neven
Patjen Guust en die hee het hem hueren zeggen."
Den Zaterdagoavond goat de meid an ,de paster zijn
kamere, zij klopt en hij zegt: „binnen".
„Meneer de paster, ik hen hier mee het verslag van
Moandagmorgen en Patjen Guust es de zegsman."
„Ik kan het voor waarheid aannemen, Marie. 't Es van
dien kant gekomen, waar Patjen Guust zit. Dank au voor
-de moeite. Gij kunt goan."
Den Zondag doarop, gingen me terug noar de kerke. Da
woos de geweunte die de vroegmisse dee, die preektege.
De kapeloan .doet de vroegmisse en achter het Evangelie
blijft hij op het altoar stoan.
De paster komt uit 't sacristij en ging noar zijnen preekstoel, tot ieders verwonderinge. De menschen willen ulder
stoelen ommekeeren.
„Beminde parochianen, blijft alien zitten. Mijn optreden
is slechts voor .e,en oogenblik, Ge zult verwonderd zijn
van mijn optreden. Het is vandaag mijn predikbeurt niet,
Verlēden week heb ik ,een groot abuis begaan en dat kom
ik verbeteren.
Verleden week heb ik per abuis gezegd dat de Zaligmaker
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5 menschen spijzigde met 5000 duizend broaden, dat moet
zijn 5000 menschen met 5 broaden."
Hij kijkt schuin noar mij over de preekstoel. Hij zegt hij:
„Patjen Guust, zou je ,dat ook kunnen?"
„Joak menier de paster, ghuel gemakkelijk."
„Hoe zou gij dat dan daen?"
„Mee den overschot van Zondag, meneer de p.aster."
•
PULP KRIJGEN.
Peetjen Wouters en Charles Pauwels (la woaren twie suikerbeetenagenten, vuer verschillende fabrieken. Peetje
Wouters haa hueren zeggen .da 'k land van madam Ulla
van Bella gehuerd haa. Hij kam d'r op af om de beeten
te contracteeren vuer Moerkerk. Hij zei: „Goa-je mij dan
uek een beetjen pean geven?"
Ik zegge: „ik hen bij Wouters gecontracteerd en ik krijg
van hem vuer ieder gemet een wagon pulpe."
„Wat da Wouters kan ida kan kik uek."
„Wilde me doar een briefken van schrijven?"
Ik ging mee da briefke noar Charles Pauwels.
„Ha, beetenverkueper, pulpkueper!"
Ik zeg :„Beeten verkuepen en pulp krijgen!"
„Wa krijgen?"
„Van peetjen. Wouters krijg ik van 't gemet een wagon
pulp toe."
„Wa Peetjen, Wouters kan da kan kik uek."
„Wil-de me door een briefken van schrijven?"
Ik hoa doar twee wagons pulpe van 't gemet vuer niet.
,

•
TEIRLINGEN VUER NIET.
Ik ging nen kier in Gent noar den Bazar om teirlingen
te kuepen. Doar kwam doar een jiffrouke en vrieg an mij:
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„Wa mag 't zijn menier?”
„Ik zoe teirlingen moeten hen. "
Ze liet er mij van suerten zien. 1k pakte d'r een stel
zwarte in mijn handen.
„Juffrou ik kan altijd rajen wa da-je gooit."
„Da best a nie."
„Krijģ ik ze vuer niet as ik het rajen?"
„Da idoen ik."
Ze riep er nog twie jiffrouen bij.
,,Ik zal het nog moeilijker moaken. Ik zal op vuerhand
opschrijven wat da-je gooit. Ik zal 't van onder en boven
tesamen opschrijven."
Ik schreef op een papierke : 28.
Ze telden samen: 28.
Ik kwam mee de teirlingen vuer niet noar huis.
,

•
HOE DA 'K EEN WOARM PLOATSEKE
KREEG BIJ DE STOVE.
1k kwam, van Holland mee mijn gerij. In Everghem haa 'k
gruete koue, wo as nat en haa grueten hongere. 1k
docht bij mezelven, zue rij ik nie noa.r huis. Ik zal ergens
probeeren een beetjen eten te kuepen en mij te woarmen
en te drue,gen.
Toen kwam ik an een café woar da toevallig nen coiffeur
weundege. Ik kwam doar binnen en 't zat doar vol mee
yolk ,rondom die stove. Ik koste doar nie bij geroaken.
Ik .dochte bij mijn eigen: „doar moen ik een middel op
zoeken."„
De vroue vroeg: „meneer wā ga-je gebruiken?"
„Vroue ik zoe willen, as 't kan, een stuk ham, een kom
warme koffie, veel mostaard en een boterham."
Die vroue goat in d e keuken iēn moakt het gereed.
Ik stong doar nog an den tueg te wachten.
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Die vroue kwam mee 't eten da 'k besteld haan in
d' herberge.
„Boasken woar ga-je ou zetten om 't eten?"
Ik zegge: „madam, , dat es vuer mij nie."
't.
„Es 't vuer ou nie boaske? Vuer wie es clan?"
„Doas vuer mijn perd madam, dat .es zijn lievelingskost."
Die menschen die rand de stove zaten, die zeggen tegen
malkoar: „Zoe da p ērd koffie drinken en boterhammen
eten? Dat hen 'k nog nueit nie hueren zeggen. Da zoe 'k
willen zien."
Ze gingen zij amoal noar buiten goan kijken.
Die madam houdege .dat eten vuer dat perd zijn muile en
da' perd ging achteruit en wildege er nie van eten.
Die vroue komt terug in huis en zegt: „Boasken, dat perd
wilt er nie van eten, hij luept achteruit."
Ik zeg: „vroue geef het moar hier. Ik zal het kik op eten."
Ik zatte kik lekker achter de stove, mij te druegen, mij
te woarmen en lekker t' eten.
Die dommeriks stonden amoal buiten bij da' perd.

•
DE EERSTEN APRIL,
Op den eersten April wier ik deur mijn onkel van Akkeren om een flessche knoppenvet gestierd.
Ik vroeg ,een flessche an mijn ,onkel en ik er mee weg.
An 'k een eindjen gegoan woas, smeet ik de flessche in
een sloot. Achter de schole ging ik noar een winkele van
sterken drank, woar da ze zij klant wo,aren.
Ik vroeg een flessche dobbelen anijs,
„Bij Noartje van Akkeren ligt een perd mee buikpijne."
Ze gaven mij de flessche. Ik zeg: „'t es vuer Noart van
Akkeren."
Ik woar afgesproken mee mijn kameroads van den Zwarten Hoek: „we goan 's lekker anijs drinken,"
Ik kom bij de jongens. Gin aftrekker. M,oar ik sloeg
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zijnen hals af. Er woaren scherpe punten an. 1k dronk
eest en ik kwetste mij an mijn lip. Moar ik hoa nog mijn
andeel nie. Nog eens drinken.
Toen sloegen me de scherpe kanten d'r af om de jongens
te loaten drinken.
De flessche anijs woas uit en we gingen noar huis. Half zat.
Doar hadden we de poppen an 't dansen.
Mijn moeder zegt: „Ge bloedt." Pakte an mijn heufd om
goed te zien. Ze rook den anijs. 1k zeie da 't van anijsbabbelērs woas.
Den volgenden Zondag ree van Akkeren en zijn vrouw
noar de kerke. Achter de misse ging ze noar dien winkele
en ze vroeg de rekeninge van de ghuele weeke. Doar
stond een flessche dobbelen aniis op.
„Nichte", zegt die vroue, „dat es zeker vuer onzent nie
geweest. Wie heet ier doar ,omme geweest, nichte ?"
Dien kleinen van ouen kozijn, Patjen Guust.
Ze rijen zij noar huis. Die vroue die zegt tegen hueren
boas: „Hē-je gij Patjen Guust om anijs gezonden? Hij het
een flessche dobbelen anijs g'hoald op onzen noam en zei
dan me een perd haan mee de buikpijne."
„Joa, as .da zue es, clan es dien kleinen Patjen Guust
slimmer dan ik, ik hen hem om een flessche knoppenvet
gezonden en hij komt mee een flessche dobbelen anijs
terug."

•
DE DEURBROAKE.
In 1906 woas 't een overstrueminge bij Hontenisse. De
pastersmeid van Groenendijk die vroe g an den paster om
uek nen keer te goan kijken noar die overstrueminge.
De paster zegt: „Marie, wat es doar an te zien. Ge ziet
hier alle doagen woater a-je wilt."
„Joa menier de pastere da's woar. Moar ik zoe wel nen
.
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keer winen zien hoe dat da woater doar uit gestruemd
es uit de zee."
„Awe1, as-ge tgij dan toch zue nieuwsgierig zijt, goa kijkt
en zie da-je rap terug zijt, want ge moet nog den wider
schuren."
Die meid iging goan kijken. Ze komt terug. Ze komt in de
pasterij en ze klopt op den paster z'n deure.
De paster zegt: ,,Ha, ge zijt doar! Awel, wat ei-je nou
gezien?"
„Menier de paster, doar es een gat in den dijk van 14
meters lank en 7 of 8 meters diepe."
„Da wuerd gat, es da nou 'n uitdrukkinge vuer een
pastersmeid? Ze.gt dan toch duerbroake !"
„Awel, meneer de pastere, de deurbroake woas 14 meters
lank en 7 of 8 meters diepe."
„Uu nieuwsgierigheid es nou voldoan, ;goa schuur nou ou
zoldere."
Die meid goat op den trap mee een immer woater en die
valt 't onderste boven van de trap.
De paster die huert da en die luept doar noar toe.
Zegt hij: „Marie het ou zeere gedoan?"
„Joak menier de pastere."
Ze stoat mee huer hand an huer zitvlak te voelen.
„Joak men,ier de pastere, hier an mijn duerbroake."
,

•
DE VERKEERDE WERELD.
In den strengen winter van '90 kwam ik vuerbij een hot
gewandeld. Een pond liep doar los en vloog op mij of
en beet mij in mijn been. 1k wilde nen steen pakken die
doar lag, moar hij woas vastgevrozen.
1k zegge 't es hier de verkeerde wereld, de steen legt
men vast en de honden boat men los luepen.
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OM 'TAF TE LEEREN.
Nen man komt te loate huis. Zijn vroue ligt in huer bedde
en begint te kij-ven. De man zegt niet en goat .goan sloapen.
's Anderenmorgens ghuel v~oeg moakte hij zijn vroue
wakker.
.. Hel Hel wor nen keer wakker. Hè gij nog lange li~gen
kijven gisteren oavond ?"

•NEN KWEBBEL.
De vr-oue zei: 11as ik iet tegen ou zeg, goat 't het eene
uer in ·en 't andere uit."
De man zei: ,,asse kik iet ze.g:gen, dan goat het alle twee
ou ueren in en komt het langs ouen mond uit.

•EEN PERD MEE VIER WITTE PUETEN
BETOALT GEEN TOL.

Ik kwam an Philippine an den tol. Ik reeje mee Stella
onzen lueper, die haa vier witte pueten. Ik reeje vuerbij.
I;>ie vroue riep: 11 He, boasje, tol betoalen."
Ik zegge: "Een perd mee vier witte pueten betoalt gin
tolgeld."
De vroue zegt: 11 Ge kunt de pueten wel wit v.erven."
"Awel, ik zegge no·g eens, 'n pe~d mee vier witte pueten
betoalt gin tolgeld."
"Ik zal ik den bur.gemeester es g.oan roepen, as gij, nie
betoalt."
"Ik zal meegoan."
We kwoamen bij den bur.gemeester. Ze deed huer verhoal.
11 Hoe zit dat boas?"
Ik zegge: "Een perd mee vier witte V·oeten betoalt gin
tolgeld. Het es den boas die ze betoalt."

"ES 'T NIE GEBEURD, DAN
ES 'T NOG 'T SCHEUNSTE
DA-JE 'T KUNT VERTELLEN."
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