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KORTE fNHOUD VAN HET SPEZ,
Het le bedrij!f begint te spel,en des avond.s om negen uur.
Mieke de ,dochter van gden Schout .heeft in bet geheim
kennis met Jan een .arme maar flinke schoenmakersleerling,
en de zoon van een waschvrouw, Ze warden door haar vader den
Schout gesn.apt, en 't gelukkig samenzijn wordt wree d verstoord,
Het wordt al ,donkerder ren een oude hoer, Krelis begeeft zich
ter ruste, 'hij is van plan des morgens heel vroeg op te staan
ten einde een haas te schieten die vla k bij hem des morgens
aan huis komt eten, Het is elf uur de klepperman doet zijn
ronde, nu is het middernacht en Satan een oud Weertenaar
verschijnt in vuur en vlammen op het tooneel, Hij is in geen
jaren meer in zijn ge bocrteplaats geweest en roept de fhek.sen
van Weert op ten einde hem te helpen 'bij: de uitvoering van
'n plan, waarmede hij Weert in 't ootje "wi1 nemen, Hij deelt
'hun me.de 'dal in de verte een kar Weert na.dert, die met
allerhande vreemde dieren en visschen geladen is Hij z,al nu
met .hunne hull) zorgen dat ,de grootste visch die hierbij is
n.l,. een versc;hrikkelijke rog, van de kar valt en zullen de
Boeren en 'Burgers van Weert morgenvroeg met den .duivel
te ,doen te hebben, Aldus geschiedt; Satan 'doet het slap,ende
boertje ontwaken, deze maakt zic h gereed om den ha.a,s waarop
.hij reeds lang loert te d 00den, maar vindt tot zijn ijselijke
schrik in plaats .daarvan een verschrikkelijk ondier dat hij
nooit zag, Hij meen.t den 'duivel voor zich te hebben en vlucht,.
Het 2e bedrijf ,speelt des morgens op (de markt te Weert,
Eenige burgers waaronder ook de Schout ontmoeten elkander
op het imarktplein, Krelis komt vol angst en ontzetting het
verschri'kkelijke nieuws 'brengen 'en deelt 'hun mede dat de
duivel op Rosveld verscheen en dat hij nog iaan d.err weg zit,
Het nieuws gaat van mond tot m,ond, Burgers, Boeren en
Schutters worden te wapen geroepen en spoe d en zich naar
de plaats des onheils,
Ook Mikken Teunis de oude :doch kranige booi en Hendrik
Vas maken, zich op ten strijd. Mieke nog ibedroef d van de
ontgoocheling van gisteren.avond •doet haar beklag, Jan weet
haar te troosten, hij biedt zich aan om den duivel te bevechtten
en 'kri!igt van den Schout de toestemmin ģ daartoe,
3de bedrijf, Alles spoedt zich naar ,de plaats ,des onheils
waar 'den duivel nag is, en in de schaduw ligt van een reus achtigen eik, Schut.ters, boeren en burgers allen moetr:tn, voor
hem vluchten, Mikken Teunis ontmoet Krelis en, ,samzn , gaan
ze op den duivel los, Beiden 'moeten, echter vluchten, maar met
de Schout, die juist de plaatsi des onheils 'betreedt gaan ze weer
op het ijselijke dier los, maar moeten de vluwcht nemen, Ook
de koster en de pastoor, die den 'duivel willen verdrifven,
moeten zonder resultaat vertrekken, Als allen ten einde raad
zijn, verschilnt Jan, gevolgd door Miēke, Hij ,spreekt allen moect
in, en werpt zich tenslotte gewapend met een riek, op den
duivel, ten einde hem te doorsteken, Hij wordt echter hierin
verhinderd door den voerman ,die juist ten tooneele verschijnt,
en hem aan het verstand brengt, dat bet niet de duivel, maar
een visch is waarover al deze drukte is gemaakt,
Jan, die zich echter zoo d,apper heeft gedra,gen kri; gt hiervoor van den Schout zijn dochter Mieke,
,
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DE ROGST ĖKERS
le BEDRIJF,
Tocneel stelt voor can landweg op Laar met een gedeelte
van 'n boerenhuis, het is •avond en begint te donkeren,
JAN.
Astj oavondj es en alles rustig
Nstj meunke schientj en 't donker es
Dan kom ich same met mien leefste
Umdetj neet angers muugluk es
Want ich En mer 'nen erme k ērel
D ē hieel niks op de rubbe hieet
En Mieke hieet "ne rieke vader
Dē hij hieel wat te zekken hieet. ^ b is
^

M ēr och Ioatj mich do neet um treure
Weem wetj 'r waat de tč komst bringtj
Me w ē tj nect waat tr kan gebuure
Waat det me in zie lē ve vingtj
En Mieke es mich zieer gen ēge
Zieen hertie kloptj vuur mich allein
Do es mich hieel vul aan gel ēge
his
Umdetj ich bieel good met 'm mein.
M ēr 't luiptj al netjes no tien oore
De aafsproak woor clan hij te zeen
En ich heb d'n o ā je auch zeen loore
Zooi d ē d'r misschien achter zeen
M ēr ich za; toch nog mer wat wachtte
Al estj auch efkes ooiver tied
Ich bin tocfi bif hem met mien gedachte
Al estj dan zelf auch nog 'hieel wieet.

Š

his

M ēr stil do geuns zeen ich wat loupe
Det tunktj n Yich zaltj wul zieeker zeen
Al mostj ich met din, dooid bekoupe
Dan gong ich now toch neet mieer hieen
Och Mieke, kost dig. toch 'ns veule
Wij now, m=en hertje vuur dig slietj
Dow zooits net neeme wille ? tittle ( hi9
Want ware leefdje weifeltj neet.
-

Alle anerken. Vulpennen, H. Linskens, Boekh,, Weert,

MIEKE.
Och Jan best tich nog altied hii ?
D'n t ied woord angers lang vuurbij
De aafsprook woor toch um tien oor
En dij estj now toch al lang door,
JAN,
Al most ich hij nog oore stoan
Det haai ich toch van zelf gedoan

Vuur dich stoan ich !hij oore lang
Bin . uur den iduuvel zelf neet bang,
DUO.

Vuur dich stoan ich hij oore lang
En vuur dn duuvel zelf neet bang.
JAN,

D'n daag es urn 't waark gedoan
Dan wil ich nó mie megdje igaon
Ich erme jong van 't Wieerter land
Heb kinnus booive miene stand,
MIEKE,
Dan leftj me slechts in zurg en pien
Mer toch weem wetj 't luktj misschien
)
Dõ
tich neet verloote kan
Kumpt t'r misschien toch wul wat van ) bis (Duo)
JAN.

Doarum mer neet te zeer getreurdj
Al waat tr dan auch wul gebeurdj
V ē zeen now same weer bij ein
Det vinge v ē nateurlijk fijn,
MIEKE,
Vē staon hij saom now hand in hand
Vereinigdj dooir de leefdjesband
En 't meunke schientj now op os nieer )
) bis (Duo)
Dan dinke ve aan neeme mieer,
MIEKE.
Mie vader es de schout der stad
Bewaaktj met zurg, mich ziene schat
Vuur pien, vuur zurg, vuur menaillance
Mēr dich hebtj toch de mieeste kans,
,

JAN.

Allein, den houtre klaos van Lieen
Zooi h ē as schooinzooin leever zeen
Umdet te riek es, zooi ich bekin
En ich mer van 'n waschvrouw b in

)

) bis (Duo)

MIEKE.
Och Jan t'es niks al binst tow erm
Mien leefdje es toch eve werm
Ich blief in leef en leid tich trouw
Ich wer angers neeme neet zien vrouw,
,

Roastēkers drznktj WERTHA BEER.

SCHOUT,
Zooi now estj net genog gedoan
Now zooi ich mer nao hoois hieen goan
't Es toch ungepermetieerdj
Heb ich tich det soms zooi gelieerdj ) bis (Duo)
SCHOUT, MIEKE, JAN,
Nein zooi .h ē je 't mich neet gelieerdj,
Nein zooi 'h ē je 't 'm neet gelieerd,
MTEKE,
Och vaderleef hebtj medelij
Vē minnen os zoo alle bij
En Jan es toch .n'e flinke knaap
Hieel angers al s Lieen zienen aap,
SCHOUT,
Waat zieest tow van d ē zooin van Lieen
Det zal beslistj mine schooinzoon zeen
Want dē hieet flink wat geldj en good
En Jan es m ēr n'en erme blood,
JAN.
Och loestertj us Menieer de Schout
't Es van mich misschien waat stout
Det ich eur dochter zooi bemin
Mer zij hieet zelf in mich auch zin,
SCHOUT,
Dow lieest mien dochter m ēr met vriee
Det wurdj nooits niks tussen uch twiee
En dow maakst des te kumpt nõ bet )
Want angers vellut dich neet met ) bis
JAN,
Vaarwel mie Mieke leef
Do mienen hertedeef,
Dow best mich alles wert
Waat ich bezit,
MIEKE.
Och Jan hoad gooie mood
V ē zeen toch nog neet dooid,
Mien leefdje blieftj vuur dich ten alien tied,
DUO,
Vaarwel dan vaarwel waat veltj sc'heijden toch haard
Van waat me zooi leef hieet
Van 't leefste op d'aard (bis)
MIEiKE,
Och leeve vader toch
Hebt j ē auch leefdje nog
Vuur mich eur einig kindj
D ē t uch zooi mintj,
SCHOUT,
Dow met d ē flauwe kul
Waat ihebst dow aan d ē knul
D ē es zooi erm as Jop
't Staaltj naargus op,
)

.

,

'
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DUO,
Vaarwel dan, enz,

JAN.

Mer astj neet angers gieet
Hieer Schout 't es toch zooi vrieed
Geftj mich ei kenske nog
Doodj det now toch.

SCHOUT.
Ich weit neet waat des tig
Zooits kunne doon vuur mig
Ich heb tich neet van doon
Maak tow mer schoon,

TRIO,
En now gauw no hoes
t Doordje toch al te lang
Do kan niks van kome
Nein 't woor nog wul schang.
MIEKE,
Vaarwel m'ne leeve Jan
Wij est toch meuglijk dan
Det ich van dich vuur good
Scheide mot gaon,
JAN.
Och Mieke treur mer fleet
Heb now ber gei verdreed
Ich gaon de wereldj in, en wēr mer soldaot,
Refrein, (Duo
),

KRELIS BOER,
't Zunneke gieet van os scheije
't Daagwerk ēs now weer gedoan
Donker teen veldje en weije
Tied um no bet hieen te goan
Huurdje wij 't klukske
Met heiciere klank
Os weer no hoees ruptj
Tot rust en tot dank
Low m ē r leef klukske low vooirt
Sloape v ē straks ongestooirdj
Welkom verkwikkendje aovundj
Welkom nõ 't werk van den daag
Ich hooip det ich 's flink oet maag rusten
Want 't es merruge vreug daag.
Want ich wcoi merrege
Bij 't opgaan van 't leegd
'N heske ga.an scheete
Bij os in de steeg
Low m ēr l'>ci klukske, low vooirt
Sloape v ē straks ongestooirdj.

WERTHA BIER,

Ich zal d'r dan now m ēr goan maffe
Det ich mich toch neet versloap
Marege zal ich 'n wul paffe
Joa ich maak 'm zieker soldoat
Want hē kumptj smerregus
Bij mich op 't voor
Dorum wooi ich merrege vreug goan op te loor
Scheet ich d'n haas dan kepot
Dan heb ich waat in de pot,
KLEPPERMAN,
As 's aovus laat 't donker wieerdj
Dan goan ich langs de stroate
Bewaak ibescher m oois gooi stad Wieert
Van eederein verloate
In donkie nacht
Hoj ich de wacht
Zooi os rieeds mie vader It placht
Dan roop ich 't es ellef oore
Dus minse gotj gauw now noa b et
D'n duuvel d ē stieet al te loore
Want angers neemtj t ē uch nog met
.

,

Mēr 't es now bienow middernacht
D'n tied van heks en ,spooike
Ich spool mich gauw now nõ de wacht
Ich mot nog mie putje kooike
't Es twellef oor
't Es twellef oor
Sloaptj now rustig rustig dooir
Gē hebtj toch de klok huure klinke
De klok sloog do juust middernacht.
En ich goan d'r nog gauw eine drinke
En winsch uch dus allen good nacht.
,

DUIVEL,
Ik kom zoo juist eens uit de hel
Hier op aarde nog eens kijken, falala la diridira
Geloof 't mij m en ,stookt daar fel
1k hoop dat h et U eens zal blijken, falala la diridira
Hij die U daar braadt en kookt
Is Satan die dat zaakje stookt,
Zum faliederalla Ut re mi fa solida,
,

1k wil dat goed braaf stadje Weert
Ook met een bezoek vereeren
Want hier gaat toch niets verkeerd
Ik moet de menschen nog veel leeren
Hier is alles even braaf
'n Schelm is hier een witte raaf
Zum f aliederalla Ut re mi fa solida.
Rond het uur van middernacht
Als de menschen rustig slapen
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Sta ik volop in m'n macht
Met mijn talrijke satrapen
'k Breng 't menschdom slechts ve,rd7riet
En spaar daarom niemand niet
Zum faliederalla Ut re mi fa sollda,
Maar ik ben nu in goede luim
Ik wil Weert een kooltje stoven
'k Draai ze allen om m'n duim
Dat kunt gij gerust gelooven
'k Gebied de heksen bier in 't rond
Hier te komen en terstond
Zum faliederalla Ut re mi fa solida,
DRIE HEKSEN,
Io vivat, Io vivat
Iiovivat Satanas
Wij heksen d er gemeente Weert
Hebben U altijd zeer gaerd
Iovivat enz.
Wij brengen U. Wij brengen U
Ons allerbesten. groet
Gij waart als heer ons welkom steeds
Voor lange lange reeds
Wij brengen U enz,

Heil u o Vorst, Heil U o vorst
0 Vorst der duisternis
Gij ziet ons hier op Uw bevel
Wat wilt gij meester uit d ē hel?
Heil U o vorst enz,
Wij zijn bereid, Wij zijn bereid
Bereid steeds tot uw hulp
Gij spreekt slechts en het is gedaan
Wat wat gaan ons de menschen aan,
Wij zijn bereid. , enz,

SATAN,
't Liet U roepen bier ter plaats
Lang ben ik bier niet verscheenen, falala ladiridira
Men zag mij bier voor 't laatst
Meer dan hornderd jaar geleden, falala ladiridira
Maar ik wilde voor 't laatst zien nog mijn geboorteplaats
Zum faliederalla Ut re mi fa SolLda,
Breng ik elders steeds verdriet
Hier wil ik steeds onrust scheppen
Waarom weat ik zelve niet
Wil er verder niet van reppe
Maar ik heb vannacht echt lol
Breng daarom heel Weert op hol
Zum faliederalla Ut re mi fa soli,da,

WERTHA 't Beer van de Rogst ēkers.

DE HEKSEN,
Ach wil thans Uw orders ons geven
Wij staan tot Uw hulpe gereed
Al kost 't ons 't lijf of 't leven
Wij deelen met U lief en leed
Wij zijn uwe helpers in donkre nacht
Gij hebt ons heelemaal in uwe macht
Wat moet gebeure geef uw bevel
Wij loopen desnoods voor u naar de hel,
DUIVEL,
Ziet gij daar ginds in de verte
Die kar in den stikdonkren nacht,
Zoo langzaam en schokkende nad'ren
Die heeft er een heel vreemde vracht
Die is er geladen met visschen
En dieren van allerlei soort
Die zal d'r 'n beetje niet imissen
Ach karretje kom toch maar voort,
Wanneer er die kar bier voorbij komt
In dezen ,stik donkeren nacht
Zorg dan voor wat donder en bliksem
Dan houdt een van U hier de wacht,
Gij Petronel van den bezem
Met je spitsrneus en je snuflige snuit
Jij maakt e:- den knol aan 't s čhrikken
Die gaat er dan wel tusschen uit,
.

En jij leelijk wijf uit de heide
Uw naam is mij niet onbekend
Gij zult er den wagen doen kantlen
Maar let op den, slapenden vent
Ik zelf zal onzichtbaar hier wezen
En zorg er dc.n wel voor de rest
En 't vreeselijkste dier van den wagen
Ligt morgenvroeg hier langs den weg.
Dan zal ik dat boertje gaan wekken
Dat rustig daar snorkt als een zwijn
Hij zal er bijtijds reeds vertrekken
Want hij wil hier morgenvroeg zijn
Hij zoekt er een haasje te schieten
Daar raad eens wat vindt hij hier toch?
Hij zal er den duivel hier vin den
Want ik kruip in de pens van een rog,
,

En jij oude lieks van de Moesdijk
Komt hier met je bezemsteel staan
Ik ga er dan achter je zitten
Want wij zullen te saam van hier gaan
Wij vliegen de kar even tegen
Want anders ontsnapt ze me nog
En er is mij heel veel aan gelege
Vooral aan dien leelijken rog,

WERTHA BIER,

DE HEKSEN.
Des nachts as alle minse sloape
Vleege v ē boete dooir de schouw
Dan vleege v ē nõ vriemdje streke
Dooir bos en dooir landouw
Dan zitte v ē op ooize Biesum
Hieel veilig booive in de locht
Want dan zeen v ē hieel valsche heksen
Op ooizen nachteluke tocht,

bis

Mer now estj tied um oet te veure
Wat Satan hieet gecommundieertj
Vē zulle 't now doon goan gebeure
D ēt hebben v ē neet verlieerdj
Dow Peternel kroep in det struukske
Maa k det 't perd zich good verschriktj
En ich zet mich hij op mien huukske )
Wannieer 't soms vuur dich verstiktj, ) bis
'

,

VOERMAN,
Hop paardeke hop
Kom trek maar lustig op
Wij moeten nog ver varen
Met onze vreemde waren
Hop paardeke hop
Korn trek maar lustig op,
Voort altijd steeds voort
Zooals het toch behoort
Ik kom met vreemde waren
En vreest ook Been ģevaren,

Voort altijdsteeds voort
Zooals het tech behoort
Nacht don'kere nacht
Aileen hier met mijn vracht
Van allerhande visschen
Mag ik m'n weg niet missen
Nacht donkere nacht
Aileen hier met mijn vracht
Stil heei emaal stil
Alleen hier met mijn wil
Kan ik de slaap niet were
Wat kaii mij trouwens deeren
Stil heelemaal stil
Aileen hier met mijn wil
,

.

,

DE HEKSEN,

Vē vleegen daluk now no hoees
Vinge dõ weer ooize kloes
Neeme wetj tr waat we zeen
V ē zeen heksen slum en fijn
Vē zeen neet grooit en aug neet klein

Rogstēkers drinktj WERTHA BEER,

Ve varen lustig dooir de locht
Zonger l ē ve of gerucht
Op ne flinke biezemsteel
Zeen vē pas in oois gehieel
V ē goan vuur neeme op de vlucht,
Refrein
Gieet
zoo
stillekes
omhooig omleeig
't
Neet te rap en tog gestieeg
Oois vleegmachien
Nog nooits gezeen
't Is 'ne flinke biezum aan 'ne stek
Hij op zitten v ē wij eine gek
't Vliegmaschien van de heks,
SATAN,

Morgenrood, Morgenrood,
Kleurt, re e ds d e toppen der wolken met road
Weg is 't grootste gedeelte der nacht
Weg zijn ook reeds al mijne trawanten
Weg is de dood, weg zijn mijn klanten
Want. met het licht verdwijnt ook mijn macht,
Morgenrood. Morgenrood,
't Kleurt reeds ,de toppen der wolken met rood
Schaduw en duister wijken voor 't licht
Weldra zal weer 't leven gaan ontwaken
Weg is het uur voor ide duivels en draken
Weg is de nacht en al wat in hem ligt,
Morgenrood, Morgenrood,
't Kleurt reeds de daken der huizen m et rood
Nog luttel stond en ik moet weer van hier
'k Vaar weer ter hel en wacht op nieuwe nachten
'k Ben weer alleen dan met mijne gedachten
Alti;d ge2 icht op kwaad voor mensch en dier,
Morgen-rood, Morgenrood,
't Kleurt reeds de velde en weide met rood
Nu is 't tijd dat de opzet geschied
Nu 7a1 ik dan dat boertje doen ontwaken
1k Satan wil, dat hij nu zal ontwaken
Dus boer sta op sta op als ik gebied
KRELIS,
Och waat ei geluk
Ich loog ob miene ruk
Ich heb lekker likke maffe
Do moge ze mich met straffe
Och waat ei geluk
Ich loog op miene ruk.
Mer 't e s al drij oor
Dan estj tied, vuur op te loor
Dn haas ķumptj: dadelik vrieete
Det most eins eeme wieete
Mer 't e s al dr. ij oor
Dus tied vuur op te loor,
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Hij achter d č stroek
Zet ich mich op m'n hoek
As h ē dan hij kumptj vrieete
Es h ē dadeluk nieer gerieete
Hij achter enz.
Waat blieftj je toch lang
Joa ich bin werrechfig bang
Det ich nog in sloap zooi valle
Now ich neet mieer kan kalle
Wat blieftj enz,
KRELIS.
Ich zit hij op te loor
Al minstens toch ein cor
En ich heb nog hieel niks kunne kriege
Ich hep pien in miene ruk
Ich bin zooi stieef as 'n oj kruk
En do bij mot ich auch nog zwiege
Jong ich haai motte wiete
Det ted h ē ske zoo lang oet blieve zooi
Det hQ neet hij kwaom vrieete
Dan loog ich nog in mien kooi,
lch zit hij toch zooi stil
Ich heb al pien in miene bil
hieet mich al te pakke
De koj
Mer hooste maag ich neet.
Want d kumptj 't hē ske neet
En now mot ich verdomme auch nog kakke
Jong ich haai enz,
Mer stil do huur ich wat
Asti no w rr ēr ē s gein kat
Mer det zal now wul daluk tblieeke
't Wurdie leechter in 't rond
Waat liktj do op t ē grond
Do mot ich toch eins no goan kieke
Jong ich haai motte wieete enz,
KRELIS.
W:-at liktj mich do now toch vuur ei beest o Jei
O p t'n duuve' liektj 't nog wul 't mieest, o jei
't Hieet haar op z'ne kop en eine lange stert
't Es as d'n duuvel ze wief zooi zwert
O jei, o jei, o jei, — o jei, — o jei, — o jei,
Zn auge zeen bliksem en straole veur, o jei
Wat hieet det bieest toch 'n lieluke kleur, o jei
Wat hieeg 't toch eine dikke kop
En do stoan m ē r twiee speer hoar mieer op,
O Jei, enz.
Hē hieet z'n grooite moel hieel vol tang, o jei
Waat var.g ich toch aan waat bin ich toch bang, o jei
Ich heb schrik vuur det bieest en ich maak mich ei kruus
Want dadeluk bitj tje mich nog in gruus
O jei, enz.
,

,
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Eine kop nog dikker as t ē 'van Kientj, o jei
Ich gluif zieeker d ē t n'm dõ hieet gelieendj, o jei
'n Vrat wij ein voest do bove zien hert
'n Patersknuip al in ziene stert
O jei, enz.
't Hieet auge zooi grooit as 'n kooilderaap, o jei
'n Stere met hoar juust wij einen aap, o jei
'n Nloel as 'n kow met 'n hieel lang tong
Krelis det es tr d'n duuvel jong
O jei, enz,
O Jussus $ ē kumpt dadeluk op mich aan, o jei
Och minse leef waat yang ich toch aan, o jei
Hulp hulp d'n duuvel h ē maaktj mich van kant
God beware oois good Wieerter Land
O jei, o jei, o jei, - o jei, — o jei, — o jei.
Einde le Bedrijf,
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TWEEDS BEDRIJF.
EENIGE BURGERS,
le BURGER,
Gooie marege Mertinus

2e BURGER,
Gooie rn arege Meties
.

le BURGER,
Hēj je auch go o d geslaope
En wij giegut met Lies.

2e BURGER,
M'n vrouw es gelukkig
Weer aan de b ēterhand
Es nog wul waat gebrekkig
Mēr det 'kumptj langzamerhand,
.

le BURGER,
Do hejje Tinus en Kuupke

Dij zeen auch altieed vreug op

En Kernelis en Helmus
En ide Schout van d er Klop,
SCHOUT.
Gooie marege gooie vrinde
Ge zeetj vreug bij d e hand

Waal ē s to geuns aan de lindje

Do ēs wat aan de hand,
3e BURGER,
Do kumptj eine boor aan geloupe
Zooie haard as ei perd
Waat zooi d ē al goan koupe
Hē is now al aan It zwerd,

4e BURGER,
't Is Krelis van 't Heufke
Of estj Verkus Koops Jaan
V ē : ullen 'm daluk wul kinne
H ē kumpt recht op os aan,
SCHOUT.
Mēr Krelis wat louptje
Es t'r bij uch eets neet good
En gē zugtj tr en kuumpt tr
Ge zwetj water en blood,
SCHOUT.
Es tr brand oet gebrooike?
Es tr waat erg s soms gebuurtj,
Of hieet uch eeme oet de noaber
Na de Wiesvrouw gesteurdj,
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hCRELIS

,

^Och minse loestertj eins no mie noets

Waat ich uch kom verhale
't E s ongelukkig neet vul goods
't Zal dr neet op .staale
van
Dn
duuvel
verschieen
mich
Astj
neet woar
es ,maag
ik lijje
merregeaal l
vanmerrege
Dn
duuvel
verschieen
mich
det
ich um val
Astj neet woar es ,maag ik lijje
vul !Boore
vul !Boore
Toen ich zooi
Van marege zoot te loore,
,

,

Ich zaat hieel stillekus op mien hoek
Allein met mien gedachte
Hieel rustig achter eine stroek,
Al op ne haas te wachtte
Do zeen ich ineins op de grond vuur mich
Dn duuvel vlaak in z'n aangezicht
Waat dij d ē mich toch schrikke
Ich haai dr van konne stikke,
,

Hē !haai ei paar huur booiven op z'ne kopj

No vuure scherp gebooige

Einen hieele voelle nutte krop
Minse 't ēs neet gelooige
Eine lange 'grieze siek van 'n geit
En nog 'n dink det ich zelf neet weit
Ach minse gotj ter kerke
En begintj toch met gooi werreke,
PETER DE BONT,
Minse, Minse h&j 't al gehuurdj
Waat tr van merrege
Op Rosveldj al es gebuurdj
Dn duuvel es do verschiene
En tot nog tow neet verdwieene
It Es zieeker woar
Do dreigtj gevaor
Dn duuvel d ē liktj op Lon,
Minse Minse zeetj dapper en onbevrieestj
Gotj te same los op 't verschrikkeluk bieest
Jo houwtj um gerustj aan ;stukke
!Det zal gemēkelijk uch gelukke
As je t e !seam valtj op 'm aan
En zooi maaktj ein indj tr aan,
le BURGER,
Och minse wiltj mich toch eins aan huure
Waat eisluk noets ich uch hij vertel
Waat zal idr now dan toch nog gaon gebuure
Dn duuvel d ē ester ontsnaptj uut d e hel
Hē liktj tr, h ē liktj tr do geuns in d e hek
Ge kuntj 't gerust geluive, 't es waor wat ich zek,
,

,

2e BURGER,

't Es ei bieest verschrikkeluk um van te kieke
Hieet 'n stert zooi dik as rriienen erm
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En z'n macht dij zal uch wul gauw blieke
As je dr docht bij komtj weerrut uch al gauw werm
En z'n auge zeen, grooiter as ein teleur
En scheet d'n hieele tied straole van veur.
3e BURGER,
Het hieet ei paar huur en dikke vratte
H ē hieet gein haor mieer op ziene kop
Vuur gei geldj zooij ich 'm aan durve vatte,
Want h č maaktj uch gegē ve kepot
Hē hieet eine stert wij 'n perd met 'n lange kwast
Vuur 1000 guldje pak ich 'm neet vast,
4e BURGER,
Hē hieet tang in z'n moel zooi lank as m'n vinger
Hē hieet ein naas zoo dik as m'n voest
En aan zien ooire van allerlei dinger
Hē hieet 'n kin zooi dik as eine poest
Hē vritj wichter en bakstein, tuftj rouk oet en veur
Gotj mer ems kieke ich weit 't sekeur,
DE BODE VAN HET STADHUIS,
Ich bin de bode van 't Wieerter stadhoes
Ich bin bij de hand en good wakker
Bin baas in de gemeindje
Mēr neet bij os thoes,
Want me wiefke det es eine rakker,
Ich m ot 's mergens vreug droet
)
En de booidschappe doon
De wichterkus wasschen en wieksen de schoon ) bis

De schout en ich same, regiere in Wieert
V ē zurge vuur hieel de gemeinschap
V ē beide ve w ēre dan auch hooig geieerdj
En lēve met ceder in vrindschap
M ēr thoes zeen toch eigenluk oois wiever de baas
Want de schout luiptj vuur de zien auch
Zooi haard as eine haas.
Ich drink hieel gēr ei drupke of 'n grooite trapist
Jó geluiftj mich wij grooiter wij leever
wistj
M ēr ich drink toch gē r, as d ē j ē det soms
Toch veul lever beer as jen ē ver
Ge kuntj mich gerustj geluive
Ich bin ieerlijk en braaf
En heb ich soms ruzing dan drinke v ē 't aaf,
SCHOUT,
Kom Jang loup gauw efkus no 't schuttershoes hieen
En zek det tn duuvel op It Rosveldj verschieen
Dn huitman mot kome hij dadeluk bij mich
Want as h ē neet gauw hij es
D'n ransel kriegst dicn,
Z ē k det h ē bij ein ruptj de hieel schutterij
En mich hij neet aankumptj met ei man of twiee drij,
Want 't zal dr gaon spanne op Rosveldj en Loar
V & spuule det tan met dn duuvel wul klaor.
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En loup dan gauw efkes de wieeg langs noa Rooij
auch Mikken
dõ auch
Teunis
Mikken
de booi,
Teunis de booi,
Endõ
roop
Dej mot zonger drale ooiver Leuke no Loar
Want dõ op 't Rosveldj dreigtj 't grooitste gevoar.
De busschut mot herwaarts auch met 'r kenon
En wul d' allergrooitste zooi grooit as 'n ton,
Want ich wil 't hebben det ze 't kenon dr op stel
Al estj ,dan auch werkluk d'n duuvel der hel,

BO1SE.
Och hieer schout ich zal mich spooije
Ich zal loupe waat ich kan
Ich zal gein ti:ugenblik verknooije
Want dó hingtj te zieer viil van
Ich zal zeurge det de schutters
Al op tieea zeen hij present
Det zich neeme neet lieetj wachte
Ge zultj van mich zeen zieer content,
Ich zal no de busschut snelle
En 'r rope met 't kenon
En ich zal eur dan vertelle
Det dn duuve: es rondom
Dan zal ich no Rooij hieen loupe
Wo ich Mikken Teunis hoal
Want dõ mot 'n indj aan koame
Aan dit schrikkeluk schandaal,
,

SCHOUT.
Waat waas mie Wieert ei good en rustig lendje
Vuur det dn duuvel .hij verschieen
Mēr now es tr verschrikkeluk wat aan 't hendje
En alle rust en vriej verdwieen,
Dõ mot beslistj direct ein indj aan kome
D'n duuvel mot hij oet oois land
D ē t zal ein ceder toch direct beaome
D ē t liktj van zelf nateurluk vuur de hand,
Wat vang ich aan in dieeze verschrikkelikke oore
Wooi ving ich fhulp en ongerstand
Waat heb ich aan dij lompe en bang boore
Ich woor b ē ter met 'n flinke dappere klant
'n Flinke knul met .durf en ongervinging
Met mood en dooirzicht onbevrieesdj,
M ēr zooi zooij ich in Wieert d'r eine vinge
D ē zelf den duuvel en vrieestj,
D ē zooin vaq Lieen de vrilr van oois Mieke,
Zitj in de kelder van de schrik
H ē .durf tj zich zelf neet eins mie loate kieke
Bang det ich hem noa Loar hieen schik,
De schutterij heb ich auch aan doon rukke
De slieek-booij, Hoens en Ferremans,
Mēr ich bin bang detj nog neet zal gelukke,
Dn duu•ae1 es 'r allemaol te zieer vul mans,
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Mē kom loatj mich neet alle mood opgēve
As alleg feltj en mis zooij goan,
Dan woag ich zelf m'n zieel en auch mie l ēve
Ich kan dan toch van zelf neet angers (loan,
Dan zal ich zelf d'n duuvel gaon bevechtte
Dan woag ich zelf m ēr, miene kop.
Dan zal ich zelf de strieed m ēr goan beslechtte,
Want dan ziti tr nateurluk angers niks mieer op,
HENDRIK VOS,
Ich Hendrik Vos met mienen Os, Wiedewiet,
Trek auch now op d'n duuvel los
Ich wooi wul 'ns wieete of d ē klant
Tiege miene vliegel es bestandj,
Gloria Victoria enz,
Misschien stel ich uch wat te leur, Wiedewiet
M'n Os s; ieet boete aan de deur
H ē wool neet met mich binne goan
Es es doarum boete blieve stoan.
Gloria Victoria enz,
'n Os es broekbaar jo vuur elk,
Wiedewiet,
't Es allein m ēr joamer h ē geeftj gein melk, „
Want angers hooij ich 'm ich geft tow
Nog hieel waat lever as ein kow,
Gloria Victoria enz,
ixTiedewiet,
Mēr mienen Os d ē es wat bang,
D ē 's vuur n en Os toch hieel gein schang,
„
Verbieeldj uch now eins de thij kring
Van schrik hij eins aan 't g ēve ging,
Gloria Victoria enz,
Wiedewiet,
Doarum boat ich 'm op de locht,
Want ich welt det zooi eets hij neet docht, „
Dõ es de boel gauw opgeknapt
As 'm do soms eins zooi eets laptj
Gloria Victoria enz,
Mēr now mot ich gauw verder goan, Wiedewiet.

Want angers estj gevecht gedaon,

„

En doarum gieet now Hendrik Vos
Weer verder gauw met zienen os,
Gloria Victoria enz.
JAN.
Waat scnrikluk bieest es hij in Wieert verschieene

Dn duuvel veurtj hij dooir oois Wieerter land
As dē neet hieel gauw spooig es verdwieene
Dan make nog de minse zich van kant.
Dē schrik es grooit gij mine durftj zich te reure
Van schrik det 'm d'n duuvel now al haaltj
Weem zal zich auch vuur zooi wat lotten heure
Zooi eets wurdj toch gewooinluk slecht betaaltj.
,
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Mē r wedje waat 't kos wul eins gebuure
Da now de schout zitj danig in de rats
En now zn ongerdoane stoan te treure
Det ich now kome kan hem good van pas,
Ich bij mich aan dn duuvel te bevechtte
Tot heil van Wieert en van de Wieerter luj
Mich dunktj ich bin hij wul de rechtte
Ich Jan de Crooin de ,zooin van Wašchvrouw Truj,
Weem wetj as ich mich dapper heb gedrage
As ich dn duuvel now eins wieere kost,
Misschien zooi ich tj dan nog eins kunne woage
Misschien geeftj mich de schout dan Mieke nog
In gei geval heb ich waat de verleeze,
Ich erme jong van oois good Wieerter land
Ich hoof d.aarum dn duuvel neet te vrieeze
Dus aug urn aug en tevens tand um tand,
TROEP BOEREN,
le BOER,
V ē boore al te saam
V alien an duuvel ; aan
Vē zullen 'n 'm es efkus rake
Vē st ēken 'm kapot,
Jo det wurdj now ze lot
As h ē zich neet ģauw weg wiltj maken.
Refrein, (Samen,)
V ē goan dn duuvel vange
Vē st ē ken 'm met de gaff el kepot
En dan goan ve 'm doon hange
En bringe 'm op 't schavot,
2e BOER,
Met vleegel en met reek
Met gaffel, zeis en peek,
Eindrachtig saam ten strijd getooige
Dn duuvel es neet mis
Vroagtj det met ens. aan Sis
D ē hieet nog nooits dr um gelooige,
Refrein, (Samen,)
3e BOER,
't Gal hem neet good goan
't Es met hem gedoan
V ē zullen ieerder neet versaage
Vuurdet h ē es kepot
En hingtj op 't schavot
To±aal tot p ē perkook geslage.
Refrein. (Samen,)
4e BOER.
En es h ē os te sterk
Es dit vuur os gei werk
Urn met d'n duuvel te goan vechtte
Dan mot mēr de pustooir
Os stelle neet neet te looir
En dan det zaakje m ēr beslechtte.
Refrein, (Samen,)
,
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MtKKEN TEU ŅIS,
Ich bin Mikken Teunis
Ooiveral bekindj
Ich bin Mikken Tennis
Van eederein bemindj
Ich maaktj auch neme lastig
Bin altieed goot content
Joa ich bin ne Reuzen agent,
-

Sjang d ē kwoom moch hale
Ich woor in Rooij bekans
En mos t zoonger drale
Met vul spood althans
Mig nõ Loar begēve
zeen
De duuvel zooi
Zooi waat hieet toch neemen ooit gezeen
,

D'n duuvel zooi do zeen
Krelis in de ihek,
Waas ne hieele witte
Det es toch al te gek,
Mēr ich bin Mikken Tennis
Nooit neet bang of kwoad
Ich ,maak d en duuvel gauw soldoat,
PASTOOR EN KOSTER,
PASTOOR,
Kuster, .haal .mich 'ns gauw ne kwast
Want 't wurdj al later
In de Sacrestij eure kast
En bring auch einen eimer vast
Mij met wat wijwater
Kuster, Kuster maakt loch .vooirt
Maak toch geine Hater,
,

,

,

Kuster wetste ,d'r al wat van
Wat tr is kunne gebuure
Nein m ēr 't ēs vuur Wieert nog schang
h'n duuvel nhieet os gehieel in hang
Ich m ot tr zelf urn treure
Hē ē s verschieene guns op Loar
Kuster wij kantj tech ;gebuure,
KOSTER,
Och menier pastuurke, ich loup al, ich loup al
Wacht 'n halluf eurke, ich loup al, ich loup al
Ich bring uch d'n allergrooitste ikwast
Oet d e sacrestij eure schooinste kast
I-Iodj urn den met bei eur hang good vast
Det uch auch d'n duuvel neet verrast, 2 X
En uch neet krastj,
,
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Och menier pastuurke, ich loup al, ich loup al
Wacht 'n halluf eurke, ich loop al, ich loup al
Mē r zooitj soms neet muuglijk kunne zeen
De j ē d'r allein m ēr eins gingtj liken
Want ich geluif ich moog neet van oois Lieen
En ich heb .ouch pieen aan mienen tieen, 2 ` X
Ich durf t'r neet hieen;
PASTOOR.
Kuster, nein dow gieest met mich mij
Waat zooi 'm d.'r wul van dinke
Vē goan same allebei
Achter nõ de Laarder hei
Waat zooi 'm d'r wul van dunke
Kuster, kuster maak now vooirt
En blieef neet lang drinke,

DE SCHUTTERIJ,
Refrein,
Vē zeen de Wieerter schutters
hchtte reuze putters
En nog Lang gein nutters
Vē zeen dapper en vol mood,
De zich met os mot mete
Zaltj neet •gauw vergete
Dē hoofdj neet mieer to ēte
Want dan es hē dooid,
HOOFDMAN,
Hij zeedje de Wieerter schutters
Amoal jongens eve rap
Vē zeen echtte reuze putters
En v ē zeen nog lang neet mak,
Refrein,
A s gevoar oois stedje dreigde
As tr onrust es in 't land
A s den rooien haan soms kreidje
Zeen v ē daluk bij de hand.
Refrein,
.

Hij ēs Sis en Jooip van 't huufke
Kērels woorc: je kuntj op aan
En Jan Kloes en Sisse kuupke
En auch Tinus en Loes Jaan,
Refrein.

Jan van Trien van Trujen akker
Verkus Kooip en Ape Sis
Kooip en Jeng en Jooip van Vrakker
Kērels al.lemaol neet mis,
Refrein,
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HOOFDMAN.
Ich bin d'n hooifdman van de schutterij
Bin neet verlēge vuur ei man of drij
Wannieer oois Wieert eets slechts dreigtj of gevoar
Bin ich present geluiftj mich det es waor
Ich bin benoedj waat hij es aan de hand
En welk gevoar bedrieegtj os Wieerter land
Want Wieert det es dooir os zooi zieer bemintj )
) bis
Es ooiveral geleefdj en auch gekindj

En as oois stad gevoar dreigtj of verroad
Dan e s oois schutterij al hieel kordoad
Dan vechtte v ē vuur os good stedje Wieert
Wē zeen as schutters daorum zieer ge ē'erdj
En zooi dr oerlog kome in dies strieek
Dan loate v ē oois Wieert neet in de steek
Dan woage v ē oois lē ve en oois blood
Waat dunktj uch, stieet os schutters d ēt neet good
Dorum kan Wieert content zeen en gerustj
Now in oois hang de handhaving berustj
Van rust en orde vreeij en zieekerheid
Wooi v ē vur zurge, zooi as eeder weit.
Oois schutterij es dapper onvervoardj
En daorum est'j det neeme neet mieer woagtj
Oois gooi stad Wieert nog ooits te wederstoan
Want dan waastj toch, direct met hem gedaon.
HOOFDMAN,
Hieer Schout gē hebt mich loate roope
Waat es tr i.och weer aan de hand
Ich zeen de burgers hieel onrustig
Loupe ciooir oois Wieerter. land.
,

SCHOUT,
Ich heb do juust motte verneeme
D ē t 'd'n duuvel zooi op Loar
Diē eze ix.aarge zeen verschieene
Jo 't schieent det es zieeker woar.
HOOFDMAN,
Zooi eets kan toch neet gebuure
Zooi eets es toch nooits gehuurd)
Det d'n c! uuvel hij, in oois lendje
Able rust en vriee verstuurdj,
SCHOUT,
Joa do mot verangering kome
Now vandaag nog en subiet
Daorum boat ich uch hij koame
lch verdraag d ēt langer neet,
NOOFDMAN.
De schutterij dij zal -zich doon gille
Tuine det ze d'r ,zeen en maag
En vē zulle d'n duuvel ville
Sneuvlen zal d ē nog vandaag,
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SCHOUT.
Jo tiriltj dapper uch gedraage
Goatj ten stried en overwintj
Dan heb ich auch neet te klage
Van de schutters dij me hij vingt,
KANONNIER.
Ich bin kanonneer van de Wieerter schutterij
Ich scheet met mie kenon d'n duuvel nog in stukke
Ich scheet 'm zieeker dooir z'n nutte prij
Jo dē t zal mich m ē kkeluk gelukke.
Ich scheet met keugel, ich scheet neet met spek
As ich uch vertel d ēt ich nog nooits ging loupe
Mer ich br ēk nog leever miene nek
As dēt ich mich ooits um leet koupe.
MARKETENTSTER.
Ich bin d'r vrouw Truj van der Hage
De mooder van de schutterij

Dij hebbe van mich neet te kiage
Want ich bi n dr toch altied weer bij.
Refrein (alien).
Drinktj, drinktj schutters leef drinktj
Lotj uch 't Wertha Beer smake
Drinktj, drinktj schutters leef drinkt;
Drinkt tr de gleskus m ēr lieeg
Ieerst nog ei gleske en dan op ten strijd,
Do aan dan dit putje geweidj
Ierst nog ei gleske en dan op ten strijd
En dan d'r op los met lewijt.
,

Ich schink d'r de schutters ei gleske
En soms auch nog wul eins ei miee
En al heb ich auch zelf ei rooid neske
Ich drink tr toch nooits miee dan twiee

Refrein (alien),
En now, now It gevoar dreigtj os alle
Now d'n duuvel op ' t Rosveldj verschieen
Now mēr leever neet te long kalle
Nein spoodig en dadeluk dr hieen,
Refrein. (alien).

Mer vuur det v ē aan zulle voile
Schink ich guns nog de gl ē skes eins vol.
En dan I ale v ē zonger vul kalle
Dn duuvel op Loar oet z'n hol.
Refrein (alien).
MIEKE,
Och woof bin ich, toch, bedreufdj vandaag

Waat dead mien hertje wiee
Now ich neet met Jan mieer vrijje maag
Now heb ich naargus vrieej.

WERTHA BEER 't b ēste,

Mie l ēve es now dreuf en lieeg
Waat yang ich now toch a ā.n
Allein op miene l ē venswieeg
Want ich kieek geinen angere aan,
As ich met Jan neet trouwe maag
Dan goan ich zooi wij miee
No 't Klooister hieen zooi gauw as 'g maag
Do ving ich misschien vrieej.
JAN.

Mieke woarum zooi bedruktj ) bis
Weem wetj of tj misschien nog luktj
Now idn duuvel es verschieene
Es mien hooip toch nog neet hieel verdwieene
Mieke wooirum zooi bedrukt
Weem wetj of tj toch misschien nog luktj.
MIEKE,
Och J an wij kunst tow toch nog hooipe
Now - os alles tiege luiptj
En waat wilst dich met dn duuvel
Ich hooip d es te dich toch neet verkuipst
Beste zooi nog zeen det ich noa ei klooister goan
Dan est toch van zelf gedoan,
,

JAN.

) bis
Mieke loester now eins no mich,
Do es toch nog hooip zek ich
Now dr neemen op kumtj dage
Urn de stried met Satan te goan wage
Mieke loester eins no mich
Jo do es toch nog hooip dunktj mich,
MIEKE,
Jan ich hooip toch des te wieezer,
[ wieezer zeen zulst as te zieest
U rn met dn duuvel te goan vechtte,
[ met dat aller schrikkelukst bieest.
Dēt kostj tich te lēve en dn zieel auch nog
Jan, Jan bin vuurzichtig toch,
JAN .
Mieke leef allein vuur dig, ) bis
Joa oet leefdje woag ich mig
Ich zal d'n duuvel zelf doon sn ēve
Ich woag vuur dig m'n zieel en auch me lēve
Mieke leef allein vuur dich
Joa oet ieefdje woag ich mich,
MIEKE,
Jan bin toch vuurzichtig, vuur d ēt eiseluk serpent
Want d ē es tich toch te machtig al best dow
[ eine ferme vent
Dē kost tich some neeme met zich noa de hel
Jan och bin toch neet te fel.

Drinktj WERTHA BEER !

JAN,
Hieer Schout wiltj mich aan huure
Stotj mich nog eins te wooird
't Kan zooi neet blieve doore
Me schrieeuwtj al hulp en mooird
Dn ,duuvel bringt hieel Wieert op hol
En liktj nog ,altied in z'n hol
Tot schang van 't Wieerter lendje )
) bis
Tot schang van 't Wieerter land
SCHOUT,
Dn duuvel zal ich wieere
Met macht van yolk en man
Ich zal 'm moores lieere
Zooi vul as ich mer kan
De booren en de schutterij
De boois van 't stedje alle drij
Dij zulle dapper vechtte )
En dapper beeje tand
) bis
JAN,
De burges, schutters, boore
Met woapens allerhand
Dij durven 'm neet schoore
Dij zitten in de brand,
Wulnow ich heb tot 't Wieerter heil
Mie l ē ve en mien zieel now veil
Ich wil de stri;t1 goan woage )
Tot heil van 't Wieerter land ) bis
SCHOUT.
J6 ich mot tcch bekinne
Dow best en 'n dappre vent
Met dich kan me beginne
Jo ich b:n van dich content,
Gank dow gerustj no Loar mer hieen
Waat heb ich aan d ē zooin van Lieen
D ē zich neet eins lieet kieeke
D ē in de kelder zitj,
JAN,
En mocht h ē . mich verwinne
Zooi ich zwichtte vuur z'n macht
Trektj h ē de hel mich binne
Zooi as me wul verwachtj
Och bring dan miene leste groot
Aan Mieke leef, eur dochter good
Aan 'hem mie leste dinke
Aan hem mien zieel mie blood ) bis
)
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DERDE BEDRIJF.
SCHUTTERIJ.
HOOFDMAN.
Wooi maag d'r now toch din duuvel zeen
Minsen h ē je ' m sioms gezeen
Hē zooi hiji op Loar ergus likke of stoan
Vē zeen 'm aan 't zeuke in stroek en in stieeg
Want hē liktj vast erregus hij longs de wieeg
Joa gluiftj mich gerustj 't es woar waat ich zek
Hē liktj vast ergus hij in de 'he'k,
,

Ref rein (alien),

Wooi liktje, wooi zitje
duuvel zich
heltj zich heltj
duuvel
Wetj eeme som wooi
Hij op Vrakker in d'n akker
Of bij Krelis zooi as me verteldj,

bis

HOOFDMAN,
Dn duuvel .det ē s toch 'n aardig clink
Zooi mēr gehieel . zonger vleisch of schink
Dan ē s he 'hij en clan ē s he dõ
Loupt dj ē now mēr den duuvel noa
Dn eine dē zoog 'm achter op Loar
;Dn angere zieet dõ es niks van woar
Wooi hoi ich mich now toch in Godsnaam aan vast
Wij krieeg ich 'm met ziene bast,
Refrein (alien),
KAN ONNIER,

Ich wooi idet ich 'm met m e kenon scheete kos
Dan stong ich dadeluk op miene post.
Ich schooit 'm tot ,gruzelementen van ein
Al woor z'ne kop auch zooi hoard as stein
Want ich 'heb m'ne polfer good druug gemaaktj
Ich wet as ich 'm raak, det h ē neet miee kaaktj
Al waastj auch d'n oppersten duuvel der hel
Geluifdj idet ich 't .kenon d'r op ,stel,
Refrein (alien).
M:ERKETENTSTER,
Mēr as hē hij toch naargus ziitj op Loar
Dan dunktj mich idetj toch nog 't beste woor
Det vē d°r gauw eine pakke now goan
Dan !h ēve neet alles vuur niks ,gedoan
D'n iduuvel hieet schientj toch in os gein zin.
Korn ich schink guns nog ei gleske in
Ich heb nog ei kletske hij in mie vaat
En dan goan v ē weer gauw nõ de stad.
Refrein ( alien),
,

KANTOORARTIKELEN, Boekhandel H. Linskens.

KRELIS,

Jong waat veul ich mich toch raar

Ich heb ei geveul of waas ich gaar

Det kumptj van 't schrikken vuur den ,draak
Do bin ich hieel mei van streek geraaktj
Waat heb ich toch pien in me lieef
Waat zeen m'n bein toch houtrig ,stieef
Och ich veultj ich mot
Gauw achter dieeze stroek )
) bis
Schei
MIKKEN TEUNIS,
Krelis boor nein 't es toch schang
Eine grooite mins en clan zooi bang
Now zich eeder maaktj gereid
Tot d ē verschrikkeluke streid,
KRELIS,
Teun gē hēj 'm nog neet gezeen
Aangers zooit uch wul ooiverzeen
Očh do veul ichtj' weer
Gauw achter idieeze stroek
Enz., Enz,
MIKKEN TEUNIS
Krelis jong 't kan neet bestoan
Det ich op te luip zooi goan
Al es z'ne kop auch nog zooi dik
Zieeker, det ich do juust op mik.
KRELIS,
't iHieet ne stert met ene dikke kwast
Vuur gei geldj pak ich 'm d'r met vast
Och do veul ich tj ' weer
Enz,, Enz,
MIKKEN TEUNIS,
Al es z'ne stert auch nog zooi lang
Toch b in ich vuur hem neet bang
Al estj now nog zooi ei vrieemd deer
Ich sloan 'm met m'ne sabel nieer,
KRELIS;
As h ē efkus no uch kiektj
Estj of al eure mood bezwiektj
Och ich veultj alweer.
Enz,, Enz,
MjKKEN TEUNIS,
Nou hieeg ut lang genoeg gedooird
Kom dn duuvel now vermoordj
Bij mich hoofdje neet bang te zeen
Kom v ē goan dr now same hieen,
KRELIS,
,

,

,

Jo ich zal dan met uch goan
Mēr ich blief van verre stoan
Och ich veultj alweer
Enz,, Enz.

VULPENHOUDERS, Boekhandel H. Linskens,

MIKKEN TEUNIS,
Kom Krelis wiestj mich now d'n draak,
Kom wiestj mich now dn draak,
Dan houw 'g 'm efkus midde dooir,
KRELIS,
Maak d ēt hē dich mer zelf neet raaktj
Det h ē dich zelf neet raaktj
En gank dr zeif mer neet vandooir,
MIKKEN TEUNIS.
Wooi liktje dan, d ēt ich 'm yang
KRELIS.
Dõ guns, do guns
MIKKEN TEUNIS,
Ich bin neet bang d ēt waas toch schang.
KRELIS.
Neet woar, neet woar,
As dich 'm zeif gezeen eins hebs luipst
Tich auch wēg van Loar,
MIKKEN TEUNIS,
Gē waarschowt mich mer as je em zeetj
Gē waarschowt mich m ēr as je em zeetj
Dan pak ich 'm daluk met zene nek.
KRELIS,
Och Teun det durfst tich toch neet,
Och Teun de L durfst tich toch neet,
Dow most mi)r 'ns zeen waat ich tich zek,
MIKKEN TEUNIS,
Det zooi ich wul eins wille zeen
Pet zooi ich wul eins wille zeen
Det ich b a ng vuur dn duuvel woor,
KR.ELIS,
Dow hebst al dadluk diene zin
Dow hebst al dadluk diene zin
Dreij dich m ē r eins hieel efkus um,
MIKKEN TEUNIS.
Help, Krelis help. Help, Krelis help,
KRELIS,
Pak vast, pak vast,
MIKKEN TEUNIS,
Help, Krelis help, Help, Krelis help,
KRLLIS,
Neet woar, neet woar,
MIKKEN TEUNIS,
Kom Krelis loat os vluchtte goan,
Want hij dreigtj grooit gevoar,
SCHOUT,
Lompe vlieegel toch
H ē j ē eur auge nog,
Kundje mich dan soms neet mieer zeen stoan
Nein m ēr ties toch schang
Urn toch te zeen zooi bang
En dan same op te luip te goan,

Drrnktj WERTHA BEER,

KRELIS,
Och jo menieer de schout
Dn duuvel ēs zooi stout
D ē maaktj nog gegēve al van kant
As je vuur 'm stoatj
Of m ēr no um sloatj
Daluk h ē je 't met 'm aan de hand,
SCHOUT.
Waat es tr r.ow kepot
Schaamdje uch neet mermot
Um dr van schrik toch zooi haard te goan loupe
Luiptj zich de bein host out onger zn' vot.
MIKKEN TEUNIS,
J o mer 't es neet te doon
De mood zonk mich in m'n schoon
Toen mich dn duuvel kieek recht in 't gezicht
Bin ich vuur hem gezwichtj.
SCHOUT.
Nein m ēr now wurret schooin
Looi heb ich, gein pelies van doon
As tr waat boetegewooins es te doon
Dan 2inktj 'r de mood dadeluk in d e schoon.
MIKKEN TEUNIS.
As j ē 'm self aanschouwtj
Weit ich detj uch berouwdj
Waal d ē t je d ® now zoo juust hebtj gezachtj
Det haaij ich nooit gedachtj,
SCHOUT,
Tow langer neet gekletstj
Al vuls te lang gezwetstj
G ē twiee bang schieters gotj saam mer no hoes
Dn duuvel d ē hieet uch misschien al gekroestj,
M Ŗ KKKEN TEUNIS EN KRELIS SAMEN,
Nein schout det kan neet goan
Vē lotten uch allein neet stoan
Want 't gevoar es toch werkluk te grooit
Dn duuvel d ē maaktj uch dooid,
SCHOUT,
Now motje mich eins wieze
Wooi zich ,dn duuvel heltj
Dan zal ich hem wul kriege
Detj u rn neet erg beveldj,
MIKKEN TEUNIS,
Hieer schout d'n duuvel d ē es hij
D ē liktj hij in de hek
V ē zeen dr nc,w al hieel ,docht bij
Geluifdj mich waat ich uch zek,
SCHOUT.
Dan zulle v ē te saam
Geliek 'm vallen aan

WERTHA eur beerke,
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MIKKEN TEUNIS,
Do liktj, schout en waat tunktj uch now
Es d ē neet lieeluker as 'n kow
KRELIS,
Ich durf tr neet mieer te kieeke hieen
Ich loup gouw noa hoe s tow al no oois Lieen,
SCHOUT,
Tow Teunke trek idiene sabel gauw
MIKKEN TEUNIS,
Och hieeremetiet ich val dadeluk flauw
KRELIS,
En ich heb alweer pien, .hij in miene boeik,
Och wooi ving ich now gauw eine stroek,
SCHOUT,
All ē now Mikken Teunis booij
Dow angers zoo koxdaat,
Ich loot .dich roope al oet Rooij
Allē maak dich paraat.
MTKKEN TEUNIS,
Hieer Schout h ē hieet mich al eins gehadj
Ich durf tr fleet mieer aan
M'ne sabel hieet h ē mich al gejat
Wat yang ich now toch aan,
SCHOUT.
Pak now d'n duuvel vast
En houw 'm op z'ne bast,
MIKKEN TEUNIS,
Do liktj, enz,

SCHOUT,
Hē je toch van ze l ē ve
Zooi lummels ooits gezeen
Doa stoan ze now te b ēve
Wooi mot d ē t now toch hieen,
MjKKE .N TEUNIS,
Och hieer schout zeetj toch neet zooi kwoad
G ē wetj neet waat h ē kan
Gē wetj neet wooi h ē vuur es in stoat
Blieftj tr mer stillekes van,
SCHOUT,
't Es ongepez metieerd.j
Heb ich tj uch zooi gelieerdj
MIKKEN TEUNIS,
Do liktj enz,
TROEP BOEREN,
Vē boore, v ē loore en trekke dr op los
Vē goan dn duuvel hale en v ē zulle 't hem betale
V ē goan dn duuvel vange en maken 'm kepot
,

Falderie faldera dn duuvel mot dr aan ja, ja ) bis,
,

Rogstēkers drinktj WERTHA.

le BOER,
V ē st ēke met rē ke met zeisen en met peek
V ē zulle 'm us smieeere en dan es mores lieere
Hē zal dr van goan kriege 't es met hem gedoan
Falderie, enz,
2e BOER,
En as ,h ē zooi passe neet danig good op
Dan zal h ē 't nooit verg ēte vergē te vergē te
Dan zal h ē 't nooits verg ēte want zooi kriegtj d ē dan klop,
Falderie, enz,
3e BOER,
V ē zulle 'm vinge 'm vinge hij of doa
Dan zullen v ēr 'm dwinge, m. awinge, 'm .dwinge
Dan zullen v ē 'm dwinge vertrekken doon van Loar.
Falderie, enz.
4e BOER,
Dus alle, neet kalle en dapper dr op los
V ē br ēke n'm z'n botte kepotte kepotte
V ē br ēke 'm z'n botte en hangen 'm clan op,
Falderie, enz,
HENDRIK VOS,
Hij bin i čh eindeluk op Loar
Ich heb verdikkeme 'n bloar
Van det zitte op d ē witte
Ziene maag're rubbekast
Mienen Os det es eine luie klant
D ē ē s neet bij de hand
En d ē deut alles op zie gemaak,
Wij haard det ich auch kaak,
'

'

Wist ich now wooi d'n duuvel laag
Dan goof ich um ne flinke slaag
Met m'ne vliegel met m'ne vliegel
Zooi m ēr pat. op ziene maag
Mer zooij d ēt misschien dn duuvel zeen
Det lieeluk smieerug bieest
Det hieet eine stert wij 'n erm zooi dik,
Ich sterf hoast van de schrik,
,

Jong, jong es det ei lieluk dink
't Es gei vleisch en auch geine schink
°t Liektj werrechtig allemachtig
Toch dn duuvel wul te zeen
Waat hieet d ē Kerrel 'n grooite moel
En auge wij van vloer
0 Jussus, m'n Os hieet 'm auch gezeen
H ē gieet tr mich van dooir,
PASTOOR.
Sa mense lief ga eens op zei, Kadileke, kadoeleke, kadoe
KOSTER,
Op dat ik deeze plaats eens even wij,
[ haberdie hoberdoe, haberdalia, Sacilia,

WERTHA BEER.

PASTOOR.
Kom Koster geef mij 't kwastje aan
Dan is 't zoo aanstond& reeds gedaan,
KOSTER,
Menieer Pustooir hij es h ē al
Mēr wachtj dē ich op m'n knijje val
Sa duvelke lie, sa duvelke fijn
Gij moogt er hieer niet langer zijn,
Ga en vertrek terstond van hieer
Gij leeluk menig heele dier
Wat toeft gij nu nog langer hieer,
BOEREN, enz,
Och Heerejei, Och hieerejei
Zooi nen duuvel d.ē veltj toch neet mei
Hē gieet vur neemen op te luip,
Zeif neet vuur de pestooir zien knuip
Och Hieerejei och Hieerejei
Zooinen duuvel d ē veltj toch neet meij.
Ze zachtte wul at Jan van Truj
Auch van dn duuvel gaaf de bruij
Mer och waar d ē now mr present
Want d ē t ē s toch 'n dappere vent.
Ze zachten enz,
,

Do kumptje aan do kumptje aan
D ē maaktj gegēve 'n indj tr aan
Waat kiektje vrieej waat esse sterk
Jo d ēt ē s vuur hem presies ei werk.
Dõ kumptje aan, enz,
JAN.
Mieke leef, och hertendeef
Bin neet zooi onrustig
Dow hoofst neet bang te zeen,
MIEKE,
Lieeve Jan, och loester dan
Loat d'n duuvel loupe
Hoj din hang idr van
Jan bin toch d'n zieel gedachtig
Want dn duuvel es zooi machtig
As d ē dich soms ooiverwintj
Weem weit wa a t , hē met dich begintj.
BOEREN, enz,
Och Jan leef toch, och hellup toch
Altieed zitj hij din duvel nog
Gei mins . d ē hem te durftj wieerstoan
Hē zal os alle nog versloan,
Och Jan leef toch, enz,

WERTHA BEER is prima,

SCHOUT,
Nog altied est 't gevoar
Vuur oois stedje neet bezwooire
Dn duuvel hij op Loar
Dij vluchtte de burgers en boore
De dapperste luij es de schrik urn 't hert geslage
Vuur tdieez nutte prij en neemeneed durftj zich te woage
En zelf Sis oet 't Zwerd
En Jan Kloes onververdj
Jo kerels zoo sterk as ei perd
Ze zeen amoal te saam op te luip motte goan
Zooi lieeluk hieet 'hij dn duuvel gedoan ) bis,
MIEKE,

JAN.

Now est lang genog gewestj,
Now est lang genog gewestj,
Now in 't gewieer
Ich sloan dn duuvel ter nieer
Now hem vermooirdj en ongestooirdj
Met 'n reek dooirboordj,

Nein, Nein
Nein, Nein

VROUWSPERSOON,
Jan st ēk en raak 'm good
Jan st ē k en st ē ik tr toch neet n ē ve,
MIEKE,
Nein Jan st ē k 'm neet want d ēt kost tich misschien die l ēve,
VR OUWSPERSOON,
St ēk Jan, st ē k toch, st ē k met betrouwe
•

M (EKE,
Nein, Jan nein, nein , st ē k 'm neet 't zal dich rouwe
Jan st ē k en raak 'm good ) bis

JAN.
Och Mieke boat mich begoan, Och Jan.
Och Mieke boat mich begoan, Och Jan,
Weg, boat mich goan
't Es zooi dan gedoan,
Geftj mich .d ē reek of ich w ēr zeek,
As ich hij zooi mot stoan,
Jan st ē k enz. ) bis,
En now op den duivel los, nein, nein,
En now op den duivel los, nein, nein,
Now mot h ē d'r aan,
Ein indj kumptj tr aan.
Now of te nooit, Now of te nooit
St ē k ich dn •duuvel dooid,

WERTHA BEER is gezond,
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fijn potje beer en lekker taartjes.

G. GEENELAM8ERIGTS, Langstr 22, WEERT

Café Lenders
Langstraat 47,

Weert.

De Bakermat
der Rogstēkers.
ZALE\ voor alle
doeleinden disponibe l.

MAASSTRAAT WEERT
Fr. van KIMMENADE

GEVESTIGD

HET VOORDEELIGSTE en VERTROUWDSTE adres
voor DAMESHOEDEN.
Verder groote sorteering MANUFACTUREN.
LAGS PRIJZEN.
Tevens LUCHTSCHOMMELHOUDER.

-^

Tn. v a. Bosch-Mertens
Langstraat 48 - WEERT
Brood-, Koek- en Banketbakkerij.

VOERMAN,
Och, och, wat wil je toch gaan doen
Gij zult m'n vischje gaan bederven
Dat is toch heelemaal ondoordacht,
Wie had nu zoo jets ooit verwacht
Om zooveel herrie te gaan maken,
Al over deze visch
Die toch de mijne is
Die arme rog die ligt hier nog gij weet
Dat is de mijne toch,
Vannacht verloor ik mijnen visch
Ik heb toch zoolang loope zoeken
Maar ik dacht h ē ligt niet ver gewis
Want ik had !hem, nog niet Lang gemist
Ik ben daarom terug gevaren
En nu vind ik hem hier,
Dat doet mij veel plezier,
Kom hier m'ne jong 'k had scha gehad
As ik je niet gevonden h a d,
Adieu vaarwel ik vaar weer voort
Ik hoop dat je hieruit zult leeren
Dat men niet zoo heel ongestoord
'n Rog met rieken tand doorboord
Want nu zul je 't toch wel weten

Dat eene vreemde visch
Toch geenen duivel is
M'n goeie rog, hoe is 't moog'lijk toch
Aan te zien voor den duivel toch,
SCHOUT,
Gelukkig es 't gevoar gewieeke
Dn duuvel det woor toch mer eine v ē s
A s vē eins good haaie gekieeke
Dan lhaaije v ē det auch gezeen gew ē s
Mēr Jan es toch 'n flinke kerel
Ich bin van hem zieer good tevriee en auch content
Doarum kriegst dich van mich oois Mieke
Um d es tow dich zooi dapper hebst gewieerdj,
Ich weit d ē t dit mich nooit zal spieete
Det ich dich doarum now as schooinzooin neem
Dn houtre Kloas van Lieen mot wieke
Ich heb allang genog van ziee geflieem
Dow hebst geredj de ieer van 't Wieerter stedje
En doameij bin ich toch nateurlik zieer verieerdj
Doarum enz,
JAN.

Mieke waaot dunktj dich haaij ichtj neet gezachtj
Dēt d'r nog kans woor haai ich wul gedachtj
Dēt v ē d ein d'anger nog ooit zooije kriege
Dēt haats tich toch zieeker nooit mieer verwachtj

Echte Rogst'e kers drinke WERTHA.
,

MIEKE,
Jan och jong leef waat ,zal ich tr van spr ē ke
Ich bin zooi gelukkig now op dit mement
Ich zooi wille lache en in huule oetbr ēke
Ich bin dr zooi good van content.
Refrein,
SAMEN.
Waat zeen v ē tevrieeje
Alle leit es now gelieje
V ē l ē ve allein vuur os twie ē e
Waat zeen v ē toch verblietj
V ē konne beginne
Ein van hert ein van zinne
V ē tr ē je 't Y ēve zooi binne
Now zeen v ē tevrieej,
JAN.
Och Mieke leef as v ē now swam zeen getrouwdj
Dan hooip ich det det dich toch nooits neet berouwdj
Ich zal vuur dich werke bij daag en bij nachtte
Want ich heb altied op dien leefdje vertrouwdj,
MIEKE,
Och leeve Jan as dich wist wij mien hertje
Stieeds aan c'ich dinktj en altied vuur dich kloptj
Wij ich dich leef heb in leid en in smerte
Hi; ich o f mien hand dich d'r op.
,

Refrein.
SCHOUT,
Gotj now gelukkig same lēve
Vereinigd same dooir de leefdjeband
Miee kan ich uch toch wul . neet g ēve
Gotj zooi dooir te l ēve same hand in hand
Jā l ēftj gelukkig alle twiee
L ē ftj steeds gelukkig en tevrieej
Dan bringjt uch jo d ēt ē s gegē ve
Elk joar ei rogst ēkerke of misschien wul twiee
HLND RIK VOS,
Ich bin weer hij waat bin ich blij
'

Ich heb d'n os weer met z'n prij
D ē ging loupe, id ē ging loupe

Toen h ē m ēr dn duuvel rooik
Mer mienen os dē es auch hieel bang
Des vuvr ene os gein schang,
En toen
mich woor van dooir gegoan
Kok ich neet blieve stoan,
PASTOOR EN KOSTER,
Och menscherr, ik bemerk daar pas, kadeleke, enz,
Hij gaf rnij de verkeerde kwast,

KOSTER,
Menieer Pastoor ich haai mich vergistj
Ich pakdje um oet de verkeerdje kist
PASTOOR.
Als ge mij 1lem nog eens wijde laat,
Dan weet ik zeker dat hij gaat.

WERTHA BEER ēs puik,

AT LEN,
Det es neet nooidig mieer, Nein zieeker (bis)
Dēt es neet nooidig miee want alles ēs in vriej
G ē kuntj now eure kwast wul spare (bis)
Jó hangtj now eure kwast gerustj weer in de kast,
SCHUTTERIJ,
Vē zeen de Wieerter schutters, enz,
HOOFDMAN,
H ē je idn fduuvel now nog neet kepot,
Nein m ēr d ē t staaltj now toch nerregus op
Vē hebbe gezochtj hij op Loar ooiveral
Nein mer det e s toch ei gek geval
Det eeder d'n duuvel zuut wij tje verteldj
En neemeneed, 'm nog hieet nieer geveldj
Det baantje d ēt es toch vuur de schutterij
Jo v ē zeen doarum zelf hieel blij
Wooi liktje, enz,
,

At LEN (semen),
Dn duuvel es al lang vertrokke v ertrokkz
Dn duuvel es al lang verdwieene hi ; van d;ees
Mēr dF es neet vuur uch geschrokke (bYs)
Gē woordj bang,

ALLEN,
Boore, Burgers en Boorinne
De klucht es oet gotj hoeswaarts tow
G ē kuntj uch thoes dan eins bezinne
Wij d ēt dieez sage hij ontstong
Wij d ē t oois gooi oj Wieerter minse
Zooi krieege de rogst ē kers naam
Ze zeen as rogst ē kers gebooire )
) bis
L ē ve de Rog lē ve de faam
L ē ve de Rog es hij d e leuze
L ē ve ide rog oois woape schildj
D e bijnaam van oois eige keuze
D ēt wetj in Wieert 't kleinste kindj
En altied zal hij 't lieed wieerklinke
Vē hooipe zelf nog 1000 joar
L ēve de rog en Wieerter minse )
) bis
L ēve de rog de rog van Loar
L ē ve de rog roope vē met bliedschap
L ē ve de rog astj spanne zooi
De Wieerter jong l ēftj boete vijandschap
De Wieerter zeen van gooie allooij
L ēve de rog zooi lang id'n tooire
De Wieerter Reus nog recht en stieet
Vē zeen as Rogst ēkers gebooire
)
L ē ve de Rog vivat oois Wieert,
) bis
,

Einde,
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PARKER VULPENNEN, Boekhandel H. Linskens.

JAC. PAULUSSEN Zn.
BEEKSTRAAT 63 - WEERT
Tabak- en Sigarenfabriek
„Het Wapen van Weed"
GROOTHANDEL in STEENKOLEN, ANTHRACIET,
COKES, BRIKETTEN, enz. enz.
Tevens VERHUUR-INRICHTING van LUXE AUTO's

Fa. Cas. Jansen-Meewis
WEERT
MARKT
de van ouds bekende zaak, dus

je adres
voor Dames-Confectie,
Manufacturen,
Tapijten,
Linoleum en
Gordijnen.

brengen U steeds het nteuwste
Vraagt prijsopgave zonder verplichting

Gebrs. van Brussel
Electrische

Runds-, Kalfs- en Varkensslagerij
Langstraat 36, WEERT

-

Telefoon 118

Matti Everaers-Franken
Aannemer.
HANDEL in

Bouwmaterialen.
LANGSTRAAT

12 - Telefoon 156 - WEERT

VERHA GENGEENE
WEERT
Gas, Water en Electriciteit.
I Jzerhandel.
Speciaal voor het Bouwvak

Vertegenwoordiger der LIPS - FA B R I E K EN

Café-Resta ii r ą ti t

Wed. Adriaens
B1EST

-

W EtIRT

BILL1JKE PRIJ'LEN

Wullem Stienen-Siivrants
van 't kanaal,
oeveral en
kumptj met zien
bezurgtj uch alles aan hoes van

l č vensmiddelen tieege lieege priezen

W Segers-Teunissen
OELEMARKT - WEERT

Brood-, Koek- en Banketbakkerij
Fijne Bonbons, Chocolade- en
Dessert- Art ikelen.

H. LOOLEN
MAGAZIJN „DE ZON"
HOOGSTRAAT 10 - WEERT
TELEFOON 100

Groote sorteering

Schoenen en Manufacturen
LAGE PRIJZEN
Groote keuze

Tapijten, Loopers, Matten
en Vitrages.

Henri GERITS
HOOGSTRAAT

-

WEERT

GRiIIiLUR

DAMES -EN HEERENKAPPER
AGENT COSTUMEHUIS SCHIPPERS.

Eederein wetj Hewes,
det bij VEUS in de Hoegstraot

de beste yes es.
P. v d FEESTEN&Zn.
BIEST - WEERT.

ELECTRISCHE en SANITAIRE ARTIKELEN.
Billijke prijzen.

Het adres
voor Dames- en tieere n - Mode - Artikelen
is en blijft

„De Goedkoope Bazaar"
L. vOSSEN
WEERT, Maasstraat 5 - HEERLEN, Willemstr. 51

M. Moons- Peerlings, Tungeiroy
VERHUUR van LUXE AUTO's
Transporten naar alle plaatsen
Stoom-Houtzagerij
Benzine - Olie - Banden

Gerard Linssen-Thyssen
Buitenwal 9 - WEERT.

Eerste klas Zadelmakerij.

Auto - bekleeding.

Het Kappershuis W. Verharen
LANGSTRAAT - WEERT.
Rogstēkers laotj uch bij os sch ē ren en eur haor sn ēje.

P. Smeets-Mennen, Biest 47,Weert
bij de Brug.

HANDEL IN GRAS- EN KLAVERZADEN

M, Weegels & Zn.

GROOTHANDEL IN

BOUWMATERIALEN

LEVERING PER EIGEN VRACHTWAGENS
FRANCO WERK

H.H. Landbouwers l

Uw welbegrepen eiqenbelanq brengt mee dat l
proef neemt en steeds gebruikt Van de Venne's
Zemels en Grint.
Weet Gij oak welke eigenschap onze Tarwezemelen en Grint nog 'bez
de gegarandeerde zuiverheid?
Gij zijt er steeds zeker van bij ons en onze wederverkoopers versche \J
vangen, hetgeen een hoofdvereischte is veer dit artikel.
Let er eens op als Gij van de concurrentie koopt !

v.h. GEBRS VAN DE VENNE

N.V. M-EELFABRIEK TE WEERT

