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Ome D6rrek beschikt . .
't Was de eerste weke in 't Ni'je
Joar!
Zi'j waren mit lochten al van huus
egoane noar de Geesenkaamp. Doar
wollen ze wat zwoare ieken ummehouwen, die ze as gebinten neudig
harren yelp- 't ni'je huus, dat Ilendik
Lamers urn Meie kloar zul hebben.
Want tegen de Meitidd zul hi'j de
breugeinan w ēzen en een flink spil
iKriegen.
„Det harrie vrogger ook nooit
edroomd, jonchien", z ēē Roef Albers,
die mit hum deur de sni'j baggerde.
Toe azzie in de Wulpe woonden en
wi'j in de Riest zw8mden, toe lachtie
wat um zokke dingen...."
„D'r is veule veraanderd. Roef en
nog biw der niet" zēē Hendik langsem,
want d'r is mks veraanderlukker as
een mēēnse...."
De sni'j knarrepte onder de klompen en de beide aandern kunnie zowat
niet zien van de mist. Stoadeg an
stapten ze voort ieder har zien gedachten.... Hendik was wat vr8md
in 't heufd. Zulter an liggen, dettet
zo'n vrtimd Oldejoar ewest was? Of
wast verbeelding? Det joar zul hum
heugen. Det wus hi'j veur goed. Eerst
die braand in de Wulpe, woar as hi'j
allent uut ekomen was, en woar zien
olden zo slim wegekomen waren, det
ze beide sttirrem waren. Toe de onzekerheid woar as hi'j hen mus....
Gelokkig har Willem Jaans — zien
heerschop — op Stienbarreng een upperknecht neudeg had en doar har hi'j
mit plezier ediend; hi'j har der hārd
mutten warken en zo kon hi'j Annechien vergē ten. Doar har hi'j al een
paar joar hen egoane, en ze waren
't al iens ewest ook, aster det prootien
mar niet ekomen was. Wie har de
Wulpe annesteuken? Zul Annechien
zien Va det edoane hebben, zoas de
mēē nsen wollen? Umdet hi'j der op
tegen was, det zien dochter heur verslingerde an zo'n meierszeune as Hendik? Wel waster gien bewies, mar....
Roef Albers har hum verspreuken en
zodoende was hi'j der achter ekomen,,
wat de mēē nsen your woar vertelden.... Det har hum stillemaakt en
hi'j har 't laclien verleerd, toe hi'j 't
uutemdakt har. „Of hi'j d'r ook onder
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te doende hef" z ēēn de mēēnsen en
ze keken medeliedeg noar zien strakke uutkiek. 't Joar was verbi'j egoane
en hi'j was bliede west, datter veule
warrek te verrichten was, umdet Willem Jaans an de krummel ekomen was
en weinig meer doen kun.
„Gelokkeg det oeze Awbertien een
goeje jonge hef; dan kunt die urn Meie
der - bi'j in trouwen", har Willem tegen de vrouwe zegd, krek toe Jantien,
de aandere dochter veurnuus ekomen
was.
Jantien • waster van eschrukken,
want zi'j was de oldste en honk slim
an 't olderlukke huus. Zi'j wus wel,
det heur zuster getrek an de rok har,
mar dit was Leur toch te onverwacht.
Niet det zi'j heur gien jonge gunde.
Bel nee! Mar niet, det ze hier bi'j in
zullen komen wonen . . . .
Van die dag of an veraanderde J antien. Now wol zi'j een jonge hebben!
Wol ze ook mit Meie trouwen urn hier
te kunnen blieven later! Zi'j wolder
niet oaver blieven. • Mar de jonges loat
heur niet dwingen. Ook niet deur Jantien, die een groot spil te wachten
hef. Want die as zi'j wil hebben, wilt
heur niet hebben en die noar Jantien
kiekt, bint heur weer te min. Det is
now iemoal zoi
Toe 't in de bouw was warrekte ze
't mieste mit Hendik en wat heur nooit
opevollen was, zag ze now: wat een
flinke jonge det was* En knap was hi'j
ook. Mooie ogen! En hoar zo aster mar
weineg harren. Hi'j mus allent wat
minder eernsachteg toekieken! Mar
ja, det har joa zien r ēden. Zo har ze
emiemerd en prakkezeerd en wat as
ze nooit har willen geleuven, ast heur
verteld was, det gebeurde. Ze mug
hum hoe lange hoe liever lien.
Eerst wol ze det veur heur zols niet
weten! D'r kun joa niks van komen.
Hi'j was joa mar een meierskiend, al
wast mit eren en zi'j was joa ien van
de riekste maais uut Zuudwolde. Derbi'j wol heur va van gevri'j in huus
niks weten! Har hi'j doarumme de
veurege upperknecht niet opezegd, toe
hi'j hum mit Trinoa, de uppermeid, in
't noamthuus attrapeerd har?
Van die tied of . an gaf zi'j acht op
alles wat Hendik angunk. Een majn
har hi'j vaste niet meer. Hi'j gunk joa
's Zoaterdesoams nooit vurt en 'š Zun2

des kwamp hi'j allent in de karke....
Nee, een majn har hi'j niet!
Toe 't Groot-Alcierhilleng-Donderdag
was waren ze hen M6ppelt ewest, zoast gebruuk was Hendik har anespand
en zo waren ze d'r hen evaren en la-

ter uut menare goane. 't Was vr8rnd
ewest: M8ppelt was vol vollek ewest
en toch waster onder al die jonges
gien iene, die Jantien leek. Wel harren ze heur een keer of wat evreugen, mar zi'j har bedaankt. Onderde
haand wast al mooi noa de middag
ew6rren en wol ze mar det Hendik d'r
ook was. Mar toe ze hen kieken gunk
bi'j de stalholder, was hi'j doar al.
,'k Hebbe al een posien ewacht" z ēē
hi'j, stunt op en spande an. Eēmties
later reden ze op huus an. „Loat hum
mar stappen" zēē Jantien, „wi'j kunter
nog wel komen".
Ze preuten wel wat, mar van rechten wollet toch niet. 't Was ofter wat
tussen heur h8nk, woar gien iene
oaver proten wol. Toe ze 't eerste tolhekke deur waren vreug Jantien:
„Hebbie gien bekenden eziene? le waren al zo vrog bi'j de stalholder zēē
mi'j die". „Och ja", meende Hendik,
„'k harre d'r de rechte oaregheid niet
an. 'k Zage oe nog stoan in de Heufdstroate mit Jan van Willem, mar det
was ook alles".
Toe w8rde d'r een hiele tied niks
ezegd, mar bi'j de Raaverst vreug Jantien: „Hej 't urn mi'j eleuten, daj gien
main evreugen hebt?" Hendik zē6
niks, „Det har joa niet ehoefd" meende 't majn.
„'k Harre veur vaste dacht, dettie
gezelschop mitbrengen zullen". „Ja
jonchien" zēē Jantien, „det wollik now
ies niet doen urn oe. Begriepie?"
„Einluk niet" was zien bescheid,
mar mit scheuter een knien oaver de
weg en toe was de proot er of, want
de broene schrikte en Hendik har
warrek um hum te hollen. 't Lokte en
toe ze in De Wiek waren, wol Jantien
mar ies anhollen en zo gebeurdet.
„Ie hebtet veur 't zeggen majn"
meende Hendik en wonder, hi'j lachte.
„Behalve dan toe aw in de bouw
waren" zēē Jantien, „want toe kommedeerde ie". Zo preuten ze deur, veuren weg, preuten wieder en de broene har gien hoast, want hi'j vuulde
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't leide aamperan. De beide harren
now hiel wat te vertellen. Van 't warrek kwampt op Awbertien en op de
olden en onderwiel scheuf Jantien
dichter op Hendik an. „'t Wordt fris"
zēē ze. „Dan mussik oe mar ies wat
warmte geven" meende hi'j en dee heur
een dēken um de voeten. Mar mit
vuulde hi'j det ze hum ummepakte en
hichtte ,,Waorumme warmie mi'j niet
bēter?" „D'r •kan joa toch niks van
komen" schrikte Hendik. „Ie bint een
boerendochter en ikke . . . . de knecht".
„En toch kant mi'j niet schēlen. Oe
willik hebben en aans gien iene. En
lange wachten willik niet . . . . Mar ie
wilt joa niet . . . . " 't Soesde um Hendik hen. Zult woar wēzen, wat Jan-:
tien zēē. Was ze doarumme de leste
tied zo stille en verlegen ewest?
't Peerd stapte voort. Stunt toe in
iens en mit een boms scheuten de beide in de wagen tegen menaar. „Azzie 't meent, azzie 't meent . . . . " hicht-.
te Hendik. „Van harten jong en in
huus zallikt heur vertellen ook". Mit
stapte heur iene verbi'j. „Now lu, ie
stoat doar ook vromd op de weg" lachte die. 't Was zo en doarumme kommedeerde Hendik daluk van ,,vurt
peerd!" Mar een ende wieder wast
weer 't zelde lietien; allent stuurde
Hendik de broene noar de kaante. „Zo
hefter gien iene last van" meende hi'j.
Wieder har Jantien 't woord en 't leste wat ze zēē was: „Mien va dot toch,
wat ik wille en aans goak noar me
Jantien en ome D'orrek. Die hebt gien
kiender en zi'j hebt veule mit mi'j
op....
.

t_.

En zo gebeurdet ook!
Want Willem Jaans wolder niks van
weten, toen Jantien de Zundag doarop vertelde, wat ze van plan was.
„Nooit! Zo lange azzik l ēve! Nooit!"
Jantien har niks ezegd mar noa 't ken
was ze hen de opkamer egoane, har
't ien en aander in een doek epakt en
was de deure uut egoane. Allent Hendik har ze op de dēēle goeiendag
ezegd. Goa hen me Jantien heur!
En ik kome niet eerder weer, veur dak
de wille kriege . . . . En as mien va oe
vurt stuurt, dan komie daluk heur!"
Mar Willem stuurde hum niet vurt!
Dienstvollek waster weineg en zunder
Hendik kun hi'j niet boerken. V ēērtien
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dage leut hi'j hum niet zien Toe reup
hi'j de jonge. Verweet hum, det hi'j
as knecht d'r hum mooi indreeien wol.
Mar Hendik kwamp now veur de eerste reize 16s en wel zo det Willem de
piepe uutgunk.
„Oen geld! Is hiel mooi, mar as Jantien trouwen wil, goaw liever in een
kamer wonen, as hier genoadebrood
&ten. Zo d ēēnkikter oaver...."
Det was een ni'j geluud veur de olde. Hi'j z ēē gien woord meer en toe
zien vrouwe in de keuken kwamp,
hichtte hi'j: „Begriept oe now toch
ies! Begriept oe now toch ies. Oeze
Jantien in de kamer wonen! Zul heur
det ienmoed wēzen?"
't Olde mēēnse kende heur dochter
en zēē allent: „Dēēnkt mar ies an
mien moeder, die wus ook wat ze
wol Doar wetie alles van".
Dit wus Willem, mar toegeven? Det
wa3 hi'j joa niet ewend!
't Was Karsttied ewest en de leste
weke van 't joar kwamp. De beide
vrouwlu harrent drok mit knieperties
en ni'-joarskoeken bakken. An Jantien w6rde altied edacht en now v ēēgde heur moe zo now en dan de ogen
ies of. Kwamp det van de rook? Aans
was Jantien d'r altied te springen. En
now....
Oldejoarsdag w6rdet. 't Beslag veur
de euliekrappen rees. Vanoamt zullen
ze die ken.... mar zonder Jantien..
Zo miemerde ze En ze zuchtte:
„Mut det now zo?"
Heur boas heurdet net. Ook hi'j har
de gedachten altied bi'j 't majn, al wol
hi'j 't gien woord hebben.
's Oams gunk 't vollek hen de karke. Net as aandere joaren Allent zat
Jantien now in de baank van me Jantien en Ome D6rrek. Heur va keek zo
now en dan heur kaante op.. Lusterde
weer noar de domeneer, dachte an zien
vrouwe....
Toe de karke uut was, was Willem
zo wat eerst op de diek. Hi'j wachtte
en toe hi'j D6rrek zag, reup hi'j hum
en zēē : „Ie mussen mit hen huus goan
jong, dan kow samen euliekrappen
ken „D6rrek wuster zo niet van, mar
toe zien vrouwe d'r glad veur was,
gunkt an en in 't veurbi'j goan reup
hi'j noaber Jan toe: „Zegt ēēm in huus,
daw wat later koomt".
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De manlu stapten wat langsem achteran en onderwiel zēē Willem, det
hi'j op aandere gedachten ekomen
was. Allent . . . . een meierszeune op de
olderlukke stēē. Det was hum te slim.
„4ch jong", zēē Dorrek, „ie mut joa
toch loaten tummeren en samen hew
laand te veule. As Jantien now ies bi'j
oes in de buurte een ni'j spil kreeg,
wast joa kloar . . . . De kroeme kaamp
en de dreei-akkers doerikter bi'j. En
dan kant angoan . . . . "
En zo gunkt an!
Nooit harren de euliekrappen heur
mit menaar zo goed esmaakt as disse
reize . . . .
En toe Dorrek mit Jantien op huus
an gungen, zēē die nog: „Now oeze
vollek. Dan houwie ankomen weke de
bomen veur de gebinten mar vaste en
dan kow wel wieder zien . . . . "
Toe Dorrek en Willem een joar of
wat later nog ies 't laand op de ni'je
stēē bekeken, vreug de eerste: „Now
Willem, hoe liektet?" „Best!" zēē die
en 't mooiste is daw allebeide benuumd bint ook. Now wete wi'j woar
aw veur ēleefd hebt. Veral now oeze
Ambertien nog gien kiender hef . . . .
Dorrek stapte langsem, z ēē niks,
lachte wat veur hum hen, mar dachte
zoveus te meer.
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De Hekse
Op Koldervēēne woonde lange lene
Roef Gēērts en de vrouwe net um de
Hoek. Ze harren goed heur brood, mar
zoast dltied giet, wast ook hier. Heur
ienegste kiend, de kleine Awbertien was
lan,ge niet in 6rder. 't Hengelde mar wat
hēnneweerdēn: now ies wat bēter, dan
weer wat slimmer, mar geed was 't
maachien van rechten nooit
Zi'j waren al urn road op de gaank
ewest, mar 't was altied faliekant uutekomen: 't kostte veule geld en helpen:.
nooit.
Zo zaten Roef mit de vrouwe 's oams
ies weer bi'j de plate en preuten 't gesprek van alle dage. ,,Wat of oeze Awbertien toch mekeren kun".
Doar gunk de zieddeure en Jantien
van Jan kwamp las heuren, of 't leste
middeltien nog wat ehi5lpen har.
„Nee! niks!" zēē Roef en toe wast
een ogenblik stille.
Jantien kuchte ies en zēē toe mit
heur schromme stemme: „Ja, oeze vollek, azzie zo voortgoat, dan wetikt ende wel" en ze zette een gezichte,
net of zi'j 't now wel ies vertellen
zul

, Wattan?" vreug de vrouwe.
„Och nja een m ēēnse kan
niet alles zeggen, wat aj zo anloopt,
mar azzik oe mit een beident ware,
dan zullik de m ēēnsen wat bi'j Awbertien vandoan hollen Ie kuntet nooit
weten en aj dan nog zo'n kroeme neuze hebt as
As wie?" bleus Roef daluk.
„Ja, doar mu'j zi5ls mar veui toekieken; ie bint aans ook maans zat.
Ik hebbeder 't miende van ezegd". En.
wieder preut ze oaver tbrref en dreugte; oaver koenen en enten
Toe ze vurt was zēēn de olden tegen
menaar: , Wie zul ze opt oge hebben?"
En ze gungen de hiele buurte bi'j
Ianges. Neuzen harren ze allemoale, be-halve Geesien Jaans, die de helfte verspeuld har bi'j een ruzie opt ies. Mar
een kroeme neuze? En dan nog een
grote ook
„Ik binder", z ēē Roef een poze later.
„Ik wete, wie aj bedoelt", z ēē zien
vrouwe daluk.
Meer w6rde der niet oaver eproot,
mar now keken ze alle dage uut noar
de kroeme neuze.
En die kwamp een goeie weke later
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weer ies noar 't zieke Awbertien kieken. Ze woonde een huus of wat van
heur of en was wedevrouwe. Iederiene
verwonderde d'r hum oaver, dat ze doar
zo allent dus wonen, mar Hillechien z ē ē
altied: „Woarumme zullik bange w ēzen ? Ik doe joa gien iene kwoad?" En
zo wast ook
Ze was nog mar aamperan in de kamer of Roef kwamp van butendeure
noar veurnuus en dee de butendeure op
de stikke. Toe muss de veurdeure vaste
„Wat doej tech Roelof", z ēē Hillechien, mar veur det ze d'r op verdacht
was houwde Roef mit de bessem op
heur in det ze 't uutgoelde.
„Roelof dan tech! Ie houwt mi'j dood
man! En wat hebbik oe dan tech edoane ?"
Oes niks! Mar det arme kiend zoveus
te meer! En azzie heur now niet zegent en dan veur goed hier vurt blieft,
komie hier niet l ēvent meer vandoan
Mit een hekse zoas ie bint mow ofwarken
Zo gunkt nog wat an en Hillechien
was niet zo geed of ze mus mit spi'je
een kringe um 't zieke maachien tiekenen, heur mit de wiesvinger een
kruus en een kringe opt veurheufd maken en zeggen: Ik zegene oe veur now
en later en doe 't mit spi'je en niet
mit water
Toe mug ze vurt en ze was bliede
det ze d'r 't l ēēmt ofebracht har, want
alles dee heur zeer, zo harren Roef en
de vrouwe heur trachaaid
...

"

"

Toch stapte ze de aandere dag noar
de schulte en die wus wat of hum to
doen stunt.
Dri'j dage later worden Roef en de
vrouwe opehaald en near Assen ebracht.
Dear kwamen ze veur 't verheur en
toe wordet hiel aans. Eerst was Roelef an de beurt. „Of ze een ziek maachien harren, det Awbertien edeupt

was?"

„Ja, det kun wel woar w ēzen! Awbertien was zien dochter! Wel zeker!
Mar ziek? Nee, doar wus hi'j zo niet
van. Now ja, ze was wel ies wat verkollen, mar dear harren aandere lu ook
wel last van. Mar aanders ziek? Nee,
det mug hum niet heugen
„Woarumme of hi'j Hillechien dan
zo eslagen har?"
,,Och ja, det zul hi'j meneer now ies
precies vertellen! Zien snoarse Willem"
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pien was lest bi'j heur te gaste west
en die har in 't weerummegoan woorden ekregen mit Hillechien. En die har
heur zo of edreugd mit de bessern, det,
tet mar goed was, det hi'j niet meer
bi'j de warken ewest har, toe ze weer
kwamp. Veral umdet zien schoonzuster wat simpel was, kun hi'j det hielemoale niet hebben. Nja! En now mugget goed wēzen of verkeerd, mar toe
as Hillechien een dag of wat elene bi'j
hum ekomen was, wast hum weer anevleugen en gek in de kop as hi'j was,
har hi'j heur opt jepon egeven. Zo wai
zul meneer ook wel begriepen kunnen.
Hi lle was groot en zien snoarse mar
een fienechien
Toe zien vrouwe veur 't verheur
kwamp, z ēē die zowat 't zelde lessien
op en det mit heur 'Zundese gezichte
en heur mooiste stemmechien.
Ze w6rden d'r in Assen mit verlēgen en umdettet nogal geleufwoardig
klunk en d'r aanders glen iene brj ewest was, gaven ze Roef een boete veur
de klappen, die hi'j Hillechien egeven
har en leuten de beide toe vri'j.

„Einluk har le 't mutten betalen",
z6 Roef later tegen Jantien van Jan,
mar die wus bescheid en rabbelde: „Of
hebbik antmit glen geliek had?"
„Ie harrent bi'j 't rechte ende", z66
Reef zien vrouwe toe, want veur 't eerste speult oeze Awbertien weer buten
* Historisch uit 1725.
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Amalia en Henduk
't I►s e'en joar .of wait elene, d e fter
opt V ēē ne e►en winkelier woonde, die
iene zeune har. D ies now niet zoveule
bezun,ders, mar Harm Jaans, de va►der
vuntet v an wel. har 't zo wied.
eb radht in d e f+em►iel1+e as hi'j ? Ben
grote winke,l vol goed en dan hi►evendal
van hum zo1s, det is de mojt ►e weerd..
Veral a'j mit niks begund hlnit en eerst
mittet pak de beer o p etro.kken hint.
Mar diet w:as alles m ar zo niie t vanz ols
ekornen ! 't Har j oaren eduurd, veurr diet
hi'j 't zo wied ekregen har
Nja! En toe mus hi'j ook ►einluk n og
een vrouwe zien be kri►egen, meende
de fiemielie. Mar al w as Harm Lo►ek i n
de negosie, op dit terrein was 'hi'j een
grote Hi'j h.ar now — zo gezegd
— hielendal net zo veule vrouwLuvlieis.
an hum as zien moor an d e h olse .
Now was det in zien tied al nlet
moor zo n►eudeg, want de maads w ord,en al wat .drokkler um a n kaant te
komen en zo duurdet weradhies glen
joar .of Harm s,tapte mit Geesien van
de Hoek • noar 't Gemientehuus..
Zi'j was wat j on,ger as hi'j ►en wat
f,te►neg van uutk►iek. Hour olden waren
kort noa menaar wog -ekontien en zo
was zi'j al b liede w est, det ze Harm
har kunnen kir,legen.
Harm zols was d'r ook best rnee
kontent. Gien. oāden meer ! „Dian hej
ook glen tjanik hen huus," zēē ha'j
vake. ,,Det is 't beste veur bieiide kaanfien . . . ."
Wat d e mē6nslen mar aa+mlper harr►en,
'dwell d►rornen gebeurde : Die beide kunr
nent best v7enen, ook al waster eersit
wel ies wat. En toe d'r twi'j joiar later
een kleine poppe kwamp en diet nog
,

. . . .

,

,

,

wel een jonge was . , leut Harm ztien
winkel en zien braandkaste geern een
poze allent um d e jonige an te geven.
Hi'j zul H►enduk hieten, net as zien va.
Eerst gunk dies goed, m ar zo asrt
meter giet in de w►erel d, d'r kwamp tegenslaig. Geesien w o rde ►ei,nluk n oioit
meter de olde en krummnei► de in 't leste
mar wat hen. Harm, die z151s starrek
as ie+zer was, preut eers+t wat van anstelleri'je en toe 't in,leit b,eter worde
mat al 't gedokter, gunk hi] les hen de
krudendokter um road. Now die wus
besdheid ! kun joa ēvrenmwn as de
igewone dokter die ziekte tegenho►hen,
die Geesien sloop * . Doarumme gaf hi'j
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Ook mar water mit en =olden me:
de lu wolon joa niet aanders!
Onderwiel grujde Henduk as kool,
gunk hen de gew one scihoele en leerde
best. Veu. le .speulen mit de jonges deer
hi'j niet, want hi'j mus n huus al gauw
helpen. Diet spaarde æn loopjonge uut
en 't ihuushollen was toich al be,zwoarluk genog, vunt H,arrem. Wat 1.1aj .now
an ieen vrouwe, die altied zieik was en
altied geld kostte. „Jonchien," z ē hi' j
altied, „kiekt later bē ter uut as ik
edoane hebbe, want ie hebter oie
mele. Begriepie diet?"
Henduk begrepier earst wel niet zo
veulie van, mar in 't leste wus niet.
aander8 en zēē, dettet in brder zul komen.
Zo •nverziens was zien moie vurt
iereisd! En missen dean ze ,heur einluk
'hielemoale niet, umdiet ze zo Lange ziek
iewest was en noolt wat veur heur
Lef vreug.
Zo• lēēfden ze dan voort en huzeerdon mit Henderkien, de dieinstbode,
die now al joiaren heur was; 't leek
net of AI 't meubetair heurde, zo
weineig veraanderde or j oar in, joiar
uut.
Tut ze ni'je buren kregen!
Dot was Amalia mit hour moodier of
die moodier mit Amalia. Ze schēēlden
monaar vief en twinteg joiar in leaftied, mar aanders kunnen 't wel zustars wzlen,.zo leken ze ,op menaar. Allent was 't kuken enikelt nog wiezer
as die berme! Mar aans: de gaank, de
stemme, die meneu.vels, alles 't zelde: Ooze Lieveneer op .de lippen, mar
die Duvel in 't harte. Ze iharren 't huus
van Harm zien buurman batten kopen
en die makelaar hair hum verteld, defter ,oiairieg ,geld mus zitten. Ze harren
tdie bridles van honderd mar zo kloar
liggen.
Harm kuin dot niet zo veule sch ēlen; die har now zitils geld zat en WI
vrouwlu .har hi'j glen belaank.
liar d'r al genog mit belēēfd," zēē hi"j
vake„,,en ze kostten alfied eon haand
vol geld; as ze glen mekeer harren,,
verknooiden ze 't an die pronk en cle
manlu kunnen .d'r mar veur sloven en
slavein .... Diet vertelde hij ook an die
buren
Zodoendie wus Eule al, gauw, dot
glen, kaans liar urn boas oaver hum en
zien senten te wtirren, zoas ze wel
edroomd liar, mar tocih bleef ze de
.stoadege buurvrouwe veur Harm
12

Want ze har de dochter joia nog:
heur Barta. Mar Barta was as name
lange net mood genog meer. Diet kunder nog op deur toe as ze bi'j de boar
verkeerden, mar now ze zo verneam
opt Vēēne woonden, gunk det niet Ianger. Ze harren d'r lange oaver fielosoteerd en 't was op ,Ama!ia uutedreeid.
Diet klu:nk goed en stunt mood ook
nog. En d'r bi'j opstrieken diit joa de
bolter verkopen!
Amalia h,ar volgenis heur zeggan
hiel wat getrek an de rok had, al was
doar aans gien iene van. Mar wie zal
ook alles weten? En van al det getrek
wast zieker ekomen, diet Amalia op een
meer op,lēēftied kwamp, det
ieziicht wtirde, mar det zbls ant zuken gunk. En de wereld wod, diet de
vrouwlu alent doarumme verihuusd warm.
nnn••

•

nnnnnn ...•n••n

Dime reize gunk die spekelas:e niet
verkeerd. Arnalia dreeide niog oaver
de stroate of ze achtiene was, meuk
altied 'e'en bossch,op WI die buren, Want
zi'j was hier joa vr6md en ze woil geren weten, mit wie of ze be maken
kreeg. Ooik stunt ze &tied kloar urn
de dienstbode van Harm te helpen: ze
h,ar joa oaveral xrerstaand van, was zuneg, stoadeg, urn 't mit de woorden
van heur moodier te zeggien: „ze waster
iene uut duzend!" Derbii was ze altied
vol zEirrege year H,enduk, umdet die zo
anent was. Ze prakkezeerde hum
die Zanigverteneginig, umdiet zo'n
merake.se moioi:e stemime hiar. Toe gunk
dr oak bi'j. En veur de uutvoering
repeteerden ze samen
Limit mar kart be zeiggen: ze was bi'l
Henduk, um Henduk en ze kun Wat
zbrge ang:et, zien moeder wel w ēzein,.
En al was 'hi'j ook net zo'n, doodle as
zien vaar, tocih Ivan hi'j hu:m best
allies scihikken
Umdet hi'j heur niet vreug, dee ze
't hum en toe ze veur de darde reize
uutvoerenig van die „Zaing" harren„ harran ze zo'n wille, det ze hum vreug, oft
net veule bēter was, diet hi'j mar bri
heur in kwamp wone:n. Dian kun ze
hum altied helpen en dan kunnen Ze
wel•trouwein .00k.
Henduk was Oink! wel kes
wat aans en dadhle d'r niet an det
Amalia wel ,een joar of tiene older
was as hi'j zčils
„Och door markie niiks, van, join13

chien" har EUle al vake fieuten.
is nog radder as ikkie" zēē ze„.,ik lope
nog as een fieter en d't bi'j, mi'j me-

keert nooit wat. Een dokter kennie
." •
wi'i.niiet
Mar ze dachte : „Nee, now ziie•j det
nog net .En aj 't in de ,gaten kriegt,
ist te late, want dan kuj niet aanders
ineer 'k Mutte •disse reize gek
."
vergissen of 't main krigit kloar
Now Amalia kreegt veur menare.
In de Meitied gungen ze hen 't gemilentehuus en Henduk kwamp WI de
vrouwlu in. Harm har 't best evunnen,
.dan kosttie 't hum - ook niks . . . .
Mar de wereld zēē : „Hoe 1st meugeluk, diet zo'n doazerd bi'j twil oldie
wieven intrekt. har net zo goed
mit zien gropmoieder kunne•n trouwen,
want Amalia s:pringt Ilene trappe oaver.
Die is al grootmoeder — mit de rabbielsnoete •dan — veur ze moeder ewest
hef. . As diet goed giet, Weber moor
goeid, 'hiellept oes Fes toekieken ."
Mar 't gunk! Al har 't nifet Gaver.
Hiendu:k wtirdie verztirgd ; hi'j wtirde
,diresseerd ; hi'j mug opzitt,en en potties
geven. Noar die „Zanig" , mug hi'j niet
moor, want doar wol Amalia niks meer
van weten . . . . Diet kostte geld en
w oar was diet now nog veur neudeg
now zi) hum har!
Eerst wol
nog wel ies wat tegenstribbelien, mar det gaf WI van
lieverloa op, want tegen twi'j vrouwlu
kun hi'j ndet op. En •d'r : „Zi'j mie:kieerden .noodt wat" wussen zie hum
be pas en be oinpias be verbellen. Dot
was awls as mit Zion moodier. . . ." En
hi'j? „Ook niet" har mutton zeggen,,
mar diet ,duis hd.1 niet fiber. As hill verk.oldien was — en dot was ihi'j iook enkelt — 'clan deen ze hum hiel plechteg
eon grauwe kladde mit wat ziepie op,
die btirst. Diet was zo good zēēn hum
die vrouwen. En as hi'j op die fietse
weg wol, kreeg een kraante veur
die b oek. Zoi good ztirgden ze veur
hum. ... Net as die mēēnsen veur die
kleine Mender, die ze in 't pak stopten . .
Zo, now en •dan wtirdet Henduk
'maclhtig! An 1 gerabbel on giebabbel
raakte
ewend.
wus al gauw,
•dettier glen lene goeie op de wereld
was as zien
vrouwlu, die 't altied
lens, warm
behalve ast. Gayer 1
geld gunk. Diet was
moioiste op de
wereld ; dux drepide ales umme. Dioar
'musisen ze altied m,e,er van hebben
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As zle doaru:mme kibbelden., gaven ze
:glen adht o p hum en zo anverziens
kw amp hi'j leis āi' j Larnert, de kastel ein teredhte, diie vi,ef huzen v an hum
of w.00nde . Eerst enkel t; latter v:akter !
Lamtert har begrip veur zien ellende
en drunk ook wel ies een keer veur
Rendukis ratan mee .
Mar toe d'r een moand of wat later
i!es of er'ekend mus warren, voltet
Hienduk dikke tegen. Geld ? Diet kreeg
nooit i n haan'en as urn 't of tie go•
wn. Want as hā 'j beurde stunt Amid a
al kloar um 't an te pakken. En m►eer
as nelgen stuver in de weke veu.r sigarem kreeg hā'j nooūt in de portem+enee
,,H,oe muk idoar miee an, Laimert ?"
steunde Henduk. „De vrouwlu hebt j ota
ai ded oaver geld en nog les geld as ze
gien aandere mēēnsen bi'j de nakke
hebt . . . ." En hi'j snotterde 't hoa,ste
uut.
Wadht mar zēē Lamert. „Ik zai wel
ēēm ieen bosisdhop sturen. D e koartclub
'zit todh in de veurzaal en die lu hebt
eon bek as een sdhēērmes."
D e koartciub begreep, defter w'at
moods te wadhtein was. Lange Jan
stapte daluk hen Amadia en vreug of
die derekt even bi'j Lamert kun komen, umdet Henduk zo vromd dee. ...
Amalia was van Hendukis uutstappleis
nog niks an ieleup►en en zū'j scheuk'te
as een kalkoense hane adhter Jan an.
Toe ze Henduk zag, sleug heur de
kleur uut : Wat doerie hier, zoeplappe !
Gauw hen huus. G-a-u-w !"
Henduk Ong vurt mit de start le Nissen de bienen, mar toe Amalia 130 de
tussiemdeure w as, zēē Lamert : ,,,.Wodilie mi'j de rēken antmit oak ē žm bet:alen ? I►e hebt joa de portemenee, zeg
H,enduk. 't Ls negensestig gulden en
v ē ērteg sent . . . ."
Een buldeinend gel,ach van de koartclub woarsdhouwde Amalia en . . . . zi'j
zēē hiel wat aanders, as ze van plan
tewest was . . . .
„Loopt mar ēēmtles mlee, Ong," kuchte zie, ,,dan kowt zo voort ēēm of warken . . . ."
Lamert leut hum niet neuigien ►, beurde
z:en geld en jammerde toe hi'j weer in
de zaal kwamp:
,,Begriep t mi'j det now les, Moe! Negenseste gulden en vēē rtieg sent hef
die on.,ge^ok d'r deur e1' ach.t . . . Ist^'en
zunde ? En glen scihaande !"
Hienduk gunk eerst dri'j dage later
. . . .

.
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weter hen de zake en toe zlen van hum
vreug, hoe of
zo onder de krabben kwamp,
„Die helat Eultien mit Amalia dr op eschilderd, mar
ze zultet wel niet weer doen ...."
En ze deen't ntiet weer ook, want
as ze ies .noarēkenden wat as zie
mussen kopen non de slag was heur
dot todh veus be duur.
En ,d'r
haven ze begrepen, diet
Lamert nog meer eleerd har as
hi"
sdh-uldenmaken en haandelden d'r noa,
Zo lotek waren ze wel.
Van die tied of an zat hi." nog wel
as eon geite an de stikke, mar mug
hum toch bew ēgen.
En doar hair
vrēde mee.
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Sp'nwiefien op
Den Eke!
Bried keek de olde Ekelenbarreg
dale op de diek, die der dwars oaver
hen leup. Hi'j har al veule ziene in de
joaren detter mēēnsen die weg langes
ekomen waren. En dezelde was hi'j
ook niet ebleven. Want der waren lu
ekomen, die urn hum hen huzeerd
harren; die evist harren in de Riest
en de plassen. Die toai waren as l ēēr
en heur m6jzaam harren kunnen redden.
As ze est8rrem waren, w8rden ze
verbraand. Dan gunk de rook oaver
de barreg en namen de vlammen wat
vergoan wol mee. Dan scheen de gloed
wied, wied vurt. En ast vuur uut was
w6rde de asse bi'j mekaar ev ēēgd en
kwamper weer een pottien bi'j de
aandern in de grond op de olde Ekel.
Zo wast geslacht noa geslacht egoane tut de grote starrefte ekomen was.
D'r was mar weineg vollek oavereble„
v en, det was zo wat allemoale vurtegoane umdet het bange w6rden was
veur de ploage en de starrefte.
Ook de olde wikkerse waster ebleven.... Ze har nog lange l ēēfd en.
vake was ze 's oams, as ze niet sloapen kun, noar de barreg egoane en
har doar boam op de heugte ez ēten.
Dan har ze uutekeken oaver 't lege
laand en vake har ze de tied vergZten. Dan was de moane opekomen en
as zien locht deur de boomtakken
speulde leek 't net of ze doar zat te
spinnen....
Dan zēēn de mēēnsen 's oams: „Ziej
doar 't Spinwiefien op den Ekel? Zi'j
d ēēnkt an wat verbi'j is en hef veurgezichten oaver wat oes boam 't heufd
hangt. Zi'j is een best m ēēnse...."
En altied as de lu in verlegenheid
zaten kwamen ze bi'j heur urn h6lpe.
Nooit gungen ze ongetreust weer
vurt....
Tut ook heur tied kwamp en zej
opereupen w6rde noar 't wiede laand
van Avaloen, woar zi'j an geleufden
en woar 't zo. mooi mus w ēzen. Woar
glen dood was en gien gebrek, gien
ongelok en gien nood....
Mar al was zi'j est6rrem, de m ēēn sen wollen doar niet an. En ze vertelden menaar dei ze der toch nog was
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doar op de olde stēē — det ze ieder
reize weer kwamp as van olds en dan
weer zat te spinnen as de moane zo
vr6md deur de kroepnevel keek.
Mar niet ieder kun heur now meer
zien. Allent de lu, die verl ēgen zaten,
harren det veurrecht....
Zo w6rde der eflusterd en zo gunk t
van geslacht op geslacht oaver....
Veule, veule later woonde Roelof
Harrems op 7tuudwolde. Hi'j was de
ienegste in de buurte, die gien kiender har en zien vrouwe har doar veulc onder te doen. Zi'j wachtten en
verlangden en verlangden en wachtten! —
En as 't noa Ni'j-jaor was en de yemetes begunden, dan kreet A wbertien
vake umdet ze wus, wat ze weer te
heuren zul kriegen
„Ik hollet niet vol! Ik goa niet meer
mee, want ik kan det geploag niet
meer anheuren ...."
,,Wat zullen de m ēēnsen dan wet
zeggen?" vreug heur boas. „Dan koomt
de proties joa krek 16s en dan hej dr
later nog meer verdriet van...."
Toe w6rde der niet meer oaver
eproot, mar 't gunk weer precies zo
as Awbertien 't veurziene har. En zi'j
kun det allemoale niet meer dragen
en w6rde smaller en smaller in 't gezichte en de kleur tr6k heur van de
wangen.
De noabers harrent er oaver en de
vrouwlu zēēn: „Wat zul Awbertien
toch onder de leden hebben. Zi'j kik zo
wit toe as een dock.... Doar komp 't
zeker ook van det ze gien kiender
hef....."
Heur m6je Annechien sprakter heur
ies oaver an, toe ze doar uut gasten
was en ze 't heufd weer zo leut hangen.
„Maachien, det giet verkeerd mit oe,
heur! Wat hej toch? Kunnie 't mit
Roef niet vienen, of ist wat aans.
St6rt oen harte mar ies uut aj doar
behoefte an hebt."
Ze harren menaar altied merakel
muggen lien en zo biechtte Awbertien
dan heur z6rge en heur vercTriet op en
ze kreet zo, det heur m6je d'r verlēgen
mee w6rde.
„Majn nog an toe! 't Kun joa nog
veule slimmer wē zen. Loate wi'j mar
ies een entien goan kuiern...."
Zo deen ze en van lieverloa w6rde
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Awbertien wat r8steger. En toe begunde Annechien te vertellen van wat
zi'j van heur grootmoeder heurd har,
toe ze as kiend doar bi'j de heerd zat.
Die wus veur zeker te vertellen, dettet
spinwiefien nog altied op den Eke1
kwamp. En lange lene harder een
vrouwe lēēfd net as Awbertien. En
die was doar hen ewest en har later
nog wel dri'j kiender ekregen.
„As de kroepnevel oaver 't laand
h8nk, mus ze op blote voeten van den
Ekel noar de Riest lopen, doar bi'j
lochte moane de voeten wassen en det
dri'j dage volhollen...."
Awbertien har niks ezegd toe heur
m6je det allemoale verteld har. Mar
toe 't zomer w6rde, stunt ze dri'j oams
op, toe heur boas sleup en dee wat zi'j
eheurd har, det ze mus doen. En ze
smeekte: „Ik hoape dettet helpen mag.
Wēē st mi'j toch gennoadeg! Woarumme alle aanderen wel en ikke allent
niet...."
En toe ze weerumme kwamp, leekt
heur toe of 't spinwiefien weer op
zien stēē zat. De moane stroalde zien
locht oaver de kroepnevel hen deur
de takken. En 't was net oft wiefien
nikkopte. Toe gunk ze getreust hen
bedde....
Woar oft van ekomen was, wus gien
iene, mar Awbertien w6rde slim ziek.
„Kolde!" zēē mi5je Annechien.... „en
det midden in de zomer." Al krummelde ze eerst nog wat hen, toch w8rde ze weer bēter en fleurde hielenclal
op. En det de wonderen de wereld nog
niet uut waren, begrepen de noabers,
toe der urn Meie bi'j Roef en Awbertien een jonge kwamp....
En ze zēēn: „Wie har det nog kunnen dēēnken...." Mar m6je Anne chien zēē nlks en lachte mar wat veur
heur hen....
Die wuster 't fijne van en aster urn
't Spinwiefien elachen w6rde, z ēē ze:
„Och mēēnsen holt oe toch stille! Der
is zoveule tussen hemel en aarde woar
aw niks van begriept. Aj 't geleuve
mar hebt, kompt vake goed. Loa w
oes doar mar bi'j hoIlen."
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De veedokter
't Is al , lange lene, detter in Rune
een man woonde, die een grate plase
har en die der wies op was, det hi'j
zokke mooie koenen har. 't Gunk hum
merakel goed en zo van lieverloa kun
hi'j oarig wat in 't kammenet opbarreng. Mar al zēēn de mēēnsen, dat hi'j
rieke was, hi'j bleef altied dezelde en
warrekte mit de knechts mee, zo als
hi'j dot van jongs of an ewend was.
Hi'j har mer'akel veule op mit zien
koenen en al gaf hi'j aanders weineg
geld uut, veur een mooie koe har hi'j
altied meer oaver as ieder aander.
Kwamper een mooie zwartbonte te
koop, dan must gek wēzen, as hi'j hum
niet kochte.
En zo har hi'j twi'j ure in 't ronde
de mooiste stal mit vee en was doar
oareg groats op.
Mar in de olde tieden ģebeurdet nog
al ies detter veeziekte kwamp en as
die zien oasem oaver 't laand lout goan,
dan wus die der niks van oft een goed
dier was of mar een minnig biessien.
Zodoende must Jan Lamers zien vee
ook al even goed ontgelden as det van
een aander. Veedokters ha'j toe mar
weineg en ien van de grootsten was
meister Joapek uut Ommen.
Die reisde zols de boer ook wel ies of,
mar miest mussen de lu mar noar Ommen tien urn doar road te halen. Veule
last barren ze doar niet mee, want de
veedokter kun an 't hoar van een koe
al zien, wat your ongemak 't dier har.
Jan Lamers har urn al die verhalen
altied elacht, mar toe hum der dri'j van
zien beste koenen doodegoane waren en
eels vēērde 't ook leek te kriegen, worde 't hum toch te benauwd en spande
hi'j de roene your de wagen en veur
hen Ommen.
En urn hum goed te hollen z ēē hi'j
tegen 't dienstvollek: „Now zulle wi'j
dan toch ies kieken of die Joapek Veedokter d'r wat van wet. Geeft mi'j ies
een fossien hoar van die zwarte kolde,
die gien mekeer hef en een fosse van
de bleure, die azzik voel schouwe". Beide fossies dee hi'j in een deusien bezik
en reed toe vurt
...

...

...

...

...

...

...

In Ommen vreug hi'j de kastelein
woar of de veedokter woonde en stapte der toe op of. Kennen dee hi'j de man
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vanziils niet, umdet hi'j der vrogger altied umme lachen mus as ze doar oaver
preuten in Rune.
Toe hi'j in de buurte kwamp, woar
Joapek mus wonen, kwamp hi'j een oldereg mannechien in tegen. Hi'j z ē hum
goeiendag en infermeerde nog ies of hi'j
wel goed was. Det was hi'j. Hi'j hoefde
mar vief menuten meer te lopen en dan
kun hi'j 't huus van de veedokter al
achter de bossies zien
't Mannechien lachte wat en gunk
vurt en Jan stapte opt huus an. De
vrouwe, die hum te woord stund was
hiel verwonderd, toe hi'j vreug of meister Joapek der ook in was.
„Hek now van mien 166mt", z ėė 't
m6.6nse, doar begriepik now nik,s van.
Mi'j donkt, ie mut hum eziene hebben,
want hi'j mu..9 hen boss čhoppen doen en
wol dan nog ėėrn noar een paar koenen
kieken".
„Doar kwamik ook krek umme", z66
Jan, die al begreep, det rtrj de boas
ztils eziene har.
„Ja", zėė de vrouwe weer, ,,le mut
hum hoaste in tegen ekomen w6zen, det
kan niet aanders".
„Det d66nkik ook", z66 Jan, die vertelde det een mannechien hum de weg
ezegd har.
Now man, det was mien boas! Goat
dan now mar wat bi'j de plate zitten,
dan zallik wat koffie zetten, want ie
milt nog wel een ogenblik geduld mutten hebben".
Det mus Jan ook en in 't leste begunde hi'j op de stoel te dreeien, want
hi'j har al lange begrepen, det hi'j bi'j
lochten niet meer oaver zul kunnen komen en an varen in 't donker har hi'j
een grote
Doarumme trotik hi'j eerst mar ies hen
de kastelein um wat ētteri'je veur hum
z8ls te kriegen. Det lokte best, want
doar was de man merakel op inericht.
Derbi'j schunk hrj een goeie burrel.
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Een paar ure later steigerde Jan weer
op de veedokter an, en oaverlegde mit
hum z8llef det dit de leste keer was,
det hi'j der warrek van maakte. As
hi'j der now niet zul w&en, wol hi'j
mar weer op huus an, road of gien
road. Want hi'j geleufde der toch niet
an
Mar 't hoefde niet.
Joapek waster weer!
Toe dee Jan hum 't hiele verhaal van
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de veeziekte en z ē ē : Zi'j hebt mi'j verteld, det ie doar road veur wussen ak
oe 't hoar van de koenen leute zien
„boar hebt ze geliek an", z ēē Joapek
„Loat mar ies kieken!"
Jan pakte zien deusies en leut eerst
het hoar van de g ezonde koe zien.
„Loat mar wēzen" meende Joapek.
„Die is al dood as ie weer in huus
koomt"
Jan schrikte slim op zien meniere,
mar vreug toch nog: „En hoe kompet
mit disse dan?
Joapek legde het hoar van de zieke
koe ēēm in 't locht en zēē : „Now die
zal 't wel redden. Die knapt al moos
weer op!"
Jan meende vanzols, det Joapek der
niks van wus en betaalde hum, wat
hi'j schuldeg was
Toch kreeg hi'j in ies rit in de broek
en zēē tegen de kastelein, dot hi'j toch
mar weer op huus an wol. Dan mus de
roene mar wat harder voortmaken.
Det gebeurde.
Toe hi'j 's oams late weer in Rune
kwamp, stapte hi'j de keuken in en
z ē ē tegen de vrouwe: „Hekt oe now
niet ezegd. Die kerel wuster niks van.
De bleure zul weer opknappen en de
zwarte kolde zul gauw dood w ē zen. Wie
heft ooit zo heurd! Ik gleuve
,,Mar Jan", zēē Henderkien, — zien
vrouwe — „ik kun niet ant woord komen, mar de veedokter hef toch geliek had. De zwarte kolde lag van de
middag zo mar dood in de koestal. Ooze vollek hebter slim wark mit had um
hum hen buten to kriegen."
Toe zēē Jan niks meer, mar van die
tied of an lachte hi'j nooit weer um
meister Joapek en zien kornuiten, as
de m ē ēnsen vertelden, det die lu meer
kunnen as gewone m ē ēnsen.
„
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„Zwarte, hellept mi'j”
In Wapservēne hef veur joaren ies
een jonge woond, die geern wol trouwen
met een machien, det veule rieker was
as hi'j en woar as hi'j al lange hen
egoane har. Zi'j höllen veule van menaar, mar zo ast vaker giet kwamper
veule tussen. Henderkien hear vollek
waren der glad op tegen en zi'j harren
tegen - heur ezegd, dat ze der niet op
hoefde te rēkenen, det ze mit Jan van
Roef zul trouwen.
Die zien vollek harren joa mar zeuven koenen en zien grootmoeder was
joa dienstber ewest en zi'j waren van
older tot older eigenarfden ewest en
harren schulten in de femielie.
Henderkien leut heur olden proten en
as Jan 's Zoaterdes fleut, dan wupte ze
de zieddeure uut en ze preuten lange
in 't noamthuus hoe of ze menaar zullen kunnen kriegen.
„Loa ze mar wat henproten", z ēē
Henderkien heur va, „aj der zo v ēērkant tegen in goat, gietet vake mis".
En det har hi'j nog niet zo verkeerd
bekeken.
Allent wast zien vrouwe niet mit hum
iens.! Die Milt niet op mit zeuren en
umdet ze best wus, det anhollen d6t
winnen, begunde zi'j der tied en ontied
weer oaver.
„Ik begriepe hielendal niet, Awbert",
z ēē ze vake. Ze stuurtet onderknechien
toch ook niet mit zwēvelstokkies in 't
heuivak as hi'j heui of mut gooien veur
de pinken en de kalver".
„Bel zeker niet", meende heur boas,
„mar det is now ienmoal- niet hetzelde".
„'t Is nog veule slimmer" bleus Geze dan. „Nog veule slimmer! le muttet
jonkvollek niet mit vuur loaten speulen. Det is in 't heuivak mis, mar in 't
noamthuus ist nog minder. Veur daj der
weet van hebt hej de boel in de braand
en dan hej veule ellende
„Och fielosofeerde Awbert, „ie
bint z6ls toch ook jonk ewest en
„Det was hiel wat aans Veur
eerst kunne wrj joa hielemoale niet um
mekaar
„Zul det bi'j oeze Henderkien dan aanders wēzen? Die zal toch ook nog wel
wat van oes hebben? Of dachtie van
niet?"
„Det kan mi'j niet sch ēlen", z ēē Geze; „wi'j waren beiden uut een goed
PP
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nust, mar wat zul die Jan van Roef.
Det is joa een meierszeune en die heurt
now ienmoal niet bi'j oeze majn. En
det zak heur nog ies goed an 't ver"
staand brengen o ok
„Now det perberie dan mar ies"
gnees Awbert. „Wie wet oft niet helpt.
Mar hoe meer aj zoks tegengoat,
hoe minder ast vake wordt, Aj dan toch
wat wilt, kunnie veule b ēter mien oomzegger uut Rune ies vroagen of hi'j mi'j
een paar weke kan helpen, umdak zo
vervangen binne Det mi'j b ēter "
„Doar zeggie zo wat", lachte Geze.
En mit zochte ze penne, ink en pepier op, beguste to schrieven, en stuurde de onderknecht mit de brief hen de
femielie. Twi'j dage later was Dorrek
uut Rune opt app ēl: een jonge, die hum
kun loaten zien. Rad mit de tonge, goed
van lief en lec;en en oareg ook.
Mar al bleef Awbert lange vervangen, Dorrek speulde disse reize vals op
de fioele. Wat of hi'j ook dee en hoe
hi'j ook preut, bi'j Henderkien scheut
hi'j niks op. Die N,wol niks van hum we
ten, mar preut de Zoaterdesoa,ms weer
mit Jan Heur moe leutet nog iene
reize passeren, mar toe was 't mis,
,Azzie 't niet uut maakt, ZoW ies
zien, wat azzik doe", bleus ze tegen
heur dochter. Die was ni2t gauw verveerd, mar now begreep ze toch detter
gevoar was en stuurde Jan een bosschop, Jan kwamp now een Vri'jdagenoamt langes en de beide preuten lange.
„Wat mow now?" vreug Henderkien'
„Mi'j donkt, dak mar ies noa olde
Eule toe mut. Die wet oaveral road op
zeg mien nēve, en die hef ze vleden joar
ook holpen", meende Jan.
Det gebeurde!
En toe Eule alles verteld was, trok
ze heur olde gezichte in rimpels, steuk
de sleutel in de Biebel, keek noa wat
as doar stunt en zēē toe: „Azzie de
eerste donkere moane noa de Dikke
Stienen bi'j Hoavelte duurt en doar dri'j
-

moal „Zwarte hellept mi'j" zegt, komie te weten, wat aster gebeuren mut.
Mar 't mut op 'n Zoaterdagoamt gebeuren".
Jan bedaankte heur, leut een schillink op de toafel liggen en fleuter Henderkien uut.
Weer preuten ze lange en toe
Jan weg gunk zēē hi'j : „Woarumme
zullik bange wēzen ? En veur wie? Ik
doere 't tech!"
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De daamp trtik oaver 't heuilaand en
de hiele dag wast smoel ewest.
„D'r komp zwoar wēēr", woarschouwcteri de lu menaar. 't Hef al zo lange
dreugd, dettet 'r wel ies olderwets van
langes kan goan!"
's Oams, toe de aandern hen bedde
waren, stapte Jan de zie,ddeure uut en
gunk de kaante van de dikke Stienen op.
In de veerte w ēērlochtet en nog wieder vurt rommelde 't al mar an.
,,D'r komp zwoar w ēēr. Vaste en zeker! Mar ik goa der hen", mompelde
Jan. „Wat zul mi'j kunnen passeren,
al was de lecht de hiele oamt ook
en rood".
Hi'j stapte stevig voort tegen de
bujje in 't Was mar goed, dat hi'j de
weg kende! Want le kunnen aamper een
haand veur de ogen zien. Now zat Jan
ies an de lone kaante in de bos, dan
weer steigerde hi'j tegen een heugte
op. Gelokkeg lochtte de onw ēērsbujje
hum bi'j en zo belaandde hi'j van lieverloa op de stēē woar hi'j wēzen wol:
bi'j de Dikke Stienen
Einluk har hi'j 't geloof al lange uut
en wol hi'j um eon moo' dink, det hi'j
in huus was en op bedde lag.
Want zo'n locht har hi'j van zien
lēēmt nog nooit eziene. De wolken zeugen oaver de heideheugte hen en ieder
ogenblik stunt hi'j der midden in
Blauwe vlammechies knisterden urn
hum hen
Toe dachte hi'j an Henderkien en wat
Eultien ezegd har. Mar mit dot hi'j de
Woorden zeggen wol, leket of de blauwe vlammechies bi'j menaar kwamen in
iene felle gloed Recht op hum art.
Toe wast gebeurd.

Daandere dag wt•rde narrengs oaver
eproot as oaver 't noodw ēēr van gistroamt. Hier wast inneslagen, doar lagen
de koenen dood in 't laand, ginder was
braand ewest en dan wus glen iene,
woar Jan van Roof ebleven was. Zion
olden meenden, det hi'j uut vri'jen egoane was, mar Henderkien dus narrengs
van te zeggen
't Duūrde dri'j dage en alles wtirde
of ezifocht Toe vunnen ze hum vlak
bi'j de Dikke Stienen liggen: zwart verbraand en dood!
En umdet glen lone begreep, wat of
hi'j doar te zuken har, flusterden ze,
dot de duvel hum ehaald har
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Allent Henderkien wust b ēter. En zi'j
trok 't heur zo an, det ze simpel worde.
En anent ast smoel was in de zomer
en d'r zwoar w ē ēr in de locht honk, was
ze gewoon en dan preut ze mit Jan en
zēē niet aans as: „Jan, wat azzik oe
bidden mag doetet niet. Det is Oeze
Lieveneer verzuken
"
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fan Klaas en zien akster
Toe Kleusien van Jan Klaas Hagen
de ogen dichte doane har, wast veur
Jan, eerst hiel vromd ^ Aj zo'n darteg
joar mit menaar opetrokken hebt en
aj dan twi'j jonges hebt, die niet altied urn liek wilt, och dan hej steun
an mekaar neudeg. Veral aj wat een
varkensnature hebt, zoas Jan, ister
een vrouwe dubbelt neudeg. Temiensen ast een goeie vrouwe is. want,
aans komp ieder der bi'j in 't achterschip.
Kleusien w a s een goed mēēnse, det
wus iederiene en dat worde d'r ook
altied ezegd. Zi'j kun det w ēzen ook,
want zi'j was net zo rieke as Jan
Klaas en toe ze heur boerenplasen bi'j
menaar op eteld harren, waren ter
vievendarteg.
Mit Jan was mar weineg te proten;
det was van nature een koldslachter,
die geern ieder 't vel oaver de oren
kun halen. „Det was in zien femielie
altied zo ewest" wussen de m ēēnsen
en dan zēēn ze vake hiel wat leluks.
Van Kleusien worde zowat nooit as
goeds verteld: det was van olds een
hiel aander geslacht. Rieke van older
op older; van vader op zeune tutter
in 't leste iene dochter oaverbleef:
„Kleusien".
't Dienstvollek prees heur, want zi'j
leut det net zo goed beste botter ēten
as ze die zols gebruukte. Bi'j heur
waster gien nettien mit beste eerpels,
die mit de aandern mit ekoakt worden. Nee, veur heur waren alle lu
liek, al waster verschil en muster ofstaand blieven Zi'j kun van 't dienstvollek alles gedoan kriegen, wat ze
veur heur boas niet wollen doen, urndet die heur zo gemien trachaaien
kun....
En aster iene van de meiers was,
die de hure niet op kun brengen, umdettet hum tegen eleupen was, of urndetter ziekte west was, och dan dussen ze altied naor Kleusien toe um
uutstel te vroagen. Zi'j kende heur
vollek joa en kwamper niet bi'j te
korte, want ze wus joa wel, detter onder heur waren, die urn Meie al bliede waren as ze een briefien van tiene
oaver harren, as ze mit , de heerschop
oferēkend harren.
Nee, Kleusien, doar harren ze ont-
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zag veur en toe 't groevendag ewest
was en alle meiers bi'j 't graf estoane
harren, toe waster meer dan iene west,
die mit de rogge van de haand oaver
de ogen evēēgd har, toe de domeneer
espreuken har oaver de talenten. Ze
wollent we] gien woord hebben, mar
't was toch zo.
En now was ze weg! Vergoed! En
now zat Jan allent int grote huus en
prakkezeerde
De jonges waren op de groeve west,
al kwamen ze aanders weineg. Hi'j
kunt slecht mit heur vienen 'en as ze
nog ekomen waren, wast urn heur
moeder ewest. En veral de jongste
hart oareg annegrepen, toe zien Moe
zo in iens weg ewest was. Hi'j was
boer ebleven as zien vaar en woonde
mit zien vrouwe en twi'j jonges op
de stēē van zien grootvader: de olderlukke stēē van zien Moeders kaante.
Zien breur was meneer! Hi'j har
een goed verstaan, mar was nooit te
vertrouwen. Net zo min as de olde!
Hi'j was nog groter koldslachter, trachaaide zien breur en meuk hum
zwart. Haalde, watter te halen was en
was derbi'j ook nog b6rgemeister....
Zien vrouwe was niet van de boer:
die takelde hum op net of ze zo bi'j
Barnum en Beelie vurtelopen was, of
det ze bi'j 't peerdespil van Carr6 op
de peerde rene har.... Kiender wol
ze niet hebben. „Det dee zeer en 't was
niet goed veur de lijn ook" z ēē ze vake. Mar' peerdrien kun ze. Det kostte
wel veule geld, mar ze harren joa zat
en harren nog veule meer te wachten.... 't Ienegste wat ze geren wol,
was hier vandoan te komen urn weer
in de stad te kunnen wonen. Doar
kun een mēēnse as zi'j lēven; onder de
boeren kun zi'j toch niet aarden, al
dee ze wat ze wol en al gaf ze snarrengs umme....
Zo wast gelēgen mit Jan Klaas Hagen zien geslacht Jan Klaas bleef ant
prakkezeren en toe de b6rgemeister
mit de vrouwe een poze later ies ēēmties van 't peerd stapten, wussen die
gauw road: Hi'j mus een huusholster
zien te kriegen, mar niet zo'n gewone.
Nee een flinke! Jan wol gien stadse
medam in huus hebben, mar zien
schoondochter wus weer road. Zi'j wol
een affertēēnsie in de Olde M6ppelder zetten en dan ies ofwachten, wat
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ofter op kwamp. En ook in de Friese
kraante must gebeuren. Want de lu
rloar waren wat veurlukker as hier en
wie wet woar ast heil vandoan zul
komen.
D'r kwamen brieven te veule: ze
harren twi'j dage warrek urn ze allemoale te lēzen En toe blevender v ēre
oaver, die wel wat leken.
Een weke later waren ze d'r alle
vēre west urn heur ies te loaten zien
en ook urn z6ls de boel res op te nemen.
Now, al harren ze mekaar niet
espreuken, ze waren der alle v ēre vol
van. Al wast een ende van de stad
of, ze woonden dichte bi'j 't spoor en
noar 't station wast gien vief menuten
lopen. En ze wachten op tie6ng.
Det kun niet zo gauw, want eerst
mus Jan Klaas toch weten hoe of wat.
En det v6lt niet mee, urn doar now
precies achter te komen. Toch loktet
en toe w6rde Griet eschreven. Det
was een staatse vrouwe, wied genog
oaver de hellefte urn niet bange veur
kiender te w ēzen, mar aanders net
geschikt. Ze kwamp uut Friesland,
zēē weineg en was hiel bescheiden
D'r bi'j har ze ook nog wat verstaand
van de verpleging, al was ze doar
mar een blauwe Maandag bi'j ewest;
ze was doar vurt estuurd umdet ze
zo'n loeder was en gien harte veur de
pati6nten had har, mar wel een grote
moel. Det har ze d'r vanz6ls niet bi'j
verteld en 't was now ook al zo lange
lene, det de zusterkringe woar as ze
lid van was, 't hielemoale niet wus.
Iene har nog ies eheurd, det ze „moeder" in 't olde mannechieshuus ewest
har, mar toe det opeheven w6rde,
kwamp det niet umdet zi'j de zaken
in 't honderd har, mar umdet de olde
mannechies niet deugden.
Juffer Ieta — zoas ze enuumd zul
w6rren — kwamp. En 't gunk merakel best, mar ze verdiende dan ook
een goed loon. Jan Klaas kwamp oaver
de prakke.zoasies hen, en det was miest
heur warrek.
Joar op joar gunk verbi'j; Jan Klaas
zag ter uut as een edelman, want koaken kun Ieta. En hemmel was ze ook
as gien aander. Mar zo van lieverloa
was det ook 't ienege goeie, wat aj
van heur zeggen kunnen. Veule verstaand har ze niet al zat ze as een
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pauw in de kleren. Ze dreeide oaver
de weg, krek of ze mit Jan Klaas etrouwd was, mar doar wus Jan niet
van. Doar mus hi'j niks van hebben,
want zien, leuze was: trouwen doej
allent as geld bi'j geld kan. En det
har Ieta niet.
Elke dag kuierden ze een hiel ende
en as de lu de beide zagen lopen zēēn
ze: „Doar hej Jan Klaas mit zien akster ook". Det kwamp umdet Juffer
Ieta zo trippelde, want ze zat rondumme int vet. Aj heur zagen, mekeerde d'r warkelijk allent de starte
an.... dan wast een akster ewest . .
Mar och, det was joa allent de butenkaante. Doar leek et allemoale zo
mooi! Mar van binnen? Doar wast
hiel wat minder... t
Was Jan Klaas altied al een gramiet ewest, zien Kleusien har det toch
altied wel weten te plooien. Mar noa
heur dood worde det van lieverloa
minder. En 't was de akster, die doar
schuld an har. Die preut altied mit
Jan mee; gaf hum altied geliek. Zi'j
begreep hiel veule glad verkeerd en
vertrouwde gien iene . . . . Mar zo :tom
was ze niet, of ze begreep toch wel,
det ze Jan nooit zul kriegen, zoas zi'j
edroomd har. Det was zoer! Det was
slim! Det kun niet En ze prak- •
kezeerde, hoe ze d'r now mit an
mus . . . . Zo dom was ze ook weer
niet, of ze begreep, daj mit geld veule•
doen kunt . . . .
Toe worde Jan Klaas ziek. 't I^^^amp
ook, umdet hi'j te veule &ten har, mar
det zē& Juffer Ieta hum niet. Die meuk
hum wies, dettet d'r niet best mit hum
veurstunt, al wus ze duvekaterse goed,
det ze verkeerd edoane har deur hum
in 't gemienste weer hen bosschoppen
doen te sturen. Zi'j jammerde wat of
zi'j wel mus begunnen, ' as Jan uut de
tied zul komen. Toe mus de notares
komen en meuk Jan Klaas heur flink
wat . . . . De akster gnees. Det was een
mooi begun....
Noa zien ziekte was ze nog oardeger
tegen Jan en ze schold op zien huurders, die te weineg betaalden, op de
belastingen, die veus te hoge waren,
op ieder en nog wat en.... ook op
de beide jonges. Die meuken de boel
op en de vrouwlu deugden gien van
beide. Alles wat ze opsnuffelde in de
winkels, brachte ze oaver en dee d'r
nog wat bi'j ook. En ze triomfeerde,
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toe as de b8rgemeister een domme
streek uut ehaald har en bedaanken
mus „Ziej now wel, wat azzik oe
veurspeld hebbe! 't Komp presies uut.
En now mak hi'j zien moeders p8rsie
ook nog op. Hellept mi'j ies toezien
•••
Op een keer kwam de jongste zeune heur krek oaver 't mat, toe zi'j
weer an 't kwinkeleren was. leder
must lien en 't kwamp uut: „Wie luistert aan de ward, die hoort zijn mgen
schand!" Hi'j har nooit eweten, det
hi'j zo slecht was.
Eerst wol hi'j de kamer in stoeven,
want hi'j was een grote driftkop, rnar
toe bedachte hi'j hum en gunk eerst
nog ies hen buten.
Toe hi'j weer kwamp, was Juffer
Ieta weer de olde. Zo oardeg. Veule
oardeger as zien vaar. Die har de musse verkeerd stoan en doarumme duurdet ook mar &yen of 't was feest.
't Dienstvollek wi5rde d'r bange van
en wat de akster har mutten anheuren
was lange niet mooi ewest
„Mar 't was de woarheid", zēē janHen, de meid.
Van die dag of an gunkt verkeerd.
De oldste zeune kwamp al nooit meer
bi'j zien vader. Now bleef de jongste
ook weg. As hi'j oaver de straote
gunk, preut de Juffer oaver zien ondaankberheid, oaver zien geldverknooien. Hi'j reed now ook al op
peerde, en zien wief was de moede int
heufd eslagen, zo gek was ze. En een
geld as det mus kosten. le zullen nog
ies wat bel ēven, ast zo deurgunk...."
Mar onderdehaand tr8k Jan Klaas
zien akster hielemoale an en van heur
„loon" kochte ze van alles, tut bontjassen toe. Mar ze verziirgde hum joa
merakel en zi'j reed hum in de ni'je
auto oaveral hen. Dan hoefde hi'j joa
niet te lopen en later har hi'j joa toch
niks meer an zien geld! En umdet zi'j
in de auto reed, dee Jan hum heur
ook mar op de name As ze deur
't d8rp reen zēēn de mēēnsen: „De akster boerkt niet slecht, mar ze hef geliek. Jan Kloas wil toch niet aans".
As de olde joareg was, stuurde zien
zeune altied de jonges um opa te fieleseteren. Det harren ze altied edoane
en det bleven ze doen. -Mar van lieverloa kreegt de Akster zo wied, det
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ze niet meer in huus muggen. Van de
jonges deugde joa niks en „ze meuken te veule drokte! As Jan Klaas dan
's oams vreug, woarumme d'r gien
iene west was z ēē de Jūffer: „Verwachtie dan wat aans van det ondankbare vollek. Die hebt oe niet meer
neudeg!"
Daandere dag mus de notares komen en verkofte Jan zien huus an de
Juffer en betaaldet zols. Azzie d'r niet
waren, wus ik mi'j gien road, zēē hi'j
Ieta gnees. Zo gunkt mooi! Nee, zo
gunkt best!
Jan Klaas lēēf t nog. Gien iene holt
van hum Ook de Juffer niet, want
die gef allent um zien geld en wacht
op 't ogenblik, dat hi'j de krappe umM
rnedreeit en opstapt . . . .
En an daandere kaante magt um
heur nog wel wat anhollen zo, want
bēter krig ze 't nooit! En ze is gauw
binnen
-

. . . .

Mar as ze oaver de weg stapt, zegt
de lu: „Doar giet Jan Klaas zien akster ook! Wat een min vrommes! Mar
doar ist dan ook een roofveugel veur".
Zo'n akster!
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