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Inleiding
‘Dao waar mich get sjrikkeliks euverkoumme, dat ich noe nog vuil, es of 't gister
gebeurd waar... En die nach höb ich op mie bed in den duuster sjtil gekreesje...’1)
De kleine Felix was verbijsterd en bedroefd: hoe ruw was zijn droom stuk geslagen
door de werkelijkheid. Een ridder gelijk, had hij zijn nichtje Puilke, een prinsesje in
een glazen schrijn, in de bonte Carnavalsstorm willen vrijwaren van iedere ruwe
aanraking of besmetting. Maar Puilke had zich plotseling van hem losgemaakt en
zich gestort tussen de grabbelende troep straatjongens, en stond daar nu voor hem...
‘zien hendje vol sjliek en toter’.
Felix Rutten heeft in zijn lange leven nadien nog vele malen moeten ervaren, hoe
de daagse werkelijkheid het droombeeld soms bruusk vergruist. Maar hij was een
eigenzinnig mens, die het geloof in zijn droom nooit heeft willen opgeven en zich
nimmer heeft willen neerleggen bij het onvermijdelijk tekort van het menselijk
bestaan.
Felix Jean Joseph Hubert Rutten werd op 13 juli 1882 geboren te Sittard in het pand
Markt 31 als eersteling uit het huwelijk van de Sittardse leerlooier Martinus Emanuel
Rutten en de Roermondse Theresia Maria Hubertina Imkamp. Zijn moeder, met wie
Felix zijn hele leven Roermonds heeft gesproken, heeft voor zijn geestelijke
ontwikkeling veel betekend.2) Zij opende zijn ogen voor de natuur, die zijn grootste
liefde werd. ‘De natuur’, zo schrijft hij later aan een jonge vriend, is ‘de grote vriendin
op onze levensweg, de grote troosteres in alle levensomstandigheden (...) Een mens
die van de natuur houdt is dan ook nooit geheel alleen. En als daarbij dan nog een
grote liefde voor de muziek komt, voor alles wat kunst betreft, wat schoonheid is,
dan is daarmee een prachtige grondslag gelegd voor 'n gelukkig leven.’3)
Felix was een gevoelige jongen, zeer ontvankelijk voor iedere levensveredelende
impressie. Ook aan één der drie gezusters Pothast, hun naaste buurlui, heeft hij in
dit opzicht veel te danken gehad. Zij was voor hem ‘een onderwijzeres des levens’.
Op een Paasmorgen, met Felix pratend in haar tuin, wekte zij in hem voor het eerst
het verlangen naar de Eeuwige Stad. Hun
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broer, die zijn zomervakantie bij zijn zussen doorbracht, was de bekende Rolducse
professor en musicus Bernard Antoine Pothast, tot wie Felix meermalen werd
toegelaten voor een wijs gesprek over zijn boeken en zijn pianospel.
Felix Rutten was een begaafd student: hij doorliep het Sittardse gymnasium van
de Paters Jezuïeten, studeerde vervolgens filosofie te Rolduc, daarna Germaanse
Filologie te Leuven, en promoveerde in 1909 ‘magna cum laude’ aan de Universiteit
van Luik op een proefschrift over Vondel's Johannes de Boetgezant, dat nooit
gepubliceerd is.
Inmiddels waren in 1905 zijn ‘Eerste Verzen’ verschenen. Zij waren het overtuigend
begin van twee decennia dichterschap in het voetspoor van de Tachtigers, waarover
in katholieke kring enthousiast werd gesproken.4)
In 1910 maakte Felix Rutten zijn eerste grote reis: naar Scandinavië; in 1911
bezocht hij Rome. Al schrijvend trok hij daarna over het Europese continent en door
Noord-Afrika. In literaire feuilletons van verscheidene kranten publiceerde hij zijn
ervaringen; zijn reisboeken zijn er de blijvende getuigen van.
Een onderbreking van deze jarenlange trektocht was de periode van de Eerste
Wereldoorlog, toen hij te Venlo en te Utrecht werkzaam was. Hij werd in die jaren
een gevierd redenaar; - de herinnering aan zijn voordracht ‘De romantiek van
Limburg’ is nog niet helemaal uitgewist. ‘Persoonlijk romanticus op en top, dromer
die het lelijke haat en het schone mint, kon hij zijn weelderige fantasie bij een
onderwerp als dit vrij laten uitvleugelen in lofprijzing van het gewestelijk landschap
met zijn bonte schakering van weiden, boomgaarden en velden, met zijn glooiende
heuvels vol zonnig licht en zijn dalen met ruisende beken en mysterieuze
schemering.’5) Dat landschap bezong hij ook in zijn bijdragen aan de geïllustreerde
werken ‘Ons mooie Nederland’ (1918) en ‘Nederland in woord en beeld’ (1923).
Voor het behoud ervan had hij reeds gepleit in de novelle waarin hij de bedreiging
door het expansieve mijnbedrijf had opgeroepen: ‘Onder den rook der mijn’ (1914).
Na de Eerste Wereldoorlog nam Rutten energiek stelling tegen het Belgische
annexionisme, een beweging gericht op de losmaking van Limburg uit Nederland.
Voor zijn meeslepende oratorische bijdragen aan de Nederlandse zaak werd hij in
1920 beloond met het Officierschap in de Orde van Oranje Nassau.
Een ander facet van zijn auteurschap toonde hij in zijn bijbelse
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toneelspelen. Het meeste succes had zijn bewerking van de middeleeuwse
Beatrijs-legende (1918): meer dan 200 opvoeringen in Nederland en België.
Op het toppunt van zijn literaire roem verloofde Felix zich met die andere beroemde
Limburgse auteur: Marie Koenen. Beiden hadden zij, al veel eerder, bijdragen geleverd
aan het tijdschrift ‘Van Onzen Tijd’, waarin de literatuur der katholieken na 1900
tot bloei was gekomen. Op 22 februari 1919 trouwden zij. Het echtpaar vestigde zich
aan de Snijdersberg te Geulle; later, in 1924, betrokken zij hun nieuwe huis aan de
Schieversberg. Het huwelijk heeft geen stand gehouden. Over de oorzaken van de
scheiding (van tafel en bed) hebben de echtelieden zich nooit uitgelaten. Felix heeft
Geulle toen en later verheerlijkt, maar rept over Marie Koenen met geen woord. Zijn
vriend Louis Gijsen herinnerde zich, dat Felix op zijn lange wandelingen nooit sprak
over zijn vrouw, maar altijd over de natuur en de schoonheid van bloemen en bomen,
huizen en landschap.6) ‘Die mooie Geulse tijd, - het Limburgse land dat mij zo lief
geweest is, met zijn goede mensen!’ noteert hij dertig jaar later.7)
Met zijn vertrek uit Geulle begint een nieuwe periode van reizen en trekken, die
hem o.m. voert naar de landen der oude Donau-monarchie. ‘Ach, ich weit et,’ vertelt
hij, 80 jaar oud, ‘ich hèij gebaore motte waerde... neit oppe Mert, wie in de sjatte
van oos awd sjtadhoes, mer vööl mee wie onger Ziguinesj. De wiedte van de welt
haet mich getrokke, haet mich weggelok; et laeve in de ruumte en in de vrieheid:
kwestie van bloud en van kwikzilver van bènnen-in.’8) Zijn roman ‘Iwan’ (1955),
die in de Oekraïne speelt, is een produkt van zijn reizen in deze jaren (‘daar zit ikzelf
helemaal in’9)).
In 1937 - hij is dan 55 jaar oud - vestigt hij zich, en nu voorgoed, in Rome, waar
hij voor twee jaar privé-secretaris wordt van de Nederlandse jezuïet Zeij. De zomer
van 1938 voert hem, voor het laatst, naar vrienden en bekenden in zijn geboorteland
en zijn vaderstad. Zonder Geulle te hebben weer gezien, keert hij terug naar Italië,
waar hij tot zijn dood zal blijven.
Enkele jaren werkte hij als vertaler en uitzender voor Radio Roma. Nadat de
Duitsers in 1943 Rome waren binnengetrokken, gaf hij zijn werk daar op. Een
moeilijke periode brak voor hem aan: met schrijven, privélessen en de steun van
goede vrienden hield hij het leven. In 1948 ging hij een dienstverband aan met de
Witte Paters van Lavigerie, als verzorger van hun
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correspondentie en hun administrateur. Als vast verblijf stelden zij hem een soort
portierswoning bij hun klooster aan de Via Aurelia 269 ter beschikking, gesloten aan
de straatkant, met uitzicht op de tuin. Ze was klein (een zit- en slaapkamer, plus
douchecel), maar voldeed volledig aan Felix' behoeften. De ‘ziguiner’ had een kluis
betrokken.
De Padri Bianchi hebben hun Felice een heel gelukkige en heel lange oude dag
bezorgd. Toen hij 70 werd, stelden zij hem vrij van arbeid, maar met behoud van
salaris en overige privileges. In en om zijn tuinhuisje kon Felix zijn eigen gang gaan;
de paters lieten hem in zijn wezen. Een hunner herinnert zich: ‘Over vele dingen was
hij met ons niet erg spraakzaam.’10)
Tot op hoge leeftijd genoot hij een voortreffelijke gezondheid en een grote
helderheid van geest. In en buiten de Nederlandse kolonie had hij een brede
kennissenkring. Hij was een geestig causeur, die gemakkelijk en graag in het
middelpunt van de aandacht stond. Hij nam geen blad voor de mond als iets of iemand
hem tegenstond, maar was even royaal in uitingen van sympathie. Oprechtheid was
een van zijn grootste deugden; hij verafschuwde, naast katten en Milanezen, alle
dikdoenerij. Met gemak bewoog hij zich in elk milieu: volks of aristocratisch, kerkelijk
of wereldlijk. Hij genoot van zijn stad, de Romeinen, de zon, foeterde op het
cultuurloze vakantievolk, op de trouweloosheid van de Italianen, van wie hij toch
zoveel hield, op het lawaai van het opdringende wagenpark, op stadsuitbreiding en
industrialisatie. Zolang het hem lukte, zette hij de omgeving naar zijn hand. En buiten
de drukte van de stad was er altijd de schoonheid van de bloemen in zijn tuin, en in
de zomermaanden, als hij het land in trok: Subiaco in de bergen bij Rome (altijd
opnieuw), Umbrië en Toscane (waar ‘In Assisië’ (1960) en ‘Toskane, druivenland’
(1962) ontstonden).
In 1960 bracht hij een vakantie van ruim 2 maanden door in Taormina op Sicilië,
waarover hij op 11 mei als volgt bericht: ‘Ik zit dus nu al 'n dag of twaalf hier in de
Villa S. Pancrazio, het hotel waar, enkele jaren geleden, onze Koningin Juliana drie
weken heeft doorgebracht (als “Mevr. van Buren”) met twee vriendinnen. De
eigenaars van deze “Villa” zijn goede vrienden van me; de vrouw des huizes is een
Hollandse, die ik te Rome leerde kennen tijdens de laatste oorlog. Sedert was ik al
herhaaldelijk bij hen, altijd als gast, en wel meerdere maanden. En zo zit ik er dus
nu weer, en heers over een prachtige rustieke tuin, die
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Slot van de brief, die Felix Rutten op woensdag 11 mei 1960 vanuit zijn vakantieverblijf te Taormina
op Sicilië schreef aan Chris Rutten te Sittard. In bezit van Mr. Chr. Rutten te Nuth.
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van de rotsen af over zee uitziet. (...) Vijftig jaren geleden kwam ik hier voor het
eerst, terugkerend uit Griekenland en op doorreis naar Noord-Afrika en Spanje. Nu
is 't een nest van “opgeprikte vlinders” en vrouwvolk in bonte broeken: hetgeen ik
haat! Ik kan geen bergen meer bestijgen, omdat mijn hart me dat niet toelaat (had ik
dan toch maar géén hart!!). Ik moet me dus tevreden stellen met uit de verte naar de
Etna te kijken, die daar nog altijd staat te pronken met zijn enorme pels van hermelijn,
echte, witte, winterse sneeuw, waaruit soms plotseling een rose gloed en rook opslaat.
Na een week van regen, koude, nevel en narigheid is de óók hier zo lang verlangde
lente losgekomen. De pauwblauwe zee heeft haar witte schuimrand aan kant gedaan
en ligt er nu als een spiegel zo glad en glanzend, blauw als van louter smeltend saffier.
Zó zie ik ze uit onze tuin, die ik nu wel “mijn tuin” mag heten, waar ontbeten en
gegeten wordt temidden van voor jullie onbekende bomen en heesters, planten en
bloemen, met de waaiers der palmen boven ons hoofd. - En om hier dus mijn boterham
te verdienen, hoef ik alleen maar bloemen te plukken en boeketten te fabriceren.
Binnenkort bloeit hier zelfs de echte lotus!’11)
In de loop der jaren is Felix Rutten een Limburgse Romein geworden, de gids bij
uitstek voor talloze bezoekers uit Nederland. Dankbaar hebben Godfried Bomans,
Bertus Aafjes, Gabriel Smit, Anton van Duinkerken, Professor Timmers en zovele
anderen, minder bekend maar dankzij Felix even gelukkig, daarvan getuigd.12) De
stad Rome eerde Felice voor deze kwaliteiten door hem b.g.v. zijn 75e verjaardag
op het Capitool de medaille van verdienste uit te reiken. Het heeft Felix getroffen
dat hij bij die gelegenheid niet slechts bedankt werd vanwege zijn liefde voor de
Eeuwige Stad, maar ook werd geprezen om de trouw aan zijn vaderstad, waarvan
hij de lof had gezongen in zijn toen pas-verschenen dialektbundel ‘Alaaf Zitterd’.
Want het Sittards was hij - naast de beide landstalen die hij smetteloos sprak - blijven
koesteren; het geregeld verblijf van zijn stadgenoot Prof. Timmers was hem een
vreugde: ‘als hij vrij is, eten we elke avond samen, en spraeke dan same oos Sittesj
Plat (waar ik mijn hart aan ophaal)’.13)
Aan Limburg, dat hem vanaf 1938 niet meer gezien had, schonk hij de laatste
vruchten van zijn gerijpt literair talent. De kosmopoliet koos daarvoor als medium
de taal van zijn jeugd. Na ‘Alaaf Zitterd’ verschenen de dichtbundel ‘Limburg zingt’
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en een verzameling ‘Novellen’. Nadien werden nog enkele gedichten gepubliceerd
in het tijdschrift Veldeke (evenals veel van het eerdere dialektwerk geschreven in
Hotel Belvedere in Subiaco).
Felix werd oud genoeg om als profeet in eigen land te worden geëerd: bij zijn 80e
verjaardag verleende Sittard hem het ereburgerschap; ietwat verlaat (op 25 januari
1963) huldigde cultureel Limburg zijn Italiaanse Nederlander tijdens een feestelijke
zitting in de Sittardse schouwburg, waar Godfried Bomans de afwezige feesteling
in ‘De lege stoel’ treffend karakteriseerde. Felix' borstbeeld was er wèl, en daar werd
de bronzen erepenning die de Culturele Raad Limburg hem verleend had, plechtig
bij geplaatst. Willem Andriessen vertolkte er Chopin, Limburgse schrijvers brachten
eerbetoon, en de stem van de afwezige zong op de band de lof van zijn Sittard: ‘Ich
noum mich mie Zitterd mit in miene rökzak. Op mien sjouwere gong et mit mich
mit, wo ich auch mien tente opsjloug. En of ich ummer al wieër en wieër koum, mit
mien hart waar ich te gelieker tied toch auch dao gebleve. Zitterd haw ich in miene
kop en in mien hart. Ich haw et in mien pen en mien gedachte. Euveral vonj ich et
auch weiër trök: dao wo kaore bluide, wo kannadasse roesjde, wo mer eine leverik
opgòng of eine nachtegaal zòng. Ich zuikde Limburg in alles waat ich zoug. Ich
heurde zien sjtöm en sjpraok, die ich mit michzelf bleef sjpraeke, in sjtilte en
einzaamheid, de sjpraok van oos “eulenteule kraaktuut mit höre kònkernölle
sjpènderik”. En es vraemden of anger vrunj mich irges sagte: “Veer gaon nao hoes,
veer gaon heivesj”, woord ich sjtil en vuilde 't heimwee in mich opkòmme, - heimwee
dat ich geprobeird höb te vergaete in de meziek van mien Limburgse leidjes.’14)
Waarom had Felix Rutten de invitatie om de feestelijkheden te zijner ere in Sittard
bij te wonen, eigenlijk afgewezen? Hij had toch niets meer te vrezen? De Tweede
Wereldoorlog waarin hij aan Radio-Roma had meegewerkt (al was er in hem geen
enkele sympathie voor het fascisme te bekennen geweest) was lang voorbij: Marie
Koenen was in 1959 gestorven. Hoewel Felix zich tegenover burgemeester Dassen
beriep op zijn hoge leeftijd die een lange reis, met de daarbij komende emoties van
een weerzien na 35 jaar, bezwaarlijk maakte,15) liet hij zich veel openhartiger uit in
een brief aan zijn petekind: ‘Laat me rustig hier blijven en stel me niet bloot aan
grove ontnuchteringen. Ik ben niks benieuwd naar nieuwe straten, wanneer ik er de
oude
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schilderachtigheid niet terug kan vinden: en die is verloren gegaan. Sittard breekt
z'n oud Stadhuis af, om er plaats te maken voor een moderne winkelkast. Dát is er
dus heden en toekomst; voor mij geldt alleen het verleden. En dat (in mijn hart nog
levend gebleven) sterft met mij, als álles wat voorbijgaat.’16)
Toch stond Felix toen nog lang niet met één been in het graf. De tachtigjarige bleef
van een onverminderde vitaliteit getuigen, al verminderde de publicatiedrift. Zo nu
en dan verschenen nog bijdragen van zijn hand in Veldeke, Maasland of Limburg
Vandaag17); daarnaast werkte hij aan zijn ‘Terugblik’ over de jaren 1890-1930,
waarvan hij het typoscript in 1967 ter beoordeling aan de gemeente-archivaris van
Sittard voorlegde. Maar tot een uitgave is het niet gekomen.
Eerst op 85-jarige leeftijd gaat het met Felix' gezondheid berg-af: een hartinfarct,
een ziekte aan zijn enige, nog goede rechteroog, hardnekkige bronchitis. Het lopen
zelfs - en wat was hij een wandelaar geweest! - wordt moeilijk. Ook het weer lijkt
met het jaar slechter te worden. Hij kreeg echt ‘de mismood in’. ‘Er is een ogenblik
geweest om terug te keren naar mijn geliefd Geulle,’ schrijft hij aan zijn petekind.
‘maar dit is ook niet meer zoals ik het gekend heb, en hoe zou ik nú daar nog aan
kunnen gewennen als aan een thuis? En dus...’18) Meer dan hem lief is, moet hij zijn
kamer houden, ‘een vertrek vol herinneringen aan het verleden, waar naast gedroogde
bloemen ook de vaasjes met verse rozen geuren.’19) Op goede dagen werkt en zit hij
in ‘zijn’ kloostertuin en geniet van de warme zon, na een frisse douche.
In de zomer van 1971 - hij was 89 jaar geworden - ging Felix tegen zijn gewoonte
in, niet naar Subiaco. In oktober begon hij ineens te sukkelen: aderverkalking. Hij
had nu permanente verzorging nodig. De paters vonden voor hem een plaatsje in een
ziekenhuis voor bejaarden, even buiten Rome. Daar is Felix Rutten op 22 december
1971 om 8 uur 's morgens overleden. Vanuit de kapel van zijn ‘Padri Bianchi’ aan
de Via Aurelia werd Felice op 24 december begraven.20) Zijn lichaam werd ter aarde
besteld op het kerkhof Campo Verano te Rome, zijn tweede heemland.
Na zijn dood is het al gauw stil geworden rond Felix Rutten. Een comité heeft er
echter voor gezorgd, dat zijn 100e geboortejaar niet onopgemerkt voorbijgaat. Behalve
door deze bloemlezing, krijgen zijn leven en zijn werk de nodige aandacht op een
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langspeelplaat, geproduceerd door Sjef Vink, en door een tentoonstelling, waarmee
het Letterkundig Centrum Limburg in Kasteel-Oost te Valkenburg zijn start maakt.
De catalogus van deze expositie bevat, naast een bibliografie door Peter Nissen, een
schets van Felix' literaire persoonlijkheid door Paul Haimon. In Sittard vindt de
officiële herdenkingsplechtigheid plaats en te Geulle wordt een gedenkplaat onthuld.
In de periode 1905-1920, toen de woordkunst in de literaire wereld nog hoog stond
genoteerd, is Felix Rutten overtrokken bewonderd. Daarna brak er een veel langere
periode van onderschatting aan. Ook zijn dialektwerk, dat met steun van de Gemeente
Sittard is uitgegeven, kreeg niet veel aandacht en werd maar moeizaam verkocht.
Intussen hebben we wat meer afstand kunnen nemen en kunnen wellicht tot een
rechtvaardig oordeel komen.
Het Nederlandstalig werk van Felix Rutten vult een flinke boekenplank met
dichtbundels, toneelwerken, reisverhalen en ander proza. Voor een bloemlezing
daaruit lijkt de tijd voorbij, hoewel zijn talent als beschrijver niet onderschat moet
worden. Als dichter is hij groot geworden in de tijd van Tachtigers en Neoromantici.
Evenals zij heeft hij met grote technische vaardigheid schone taalvormen gecreëerd.
Zijn dichterschap heeft zich nadien eigenlijk niet meer verder ontwikkeld, waardoor
zijn Nederlandstalige bellettrie al spoedig gedateerd bleek.
Zijn dialektwerk past door thematiek en motieven eveneens in de wereld van de
Neoromantiek, maar het is natuurlijker, zuiverder, directer. Ten dele is het dialekt
zelf daarvan de oorzaak: een spreektaal waaraan literaire tradities en verstarring
vreemd zijn; anderdeels mogelijk de wijsheid van de ouderdom, want dit werk is
grotendeels geschreven na zijn 70e levensjaar. Goed beschouwd, blijkt ook uit het
dialektwerk dat Felix Rutten sinds zijn vorming als mens en als auteur geen wezenlijke
ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hij is zijn hele leven een romanticus geweest, maar
als zodanig wel een fenomeen.
‘Een romanticus,’ zo legt Godfried Bomans ons het verschijnsel Felix Rutten uit,
‘is iemand, die zich van de werkelijkheid een bepaalde voorstelling gevormd heeft
en dit beeld getrouw blijft, ook als de realiteit daaronder reeds lang verdwenen is.
Ik ben (zegt Bomans) geen aanhanger van deze opvatting, maar dit belet mij niet,
voor zulke mensen een diepe genegenheid te hebben. Zij stellen de idee hoger dan
de feitelijkheid. Voor de keuze
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geplaatst een van beide te offeren, behouden zij hun eigen droom. Dit moge een
vlucht uit de werkelijkheid lijken, maar wie er goed over nadenkt, ziet in dat voor
het consequent leven in een persoonlijke gedachte een geestkracht nodig is, die hij
de dromer wel benijden mag. De meesten onzer zijn realisten, niet uit
werkelijkheidszin, maar bij gebreke van een daarmee concurrerend visioen. Zij leggen
zich bij de feiten neer, omdat de feiten hun te machtig zijn. Maar er leven er onder
ons, die op eigen benen staan. Het zijn de koppigen en eigenzinnigen, die wonen in
de verborgen hoekjes van deze aarde, op zolderkamers, in kelders of onder de bruggen
van de Seine. Felix Rutten woont in een tuinhuisje aan de Tiber.’21
Felix' dialektwerk - en dat is hier verder aan de orde - is een voortdurende illustratie
van dit ‘consequent leven in een persoonlijke gedachte’. Die persoonlijke gedachte,
die Felix Rutten nooit heeft willen opgeven, is dat alleen de natuurlijke staat waarlijk
schoon is en dat iedere verandering daarvan een aantasting betekent. In dit geloof
heeft Felix geleefd en gewerkt. Vanuit dit geloof bezong hij een leven lang de natuur,
schreef hij zijn poëzie over Limburg, zijn Geulle en ‘Awd Zitterd’, en dichtte hij
over de banden van liefde en vriendschap, niet slechts tussen hem en de (gestorven)
geliefde of de jonge vrouw, maar ook tussen hem en de knaap of de jongeling.
Om de schoonheid van het zuivere te kunnen blijven bezingen, heeft hij veel
moeten incasseren. Want de werkelijkheid houdt die droom niet in stand. Afscheid
nemen is dan ook het droeve rondo van zijn leven geweest. Ondanks alles blijft hij
trouw aan zijn droom. Dit is zijn kracht, maar ook zijn zwakte. Voorzover hij zich
niet bevindt in het onaangetaste landschap of binnen de omheining van zijn tuin,
staat hij immers een beetje naast de werkelijkheid.
De natuurpoëzie van Felix Rutten loopt, afgezien van wat Italiaans-pastorale
verzen, echt in het voetspoor van Tachtig. We kennen de thema's: het opengaan van
de natuur in de lente, de volte der herfstkleuren als begin van het afsterven, de eeuwig
zich verjongende natuur tegenover de vergankelijkheid van het mensenleven, dit
alles vaak gekoppeld aan het eigen zieleleven.
Als bezinger van het Limburgs landschap heeft Felix zijn droom kunnen redden
door uit Limburg weg te blijven. De DSM-kalender van 1968 ‘Hoe groen is dit dal...’,
die inderdaad een sprookje is, deed zijn hart opspringen: ‘een prachtige hymne
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ter viering van ons Geuldal... werkelijk Limburg waard,’ schrijft hij enthousiast.22)
Gasten uit Limburg zijn welkom in Rome, maar de Limburgse Romein wil niet hier
te gast zijn. Hij wil leven met de herinnering. ‘Breng alsjeblieft niets voor me mee,’
schrijft hij aan Chris Rutten, ‘ik rook niet en snoep niet. Laat je moeder voor mij
alleen maar een boterham smeren van zwart, Limburgs roggebrood. Daar houd ik
van, en 't herinnert mij 'n hele boel.’23) In deze sfeer zijn de gedichten ontstaan, waarin
hij, soms wat rhetorisch, de loftrompet over Limburg steekt of zijn romantisch
heimwee uitzegt.
Met zijn liefdespoëzie is het een moeilijk geval. De meest intieme gegevens uit
Felix Rutten's nalatenschap staan ons (nog) niet ter beschikking. Bij de weinige nog
levenden die hem goed gekend hebben, bespeuren we een begrijpelijke prudentie.
Het is wel zeker dat we zijn vele liefdesgedichten niet kunnen lezen zonder er rekening
mee te houden, dat ze spreken niet slechts over een gestorven of levende geliefde
vrouw, maar ook over de geliefde knaap of jongeling. Felix heeft zeker tweemaal
een pleegzoon gehad: de namen van Imre uit Hongarije en Savino uit Italië zijn ons
bekend geworden. Maar ook een ondernemende, de kunst of de natuur beminnende
jongeman was, zonder er soms erg in te hebben, in staat Felix' hart sneller te doen
kloppen. Deze warme liefde voor de jeugd, die zich bij hem uit in vele vormen, is
zuiver, idealistisch. Het gebrek aan hoffelijkheid van de Italiaan in de liefde ergerde
hem bijvoorbeeld mateloos: ‘Hij kent de idealiteit niet, de romantiek van de liefde...
Hij weet niet wat verering is. Hij is alleen maar libidineus.’24)
Een andere band tussen mensen, waaraan Felix hoge eisen stelde, is de vriendschap.
Hij was onvoorwaardelijk trouw en eiste dat ook van de ander. Wie eenmaal tot zijn
domein was toegelaten, schonk hij zijn hart, maar hij legde hem of haar daarbij ook
zíjn wetten en regels op. Dat kon tot pijnlijke incidenten leiden. Als zijn petekind
Margit, voor wij hij een grote, vaderlijke vriendschap koesterde, in het huwelijk gaat
treden, kan hij dat maar moeilijk verwerken. Aan haar a.s. man schrijft hij: ‘Wel
moest ik er aanvankelijk aan wennen, om naast mijn liefste petekind een vreemde
man te zien opduiken, met (voor de toekomst) de pretentie dat ze voortaan helemaal
van hém zal zijn. Maar dat is, helaas, het gewone lot van oude mannen: ze worden
afgeschoven en opzij gezet, zoals de niet langer in-de-mode-zijnde heiligenbeelden
worden opgeborgen op de zolders van de sacristie.

Felix Rutten, Doe bleefs in mich

16
Allicht breekt de eerste ontsteltenis zich dan baan in hopeloze en nodeloze
scheldpartijen.’25) Hoe hard die klap bij Felix was aangekomen, blijkt bijna twee jaar
later nog, als hij er tot zijn jonge vriendin José Boyens over spreekt, waaraan hij dan
een tirade koppelt over het huwelijk als een vorm van vrijheidsberoving, die vrouwen
zich met open ogen laten welgevallen: ‘Alle mannen zijn egoïsten; dat is nu eenmaal
zo. Ze beloven wel dat ze 'n leven lang voor je op de knieën liggen, maar dat is
waanzin; dat is nonsens; dat is wartaal. Mannen zijn geen aanbidders; mannen zijn
van nature bezitters’.26) Als Felix zulke eisen stelde aan zijn vriendschappen, hoe zal
hij dan geleden hebben als hij afstand moest doen van een geliefde: een vrouw of
een pleegzoon.
De herhaalde ervaring van het menselijk tekort, van de realiteit die de droom
verstoort, van de vergankelijkheid der oorspronkelijke zuiverheid... de
noodgedwongen konstatering daarvan heeft er bij Felix Rutten niet toe geleid, dat
hij ontrouw werd aan zijn hoge droom. De Limburgse dialektliteratuur dankt er een
groot aantal mooie gedichten aan, met vakmanschap geschreven.
Het dialektproza van Felix Rutten heeft een zekere omstandigheid als nadeel. Maar
wie zich wat rust gunt, kan genieten van gaaf geschreven en boeiend vertelde
geromantiseerde herinneringen. Van de hierachter opgenomen vertellingen zijn voor
de kennis van Felix' Sittardse jeugd van belang: ‘Tis Mallego’, ‘Vastelaovend mit
Puilke’, ‘Veer, Zittesje batterave’, ‘Wage zònger paerd’ en ‘Hònderd jaor trök’.
‘Ernestine’ voert ons binnen in de kring van de Luikerwaalse clerus, waartoe
familieleden van Felix hebben behoord, terwijl ‘Michel en zien “femme”’ ons
verplaatst naar de Roermondse burgerkringen waaruit zijn moeder voortkwam.
‘Oswald’ toont ons iets van Felix Rutten's eigen-aardige zieleroerselen; de
‘particuliere vriendschap’, zoals die op kostscholen heette, en de aantrekkingskracht
van de jongeling op de rijpe man komen erin ter sprake. ‘Paosjlelies’ is een Limburgse
dorpsvertelling uit de sfeer van de regionale roman, waarmee zijn Geulse echtegenote
Marie Koenen triomfen vierde. ‘Heimwee nao Limburg’ is het verhaal van Lucie,
de vrouw die in Wenen de herinnering aan Limburg vasthoudt in haar eigen Limburgs
kamertje en ondanks intens heimwee geen gebruik maakt van de gelegenheid om
haar geboortegrond weer te zien: ‘waar
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et dan neit baeter den awwen droum vas te hawte en te blieve laeve in de sjoon
illusie...’27)
Lucie koos voor het behoud van de droom. Felix Rutten heeft niet anders gedaan.
Hij heeft zijn droom bemind en er ons van gezongen:
Doe bleefs in mich. En zal 't mit mich gedaon zeen,
Kans doe getreust dich zègge: ‘Pès hae ging,
Haet hae mien sjoonheid in zien hart gedraage.
Zie laefde in zien herinnering.’28)

Noten
Voor deze inleiding werd (passim) gebruik gemaakt van een aantal stukken, die zich
bevinden in het Gemeente-archief Sittard (een ongenummerde map met recent
verworven stukken van en over Felix Rutten, de Map Familie Rutten en de Map
Letteren 1955-1975 genummerd 1.854.3), van een collectie Brieven van Felix Rutten
aan Chris Rutten (in bezit van Mr. Chr. Rutten te Nuth) en van enkele aan Felix
Rutten gewijde publicaties:
José Boyens: Felix Rutten - Tachtig jaar Italiaans Nederlanderschap, in: Roeping
38 (1962-63), p. 21-29;
R. Jans: Felix Rutten en zijn Iwan, in: De Bronk 3 (1955-56), p. 84-8;
H.H. Knippenberg: Felix Rutten, in: De Bronk 5 (1957-58), p. 46-52;
J.J.M. Timmers: Felix Rutten in Rome, in: Historisch Jaarboek voor het Land van
Zwentibold 1980, p. 29-34;
Felix Rutten 80 jaar - herdenking en waardering, Sittard 25 januari 1963.

Eindnoten:
1) Ein joegend-erinnering oet Zittert: Vastelaovend mit Puilke, in: Ons Eigen Tijdschrift 2
(1923-24), p. 119.
2) F.R. aan J.L. Offermans, 2 april 1963.
3) F.R. aan Chris Rutten, 8 december 1959.
4) Katholieke Illustratie 1917, p. 234-235.
5) Knippenberg, a.w., p. 46.
6) Veldeke 47 (1972), nr. 1, p. 5.
7) F.R. aan Chris Rutten, 1 juni 1960.
8) Toespraak Felix Rutten, 25 januari 1963.
9) F.R. aan Chris Rutten, 1 juni 1960.
10) H.v. Hoften W.P. aan M. Rutten te Tongeren, 23 januari 1972.
11) F.R. aan Chris Rutten, 11 mei 1960.
12) Tom Bouws in het weekblad Accent van 1 januari 1972.
13) F.R. aan Chris Rutten, 25 maart 1960.
14) Toespraak Felix Rutten, 25 januari 1963.
15) F.R. aan H.M.J. Dassen, 4 januari 1963
16) F.R.. aan Margit Odé-v.d. Grinten, 22 december 1961.
17) Veldeke: zie de ‘Verantwoording’ aan het eind van dit boek;
Maasland 16 (1968-69), p. 250-254;
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19)
20)
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22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

Maasland 17 (1969-70), p. 14-19, 138-142, 203-205, 271-275;
Limburg Vandaag 2 (1970-71) nr. 2, p. 55-57;
Limburg Vandaag 3 (1971-72), nr. 2, 69-72; nr. 3, p. 61-63
F.R. aan Margit Odé-v.d. Grinten, 25 januari 1969.
Veldeke 46 (1971), nr. 3. p. 11.
H.v. Hoften W.P. aan M. Rutten te Tongeren, 23 januari 1972.
De Volkskrant van 26 januari 1963.
F.R. aan?, 25 januari 1968.
F.R. aan Chris Rutten, 18 mei 1960.
José Boyens, a.w., p. 27.
F.R. aan Pieter Odé, 2 november 1959.
José Boyens, a.w., p. 27.
Novellen, p. 157.
Alaaf Zitterd, p. 75.
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Bloemlezing
Poëzie
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Verbi...
Wie geit den Tied, of er vleugels haauw,
Zoo sjrikkelik gaauw
Verbi en al mer verbi...
Den Tied van os eesjte kar en paerd,
Dat sjpeelgetuug os ein haauf welt waerd!, Oos Joegend, zoo vrie en zoo blie...
Den Tied van oos köstlike zeve jaor:
Veer ginge veur 't eesj nao de sjool.
Wie alles nog waar es ei klöntje zoo klaor!
Zon oppe blaar of et zilver waar!
En wie sjpeelde de wendj door oos fladderend haor.
't Waar alles laweit nog, en jool.
Den Tied van oos sùkker-zuit eesjte verdreit:
De Leifde, - die haauw 't os gedaon!
Och, 't gelökig besjeit
Van dit eesjte leid, Es et laeve nog gans in de glorie sjteit
Van illusies, zoo sjielik vergaon...
Versjlak zeen de blaume, de lùch is verbleik,
Gemuurd* en vertroebbeld de baek...
En de roos, die ùnger oos eesjte bereik
Gein döres te höbbe sjeen,
- vruntjlik en weik, Die zaet os noe giftig: ich sjtaek!
Verbi, verbi en zoo sjrikkelik gaauw,
- Me wit et nog baauw, Den Tied van oos joegendgelök!
En 't ergste van alles: van al waat men haauw,
Van de Leifde heur rood, van dat Leid zie blaauw
Vindj me nooits auch ei vunkske mee trök...
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De liester ruip
De kònkernölle-hèk* is oetgeloupe.
't Zeen loeter knupkes bluiënd gael en goud.
Ich heur van vruig pès* laat de liester roupe,
Die achter in de bòsj versjtaoke zout.
Dat zeen de teikes van ein anger laeve,
Beduut òs alles weir ei nuu begin.
Noe geit April zien gael-gruin vaole* waeve;
Paosjklokke loeë 't groot gebeuren in.
De sjnee is van de kleever weggekraope.
In 't hout, woo kètjes hange, ruirt et zich.
Kòm, alle veljer ligge veur dich aope,
Kòm, Vruigjaor, alle veugel wachte dich.
Kòm Vruigjaor, kòm: veer höbbe dich zoo neudig.
Doe maaks mit alle zörg en leid gedaon.
't Is veur 'ne minsj genòg aan dich te dènke,
Om wie de bloumen aop' te gaon.

Felix Rutten, Doe bleefs in mich

23

Et vruigjaor kump...
Heur, 't Vruigjaor kump van ònger-op
Dat höbbe de buim al geraoke.
En, ein veur ein, zeen ze allemaol
In kleuren oetgebraoke.
De keesje* wie vol loeter sjnee;
De paere wie boekètte.
En oppe kestaanjeleboum zien kruun
Ze niks es kaerskes zètte.
De welt woort wie 'ne Broedegóm,
Dae op 't gelök maag haope.
En wie eine bluiënde roozesjtroek
Geit et hart van de luu weir aope.
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Ich maag dit jaor...
Ich maag dit jaor de nachtegaal nog heure,
Mer dan (wae wit?) mesjins auch gaar neit mee.
Want eeder ougeblik kan get gebeure:
Me wit mer neit wienee.
Mer 'ch zal hööm noe nog waal beloestre kònne,
Es taegen aovend sjtil de maon opgeit
En blui en blaad, van wie hae is aan 't zènge,
Gans wie betouverd sjteit.
Oos meuleraad blif in de wiedte roesje,
De baek blif zènge wie ze ummer zòng.
Mer alle sjwiege is meziek gewoore
Esof den heemel sjpraeke gòng.
Nog eimaol maag ich loestre, maag ich heure
Nao miene leive, leive nachtegaal.
Es hienao 't leste mit mich zou gebeure:
‘Present, Heer Generaal!’
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Sjmörges
Wie sjtaon de berg zoo sjerp gesjneeë,
Nog duuster langs den heemel blaauw
Hie-ònger lik de graasgruin deipde
Nog wie in sjlaop, vol damp en daauw.
De zòn is prechtig opgegange;
De veugel zènge wildj t'rop los...
Ich mòt verbie en maag neit wiele:
Wae kump mit niks-doon aan de kos?
Mer toch: wat is 't neit gout te laeve,
Gezòndj en waal van kop tot teen,
En al waat sjoon is leif te höbbe,
En mit de bloume blie te zeen!
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Sint Jansdaag
Den eulenteul* dreeg bloume wie van mèlk.
Die zeen wie groote, zilverwitte sjaale.
Dat heisj Sint Jan. Noe is 't mit den appelblui
Veur gout gedaon, en mit de nachtegaale.
De daag zeen lank en kòmme aan gein ènj,
De nachte wie 'ne sjeemer dae verbie-geit.
Den ougs sjteit veur de deur. Noe baeë veer
Dat 's Leveneer de boere hulp en biesjteit.
Zal 't vruigjaor haauwte waat et haet belaof,
De terf gedieë, zulle de fruitbuim draage?
En sjtaeke veer auch noe weir, greutsj en blie,
Gruin rieser* oppe leste sjuurewaage?
Es wèndj en waer noe nog mer gunstig zeen
En sjuur en zölder riekelik zich völle,
Dan kòn veer dankbaar, es 't weir kirmes wurt,
Van riestevla en wèk en knapkouk sjmölle.
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Wie Pan, de natoergod, wakker woort
De groote Pan laug lank-e-weg
In 't graas, en sjnòrkde en sjleip.
Hae woort neit wakker, pès* de Maon
Hööm oet ziene sjloemer reip.
En wie hae opkeek en baove zich
De maon zoug, ròndj en riep,
Dach hae: blous ich bie geval
Die bel auch oet mien piep?
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Aan Thanatos, den dood
Doe sjwarte, druive Thanatos,
Dree mich de sjroeve nog neit los:
Laot mich nog 'e kitske* laeve,
Zoolang de daag nog lank en breid
Aan 't solfer-gael en gouë kleid
Van de zònnebloume waeve.
Van de zoomer haet me noots genòg,
Zoolang de rein-gewesje lòch
Nog blie en blank en blaauw is.
Ich weit waal dat 't neit doere kan,
Mer laot mich nog 't genot d'rvan!
Te vruig dat 't gries en graauw is.
Gank nog verbie. Zuik anger waeg,
De veljer zeen nog lang neit laeg,
De blaar nog eesj aan 't valle.
En woort den ougs al ingebrach,
Ich heur de hööres van de jach
Nog ummer löstig sjalle.
Dit kan jao nog mien enj neit zeen,
Zoolang de zòn nog neit verdween:
Ich blief op mörge haope.
Mer es de sjnee in vlokke vilt
En alles dor is en versjtild,
Dan heisjt et: sjwiege, sjlaope...
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De teures van Zitterd
Ich zou zoo gaer, nog eimaol eer ich sjterf,
De teures zeen, die mien aauwd Zitterd seire:
De mirgeltoore van de Groote Kirk...
Mot dae de wolkenheemel neit regeire?
Zeet, of de wèndj al boest* in wèntjertied
Of 't vruigjaor wurd (hie zeen de kroenekraane*!),
Hae sjteit dao deftig wie veur de eeuwigheid
En leet zich door gei jaorgetie vermaane.
Zoo hoog geboed, zoo sjterk en sjtil en sjoon!
Wied euver landj en luu sjteit hae te waake.
Hae kan gewès bie nach, es alles sjleep,
Mit ziene vinger aan de sjtarre raake.
Dan sjprik hae, gluif ich, mit Oos Levenheer.
Zien sjtöm verlus zich in de heemelwiedte:
‘Heer’, zaet hae, ‘es Uch auch get neit gevilt,
‘Zoo wie ze zeen, mot Geer de luu versjliete.
‘'t Besjtaon is allewiel, - Geer wit et, Heer, ‘Gei kènjersjpeel veur wae neit miljonaer is;
‘Den hanjel is labiel, - is neit sekuur, ‘En 't is daomit precies wie 't mit et waer is.
‘Zeet gout veur Zitterd, Heer, woo 'ch euver waak,
‘Of dan de zòn al sjient, of 't sjniet of raengent.
‘Ze zeen neit kaod, of* ze auch al mònter zeen...
‘Laot mich Uch vraoge, Heer, dat Geer ze zaengent’.
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Droeven in zekskes
Mie grootmooder woonde oppe Mert,
Mit achter 't hoes ei hööfke.
Es 't heit waar, dei ze in 't zoomerhoes
Dao gaer höör middigsjlööpke.
Ròndjòm hònge rooze: bòntje trös
Aan gruin-geverfde latte.
Eine paere- en eine keesjeboum,
Die gauve dao rieklik sjatte*.
Auriekelkes en akkelei,
Jasmienen en doezendsjoone.
Witte leelies auch òntbrouke neit,
En gael-broen keizerskroone.
Eine kroosjelesjtroek en get wiemerte,
Zoo wied es ich mich herinner.
Mer 't wònjerlikste waar veur mich
Eine dreuge droevewinger.
Ermzeelge druufkes, groot wie 'n krènt,
Nog waal in zèkskes gebònje:
Want angesj koume de wèspe draan!
Wie höb ich dat vraem gevònje!
Mer grootmooder sjprouk mich van ei landj
(‘Dao kumps doe mesjien oots laater!’)
Woo droeve weisse* wie vuus zoo dik:
‘En ze drènke dao wien wie waater.’
Ich bèn dao. Setroenen aan de buim.
Gruin viegen aan de tekskes.
En appelesiene wie kènjerköp;
Auch droeve - mer zònger zekskes.
Italië, landj van zoomer en zòn,
Woo de baedelaer laeft wie ei grööfke...
Mer nog ummer dènk ich mit weemoud trök
Aan mie grootmooders klein-klòmmels hööfke.
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Mien gedachte
Wie gaon al mien gedachte nao dich oet
Van sjmörges-vruig. Ze gaon in karavaane
pès* dat et laeve sjtilsjteit in de nach.
Ze gaon mit blaosmeziek en bòntje vaane.
Ze trèkke in persesses door et vèldj,
Woo alle kaore is in blui gesjaote.
En alle klokke loeë veur hun oet;
En 't raengent roozeblaedjes in de sjtraote.
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Woon in mien hart
Woon in mien hart, es 't dich mer neit te klein is.
Dat woort veur dich besjtömd; veur dich is 't dao.
Gein angere die auch nog rech d'rop heie*.
Dao kump dich neemes, neemes ooit te nao.
Doe houfs dao neit te sjtöbbe, neit te kaere;
Dao is 't nao die verlange werm of kuil,
En alles zóó, dat niks dich dao zal sjteure,
Want zuuver zeen mien meining en gevuil.
Mien leifde? 't Zeen de bloume die 't verseire,
De sjilderieë aan zien witte wènj;
En door zien vinstre kiks-doe wied nao boete,
Wied euver alle luu en alle lènj.
Mer es doe dao bès, sjuuf ich de gerdiene
Veur glaas en roet, die zeen nao 't vergezich.
Dan höb veer twee waat neudig is veur 't laeve:
Dan höb ich dich, mie kèndj, en doe höbs mich.
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Geboortehuis van Felix Rutten, Markt 31, Sittard (pl. m. 1880). In het open venster waarschijnlijk
Felix' grootouders: Jan René Napoleon Rutten (1811-1886) en Cathérine Judith Beysens (1819-1893).
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Felix Rutten en zijn jongere broer Jules, geboren op 17 februari 1885 (pl. m. 1890).
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Et kuulke in et kösse
Nog sjteit et kuulke in mie divankösse,
Wo die leif köpke loug,
In de gouë sjeemer van dien korte krölkes
En mit gesjlaoten oug.
En es doe dao dien wumperkes òmhoog sjlaugs,
Waar 't of de zòn bie mich nao bènne sjeen.
En es doe, kindje, de ouge van mich aafhòljs,
Waar 't of auch mie gelök verdween.
Noe bès doe dan weir sjtilkes weggegange,
Omdat daen dòmmen Tied dich heivesj dreef.
Wie kan 'ch zoo wildj, zoo bang nao dich verlange,
Woo angesj niks es 't kuulke in 't kösse bleef.
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Papiere brökske
Oos gelök höb' veer genaote.
'ch Bèn allein noe woo ich gao.
Niks van al is òs gelaote
Es 'ne breif zoo veur en nao...
Breifke, doe, papiere brökske
Woo me zich op taenge-geit
Es me zich - oet-ein gereete Mit twee weurdjes toch versjteit.
Tösjen òs lik tied en ruumte
Wie ein roesjende revier;
Alles waat òs is gebleeve
Is ei brökske van papier.
Breifke, doe, papiere brökske
Woo mien hart op wanjele gòng
Kan ich mich op dich verlaote?...
Bès neit eimaol van kartòng!
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Neit mee...
Ich zal dich neit mee trök zeen in dit laeve.
Verbie is al waat eimaol veur òs waar.
Zoo wie de wolke wurd 'ne minsj gedreeve
Al hot en haar.
Ich zal dien sjtöm noe neit mee kònnen heure,
Die wie meziek mich in mien oore loug.
Laot mich nao dich verlange, òm dich treure,
Doe gings allein mer oet mien oug.
Doe bleefs in mich. En zal 't mit mich gedaon zeen,
Kans doe getreust dich zègge: ‘Pès hae ging,
Haet hae mien sjoonheid in zien hart gedraage.
Zie laefde in zien herinnering.’
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Souvenierkes
Van ònneuzel klommeleriekes,
Van die dingskes zoo van niks,
Kan ene minsj toch zoo vööl haaute:
'n Bloum die-ste van höör sjteelke briks;
E' breifke mit get t'rop gekritseld,
E' pötje, e prèntje, - 't likt mer draan
Wae 't dich gauf of woo 't vandan kump:
Daobie dènks-doe irges aan!
't Reuske kan al lang verdord zeen;
't Blaedje, 't prèntje woort al gael;
't Vaeske veil* en is gebraoke. 't Jungske woort ene forsje kael.
Toch: veer blieve loeter kènjer;
Mit ein hart, zoo weik es wiks*,
Hange veer aan oos soevenierkes, Aan ei klummelke van niks.
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Bie et weigske
Laot mich mer die köpke sjtriekele,
Dat ich dich die kummikske* köör...
Sjlaop mer. Mooder wach bie die weigske.
Leiveke, sjlaop en druim van höör.
't Möönke loert door de gerdinkes
Mit zie zuit en klaor gezich.
't Windje hiltj den aosem in en
Mooder is noe gans veur dich.
Alle bluimkes in oos hööfke
Deiën auch hun uigskes toe.
Alle veugelkes zeen sjlaope.
Leiveke, sjlaop noe, sjlaop auch doe.
Engelkes kòmme nao dich loere,
Sjtilkes, sjtilkes op hun teen...
De uigskes toe en sjlaop, mie leiveke:
Es doe sjleeps, dan kans doe ze zeen.
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Ballade
Papa, parbleu, waar generaal:
Eine van den aauwe sjlaag.
Waat gauf ich aevel òm zie goud
En de sjtarren op ziene kraag?
'ne Generaal mit goud-galòng,
Mit saabel en sjakkoo.
Zien dochter heisjde Eusjenie, Eusjenieke zoo en zoo.
Me tròf zich irges op ne keer,
Me haauw direk zich gaer.
Veer kalden euver den aauwen tied
En euver 't duuster waer.
Me sjprouk geruird en gauf zich auch
Ei muulke hie en dao...
Mer 't koum gaauw oet, en de generaal
Waar dat zien eer te nao.
Hei 't kònne doere, dat gelök?
Papa waar generaal:
Hae vònj zien dochter vööl te flök*,
En mich vònj hae te kaal.
De saabel rammelde van geweld.
Pa sjloug mit handj en vout...
Es 'ch noe zoo eine taenge kòm,
Dan kaok mich nog mie bloud.
Ich dènk nog dèks aan die romance
Van saabel en sjakkoo, Want 'ch höb et toch mer gaer gehad,
Eusjenieke zoo en zoo.
Mer 't ging daomit wie 't geit mit al
Waat zuuver is en sjoon.
De welt-van-noe haet, erg genòg,
Gein romantiek van doon.
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Mien aauw gitaar
Mien aauw gitaar hink sjwiegend aan de wandj.
De kas gesjpleete; sjnaore zeen gesjprònge.
Mien eesjte leid, - wie rieërde* doe mien handj Mien eesjte leifde höb 'ch mit dich gezonge.
Meziek waar mienen droum en mie gelök,
Meziek en zank, - en wolke, buim en bloume.
Mer dat 't besjtaon neit loeter sjoonheid is,
Höb ich gemirk wie sjtòrm en ònwaer koume.
Dat is noe waal verbie. Mer ich woort aauwd, En doe, gitaar, bès auch neit jònk gebleeve.
Doe woors op zie gezat, - en 't laeve haet
Mich auch in einen duustren houk gedreeve.
Ich woort ene sjtille minsj in einzaamheid.
Os geit et lachen euver mit de jaore. Doe deis, wie doe dao hings, mich wurklik leid.
Veer höbben allebei de sjtöm verlaore.
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Bie de sjpoul
Aauwd meuderke zit en sjpint höre vaam
Op 't raedje van de sjpoul.
Ze zit dao van mörge pès* aovend laat
Zoo sjtillekes op höre sjtoul.
Ze zit mer en sjpint, en 't raedje dreet.
Auch meumelt ze gèt òngerwiel. Zoo krek wie ei prèntje van gans lang haer.
In de lang vergaete sjtiel.
Aauwd meuderke... Ze is wie 't laeve zelf,
Dat de vaam van de minsje sjpint.
't Raedje dreet van de mörgen aaf
En dreet pès den aovend begint.
't Raedje dreet zich, en löpt en sjnòrt,
Al leip et nao eige wil, Pès 't duuster wurd en den aovend kump:
Dan sjteit et op eimaol sjtil.
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De welt is wie ei groot theater...
De welt is wie ei groot theater.
Dao trèkke doezend luuj veurbie
Mit vööl gedouns en vööl gesjnater:
Ein bòntje rie.
Ze kòmmen op en gaon weir wieër;
En, eederein op zien maneir,
Sjpeelt dao zien rol, den eine blieër,
Den angre zònger groot plezeir.
Pés* 't aovend wurd, en nach en duuster
De lamp oetbleus. Dan wurd et sjtil.
Dan is me veur zich zelf, en 'ch loester
Nao waat ich wil:
Nao sjtömme die vergète sjleipe,
Die 'ch 's daags, bie al 't lawèit, neit mis,
Die zèngen oet Verledens deipte
Van waat verlaoren is.
Ich zeen van wieds gruin heuvele wènke;
Ein blaauw revier, en blui van buim...
Ich mòt aan 't Landj van Limburg dènke,
En dènk en druim...
Pès alles sjatte* veur mien ouge,
En nevel wurd, en duusternis.
En gong mie Landj mich al verlaore,
Ich weit dat 't in mich bluiend is.
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Den daag is wie 'n gedèkde taofel...
Den daag is wie 'n gedèkde taofel,
Den daag is wie eine broelofskouk.
Veer laeze bliedsjap in den hemel
Es wie in 'n aope bouk.
Zien drievende wolke zeen wie van sòkker;
't Is alles wie eiersjoem en roum.
De veugel zènge zo löstig en mònter
Van bòsj tot busjke, van boum tot boum.
Esof veer allenei broelof vierde!
Pruift honing en kandie op eur tòng!
Dit is einen daag wo de Mei van gedruimd haet,
En de nachtegaal van zòng.
Zeen veer neit wie krank van gelök en bliedsjap,
En dul van den heerlike zònnewien?
Den daag is wie ein gedèkde taofel
Veur 't fees van de bluiënde zònnesjien.
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Den haof is muig van zovööl zomerblui...
Den haof is muig van zovööl zomerblui
En zon en Juli-hits, en ich berui
Dat 'ch hööm gei water kan mit tobbe brènge.
't Sjteit alles dao zo sjtil gelaote noe.
't Geit nao de zachte, floeren aovend toe,
Al blieve nog get late vènkskes zènge.
Es noe de Nach mer frisje raenge gouf,
Ei glinstren euver alle blui en louf,
Dat zo besjwöörd* en sjlap dao hink te kwiene.
Wie sjoon zou dan, nao dit verdreit en zörg
De zòn, weir opgesjtange mörge vruig,
Euver de bloume hun gezichskes sjiene!
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Ach, dae lèste zomermiddig...
Ach, dae lèste zomermiddig
En die lèste zomernach...
Dao gòng saer* gein zòn mee ònger,
Of ich höb aan dich gedach.
Is 't besjtaon dan neit gewaeve
Oet gelök en rouw en leid?
't Waar ein aafsjeid veur oos laeve,
Mer veer wòste 't neit!
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Ich laot dich trök...
Ich laot dich trök, doe leifste van de leive,
Wo 'ch zelf neit wiele kan.
Ich zal dich bòntje leifdesbreive sjrieve:
Dan wits doe irges van.
't Zal angesj zeen es wie veer same ware
En gòngen handj in handj
En vònjen oos gelök wie aafgesjpeigeld.
In 't bluië van oos landj.
't Wurd naojaor noe; gaauw geit et wèntjer waerde;
De oktoberroos is 't zat.
Mer ònverangerd laef et in mien gedachte
Wie 'ch dich höb leifgehad.
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Ze zègge mich...
Ze zègge mich: ‘wèndj en raenge!’
Mer 't kan de wèndj neit zeen.
Ich heur te duudlik voutsjtep:
Eine koum, dae weir verdween...
't Is neit allein te heure.
Ich zeen 't: get sjuuft verbie.
Get dat mich zuikend naolöp:
Dan achter mich, dan op zie...
Dat roesje ummer òm mich:
Dreug louf* langs graas en mos. Dao blif de sjtöm mich sjtaeke:
‘Bès doe dat, Thanatos?’
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Wie sjwaor de lòch
Wie sjwaor de lòch. Ich zeen 't van wieds al raengne.
Den daag woort graauw en duuster veur zien ènj.
Ich weit neit of, veur dat dae gans verbleik is,
Ich irges nog ei vaeke* aope vènj.
Mien vuit en kneië muig van 't al-mer loupe.
De kleier hange mich wie lood òm 't lief.
Wae wurd door raengewaer neit wie gebraoke?
De kop is eine suf, de rubbe sjtief.
En moosj de herberg, die mich wach veur aovend,
De leste zeen langs den oetgeweikde waeg,
Dan laot et, in Gods naam, mit mich gedaon zeen:
Mien krach is op, mien hart is laeg.
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Och, eulenteule kraaktuut...
Och, eulenteule* kraaktuut*,
En kònkernölle* sjpènderik*,
Wie lang nog eer ich, kort en gout,
Veur ummer sjtil te sjlaope lik?
Dan is 't gedaon mit sjpas en sjpeel
En al 't geklòmmels van vandaag,
De dommerieë wo ich mich
Noe kriesjèntaere òm beklaag.
Ei bitje lol en vööl gedouns,
En zörg en pien en òngemaak, En 't kröömke wurd weir ingepak,
Veur gout gesjlaote heel de zaak.
Doe, kraaktuut mit diene sjpènderik,
En alle löstigheid en leid,
Wie lang nog pès* op 't cieferblaad
De wiezer neit mee wieër geit?
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Felix en Jules Rutten (21 april 1897).
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Felix Rutten 18 jaar (1900).
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Ich zou, es ich gesjtòrve bèn...
Ich zou, es ich gesjtòrve bèn,
Nog waal èns wille heure,
Waat ze van mich zèggen òngerein,
Die doon esof ze treure.
‘Nah, - hae deig dit, en deig dat neit;
‘Hae waar neit van de blieë;
‘En wie dèks zouge veer hööm neit
‘Ein erg dòm paerdje rieë!’
Wie deit me 't nao de luuj hunne zin,
Ofs-te gael of gruin of rood bès?...
Wie 't sjus mit dich hei mòtte zeen,
Wit eedrein es-te dood bès.
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Sjwaor sjlouge de vuus oppe taofel...
Sjwaor sjlouge de vuus oppe taofel:
Ze sjpeelde kaart mit hun drie.
't Gelök haauw 't hoogste woord, en
De Leifde zout lachend d'r bie.
Sjtil hòlj zich den driede daonaeve;
Dae haauw, zo te zègge, gein weurd.
Die angere böökden* en sjreefde*,
Verloren en wònnen òm beurt.
Den eesjte mit klavere-keuning;
Den tweede mit harte-vrouw,
Of dao gein troef in 't sjpeel waar
En den aos et neit wènne zou!
‘Waat geer!’ reip op eimaol den driede,
En duuster sjtòng zie gezich.
Den Dood haauw zien sjtöm laoten heure:
‘De troef, - de troef höb ich!’
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Saldaote waore mich ummer leif...
Saldaote ware mich ummer leif,
Die zo angesj es anger luuj zeen,
De mötsj op 't haor parmantig sjeif,
Es ze neit in groot tenu zeen.
Chevrongs euver d'erm, ein sjtriep langs 't bein,
De sjoon gout in de wiks*...
Wae zich daoveur neit gewònne geef,
Dat is ei maedje van niks.
Dao kòmme ze löstig aangesjtap,
De sjweit op hun gezich,
De ransel oppe rök gesjnuird:
't Is gei' gering gewich.
Mer 't hart hink hun neit sjwaor in 't lief,
Want sjterk zeen ze en gezòndj.
En e sjpassig leidje krig ummertoe
Weir vleugelkes op hunne mòndj.
Ich zee mich mien saldöötjes aan,
Ze marcheire zo dapper en braaf.
En 't is mich, doon ich de auge toe,
Of 'ch mit hun loup en draaf.
Veer loupe en gaon, de kop rech-op:
Ein blinkende, tramplende rie,
Kontent dat veer kaels en kreftig zeen:
Zeen löstig, jònk en blie.
Veer gaon door de bluiënde mörge haer,
En eeder zink wie er wilt.
Veer höbbe 't gout en de welt is sjoon,
Omdat òs 't Laeve gevilt.
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Wae ich gaer-höb, mòt ich laote...
Wae ich gaer-höb, mòt ich laote,
Wo ich gaer bèn, mòt ich weg:
Dat is 't laeve van saldaote:
Ummer sjpiet en ummer pech!
Altied al-mer aafsjeid numme,
Altied al-mer wieër gaon,
Zich òm neemes urges kumre
En wie vleige van zich sjlaon.
Ummer blaoze de tròmpötte,
Ummer geit den tròmmelsjlaag.
‘Voorwaarts marsch!’ lik òs in de ore,
Zo wie gistre, zo vandaag.
Einzaam tösje hònderd mansluuj,
Al piotte òm dich haer,
Einzaam mit oos knuip en sjterkes,
Mit oos ransel en gewaer.
Ertesòp en mous en aerpel,
Eedren daag etzelfde brood,
En oos jaor telt drie maol hònderd
Zestig dag, zo graauw es lood.
Vènj ich mich in de kazerne
Dan waal ooit ein oer terech?
Wae ich gaer höb, mòt ich laote,
Wo ich gaer waar, moos ich weg.
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Deip in de zee van mie gemoud...
Deip in de zee van mie gemoud,
Lik sjtil ein sjtad verzònke.
Geer zougt, es 't aovend wurd, allich
Wie dao höör teures blònke,
En hoort bie wielen auch mesjien
Ei loewe van höör klokke...
Vraogt lever neit wae dao nog aan
Et klokkezeil haet getrokke.
En vraogt neit wie ze heisj, die sjtad
In de deipte, neit te maete:
Ze is waal verzònke in 't vergaon,
Mer niet vergaete.
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Sjlaopleidje
Noe laote veer same reize gaon,
Al weit ich neit wohaer.
Dat vraoge veer sjtrak de wassende Maon
En hie-baove de Grote Baer.
Veer sjepe òs in op ei rozeblaad
Dat oet den hemel veil*;
Ei sjterke hange veer òs aan de mas
En ei linje-blaedje is oos zeil.
De wèndj veur 't Zuje geit mit òs mit
Zo gaauw wie den daag verdween:
De wèndj dae de waeg door de welt waal wit
En òs brink wo veer wille zeen.
Zo kònne veer nao Sicilië gaon.
Dao is de lòch nooit gries,
Wo de rozen ummer te bluië sjtaon...
Of wils-doe nao Paries?
In Paries, dao weit ich ei groot kasteel,
En dao-bènne weit ich de waeg.
Dat haet eine keuning veur zich geboewd;
Mer al zien zale zeen laeg.
Dao zette veer òs aan de taofel neir
En drènke verkuilende wien.
En s'aoves wanjle veer op en neir
In de zilvere maonesjien.
Et water van de fonteine roesj
En maak veur òs meziek.
Dao zeen veer, bès 't weir mörge wurd,
De keuning zelf te riek.
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Dao zink eine nachtegaal in 't gruin:
Dat maakde de sjterkes blie. Mer es doe köpsjig bès en neit sjleeps,
Dan blieve veer mer hie.
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Wie ei' blömke
Kindje, es 'ch dich zeen wie e' bluimke
Mit dien uigskes blaauw en klaor,
Is 't of ich mien handj meus lègge
Op die blòndj, blòndj krölkeshaor.
En al siddrend op mien luppe
Kump, gesjtameld, mich 't gebaed:
Maag den Hemel dich beware.
Wie 'r dich òs gegaeven haet.
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Puberteit
Moder, 'ch weit neit wie mich is.
'ch Wil - en kan 't dich auch neit zègge,
Höb gein weurd om 't oet te lègge:
'ch Bèn michzelf geheimenis.
Waat ich ummer gaer gedaon höb,
Is mich noe egaal gewore.
'ch Vènj miene kameraod verfaelend*:
Wilt hae erte, - ich wil more*.
Moder, 'ch weit neit wie mich is.
'ch Wil mer leifs allein mien waeg gaon,
Wo gei' volk of vrunj mich sjteure
En, es neemes mich in 't oug haet,
Zitte miemeren en treure.
Neemes haet mich get gedaon, en
'ch Höb gei' minsj get te verwiete:
En toch zou 'ch get wille braeke,
Eine preugele*, eine biete.
Moder, 'ch weit neit wie mich is.
Zit ich bènne, 'ch bèn uch lestig:
't Maak mich tristig, loup ich boete.
'ch Loester nao gein veugel mee, en
'ch Sjlaon de blènje veur de roete.
Koos ich vruiger bloume plökke,
- 'ch Haauw plezeir in veldjboekètte, Noe verruir ich jao gein handj mee
Om ze bie uch neir te zètte.
Bloume, wo ich gaon, en minsje,
Die verdechtig* langs mich sjtrieke,
Dènke - of ze 't al neit zègge:
‘Dat dae jòng zo druif mòt kieke!’
Moder, 'ch weit neit wie mich is...
‘Jòng, wae kan zichzelf versjtaon?
‘Dit zal auch waal euvergaon:
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‘Nach en duusternis vergeit
‘Went de zòn aan den hemel sjteit!
Moder, - de beteikenis?...
‘Wach, tot dien oer gekòmmen is.’
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De broed
Lèg krans en vaol* veur mich gereid,
En 't zilverwit satiene kleid:
De broedegòm geit kòmme.
Veureesj mer vaag en vraem en wied,
Haet mich dat nuuj signaal verblied;
Noe höb ich 't klaor vernòmme.
Van achter alle vergezich
Van zee en landsjap, ruip hae mich:
En alle veugel zènge.
Nao alle ònroe, allen angs
En waat 's-te es kèndj al neit verlangs,
Kump hae noe 't vruigjaor brènge.
Van achter alle ruumte en tied
En ongetèlde miele wied
In de opgank van de jaore,
Wie 't leich de baajerd haet doorsjtriemp
En de eesjte sjtarre zeen ontkiemp,
Woort hae veur mich gebaore.
Van allen tied en eeuwigheid
Höb ich mich dao-op veurbereid
In heimelik verlange.
Noe zal ich op zien bròs, wie ein
Ex-voto, goud en edelsjtein,
Mien hart veur ummer hange.
Hie gelje herfs noch wèntjer mee,
Of naojaorssjtòrm en wèntjersjnee:
Ich zal gein twiefle kènne.
Noe giltj noch weemoud, noch verdreit;
En waat mich auch te wachte sjteit,
Ich zal dat euverwènne.
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Tot nog toe waar ich sjwaor wie klèi.
Noe vleig ich of ich vleugle hèi,
(Waat is mich wèndj of raenge!)
Wie 'n lans in 't aope veldj gedrild,
Eine piel dae vlug van de pees, die trilt,
Hööm triòmfantlik taenge.
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De broedegòm
Ich bèn de brour van de mörgesjtar
En de zoon van de sjtraolende zòn.
Aan 't waefgetouw van 't aovesrood
Zout den Tied dae mien kleier sjpòn
En 't brènt van vlamme, violet
Wo 'ch mien sandale zèt.
Op mien sjouwer draag ich de leeuwerik,
En mien hart draag ich op mien handj.
Ich kòm op dich aaf wie bliksemvuur
En op ens sjteit de welt in brandj.
De zee wurd sjtil, de wèndj wurd sjtòm,
Es ich veur dich sjtaon en zèk: kòm!
Kòm, doe, die de hèlf van mien eige bès:
De mörge geit veur òs oet;
De zòn geit hoger den hemel in,
Wo de broedegòm kump mit de broed;
En de welt zal, wo oos sjtar versjeen,
Wie nuuj gebaore zeen.
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Adieu, prins karnaval!
Ich kèn dich neit, ich zoug dich nooit,
Mer höb die' portrèt gezeen:
En bie dat ‘zeen’ waar 't of bie mich
De zon nao bènne sjeen.
Doe, sjoonste bloum oet Zitterder haof:
Eine jòng wie mèlk en blout, Al weurs doe eine richtige graof
Dae laef op grote vout.
Mer noe is 't mit die' prinsdòm oet,
Mit floer en pèls gedaon,
En mòs doe weier mit eederein
En sjtil in 't rieke* sjtaon.
Gedaon mit 't zieë mentjelke
En de ganse prinse-prach.
De deftige rol is oetgesjpeeld:
De wie-vöölste doe, - godde-nach!
Zo is 't noe eimaol in de welt:
't Geit alles op en neir.
Einen daag lank meint eine minsj zich get
En zingt hae van plezeir.
En mörgen is dan alles op nuuts
Wie 't vruiger ummer waar:
Vandaag den haof vol blui en fruit
En mörge valle de blaar.
Prins, dao is druifheid bie 't vergaon
Van alles waat gevilt.
En 't Laeve geef de minsj toch nooit
Waat dae et leifste wilt.
't Kan jao neit ummer kirmes zeen
En alles geit verbie!
Doe höbs diene keuningsdroum gedruimp
En wurs weier minsj... Bès blie!
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Wies weurd
Ich bèn gebaore oppe Mert,
Höb déks daovan gesjpraoke,
Noe sjteit eine nuuje gevel dao:
Oos hoes woort aafgebraoke.
Me koos van dao sjus op 't Sjtadhoes
En den trap van de ziekantj kieke:
Ei' paleis, parbleu, mit angesj niks
In de sjtad te vergelieke.
Dao gòng bie eeder trouwpartie
De sjtoet van de broed nao baove;
De broed in 't wit mit krans en sjleip,
Te blameire of te laove...
Es 't meines waar, koum Tant Gerardine
Bie òs nao dae pòppekas kieke,
Veural es 't gòng òm deftige luuj
En de kleier van de rieke!
En wie 't dan aafgeloupe waar
(‘Komt, sjpouwt uch: dao zeen ze! dao gaon ze’)
Zag mien Tant: ‘La comédie finie;
‘Maintenant, le drame commence!’
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Nao paries!
‘Nes’ waar bekènd in 't Sjtedje
Es zoeplap eesjte klas.
Auch leit hae, es 'r 'um òmhaauw
Geine vrouwluujsjòlk mit ras.
Meistiets gòng hae de Rien aaf;
Mer 't woort ein anger wies,
Wie 't heisjde: ‘Jusseskènjer,
Oze Nes geit nao Paries.’
Ich vraogde 'm dan of 't waor waar,
En Nes zag: ‘Woveur neit?’
Zodat de reis dus ditskeer
Ens neit nao 't Prusesj geit.
‘En nums dich veur gezèlsjap
‘Die vruike mit op reis?’
Dao zag er: ‘Nums doe beir mit,
‘Es doe nao München geis?’
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Felix Rutten als student in Leuven (pl.m. 1904).
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Felix Rutten in Ierland (1912).
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Aafsjeid aan Zitterd
Miene waeg in de welt gòng oet van Dich,
Nao 's laeves vruid en leid.
Mit hart en zeel, en ummer-toe
Sjtòng ich veur Dich gereid.
Of 'ch dan al in de vraeme waar
En wied, wied van Dich weg,
Veur-goud* en ònverangerlik
Bleef ich aan Dich gehech.
Aan Dich, dien teures, diene Wal,
En aan die' minsjesjlaag;
Aan al waat awwerwets aan Dich
Zich ‘zittesj’ heisje maag.
Wie sjeif en kròmp miene waeg auch gòng,
Krits-krats, kròmp wie ein zich*
Mien harts-kompas bleef ummer-toe
Op 't heimatlandj gerich.
Loewt, es 'ch sjterf, mer gein klok veur mich,
Wo 'ch auch begrave waer,
Mer zèkt: ‘Al koum hae auch neit trök,
Hae haw zie' Zitterd gaer’.
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Lèg die köpken aan mien sjouwer...
Lèg die köpken aan mien sjouwer:
Bès neit bang: noe bèn ich dao!
Haauwt dich vas aan mich, mie duufke
Dan kump neemes dich te nao.
In de nètte van den hiemel
Hange de sjtarre van de nach:
Zilvre sjpènne, zou me meine,
Haauwten euver òs de wach.
Alle buim zeen ingesjlaope
Nirges zeen mie leichter aan
Zelfs den Tied sjient oetgetirveld*.
Kiek mich neit zo engstig aan!
Lèg die köpken aan mien sjouwer
Dan kump neemes dich te nao.
't Vruigjaor is veur òs gekòmme
En 't Gelök is dao.
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Maag ich in de goue sjeemer...
Maag ich in de goue sjeemer
Van dien haore veilig woone, Mit vergis-me-nich en rooze
Zal ich dit gelök dich loone.
Laot mich in de zachte klöörte
Van dien ouge 't laeve laeve:
Toesjend* zal ich waat mien hart aan
Sjatten inhaet daoveur gaeve.
Alles zuls doe van mich höbbe
Alles maags doe van mich erven
Kan ich in de riepe glorie
Van dien zoomermaonje sjterve.
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Maak, mamzel, gein allegatie...
Maak, mamzel, gein allegatie*,
Of 's doe baeter weurs es ich!
Mit die klòmmels-parasölke
En die wit-geverfd gezich,
Poeierdeuske en kantje heisjkes*,
Dao, mamzel, kump 't niks op aan!
Bes-doe ònger gaauws* en aenje
Wirkelik einen enzige sjwaan?
Of 's doe in kantj en pèlskes
En satiene kleier sjtiks, Wae get van zich wit te make
Is daoveur nog niks.
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Van sjweikese pès vaosje...
Van Sjweikese* pès Vaosje*
En de Gölpener Berg pès Mheer
Zal ich tich ooit nog weirzeen
Al weur 't mer eine keer?
Van Bemele tot mie Göölke*
Van Brònsum tot Terbliet
Zou 'ch alles nog weir vènje
Wie 't waar in den aauwen tied?
Ich wil mien ouge sjleite
Dat 'ch zó mich 't leid besjpaar
Te zeen dat niks koos blieve
Zo sjoon wie 't vruiger waar.
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Kómmend naojaor
De karre kómme knarrentaere
Mit klee van 't veldj, mit kroteblaar.
Taenge den aovend, langs lenjerieë
Wurd me eine sjwaoren damp gewaar.
Dat is 't vergange louf* van de aerpel
In brandj gezat, dat gluit en sjnirk*:
Dat is 't wo-aan me 't inj van oktober
En 't kómme van november mirk.
Es doe de illusie van dien jónkheid
Verbrenne geis, dan is 't versjliet
Ouch van dien hart veur-goud* begoos en
Den aovend van diene zomertied.
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‘De karre komme knarrentaere...’ uit het handschrift ‘Dialektverzen 1957’. Verz. Felix Rutten,
Gemeente-archief Sittard, doos 2.
Felix Rutten schrijft in regel 4 duidelijk ‘eine sjaoren damp’, d.i. de rook afkomstig van de in brand
gestoken ‘sjaor’ (lage begroeing, kort gras, ook: de pool van een tapijt).
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Vergaefs verdreit
Ich höb mien zeile dan mer ingehaold.
Wie gaer hei 'ch nog nao Corfu wille vare!
Mer 't haet neit wille zeen: wae kènjer haet,
Dae mòt in tieds auch veur zien kènjer sjpare.
Ich zit dan mer en kiek nao 't vrungele* van
dat lötig* sjeepsbedrief op 't lokkend water;
Beutjes aan pööl gekloesterd langs de kaai.
Dat klosje, golf aan golf, dat wildj gesjater!
De zòn geit op, de zee volgt höre gank.
Van wieds mich palme wènke en paleize.
Sjneewitte berg langs blauwen hemel sjtaon.
Mer nooit mee zal ich nao Corinthe reize.
Nao Delphi, nao mien heerlik Parthenon,
Doe, landj van zòn en zee en riepe kleure!
Ich kan neit wieër es ich gekòmme bèn.
Vergaefs verdreit, ocherm: gesjlaote deure...
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Ummer wieër
In aafbraak zeen de gouë brögke,
Die gistere bonjen aan vandaag;
En alles waat òs nog naobie waar
Woord lankzaam vraemd en bleik en vaag.
Me mòt zich ummer mer ergaeve*,
Kontent waat einen euverkump,
De daag, de nachte, wie ze kòmme.
Is 't mienen aard dat 'ch zit en zump*?
En lachentaere dus mer wieër,
Weiër koutelebout en rume* sjlaon,
Zo lang de zòn nog op en aafgeit
En sjtarren aan den hemel sjtaon.
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Serenade
Doe bès mich alles waerd:
De rès is loeter niks.
't Is of den hemel zingt es
Doe fluustrend mit mich sjpriks.
Doe bès mich zon en maon
En mörgesjtar en Mei,
En waat ene minsj zich wunsjt es
Dae druimp in de vruigjaors-wei.
Dien hendje in mien handj,
En of* die mundje sjwig,
Zeen dao nog weurd van doon, doe,
Tösje dich en mich?
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Meditatie
Doe meins, auch véér meuste sjterve?
En kan me 't dan daagliks neit zeen,
Wie, zònger vööl erg drin te höbbe,
Dan déze, dan dáe verdween?
Ze zoute getweeds nog te kwaazle*,
Wie duufkes zo blie en zo flök,
En den eigesten* daag van zie' komme,
Koum hae 'saoves al neit mee trök.
En veer mit oos lachende jonkheid,
Wie kènjer loup veer òs nao:
‘Ich höb dich, zuus-te, ich höb dich!’
Jao, meins-te, ich weur mörge nog dao?
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Raenge waer
De roze zeen verruzeld.
Wae wit wo de veugel zeen,
Noe et blaauw van de loch veur hún jao
Zo gouwd wie veur òs verdween.
Of keus me tóch nog haope
En wacht òs weier nuuj gelök?
Dit mòt gezach zeen, zunke,
Doe kums toch ummer trök.
Mer, ach, ich dènk aan Dem dao,
Dae alles mit zich noum
In 't noodwaer van die sjtormnach...
En neit mee heivesj* koum.
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De maelder zingt
Wie doe zo zelfkontent en onverdraote,
Dich zelfs nog 's aoves laat zo gaer leets gaon
En zings... diene sjnavel, gael of dae van goud weur!
En onbekummerd of veer dich versjtaon.
De veugel zeen zo lankzaam oetgetorveld*.
Oppe waeg nog ratelt mer ein leste kar.
't Is sjlaoperstied. Mer alle louver loestert.
Wachs doe nog effekes op de eesjte sjtar?
Maelder, doe zings, miene maelder, nog in den aovend,
Wo 'ch druimend oppe bank zit bie mien deur,
Wie kans-te einen awwe minsj gelökkig make,
Es of et auch veur hööm nog vruigjaor weur!

Felix Rutten, Doe bleefs in mich

78

Verlange
Es doe allein mer kuims*
En zats dich bie mich neir,
Zodat 'ch mich zègge keus:
Ich höb miene leiveling weir.
Kom röstig mit laeg henj,
Gans sjtil en zonger weurd,
Al witste nog zo gowd
Wie gaer 'ch ze höb geheurd.
Al wus* ich dich mer dao,
Kort bie mich, naeve mich,
Doe mit die goudblondj haor
En de glans van die gezich.
Al zuuste mich neit aan,
Wits neit waat ich verlang
En mirks de traone neit,
Die loupe langs mien wang.
Es doe mer effe kuims
En weurs nog weir ens dao,
Veur dat mien oer mich ruip
En ich sjwiegend heivesj* gao.
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Bloemlezing
Proza
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Felix Rutten in de tuin van Drs. B. Bloemen, apotheker te Beek (1938).
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Bronzen borstbeeld van Felix Rutten, vervaardigd door de Zwitserse beeldhouwer Eduard (Edy)
Eberlé, door de schrijver ten geschenke gegeven aan de Gemeente Sittard bij zijn 75e verjaardag in
1957.

Felix Rutten, Doe bleefs in mich

81

Oet awt Zittert: Tis mallego
Wie Zittert vruiger waar, in de gouen auwen tied, wie oos vadesj, es kenjer, euver
de sjtraote kedderde* mit ei blawt keilken aan, en oos grootmodesj nao de kirk ginge
mit die sjoon, buntje duik, die ze euver de sjouwere gesjlage drouge wie ein koorkap,
- jao, kènjer, doe waar et nog eesj get, dat lèveke in Zittert! Doe haw oos sjtedje zien
eige kleur en zienen eige sjtiel. In die vieftiger jaore waar et nog get gans primitiefs.
Ei cachet van ein gans köstelike awtheid loug doe nog euver alles hèr. De luu lèèfden
in ein vertroewelike eindrag ùngerein, zùnger allegaasjsje* en aansjtel. Mer veural
haw et eine bezùnjeren 'umor, dèè et gelökkig noe auch nog neit gans kwiet is.
Den eine wùs van den angere precies waat er in zien tesj haw, en ze keeke zich
ùnger ein, ùm eine sjtuver méé, niks minder vruntjelik aan. Ze ginge bieein oet en
in, en zoute oere gezamelik te wauwelen en te moele, zùnger völ kaoë kal en altied
met völ sjnakerie. Wèè de grootste farce wùs, dèè waar de man; wie ùnmuigeliker
de gekkigheid, wie leever. Et ging zich ummer mer loeter ùm plazeir. Woo ze van
lèèfde, wùste ze zelf niet. Ze hauwe wenig neudig, es ze mer völ sjpas kooste make,
en in al hunnen einvoud hauwe ze ei keuningslève. Ich gluif dan auch, dat ze in de
regel lachentèère gesjtùrve zeen.
Sjmörges, wie de mansluu et bèd oet ware, sjtauke ze de piep aan en leipe mit hun
pantoeffele de sjtraot op. Ei dröpke sjmaakde hun nuigter al, en wèè neit e rieke
glèèskes beir op haw veur de middig, waar neit van Zittert.
Zoo gaw es ze dan auch mer de sjlaop oet de auge hauwe, begoos de lamèèkerie*
al, die natuurlik bès saovends doerde. Jao, saovends ging dan et sjpeel eesj veur goud
aan de gang.
Veur eeder 'oes sjtùng ein bank oppe sjtùp. Wèè gein bank boete sjtaon haw, brach
zich eine sjtaul oet. Dan goenge ze, den eine bie den angere, plenke* en klenjere*,
bès et al lang duuster waar, en me benao niks mee zaug, es et gevunkel van de
sjwèègelkes, woomit zoo noe en dan ens ein piep woort aangestjtaoke. En euveral
heurde me 't gehomel* van de grupkes, en et gemoelsel en gelach. Dan waar et gans
sjtedje wie ei groot, duuster bieëkaar*.
Zoo zoute ze einen aovend oppe sjtùp bie ‘de Kei’ bie-ein, ei gans köd* mansluu
en mèèdjes, - dao zèèt ‘De Knùp’ van Peetesj:
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‘Kènjer, sjtil ens, waat heur ich? Loester toch ens effekes...’
Hèè hùlj de wiesvinger opgesjtaoke in de lùch, en eederein sjweeg.
‘Leiven 'emel,’ zèèt madam Cörvesj, de vrouw van ‘de blèèke Naas’, ‘dat is Tis
Mallego hie tègeneuver.’
‘Wie’, zèèt de Knùp, ‘Tis Mallego?’
‘Mè-jao, dèè sjleep al, en dèè sjnùrk zoo!’
‘Maria-Jozes nog neit!’ vlug den auwe Loojes op, dèè ze 'den ‘Uuldop’ heisjde.
‘Höb deer dat dan noots eeder geheurd?’
‘Gaar-oet neit, madam.’
‘Höbs te van ze lève des daags! Kènjer, nei, dat is toch ei rein sjandaal!’
En allemaol ergerde ze zich, en gauve ze zich auch aan et lache.
‘Get wie einen dampkètel, wie eine locomotief!’...
‘Sjaamp zich dèè kèèl neit, dat dèè zoo vruig de kooi in krup?’
‘En die erm vrouw van 'em, mùt dan zeker auch al mit?’
‘Waat angesj?’
‘Zèk’, zèèt Peetesj, ‘De Knùp’, ‘es veer dèè kèèl ens van et sjtreu haolde!’
‘Dat zuls doe vèèrdig kriege, Kùndjsjtang*!’ En de sjèle Ziebe zet zich de patsj
euver zie.
‘Waat?’ ‘De Knùp’ ergert zich al. ‘Ich neit vèèrdig kriege? Wooveur wèdde?’
‘Jao, gewèd van neit! - Gewèd van waal!’ Alles bökt ùnger ein.
‘Zeet toch neit gek,’ kump Truke van ‘de Krent’ d'r tösjsje...
Mee is neit neudig, veur et vurke aan te hitse.
‘Hel* mer, hel mer; hauwt et 'm bie!’
‘Tis sjleep wie eine bùk. Dat lök dich van ze lève neit! En debie, dat is ein aw rat;
die leet zich neit vange.’
‘Neit vange?’ böljert ‘de Knùp’, ‘dat zal ich uch laote kieke.’
‘Sjang, gewèd. Ei rundje veur allenei!’ En de henj klatsje inein.
‘Haolt mich ein lang lödder,’ commandeirt Peetesj, en zelfs geit er bie zich nao
bènne, en kump dadelik weir oet mit ein bössel sjtreu en eine mèshaok.
‘Waat noe? Waat geit et gève?’ sjreeve de mèèdjes.
‘Sjtil mer, laot mich mer gewèèrde,’ zèèt Kùndjsjtang, en zèt de lödder tègen et
'oes van Tis Mallego aan. ‘Hawt ze mich noe
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mer goud vas!’
De gantze Putsjtraot waar bie-ein gekùmme, alle man hùlp en ‘de Knùp’ kroop
de lödder op, mit zien gaffel en zie sjtreu.
‘Noe sjwèègele!’
En hèè sjtik zich de bössel aan, sjtik zich de brennende bössel oppen haok, en in
dat er daomit nao baove geit: ‘Bökt noe allemaol, zoo hel es d'r kùnt, van “brandj”.’
Ei lève wie ein oordeil sjteit op. Alles aan et raoze en sjpiktakele van ‘brandj,
brandj, et brent.’ En ùngerwiel sjteit ‘de Knùp’ mit zien fakkel veur de vinster van
Tis Mallego te maneuvreire, dat de sjwaam euver de taak de lùch in geit.
Es toe pelicie oppe bein gewèès is, of eine veldjwechter, dan kùnt geer mich gluive,
dat die zelf de lödder vas gehawte höbbe, ùm ùngelökke te veurkùmme...
In minder es geinen tied sjtùng de vrouw Mallego, in et humme, in de deur, bleik
van angs en sjtief van sjrik. Mè et houfde neit völ weurd en kal, of ze haw et al eweg,
waat te doon waar... en ze moos zelf lache.
‘Geer krigt em toch neit droet,’ zag ze.
En ummertoe sjtùng Kùndjsjtang Peetesj mer baoven oppe lödder, mit zien bössel
en ziene mèshaok ‘brandj’ te make... mer et hùlp gein vets.* Dao koum gein Tiske.
En eederein hùlj zich de boek vas,... behalve Peetesj.
Doe vèègde-t-er en deil nao baovo bie Mallego, - de sjèle Ziebe veur-aan, ‘den
Uuldop’, ‘de Vetsjtup’, ‘de Krekel’, ich weit neit wèè allemaol bie-ein gekùmme
waar, - de gantze naobersjap.
‘Tis, doe verbrens op et sjtreu! Maak dich droet, veur et te laat is! Tis, lèèfs te
nog? Et brent oppe veir huik van de sjtad...’
De sjlaopskamer sjtùng vol luu, die bökde van plazeir. En Tis sjnùrkde nog ummer.
Boete waar Peetesj zie sjtreu opgebrent.
Noe trokke ze aan Tis zien dèkkes: ‘Heurs-te dan gaar neit, dat dien keet aan et
vlemmen is, verke?’
Dao deit Tis zien augen aope, - auge wie van eine wilje kanien, - en mit ein sjtöm
wie van eine sjötteriescommandant, zèèt er:
‘Zèk ens, ich bèn auch nog van Zittert, en laot mich door uch, ùnnöttesj, neit
vernöke...’
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Ein joegend-erinnering oet Zittert: Vastelaovend mit Puilke
Dao waren, aan hoes bi os, gein zöstesj - tot mienen aldergrootste sjpiet! Ich höb 't
dan auch nooits konne versjtaon van mien kameraote-mit-zöstesj, dat ze zich dao
euver kooste beklage...
Me, es veer dan auch gein maedjes haauwe, veer haauwe ei nichske, en dit leif
kindje waar miene gans bezonjeren augappel. Sie moder waar widvrouw, en 't maedje
heisjde Puilke. En omdat oos tant noe gein man mee haauw, en mer dat einzig
döchterke, koume moder en kendj geregeld bi os logeire.
Dat waar altiet ei fees veur os jonges. Veer nuimde Puilke oos sösterke. Dao sjlouge
veer os om, dao gouf 't oorlog veur en allerhand sjpektakel, woo de ganse Illias niks
bi waar, en Troje neit, mit sien houte paerd! Mer omdat ich den auwdste waar, meinde
ich auch de meiste rechte te höbbe op Puilke. Wie 't noe waar of neit, ich haauw ei
sjtraepke veur bi 't nichske. Veer konne noe gerös in 't midde laote, wie dat koum;
't wáár zoo.
Ich weit 't noe nog, es of 't van gisteren waar, dae keer dat 't Vastelaovend waar
en Puilke verwacht woordt, - Vastelaovend en Puilke!...
Es geer noe auch nog wost, waat Vastelaovend veur os beteikende in 't klei sjtedje
woo ich gebaore woordt en woonde, dan koost geer gemaekeliker begriepe, dat die
twee samen, Puilke en Vastelaovend, einvoudig de zevenden 'emel ware!
Drie daag gein sjool, en twee van die drie daag, de Maondig en den Daensdig, van
zoo get twelf oeren aaf bes dat 't duuster woordt, oppe sjtraot loupe achter de
verkleide... denkt uch dao ens in, es geer kondt!
De kaels, die zoo door den daag verkleid, euver de sjtraot leipe, mit de gekste
mommegezichter veur hun pones*, ware gewönlik jong jonges van baeter luu, die
zich dan toetakelde wie ze kooste, wie sjoeër wie leiver, es boere verkleid, mit sjtreu
in de klompe, blaauw keilen aan, gruin-oetgesjlage hoog hui oppe kop, en kapotte
parplu's: dit leste koos neit mankeire! Zoo jadsde ze dan mit trobbe rondj, mit
honderde kenjer achter zich, die zich aan hun keile leite hange en ze zelfs in den erm
krope!
‘Hoerae, sjelle, katten in de haelle...’
Dat waar 't, waat veer hun naoreipe: ich weit bes oppen daag
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van vandaag nog neit, waat de beteikenis van die weurd is.
Koum einen tweeden trop den eesjte taege, dan sjreefde veer: ‘Nuë, nuë!’ en leipe
deks van den eine nao den angeren euver. De meiste kenjer leipen altied jus achter
die Vastelaovendsgekke, die 't gekste ware, 't meiste laweit maakde, en... 't meiste
oetsjmeete: want hie koum 't eigelik op aan!
Eederen trop haauw zoo get bie zich, veur de kenjer aan te lokke en mit te sjleipe.
Den eine droug ein mat viege in den erm, den angere haauw paeperkouke menkes,
einen driede sjmeet bebbelkes oet, of kuikskes en soekkergout ('t waar in de gouën
aauwen tied!), en veer reipe dan auch zonger muig te waerde:
‘Moppe, viege, - krenten en roziene!’
Me heurde de gansen dag niks angesj roupe door de sjtad.
Mer altied waar den einen of den angere bie zoo eine sjwerm, dae aan eine sjtek
mit ein touw, einen hering leit bengele, ein braodwoosj of ein ‘nonnevot’. Zoo heisj
't Sittesj Vastelaovensgebeks, - wie auch ‘Berliner deigböl’ mit soekker; zoodat auch
heel veul door de kenjer baedelenderwies en zaengentaere gesjreef woordt:
‘Moppe, viege, - nonnevotte, böl!’
Mae behalve dat, drouge die leelike kaels nog waal ens get angesj bie zich, wie ei
sjtök braodwoosj, of einen hering aan ein touw, of auch al ens ein tuut mael, dat ze
dan hampele-vol* de kenjer in de moel sjmeete, tot ze wit zouge wie de möldesj, of auch al ein verkesblaos, sjtief opgeblaose, woomit ze ze dan oppe poekkel* paafde*.
Erm in erm, sjreventaere, - zoo leipe veer die ganse daag achter oos verkleiden
aan, waal ei bitje bang veur de soms gruwelike, engstigende mommegezichter, mer
toch auch altied weir mitgesjleip door 't laeve en 't plazeir van de angere, die buljerden
en brulden, en zich den hals brouke om get te sjnappe van waat oetgesjmete woordt,
of aan de sjtek boemmelde. Ich zelf haauw dao noots nao gereik, of mer nao getrach:
dao vuilde ich mich te deftig veur! En ich veur mich haauw al genog, es ich mer koos
mit vaege, en sjreven en sjpektakel make!
En noe maagde Puilke mit! Ich haauw 'm goud aan ein hendje vas; ich pasde op
'm wie op ei lemke. Ich saug gans goud, wie mich de anger jonges aankeke veur dat
sjoon maedje, - en waar gans greutsj trop. Eine jong, haauw ich geseen, sjtreek mie
Puilke gans veurzichtig en leif euver sie fien hörke, - en ich leit dat mer zoo zeen,
want ich vuilde mich daodoor zelf gesjmeicheld.
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En angere ware-t-er, die 'm lekkesj gauve, van waat ze haauwen opgeprik; ich vondj
dat gans natuurlik en wie 't zich heurde. En auch koum zich al eine bie os indrenge,
en leip dan mit os op; mer dat vonj ich neit van pas, en zoo eine vreglap haauw ich
al gaauw gesjnuts*...
De vastelaovendsgekke zelf ware dat jaor noe aevel auch ens gans bezonjer wie
ze zeen mouste: dul, wildj, oetgelaote - en reyaal! En Puilke dat zoo get neit kende,
ameseirde zich wie ein ingelke. 't Lachde, dat al zien witte tentjes blinkde; 't sjprong
wie ei kaninke nao mich op en om mich haer, zounger muig te waerde, zounger nao
hoes te wille, al mer door, al mer wieër, altied aeve sjoon aan mien hendje, altied
mit zien lachende uigskes mich mer aankiekend, - oa, ei lemke, ei lachduufke, ei
leiveneerebeesjke...
En ich zelf? Ao, eine prins waar niks dertaege! Es of ich 't waar, dae Daoreröske
van den honderdjörige sjlaop haauw bevried; of ich Sjneewitje gewek haauw oet 't
glazere zerkske. Zoo koum ich mich zelf veur. Zoo vuilde ich mich. Ich waar waal
eine kop grooter gewoorde, zoo grötsj es ich waar, - hovaerdig op mie Puilke. De
sjtraote ware neit goud genog nao miene zin, zelfs de sjtupkes neit, woo 't zien vuitjes
zat. Bang waar ich, dat 'm eemes zou paesje* of duje. Gei steutje maagde 't ungergaon,
gei streuspirke maagde 'm beruire. Ich waar mer al te zeer bang, dat ze 'm mich
verkreuke zouë...
Gans Zittert waar mich wie eine groote teater veur mie Puilke allein, en de ganse
Vastelaovend ei toneelsjtök, dat ter ziener eere woordt opgevuird. Mae de
Vastelaovensgekke zelf ware daobie nog weir lang neit gek genog, nao miene zin;
ze heïe nog bountjer motte zeen, nog wuilesechtiger, nog oetgelaotener, loeter en
allein om mie Puilke mer te amezeire en te doon lache...
Dao, op ens, grabbelt dich eine van de verkleide, woo veer achter aan leipe, in
zien tesj of ziene kallebas, of waat er haauw, en sjmit mich toch ei paar hampfele
nik-nak* oet, dat 't waar wie eine raege euver de kaenjerköpkes haer, - en nóg ein
hampfel, en nóg ein, tot 't lekkesj neirveil vlak bie oos vuit. En - ao, sjrikkelik! - dao
rit zich mie Puilke van mich los en sjmit zich, zoo mer, grabbelentaere oppe groundj,
mir niks, dir niks, tössje de batteraven in...
‘Puilke!’ sjreef ich in vertwiefeling, - en 't klounk wie gejeemer!
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Doe zounk de welt veur mien auge weg, en ich sjtoeng dao wie van de bliksem
gesjlage. ‘Puilke!’ en mit einen angere sjreef werp ich mich oppen houp, woo ich de
blonde hörkes van mie maedje zoug verlaore gaon in 't duuster gekrioel van de wilj
bende. Jao, ich redde 't kendj, - mer de sjanj waar euver mich neir gekomme, - en
dao sjtoeng 't veur mich, zien handje vol sjliek en toter*: mer tössje de vingerkes 't
vereuverde nik-nakske...’
Wie 't toe wieër gegange is, weit ich neit mee. Mer veur mich waar de
Vastelaovensvruid veur dae keer gedaon. Dao waar mich get sjrikkeliks euverkoumme,
dat ich noe nog vuil, es of 't gister gebeurd waar... En die nach höb ich op mie bed
in den duuster sjtil gekreesje...
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Veer, Zittesje batterave...
In mien jùng jaore waar Wiel Palme miene beste vrundj. Veer ware richtige sjtröp*.
Waat veer neit maagde doon, deie veer, en woo veer neit maagde zitte, zoute veer
van zelf. Same oppe zelfde klas in 't ‘College’, same veurop woo te lache veil en
sjpektakel te make, ummer bedach op nu sjtreek, ummer de aanvuirdesj en veurluipesj
van den trùp, es veer de Kolleberg introkke, woo vurke woort gesjtaok, aerpel gebraoë,
en de boere getempteird... Enfin, twee haenkes, twee ùnvervalsjte batterave.
Jao, veer ware duvelskènjer. Zelfs in de kirk daugde veer neit. Deks es veer,
sjtedente, draer mooste, deilde veer veuraaf aan de angere sjnoef oet. Dat gauf in de
kirk dan einen ‘atsji’ van belank!
Oppe sjtraot ware veer de sjrik van de dörpelmaeg. Geinen top waar veilig veur
ùs, of de vrouwlu ùs dan auch al mit einen naten dweil in de nak gùsjden... Eppel
sjtruipe, muske* belle, en zoo get, waar 't minste waat veer doon kooste. Dat waar
neit èns sjpassig genùg. Mer eine brik lègge bie Wèvesj oppe mat woo den elektrik
ùnger zout! Dan belde 't wie get kaots, - en dao waar nemes te zeen... Natuurlijk
sjtùnge veer dan mit ei nuigter gezich oppe sjtùp aan den euverkantj.
Kiezelsjtein oppe taak werpe bie ‘de Kwezele’, en excelleceire veur de deur van
‘de Krùm’, - ein auw colonelswidvrouw, - waar ouch ein oetvènjing van ùs. Es ze
ùs heurde mit de gantze bende, kaum ze van zelf nao boete, en wie helder dat ze dan
sjòlj, wie helder dat veer ‘hoera’ reipe.
Ein anger plazeir waar, oppe sjtadsbleik de lakes oprape en ùs die ùmdoon, en
daomit wie de sjpoker aan 't rùndjloupe. Daobie krege veer ze aevel* dèkser getoekt!
Natuurlik maagde veer, Wiel en ich, neit same loupe. Dat woort ùs verbaoë. De
Patesj hauwe daen truc oetgevùnje, en oos auwesj hùlje de handj draan.
‘Bès te gek’, zag Wiel tège mich, ‘waat meine ze waal? Veer zeen famielje van
ein! Veer neit same loupe?... Dien grootmoder en mien euver-grootmoder ware hauwf
nichte.’
En nao dèèn tied heisjde veer ùs ùnger ein altied ‘naefke’. Veer geluifden ùs zelf
martelaesj en bleve ùnaafsjeiëlik.
't Gans jaor door, kan ich zègge, vlasde veer op 't Octoberlof. Dat begoos 's aovens
ùm zeven oere en doerde bès hauwf ach.
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Dan mooste veer heivesj. Mer in plaatsj van nao hoes te gaon, heisjde 't dan: ‘Kènjer,
kùmt, nao de Vètsjtub!’ En ein gouw twintig man maakde zich oor-oet*. Allein de
bang sjieterte* en de heilige vater ginge neit mit.
De Vetsjtub woonde oppe Meulebèèk, ein duuster sjtraot. Dao hauwe ze ei klein
winkelke, woo gans Zittert zich de kees ging haole. Dae waar nurges baeter. Mer dat
winkelke zelf waar zoo klein, dat zich mer drie man drin oppe bein kooste hauwte.
Es de Vetsjtub zelf de lu gereive koum, moos er eine klep van de winkelbank opsjlaon,
ùm d'rachter te kùmme. Es es er dae klep dan weir neir sjlaug, waar de winkelbank
jus groot genùg, en koos er de sjaol laote balanceire, die auch d'rop sjtùng. Mer es
er dan auch dèè klep neir gesjlage hauw, zout er in zienen eige winkel wie gevange.
De prie waar zoe riek, es gier*. Oppe winkelbank sjtùng auch nog ein auwt kopere
sjmautlempke*, mit het weikske in ein tötelke*: zoo'n dènk van veur hùnderd jaor.
Noe waar de groote leifhöbberie van ùs, Sittesj begaai*, um bie de Vetsjtub dat
lempke te gaon oetblaose.
Meint 'r noe, dat dát zoo gemaekelik ging? Essebleef neit.
Wiel en ich ginge geweunlik veuraaf in, omdat veer de unsjöldigste gezichter
kooste trekke, en auch de grootste vreglep ware. Veer vraogde ùs dan veur eine cent,
gans ùnnözel, broen bebbelkes. De groote kuns waar, ùm zóó te doon, dat de Vetsjtub
nirges gein erg in hauw, wirkelik gans achter de winkelbank kroop en de klep aaf
sjloug.
Dan waar 't tied. De bende, boete, begoos dan te paesje en te duje. Nemes koos
zich langer hauwte. Ei geraos wie van wilj beester in ein menagerie brouk los, en
veer aan 't blaoze nao 't lempke.
Mer gewönlik moos ich zelf zóó beestig lache, dat ich 't oet prùtsde*. Wiel dei 't
dan entjelings waal; mer es hae 't zelf auch neit angesj koos oet kriege, sjlaug er draer
mit de patsj.
Veur dat de Vetsjtub áán ùs waar, ware veer geblaoze. Bie ùs gauf 't dan waal
watsje*, mae die hauw me d'r gèèr veur euver. Miene vrundj Wiel, woovan eederein zag dat 'r neit daugde, is later broene pater
gewoorde. Wie er doe in Zitterd zien eesjte més daug kreesjsje de lu langs de sjtraot.
Euveral woo 'r langs koum op ziene kirkwaeg, waar prachtig geseird. Neemes koos
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zien auge geluive, dat dát sjoon paeterke dae groote sjtröp van vruiger waar.
‘Jao mer, kènjer’, zag madam S., die boete sjtùng wie er verbie ging in de precessie;
- en ze kreesj wie ein Madeleen, - ‘dat zèk ich uch: es er aevel auch neit pater waar
gewoorde, hei er mit oos Lieske getrouwt...’
En ze vaegde zich de traone mit de sjolk aaf.
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Oswald
Ich moos dae keer veur zakes effe in Brussel zeen. Ein kleinigheid. Jusses, dach ich
op eimaol, woveur neit einen daag dao-aan vasknuipe. De reis is toch betaald. Ich
keus gaon en Oswald opzuike, wo dae irges zit. Dat doon ich.
In de naam van Oswald loug noe eimaol e' sjtök van mien eesjte joegend; e' groot
sjtök van miene zeligen eesjte sjtudententied lik dao-in wie in ein opgesjlage tent.
Blie en druif herinneringen aan oze gemeinsjappelikke kolleesjtied, wo veer same,
al waar hae twee jaor awwer es ich, mit nog einen angere vrundj dae Wiel heisjde,
latien geleerd en greiksj gesjtameld höbbe. Ich wòs wo Oswald zich noe ophòlj,
omdat ich zien adres, einen tied geleeë, gekregen haw van mien Nich, de begien, die
'm dao, es pater, in e' kleusterke van de broen patesj gekènd haw en zeer mit 'm
ingenòmme waar. Niks te verwònjere! Oswald dae, es jònge student, in oos ougen
al eine sjone jòng waar, koos dat gemaekelik auch op latere laeftied gebleve zeen.
Mer dat neit allein. Hae haw ummer auch get leifs aan zich gehad, dat alle luuj, die
'm leerde kènne, eswie van zelf aantrok. Es kameraote hawwe veer dat jao zelf al
òngervònje. Oswald waar zo get wie de prins van oos sjpeelplaatsj gewaes. Groot,
sjlank opgesjaote, blòndj van haor mit helder blaw ouge, ummer lachend en ummer
waalgemoud: veer leipe veur 'm, deigen alles veur 'm waat veer mer kooste; hae haw
altied alleman òm zich haer. Hae leerde gemaekelik, haw doreweg* sjoon plaatsje
in de composities, en waar daobie toch gesjwank* in eder sjpeel, of dat zoogsjlaon*
of beugele waar, of sjtelteloupe. Hae koos mit ederein gouwd euverwaeg en kende
gein sjalouzie, waat zeer vööl zègge wilt. En dan wòs nemes van òs jònges, zo vööl
van meziek es hae; hae sjpeelde alles ‘à vue’ op ziene piano. Mien Nich, later övesjte
gewoorde in ein anger klooster, haw mich dao vruiger auch al èns euver gesjpraoke,
wie gaer ze nao den òrgel loesterde, es Oswald in de kirk sjpeelde; en auch óm zien
praedige leipe de luuj gaer bie-ein, es ze wòste dat ze 'm irges heure kooste. - Laot
ich Oswald opzuike, dach ich, noe ich dan toch nao 't Belsj mòt. Veer höbben òs
saer* oze joegendtied nooit mee irges kònne treffe, höbben òs nooit mee trökgezeen.
En ich herinnerde mich op èns weier alles van vruiger, esof et mer van gistere
weur gewaes. Zienen ènzige brour, jònger es
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hae zelf, waar geliek mit hööm geisselik gewoorde, en haw zich later gans oppe
wetensjap toegelag. Eine gans angere minsj es Oswald, dae eine poeët waar, eine
sjwermer en eine ‘charmeur’. Dae hauw ein artiste-natoer, en daobie gaar niks
einkènnigs. Hae haw gein sjtreke veil en kende auch gein pretensie. Hae waar blie
dat 'r laefde en vònj auch waal dat 't 'm toekoum, dat 'r gevleid en gefaeteird woort,
dat me zich aan 'm gelaege leit ligge, en dat et 'm gouwd gòng. Waal waar hae get
waat die van baove de Maas ‘wispelturig’ nuime, e' kitske* los en onvas, wie fantaste
dat höbbe kònne. Dan sjpeelde zien fantasie 'm parte, en me moos dat in Gaods naam
mer door de vingere zeen.
Zo, op èns, eine vieze keer, haw Oswald sjwermend ein gekke buuj gekrege, en
waar ich zienen ougappel gewoorde. Zo get kump bie jònges veur, en bezònjer oppe
kossjole, in de jaore die veuraafgaon aan de puberteit. Dat wurd dan ein kameraodsjap
die achter de alledaagse vrundsjap òmgeit, die al get van gepassioneirdheid mitkrege
haet. Mer dao weite die jungskes zelf dan nog niks van aaf. Zònger zich daovan
raekensjap te gaeve, zuike ze nao weikheid en zachheid, nao de ‘charme’ van et
maedje en et eigene van de vrouw. En òmdat ze zich, zònger bezei*, op hunne laeftied
nog sjame zouë òm al nao maedjes òm te kieke, zuike ze de wermte van hun nog
ònervare hart toch oet te sjtraole en oet te sjpraeke. En daoveur mòt dan e' jònger
kameräödje deins doon, e' jungske dat zich flikflooie en fleië leet.
Och, wie dat alles noe weier veur mich kump te sjtaon, door de klank van eine
naam allein al in de herinnering trökgeroupe. Veer ware wanjele gewaes mit Wiel,
dae van miene laeftied waar. Wiel leip naeven òs, wie e' hundje dat mit zie' sjtertje
kwispelt. 't Waar vruigjaor en de weiëblömkes bluide. Volop sjeen de zòn en de lòch
waar werm en zònger wèndj. Veer ware 'n wei ingegange, wovan et vaeke* wied
aopesjtòng en hawwe òs dao, ònger de fruitbuim, in et graas gelag. Euver òs haer
dreve de witte wolke verbie, langs de grote, blawwen hemel en de veugel zòngen in
de gruin-oetgeloupe tek. Dao sjuufde Oswald zien handj en zienen erm ònger miene
kop door, en trok mich zo langzaam nao zich toe, pès* ich gans kort bie 'm loug,
miene kop taenge zien sjouwer aan. Nog get korter bie, en ich vuilde zien wang langs
mien wang sjtrieke. Ich vuilde zienen aosem oetgaon euver mie' gezich. Ich deig
mien ouge toe, wie in eine zachte sjlòmmer, en leit 'm doon. En 't waar esof dao ein
nuuj welt veur mich aopegòng. Wiel naeven òs, dae eesj ummer mer
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gemoeld haw - Wiel waar erg sjaloes van aard - keek zich alles aan en sjweeg op
èns, en deig doe esof 'r zelf in sjlaop gevalle waar. Mer ònger zien wumperte door,
bleef hae giftig nao òs kieke. Pès 't hööm te mechtig woort en 't auch lang genòg
gedoerd haw. Wiel haet mich - en waat hèi ichzelf draan kònne doon? - dat nooit
vergaeve. Hae weur doe zelf mer al te gaer in mien plaatsj gewaes. Mer Oswald haw
nemes angesj neudig.
Wie veer doe same nao hoes gònge, wòs ich, dat ich in mie' gans laeve nooit mee
emes zo gaer zou höbbe es Oswald op dae vruigjaorsmörge. Saer sjpeelde ich dan
auch veur prins bie Oswald, dae oze keuning waar; en de anger jònges vònje dat auch
gans geweun. Allein haet die leifde doe mer e' gouwd hauf jaor gedoerd: doe haw
er alweier einen angeren ‘ougappel’, en leit hae mich lènks ligge. Ich waar opzie
gesjuuf. Wie ich mich daoeuver gegraemd* höb, haet mich waal e' sjtök van mien
joegend bedòrve. Mer den tied deit alles versjliete, en kènjer veural vergaete gaw en
gouwd. Veur Oswald is doe kort daonao de zovööl sjoonder gesjichte mit Lieske
begoos.
Dao ware noe waal mee es vieftig jaor euverhaer gegange, wie ich in den trein
zout, dae ich in Brussel gepakt haw, òm nao Oswald te gaon en 'm nog eimaol op te
zuike nao zo langen tied; en es me zelf al ene zekere laeftied bereik haet, wit me toch
nooit of zo get sòms neit veur de leste keer zou kònne zeen.
Kénjergaods, waat e' miserabel kleusterke wo ich dao aanbelde. Eine
klòmmels-broeder deig mich aope. En dan dat kaemerke, wo dae mich bènneleit!
Ein taofel, get sjtuil, e' paar beestige* sjildrieë aan de witte wenj, wo 's-te boekpien
van gekrege hes. Et rook nao vòch en wie nao voel wesj, nao brood en minsjesjweit.
Ze leite mich waal den tied òm dat kröömke danig in mich op te numme. Doe woort
geklop. De deur gòng aope: Oswald. Hae waar gries gewoorde, mer zien ougen en
gezich ware dezelfde gebleve. 't Waar ummer nog de sjone, sjtaatse jòng, mer natuurlik
man gewoorde, in de versjaote pie van de broen patesj. Ich waar, wie dan auch, zo
danig verbobzakt*, bie dat ònverhuids weirzeen, dat mich gei' woord euver de luppe
koum. Mer ich sjtouk de handj oet, gòng op 'm aan. Hae kènde mich neit mee. Hae
keek, auch get beteuterd, dach nao, zuikde in ziene geis... Nei. En ummer zag ich
nog niks. Doe vraogde hae: ‘Wae höb ich de eer?’ Hae vraogde et wiefelend, ònzeker.
‘Oswald’, zag ich, pienlik, ‘kèns doe mich dan neit mee?’
Dao klöörde zien ougen op. ‘Die sjtöm’, reip er, opvlammend,
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‘aan dien sjtöm kèn ich dich trök! Doe bès 't!’ En veer lougen òs in de erm.
Wie veer dan get bekòmme ware van de grote verrasjing, verkneukelde hae zich
op èns weier, wie de kaojòng van vruiger: ‘Wie gouwd das doe sjus vandaag gekòmme
bès: gistere waar ich oet, en mörge hes-te mich neit hie getròffe. Vandaag aevel höb
ich den daag aan mich, en konne veer same-zeen bès aovend. Doe kòns hie mit mich
blieven aete.’
Den daag waar nog vööls te kort, om òs te vertelle waat veer òs te zèggen hawwe.
Hae waar niks kwiet gewoorde van ziene vruigere ‘charme’. Den ougopsjlaag waar
nog dezelfde, hae koos dich nog zo sjnaketig aankieke wie doe, en 't deig mich gouwd
es ich 'm zoug lache, nog zo gans kènjerlik en ònbezörgd. Mer dan auch weier woort
er effe gans serieus, esof ziene geis zich wied-weg druimde en zien herinneringen
'm mitsjleipde, wae wit wohaer.
‘Nog altied sjwermer’, lachde hae dan oug weier.
‘Nog altied charmeur’, hèi ich 'm wille zègge.
‘Lieske is e' paar jaor geleeë auch gesjtòrve’, zag er op èns.
Ich wòs dat. ‘'t Kèndj is nooit getrouwd gewaes’.
‘Zou 't langer gelaef höbbe, es ich mit 'm getrouwd gewaes weur?’ En daobie waar
't op èns, esof ein grote troerigheid in 'm opkoum.
Hae haw altied zo get verwònjerliks, zo get naiefs euver zich gehad. Mer hae
herpakde zich auch weier gauw. ‘'t Is verbie, wie zovööl angesj waat auch verbie is.
- Requiescat.’ - Hae waar in 't klooster gegange òmdat zien mama dat zo gaer gezeen
haw. ‘Oswald’, zag ich, ‘zèk mich, bès doe ten minste gelökkig gewaes op de waeg
dae 's doe bès ingesjlage, en höbs doe 't altied nao dien zin gehad?’
‘Ich höb et oetgehawte’, zag 'r. Veer keken òs aan. Doe lachde hae, esof er daomit
dat woord hèi wille oetvaege en òngezag make.
‘Ich höb vööl vrundjsjap in mie laeve gevònje, en höb mit mie' praedigen auch
waal get gouwds kònne doon. Ich höb mien meziek gehad, “die holde Kunst” wie
Schubert zòng, en de luuj zeen altied auch gaer kòmme loestere es ich oppen òrgel
van oos kirkske sjpeelde.’
‘Mer gelökkig, mein ich, waat me gelökkig in et laeve nuimp?’ Hae sjöddelde mit
ziene kop. ‘Ich höb oze regel gein sjanj aangedaon, en zo durf ich haope dat oos
Leveneer toch nog kòntent
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mit mich zal gewaes zeen. Waat nuims doe gelökkig? Geef 't gelökkige luuj in de
welt?’
Doe vraogde ich dan mer neit wieër. Ich meinde versjtange te höbbe, dat er daomit
alles gezag haw.
't Waar wirkelik de leste keer gewaes. Twee jaor later waar 't mit Oswald aafgeloupe.
Haw ich et veurgevuil gehad, dat ich 'm ten minste toch nog eine keer waar gaon
opzuike? Mien Nich in 't klooster, de begien, sjreef et mich. Hae haw lòngontsjtaeking
gekrege en dat waar ziene vruigen dood gewaes. Ganse daag bleef ich tristig
dao-euver. Ich moos ummer weier aan 'm dènke. De gouwe gaon altied mer te vruig.
En hae waar eine gouwe minsj gewaes, dao deige al zien eigenaardigheië noe eimaol
niks aan aaf. ‘Au fond’ haw ich 'm altied gaer gehad.
Mer de minsj vergit. Me vergit gemaekelik en gaw. Et laeve geit ziene gank en
ich vergout auch dit sjterfgeval weier. Dao geit eine jao ummer zo vööl door de kop,
en ummer haet me weier mit anger klòmmelerieë te make.
Ich moos doe 'ne keer nao de sjtad gaon om veur oos hoeshalling de neudige gruintes
in te sjlaon, die veer òs dao geweunlik haolde, es veer neit genòg hawwe mit etgein
ozen eigen haof opleverde; gruin veur de sop, paor* en unne, radiezen en sjpinaat,
fruit en bloumkeul, alwaat et gouf nao gelang van 't sezoen. Ich gòng daoveur ummer
in etzelfde winkelke, wo ein braaf vrouw hoeseirde* die 't auch al neit te breid haw
en die mich ummer gouwd bedeinde. Ongerwiel ich mich dae keer dan dao auch
weier leit bedeine, koume auch nog anger luuj de winkel in, die ònger et wachte
òngedöldig op en neir leipe en aan 't oetzuike gònge, waat et vroumèsj natuurlik
ònaangenaam waar. Dao reet ze ein deur aope, die achteroet brach en reip: ‘Oswald,
kòm en help mich; hie zeen klantje die gehòlpe wille waerde!’ Ich keek op en sjtòkde
bie 't roupe van dae naam. Ich haw nooit nog emes getroffe nao de vrundj van mien
jòng jaore, dae auch zo geheisje hèi.
‘Wae is dat dae geer geroupe höbt?’ vraogde ich benuujd.
‘Mien zoon’, zag ze; ‘hae is pas trök van de saldaote en hulp mich noe ein handj.
Höbt geer 'm vruiger hie dan nooit getròffe?’
‘Mesjien waal; mer dan höb ich neit gewòs, dat eure jòng zo heisjde. Dae naam...’
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‘Dae gevilt uch?’
‘Hae deit mich dènke aan jaore trök, aan emes dae ich gaer gehad höb, eine gouwe
vrundj van vruiger’.
‘Dae naam haet zie' grootvader 'm gegaeve, dae van 't Prusisj koum. Ichzelf hèi
de jòng gaer angesj genuimp. Mer geer wit waal, aw luuj zeen eigezinnig.’
Ich treuzelde espres nog get mit inpakke en betale, zo lang pès die anger klantje
weier weg ware. Ein ferme, sjlanke, sjone jòng. Zach gekröld haor, auch blaw ouge;
en dae droug dus ziene, nooit vergaete naam. Ich begoos get mit de jòng te kalle,
koos mien ouge neit van 'm aaflaote. Ich wòs eigelik gaarneit gouwd waat ich taengen
'm zag. Mer et waar mich wie weik gewoorde om 't hart. ‘Jòng’, zag ich op èns, ‘hiljs
doe mesjien auch van meziek?’
Dao klöörde zien ouge op; precies zo wie de ouge van mienen eige Oswald dat
doon kooste, es 'r irges get heurde van dit of dat, wo hae gek op waar: ‘Meziek, heer,
dat is mie' laeve’.
Ich bedach mich neit lang. ‘Madam’, zag ich taenge zie' moder, ‘vèndj geer gouwd
es ich eure jòng vraog, of er zondig nao de middig bie mich wilt kòmme: dat ich 'm
dan mit mich num nao 't konzert in de zaal van Sint Cecilia?’
‘Van et Gemengd Koor?’ reip de jòng en keek mich aan mit grote ouge, die
glinsterde wie blaw kralle. Hae haw, wie auch ich, de affiche gelaeze.
‘Dao hèi ich niks taenge’, zag de moder: ‘ich hawt jao zelf auch vööl van meziek.
Mer zo get kost geldj, heer, en...’
‘Haet niks te beteikene; ich inviteir 'm jao’.
‘Gouwd’, zag ze, ‘mer woròm dan waal, zou ich wille vraoge. Haet er uch gezag,
dat 'r oere wied berves* loupe zou, òm irges meziek te heure? Hae zal uch daoròm
toch neit gebaedeld höbbe, haop ich?’
Ich lachde. ‘Omdat 'r van meziek hildj, daoròm. Mer misjien toch auch nog, òmdat
eure jòng toevallig Oswald heisj’.
In et konzert van Sint Cecilia zòng Louis van Tulder dae zòndigmiddig et ‘Requiem’
van Verdi. De zaal waar sjtampvol luuj òm dae bekende zenger te heure. Mit dat de
lampe aafgedreed woorte en den dirigent ziene maotsjtaaf opsjtouk òm sjtilte te
kriege, drede ich mich nao de jòng dae doodsjtil, in gesjpanne aandach naeve mich
zout: ‘Ich bèn blie, dat ich vandaag hie noe neit gans allein zit, Oswald’. De jòng
keek mich einen ougeblik vraemd
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aan: hae haw allein mer ouge veur et orkes en de soliste. De meziek zat in, zach en
sjtil, wie klagend. Ich haw de ouge gesjlaote, leit mich gaon en drieve. ‘Oswald’,
koum et, zach gepreveld, euver mien luppe. De jòng naeve mich hoort niks mee; ich
waar neit mee dao veur 'm.
De meziek roesjde sjterker aan, in rollende voluten, vol leid, vol druifheid, en toch
auch weier beröstend, ‘Requiem aeternam’, treurig mer toch wie vol van ein zuite
tristigheid. ‘Oswald’, fluusterde mien luppe: ich zag et wie veur michzelf allein, en
gans in mich zelf en zònger sjtöm: ‘Oswald’. En dao op-èns vuilde ich, vuilde ich
mit alles waat in mich waar, nog ein anger presensie, klaor en dudelik: ein driede
aanwezigheid. Et leip mich sjoeverechtig* euver de rök. Ich houfde neit te doon esof
dao gaar niks waar. Dao waar get òm ich haer, waat pas geleeë dao nog neit waar,
wie ich mit dae vraeme jòng naeve mich allein hie zout. ‘Oswald...’ De meziek
roesjde en sjwol, en woort auch weier òngergaeve* en zachter jemerend, wie went
de zee zich tröktrèk van et landj en sjtillekes kriesjt. Mer doe op èns dao die geweldig
aanrollende golve van et sjturmisj opgejaag ‘Dies Irae’, wobie de versjrikte
minsje-massa's engstig aan dich verbierenne! ‘Oswald, Oswald!’ Ich zuikde
blènjelings griepend wie nao hawvas, en toch zònger mich te ruire. Mer dit gòng
verbie, en doe koum dan auch weiër dat wie oet den hemel zelf gezònge ‘Sanctus’,
wobie vergezichte van glans en glorie aope-sjuve. Reip mich emes van dao-baove,
wènkde mich emes van-oet die wiedte, daen hemel vol kristal en zònnesjien, en gouf
mich antjwoord?...
En èntjelings dat God-ergaeve, druif-gelaote ‘Dona nobis pacem’, dat neit mee
kriesjt en neit mee klaagt, omdat et zich beröstend euvergeef... De meziek roesjde
weg en sjweeg.
Dit haw waal twee oere gedoerd. Ich waar al daen tied wie weggewaes. De zaal
brouk los in wildj applaus, de luuj sjtònge op mit lawèit van sjtuil en gesjtòmmel.
Bie dat tumult waar ich wakker gewoorde en koum trök van wieds, wie van wied
weg, in ein dòm wilj welt, de welt van alledaag. En ich verwònjerde mich: wie koum
dae vraeme jòng dao naeve mich op èns, dae ich wie gaar neit kènde?
‘Ich mòt uch bedanke’, zag er - ein gans vraem sjtöm - ‘wie sjoon dat waar!’
‘Jao’, zag ich mit eine zuch, ‘dit is mee es sjoon gewaes, Oswald; en ich bedank
dich veur de kompenie’.
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De jòng zal dat neit begrepe höbbe. Wie hèi er dat dan auch waal kònne begriepe,
dat van die presensie, de driede aanwezigheid, en van dae mystieken touver, dae
haezelf haw ingeleid, zònger zich daovan raekensjap te kònne gaeve, door niks angesj
es et feit van ziene naam?
En allich haet er et vraem gevònje dat ich 'm doe, waal mit vööl wermte, de handj
gesjöddeld höb, mer daonao gans allein, en gans, gans sjtil, nao hoes bèn gegange.
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Paosjlelies
Wie Hari Beelmans sjtòrf aan de vleigende taering, leit hae ein jòng widvrouw achter
mit drie ònverzörgde kènjer; daobie einen aanzeenlike haof* mit twee paerd, de
neudige kui en anger klein vee. Den awdste jòng gòng al neit mee nao de sjool en
begoos zich auch e' bitje oet te kènne in sjtal en sjuur, òmdat zie' vader Hari 'm dao
al zo get waegwies gemaak haw. Hae koos mit de ploug ein rechte voor trèkke door
et sjtoppelveldj en hae hèi auch zeker al kònne zeeë*; mer meeë* is einen angere
kal. Veur ein kaoresjouf richtig te bènje zeen sjwaorder hènj neudig es die van eine
kaojòng van twelf jaor. Dat is dan toch nog mer e' kèndj. En daoveur haw Hari in
zien lèste oer gezag taenge Hubertien, zien vrouw: doe mòs hertrouwe es ich dood
en begrave bèn.
Dat waar natuurlik auch de meining van vader Sjmolders, den eige vader van
Hubertien, en van et gans dörp. Mer wie, nao de zös-waeken-deins veur Hari, dae
ònverzeens gesjtòrve waar, vader Sjmolders op ene gouwe keer dao-euver begoos,
zag Hubertien, mit eine verbete mòndj en twee ouge wo vuur in brende, gedesideierd:
‘nei’. De vader keek op van die heftigheid. ‘Nooit en daomit oet’, zag Hubertien, en
dat mit ein sjtöm waobie den awwe man, dae zien dochter kènde, waal wòs, dat dao
niks aan te doon zou zeen. Dao waar noe eimaol neit taengen in te gaon, es zich de
veurkop van zien dochter rumpelde. ‘Nooit’. En mit ein ènkel woord wie dit, waar,
in dit geval, alles gezag. ‘Waat dan?’ vroug vader Sjmolders en trok zien ougsbraoë*
tristig op.
‘Ich weit, dat ich hie, es widvrouw, neit mit eine vaste knech kan blieve hoese.
Waat de hoeshalling betruf, dat kan ich allein waal aaf; en veur ein vaste maad is hie
gei' werk genòg. Mer in oos bedrief is dat angesj. Dat kan zònger mansluuj neit wiejer
gaon. Tot nog toe höbt geer mich, geer en mien bruiësj, same gehòlpe. Gaeft mich
noe Sevrien, dat dae bie mich in kump wonen en de boerderie in zien hènj nump.
Wie ich zèg, bie de paerd is eine mansminsj neudig. Mich tunk waal, dat geer deze
brouer van mich bie uch kònt misse. De kènjer hie zeen hunne nònk Sevrien gaer,
en hae zelf auch haet hart veur kènjer. Laot 'm aan mich euver, pès* dat haezelf aan
trouwe denk.’
‘Sevrien?’ verwònjerde zich vader Sjmolders, ‘esof ich dem zo

Felix Rutten, Doe bleefs in mich

100
mer misse kan. En dan nog...’
‘Zoudt geer lever zeen dat ich dan 't gans gedouns verkoup en irges maad* gaon
waerde in de sjtad?’
‘Hou, hou! Verhure, esof dat niks weur!’
‘Mer ich höb eine kuiper* in 't veuroetzich’, zag Hubertien doodsbedaard.
‘Godbewaar òs. Nei, dat in gei' geval!’ Vader Sjmolders ziene boere-greutsj*
koum hie taenge in opsjtandj. Landjverkoupe geit de boere-eer te nao.
‘Dan gaeft mich Sevrien’, zag Hubertien. ‘Kort en gouwd. Hae kan bie mich
inwonen en ich zal et mie' brouer neit lestig make. 't Is et erfgouwd van mien kènjer,
waat ich in zien hènj lèg, en zo blief ich de baas hie. Dat sjprik vanzelf. Euver anger
kondisies kòn veer nog kalle, es geer mer eimaol “jao” gezag höbt.’
‘Mer doe wits dan toch auch, zo gouwd wie veer allemaol, wae Sevrien is: eine
lapsjwans, eine bòmmelaer; en es 'r miene zoon neit weur, zou ik zègge: eine
niksnötziger, einen doordreeër.’
‘Vader, en ich maak mich sjterk dat ich 'm ònger den doem zal hawte. Ich höb
mich al waal ens aafgevraog of geer 'm ummer gouwd höbt aangepak. Hae haet zien
eigenaardigheië wie veer allemaol ze höbbe. Es hae get mee vrieheid krig, es 'r bie
uch haet, zal hae auch waal zo rebelsj neit mee zeen. Hae houf mer ònger de plak
oet te zeen van zienen awwere brouer. Es Sevrien zich verantjwoordelik geit vuile,
kan hae ònbekummerd zichzelf zeen. Zèt ich dan einen daagleuner naeven 'm veur
et graofste werk, dan kan haezelf auch e' bitje den heer sjpele en zien leifhöbberie
vrieër naogaon.’
‘pès* dat de veldjwachter 'm eine vieze keer in ziene nak krup! Mòs doe de sjtruiper
nog de handj baove ziene kop hawte?’
‘Laot mich gewaerde, vader. Veer kònnen 't jao probeire.’
Vader Sjmolders sjweeg einen ‘amen’ lank. Dan zag er: ‘En wits doe zeker dat 'r
nog gein trouwplanne haet?’
Hubertien sjweeg effe en keek in gedachte de vinster oet. Doe zag ze, weiër gans
zeker van zichzelf: ‘En es dat zo zeen moos, zal nog water genòg de Maas kòmmen
aafdrieve, veur dat veer dao-aan toe zeen. En dan zeet geer auch nog dao, zou ich
dènke, vader. In eder geval kan ich et pès dan toe volhawte.’
Sevrien waaar aldus, saer* den dood van zie' sjwaoger, bie Hubertien ingetrokke. Et
knechtekaemerke, naeve de paesjsjtal, waar praoper veur 'm ingerich. Dao moos noe
eimaol emes
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zeen, dae eder ougeblik gereid sjtòng in de nach, om nao et vee te kieke es dao ònraod
gewaes weur. ‘Doe höbs alle zörg op dich genòmme’, haw zie zöster gezag, ‘kan ich
op dich sjtaot make?’ Alles gòng gouwd. Sevrien wirkde same mit de knech, dae ze
gehuurd hawwen in röstig einversjtendnis, nao gelang de sezoene koume en hun
werk dat vraogde. Es den duustere inveil en hae neit oetgòng, sjpeelde hae mit de
kènjer en noum 'r et kleinste op ziene knei. 's Zondigs sjwalkde hae wied en breid
door 't dörp, en drònk hae zie' naat, wie et 'm geveil. Zie' sjtrikke-zètte leit daoveur
neit nao; zie' gewaer haw er bie zich oppe kar, veilig verbòrge ònger klee en
grommet*. Dao-mit leit Hubertien 'm versjtendig-genòg gewaere. ‘Me mòt eine
mansminsj neit behanjele wie ei' kèndj, en nog minder wie einen hòndj aan de ketting’:
dat wòs ze. De pastoor waar blie dat Hubertien - de erm vrouw haw toch al leid genòg
- op deez maneir oet den elenj waar. Auch et dörp haw et ein gans geweun oplossing
gevònje, veur zolang es dat zo doere koos. Dit alles haw vader Sjmolders aevel toch
neit d'rvan trökgehawte òm nog èns oppe körf te sjtote: Hubertien hèi zich niks te
make oet de gebroekelike kaetelmeziek, es et wol hertrouwe. Mer de rumpele ware
dadelik weiër op ziene veurkop gekòmme bie die weurd, en de ouge van Hubertien
begooste auch weiër te brenne. Alles waar, wie vruiger, mit ein ènzig woord gezag
en aafgedaon: ‘nooit’.
Sevrien haw sjpas in zien nuuj besjtaon. Dat waar dudelik. ‘Aevel’, zagte de luuj,
die ummer den eine euver den angere kalle: ‘wie lang zal et doere?’ Van de sjool aaf
waar Sevrien kameraod gewaes mit Tilla van de Meister, wie et maedje altied genuimp
woort nao den òngerwiezer, dae es eesjte de sjool van et dörp haw geleid. De jòng
luuj zouge zich saer, wie ederein in et dörp zich zuut. Hae koum neit bie de meister
in et hoes, en Tilke waar auch nooit bie Hubertien bènne gewaes. Et hoes van de
meister waar waal et deftigste van de gemeinde. Dao hònge witte gerdinkes veur de
roete, en geraniums sjtòngen oppe vinsterlatèi. Ein hööfke veur et hoes, vol bloume;
eine moussem* achter et hoes, vol fruitbuim en gruinigheid; gein sjtalling en geine
mèshoup, wie bie de geweun boere; niks es e' sjtelke veur gereif, en ein geit of e'
verkske taenge de wèntjer.
Dao waar dan auch niks waat mer get te dènke gouf; mer de dörpsluuj hawwen
ummer gezag: ‘doe zuls zeen dat Tilke wach, bès zie' vader en moder dood zeen; in
daen tied is haezelf auch zovööl wiezer gewore: en dan trouwt et mit Sevrien van
Sjmol-
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ders. De Sjmolderse zeen gein luuj wie de kraoë die, es ze opvleige van de gròndj,
niks achterlaote; ze zitte gouwd in hun geldj en Tilke erf lenjerieë, lènks en rechs:
dat kan neit baeter geassorteierd.’ Me wachde allein mer in sjtilte. Dat koos zo nog
e' paar jöörkes doere, mer dan...
Es Hubertien zo get in ore-waege koum, trok et de sjouweren op en sjweeg.
Enen aovend, dat brouer en zöster zo bie-ein zouten in de keuke, mit de aoligslamp
oppe taofel tösje hun in, - hae mit zien piep in de zaedelsjtoul*, en zie mit de
sjtrikhaos*, - zag Hubertien zo op èns, mer toch mit ein anger sjtöm es geweunlik:
‘Sevrien.’ Ze keek neit op van höör werk.
‘Waat?’ vraogde hae.
‘Waat ich zègge wol...’
‘Jao.’
‘Höbs-te 't bie mich waal nao diene zin?’
‘Woveur neit?’ vraogde hae. ‘Ich bèn kòntent.’
‘Dan is 't mich gouwd.’ En ze sjwege. Mer doe, nao get wachte:
‘Wie lang meins doe das-te 't hie bie mich zuls oethawte?’
‘Weurs doe mich lever kwiet?’ vraogde hae grinsjlachend.
‘Dan zou ich 't dich al lang beduud höbbe.’
Hae keek zie' zöster allein mer ter sjloeks aan. Hae vuilde dat noe get gòng kòmme.
‘Ich wol allein mer weite - noe beefde höör sjtöm - ofs doe mesjins trouwplanne
höbs, en wie 't dan daomit sjteit?’
‘Mit trouwe?’ vraogde Sevrien, e' bitje bitsig. ‘Nei.’
‘Waat: nei?’
‘Ich höb gein planne. Ich trouw nog neit agaons*.’
‘Mer wienee dan waal?’ Dit waar get sjpits gezag.
‘Dao bèn ich nog te jònk veur,’ grinsjlachde hae, ‘nog te gruin’.
‘En wienee meins doe dan das-te awd genòg daoveur weurs?’ Ze loerde nao hööm
van ònger höör ougsbraoë*, engstig.
‘Hao, ich höb waal zo al èns gedach, pès oos Peterke gelaot hèi.’
‘En meins doe, dat et dan neit al te laat weur?’
‘Om nog de kolder in de kop te kriege?’ lachde hae. ‘Doe wits dan toch auch waal:
wie awwer wie gekker.’
‘En Tilke?’ riskeirde Hubertien.
Dao koum geinen aosem op. Hae bròmde allein nog mer zo get. Ze sjwege.
Hubertien dach: ‘Noe veer toch eimaol aan de gang zeen hiemit, en hae is neit oppe
luip gegange, dan noe auch mer
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wieër: ‘Dan kan ich dus op dich raekene, jòng, das doe mich neit in de sjteek zuls
laote pès zolang?’
‘Dat höb ich dich gezag, Hubertien. En daomit basta.’
‘Dat höbs doe mich dus versjpraoke! Mer òm zeker te zeen van alles, hèi ich dich
wille vraoge, òm mich dit op Sint Jans Evangelie te besjwaere.’
Dao sjloug Sevrien zich met ein handj op et bein en gouf hae zich aan et lache.
‘Geer vrouwluuj toch! Sint Jans Evangelie is gouwd veur es et hòmmelt dat et kraak.
Dao mòs-te geine pòppekas mit make.’
‘Nei’, meinde Hubertien, terwiel ze rood woort in 't gezich: ‘mer es ich mich zèg,
dat mansluuj nog verangerliker zeen es e' vroumesj dat zeen kan, dan hèi ich toch
gaer mien volle zekerheid.’
Pès zo lang haw ze op 'r sjtrikhaos gekeke, esof die allein al höör gedachte in
besjlaag genòmme haw; mer noe richde ze de ouge op 'm, vas en sjtreng:
‘Waat Tilke aangeit, dat mòs doe weite wie 's te daomit omsjprings. Dat is mee e'
sjtaeds jufferke es e' maedje van 't dörp, dat past op ein boerderie. Mer ein zaak mòs
doe weite: dat hie, in mien hoes, gein plaatsj is veur ein sjweigesje*. Dat hòlj ich
neit oet. De bazin hie, dat bèn ich, en nemes angesj.’
Daen aovend zagde ze zich wieër niks mee.
Zo gònge de jaore verbie, en de jaorgetieë van zeeë en meeë, van Krismès en
Kroetwösj, van Kirmes en Kruutsdaag. 't Ware gouw jaore en auch al ene keer minder
gouwen ougs, es in de daag van de Iesheilige de blui van de eppel bevroor, of later
de aerpel de krenkde krege. Mer et gòng toch ummer waal, en 't góng auch nog
ummer gouwd mit Sevrien. Hae lösde zienen sjlòk, 's zòndigs nao de Ho-Mès, hae
sjoot zich zien haeske, zònger dat de veldjwachter 'm te pakke kreeg, hae zat zien
sjtrikke in den herfs, veur de liestesj die verbie vloge. Hubertien bleef d'rop hamere,
dat er zie' gewaer neit gelaë aan de nagel hòng. Hae bleef mit zie' fret achter de
kaninkes haergaon; mer hae maagde gein van de kènjer mitnumme es 'r dao-op
oettròk. Zo gònge dus jaore verbie.
En dao op èns waar et dan auch zo wied, dat Peter - noe gei' Peterke mee - in
Mastreich moos laote veur de saldaote: en hae laode zich vrie. Dat gouf sjpas en fees
in hoes, den eesjten daag in 't jòngeslaeve, dat zo eine meerderjörige zich e' sjtök in
de
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kraag maag drènke. In et dörp, wo jao ederein alles wit van ederein, hawwe ze plezeir
draan; want nemes haw presies get taenge Hubertien of ziene jòng. 's Zòndigs d'rop,
wie de luuj Sevrien zouge nao de Ho-Mès (en zo waar dat auch veur Hubertien
gewaes, die ummer nao de vruig-Mès gòng) zag ederein in 't langsgaon: ‘Proficiat
mit eure Peter.’
‘Jao’, lachde Sevrien, gans greutsj d'rop, ‘Goddank auch mer veur hööm en veur
òs’.
Mer mennigein grinsjlachde daobie, es dae dach aan Tilke.
Dao koum aevel noe auch Tilke zelf aangewanjeld, same mit et maedje van de
Gemeinde-sekretaris: ‘Proficiat, en gelök d'r mit,’ zagte de maedjes allebei.
‘Waat hèië veer aangevange, es et sjeif gegange weur! Gelökkig mer!’
‘Jao’, zag Tilke, ‘dat maagt geer waal zègge. Noe dat eure Peter van dees zörg aaf
is, kònt geer allemaol ein nuujt laeve beginne’. En ze gònge wieër.
Einen tied lank uigde Sevrien de twee vrouwluuj nao. Doe sjöddelde hae de kop
en gòng heivesj*, zònger zich zie' dröpke te gaon drènke. Hae trok regelrech op hoes
aan, et bergsken op. Dao wanjelde hae euver et gout, op en neier, en doe de wei in,
wo de paere in blui sjtònge. Hae zat zich op et benkske dat taenge de sjtalling aan
sjtòng, en sjtouk zich zie' naaswermerke aan. De blawwe rouk dreef òm zien patsj
haer. Waat haw Til gemeind, wie et dat zag van e' nuujt laeve? En toch waar dat zo:
de jónge Peter kreeg zien kans. In einen daag tieds waar dae noe eine volsjtendige
minsj gewoorde, noe er zich vrie-gelaot haw. Noe koum dus de beurt aan hööm, de
zoon. Noe zou ‘nònk Sevrien’ al gaw onneudig, - en mesjins waal te vööl zeen auch.
E' nuujt laeve, haw Til gezag. Den tied waar gekòmme, dat er zich moos òmzeen
nao e' nuuj besjtaon. E' nuujt laeve? En es er trök gòng nao zie' vader, wo zie' brouer
noe heer en meisjter sjpeelde, saer dat auch dae getrouwd waar? Trök gaon nao dem?
Nei, Sevrien, dat neit! Mer waat haw Til presies gemeind, wie et dat zag? Mit
vrouwluuj wits-te toch mer nooit wo das-te aan toe bès. Et maedje haw sjuuj veur
zich gekeke, wie et dat zag. Of waar 'm dat mer zo oet de mòndj gevalle, zònger
bezèi* en bedoeling?...
‘Zits doe hie?’ 't Waar Hubertien die de wei inkoum.
‘Jao’, zag er ‘'t is al gans werm in de zòn.’
‘Weiër ens eine sjonen daag huuj. En wie de mösje te keer gaon!
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Das doe zo vruig trök bès vandaag?’
‘Ich koos gein kompenie vènje’.
Hubertien keek 'm sjerp aan mit höör loerende ouge: ‘Jòng, de piep is dich
oetgegange, en doe mirks et neit èns.’
Sevrien klopde ze oet op ziene knei. ‘Ich loesterde nao de veugel’, zag er; ‘auch
gluif ich, dat ich deze mörge den eesjte nachtegaal geheurd höb’.
‘De nachtegaal? Jao, dat kan. 't Is zienen tied noe.’
Sevrien sjtòng op. Hae vreef zich in zien zie en ziene rök, en rèkde zich.
‘Sjtief?’ vraogde Hubertien, en lachde.
‘Van 't zitte’, zag er, ‘Ene minsj wurd lankzaam awd, zuus te’. Hubertien gòng
èns ònger de hègge, tösje de netele kieke: dao waar weier ein houn die höör eier
verbòrg. Of ze die irges vènje koos? Mer mit eine sjuine blik keek ze nao höör brouer,
dae dao zo sjtil te kieke sjtòng, gaar neit wie angesj. Waat maag 'm zeen? Hae sjteit
dao zo naodènkelik...
Nao zie' zòndigs-middig-sjlööpke gòng Sevrien oet wie geweunlik. Mer hae haw
neit zo vööl aandach veur de kenienspiepe wie anger daag. Hae dach aan Til, en wie
et dat dae mörge dao zo gezag haw: ‘e nuujt laeve’. Hae dach nao euver zichzelf,
wie eine minsj dae op èns wakker gewoorden is oet eine lange sjlaop. Hae waar noe
veertig jaor. Es Hubertien en zien jònges, eine gouwe mörge, et in hunne kop kregen
òm te zègge: ‘Nònk, veer zeen mit eine jònge, forsje knech van noe aaf aan gebaat:
veer höbben uch neit mee neudig’, waat dan? Dan koos hae gaon. Zie' brouer, mit
die feeks van e' vrouwmèsj? Dan waar hae toch vanzelf op Tilke aangeweze! 't Koos
noe neit lang mee doeren of et kèndj zou zelf auch e' weiskèndj zeen. 't Waar bie de
handj en gouwd van aard; en land genòg, dat ze noe aan angere in pach gouve. Ze
ware same nog kapabel om ein koppel kinjerkes te kriege. Méé es twee, waar jao
auch neit neudig. Zo koos haezelf nog gouw jaore höbbe en ònbezörg zeen veur den
awwen daag. ‘E' nuujt laeve’, haw et gezag... Sakkerlout, woveur dan auch neit?
De volgende zòndig lummelde Sevrien langs de kirkewaeg, wie de Ho-Mès oet
waar en ederein heivesj gòng. Hae loerde en keek de waeg langs. De mansluuj bleve
veur de kirk sjtaon, òm de vrouwluuj verbie te zeen trèkke. En dao koum et dan
èntjelings, Til. Verdöld, auch alweier mit dat maedje van de Sekretaris.
‘Tilke’, zag Sevrien, zònger vööl d'ròm en d'raan, ‘wie ich deez
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daag bie uch langs koum, zoug ich toevallig dat geer zo'n bezònjer sjoon paosjlelies
höbt sjtaon in eur hööfke veur de deur. Zou ich dao get van kònnen kriege veur bie
òs? Hubertien haet er auch waal, mer mee van die klein witte, die ze narsisse heisje.
Die vènj ich get bleik, en die zeen mich auch get te klòmmelechtig. Geer höbt van
die dobbele, gaele; die zeen jao gael wie goud! Es dat gouwd is, dan kòm ich eine
van deez daag mit de klein sjörgskar* mich dao get van haole’.
‘'t Is waal den hoogsten tied’, zag Tilke, en keek et anger maedjen aan.
‘Jao, ze zeen al benao gans oetgebluid’, zag dat.
‘Dat is jao sjus den tied òm ze te verpaote’, zag Sevrien. ‘En waat mich aangeit,
blif et vruigjaor doere, pès de wèntjer dao is.’
‘Gelökkige luuj, die gaar niks weite van awwer waerde’, zuchde Tilke.
‘Dem zien hart nog gruin is’, lachde Sevrien sjnaketig. ‘Pès ein van deez daag!’
Wie Peter daen aovend bie zie' moder trök koum, wòs hae höör te vertèlle dat hunne
nònk dae mörge gewanjeld haw mit Tilke van de meister, en dat de luuj van et dörp
dao-euver de köp bieein gesjtaoken hawwe.
‘Dan zeen die twee zeker gaon loestere nao de nachtegaal’, zag Hubertien
sjnebbetig. En e' paar daag later bluide Tilke zien paosjlelies in hunne moussem*.
Wie loeter gouë sjtarre bengelde ze dao in de vruigjaorswèndj.
Sevrien waar wilkòm gewaes bie Tilke zien awwesj. Hae haw dudelik avanses
gemaak en Tilke zelf haw zich zeer vrundjelik betuind. De bloume van de meister
sjtònge in den haof van Sevrien, en daomit waar de wawwel aan de gang in et dörp.
‘Waat zou 's doe dervan zègge, es ich mich verangerde?’ zag Sevrien taenge zie'
zöster, den eesjte beste keer dat ze weiër èns allein ware.
‘Dat zeen dien zakes, jòng, en dat geit gein minsj get aan. Gein vets*.’
‘Ich mein, kòns doe dan daomit kòntent zeen, en gaon veer zo es gouw vrunj
van-ein, es den tied dao is?’
‘De jònges zeen noe groot genòg’, zag ze; ‘en es doe meins dat dit veur die gelök
is!’
Veur de Zòndig d'rop waar de aafsjpraok: Tilke zou wachten oppe kirkewaeg: dao
zou Sevrien dan nao de Vesper kòmme. Dan
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zouë ze same door et dörp wanjele, erm in erm, òm de luuj te laote zeen wie de zakes
sjtònge. Trouwen in den herfs.
Et doerde lang die waek, eer et weiër zòndig woort. Sevrien waar nao de sjtad
gewaes, òm zich dao e' nuujt humme te koupe. Zien zòndigse mòntoering* waar nog
wie òngebroek. Allein haw er auch einen houd neudig gehad en e' sjoon bòntj kravetje.
En èndjelings koum dan den daag. Hae gòng 'sjmörges nao de Ho-Mès, esof 'r nao
'n broelof gegange weur, en daonao nao de café wo de mansluuj zich geregeld tròffe.
Hae lachde taengen ederein, sjloug den einen op zien sjouwer, gouf den angere, mit
eine kwinksjlaag, einen toek* in de zie. ‘Eine sjonen daag huje’, zagte ze zich òngerein
en ze lachde taengen 'm. ‘Veur mich, veur mich!’ trompötterde zien sjtöm baoven
alle gedruus oet. ‘Ich trakteier, ich trakteier! Drènkt op mien gezòndjheid! E' rundje
veur ederein dae hie is! Hospes, riet de sjpòn oet de tòn. Laot et loupe! Wae sjnaps,
wae beier...?’
‘Is et wirkelik waor?’ vraogden 'm zien beste kameraote, wo hae veuraaf dan auch
niks van alles taenge gezag haw.
‘En woveur neit?’
Ze hawwe natuurlik de kal van de luuj waal geheurd.
‘Waat de luuj kalle, weit ich neit; en ich laot ze kalle wie ze wille. Ich, veur mich,
weit waat ich weit. Hospes’, sjreefde hae weiër door de herbergskamer, ‘laot rouke
wae rouke wilt. Braek mer e' nuujt kisjke sigaren aope, sakkerdjuuj!’
En 't waar wie kirmes. ‘Hangt 'm de platen òm’, reipe de kameraote, en lachde dat
ze zich sjöddelde. ‘Sevrien haet de vogel aaf vandaag!’
Door de vinstere, die mit dat gouwd waer aope sjtònge, zoug de jònge Peter, dae
boete langs sjtreek, waat daobènne veur zich gòng. Dat waar erg, dach hae.
Sevrien koum dae middig neit heivesj, veur te aete wie geweunlik. Hubertien wachde
einen tied lank, mer hae koum neit. ‘Gank doe 't dörp in’, zag ze taenge Peter, ‘en
kiek of 's doe 'm nurges zuus. Dao zal toch niks gebeurd zeen? Me is altied mer bang
veur òngelökke.’
Et doerde nog einen tied. Hubertien sjtòng mit kloppend hart boete veur de paort.
Luuj die verbie koume, zagten höör goddendaag en leipe wieër, zònger mee. Ze koos
et neit van zich verkriege òm emes get te vraoge, of die sòms get wòste. En noe
loewde 't al veur de Vesper. ‘Mariajozes-kènjer, dao hink òs get
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baove de kop’, vuilde ze op èns. Et doerde noe nog weier get, en dao koum ein kar
aangeroddeld*. Op Zòndig nog waal! Ein boerekar. Versjeië manskaels gònge d'ròm
haer, en sjwege wie ze höör aan de paort zouge sjtaon. Veurop koum Peter, bleik
wie e' liek. Hubertien sjloug de sjrik òm et hart dat zo begoos te kloppe, dat ze 't
taengehòlj mit de handj. ‘Peter, waat is gaonde?’
‘De nònk is neit gouwd gewoorde; ze brèngen 'm heim. Hae lik in 't sjtreu oppe
kar, die ze veur 'm geleend höbbe in 't dörp.’ ‘Hae is neit dood’, riepe de mansluuj,
es òm höör kòntent te sjtèlle. Die begooste mit 'm bènne te drage. ‘Hae koos neit
mee sjtaon op zien bein. Hae is allein mer zaat’. Eine van achteraaf reip nog: ‘Wie
e' verke!’
Ze drougen 'm et hoes in, krietwit, begaaid* van ònger pès baove, sjoem oppe
mòndj en de ouge toe, esof er neit mee van deez welt waar.
Hubertien dach dat ze vergòng van loeter sjaemde en verdreit. Ongerwiel zag Peter
höör et ergste aan et oor: ‘Langs de kirkewaeg sjtòng Tilke op 'm te wachte. 't Haet
alles gezeen in 't langsgaon.’
Wie Sevrien de volgende mörgen in de keuke koum, zag Hubertien, presies neit
giftig, mer dan toch gans effen-aaf ‘godde-mörge’. Ze keek langs 'm haer en bleef
aan 't werk. Haezelf zoug nog gans vertuseld* oet, bleik en mit ònklaor ouge. Hae
keek nao höör, esof 'r op get gewacht hèi. Ze zout aerpel te sjèlle. Peter koum in en
zag presies auch zo, wie zie moder gedaon haw: ‘godde-mörge, nònk’. Wieër niks.
Sevrien sjlurpde zich ziene kaffe en gòng oet. Hae haw zich zie' gewaer mitgenòmme.
Taenge dat et duuster woort, koum 'r trök en lag eine sjwaore fezant oppe taofel. Hae
out mit hun, brood en sjpek. Ze sjprouke noe òngerein wie geweunlik. Doe gòng hae
sjlaope. Wie er zich neierlag, zag er zich, veur de zovöölste keer daen daag: ‘'t Is
neit mee gouwd te maken; dao is niks mee aan te doon. En alles mòt dan mer blieve
wie 't pès noe toe gewaes is. Es Hubertien ten minste wilt, en de jònges. Ich höb 't
bie hun toch nog zo kaod neit.’
Twee daag later, - en dao sjtòng gein ènkel paosjlelie mee in den haof van den
awwe meister zien hoes. Tilke haw de maad* van de pastoor gevraog ze oet te kòmme
doon, allemaol; en die haw ze euvergeplant op e' paar van de vergaete graver oppe
kirkhof.
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Ernestine
Es ich noe nog trökdènk aan die aw zuitsel*, die sjpòr*, kan ze mich ummer nog
hartelik doon lache, wie awd ich noe dan ouch bèn; mer wie dèks höb ich mich in
mien jòng jaore euver dat vrouwmèsj mòtten ergere: de hoesheljerse van miene Nònk
Sjuul, dae geisselik gewaes is in et Walelandj. Hae waar waal geinen eigentlikke
Nònk van mich: hae waar eine rechte naef van mie vader. Mer hae hei neit kònne
verdrage dat ich 'm ‘heernonk’ geheisje hèi. Daoveur vuilde hae zich te jònk, en auch
waar hae dao te nederig veur. En zo is 't Nònk Sjuul gewoorden en gebleve tot zienen
al te vruigen dood.
Es jònge jòng woort hae op et Belsj, in Sint Truuje, op 't kolleesj gedaon: en zo is
er dan auch es geisselik daonao gebleven in et Lukerlandj. Destieds haet dao zeker
den invloud van anger Limburgse geisselikke, die ònger de Wale wirkden, eine sjteut
aan gegaeve. Waar doe auch mesjins waal euverproduksie in et Remunjsje? Waat
dit aangeit, is miene Nònk Sjuul op zien maneir, zeker e' sjtök Limburgse historie
gewoorde, oet den tied dat keuning Wullem III nog in laeve waar in Den Haag, en
Holland wieër van òs aafloug es zich dat noe, in dezen tied, dènke leet: zo wie ich
zelf auch, en dus vööl later, verzeild bèn op de universiteite van Löven en Luuk. Me
mòt daoveur toch neit zègge, dat oos Provincie in die jaore Belsj gezind waar: want
me deig in Limburg einvoudig gaar neit aan politik; mer me waar - laot et mich
‘cultureel’ nuime - nao et Belsj georiënteierd, en de baeter luuj bie òs sjprouke doe
gaer, en auch gouwd, Frans. De börgerie sjikde höör kènjer, waat me nuimde, op
wissel: e' Limburgs jungske woort, òmdat sjole duur ware, irges bie Wale
òngergebrach, en eine jònge Waal koum dan dem zien plaatsj innumme bie òs.
Mennigein haw in 't Belsj familie, en Frans kònne ‘parleire’ waar de grote aspirasie.
De maedjes-pensionate van oos Limburg richde zich daonao; en van de ‘professore’
van Rolduc - ‘messieurs les professeurs’ - heisjden et, dat ze baeter Frans sjprouke
es hun eige taal. Mienen eige vader gebroekde zovööl Franse weurd in de Hollandse
konversasie, dat enen Hollender 'm baw* neit versjtòng. Hae waar dan auch op ein
Waalsje kossjool gewaes, Saint Roch in de Ardennen, en haw in Luuk zie' vak geleerd.
Hae is zie' laeve lank op de ‘Gazette de Liège’ geabonneierd gebleve, en de feuilletons
daovan zeen mien jeugd-
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lektuur gewoorde.
Oetneudiginge, mitdeilinge, rouwbreive en doodsprèntjes - annonces, invitaties,
lettres de faire part - woorte leifs in 't Frans gesjreve en zo in oos Limburgse gazetten
aafgedrök; wie et noe nog altied gebroekelik is in oos landj dat de ‘menu’ van einen
deftigen ‘diner’ in 't Frans wurd opgesjteld. In Mastreich sjprouk me destieds dan
auch van ‘eine liberen entrée veur de enceinte òm 't gonfleire van de ballon te zeen!’
Zo waren de luuj in Zitterd destieds zeker minder verwònjerd, wie ze dao heurde
dat de awwesj van Nònk Sjuul, veur den oorlog van 1870, nao Paries verhoesden
òm dao ein zaak te beginne, es ze zich later dreuver opgedaon* höbbe, dat de jòngste
brour van mie' vader zie gelök góng zuike in Amsterdam. Van mien anger Nònke
waar eine reiziger veur ein Franse hanjelszaak, einen angere ougendokter in Luuk,
en einen driede brujer*, auch aan geine kantj van de Maas. En vergaet neit dat de
muzikant Nikla Reubsaot, van Zitterd geböörtig, later Duc de Camposelice, ein
celebriteit gewaes is in Paries, en dat einen angere Zitterdenaer, de poëet Karel
Beltjens, eine ‘cher fils’ waar van Victor Hugo.
Van Dutsjlandj is in oos awd Limburg zo te zègge nooit kal gewaes, al woort Kölle
waal ens in gezègdes te pas gebrach. Mer me voolt zich verwantj mit de Wale. Van
de Pruus heisjde 't, dat zelfs de beste van hun e' paerd gesjtaole haw. Dat mie vader
zien broedsreis gemaak haet langs de Rien hòng daomit same, dat doe sjus in Mainz
e' kongres gehawte woort, wo hae gaer bie gewaes waar. En angesj weur hae doe
zeker nao Brussel gereisd, wo hae ein Tant haw, of nao Paries, wo hae neit minder
de waeg wòs. Bei hun vertrèk nao Frankriek hawwe de awwesj van Nònk Sjuul hunne
jòng in Limburg achtergelaote, in de zörg van zienen Heernonk dae pastoor waar in
Houthem Sint Geerling, van ein ongetrouwde Tant in Zitterd, die van kènjer, en zeker
van jònges, auch neit et minste bezèi* haw, en van mien eige grootmoder die twelf
kènjer oppe welt gebrach haet. Den erme jòng, get wie e' weiskèndj, dae van et ein
hoes dwaalde nao et anger, leip verlaoren in daeën houp. Mer gelökkig veur hööm
trouwde mie vader, wie Sjuul in et Belsj den toog aankreeg; en van daen daag aaf
vònj 'r ein heimat bie mien awwesj, es sjtendige vakansie-gas. Dao is er zie' laeve
lank dankbaar veur gebleve: en zo koum et dan auch, dat ich zelf al, es jungske van
de ‘préparatoire’ in 't Kolleesj van de Jezuieten in Zitterd, op mien beurt
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op vakansie gesjik woort nao de Nònk Sjuul. Dat is zo blieve doere, pès* ich de wie
welt ingetrokke bèn.
Noe haw ich aevel in zien pastorie neit mit hööm allein te doon. Dao waar auch
Ernestine. Zien ‘maad’ koos me neit zègge. Höre laeftied en gansen aard nao, hèi ze
aeve gouwd zie' moder kònne zeen. Ze waar zien hoesheljerse, en dat in de perfeksie.
Zelf Walin, haw ze in zien dörp ein gans einzige plaatsj es ‘Mademoiselle’. Veur
zich allein, maakde ze zo get wie einen eige sjtandj oet. Zo dèks es dat neudig waar,
kreeg ze ein oethulp veur et hoeshawwe, en bie tied en gelaegenheid eine mansminsj
veur et werk in den haof. Ze kaokde wie ein prinses. In höör keuke waar ze dan auch
wie pausin. Waat ze deig, deig ze in de puntjes. Van alles haw Ernestine versjtandj;
veur zichzelf haw ze daobie niks neudig. Ich höb mich waal èns aafgevraog, of ze
ooit loon getrokken haet. Natuurlik kwezelde ze, mer toch neit euverdreve. Bie tieë
sjpeelde ze auch köster in de kirk, wie ze ‘fac totum’ in 't hoes sjpeelde. Ze waar
gedeinstig, gouwd veur den erme, bedach op angere, en leit zich op niks get
veursjtaon. Allein - en dit waar kapitaal - de pastoor waar van höör! Ze verzörgden
'm wie e' kèndj, ze verwènde hööm, wirkde zich kròmp veur hööm, vergout zichzelf
daobie en zou veur hööm door e' vuur gegange zeen; mer ze hòlj auch tegelieker tied
e' sjerp oug op hööm, oordeilde euver hööm in alle sjtilte, kritiseiserde zien
zòndigspraedig, zienen òmgank mit de parochiane, mit zien familie, zelfs mit mich.
En nao ein eesjte bezuik haet mie' moder nooit mee ene vout dao euver den dörpel
gezat: ‘Mit sjaloes vrouwluuj mòt me oppasse!’ zag ze naoderhandj.
Waat mich betruf, dat waar oet te hawte, zolang es Mademoiselle Ernestine in de
meining gelaef haet, dat ichzelf auch geisselik zou waerde. Wie ze aevel hoort, dat
dit angesj zou zeen, begoos dao eine angere wèndj te blaoze. Ich haw höör danig te
leur gesjtèld. Wie ich doe dan nao de universiteit gòng, gouf ze mich veur gouwd
op, es veur den hemel verlaore. saer* haw me natuurlik ruzing hie en dao, zelfs
periodiek. Dan haw ich dit gezag, dan dat gedaon waat neit in orde waar, waat neit
te pas koum of taenge de regelemènte ingòng. En aeve regelmaotig sjpeelde Nònk
Sjuul dan ten lange leste op, sjreefde en böljerde alles bieein, sjòlj höör oet veur ‘aw
heidin’, - en es ichzelf dan later zag dat hae zich toch waal get al te zeer taenge höör
haw oetgelaote, heisjde 't ummer: ‘Dat mòt ich dan toch waal; want ich mòt de aw
feeks laote zeen dat ich in hoes de baas en meister bèn: angesj
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kòm ich hie gans ònger de plak.’
Ernestine noum revansj op höör maneir. Es Nònk Sjuul èns ene keer bie ene vrundj
oet-aete waar, en ich Mademoiselle dan veursjloug òm, veur et gemaak, bie höör in
de keuke te aete, woort dit geregeld oet de heugte aafgeweze en woort ich (dat waar
sjpotternie) in de kamer allein bedeind. Dat haw dan weier es gevolg, dat de Nònk
mich euveral mitnoum wo haezelf haergòng, en mich daobie - dat waar destieds zo
- bourgogne leerde drènke mit sjmaak.
Sjrikkelikke gevolge haw et, es ich mich al ens oetleit euver den einen of angere
van de Nònk zien kollega's, die ich knoterpöt* of klòmmelaere nuimde, en haezelf
dat dan lachentaere euververtélde. Dan waar den duvel los en krege veer allebei d'r
van langs, dat et zo'nen aard haw, hae zowaal es ich!
Mien minderwaerdigheid deig Ernestine mich vuile, es ze mit de pastoor höör
Luker plat sjprouk: dat versjtòng ich jao neit. Ze dreef Nònk Sjuul aevel zelf in den
houk es ze weier ens begoos oet te pakken euver Lourdes, dat hae neit kènde, en wo
zie al drie of veir kere haer gewaes waar. En noe is datzelfde heilig Lourdes oppen
doer de aanleiding en oorzaak gewoorde van ozen tachtigjörigen oorlog. Zo wied
waar et gekòmme, dat Mademoiselle ene keer taenge de Nònk zag: dat hae eine
sjlechte geisselik waar, es er auch neit eine keer zich oppakde en op pelgrimage nao
Lourdes trok.
‘Gouwd’, sjreefde* de Nònk trök, in zien eer aangetast, ‘en dan num ich mich de
jòng mit!’
Doe haw ze zich versjrik. ‘Dan toch zeker neit op eur eige köste?’
‘Waat dan angesj’, haw de Nònk van zich aafgebete, ‘esof ich allein gòng!’
En zo sjlote veer òs aan bie de processie van Luuk in September. Die reis is ein
evenement gewoorde. Veer hawwe bie òs, in de coupé van de nachtrein - heringe in
ein tòn! - de Nich van eine kollega van Nònk Sjuul, awwer es haezelf, mer elegant
en löstig, die mich al dadelik erg in besjlaag noum, waat de Nònk noe mer ‘zo-zo’
vònj; dan de zöster van einen angere pastoor, die zo dik waar, dat veer höör òngerein
al gaw ‘Tant frikadel’ nuimde: ze deig alles om mager te waerde, zag ze, mer bleef
zo get de gansen daag door aete. Dan waar dao eine pastoor bie, dae 'm lösde (hits
geef doosj), en dae ene keer, in oos hotel in Lourdes, eine sjtraotzenger bie de nak
pakde en same mit zien insjtru-
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Felix Rutten als gids van Rome (pl.m. 1959). Foto: Mulder.
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De kamer van Dr. Felix Rutten in de portierswoning van het klooster der Witte Paters aan de Via
Aurelia te Rome (1960).

Felix Rutten leest in het Belgisch Historisch Instituut te Rome voor uit zijn boekje ‘In Assisië’ (winter
1962-'63).
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ment oppe sjtraot sjmeet, omdat hae gein meziek koos oetsjtaon, - dit tot sjrik van
oos mit-pilgrims, die zich daonao door Nònk Sjuul leite wiesmake, dat et de
betreffende kollega e' bitsjke doorein leip, woveur hae baetersjap koum zuike bie de
Grot.
De reis verleip zònger òngelökke. De Lukenaere, altied oetgelaote, maakde vööl
gedouns en behèi* wie geweunlik, òndanks al de rozekrens die gebaet mooste waerde.
Dat de witte wien zo mer òngevraog oppe taofele koum, vònj ich zeker ein grote
bezònjerheid van Lourdes, en auch dat 't in de ganse sjtad nao vanilje rook, behalve
dan in de kirke, wo minsjesjweit en kaersesjwaam mich krank-maakde. Sjtöb en
sjtank, gebaedel en wildj bedrief, groot getoemel* van luuj en daobie brennende hits,
wo ich toch al neit taenge koos, - et heisjde mer: zich derdoorhaersjlaon, alles in de
haop dat me bie de Grot e' wònjer koos belaeve, waat neit et geval is gewaes.
Den eesjten aovend hawwe veer al kennis gemaak mit e' gezelsjap dames, aan ein
taofel naeven òs, en wie veer daomit same de prosessie van de lampiongs mitmaakde,
blouze Finette en ich, allebei jònk, òs daobie, ònger et Ave-zènge door, taengezieïg*
de kaerskes oet.
‘Doe bès mich get al te flök*’, zag de Nònk, ‘Es ich dat geweite haw, hèi ich dich
gaar neit mitgenòmme’. Natuurlijk waar de Walin mit die grepkes begoos!
‘Zuls-te mich mörge vruig de Mès dein?’
Ich koos zo vruig neit wakker waerde.
‘Geis-te dich aangaeve bie de Ambulance?’
Mer et berglandj van de Pyreneeë waar vööl te sjoon òm dao neit van te profeteiere,
en Finette vuilde jao zo vööl veur de Natoer. Veer mooste dan toch zeker nao Pau
en Biarritz, nao de Cirque de Gavarnie en nao et kruuts oppe Pic du Ger, wo de
vrouwluuj haertrekke, die gaer eine man zouë vènje.
Finette waar de dochter van eine Luker generaal. Nonk Sjuul en ich höbbe dem
òngerein nooit angesj genuimp es ‘Sabelman’. In oos konfidensies tösje Finette en
mich is nooit sjpraoke van 'm gewaes. Mer de Nònk, dae zich 't sjpeelke tösjen òs
twee - twee kènjer - aanzoug, zag herhaoldelik taenge mich: ‘Pas doe mer op veur
Sabelman, en laot et neit te wied kòmme mit die gekkigheid!’
Nao dan neuge daag de pilgrim te höbben oetgehange, pakde veer oos kufferkes,
belaofde veer òs, Finette en ich, breive en trökzeen, en noumen aafsjeid ònger traone.
En daomit waar alles oet.
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De Nònk en ich gònge mit e' gerös hart trök nao Ernestine. ‘Goddank, dat dit noe
dan toch oet is’, zag de Nònk.
Noe waar Nònk Sjuul eine minsj dae neit sjwiege koos. Hae haw et hart oppe tòng
ligge. Hae weur eine sjlechte politicus gewaes. Hae sjwetsde gaer en wòs dat er de
luuj plezeier koos doon mit zien verhöölkes aan de man te brènge. En dan waar hae
zo gewend òm alles mit zien Ernestine te behanjelen en te euverlègge dat er
taengeneuver höör al gaar neit sjwiege koos. ‘Woveur zou ich dit en dat neit zègge?
Dao is dan toch niks bie! Es et nog get òm et lief hei! Mer van die ònneuzeligheië,
die ene minsj jao mer sjpas make...’ En zo woort Mademoiselle neit allein alles
haorfien van de reis vertèld, mer auch kreeg ze mittertied de ganse historie te weite
van Finette: wie ze zich al dadelik taengezieïg de kaerskes hawwen oetgeblaoze, den
eesjten aovend leifs al, en wie ze.. noe gouwd, alles!
En dat waar dan de bedevaart nao Lourdes gewaes?
De Nònk begreep te laat waat hae aangesjtich haw. Mer 't waar gebeurd. De bòm
barsjde, de jòng woort veur ketter oetgemaak, Finette woort de lebendigen duvel
oetgeleverd, en de Nònk zelf kreeg zien eige oordeil te heure.
‘Jusses jòng, waat bèn ich begoos. Ich höb mich mien eige roete ingewòrpe!’
‘Nònk, wie höbs doe dan auch zo dòm konne zeen, zo gans zonger bezèi...?’
‘En woveur höbs doe dich in Lourdes dan auch neit baeter benòmme?’
Mit Ernestine waar den oorlog noe veur gouwd aan de gang, en et gouve daobie
gein sjermutselinge mee: et woorte richtige vechpartieë. Dao waar neit de geringste
kans mee op vrede en verzeuning. Ich haw de eer van Lourdes mit vuit getraoë en
de Grot beleidigd.
Mer nog sjtòng òs, de Nònk en mich, e' sjrikkelik tempees te wachte. Geine van
òs twee waar wiezer gewoorde door sjanj en sja. Es ich bie 'm waar, woort Nònk
Sjuul wie verjungerd. Hae vergout dan gans en al de melankolie, die angesj ummer
hòng òm zien einzaamheid. Mit mich, jònk wie ich waar, koum alles van zie' vruiger
jòngeslaeve bie 'm baove, herinnerde hae zich grappe en gekkigheid van doe, gezèkdes
en histeuriekes. Et plat dat veer same sjprouke es veer ónger-ein ware, deig gans awd
Zitterd weier veur 'm laeve. Dan kooste veer òs de boek vashawte van et lache, en
ware weier de ergste sjtröp* die me zich
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dènke koos. Zo sjloug Nònk Sjuul dan auch ens, taenge dat ich nao hoes trök zou
gaon, et volgende veur: ‘Eine keer meuste veer hie ens gans onger òs zeen, òm same
hoes te hawte nao beleive; en dus, loester gouwd: veer zègge das doe mit eine
mörgestrein hievandan weggeis; dat ichzelf daen eigeste middig nao eine kollega
gaon aete; en dat de Mademoiselle (dat is al lang ziene wunsj) mit den allereesjten
trein nao Luuk geit en oetblif pès 's aoves. Zo laote veer 'm gaon, en veer blieve hie
wirtsjafte. Doe geis dan eesj laat in de naomiddig weg. Daen daag kaoke veer hie
same, wie Zigeunesj in hun kamp, en zeen veer hie ens gans allein de baas.’
Dat lökde; veer krege de Mademoiselle boete. En alles gòng wie veer et ós gedach
hawwe. De muus dansden oppe taofel. Veer deigen eder eine grote blawwe sjolk
veur, sjtruipde de hummesmoewen op en begooste te bradsjele*, dat òs de
sjweitdröppele veur de kop sjtònge. Eesj e' vuur gemaak wie 'n hèl in 't keukefornuis,
en doe gebroddeld en gebraoë. Waat veer dao gekaok en gebakke höbbe, kan ich
neit mee zègge. Mer et woort e' richtig fees, mit sjpiktakel en joechhei. Wo veer
aevel neit zo sjus euver naogedach hawwe, waar: dat dao auch gesjpuild moos waerde;
want oos Ernestine moos zien keuke presies in orde trökvènje es et trökkoum, esof
dao wirkelik niks gebeurd waar. Dit werk gouf òs vööl mee las en leid, es veer heië
kònnen dènke. Mer alles koum aan ein ènj. Aevel: et blinkend fornuis waar
ònbesjriefelik begaaid*, de sjteine keukevloer waar vol vlekke. Mèlk en boter hawwe
ònheil aangerich, dat neit gouwd te make waar. De kaetele koume vèttig en voel op
hun rèk te sjtaon. De handjduik zougen oet wie dweile. En dan nog de twee blaw
sjolke, die aan den nagel hònge. Maria-jozes-nog-èns-toe! De reinsten Augias!
De trökkòms van Ernestine höb ich doe, wie aafgesjpraoke, neit belaef, mer dat
mòt, wie de Nònk mich later gesjreven haet, geweldig gewaes zeen. Hae mòt waal
gans beteuterd derbie gesjtangen höbbe, wie hae dao veur leugenaer woort oetgemaak.
Eine ‘menteur’, niks mee en niks minder. En dao waar gei' verhaol op. Esof de aw
kwezel dan auch humor versjtangen hèi! Ze haw zeker nooit gein Vastelaoves-gazet
ingekeke; zelfs Molière en Marivaux, in eine bandj, zou veur de aw prumpel* neit
angesj gewaes zeen es paerele veur e' sjwèin. ‘Leugenaer!’ Ich hèi dae gerumpelden
appel waal in zie' gezich wille zeen, wie 'm dat woord euver de bleike luppe koum!
‘Vil menteur!’ Geine kardinaal dae daoveur eine vollen aaflaot hèi kònne gaeve. En
waat
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ichzelf daoveur nog euver mich haer höb mòtte laote gaon, wie ich de volgende keer
weier koum, zal ich noe mer versjwiege. Aan dezen oorlogstoesjtandj is nooit mee
ein ènj gekòmme. En of et vrouwmesj mich vergaeve haet, wie et op zie' sjterfbèd
loug, bèn ich nooit te weite gekòmme. ‘La vieille paienne’, haw Nònk Sjuul 'm dèkser
in zien kaodheid genuimp. Zelf höb ich mich mennige keer auch raozetig gemaak
euver zien ‘aw heidin’. Mer ich wil toch haope dat Sint Petrus ze haet aopegedaon,
wie ze bie 'm hie baove haet aangeklop: ze haet mich mit höör sjtreek en höör kure
dan toch auch dèks doon lache dat ich mich sjöddelde.
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Michel en zien ‘femme’
Zie waar wirkelik, dat moos gezag zeen, ein sjoon vrouw. Mit heure man, dae vööl
geldj verdeind haw nao den oorlog van '70, woonde ze in ein deftig hoes op de bèste
sjtandj van et aristokrate-sjtedje Remunj. Es me mer geldj haet! En ze hawwen et
noe eimaol. Wie me de wit-marmere gank bènnekoum, keek me taenge e' laevesgroot
beeld, op sokkel, van irges eine Mercurius, ein copie oet gips; en oppen euverluip
van den trap, belag met roë luiper, taengen ein dito Flora. Baove, oppe verdeiping,
waar de waat-ze-nuimde blawwe salon, mit aansjtotende* meziekkamer, wo de piano
sjtòng: dat heisjde auch de balkonkamer. Mer de eigelike deftigheid waar ònger, de
grote zaal, mit pluche portière es me bènnekoum en vaste karpet, mit sjwaor floere
gerdiene veur de vinstere, sofa mit geborduurde antimakassars, wo gouddraod
doorhaer leip, en besjilderde kösses in vööl kleure, zaedelaere* gans mit satien
bekleid, zogenaamde ‘crapaux’, en ‘pouffes’ mit lang fraanjele derlangs. Hie waar
alles zie en pluusj en chenille. Gein taofel in de midde, mer loeter klein töfelkes hie
en dao, bekend es ‘mimi's’; op eine gueridon*, op e' blaw floere kösse, de handj van
de awdste dochter, naogemaak in gekleurde was. De marmere mantjel van de sjouw,
mit kolossale sjpeigel in gouë lies, pès baoven aan de plafòng, waar in harmonie mit
de sjilderieë die taenge de wandj hónge, getapesseird mit gekleurd papier, vol bloumen
en figure, - de sjilderieë zelf, achter glaas en in gouë lieste, ware bontj plaatwerk mit
vue's van Napels en Venetië. Oppe sjouw, belag mit eine floere luiper, ein pendule
van vergöldj bròns, die eine Rafaël veursjtelde mit zienen Tobias. Naeve de kanape,
op ein gries marmere kolom, weier einen engel, auch vergöldj en naaksj, dae eine
kandelaber in zien handj hòlj, mit ein dozien kaerse, wovan zich 't leich saoves verloor
in 't gesjlepe glaas van eine raenge van bobèches*, den draeger haw me, òm nemes
te offuskeire*, e' zieë lèntj gebònje om zie gesjwolle buukske. Maquart-boekette,
mit de neudige pawvaere, òntbrouke neit. Et parade-sjtök in de salòn waar de
zilverkas, mit pilaerkes en riek oetgesjtaoke kop van vergöldj hout, wo et zilvere
kaffeservies in sjtòng te blinke, mit allerlei anger kosbaarheid van zilver en kristal,
Sèvres-figuurkes en klummelkes van biscuit, pötjes en teskes en sjeutelkes, die neit
gehanteird woorte, mer gemaak sjenen allein mer òm bewònjerd te waerde. Ein grote
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Amerikaansje sjtouf, die me in de wèntjer van boete koos zeen gluië, deig aug al mit
in de deftigheid.
Mevrouw haw zich höör salons ingerich nao höre sjmaak, dae de sjmaak waar van
den tied dat Wullem III nog regeirde; en Michel, höre man, leit höör daobie begaon.
Haezelf haw neit vööl oug veur dergelike zakes. Mer ein sjoon vrouw, wie hae ein
haw, moos e' sjoon hoes bewone. Hae waar greutsj op zien zeker neit alledaagse
vrouw, die hae sjmeichelend de ‘Femme’ nuimde, en hae hòlj genòg van höör om
höör caprices, auch es ze get duur oetveile, door de vingere te zeen. Zo woort et
plaetsjke*, dat me bereikde van oet de gank nao de aetkamer - dae gank waar verseird
mit taenge de moere vasgemaakde papiere wejesj*, pòppe en bloume en sjpaanse
tamboeriene, - op ene vieze keer verangerd in e' rotsechtig landsjap, doordat dao
alles mit cement vol sintjele woort geplek, mit nisje en grotte veur laevende plante;
en daobie woort zelfs de deur van de W.C. van 't personeel, die dao-op oetkoum, mit
sintjele vol geklaend. Zie wol ein deftig hoes, en Michel wol dao-in ein deftige vrouw.
En omdat hae zien Femme gaer haw, marcheirde dat allemaol, zelfs al waar ze waal
èns get al te resoluut in den òmgank mit vraogteikes. Zie vertuinde zich in peignoirs
van zie en kantj, en bewaegde zich in höör salòns mit roesjende röok en kleier mit
lang sjleipe. In de ‘en coeurs’ van höör corsage droug ze, aan e' sjwart-floere bendje,
eine grote medaillon mit portret van hööm. Es zie zich nuuj kleier leit make, mit drie
volangs oppe rok, waar Michel in sjtaot òm d'r nog twee bie te laote zètte. Eine keer
koum Mevrouw de kirk ingeroesjd in e' kostuum gans van sjwarte floer, mit moewe
dao-in van bontje Sjotse zie: zo ein toilet haw Michel in Brussel gezeen, wie hae dao
de lèste keer veur zakes gewaes waar, en zo dus moos auch zien Femme eint höbbe.
Waat deig ze aevel auch neit veur hööm? Valsje krolle drouge de dames destieds
veur* de vout; mer zie haw zich, bie eine groten dokter in Dusseldorf, al höör gezònj
tènj laoten oettrèkke, omdat ze mit valsje tènj nog sjoonder veur den daag koos
komme, dach ze. En wie Michel höör dae keer dan toch vraogde of ze noe sjtapelgek
gewoorde waar, zag ze, hööm verleifd wie ummer aankiekend: ‘En höb ich dat dan
neit veur dich gedaon?’
En hae verwènde höör. Hae haw höör in et Casino van Spa gebrach en haw höör
de Groten Opera van Paries laote zeen. In de aristokratisje hoezer van de sjtad koos
hae, es koupman, geinen toegank kriege; mer es president van dit en president van
dat,
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van de Here-sosiëteit en van et Gemengd Koor, zal ich mer zègge, noum hae de
aristokrate de wèndj oet de zeile, al kosde dat dan auch zèk vol geldj: en zo haw
Michel zien ‘Femme’ tot de eesjte mevrouw van de sjtad gemaak. Daotoe leende ze
zich mit de grootste gesjikheid, mit höör postuur en veurkòmme, òmgank en maneire.
Es ze de grens euvergòng, en daobie sjmòkkelde dat et zo enen aard haw, oet loeter
plezeir van dat sjmòkkele zelf, wòs ze zo aan de kòmmieze verbie te wanjele, dat
auch neit eine van hun de moud gehad hèi òm höör aan te hawte en te zègge: ‘Laot
ens kieke, Mevrouw, waat geer allemaol dao ònger eure shawl verbergt!’
Neit allein dat de Femme wirkelik sjoon waar. Ze waar auch neit dòm: en dat neit
allein bie-de-handj, mer zelfs veur hören doon òntwikkeld, wie dat heisjde. En Michel
haw respek veur höör geleerdheid. Ze waar op e' gouwd pensionaat gewaes en sjprouk
Dutsj in de perfeksie. Aevel* lever nog sjprouk ze Frans, en in et Frans hòlj ze höör
daagbouk bie. Ze haw die taal geleerd in den ‘Télémaque’, en daovan koos ze nog
ganse bladzieje van boete, zelfs nog wie ze al höör teende kèndj oppe welt brach:
‘Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse’. Ze loesterde gaer nao meziek,
mer lous toch nog lever waat in daen tied in Frankriek gesjreve woort. Ze haw höör
maedjes name gegaeve nao gelang van de romans die ze mit einen dulle kop gelaezen
haw. Michel waar greutsj dat zien Femme zich ein oordeil aangemaotigd haw euver
Zola, en oppe heugte waar van emes wie Heine. Mer alaaf de ‘Collier de la Reine’!
Veur Marie Antoinette haw ze groteren eerbied es veur Maria Theresia, die - wie de
aw luuj in Remunj nog wòste - dao euver de Sint Jacobsbrök de sjtad bènne-gekòmme
waar, mit den eesjte paraplu dae et in de welt gegaeven haet. Dumas Père waar höre
man. Wie weur ze, in daen tied, in oos Limburg van die daag, dan waal aan Hollandse
buiker gekòmme? Me haw doe jao auch gein Hollands leid kònne zènge. Me zòng
Schubert, en ‘Le Lac’ van de Lamartine, op meziek van Niedermeyer. En dat me 't
in ziene kop hèi kònne kriege òm aan einen Opera in et Hollands te dènke, weur puur
gekkewerk gewaes.
Hun awdste dochter zòng oet ‘La Reine de Saba’ de grote aria, en Mama sjpeelde
de rol daovan, aevel gans allein veur zichzelf, in höör salons. Zo akteirde ze auch
‘La Reine de Chypre’, of* ze dan van dezen Opera waal neit vööl mee es den titel
kènde. En es ze dan weier ens e' bezònjer sjpannend bouk ònger henj haw,
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koos et gebeure, dat ze zich ganse daag in höör privé-kamer opsjloot en veur nemes
te sjpraeke waar. Dan moos Michel waal ingriepe, en hae deig dat op zien elegante
maneir, zònger sjreve of sjpiktakel. ‘Kump la Reine de Saba neit weier ens gaw trök
nao hören awwe Salomon?’ En es hae höör dan weier in de ouge keek, wie hae dat
koos doon - ‘ao, die sjwarte ougen en dae sjwarte sjnòr!’ - dan waar ze weier gans
Calypso en veil 'm in sjtòrm in de erm.
Michel ergerde zich nooit. Wae zou zich ergeren euver zie' sjpeeltuug? Hae haw
zie' plezeir aan höör invel, höör kòmmen en gaon, höör doon en laote. De Femme
ameseirde hööm. Mer hae koos höör plaoge. Hae waar geine twaesjdriever* en et
waar gein kaotigheid van 'm. Hae koos, waat veer nuime in oos ‘Plat’, mit höör
sjörge*. Me sjprik zo auch van ‘vare mit emes’. Dat kent me in Zitterd oet de kuns.
Noe, dat koos Michel auch. Mer pas op, es zich einen angere dat mit zien Femme
gepermitteird hèi; dao weur einen duel mit gemuid gewaes! Mer hae maagde dat. In
wirkelikheid, ‘au fond’, lachde hae mit höör. Die moder van zeve kènjer (drie ware
gesjtòrve nao de geböörte), waar zelf nog e' groot kèndj. Hae hòlj neit allein van de
sjoon vrouw, mer auch van et kèndj, et groot kèndj dat ze gebleve waar. Hae lachde
es ze aan angere vertelde, auch es hae zelf daobie waar, wie ze in et laeve alles gedaon
haw om höre man sjaloes te make, òmdat ze et zo romantisj gevònjen hèi eine sjaloeze
man te höbbe, mer dat höör dat nooit gelök waar. Hae lachde auch nog es ze zag:
‘Ich bèn wie einen èngel door alle vuur gegange, mer zònger mien vleugele te
versjnirke’. En lachentaere leit er zichzelf euver höör oet es er zag, dat er ein Femme
haw wie ein heilige begien.
Mer mit dat al meinde hae toch, dat hae de teugels in de handj moos hawte en höör
neit te wied koos laote gaon. Michel waar koupman, van kop tot teen, en bie hööm
hawwe de ciefesj et leste woord. Es dao eine waar, dae mit zien twee vuit vas oppe
gròndj sjtòng, dan waar dat Michel. En es de Femme zich waal ens te vööl leit gaon,
zich op höör eige weurd leit drieve en te vööl aan 't fantaseire sjloug euver ‘amour
en tendresse’, euver de nostalgie van 't hart, dat mit zien sentimenten en zien eeuwige
sehnsucht toch et centraal punt waar in et laeve van de minsjheid, dan koos hae waal
ens, wie mit eine sjlaag van zien voes, daen ivoren tore kapot sjlaon mit b.v. te zègge:
‘Waat eine kal! Oos hart is ein bloudpòmp, en daomit is alles gezag’.
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Bie zo'n gelaegenheid woort de Femme dan auch weier ‘la Reine de Chypre’ en trok
et gezich van ein martelares. ‘Me mòt in 't laeve lever mer gein hart höbbe’, zag
Michel auch al, ‘dan houf me auch neit bang te zeen veur ein hartkwaol’. Of hae zag
auch al ens: ‘Et is mer jaomer dat me niks mee höre kan es me eimaol dood is, angesj
zou ich gaer geloesterd höbbe nao de liekrae, die mien Femme op mie' graaf zal
hawte’. Meinde hae zelf aevel dan dat 'r et toch te bòntj gemaak haw, dan sjtòng er
op, auch es anger luuj daobie ware, en noum hae höör in zien erm. En dan waar et
weier - ‘ao, die sjoon sjwarte ougen en dae sjone sjwarte sjnòr!’ - op nuuts vruigjaor,
Pènkstere en zilvere broelof, alles bie-ein.
Memorabel is in de kroniek van de familie den daag gebleve, dat de Femme, die
ene ‘Wees gegroet, Maria’ niks vònj òm veur et aete te zègge, zelf è taofelgebaed
gesjreven haw, dat ze mit Paosje veur den daag zou brènge. ‘Es Mama daobie dan
mer neit in konflik kump mit de Theologie’, haw Michel gezag. Alle kènjer waren
aan taofel bie-ein, wie Mama plechtig opsjtòng, euver allemaol haerkeek, doe de
ougen opsjloug nao den hemel en mit zalvende sjtöm begoos:
‘Heer, kom met ons eten,
Breng Uw lieve Moeder mee...’

‘Niks te doon’, reip Papa midden-drin, ‘laot die mer dao! Veer höbbe genòg volk
hie, mit oos zeve kènjer òm òs haer!’ - Dat woordt neit vergaete!
Noe sjtòrf in et jaor 1890 de Keuning, Wullem III. In Limburg haw me saer* jaore
nooit geweite, wae Minister waar in Den Haag. Me betaalde zien belasting en leit
zich regeire. Limburg waar dan toch mer ein aanhengsel. Womit hèi me zich kònne
bemuië? Ruys de Beerenbrouck waar Gouverneur in Mastreich, en dae wos et waal.
De ennigste politik in de Provincie waren de verkeizinge veur eine nuje gemeinderaod,
ein fameus gelaegenheid tot zoepe. En dao op èns sjtònge mich noe de gazette vol
van de gebeurtenis: dat dao in Holland geine keuning mee waar, mer ein keuningin
en e' prinseske; en dat die keuningin dao mer veurluipig waar en te zègge kreeg, pès*
dat dit döchterke awd genòg zou zeen om de kroon op te zètte. En dao zout dan noe
ein widvrouw, mit e' klein maedje, moderzeel allein in de ministerraod, en die wòste
allich neit waat ze beginne mooste. Ich weit nog gouwd dat miene kleine brouer,
zovööl jònger es ich, òs
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vraogde: ‘Wille ze höör get doon?’ Ederein sjprouk op èns noe euver de keuningin
die widvrouw gewoorde waar, en et prinseske dat keuningin zou mòtte waerde: e'
kèndj dat gein joegend zou höbbe, neit mit anger kènjer zou kònne sjpele, gein
vrieheid zou kènne en gedresseird moos waerde veur de rol die et te sjpele kreeg;
dat neit èns zou kònne trouwe mit eine man nao eige keus: Willemientje...
Limburg haw de vader nooit gekènd; et vuilde e' groot mitlieë in zich opkòmme
mit de twee erm verlaotene, moder en döchterke in Den Haag. Es Limburg aevel
mitlieë vuile geit, en de traone in de ouge krig, dan is et verlaore. Of nei: in dit geval
moos me zègge, dat Limburg op èns gewònne waar veur et keuninksjap. De aw
romantiek waar in Limburg nog neit gesjtòrve. De legende van Lohengrin laefde dao
nog. Ein keuningin in leid, - wae koos zègge wie gaw dat ‘ein keuningin in nood’
zou zeen. Wo waar höre ridder? En Limburg roesjde op èns omhoog, wie eine sjwaan
dae baoven et water zien vleugels oetsloug. Dao maagde niks gebeure waat neit sjoon
gewaes weur! En Limburg, dat geine keuning gekènd haw, waar op èns pès euver
alle ore keuningsgezind. Maria Theresia en Marie Antoinette woorte bleike
versjieninge van vruiger tied, wie et op èns heisjde: De Keuningin kump nao Limburg.
Ze waar in et Naorde gewaes òm et prinseske veur te sjtèlle, mer dao ware de luuj
kawd gebleven en hawwe gaar gei' begrip getuind; en noe koume ze werechtig same
nao Mastreich, nao Limburg. De ganse provincie leip laeg, al waar et dan allein mer
òm den trein te zeen, wo ze inzoute - einen trein wovan de machine mit krens en mit
vane gepavoiseird waar. Michel brach zien vrouw en hun twee awdste döchter nao
Mastreich, wo veir daag lank e' fees gevierd woort, dat me in gans Holland neit veur
muigelik hèi gehawte. Geseirde sjtraote, ereböög, optochte, vuurwerk en illuminasie:
et waar ein vruid en einen triòmf wie nog nooit in de provincie belaef.
‘Mer noe Remunj’, haw de Femme gezag, wie ze trök koume, in den ònvergaetelike
roesj van de feestelikheid. ‘Michel, noe zeen veer aan de beurt. Remunj is de tweede
sjtad van Limburg, de bisjopsjtad. Veer höbbe de lelie in oos waope. Mastreich hèi
òs de Arsjieven aafgenòmme, es et dat vaerdig gekregen haw. Et zou òs auch de
Bisjop willen aafnumme, es et 'm kriege koos. Mer et zal òs de Keuningin neit
aafhènjig make: et is de Keuningin van gans Limburg!’
Dao waar get verangerd in et lendje. Euveral voolt me dat. In de
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salons van Michel zien Femme bleef la Reine de Saba heur grote aria zènge, bleef
auch la Reine de Chypre höör rol sjpele; nuuj romans leite de name van weier anger
prinsessen en hertoginne dao roesjend verbie trekke; mer de Femme haw zich einen
nujen droum in de kop gezat, tot zich - al waren et jaore later, - auch deze romantisje
fantasie verwirkelikte: Wilhelmina koum nao Remunj.
‘Woveur waar Michel dan auch neit president gebleve van de Harmonie?’
Hae waar daoveur te awd gewoorde, en et waar 'm lestig gewoorde, en waat nog
al mee!
‘In die funksie hèië ze dich zeker aan de Keuningin veurgesjtèld’.
‘Dan mer gelökkig, dat ich et bie tieds van mich aafgesjuuf höb’, zag er. ‘Auch
dat gedouns nog!’
‘Michel, de Keuningin!’
‘De keuningin veur mich, dat is mich mien Femme.’
Mer et komplement geveil höör deze keer neit. ‘Dao zeen zakes’, zag ze gans oet
de heugte, ‘womit me neit sjpotte maag’.
‘Dat is dan toch geine sjpot drieve, waat ich doon. Mer doe mòs inzeen en begriepe,
dat veer de aw romantiek achter òs höbbe. Leer dan toch ènjtelings de wirkelikheid
zeen wie ze is. Doe mòs reëel zeen. Waat is dien keuningin dan angesj, es ein vrouw
wie eder anger vrouw?’
‘Michel’, reip zien vrouw in volle kolaer, ‘de Keuningin is de eesjte vrouw van
oos landj, de Landsvrouwe!’
‘Van Holland’ beet hae trök.
‘En van òs, van oos Limburg!’
‘In Paries kònne ze 't mit eine president aaf, en in Berlien zeen ze auch nog neit
gelökkig mit waat ze dao höbbe. Höbb' veer hie neit genòg aan de keizerinne van
oos vogelsjeite, en de meikeuninginne van oos vruigjaor?’
‘Michel!’ en de Femme woort rood van gif en ergernis. ‘Maak dich neit belechelik
mit dien dòm gezèkdes, en maak dich neit verechtelik in mien oug.’
Dat ware grote weurd, wie ze neit dèks geheurd woorte; dat waar jao zelfs wie
oorlog! Michel zag niks mee, omdat er dan toch zien vrouw neit taenge zich in et
harnas wol jage. Hae zag alleen mer:
‘Femme, doe bès de reinste Jeanne d'Arc. Es oos Limburg ein “Maagd van Orléans”
neudig haet, kan et bie dich te rech. Mer
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doog mich vandaag daoveur toch de sop neit verzawte*. Es ze kump, de Keuningin,
sjtaek ich de vaan veur Höör oet, om dich plezeier te doon. Daomit zal dan alles waal
weier in orde zeen, neit? Doe zuls aevel gouwd doon mit noe eine wage “oranjebitter”
in te sjlaon; want ich dènk das-te deez daag vööl bezuik geis kriege van dien
aanbidders, es ich hun vertèld zal höbbe, das-te de gael* verf gekregen höbs.’
Ze keek 'm versjrikt aan.
‘Of mòt ich eleganter zègge, das doe lieënd bès aan oraanjekoorts?’
‘Plaoggeis’, zag ze, alweier gekalmeird.
‘Femme van mich’, lachde hae. En alles waar weier maonesjien. Remunj seirde
zich. De bevolking waar wie gek gewoorde. Alles pòtsde en vaegde en verfde. De
sjtraote begooste te gelieke op bluiënde warandes. De buim van de Singels woorte
geparfumeird. Tribunes woorten opgerich veur et groupeire van kènjer, die palme
sjwènke mooste. Irges oppe krumming van de waeg, wo de sjtoet verwach woort,
ware engele geplaatsj, laevesgroot, die mit de vleugele kooste kleppere. Veur de
aope paorte van de Munsterkirk zou de Bisjop, in groot ornaat, mit de ganse
geisselikheid van et Gelders deil van et bisdom, de Keuningin aafwachte, Höör
toesjpraeke en dan de kirk laote zeen, wo Grave van Gelre begrave ligge.
Oppen daag zelf leipe alle Maasdörper laeg, mit sjötte en fanfares, vanen en
drapaux. Van de teures van alle kirke sjtouke de vanen oet. Gein hoes langs de
sjpaorlien, of dao waar rood-wit-blaw, en wumpelde oraanje. En in de sjtad zelf waar
et e' kleuregewemel, esof dao alles wie betouverd waar. Alle gevels ware geseird,
de sjtraote veur de sjtoet besjtruid mit witte zandj, veur et sjtrukele van de paerd, en
aafgezat mit hèkwerk en touwe, mit saldaote in rieë zònger ènj. Euveral muziekkorpse
opgesjteld en draegesj van vane, die mooste buige tot oppe gròndj, sjöttekeuninge
mit de zilvere platen òm, en sjötte in tenue, mit hun antieke waopes. Ein zee van
volk bewaegde zich achter die rieë, wemelend in alle kleure, mit vanen en mit bloume,
ònröstig en gejaagd, in òndragelike sjpanning.
Auch de Femme höör hoes waar geseird, mit karpette, mit Persise shawls en gruin
sjlingesj; de balkon sjeen waal eine bloumekörf, mit al de döchter van Michel present,
in wit en oraanje, mit mendjes vol paumegruin en rozeblaar, waat oetgesjtruid moos
waerde euver de keuninklike wage. De Femme zelf daobie, in
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groot toilet, nerveus wie nog nie, en mit ein kleur van opwènjing en enthousiasme,
die höör zelf auch seirde.
‘Michel, wo blifs doe? Kòm dan tòch!’
Waat moos hae kòmme kieke nao al dat gedouns?
‘Doe höbs nooit zo get gezeen! Kòm es-se-bleif!’
Hae haw te doon.
‘Dat is dan toch òngeheurd! Michel, waat ich dich vraoge maag’.
‘Jao, wach mer...’
‘Wie kòns-te mich dat aandoon?’
En et woort tied. Alle vinstere vol luuj en laeve. Ze ware pès oppe taker gekraope;
jònges waren in de buim langs de waeg gekledderd. Van alle teures begooste te
gelieker tied alle klokke te loewe. Kanònne dònderde van wieds. Den trein moos noe
bènne zeen. Me heurde signale, sjtömme die kommando's reipe; verkeersagente te
paerd rende van hot nao haar, weze lènks en rechs. De minsje-massa roesjde wie
eine sjtòrm in opkòms. Meziek woort oet de wiedte geheurd, geklater van tròmpötte,
geròffel van tròmme. Dao brouke ovasies los van geweld, den eine waterval nao den
angere. En dao waar de sjtoet...
Huzare, blaw, mit de kolbakke van baerevel, in groot tenue, op hun trappelende
paerd; militaire peletons mit de vanen, de offeseire in grote gala; de eesjte wages,
de Gouverneur van Mastreich, de burgemeister van de sjtad; generaals in rood en
sjwart, de erewach van de Limburgsen adel op hun eige paerd, de bòntje lakèië die
te vout leipe...
‘Michel, Michel!!’
Hae sjtòng dan toch achter höör en keek euver höör sjouwer haer. Et geroup van
de luuj in wildj tumult, de kanònne, de klokke, et ‘Wilhelmus’: dao waar den hofwage,
de veurrieësj, de jockeys, de koetsjers, de zös prechtige paerd; de wage vol bloume;
de Keuningin; de Keuningin in blaw satien, mit witte vaere oppen houd... Alles
sjreefde*, wènkde mit handj en douk, sjwènkde huij* en bloume; van alle kantje
raengende 't bloumen euver de wage, dae al vol boekette loug. En tösjen al die
bloumen in, de Keuningin, jònk en frisj en vrundjelik, die wènkde en buigde, en
lachde nao de luuj, en al mer wènkde, wènkde. Euver de ganse waeg woorte
kènjer-in-et-wit door de lakèië opgenòmme en nao de wage gebrach; en de Keuningin
reikde mee nao de kènjer es nao de boekette die ze Höör brachte. De sjtad bluide
veur Höör aope wie eine rozenhaof. Gans Limburg waar nao
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Höör oetgevlaoge mit al zien vane, die zich veur Höör buigde pès de gròndj; en de
sjtòrm van ‘hoera, hoera’ dae òm Höör haer broesde, waar esof et volk, boete zichzelf
gebrach van gelök, grandioos, Höör veur altied vas hèi wille hawte. En de klokke
loewde, loewde.
Nog waar et te gaw gegange. Einen droum. Ein fantasmagorie. Get van boete de
wirkelike welt. ‘Michel!’ En zien Femme - ze wòs jao dat hae achter höör gesjtangen
haw, - wòrp zich, wie gans van zich zelf, aan zienen hals.
‘De sjoonste oer van mie laeve! - Romantiek, Michel?...
‘Wae hèi dan auch zo get kònne dènke’, zag er sjtil tösje zien tenj. En zònger wieër
weurd, zo vööl es hae koos zònger dat emes te laote mirke, vaegde Michel zich, mit
ziene zieë zakdouk, de nate ouge dreug.
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Heimwee nao Limburg
De fabrik loug, mit haof en buim d' ròm-haer, in et Wiekervèldj, naeve de villa die
den awwen heer bewoonde mit zien familie. Et gelök waar mit hööm gewaes en dat
neit ònverdeind, want hae haw zien hènj sjtevig oet de moew gesjtaoke. Dit haw hae
dan toch mer bereik in et lendje, wo zien awwesj in hunne jòngen tied in allen einvoud
hun laeve begoos ware. Zien twee awdste zeuns haw er bie zich genòmme, degelik
veur hun werk beraekend en opgeleid, en hun einversjtendnis leit niks te wunsje. De
jònges ware, den eine nao den angere, getrouwd en hawwe zònger taengesjpoud hun
eesjte kènjer gekrege. Den eine haw zich e' beheurlik hoes in de sjtad gehuurd, den
tweede zich eine lap gròndj gekoch langs de Maas, wo er zich eine bungalow op
gezat haw. En Lucie, dat nao deez twee jònges koum, waar in hoes zelf al eine
betroewbare sjteun en oethulp veur de mevrouw. Doe, gans overwachs en vööls te
jònk, zònger dat emes dao erg in gehad hèi, sjtorf ze, de moder.
De sjlaag waar sjrikkelik, want zie waar ein modelvrouw gewaes en ein perfekte
hoesmoder. Sjwaorder waar et leid te drage, veur luuj die gein zörg gekènd hawwe
in hun besjtaon. Den awwen heer waar knatsj gebraoke. Hae wòs neit mee wo in of
oet. E' jaor doerde dit al, doe haw er zich toch nog neit terech gevònje. Dezelfde
woort hae daonao auch neit mee. Hae klòmmelde en knooide dan nog waal get aan
zie' geweun werk in de zaak, mer den awwen iever waar d'roet, et vruiger plezeier
dao-aan waar weg en de energie laam gesjlage. En es de jònges noe sjprouke van
oetbreijing van de zaak, van et aangaon van relasies boeten et landj, en zeker zovööl
wieër es Limburg, en nog zo get mee, zag er: ‘wooròm zich dae soesa oppen hals
gehaold; laot zeen waat is; veer höbbe vööl mee es oos dageliks brood, en dat is ruum
genòg: laot ònverangerd waat tot nog toe gouwd geloupen is’.
Dao waren nog twee anger zeuns, nòmmer drie en veir. Die ware nog aan de
sjtudie. Mer die dachte neit d'raan òm te doon wie de twee eesjte veur hun gedaon
hawwe. Den eine zag dat hae d'roet wol en zich ziene waeg waal zou zuike; de jòngste,
hunne Benjamin, wol nao Australië. Veur deez twee leste woort Lucie wie ein tweede
moder, en Benjamin de leiveling.
Op ene keer zagte de twee awdste jònges, en dat bie aafsjpraok,
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dat ze toch waal gaer zouë weite, wie dat noe eigelik zout mit dae fameuze Sebaldus:
‘waar dat eigelik aan, of waar dat oet? Waat ware de planne?’
‘Ich blief bie pappa’, haw Lucie dao-op gezag.
Sebaldus waar einen artis oet Wenen. Lucie haw dem lere kenne bie de
wèntjersjport in Eusterriek. Sebaldus haw dadelik serieus avanses gemaak, en dat
waar Lucie (mama laefde doe nog) auch neit taenge ziene zin gewaes. Mer et waar
doe nog waal erg jònk. Sebaldus zelf haw zich later auch weier bedach, en doe laote
weite dat er Lucie zeker gaer haw, mer dat er eesj toch nog waal get van zien vrieheid
wol profiteire, òm òngehinjerd nog get tied te besjtaeë aan zien verder ontwikkeling;
dat 'r Lucie dus heilig en vas den trouw belaofde, mer dan nog neit veur agaons: of
het dus wachte wol? Lucie dat zelf auch van meining waar, dat einen artis mesjins
waal neit trouwe moos, en zeker neit te vruig, en niks daoveur vuilde òm zo mer hals
euver kop oet Limburg weg te gaon, haw zich gemaekelik daobie neiergelag.
‘Ich höb allen tied en blief veurluipig nog hie’, zag et.
‘Gekkigheid’, zagte de jònges. ‘Sjaele wawwel!’
‘Oos twee sjtudente hèië geinen te-hoes mee, en gein moder, es ich noe al weg
zou trèkke!’
‘Onzin!’ meinde de bruiësj. ‘Brazels kal’.
‘En auch bleef ich nog gaer get bie uch allemaol!’
‘Daoveur geis doe dan toch de welt neit oet! Dòm teun!’
‘Hie, in oos Limburg, in oos awd hoes, - en bie vader! Bèn ich uch dan te vööl
gewoorde?’
‘Waat is dat dan veur bazel?’
‘Ich kan papa in zienen toesjtandj neit hie allein laote.’
En daomit waar dae keer dan alles gezag.
Wie nòmmer drie doe èntjelings vaerdig waar en Sebaldus in Wenen daonao auch
dem zienen trouwbreif kreeg (nemes haw gedacht dat dát zo gaw zou gaon) sjreef
hae aan Lucie, dat et noe mesjien dan toch auch zo lankzaam tied woort voor hun
twee: et begreep waal dat hae zich boete Wenen neit koos neierpaote, auch al òmdat
dao nog zien aw moder waar, die hae op höre laeftied neit in de sjteek koos laote; of
et dus gedesideird waar? Dan wol hae beginne mit de boew van ein hoes veur hun,
en kooste ze euver e' jaor trouwe. ‘Es veer langer wachte’, sjreef Sebaldus, ‘dan zeen
ich aankòmme das doe sòkkertant wurs van al dien naefkes en nichskes, en de toevluch
van dien sjweigesjes, die dich waal aan et werk weite te hawte mit hunne naosjleip.
Wilt
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die vader mitkòmme? Mich gouwd. Wils doe lever regelmaotig nao 'm toe gaon nao
Limburg, om ein uigske in et zeil te hawte, wie et 'm dao geit? Auch gouwd. Mer
ich zou dich noe dan toch waal gaer bie mich höbbe es mien vrouw.’
Den awwen heer keek esof hae et in Kölle hèi heure hòmmele, wie Lucie, mit
traonen in de sjtöm, 'm dat zag. ‘Doe wils mich dus hie allein laote sjterve?’ Lucie
wòs neit waat te doon. Alles opgaeve waat dit sjtök van Limburg veur 'm waar,
familie, welt en wirtsjaf, en den awwe vader, dem zienen ougappel et waar? Van den
angere kantj, wo zou et haer mòtte, es papa eimaol ens neit mee dao weur?...
‘Höbs doe 'm gaer?’
‘Jao, papa.’
‘Zuls doe dich in de nuuj òmgaeving terech kònne vènje?’
‘Eusterriek is mich ummer leif gewaes.’
‘Mer toch neit lever es oos Limburg?’
De jònges zagte: ‘Et geit hie òm Lucie zie' gelök en zie' laeve, en et is waal ein
vrouw òm einen artis gelökkig te make. Et kèndj mòt neit achteròm-kieke, mer
veuroet-zeen. Dit is noe eimaol et laeve. En doe, papa, kòns nao Wenen gaon zo dèks
es doe dao zin in höbs. Veer zeen jao hie, en in de welt van allewiel is niks mee wied.
Lucie, trouw 'm, es doe 'm gaer höbs.’
Sebaldus boewde zich zien hoes in Wenen, en Lucie trouwde mit 'm.
Zös maondj nao den trouw koum et den awwen heer opzuike, en alles waar gebleve
wie et altied gewaes waar; allein hawwe de jònges in de fabrik get mee de vrie handj
gekrege, en de zakes floreirde. Den awwen heer meinde waal nog ummer de baas
dao te zeen, mer de oetbreijing van de zaak gòng gans achter 'm òm. Hae zelf waar
in alles gerös, woort gouwd verzörg en opgepas, haw zien awd personeel nog ummer
òm zich haer, en zien sjoondöchter leiten 'm neit in de sjteek. Alles esof Lucie gaar
neit weggewaes waar. En kòntènt gòng et nao zien man trök. Noe moos papa nao
Wenen kòmme, zo gaw es et eesjte kindje zou gebaore zeen.
Lucie en den awwen heer sjreve zich geregeld. Zo laefde Lucie mit hööm en mit
de angere mit in Limburg. Dao waar zo hie en dao dan auch get te sjrieve: de Benjamin
waar vertrokke nao Australië en gòng op in de nuuj welt. Dao koume nuuj kindjes.
De jònges wolle boewe. Ein van de aw maeg haw gekundigd*,
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eine van de aw knechts waar gesjtòrve. Den awdste zoon waar in 't awwerlik hoes
gaon wone, saer* de villa noe toch mer hauf laeg sjtòng. En zo waar dao dit, en waar
dao dat: allemaol verangeringe. ‘Es ich weier trök-gaon, zal ich wie eine vraeme
gewoorde zeen in oos awd hoes’, zag Lucie zich.
Lucie kreeg zien eesjte kèndj, e' jungske. Et heisjde Monny. ‘Veer höbben et
Monulphus laote duipe.’
Ze lachde daomit in et Wiekerveldj. ‘Mer laote gewaerde’, zag den awwen heer.
Dat zeen hun zakes. En es Sebaldus zelf daomit kòntent is! Mer et haw angesj kònne
zeen. Dit deit mich erg aan André Gide dènke. Et zal Mastreich mòtte verbeelde!...’
Noe moos haezelf dan waal nao Wenen, nao zie' paetekèndj gaon kieke. En hae
waar dan toch auch nuujsjerig òm te zeen, wie Sebaldus zich dao neirgezat haw.
‘Waat wils doe dat ich veur dich mitbrèng?’ sjreef hae bezörgd.
‘Niks van cadeaux’, waar et antjwoord van Lucie, ‘mer get oet et awd hoes van
òs, waat mich aan uch herinnert. De servetterènk van Mama, en höör bae-bouk, en
et nee-kisjke van höör’: dat kooste ze vènje in dae groten awwe kas oppe zölder, wo
et ònaangeruird gebleve waar, mit alle naoljen en sjpange en garerölkes, wie zie dat
achtergelaoten haw. En dao haw in de keuken ummer ene geblötsjde kopere kaffepot
gesjtange; auch ein sòkkerdoos waar dao, van teen* of van nikkel, die al jaore boete
gebroek waar gewaes. Of, baoven oppe gank, die aw sjildriekes nog hònge? Dan
waar sjpraok van twee luchterkes van teen, en van e' zawtvaetje, dat nog van Bemele
gekòmme waar, en van e' teske ('t eurke waar d'raaf) wo e' Modergöödske van
Kaevelaer op gesjilderd sjtòng. En of me nog van dat papier zou kònnen kriege,
womit zien sjlaopkamer getappeseird gewaes waar?...
‘Mariajozes’, zag den awwen heer taengen zien jònges, wie hae dat allemaol
besjtudeird haw, ‘waat e' kröömke: geer zeet mich al nao Wenen trèkke, mit einen
aafgedankde kaffepot van koper ònger den erm! Vööl noten op ziene zank!’ En hae
sjöddelde de kop.
Mer et kèndj kreeg ziene zin. Sebaldus leit 'm wirtsjafte in et kabinetje dat veur
zie' vruike gereserveird bleef, en dat noe ein op-en-top, ech Limburgs kaemerke gòng
waerde. Boerinne-duik, die ze vruiger ‘long shawls’ heisde, wie de grootmoder nog
gedrage haw, koos Lucie bie einen antikair in Wenen kriege; en zie' sjoonmoder haw
'm e' pröllig glazere kèsjke aafgesjtange, dat bie höör in et keukske sjtòng, en woveur
ze zelf gaer get
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moderns in de plaatsj gehad hèi; sjus zo e' muibelke wie me dat auch in e' Limburgs
hoes koos vènje. Gouf et eigelik einen echte Limburgse sjtiel veur sjtuil en taofele?
Lucie hèi auch nog zo gaer ein kis gehad, mit ornamente of besjilderd, womit vruiger
de boeremaedjes verhoesden es ze trouwde. Noe leit et zich in zie' kabinètje eine
roukvank make, oet hout en kartòng (dae houfde toch neit te deine, omdat ze euveral
centraal verwerming hawwe), mer wo et bòntje teiëre* van de ‘Sphinx’ taengen-aan
zou kònne zette, mit ònger-langs eine volang van bòntje katoen, wie dan auch
gerdinkes veur de vinster koume van datzelfde tuug, waat me in Mastreich in edere
volkswinkel koos kriege.
Den awwen heer lag de breif van zien dochter op zie mit eine zuch: ‘Waat eine
bazels-kal’, zag er sjtillekes: ‘Vrouwluuj, vrouwluuj...’ Mer me zou et kèndj natuurlik
ziene zin doon. En hae dach op èns: wie nog mee euver al die klòmmelerieë in dae
breif sjtòng, es euver et bòksemenneke dat 'm veural interesseirde: de kleine Monny!
Hae gòng nao Wenen. Waat Lucie gaer gehad haw, woort gesjik. Hae vònj et kèndj
waal get versjlak* nao zien kraom, mer versjtòng zich erg gouwd mit Sebaldus. Mit
voldouning keek er zich alles aan. Hae wol zien dochter toch waal èns beheurlik aan
den tandj vuile. ‘Kèndj’, zag er, ‘es ich mich dat sjtök van dienen haof aankiek, wo
dien eige kamer op oetzuut, dan is et mich sjus, esof ich e’ sjtök zoug van mien
awwerwets hööfke in 't Wiekerveldj.
Lucie sjmònkelde*.
‘Kèndj’, vraogde hae: ‘diene man is gouwd veur dich?’
‘Mee es gouwd. Hae leet mich in alles gewaerde.’
‘Geer höbt uch gaer?’
‘Dat zuus-doe dan toch waal, papa.’
‘Dus, doe bès gelökkig mit hööm?’
‘Dat koos neit baeter.’
‘En auch in dien òmgaeving?’
‘Alles papa. Maak dich gein zörg’.
‘En weur dao get waat 's doe nog gaer hes, waat ich dich versjaffe kan?’
Lucie sjloug de erm òm zienen hals: ‘Nei, papa’.
Einen angere keer zag hae auch nog èns: ‘Kèndj, doe meus mich toch èns zègge,
woveur dat geer eur kèndj dae naam gegaeven höbt van Monny?’
‘Van Monulphus?’ lachde Lucie. ‘Omdat veer dae zo sjoon van
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klank vònje. Dao heur ich et loewen in van de klokke van Sint Servaos’.
‘Ao!’ zag den awwen heer. ‘En es et gei' jungske, mer e' maedje gewaes weur?’
‘Dan weur et Stella gewoorde.’
‘Auch geine naam oet oos familie, zo wied es ich weit!’
‘Stella’, zag Lucie en keek 'm druimerig aan: ‘omdat et de sjtar is oet et waope
van de sjtad, en om de “Sterre der Zee”’.
‘Kèndj’, zag er bezörg, ‘doe zou's toch gouwd doon mit dich get mee te lere
aanpassen aan et landj, wo's doe in laeve mòs’. En daobie bleef et.
Bènne dat jaor koum ein tweede kèndj. Weier eine jòng. ‘Gonny’ deze keer. ‘Veer
höbben 'm Gondulphus laote duipe’. De jònges in de fabrik keken den awwen heer
in sjpanning aan. ‘Ich hèi toch lever gezeen, dat et dan mer eine Franz-Jozef gewaes
weur. Mer...’ Hae zuchde. ‘Alla dan mer!’
Lucie koum neit. Wie hèi et dat dan auch kènne doon mit twee platte* kènjer?
Papa koos dan toch gaon! Mer den awwen heer zoug op taenge den tied van et jaor.
Et reize waar 'm toch waal lestig. Auch waar hae sjus neit zo erg gouwd gewaes,
rematiek in de bein. En hae waar zo gewènd aan alles waat 'r òm zich haer haw, en
neit mee opgewasse taenge kènjergesjreefs. Later, es de jungskes get groter zouë
zeen. - Waar dao get waat et kèndj nog gaer gehad hèi?
Sjus. Dao waar irges nog e' kopere Leveneerke, e' boere krutske dat in et
Wiekervèldj in de achterkeuke haw gesjtange, en eine kopere bèdwermer. En Lucie
hèi zo sjrikkelik gaer 'n aw sjpoul gehad. En dan de lèste foto's van de sjtad, van de
aw moere en òmwalling mit de Hèlpaort. Teiëre mit de waopes van Mastreich en
van Limburg...
‘Ich geluif toch dat et heimwee haet’ zag zich den awwen heer noe. En doe heisjde
't dan, dat hunne Benjamin trök zou kòmme oet Australië, aevel* mer veur korten
tied. Hae wol hun toch allemaol weier ens zeen en auch Sebaldus lere kènne. En
vader woort mit den daag awwer. En al de verangeringe die de bruiësj hawwen
aangedurf! Hae wol zich eesj Athene bekieke, koum dan per boot nao Triëst en
Wenen, en zou trök reize via Holland en Londen. Grote voldouning in de familie.
Hunne Benjamin! Lucie gelökkig. Hae koum, groot en sjlank, sjportief, broen
gewoorde, mer de haore ummer nog blòndj en de ouge blaw. Hae waar op zien maneir
elegant gekleid, mer veur Wenen toch waal
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get opzichtig, te vööl kleurigheid, en get al te los in zien maneir van doon. Me zoug
dudelik de boetelenjer aan 'm, zien hummes, zien zökke, zien sjoon. En wie er zich
mit Sebaldus in de ouge gekeken haw, en ròndj gekeke in zien atelje, wòste ze allebei
dat ze same euver waeg kooste. Sebaldus waar geinen dreuge zökkezuimer*, en auch
geine proleet mit lang haore, dae meinde dat er et waal wòs. Ze kooste zich gaer
höbbe. De gas leit de klein menkes lachen en kriesje, verbaasde zie' zöster mit zien
vertèlsels oet de wie welt, en waat ze òngerwiel van et awd Australië gemaak hawwe,
en gòng mit zie sjwaoger oppen ‘heurigen’ oet.
Van trouwe gein sjpraoke.
‘Verlangs doe erg nao oos Limburg trök?’
‘Waal nao uch’, waar zien antjwoord. ‘Angesj neit. Ich bèn dao gouwd en gaer.
Mer ich bèn auch benuujd nao de veuroetgank dae Europa gemaak haet in de later
jaore. Ich verwach neit vööl daovan’. En ummer heisjde et: ‘Bie òs in Australië, bie
òs in Sydney’. Me hèi gezag, me koos nirges baeter zeen.
‘Noe höb ich aevel ummer diene “privé” neit èns mage bezuike’, lachde hae.
‘Dat is dan auch allein mer veur ingewiede’, lachde Sebaldus mit.
‘Dan kòmt.’ Dit deig hun sjwiege. En zo riskeirde Benjamin zich euver den dörpel,
get waat Sebaldus zelf mer zelje doug.
‘Goodness’, reip er verbawwereird, ‘waat e' kröömke. Waat höbs doe dich hie
allenei bie-ein gesjleip! Wat ein touverlantaer, kèndj!’
Dao richde Lucie zich op. ‘Dit is oos awd Limburg’, en et zag dat wie Electra dat
taenge Orestes gezag koos höbbe.
‘Jao mer, zo get! Loeter aw fòddele!’
‘Doe meins...’
‘Wae plek zich dan noe nog papier oppe wandj! En al die versjaote duik! Dat zeen
jao sjtaofnester van belang! En dien sjtuil zeen allesbehalve kommood. Onpraktisj.
Veer, in Australië, höbbe niks angesj mee es witte moere en sjtaole muibele. En waat
höbs doe dich dao, baove de verwerming, veur einen troonhemel ineingezat? Mit al
die bòntje teiëre? Hes doe dich nog ein sjoon sjilderie van diene man hie opgehange.
Ich höb gezeen dat er zelfs eine Picasso haet! Mer al die ordinair klòmmelerieë. In
Australië höbbe veer dao al lang mit aafgedaon. Efficiency!’
Lucie wees: et bae-bouk en et nee-kisjke van mama.
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‘Eine moderne minsj mòt zich nirges aan bènje, aan niks...’
Doe keek hae zich et glazere kesjke van de sjoonmoder naoder aan: ‘Kèndj, de
wòrm zit dich in dat antiek hout! Is dit dien ganse lektuur? Niks Engelsj?
“Allein mer waat ich euver oos Limburg höb kònne verzamele. Engelsje romans
vinjs doe bie miene man genòg.”
“Veldeke”, lous hae, “Limburgse Sagen, Legende van Sint Servaos”. Niks veur
mich. Of course, ich laes allein mer euver mie' vak, en dan ozen awwe “Punch” of
get van daen aard. Dan kan me nog èns lache, zuus-doe?’
‘Mien heiligdòm bevilt dich dus neit?’
‘Ich vènj das doe dich hie eine pòppekas bie-ein gefisternöld* höbs, mòt ich zègge.
Bie diene man gevilt et mich baeter. Dat is eine moderne minsj, wie veer ze in
Australië gaer zeen.
‘Wils doe 'm dich neit mitnumme nao die nuuj welt van uch?’ De brour keek op,
van den toon wo-op Lucie dat zag. Et zag 'm noe mer neit dat ònger in dat kesjke,
in ein doos ingepak, de broedskrans loug van hun moder; hae houfde dat neit te weite.
‘Hae haet gein hart mee; of hae haet et in Australië achtergelaote, wae wit bie wae?’
Dao koum eine breif van den awwen heer. Ze verwachde hunne Benjamin mit
sjpanning. Et zou nog waal get doere, òmdat et hun haw laote weite dat er zich Italië
eesj nog get wol aanzeen. Of ze dan neit same wolle kòmme, zöster en brouer? Mer
dan meus hae Lucie eesj toch oppe heugte brènge van den toesjtandj van et ougeblik.
Ze hawwe dao mer neit eder euver gesjreve, òmdat alles zo lang ònzeker waar gewaes.
Mer saer dat de sjtad de gouwdkeuring gekregen haw veur höör oetbreijingsplan,
waar alles op èns aan et rolle gegange. De jònges ware direk begoos mit de boew
van eine nuje vleugel, in de fruitwei naeven et awd geboew. De buim doa - jaomer,
want die ware in hun volle krach - woorte de veurige wèntjer al òmgehouwe. De
kannedasse daolangs moosten auch verdwiene; want dao koum ein van de twee nuuj
sjtraote, die et Wiekerveldj in sjtökker gònge sjnieë. De anger nuuj sjtraot sjnee hun
ein deil van den haof weg. En mit dat alles ware ze dao noe tegelieker tied begoos
en volop aan de gang. ‘Einen drek van geweld!’ De jònges hawwe gemeind dat et
baeter waar dao ei' geboew te höbbe sjtaon, es hun geldj te beware in papiere, die de
motte opvraete en de regeiringe kònne devalueire. In de ònröstige tieë van allewiel!
Wae wòs waat nog gebeure gòng? Es Lucie noe kòmme wol - hae
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wòs waal dat et muielik zou zeen mit de kènjer - weure ze nog weier èns allemaol
bie-ein wie vruiger. Wie sjoon veur einen awwe man, wie hae noe waar, òm de boew
nog te kònne mitmake van ein nuuj welt, en...
Lucie keek wie verwaeze en de breif veil 'm oet de handj.
‘Nog èns - wie vruiger.’
Sebaldus lous de breif. ‘Zou 's doe gaer gaon?’ vraogde hae hartelik wie ummer,
‘dan gaot same. Veur de kènjer hie wurd gezörg. Mama is auch nog dao. Es te neit
al te lang wegblifs. Mer dan mòs doe mich ein zaak belaove, das doe auch weier gaer
trök zuls kòmme.’
Koos et Sebaldus dan alleen laote, esof et neit van 'm holj?
‘Vruike’, zag er, ‘versjwieg et mich neit langer. Doe höbs heimwee’. Hae weur
geinen artis gewaes, es er dat neit begrepen hèi. Of waar et bang òm trök te gaon,
noe ze zelf zagte, dat...
Dat waar et. Zich de verwoestingen en ‘den drek’ aan te zeen, en neit mee trök te
vènje waat gewaes waar; zich neit mee mit de luuj zelf te kònne versjtaon, die in ein
gans anger welt van gedachte laefden: waar et dan neit baeter den awwen droum vas
te hawte en te blieve laeve in de sjoon illusie, es zich dat allemaol zelf kapot te sjlaon?
‘En es ich nog weier èns dao weur en ich koos mich dan neit losriete van waat nog
gebleven is?’
‘Nei, ich blief bie dich en de kènjer. Laot papa kòmme, es ozen Australiër weier
weg zal zeen: dat hae òs dan alles zelf kump vertèlle. Ich gaon neit’.
Lucie sjreef in deze zin. Ein N.B. vraogde papa òm get aerd oet hun awd hööfke,
en auch get van et graaf van mama, in ein envelop tösje twee kartungskes. Zo hawwe
de Pole, wie Chopin vertrok, hööm ja auch eine zilvere bokaal gegaeve, mit aerd van
et landj dat hae veur gouwd verleit.
De Benjamin vertrok. Lucie leit 'm vertrèkke zònger vööl traone. Et waar de
intimiteit van vruiger neit mee gewaes.
Papa koum daonao neit nao Wenen. Hae voolt zich neit mee in sjtaot tot ein grote
reis. De welt wachde in angs en sjpanning op waat gebeure gòng. Den oorlog sjtòng
op oetbraeke, wie den awwen heer sjtorf. Doe woort Sebaldus opgeroupe, en moos
ònger deins veur zie' landj. Lucie zien hart brouk. Euveral leid en zörg; de elenj waar
groot in Eusterriek. E' jaor van òndrageliken angs en sjpanning: doe sjtòng auch de
naam van Sebaldus op de lies, van degein die neit mee trök zouë kòmme. Dan gouf
Lucie zien vrieheid op, òm same te gaon wone mit zien sjoonmoder,

Felix Rutten, Doe bleefs in mich

136
òm sjpaarzaam te kònne laeve. Et wòs noe waal zeker, dat et nooit mee trök zou
kònne gaon nao hoes. Zie' Limburgs kaemerke besjtòng neit mee. Zien jònges die
nao de sjool gònge, gouven 'm gein antjwoord, es et noe nog weier èns probeirde om
Limburgs plat mit hun te sjpraeke, wie in 't begin dat ze klein ware, Monny en Gonny;
of ze lachden 'm oet in zie' gezich. Ze zònge et Horst Wessel leid. Lucie haw, pès in de zeel van zien kènjer, zie' Limburg verlaore.

Felix Rutten, Doe bleefs in mich

137

Wage zònger paerd
Es ich mich gouwd aan 't becifere zèt, dan kòm ich dao-op oet, dat 't waal òm en òm
de '90 mòt gewaes zeen. Ich höb nemmelik wie ich teen jaor waar, mien eesjte
Communie gedaon in de Patesjkirk oppe Mert, omdat ich doe al bie de Jezuieten op
't Kollege waar; en ich bèn gebaore in 1882. Noe kan 't aevel* auch zeen, dat 't in
'91 gewaes is. In eder geval gòng ich nog oppe Sjtadsjool wie 't gebeurd is, waat ich
wòl vertèlle.
Ai, die Sjtadsjool dao van daen tied! Ich höb gekreesje van gelök wie ich daovanaaf
koos kòmme. 't Sjtinkde dao nao muffe kleijer, sjweit, zoer brood en bedòrven ènk,
woo veer mit mooste sjrieve, wie de lei aan de kantj waar gedaon. Meister Ziebe,
eine kròmmen orgel* dae veer Ziebeke heisjde, rook nao sjnaps es 'r razelentaere
nao de sjool koum gewaggeld, wo er dan den dèksten tied sjmiddigs in sjlaop veil
ònger 't les-gave. Maan Sjrieë, einen angere meister, haw de sjtèk achter de deur
sjtaon, en hae gebroekde dae auch. Hae waar gewènd òs oet te sjelje veur ‘nötterikke;
geer verkes zeet nog voelder wie de sjweine!’ Hae haw daobie ein sjtöm wie ein
tròmpöt en koum daoveur mitdoon in 't jòngeskoor van 't Kollege. Es de studentjes
'm dao zagte: ‘Maestro, wat hebt gij een mooi stem!’ haw hae zien antjwoord gereid:
‘Jawel, als ik mij de bariton eens openzet, gaat gij wat horen!’ In de zomer noum
hae de kènjer van Ophaove en Leiebrouk de zoer eppel aaf, die ze in hun bòksetesj
mitbrachte nao de sjool, omdat hae die zelf bie zich in hoes koos gebroeke. Mae,
gouwd. Op èns hawwe veer kènjer 't auch geheurd: dao waar get oetgevònje in de
grote welt, waovan de aw luuj bie òs achtereuver sjlouge: wages zònger paerd, die
door de sjtraote van Paries voure. Essebleif. Dat waar de toekòms. ‘Es dat aevel
besjteit’, zagte de kniesore, ‘dan kan Martens de wageverhuurder zien “vigilant”
waal aafsjaffe en zèt 'r zich de paerd mer oppe zölder’. En angere zagte: ‘Dan zal 't
auch gaw gedaon zeen mit de postiljòng van Haelder, die bie òs hie oppe Mert òm
vief oere op zie' toethöreke bleest!’ Dat weur jao nog jaomer gewaes... Dao zal doe
waal euver te doon gewaes zeen in de gazètte; mer ich lous doe nog geine ‘Limburger
Koerier’. En ich vraogde mie vader, wie dat daomit zout! Wie moos me dat versjtaon?
‘Zònger paerd: wie kan dan eine wage loupe, es dae neit getròkke of geduud woort?’
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‘Wie dat in zie' werk geit?’ zag mie' vader, dem dat auch Latien waar: ‘En de treine,
die loupe dan toch auch van zelf?’
‘Nei’, dach ich: ‘die loupe euver hun rails; die höbbe hunnen iezere waeg; die
höbbe hun sjouw, die rouk, en loupe neit zònger eine kaolewage achter hunne
lokomotief. Einen trein löpt mit sjtoum. Es te oppe peròng daonao kiks, zuuste de
machinis, dae mit zien sjwarte sjöp de kaoleklöt* in 't vuur van den aove wurp: en
es ze dan toete, dan geit 'r!’
‘Wiesnaas’, zag mie vader: ‘zo zulle wages zònger paerd dan auch waal weijer
sjtoumwages zeen, die mit e saort van aolig loupe, van ich-weit-neet-waat!’
Mit daen oetlèg waar ich neit content; en ich moos 't mient daovan höbbe. Wie
koos dat in zie' werk gaon zònger paerd?
Mie gedöld woort neit lang oppe prouf gesjtèld. Veer jònges sjtouke de köp eesj
richtig bie-ein, wie 't op èns heisjde: zo eine nuuje wage zou van Paries nao
Amsterdam vare, en koum dao-bie dan euver Zitterd langs de nuuj baan, wie de
Riekswaeg doe nog ummer heisjde. Geine wèdsjtriet en gein wèddingsjap, mer ein
proufrit: in wievööl oere en minute dat muigelik waar?
‘Es dat waor is’, zag Sefke Sjmeits, ‘dao wil ich bie zeen. Dat mòt ich gezeen
höbbe, al kost 't mich miene kop.’
Ederein waar 't mit Sefke eins: dao moos me nao gaon kieke. Wenee?
Dat waar de kal van den daag. Alles koum in ruiring, de joegend en de awluuj.
‘De welt wurd 't ungesjte-baove gezat. Waat ze dan toch neit oetvènje!’
Mer dao-euver woort doe nog eesj richtig gemoeld, wie me hoort, dat auch e
vrouwmèsj aan dae rit gòng mitdoon! Dènkt uch dat in: de vrouw van de riekste man
van Amerika zou op die reis mit daezelfde wage mitvare: mevrouw van der Bilt.
‘Höbste van ze laeve...’
Wie 't doe drop en draan koum, sjprouk me van niks angesj mie, veural wie me
doe nog weijer heurde, dat e paar here oet Zitterd, van de rieke luuj, die mevrouw
daobie, in 't langsgaon, e boeket bloume wolle gaeve. Me doos* daoveur de wage
natuurlik neit laote sjtilsjtaon en de reizigers ophawte. Mer dao waar al get op gevònje.
De wage moos in eder geval ònger de rieksbrök door, wo de baan dae grote krunkel
maak, en moos dao dan waal vuitje veur vuitje gaon, bie dae geveerliken dree. Dan
koos me dus, baove van de brök aaf, de bloume, desnoods mit e tuike, in de wage
laote zakke, of ze auch mer laote valle.
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Gei mins waar op èns in ganz Zitterd zo van belang wie die miljonairsvrouw. ‘Ich
gao kieke,’ zag Baerke Hamesj. ‘Jao, dao mòtte veer biezeen, allenei!’ zagte veer,
Frenske ten Dijk, Sjeng Heiligesj, de ganze koddeljach*.
‘En es dat ònger oze sjooltied zou zeen? Dat koos zo treffe...’
‘Non-de-pie, dan auch! Waat lik mich dao aan? Dan versjtaeke veer òs langs de
sjool veur dae keer!’ Sefke wòs et, veur òs angere mit.
Jònges van allewiel zouë hiebie noe mesjins van ‘spijbele’ gesjpraoke höbbe; die
kènne jao gei plat mee en versjtaon oos sjoon aw weurd van vreuger neit èns. Dat
‘zich langs de sjool foetele’ waar destieds zo get bezònjers, zo ongeweun, dat veer
dao neit èns e woord veur hawwe. In eder geval, veer ware 't eins euver de zaak.
‘Doe? En doe?’ Gei minsj dae neit jao gezag hei. En daomit waar 't oetgemaak. ‘Ens
gezag, blif gezag: èns gevalle, in de kis gelag.’
Den daag koum. Sjmiddigs taenge drie oere zou 't gebeure, de wage zònger paerd;
van Paries. ‘Mesjins nump de meister oet de sjool uch waal mit, om same te gaon
kieke’, zag mie vader, wie ich braaf, mit de kampetesj* oppe rök, om hauf twee de
deur oet gòng. Hae zelf koos neit weg van hoes, en auch mie moder neit. De meister?
De sjool? Koos mich egaal zeen. Ich haw allein mer de Riekswaeg in 't oug. En
allenei hawwe ze woord gehawte, Sefke, Baer en Frens en Sjeng. De sjool mòt laeg
gewaes zeen dae middig.
Van de sjtad aaf waar de waeg sjwart van de luuj. De police hòlj de minsje langs
de kantje. 't Hei òngelökke kònne gaeve! De here mit de bloume ware al lang verbie.
E' kitske* wiejer es wo de ziewaeg nao Euverhaove, recht van de Baan aafsjloug,
bleef oos trupke halt make. pès* wo de krunkel van de Baan ònger den iezere waeg
doorgeit, waar 't te wied. 't Waar noe al euver drie. En eder ougeblik koos 't noe gaon
gebeure, kooste ze dao zeen.
En op èns waar 't zo wied. Alles rekde den hals. Ze koume. Me zoug ze. Ze ware
dao. Ein wolk van rouk of stöb. Eine wage, aope, veir raar. Klein? Groot? Toch
weijer ganz angesj es wie me 't zich gedach haw. 't Roesjde wie get kaots. De luuj
die d'rin zoute, zoug me dudelik. Alles sjwart. Sjwart-laere koetsje* euver de köp.
De ouge sjwart, groot wie eiër, me haw doe jao nog nooit van ene sjtaofbril geheurd!
En dat soesde verbie, zo wuistig, zo sjrikkelik en mit zo ein vaart, dat me zich et hart
vas-
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hòlj. Et rolde neit wie e raad dreet, nei, et vloog, et sjpròng et heif zich op en neijer
in zien raozernie, esof 't de gròndj allein mer effe raakde, en raosde wiejer... En 't
waar al neit mee te zeen, weg, esof 't neit èns daogewaes waar. Wie eine piel. Esof
't eine bliksemsjlaag gewaes waar. En veer sjtònge dao wie van den dònder gesjlage,
ware den aosem kwiet.
Wie ich heivesj koum mit de kampetesj ummer nog oppe rök, grinsjlachde mie
vader: ‘Zeet geer gaon kieke?’ En mie moder: ‘Wie zoug ze oet, mevrouw van der
Bilt?’
Ich koos baw* niks zègge. Ich waar nog ummer ganz verbòbzakt*: ‘Jao, zònger
paerd... En dat wie de wèndj, en nog gawwer.’ En in e sjtil huikske koos ich doe
lankzaam bekòmme. Mer ich sjprouk van niks mee. Ich veur mich waar ganz zeker
van mien zaak: ich haw dao oppe Baan, in rouk en vlamme, in daen eigeste* wage
oet Paries, de lebéndige Satan zeen verbie vleige...
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Hònderd jaor trök
Mien grootawwesj van moderskanjt höbben in Remunj gewoond oppe Sjteinsjtraot,
in daen tied ein deftige sjtraot: en dat zal ze auch waal gebleve zeen pès* op vandaag.
In Remunj, zo wie veer dat van awds-haer kènne, is jao alles deftig euverigens, de
sjtraote, de hoezer en de luuj, ich zou zègge pès ‘Achter me gaard’ toe en de veursjtad
Sint Jakob, wo Maria Theresia destieds langs bènnegekòmmen is, mit de eesjte
paraplu die 't in Europa gegaeven haet. Mie moder zag ummer, mit eine zekere
greutsj*, van de plaatsj wo ze gebaore waar: ‘Remunj dreeg de lelie in et waope’;
en dat waar gein kattendrek. Auch verdreeg zich et Plat, waat dao gesjpraoke wurd,
zelfs noe nog gouwd genòg mit de mòndj van de fienste mevruikes, al bewaege ze
zich dan auch al eesj op den hoogste graad van deftigheid es ze hoog Hollands
sjpraeke.
Zo maakde mien grootawwesj dus deil oet van de ‘Pöt van Sint Antonius’; en dem
zie' beeld sjtòng dao baoven op ein gruin pomp, die oetzoug esof ze van
gruinoetgesjlage bròns gewaes weur, waat in wirkelikheid toch mer geweun
gegalvaniseird iezer zal gewaes zeen. Mer dat haet, kèndj-zeende, op mich ummer
indrök gemaak: want in Zitterd hawwe veer twee pòmpe destieds van plòmpe, naamse
sjtein oppe Mert sjtaon, en die vònj ich dao-naeve dan toch mer graof. Dao hòng
veur mich trouwens euver gans Remunj eine reuk, dae get gans bezònjesj aan zich
haw, get wie van linjeblaar en van bluiende erica, dae ich in Zitterd gaar neit trökvònj,
es ich dao weier, euver de Steivig en de Keutelbaeksbrök, van de Sjtasie nao de Mert
leip.
Et hoes van mien grootawwesj loug in de Sjteinsjtraot taegeneuver dat van
burggraaf van Afferde, mit ziene grote balkon, en de weuning van dokter Leurs, twee
name die me dao mit respek oetsjprouk. Es ich dao, euver diezelfde Sjteinsjtraot,
noe nog euver de sjtòp gaon, waer ich sjtil en loup ich lankzamer, veurzichtiger zou
ich zègge, of op z'n Hollands oetgedrök ‘met ingehouden tred’; oet loeter eerbied
veur de herinneringen die dao op mich aafsjturme. Ich waar zös waeken awt, wie ich
veur den eesjte keer, in de erm van mie' moder, nao Remunj koum. En auch is et
toch altied weier ruirend zich te zègge: op daen dörpel haet ze, es klein maedje,
gebikkeld, en oet die vinster höbbe höör vader en moder toegekeke, wie ze dao aan
et sjpele waar mit
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anger kènjer... Höör awwesj aevel* ware dood en begrave, wie ze, es jòng weis, van
datzelfde hoes oet getrouwd is mit mie' vader. En es ich dan in de vinster kiek van
et kaemerke aan de sjtraot, wo mie grootvader zie' kanteurke haw, kan et mich
veurkòmme esof ich dae gouwe, awwe man, dae ich neit gekènd höb, dao nog zeen
sjtaon, mit ziene bril en zie' floere kalotje, wie mie' moder mich dat later in höör
verhaole zo klaor en dudelik gesjilderd haet.
Grootvader heisjde Kristiaan. Hae haw e' groot bedrief in koloniale ware. Es jònge
man waar hae nao Remunj gekòmme, wo hae zien vrouw gevònje haw, Hubertien,
kleindochter van Franse refugiés, die zich oet de vuit gemaak hawwe in Paries, bie
et oetbraeke van de Grote Revolutie. Grootvader waar gebaore, waat me in et Hollands
nuime zou: op Duits grondgebied. In oos Plat zègge veer daoveur: op et Prusesj. Mer
me moos mie' moder aevel neit zègge, dat höör vader dus eine Pruus gewaes waar
(Auch de bèste Pruus haet e paerd gesjtaole!). Maria-jozes, nei! Dan brouk de Hèl
los. Höör vader waar van euver de grens gekòmme, van de Zelfkantj, en dàt, zag ze
dan mit klem, dàt tèlde neit: dao waar gein òngersjeid mit gemuid!
Kristiaan mòt eine zachte, sjtille, zeer ernstige minsj gewaes zeen, e' bitsjke
sjwaormuidig nog waal en zelfs get sjrupuleus. En zo is er gebleve pès zienen dood,
wirkzaam en oppassend, allein mer bedach op zien verplichtinge taengeneuver 's
Leveneer en zien mitminsje, tot et uterste bezörgd veur zien vrouw en et naogesjlach.
Grootmoder waar in mennig opzich sjus et taengeneuvergesjtèlde van höre man:
löstig en mònter, altied opgewèk en vol gaowe mouwd, jònk wie eine vogel, en dat
auch nog wie ze höör zevende kèndj al haw: ein en al optimisme. Me haet zich
aafgevraog wie twee zo gans versjillige luuj in et laeve bie-ein gekòmme ware en
daobie gelökkig kooste zeen. Mer dat ware ze, zònger de minste twiefel. Ze hòlje
van-ein. Ze völde den eine den angere aan, wie twee helfte van einen doorgesjneeën
appel. In zien lachende, charmante en geistige vrouw haw Kristiaan den deipere
gròndj gevònje, wo-op ze same hun laevensgelök kooste boewe. Op höör beurt haw
ziezelf höre man gehòlpe en sjoon fortuun bie-ein te brènge van hun troew gesjpaarde
penningen. Haezelf wirkde nao zienen aard, en nao et jaor 70 woort in Limburg
gouwd geldj verdeind. Hae gòng op reis veur de verkoup, sjloug in waat zeen moos,
hòlj puntelik zie' grootbouk bie; mit anger weurd, hae dreef de zakes. Mer et initiatief

Felix Rutten, Doe bleefs in mich

143
koum in de gròndj van Hubertien. Zie zoug veuroet, prakkezeirde en kòmbineirde
mit höre klaore kop en zònger zich dat te laoten aangaon. Hae waar den oetvuirder,
den deinende minister; zie waar de regeirende groothertogin. Mer daoveur waar ze
niks minder hoesvrouw en moder, bezörg veur höör personeel, maad* en knech, mit
ein aopen oug veur waat höör kènjer en höre man toekoum: ein altied gedevoeweirde*
vrouw veur dae sjtille, gevuilige, serieuze man, dae es minsj zo wied van höör
aafsjtòng, mer zònger dem zie neit gelökkig hèi kònne zeen en neit hèi kònne laeve.
En òmgekeerd: ein hauf jaor naodat zien vrouw gesjtòrve waar, woort auch mie'
grootvader nao et graaf gebrach, gebraoke van verdreit.
Wie ich al gezag höb: mie' moder waar weis wie ze trouwde. Ich höb mien
grootawwesj dus neit gekènd. Mer veer hawwe hun gesjilderde portrette in gouwe
lieste, groot en gouwd geliekend. Zo höb ich van-kèndj-aaf-aan dus auch ein
veursjtelling van hun veur auge gehad: grootvader mit ziene ‘vatermörder’ om den
hals, sjlappe kraag, ònger de kin samegehawte mit eine foulard van sjwarte zie, in
ene knoup gelag (dènk uch ein figuur wie Humboldt of Viollet-le-Duc) - grootmoder,
de haore in et midde gesjeigeld en euver de ore gekömp, mit ein mantilje van kantj
euver de sjouwere.
Mit hun bèn ich vertroewd gewoorde en höb ich ze, wie me zègge zou, van naobie
lere kènne door mie' moder en waat ze zo al van hun vertèlde. Want in höör gedachte
is mie' moder, die wos waat vertèlle waar, de jaore door, wie same mit höör awwesj
blieve laeve, zodat de herinneringen oet höre kènjertied en later veur mich wie e'
prèntebouk gewaes zeen, e geïllustreierd en fantasievol verhaol, dat ich neit dèks
genòg koos heure: wie ze zich sjtèggelden* om zien ‘toesjke’, wo e potleudje mit
bedoeld waar en dat ze van 'm leene wol: ‘nei, dan krieg ich et toch mer neit mee
trök!’; wie ze bie et optèlle van sumkes, mit ‘nulle’ baovenein, dan zag: 'sjrief dao
die nul mer neier: doe houfs dao-bie neit te zègge ‘nol en nol is nol’; en wie et eder
jaor opnuujts sjpiktakel gouf es grootvader, beveurbild 60 gewoorde, dan zag: ‘ennoe
bèn ich dus in mien ein-en-zestigste’: woveur zich awwer make es me is? En wie ze
toch wirkelik òm 'm lache moos, wie er dao, allein gelaote aan taofe, eine
gemarineirden hering zout te aete same mit sjpekulasiemenkes van Sinterklaos en
ein bottram mit sjroop. En wie hae bedruifd keek es grootmoder taenge klantje zag,
die hun sjteurde bie et middigaete: ‘Gaot zo
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lang mer èns kieke nao de Munsterkirk; dao sjteit et graaf van Adam en Eva.’
Kristiaan waar altied erg bedechtig en dach zich sjtil et zient; mer hae koum nooit
in verzèt taenge zien vrouw. Ziezelf waar vööl te löstig, es dat ze zich de kop hèi
kònne braeke mit klommelerieë. En zo auch sjprouk ze wie et höör inveil. Taenge
eine te vruige bezuiker zag ze: ‘Geer valt dan toch ene minsj ten deil, nog veur dat
's Leveneer zien sjlòffe aanhaet!’ Koum emes bie höör aan mit waat me ‘e sjterk
verhaol’ nuimp, get onmuigeliks, dan heisjde et: ‘Meister, geer zoudt mich jao doon
geluive, dat 's Leveneer in eine keesjeboum gezaeten haet.’ Bie zo get keek grootvader
dan waal et bitje euver zie; mer dan zag ze: ‘Kòm, kòm, neit zo sjwaor oppe handj:
's Leveneer is gei' kniesoor en auch geine krènteteller. Höbbe veer Limburgers hie
baove neit onze eige Leveneer, dae òs versjteit? Veer höbben et mer gouwd mit
Hööm te meine: dan meint Hae et auch gouwd mit òs!’
Me moos bie höör noe einmaol neit aankòmme mit floese*: gein allegasie* en
gein kunstemaekerie. En wie weier èns get nuuj Hielige in de mode gebrach woorte,
gòng ze dao glad taengen-in. ‘Waat is dat mit zo eine Gerardus Majella’, zag ze.
‘Hawt uch aan die van awds, S. Jozep en S. Antonius, S. Rochus taenge de raozernie
en S. Apollonia taenge de tandjpien; die höbben ene langen deinstied achter de rök
en versjtaon de kuns òm òs te helpe; die höbben hun chevrongs verdeind.’
Merkwaerdig höb ich ummer dit gevònje, dat grootmoder in höör jòng jaore Vader
Cats gelaezen haw. Wie haet ze dao dan waal de handj op kònne lègge? In oos
Limburg hawwe de luuj destieds gein buiker; ze louze niks angesj es de ‘feuilletons’
in de gazet. Van Cats kènde grootmoder zelfs nog ganze sjtökskes van boete, en zo
herinnerde zich mie moder e graafsjrif, dat de fameuze poëet gemaak haw op eine
konkurrent, wo grootmoder zich mit geamuseird haw:
Hier rust, hier rot, hier stinkt de prul der poch-poëten;
Ter ere van zijn naam, dient op zijn graf...

En zo wiejer. ‘Hae zaet et wie er et meint’, zag grootmoder, en dat is mich lever es
eine dae mit kaskenades* aankump.’ Dan sjöddelde grootvader ziene grieze kop.
Haw Hubertien neit ummer geliek?
E pienlik ougeblik waar et in 't hoes, es mama, löstig en waalgemoud, es boete de
vruigsjaorszòn zo dapper sjeen, ein bezònjer gouw buuj haw en zich in de keuke,
tösjen alle bedrieve door,
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aan et zènge gouf. Van de keuke koos me door e deurke in et kantoor kòmme, en zo
hoort grootvader dan waal wie laat et waar. Hinjerde 'm dan die monterigheid biej
zie' geciefer, dat waar neit erg. Hae leit höör begaon. Mer, ai!, es ze dan weier èns
et leidje entameirde, dat begoos mit de weurd: ‘Wo maag miene leive Kristiaan zeen,
in Rusland of in Pole’: dan sjtòng hae op van zien kantoorkrök of leit hae zie'
pupitterke in de sjteek en sjtouk hae de kop door de deur haer nao bènne: ‘Mama...’
‘Waat is et?’
‘Zou s-toe dat toch mer neit lever laote?’
‘Hinjer ich dich?’
‘Nei’, zag er mit bedrök gezich, ‘ich mein allein mer: veur de kènjer!’ De kènjer
hèijë daobie den eerbied kònne verleize veur et awwerlik gezag...
Eine kaoën tied waar et ummer weier veur grootvader, es et taenge Paosje gòng
en de luuj draan dachte om hunne Paosje te hawte. Sjrupuleus wie haer waar, gòng
hae zich in 't jaor mer eine keer biechte. Mer dat haw dan auch get in! Daag lank van
te veure gòng dat sjpeel aan de gang. Dan begoos hae zie' gewete te òngerzuike. Hae
leip dan mit ernstig gezich, nog ernstiger es angesj, en mit neirgebaoge kop door et
hoes. ‘Laot papa mer sjtil gewaerde’, zag grootmoder, ‘en doot esof geer niks mirkt.’
Dat deige de kènjer dan auch, want ze hòlje van hun vader, neit minder es van hun
moder. Zie zelf hòlj bezörgd ein uigske in et zeil. Nao gelang grootvader zich dan
weier op ein zunj bedach haw, sjreef hae dat op; en zo vònj grootmoder dèkser van
die biech-breifkes, sjnipperkes papier die hae verloor en irges leit ligge. Zònger
òmsjtenj* brach zie die dan weier sjtillekes in zie' bereik. Mer eine keer is et höör
daobie dan toch èns te mechtig gewoorde. Doe haw ze e papirke gevòngje wo-op
sjtòng, in de taal die grootvader van jòngs aaf biegebleve waar: ‘Ich bin mürrisch
gewesen gegen meine Frau und Kinder.’ Doe haw ze dan auch rech-oet gezag: ‘Nei,
Kristiaan, euverdrieve is veur nemes raodzaam en dit hie is gekkewerk.’
En dan koum taenge daezelfden tied eder jaor auch weier ein anger kwestie oppe
proppe: zien kleiage. Grootvader haw nemmelik ein apaart kostuum veur de veir
hoogdaag. Waar de beste van zien montoeringe* noe nog waal aansjtendig genog
veur den hogen daag van Paosje? Natuurlik waar die nog gouwd genòg. Mer et ènj
van vööl euverlèg waar dan ummer, dat toch
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mer weier eine nuje sjlubjas van sjwart lake derbie koum veur den hoge Paosjdaag.
Noe waar Kristiaan mit zien plechtige bedaardheid daoveur toch gaar geine sul,
wie me allich zou kònne dènke. Auch wòs hae zeer gouwd waat hae wol. Mer hae
koos noe einmaol niks wille, waat zien Hubertien hèij taengegesjtange. Taengen-euver
de kènjer waar en bleef hae den draeger van et vaderlik gezag. Zo woort dat dan auch
dudelik oppen daag, dat zien awdste dochter van hoes waar weggeloupe - nog waal
nao Posterholt - wo ze op et pensionaat gewaes waar, om dao begien te waerde. Doe
zat grootvader, onverwield, zich ziene hogen houd op, noum zich ziene wanjelsjtek
mit de zilvere knop en marcheirde hae onmiddellik, zònger zich te bedènke, d'rop
los, om dao de Moeder Overste bie de kraag te pakke en de les te laeze, omdat ze et
opruirig kèndj durfde in et geliek te sjtèlle taenge den eige vader. Hae brach zien
dochter mit trök, natuurlik in traone. Mer neit lang daonao kooste de jònges zègge:
‘Oos begien haet zich bekeerd tot pomme d'amour.’ Dat geveil grootvader waal neit
erg, mer grootmoder zag: ‘Goddank dat et bie tieds tot baeter inzich gekomme is; en
noe zuut me auch al weier dat et is wie et gezèkde zaet: begiene zeen neit wie ze
sjiene.’
Wievööl ze op ein ware aangeweze, waar eder jaor weier dudelik op dae bepaolden
daag in September, dae erger waor es Gouwe Vriedig en Allerzele bie-ein-gebònje
in ei lepke. Dat waar es grootmoder veur twee daag, mit deze of dae, op pelgrimage
nao Kaevelaer gòng. Eder jaor. En dat waar alles wat ze zich aan oetgaon permitteirde.
De luuj van doe koosten et zònger vakanties doon. Ze reisde dan per wage mit twee
paerd, euver Venlo en Gelder, nao et bedevaartsplaetsjke mit de zovööl kirke, en
koum eesj de volgende daag daovan weier trök. Die daag koos grootvader et
onmuigelik op zie' kantoor oethawte. Dan haw er rös noch doer. Hae leip dan mit de
henj oppe rök door hoes en haof, en wòs neit wo et 'm faelde. Hae leip veur et hoes
zelf op en neir euver de sjtòp, en keek op zien oer. ‘Wo zouë ze noe zeen? Es hun
toch mer niks euverkòmmen is! Es ze toch mer weier trök ware! En de lòch betrèk
zich. God bewaar, es et mer gein ònwaer geef, ee dat ze weier dao zeen.’ Hae leip
door den haof in ene krènk. In et gans hoes koum me 'm taenge. ‘Nog zo lang, en de
oere kroepe: den tied geit neit verbie...’ Pès dat et dan toch èndjelings taenge de laten
aovend gòng. Dan waar hae van de deur neit mee weg te sjlaon. En es de koetsj dan
toch wirkelik
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koum en Hubertien 'm taengelachde, voldaon en mònter, dan leipen 'm de traone
langs de wange van gelök. Ze waar weier dao!
Zeker, ederein hòlj van höör. Ein vrouw die midden-in et laeve gesjtange haet en
veur hören tied al betrekkelik modern gewaes is. Ze haw minsjekènnis, ze haw
doorzich; höre bèste raodgaever waar höör eigen hart. Wo ze helpe koos, waar ze
present. Ze hòlp mit raod en daod. Allein koos ze gei' gefemel oetsjtaon, gei' kònkele
en gein dreeë. ‘Laot geinen duvel op dien hart barsjte’, waar en sjpreuk van höör.
Wie ein awwer maad, die ze jaore in hoes gehad haw, zich mer neit decideire koos
om ‘jao’ te zègge taenge de man dae höör gaer getrouwd haw, omdat ze neit van
höör aaf koos gaon (wie ze zag), sjloug ze mit ein voes oppe taofel: ‘Doe trouts 'm,
en daomit oet; de res is larie; en ich hawt hie in mien hoes veur uch de broelof.’ Höör
laeveswiesheid haw ze oet gein buiker, mer des te mee oet de volksgezèkde die in
omluip ware. Twee sjpreuke ware daobie, wo-op ze höör rechtsjapenheid geboewd
haw es op e sjtevig fondament: ‘Wie 's-te deis, zo et dich geit’: en ‘Me mòt laeve en
laote laeve.’ Dan koume de waarsjuwinge taenge den hoogmoud: ‘Gein floeze make
wie eine wèndjbujel; neit méé aan de vaan hange, es de processie waerd is.’ Hören
optimismus verdudelikte ze in et gezèkde: ‘Wae euver den hòndj kump, dae kump
auch euver de sjtart’, en ‘Es den hemel invilt, valle alle mösje dood.’ Veur sjpeciaal
den hanjel bedoeld, waar: ‘dat me mit ein braodwoosj nao 'n sjenk mot werpe.’
Hoeselike wiesheid waar, ‘dat me zich de eige naas neit mòt versjangeleire*, - zich
ziene kees neit mòt laote numme en me zich zienen eigen drek zelf mòt bie-ein kaere.’
Gans aangepas aan de liberalen tied, wo-in ze gelaefd haet, waar, dat ‘begiene oet
de hèl gekraope zeen, wie dat den duvel sjleip’, en ‘sjtoot taenge geinen drietötel*,
want dan wènke ze alleneij pès Rome toe’ (womit de sjteek van de geiselikke bedoeld
waar). Dit ware zo get, zou ich zègge, wie höör eige Sjteine Taofele, die ze aevel
neit zònger de anger Twelf Geboden höör kènjer haw ingeprent. Naeve höre man,
ware de kènjer höör alles. Ze begreep waat hun toekoum, es ze zich al èns dao-euver
beklaagde dat Papa nooit lachde. Mit höör kooste de kènjer mònter zeen. Ze haw
höör maedjes op gouw pensionate gedaon, wie zich dat heurde; mer die mooste neit
mit e' bouk in et zomerhuske gaon zitte. Dao veil in hoes, oppe neekamer, genòg te
sjtoppen en te sjtrikke. Doe gòlj dan ouch et woord, dat ein vrouwe-handj en
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eine paesjtandj neit sjtil maagde sjtaon. Höör jònges maagde mit höör wuilese* wie
ze wolle. ‘Zolang es ze mit mich vrieë,’ zag ze, ‘kònne ze gei' kaod’. En de jònges
sjörgde* mit höör, zònger ach te sjlaon op hören omvank. Ze zatte höör baoven oppe
keukekas, es ze get van höör wolle waat ze neit wol gaeve: dan moos ze waal
‘essebleif’ zègge, es ze weier trök wol kòmme oppe begaone gròndj.
‘Vlaegels dat geer zeet: is dat ein moder mishanjele!’ en ze sjloug lachentaere mit
de sjotelplak om zich haer. ‘Es eur vader dat wus!’ Mer de jònges krege wat ze gaer
gehad hèijë.
Zo waar et dan auch gebroekelik dat et, op oer en tied, dao ech feestelik toegòng
en de namesdaag gevierd woorte. ‘Ene baog kan néit altied gesjpanne zeen.’ Mer et
grootste fees waar de awwesj hunnen trouwdaag. Dan zat zich grootvader den hogen
houd op en gònge ze sjmörges same nao de Mès, die ze dan leite laeze op Sint
Antonius zienen altaor, ‘dae zien chevròngs verdeind haw’. Mit dat de kènjer
aanweisse*, kreeg auch Vastenaovend in hoes zien beteikenis. Veural later waar de
groten ‘diner’, dae dan woort aangerich, et evenemént van et vruigjaor, en eesj
vollèndj wie de eesjte kènjer al getrouwd ware. Daobie woort dan niks gesjpaard en
niks ongemuid gelaote. En zo haw grootmoder dan ene keer gezag: ‘Dit jaor komt
geer mich aevel auch verkleid.’ Essebleif: dao hawwe ze ore nao. En papa zou en
moos mitdoon.
Den ermen hals. Hae zout daen aovend zien kènjer aaf te wachte in zien
zaedelsjtoul*, mit ein mötsj op van bóntj papier, ein witte, aerde piep tösje de luppe,
de lange sjteel verseird mit bòntjestrikskes. Wo waar dae zevekleurige sjamberloek
vandan gekomme, dae 'r aanhaw? ‘En doe zelf dan, Hubertien?’ haw 'r geprutteld.
Mer zie moos dan toch in de keuke sjtaon òm veur alles te zörge en te zeen dat alles
op zienen tied vaerdig woort'! En dao koume de kènjer, den eine wie eine pijas, den
angere in de blawwe keil van ene boer, de maedjes kakelbòntj wie bloumekörf, mit
papiere roze in de hoog opgekömde haore. ‘Kènjer, waat zeet geer sjoon! Wae et
neit gezeen haet, zal et neit kònne gluive! Mer laot mich miene gank gaon en gaot
pappa gezèlsjap hawte bènne. Ich kòm zo gaw es ich mit alles vaerdig bèn!’
Ze zatte zich, vol verwachting, en wawwelden en moelden.
‘Mer waat noe?’ Dao koum dich, wie dat get gedoerd haw, einen dikke bekker,
gans in et wit - of waar dat eine sjlechter? - de zaal ingesjprònge: witte mötsj oppe
kop, witte boks aan,
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die van veure neit toegòng, mit lange, witte sjolk dreuver-haer, dae de henj inein
sjloug en sjreefde: ‘Laot et uch sjmake, kènjer, ich höb mie bès gedaon; laeve de
Vastelaovend!’
‘Mama’, zuchde grootvader, perplex, en de mòndj bleef 'm aopesjtaon. Hae haw
höör in den eesjte jao neit hèrkènd. Mer de jònges waren opgevlaoge van hun sjtuil
en dansde mit de witte bekker om de taofel haer. E' laeve wie ein oordeil.
‘Hubertien’, zag grootvader mer de gansen tied; hae koos neit van zienen eesjte
sjrik bekòmme: ‘Wie bès-te op et gedach gekòmme? Wie höbs-te...?’
Wie de aw luuj daen aovend weier allein ware, koum grootvader, mit zien ernstigste
bedènkingen aan: ‘Die witte kleijer höbs-te toch zeker in de naobersjap geleend? Die
motte trök. Mer waat zulle de luuj zègge?’
‘Niks’, zag ze. ‘Die kleier sjik ich mörge trök mit et maedje, - mit de komplemènte
van den awwen heer bie òs; geer weurt auch zeer bedank!’
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Woordenlijst
aangeroddeld

(kwam) schokkend en rammelend
aangereden

aansjtotende

belendende

aanweisse

opgroeiden (zie: weisse)

aevel

evenwel

agaons

binnenkort

allegasie (allegaasjsje)

drukte, plichtplegingen

baw

bijna

beestige

hier: erbarmelijke

begaaj

onbeschaafd volkje

begaaid

bevuild

behèi

drukte

besjwöörd

bezwaard, terneergedrukt

berves

barvoets

bezèi

besef, begrip

bieëkaar

bijenkorf

bobèches

schaaltjes van kandelaar om afdruipende
was op te vangen

boeze

hevig waaien

böökden (verl. tijd van ‘bööke’)

schreeuwden

bradsjele

knoeien

brujer

brouwer

doos

durfde

doreweg

doorgaans

drietötel

driesteek

eigesten (daag)

dezelfde (dag), (de dag) zelf

ergaeve

schikken, overgeven

eulenteul

vlier

floese

smoesjes, flauwekul

flök

vlug, vroegrijp

gaauws

ganzen

gael verf

geelzucht
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gebroddeld

geprutteld

gedevoeweirde

toegewijde

gefisternöld

geknutseld

gegraemd, volt. dw. van ‘graeme’

tobben, kniezen

gehomel

gezoem (als van bijen)

gekundigd

ontslag genomen

gemuurd

vervuild, vertroebeld

gesjnuts

op zijn nummer gezet

gesjwank

rap

getoemel

drukte, alteratie

gier

gierig

Göölke

verkleinwoord van ‘Geulle’

greutsj

trots

grommet

nagras

gueridon

rond tafeltje
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haof

boerderij

hampele-vol

handen-vol

heie (oude conjunctiefvorm v. ‘höbbe’)

zouden hebben

heisjkes

handschoentjes

heivesj

naar huis

hel mer

toe maar (‘helle’: flink werken, laten
begaan)

hoeseirde, verl. tijd van ‘hoezeire’

huizen

huij

hooi

kampetesj

schooltas (op de rug gedragen)

kaoleklöt

brokken kolen

kaskenades

dikdoenerij

kedderden, verl. tijd van ‘keddere’

hard lopen

keesje

kersen

kitske

klein beetje

klenjere

treuzelen, plakken

knoterpöt

brompotten

köd

hoop, menigte

koddeljách

troep kwajongens

koetsje

(bivak)muts

konkernölle

kornoelje

koutelebout sjlaon

kopje duikelen

kraaktuut

proppeschieter

kroenekraane

kraanvogels

kuims (oude conjunctiefvorm van
‘kómme’)

zou komen

kuiper

koper

kummikske (klemtoon op eerste
lettergreep!)

wangetje

Kundjsjtang

Constant

kwaazle

(gezellig) kletsen

lamèèkerie

het in de maling nemen (een bij
Sittardenaren geliefde bezigheid waaraan
ze hun bijnaam ‘laammaekesj’ danken)
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louf

loof

maad

dienstmeisje

meeë

maaien

mòntoering

kostuum

more

wortelen

moussem

moestuin

muske belle

belletje-trekken

nik-nak

2 à 3 cm grote gebakjes in de vorm van
dierenfiguurtjes

oetgetirveld

uit-gedraaid, tot stilstand gekomen

oetgetorveld

uit-gebuiteld (‘torvele’: ongedurig bezig
zijn)

of

hier: hoewel, ook al

offuskeire

aanstoot geven

òmsjtenj

omslag, omhaal
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òngergaeve

teruggenomen

oor-oet, in: zich oor-oet make

hun biezen pakken

opgedaon

druk gemaakt

orgel

hier gebruikt als toenaam

ougsbraoë

wenkbrauwen

paafde (verl. tijd van ‘paave’)

sloegen

paesje

persen, in het nauw brengen

paor

prei

pès

tot

plaetsjke

kleine binnenplaats

platte kènjer

kinderen, die nog niet kunnen zitten of
lopen

plenke

praten, keuvelen

poekkel

(boven)rug

pones

facie, gezicht

preugele

slaan

prumpel

preuts persoon

prutsde (lees: proetsjde)

proestte

rieërde (verl. tijd van ‘rieëre’)

trilde

rie(ke)

rij(tje)

rieser

rijshout, twijgen

rume sjlaon

rijmen

saer

sindsdien, sedert

sjatte

schaduw

sjieterte

schijters

sjmautlempke

olielampje

sjmònkelde

lachte fijntjes

sjnirke

schroeien

sjoeverechtig

huiverig

sjörge

kruien, sollen

sjörgskar

kruiwagen

sjpènderik

laadstok of zuiger van de proppeschieter

sjpòr

lastig en eigenzinnig kind, kat, spin
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sjreefde (verl. tijd van ‘sjreve’)

schreeuwde

sjtèggelden

kibbelden

sjtrikhaos

breikous

sjtröb

bengels

sjweigesje

schoonzus

Sjweikese

Sweikhuizen

taengezieïg

elkaar (lett. tegenzijdig)

teen

tin

teiëre

borden

toek

stoot, por

toesjend

ruilend

tötelke

tuitje

toter

modder

twaesjdriever

dwarsdrijver

vaeke

poortje

vaol(e)

sluier(s)
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Vaosje

Vaesrade

veil (verl. tijd van ‘valle’)

viel

verbòbzakt

verbouwereerd

verdechtig

verdacht

verfaelen

falen, missen

versjangeleire

toetakelen

versjlak

verwelkt

vertuseld

buiten westen

verzawte

verzouten

vets

vezel, greintje

veur de vout

vrijwel zonder uitzondering, stuk voor
stuk

veur-gout

voorgoed, definitief

vrungele

het kronkelen, de wirwar

watsje

oorvijgen

weisse (verl. tijd van ‘wasse’)

groeide, wies

wejesj

waaiers

wiks

schoensmeer

wuilese

stoeien

wus (oude conjunctiefvorm van ‘weite’) zou weten
zaedelsjtoul (zaedelaer)

armstoel, zetel

zeeë

zaaien

zich

zeis

zökkezuimer

slaapmuts

zoogsjlaon

bep. kinderspel (zie Wdb. v.h. Sittards
dialect, p. 593-596)

zuitsel

zwezerik; hier gebruikt als toenaam met
ongunstige betekenis

zumpe

treuren, huilen.
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Verantwoording
Voor deze bloemlezing uit het werk in het Sittards dialekt van Felix Rutten werd
geput uit de volgende bronnen:
Eigen Haard 1919, p. 855-856; 1920, p. 277-279; 1923, p. 888.
Ons Eigen Tijdschrift 2(1923-24), p. 116-119.
Veldeke 1(1926-27), p. 11-13; 32 (1957), p. 45; 33(1958), p. 12, 28, 35, 49-52;
34(1959), p. 37; 39(1964), p. 98-100; 40(1965), p. 22, 50-55; 41(1966), p. 84;
43(1968), p. 99; 44(1969), p. 6, 24, 43; 46(1971), nr. 3, p. 13-19; 47(1972), nr. 1, p.
2.
Felix Rutten: Alaaf Zitterd - Leidjes in oos plat. Sittard 1956.
Felix Rutten: Limburg zingt - Liederen in Sittards dialekt. Sittard 1957.
Verzameling Felix Rutten, dozen 1, 2, 4, 10, Gemeente-archief Sittard. In doos 2
bevinden zich een tweetal interessante stukken, t.w.:
Luuj en laeve oet awd Zitterd: een cahier waarin geplakt zijn een aantal tot bundel
verenigde gedichten (in typoskript of als kranteknipsel; de kranteknipsels dateren
uit de periode 1956-1958 (voornamelijk september-oktober-november 1957) en zijn
afkomstig uit het Limburgs Dagblad). Nog een 2e exemplaar van de bundel (geheel
in typoskript) bevindt zich in deze doos, terwijl de heer Walter Darley te Maastricht
een 3e exemplaar (waarschijnlijk doorslag van exemplaar nr. 2) beheert.
Dialektverzen 1957: in een ten halve volgeschreven blauw cahier met het opschrift
‘Registro’.
Felix Rutten: Daags veur Krismes. Maastricht 1957.
Felix Rutten: Novellen (Sittards dialekt). Sittard 1958.
Dr. Felix Rutten: Et geheim van de gröb. Veldeke-serie nr. 1, z.pl., z.j. (1962).
Het Limburgs Dagblad publiceerde in de jaren 1955-1958 in de rubriek ‘Tussen
Maurits en Kolleberg’ geregeld gedichten van Felix Rutten. Maar ik heb afgezien
van de moeizame speurtocht om hiervan een volledig overzicht te krijgen; het is
immers zeer waarschijnlijk dat alle daar gepubliceerde gedichten ook aanwezig zijn
in de hierboven genoemde bronnen.
In de bundel Novellen worden op de pagina tegenover het titelblad twee in
voorbereiding zijnde uitgaven aangekondigd: ‘Keuningskenjer (liederen)’ en ‘Luuj
en laeve: oet awd Zitterd’.
De laatstgenoemde bundel is als zodanig bekend (zie hierboven), al is hij dan ook
nooit uitgegeven. Naar de bundel ‘Keuningskenjer’ heb ik tevergeefs gespeurd. We
mogen aannemen, dat daarin ook gedichten zouden zijn opgenomen die de auteur
nog in de portefeuille had (zie bijv. hierboven: Dialektverzen 1957) en die gedeeltelijk
gepubliceerd

Felix Rutten, Doe bleefs in mich

156
zijn in het tijdschrift Veldeke in de jaren 1958 en volgende.*
De in deze bloemlezing opgenomen verhalen en gedichten zijn overgenomen in de
vorm waarin ze oorspronkelijk gepubliceerd zijn. Dit heeft mede tot gevolg, dat het
spellingsbeeld in de bloemlezing niet uniform is: Felix Rutten spelde zijn Sittards
omstreeks 1960 soms anders dan in 1920. Daarenboven toont hij zich in zijn spelling
vrij slordig en vaak inconsequent. Voor de leesbaarheid brengt een en ander overigens
geen bijzondere problemen met zich mee.
Het ordeningsprincipe van de gedichten en de verhalen is chronologisch.
Voor het gemak van de lezers is een verklarende lijst van ‘moeilijke’ woorden
toegevoegd (een subjectief criterium uiteraard). Deze zijn in de teksten voorzien van
een asterisk. Een bepaald woord wordt in een en dezelfde tekst alleen de eerste maal
verklaard. Niet-Sittardenaren attendeer ik hierbij nog op het typerende kenmerk van
het Sittardse dialekt, de zgn. Sittardse diftongering: de Sittardenaar gebruikt in een
aantal woorden een tweeklank (ei, ou, ui), waar elders in Limburg een éénklank (ee,
oo, eu) gesproken wordt, bijv.
Sittards: beier, weich, gereive; bouk, gout, vlouke; benuiming, buik, buikske,
gruin, sjpuile.
Limburgs: beer, weech, gereeve; book, good, vlooke; beneuming, beuk, beukske,
greun, sjpeule.
Nederlands: bier, wieg, gerieven; boek, goed, vloeken; benoeming, boeken, boekje,
groen, afwassen.
Bij de keuze van de bijeengelezen bloemen uit het dialectwerk van Felix Rutten heb
ik me laten leiden door een esthetisch criterium (opnieuw een subjectieve zaak).
Alleen bij het eerst opgenomen gedicht heeft ook de datering (1923!) een rol gespeeld:
3 jaar vóór de oprichting van de Vereniging Veldeke. Felix' oudste proza in Sittards
dialekt (uit 1919) heeft overigens al direkt de kwaliteit, die opname in deze bundel
rechtvaardigt.

Eindnoten:
* Het schijnbaar verdwijnen van de bundel ‘Keuningskenjer’ moet niet verward worden met het
omstreeks 1968 verdwijnen of zoekraken van het handschrift ‘Terugblik’, - een kwestie die de
goede verhouding tussen de Gemeente Sittard en haar ereburger behoorlijk vertroebeld heeft.
Van dit manuscript (‘een pak van 70 grote bladzijden machineschrift’) zijn de eerste twee
hoofdstukken in herziene versie nog beschikbaar (Gemeente-archief Sittard, Verzameling Felix
Rutten, doos 22). Hoewel er een 2e exemplaar van het handschrift bestaan heeft, onbreekt
vooralsnog het spoor. Felix Rutten heeft zich in dit geschrift, door hemzelf bestempeld als ‘de
zwanenzang van de welhaast 85-jarige, Limburgse schrijver’, bepaald ‘tot het weergeven van
de kleurigheid van een romantisch verleden (in casu Sittard), 1880-1930, als door de schrijver
zelf beleefd en meegemaakt’ (brief van Felix Rutten aan J.L. Offermans d.d. 12.3.67,
Gemeente-archief Sittard, Map Fam. Rutten).
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