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Platteboone
TE Grijsloke bachten de kerke woonde Peerke en zijn wijveke met hun zeven bemels
van jongens in een klein klein huizeke, en ze waren zoo arm als de strate, bezaten
geen rosten knop, maar ze leefden over dat 't ging.
Zekeren dag vond Peerke een boone, raapte ze op en plantte ze in zijn lochtingske,
dat maar een schorte groot was. 's Anderen daags stond Peerke al vroeg op om naar
zijn boone te kijken, maar dat was een lukkeboone, en op dien éénen nacht was ze
gegroeid tot aan den hemel.
Peerke en had niet te verletten, hij klom langs die ranke omhoog, klom altijd
klemmen, tot aan Sinte-Pieters poorte. Zoo hij klopte aan die poorte en vroeg:
- Sinte-Pieter, heb-je me niet een aalmoese?
- Laat e-keer zien, zei Sinte-Pieter;
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'k heb daar nog een schaapke schuddegeld, - als ge zegt: ‘Schaapke-schudt’ dan
schudt het beestje alle soorten geld uit zijn wolle.
Peerke bedankte Sinte-Pieter wel duizend keeren, pakte schudde-schaapke op zijn
schouder en klaverde naar beneden.
't Wierd alzoo avond en donker en Peerke kwam aan een herberge:
- Bazinne, zou 'k hier van den nacht kunnen slapen?
- Ba-ja-, baaske. Wat heb-je daar mee?
- Bazinne, dat is een schudde-schaapke; 'k heb het daar pas van Sinte-Pieter
gekregen, en als ge zegt: ‘Schaapke-schudt’ 't schudt alle soorten geld uit.
- Dat zijn trijfels, baaske, maak dat de ganzen wijs.
- Ja, ge zult het wel gaan zien. En Peerke zei: ‘Schaapke-schudt’ en zoo seffens
schudde 't schaapke zooveel geld dat Peerke rapen moest en zijn zakken vol kreeg.
- Hewel, baaske, dat is een goed schaapke, we zullen het in een schoon stalleke
steken.
Als Peerke nu in bedde lag en sliep, zei de bazinne tegen heuren vent:
- w'Hebben daar juiste een schaapke dat er op trekt, we gaan hem dat schaapke
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geven, en schaapke-schuddegeld voor ons houden.
- Vaneigen, zei de vent.
Zoo, 's anderen daags Peerke stond op, en ze gaven hem het schaapke dat niet en
schudde en hielden het schaapke schuddegeld voor hen.
Wanneer Peerke nu 's avonds thuis kwam, waren de jongens blij dat ze vader
weerzagen, en ze riepen:
- Vader, we meenden dat ge nooit meer en gingt naar huis komen!
- 'k Geloof het waarachtig, jongens, 'k ben tot aan Sinte-Pieters poorte geweest,
en heb een schaapke gekregen van Sinte-Pieter dat alle soorten van geld uitschudt.
Zoo, hij zette 't schaapke neer:
- Schaapke schudt!... en 't en schudde niemendal; - schaapke schudt!... en 't en
schudde niemendal; - schaapke schudt;... en 't en schudde nog niemendal. En Peerke
smeet het schaap in den hoek van 't keunekot.
's Anderen daags klom Peerke nog eens langs zijn booneranke tot aan Sint-Pieters
poorte. Klop, klop!
- Sinte-Pieter, heb-je me niet een aalmoese?
- Ba-ja, manneke; 'k heb hier nog een
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tafelke, en als je zegt: ‘Tafelke-dekt’ komt er alle soorten eten op.
Peerke bedankte Sinte-Pieter wel duizend keeren, 't pakte zijn tafelke op den rug,
en kwam weerom aan dezelfde herberge.
- Bazinne, zou 'k hier kunnen slapen van den nacht?
- Ba-ja, baaske. Wat heb-je daar mee?
- Hei, bazinne, dat is een tafelke da 'k daar g'had heb van Sinte-Pieter, en als je
zegt: ‘Tafelke-dekt’ 't komt alle soorten van eten op.
- Hewel, baaske, 'k en geloove 't niet, 'k zou dat eerst een keer moeten zien.
Zoo, 't manneke zette zijn tafelke neer en 't zei: ‘Tafelke-dekt!’ en er kwam alle
soorten eten op: bier, wijn, taarten en al dat ge kunt peinzen.
- Hewel, zei het wijf, 'k wil da 'k ook zulk een tafelke hadde.
Ze aten, en daarna ging Peerke slapen, en de bazinne zei tegen haren vent:
- We gaan dat tafelke voor ons houden, en w'hebben daar nog een tafelke dat niet
dekken en kan, we zullen hem dat geven.
's Anderen daags 's nuchtens 't manneke stond op, en 't vroeg zijn tafelke, en ze
gaven hem het tafelke dat niet en dekte,
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en 't en moest niemendalle betalen omdat ze al te gader gegeten hadden.
Zoo, 's avonds Peerke kwam thuis, en de jongens waren blij en ze riepen:
- Vader, waar heb-je zoolange geweest? We meenden dat ge nooit meer en gingt
weerkeeren!
- Ja kinders, ik heb tot aan Sinte-Pieters poorte geweest, en 'k heb hier een tafelke
en als ge zegt: ‘Tafelke-dekt’ 't dekt alle soorten van eten.
Zoo, Peerke zette 't tafelke en zei:
- Tafelke-dekt!... en 't en dekte niet. - Tafelke-dekt!... en 't en dekte niet. Tafelke-dekt! en 't en dekte nog niet! En Peerke smeet het tafelke in den hoek van 't
keunekot bij 't schaapke.
's Anderen daags 's nuchtens, Peerke trok weerom langs zijn booneranke tot aan
Sinte-Pieters poorte. Klop, klop!
- Sinte-Pieter, heb-je me niet een aalmoese?
- Zijt-ge daar weeral! g'Hebt effen een schaapke-schuddegeld en een tafelke-dekt
gekregen.
- Sinte-Pieter, 't schaapke en schudt niet, en 't tafelke en dekt niet!
- Zoo, zei Sinte-Pieter, 'k heb hier nog een zak met knuppels, zie, daar is hij. En
ge moet nu naar dezelfde herberge gaan,
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en ge moet daar uw schaapke vragen en uw tafelke, en als ze 't niet en geven, ge moet
zeggen: ‘Knuppels uit den zak!’ De knuppels zullen 't toen al in stukken slaan, en
als ze 't u geven, dan moet ge zeggen: ‘Knuppels in den zak! Knuppels in den zak!’
Zoo, Peerke bedankte Sinte-Pieter wel duizend keeren, en 't vertrok met zijn zak
vol knuppels naar dezelfde herberge.
- Bazinne, zou 'k hier van den nacht niet kunnen slapen?
- Ba-ja, baaske..., wat heb-je daar in dien zak?
- Niemendalle, bazinne, 't is een zak met knuppels.
- Als 't maar dat en is! zei de vrouwe.
Maar als 't manneke nu gegeten had, 't ging naar zijn bedde, en 't lei zijn zak met
knuppels onder zijn hoofdeinde.
Zoo, 's anderen daags 's nuchtens Peerke stond qp, en zei:
- Bazinne, eer da'k deurega, 'k moet mijn schaapke-schuddegeld hebben en mijn
tafelke-dekt. Ge hebt mij bedrogen en een ander schaapke en een ander tafelke
gegeven.
- 't En is geen waar. We hebben 't niet en we 'n geven 't niet.
En Peerke zei:
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- Knuppels uit den zak! Knuppels uit den zak! 'k Moet mijn tafelken hebben, en mijn
schaapken hebben.
En de knuppels sprongen uit den zak, en ze sloegen 't al in stukken, kannen en
glazen en ruiten, en ze sloegen 't wijf en den vent blauwe oogen. En ze spraken zoo
schoone, en ze zeiden:
- Och, mannetje, doe toch uw knuppels in den zak, en we gaan u het tafelke en het
schaapke geven.
Maar zoo gauw de knuppels in den zak waren, lippen ze om den sjampetter. Hij
kwam hij daar, en wilde 't manneke pakken, maar het riep:
- Knuppels uit den zak! en ze sloegen den sjampetter dat hij bleef liggen, en ze
wierden zoo bang, dat ze maar seffens het mannetje zijn tafelke en zijn schaapke
weergaven.
En Peerke riep:
- Knuppels in den zak! en 't ging er mede deure.
Als 't thuiskwam, de kinders waren blijde en ze zeiden:
- Vader, we zijn zoo blij dat ge daar zijt.
Zoo, ze deden het schaapke schudden, en 't schudde zooveel geld, en 't tafelke
dekte zooveel eten, en ze waren zoo geluk-
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kig, en ze kochten eene hofsteê, en koeien, en peerden, en als Peerke en zijn wijf
oud wierden, gingen ze gaan rentenieren in 't schoonste huis van Grijsloke.
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Mijnheere de Mane
DAAR was ne keer een soldaat die van den oorloge kwam, en hij ging altijd gaan,
zoover dat hij noch huis noch stake meer en zag. En als 't nu begon avond te worden,
kwam hij aan eene spelonke.
Daar stond eene oude juffrouw aan de deure, en hij vroeg:
- Juffrouwe, zou 'k hier van den nacht niet kunnen slapen?
- Ba-ja, mijne vriend, zijt maar zoo goed van binnen te komen.
't Was winter en koud, en de soldaat was moe; zoo juffrouw leidde hem in een
kamer, waar dat er een groot vier brandde, en ze gaf hem hartelijk te eten en te
drinken, en een keerse en een boek om in te lezen.
Als hij nu hertelijk gegeten en gedronken had, begost hij in zijn boek te lezen,
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en der kwam daar een klein manneke naar voren:
- Meester, wat blief-je?
- Een beurze met geld, zei de soldaat.
Zoo, 't manneke vertrok en keerde een beetje daarna weer met een beurze vol geld.
De soldaat stak ze in zijn zak, en kroop in zijn bedde.
's Anderen daags 's nuchtens als hij gegeten en gedronken had, bedankte hij de
juffrouwe, en juffrouwe zei:
- Mijne vriend, moet ge nog verre gaan?
- Ba-ja, juffrouwe, 'k moet nog wel honderdduist uren verre gaan.
- Als gij nog zoo verre moet gaan, ge zult gij mijn broer de Dagsterre en mijn broer
de Mane wel zien; en brengt hun de groeten van hun zuster die in de spelonke woont,
en zegt dat 't nog altijd wel met mij gaat.
De soldaat beloofde 't te doen, en hij kreeg nog een zak met geld, en hij bedankte
de juffrouwe, en hij ging voort.
Zoo, als hij nu heel den dag stapaan getrappeld had, kwam hij 's avonds aan in een
schoone stad. Hij ging d'een strate in en d'ander strate uit, tot hij aan een hemelsblauwe
poorte kwam met een zilveren sterre er op geschilderd, en er boven stond te
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lezen: ‘Hier weunt mijnheere de Dagsterre’.
De soldaat klonk en de maarte kwam voren.
- Is 't hier dat mijnheere de Dagsterre weunt?
- Ja 't.
- Zou 'k hem niet kunnen een keer spreken?
- 'k Zal 't een keer gaan vragen.
- Mijnheere de Dagsterre, der is daar een man die u geern ne keer zou spreken.
- Zegt dat hij maar binnenkomt.
De soldaat kwam binnen, en als hij zijn hoed afgedaan had, zei hij:
- Mijnheere de Dagsterre, g'hebt de groeten van uw zuster die in de spelonke weunt,
en ze laat weten dat 't nog alsaan wel met heur gaat.
- Ha, ha, ha, is ze daar nog ne keer met heur groeten! 't Is effen honderdduist jaar
da 'k nog een keer de groeten gekregen heb. Wil je gij hier blijven eten?
- He, ba-ja, mijnheere, zei de soldaat.
De maarte dekte de tafel. En die tafel dat was rechts een puppetafeltje, en 't was
alles even kleine: de taljooren waren gelijk kleene teeltjes, de brooden gelijk mokken,
de glazetjes gelijk vingerhoeden, en ge kost wel drie stukken vleesch ineens in uwen
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mond steken. De soldaat en de maarte ze hadden zij zulken grooten honger, ze staken
alsaan geheele brooden in hun mond.
- g'Eet gijlieden zooveel, ge zoudt getweeën wel alles opeten!
- He, mijnheere, zei de maarte, 't is dat we zulken grooten honger hebben.
Als ze gedaan hadden met eten, mijnheere de Dagsterre vroeg aan den soldaat:
- Wil-je gij van den nacht hier slapen?
- He, ba-ja, mijnheere, zei de soldaat.
Zoo, de soldaat bleef daar slapen en s'anderen daags 's nuchtens als hij koffie
gedronken had, mijnheere de Dagsterre vroeg:
- Mijne vriend, moet gij nog verre gaan?
- Hewel ba-ja, mijnheere, 'k moet nog wel honderdduist uren verre gaan.
- Als gij nog zooverre moet gaan, gij zult mijn broere de Mane en mijn broere de
zunne wel zien, en brengt hun de groeten van mij, en zegt dat 't nog alsaan wel met
mij gaat.
- 'k Zal 't doen, zei de soldaat. En hij bedankte mijnheere, en hij kreeg een beurze
met geld, en hij vertrok.
Zoo, hij ging heel den dag zoo zeere, zoo zeere, en hij kwam 's avonds aan een
groote stad vol met schoone huizen en groote
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kerken, en als 't begon donker te worden kwam hij aan een hemelsblauwe poorte met
een gouden mane er op geschilderd, en er stond boven geschreven: ‘Hier weunt
mijnheere de Mane’.
De soldaat klonk, de maarte kwam voren en hij vroeg:
- Zou 'k mijnheere de Mane niet kunnen spreken?
- 'k Zal 't een keer gaan vragen.
De maarte ging en kwam een tijdje daarna weer, en ze leidde den soldaat bij
mijnheere de Mane.
- Dag mijne vriend, wat is er van uwen dienst?
- Mijnheere de Mane, g'hebt de groeten van uw zuster die in de spelonke weunt,
en van uw broere de Dagsterre, en ze laten weten dat 't nog alsaan wel met hen gaat.
- Hoe, hoe, hoe, zijn ze daar weeral met hun groeten? 't Is effen honderdduist jaar
dat ze nog een keer de groeten gedaan hebben. Wil je gij met mij eten?
- Ba-ja, mijnheere, zei de soldaat.
- Febronie, dekt de tafel.
De maarte dekte de tafel. De glazen waren zoo groot als emmers, er kwam een
geheel kalf op tafel, de brooden waren zoo groot als wagenwielen, de kannen met
bier waren zoo groot als halve tonnen, en de
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soldaat kreeg met rooi een halven boterham op.
- Heb-je gijlieden geen honger? vroeg mijnheere de Mane.
- He, ba-ja, mijnheere, zei de soldaat, maar 't is dat 't al zulke groote stukken zijn.
Zoo, als ze nu gedaan hadden met eten, mijnheere de Mane vroeg aan den soldaat:
- Wil-je gij van den nacht met mij gaan schingen?
- He, ba-ja 'k, mijnheere, zei de soldaat.
- Febronie, loop kijkt ne keer of 't klaar weer is.
- Mijnheere, 't is overtrokken lucht.
- We zullen een beetje met de kaarte spelen.
Als ze nu lange gespeeld hadden, en dat de soldaat bijna al mijnheere's geld
gewonnen had, de maarte kwam zeggen dat 't klaar weer was, en ze kropen elk in
een ledikant, en er schongen dien nacht twee manen.
Als 't nu begon dag te worden, en dat de soldaat heel de wereld gezien had, en al
de steden en de bosschen, en de kerken, en de kasteelen, kwamen de ledikantjes
alsaan lager en lager tot aan mijnheere de Mane's poorte, en ze trokken er binnen.
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Als ze binnen waren, mijnheere de Mane vroeg:
- Mijne vriend, moet gij nog verre gaan?
- Ba-ja 'k mijnheere, 'k moet nog wel honderdduist uren verre gaan.
- Als gij nog zoo verre moet gaan, gij zult dan wel mijn broer de zunne zien, en
doet hem de groeten en zegt, als hij nog een keer eeklips komt maken, da'k hem zal
slaan met mijn ijzeren handschoen, en keert toen weer en zeg mij wat hij gezeid
heeft.
En hij gaf hem een beurze geld en de soldaat vertrok. Hij ging altijd gaan, en tegen
den avond kwam hij aan zulk een danige schoone stad, dat hij nog nooit zulk geen
schoone gezien had. En als hij nu veel straten doorwandeld had, kwam hij aan een
gouden poorte, met een diamanten zunne er op geschilderd en boven die poorte stond
er: ‘Hier weunt mijnheer de Zunne’.
De soldaat klonk, de maarte deed open en hij vroeg:
- Is mijnheere de Zunne niet thuis? Zou 'k hem niet kunnen spreken?
De maarte ging naar binnen.
- Mijnheere, er is daar een soldaat die u geern zou spreken.
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- Zeg maar dat hij binnenkomt.
- Mijnheere zegt dat gij moogt binnengaan, maar ge moet uw zakdoek voor uw
oogen doen, want mijnheere de Zunne is te klaar, ge zoudt kunnen blind worden.
De soldaat ging binnen, en als hij goendag gezeid had, vroeg mijnheere de Zunne
wat er van zijn dienst was.
- Mijnheere, zei de soldaat, g'hebt de groeten van je zuster die in de spelonke weunt
en van uw broer de Dagsterre, en ze laten weten dat 't nog altijd wel gaat met hen.
En g'hebt de groeten van uw broer de Mane, en hij laat weten, als ge nog een keer
eeklips tegen hem komt maken, dat hij u zal slaan met zijn ijzeren handschoen.
- Keer weer naar mijn broer de Mane, zei mijnheere de Zunne, en zeg hem dat ik
niet benauwd en ben, en als hij mij komt slaan met zijn ijzeren handschoen, dat ik
hem zal slaan met mijn ijzeren handboom. Wil-je gij van den nacht hier blijven
slapen?
De soldaat bleef er slapen, en 's anderen daags 's nuchtens kreeg hij een heelen
zak met goudegeld en hij vertrok.
De soldaat ging heel den dag en kwam 's avonds aan de poorte van mijnheer de
Mane. Als hij bij mijnheere de Mane gekomen was, zei hij:
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- Mijnheere, ge hebt de groeten van uw broere de Zunne, en hij laat weten, als ge
hem zult slaan met uwen ijzeren handschoen, dat hij u zal slaan met zijn ijzeren
handboom.
- 'k En ben niet benauwd, zei mijnheere de Mane. Wilt ge hier blijven eten en van
den nacht met mij gaan schingen?
De soldaat zei seffens van ja, en ze hielden dien avond kermisse. Als ze gedaan
hadden met eten, ging de maarte gaan kijken hoe dat 't ging met de lucht, maar ze
was weeral overtrokken, en ze zetten hun weer aan 't spelen met de kaarte.
Als ze nu een thoelang gespeeld hadden, kwam de maarte zeggen dat 't weer
opgetrokken was. Zoo de ledikantjes kwamen uit, ze kropen elk in eentje, en er
schongen dien nacht weer twee manen. Ze schongen over heel de wereld, tot aan de
stad waar de soldaat weunde.
- Is dat ginder uw huis? vroeg mijnheere de Mane.
- Ja 't mijnheere, zei de soldaat.
- Als dat ginder uw huis is, 'k zal ik u omleege laten aan uw vaders deure.
En hij liet het ledikantje neer, juist op het plankier. De soldaat pakte er al zijn geld
uit, en hij nam afscheed van mijnheer de Mane, en hij zette zich op de zulle.
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's Anderen daags 's nuchtens als de vader wakker wierd, vond hij zijn zeune daar
zitten en ze waren alle twee om 't even blij dat ze malkander zagen. Ze droegen 't
geld in huis en ze leefden nog lange jaren, en ze waren de rijkste en de gelukkigste
van de stad.
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Van een graantje drie
SARELKE Loket moest vaders bakte naar den meulen dragen, en hij was geheeten
te zeggen tegen den meulenare dat hij moest van één graantje drie maken.
En langs den weg zei hij alsaan te reke:
- Van één graantje drie, - maar hij miste en zei:
- Van drie graantjes één.
En Sarelke kwam langs een veld waar ze bezig waren met zaaien en hij zei alsaan
te reke:
- Van drie graantjes één.
En de zaaier zei:
- Gij droeve jongen, dat ge zijt, ge zoudt beter zeggen: ‘'k Wil dat er bij duizende
kwamen’.
Hij ging daarmede voort en hij zei alsaan te reke:
- 'k Wil dat er bij duizende kwamen.
Zoo, hij ging zoo verre, zoo verre, tot waar een schaper bezig was met tegen een
wulf te vechten; en als die den jongen
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hoorde zeggen: ‘'k Wil dat er bij duizende kwamen’, wierd hij zoo dul.
- Gij leelijke deugniet, zei hij, ge zoudt veel beter zeggen:
- 'k Wil dat hij in d'helle ware.
Sarelke ging daarmede voort, en hij zei altijd gedurig:
- 'k Wil dat hij in d'helle ware.
En hij ging zooverre tot aan een kerkhof waar dat ze bezig waren met een man te
begraven. Zeggen ze tegen hem:
- Gij droevaard, ge zoudt veel beter zeggen: ‘God gedenke zijn ziele’.
Sarelke ging weerom voort, en zei:
- God gedenke zijn ziele.
Tot dat hij kwam aan een plaatse waar dat ze bezig waren een vort peerd te vlaân.
En hij zei altijd gedurig:
- God gedenke zijn ziele.
En de menschen zeien:
- Ge moet dat niet zeggen, ge zoudt beter zeggen: ‘Gij vuile ruffe, is dat hier
stinken’.
Zoo, Sarelke zei:
- Gij vuile ruffe, is dat hier stinken.
En hij ging zoo verre, zoo verre, tot aan een stad die van onder te boven gepint
was. Daar ging een prinsesse trouwen. Ze was zoo schoone gekleed die prinsesse,
en de menschen zeien:
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- Is dat schoone, is dat toch schoone!
En Sarelke zei alsaan lijfelijk:
- Gij vuile ruffe, is dat hier stinken!
Ze deden hem zwijgen en ze zeien tegen den jongen:
- Gij botterik, zij-je niet beschaamd, in de plaatse van te zeggen: ‘Is dat schoone,
is dat toch schoone!’
Zoo, Sarelke ging daarmede voort, en hij zei alsaan te reke:
- Is dat schoone, is dat toch schoone!
En hij ging zoo verre, zoo verre, tot aan een huis dat in brand stond. En hij zei
alsaan:
- Is dat schoone, is dat toch schoone!
En de menschen die 't hoorden, zeien:
- Is dat geen groot ongeluk waar dat er een huis brandt, ge zoudt beter zeggen: ‘'k
Wil dat 't nooit en brandde’.
Zoo, Sarelke zei nu gedurig:
- 'k Wil dat 't nooit en brandde.
En hij ging zoo verre, zoo verre, tot aan een smisse waar dat de soldaten hun
peerden moesten beslegen worden, en 't vier en wilde niet branden. En Sarelke zei
alsaan:
- 'k Wil dat 't nooit en brandde.
En de soldaten wierden zoo kwaad, ze meenden dat 't een tooveraar was, en ze
liepen achter hem om hem dood te slaan.
En Sarelke Loket liep naar huis.
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Pier met zijn zwijn
MELE Lamon en heur jongen Pier weunden in een huizekot op den achterhoek.
Zekeren dag zei Mele tegen Pier:
- Pier, we gaan ne keer heel de weke neerstig spinnen om een zwijn te koopen.
- Ja, moerke, zei Pier.
Zoo, ze sponnen heel de weke zoo zeere, zoo zeere, en als 't Zaterdag was, Pier
ging naar de markt om een zwijn te koopen, en hij kocht een schoon dik, vet zwijn.
Pier kwam met dat zwijn naar huis. Hij dreef dat zwijn alsaan vooruit, tot dat hij
aan een herberge kwam, en Pier had grooten dorst, hij zegt tegen het zwijn:
- 'k Heb ik zoo 'n dorst, 'k ga ik hier een pinte drinken, en ge zult gij nu wel den
weg vinden. Als ge tenden de strate komt, ge zult daar een dreve zien. Ge gaat tenden
die dreve, ge zult daar een huizekot
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zien, en ge klopt daar, me moerke zal opendoen, en ge kruipt gij toen in 't zwijnskot.
- Snork, snork, zei 't zwijn.
- Da 's goed, zei Pier.
Hij dronk dan zijn pintje op 't gemak, en hij ging toen naar huis. En als hij
thuiskwam:
- Wel moerke, wat zeg-je van me zwijn?
- Wel Pier, hé, 'k en heb ik geen zwijn gezien!
- Wel moerke, 'k heb het hem zoo wel wijsgemaakt waar dat 't moest zijn, en 'k
heb gevraagd of 't het verstond, en 't heeft gezeid van ja.
- Wel Pier, gij domme loeder Pier, ge moest dat alzoo niet gedaan hebben. Ge
moest een koord aan 't zwijn vastgemaakt hebben, en ge moest alsaan gezeid hebben:
‘Goei! Goei!’ en als 't niet en wilde voortgaan, ge moest de koord op uwen schouder
gepakt hebben, en 't zwijn achter u slepen.
- Moerke, 'k zal 't te naaste keer alzoo doen.
Maar ze waren hun zwijn kwijt.
Zoo, moerke zei:
- Pier, we gaan heel de weke zeere, zeere spinnen om een stuk vleesch te koopen.
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Zoo, ze sponnen heel de weke zoo zeere, zoo zeere, en Pier kreeg den Zaterdag geld
om een stuk vleesch te koopen, en Pier kocht een stuk vleesch van wel twintig pond.
Zoo, Pier kwam met dat stuk vleesch, en hij lei het op de strate, en hij zei alsaan:
‘Goei!’ tegen dat stuk vleesch, en dat stuk vleesch en verroerde niet ('k geloof het
wel, 't en had geen beenen).
- 'k Zal u gaan hebben, zei Pier; als ge niet en wilt gaan, 'k zal u slepen.
Zoo hij bond daar nu een koord aan, en hij sleepte dat vleesch door 't slijk en door
de greppe en door de more, en overal waar hij voorbij ging vlogen de honden er op,
en ze scheurden er brokken af. En als Pier thuiskwam, hij en had niet anders meer
tenzij de beslijkte beenen.
- Wel moerke, zei Pier, wat zeg-je van mijn vleesch?
- Wel Pier, gij domme, dwaze Pier, zei moerke, maar ge moest dit alzoo niet doen!
Ge moest dat vleesch in een zak gesteken hebben, en op uwen rug gedregen.
- Wel moerke, 'k zal 't te naaste keer alzoo doen.
Maar ze waren hun vleesch kwijt.
- Wel Pier, zei moerke, we gaan ne keer heel de weke zeere, zeere spinnen, en we
gaan Zondag wafels bakken.
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- Ja, moerke, zei Pier.
Zoo, ze sponnen heel de weke zoo zeere, zoo zeere, en als 't Zondag was, moerke
besloeg den temper, en moerke ging naar d'hoogmisse. Eer dat d' hoogmisse gedaan
was, Pier zag dat de temperpot begost over te loopen, en Pier stak den pot in een zak
en hij pakte hem op zijn kop, en hij ging er mede aan de kerkdeure gaan staan tot
dat de hoogmisse gedaan was. Zoo, al dat wafeldeeg was over Pier zijn lijf geloopen,
over zijn kop en over zijn kleers, en als de menschen uit de kerke kwamen, z'en
herkenden hem niet van al het wafeldeeg.
Zoo, Pier zag zijn moerke komen:
- Wel moerke, zei Pier, heb ik nu niet wel gedaan?
- Wel Pier, gij domme, dwaze Pier, g'en mocht dat toch alzoo niet gedaan hebben!
Als de pot overliep, ge moest het wafelijzer gepakt hebben, en beginnen wafels te
bakken.
- Goed moerke, 'k zal 't ten naaste keer alzoo doen.
Maar ze waren hun wafeltemper kwijt.
Zoo, moerke zei:
- Pier, we gaan ne keer heel de weke zeere, zeere spinnen, en we gaan Zondag
koeken bakken.
Zoo, ze sponnen heel de weke zeere, en
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't wierd Zondag en moerke besloeg den koekepot. Zoo, moerke ging naar d'hoogmisse.
- Pier, als de koekepot opkomt, ge moet 't vier ontsteken en 't ijzer opleggen en
op ieder ijzer twee koeken gieten, en als ze al den éénen kant genoeg zijn, ge moet
ze keeren.
- Ja moerke, zei Pier.
Zoo, die koeken waren bekomen, en Pier lei 't ijzer op, en Pier begost te bakken.
Welnu, als Pier de koeken ging keeren, daar viel in iedere koek een half zwijn.
- Da 's goed, zei Pier. En hij smeet het te midden de keuken.
Zoo, Pier ging een tweeden keer aan 't bakken, en als hij de koeken ging keeren,
daar viel in iedere koek een halve koe.
- Da 's goed, zei Pier. En hij smeet de koe te midden de keuken.
Zoo, hij bakte nu voort, en moerke kwam thuis.
- Wel moerke, zei Pier, heb ik nu niet wel gedaan?
- Wel Pier, ba ja.
En de koe kwam aan een, en 't zwijn kwam aan een, en ze staken de koe in den
koestal, en 't zwijn in 't zwijnskot, en Mele en Pier waren de gelukkigste menschen
van de wereld.
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De Opperdief
DE boerinne van Tierelantierenhof had een zeune en hij hiet Jan, en Jan moest heele
godsche dagen de koeien wachten. Zoo Jan wierd dat moe, en hij ging naar huis en
hij zei:
- Zie, moeder, 'k en wil de koeien niet meer wachten. 'k Trek er van onder. 'k Ga
mijnen kost gaan zoeken, en trachten rijk man te worden.
En hij ging 't land uit, zoo verre, tot hij aan een bosch kwam, en daar zag Jan al
met eens een heelen troep heeren verschijnen, al even schoone gekleed met gouden
strepen op hunnen frak, maar ze pakten Jan vast en vroegen hem:
- Waar gaat gij naartoe?
- Ik ben op zoek om rijke te worden zunder werken, zei Jan.
- Hewel, komt mee met ons.
- Welk ambacht doet gij? vroeg Jan.
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- Stelen en rooven, maar moorden, nooit.
- Hewel, dat is mijn goeste, 'k ga mee.
Zoo, Jan ging mee, en ze roofden en ze stolen overal, bij dage en bij nachte, al dat
ze krijgen kosten. 't En duurde niet lange of Jan kende zijn ambacht beter dan gelijk
wie, en hij wierd kapitein van de bende, en ze hieten Jan den Opperdief.
Zoo, als hij daar nu lange bij was, en dat ze veel geld en goed thoope hadden,
vroeg hij zekeren dag zijn deel en zei:
- 'k Ga naar mijn huis.
Zoo, ze gaven hem zijn deel, en Jan trok naar huis.
't Was in den winter. Hij klopte aan zijn deure en zijn moeder, de boerinne van
Tierelantierenhof, deed open.
- Wel, dag moeder, leef-je nog?
- Hewel, menheere, ik en ken u niet.
- Moeder, ik ben uwe Jan, laat mij maar binnen. En hij gaf haar seffens geld voor
brood en voor hout.
- Och moeder, ik ben nu toch rijke.
- Wel, mijne Jan, waar heb-je gij al dat geld gehaald?
- Al van stelen en rooven.
- Wel, mijne Jan, ik ga dan moeten naar mijnheere den baljuw gaan, en hem dat
al moeten zeggen.
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- Ja, moeder, ga gij maar gerust, en zeg dat ik de Opperdief ben.
Zoo, 's anderen daags de boerinne van Tierelantierenhof ging naar mijnheer den
baljuw, en ze klonk en de maarte deed open.
- Is mijnheere den baljuw niet thuis? 'k Moet hem spreken.
- Ja, boerinne.
Mijnheere de baljuw kwam voren.
- Mijnheere de baljuw, mijne zeune is daar thuisgekomen, en hij is zoo rijke en
zoo schoone gekleed, veel schooner dan gij, mijnheere de baljuw.
- Ja Nelle, en waar heeft hij dat al gehaald?
- Al van stelen en rooven, mijnheere de baljuw, en hij heet de Opperdief.
- Al van stelen en rooven! Nelle, weetje gij wel dat ik uwen zeune ga moeten
pakken?
- He, ba-je 'n doet toch, mijnheere de baljuw, ge 'n zult gij mijnen zeune niet
moeten pakken.
- Nu, zegt e keer dat hij mij komt spreken.
Zoo, Nelle ging naar huis en ze zei tegen haren zeune:
- Och, Jan, 'k ben zoo benauwd, ge
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moet mijnheere den baljuw gaan spreken, en hij gaat u voorzeker pakken.
- Ba-je 'n doet, moeder, ge moet niet verlegen zijn, hij zal hij mij niet pakken.
Zoo, Jan ging naar menheere den baljuw, en hij klonk daar, en de maarte deed
open.
- Is menheere de baljuw niet thuis? 'k Moet hem spreken.
Zoo, menheere de baljuw kwam voren.
- Dag menheere de baljuw.
- Dag Jan. Jan, 'k heb daar gehoord dat gij zoo rijke zijt en dat gij de Opperdief
zijt, weet-je gij wel dat ik u ga moeten pakken?
- Ba g'en doet, menheere de baljuw, 'k heb ik wel vele gestolen en geroofd, maar
nu en doe ik dat niet meer.
- Horkt e keer, Jan, ge zijt gij Opperdief, en als gij drie dieften kunt doen die ik u
ga zeggen, 'k en ga u niet pakken; maar als ge dat niet en kunt, 'k ga u in 't kot steken.
- Menheere de baljuw, 'k en ben niet benauwd, zeg maar wat ik moet stelen.
- Ge moet van den nacht 't onderste laken van mijn bedde stelen.
Zoo, Jan ging naar zijn huis, en hij miek een vent van stroo en hij kwam 's nachts
met een laddertje en met dien strooien vent
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op zijn rug naar menheere den baljuws, en hij stelde hij dat tegen 't venster en hij
kroop in een hoek.
Zoo, 't waaide en dat strooi begost te schravelen tegen de ruiten, en menheere de
baljuw die niet en sliep en den dief verwachtte, sprong uit zijn bedde en hij zei tegen
zijn vrouwe:
- Er zijn dieven op de plaatse, en hij liep met zijn pistole naar bachten, en binst de
wijle kroop Jan haastig in huis, en hij zei:
- Vrouwe, 'k heb den dief geschoten. Schuif toch een beetje, 'k en heb geen laken;
schuif toch een beetje, 'k en heb geen laken.
Zoo, Jan trok al zeer dat laken bij, en hij rolde 't ineen en hij zei:
- 'k Ga nu ne keer gaan kijken naar den dief.
Zoo, intusschentijd mijnheere de baljuw kwam binnen, en hij zei tegen zijn vrouwe:
- Vrouwe, de dief is dood, 'k heb hem daar achter d'hage gesleept.
- Ach heere man, waarom hebt ge dat gedaan? Hadt ge hem nog een beetje laten
leven, 't was misschien een man die geen eten had.
- 't Is zijn schuld, hij moest maar niet komen stelen, zei de baljuw.
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Zoo, 's anderen daags 's nuchtens de maarte ging het bedde aftrekken, en ze gaat al
zeere gaan loopen naar juffrouwe, en ze zegt:
- Hewel, juffrouwe, 't onderste laken is weg van uw bedde!
- Alla, alla, zijt ge zot, g'hebt het entwaar laten vallen.
- Juffrouwe, 'k heb het overal gezocht en nievers te vinden.
Zoo, de vrouwe zei tegen heuren man:
- Man, 't onderste laken van ons bedde is weg.
- 't Zal wel uitkomen, zei de man.
En ze klonken aan de deure. De maarte deed open en 't was de Opperdief.
- Zie, menheere de baljuw, daar is 't onderste laken van uw bedde.
- Jan, 'k ben heel tevreden over u, maar 't en zal van den avond zoo wel niet gaan.
- Menheere de baljuw, wat moet ik 't avond doen?
- 't Beste peerd uit mijnen stal stelen.
- Is 't maar dat? Menheere de baljuw, daarmede en ben ik niet verlegen.
Zoo, Jan ging naar zijn huis, en menheere de baljuw zei tegen zijnen knecht:
- Pier, er zijn peerdedieven op de parochie, ge 'n meugt van den avond niet
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gaan slapen, ge moet heel den nacht waken in den stal, want ze zouden gemakkelijk
't beste peerd van mijnen stal komen stelen.
- 't Is heel wel, menheere de baljuw, ze 'n zullen 't beste peerd van uwen stal niet
stelen, 'k zal heel den nacht wakker zijn.
Zoo, de Opperdief verkleedde zich in een oud, oud wijvetje met een gelapt manteltje
en een versleten pandertje aan den arm, met twee fleschjes er in, 't eene met
slaapsirope en 't ander met jenever, en hij ging al sukkelen met een krikke en kwam
liggen tegen de poorte van den stal. En hij lag daar alzoo te klagen:
- Och aije, och oeie, 'k ben zoo ziek, och 'k ga sterven, och aije!
Zoo, Pieter, die in den stal was, hoorde dat, en hij had zulk een medelijden, en hij
deed de poorte open, en hij zag daar dat arm, oud wijvetje zitten:
- Hewel, gij arm, oud sloortje, wat doet ge hier?
- Ach baas, 'k ben zoo ziek! 'k Heb naar den dokteur geweest en ben nog wel een
uur van mijn huis, en 'k en zal nooit thuis geraken. Och mag ik toch van den nocht
hier blijven?
- Wel ba-ja, gij arm dutske, 'k zal daarmede nog gezelschap hebben.

Stijn Streuvels, Prutske's vertelselboek

40
Zoo, Pier liet dat wijvetje binnen, en hij smeet wat stroo open om op te rusten, en
meester Opperdief ging daarop zitten en hij dronk een slokje uit de flesch:
- Och 't is zoo goed, dat versterkt mijn herte.
- 't Is zoo goed? Zou ik niet meugen een beetje proeven?
- Och, waarom niet, baas.
En meester Opperdief gaf hem de flessche met slaapsirope, en Pier proefde er van.
- Och 't is zoo goed, zei Pier, hoeveel heeft dat gekost?
- Negen stuivers, baas.
- Mag ik het geheel uitdrinken, bazinnetje? 'k Zal u de negen stuivers betalen.
- Och, ba-ja.
En hij gaf negen stuivers, en hij dronk het geheel en gansch uit. Zoo Pier begost
te slapen dat hij ronkte, en meester Opperdief smeet zijn krikke weg, stelde de poort
open, en hij sprong op 't beste peerd en reed er mede weg.
Zoo nu, mijnheere de baljuw stond al heel vroeg op om te zien hoe dat 't al
verloopen was, en als hij in den stal kwam, Pier lag te slapen en 't beste peerd was
weg.
- Pier, Pier, riep menheere de baljuw,
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ge ligt hier te slapen en 't beste peerd is weg!
- Och menheere de baljuw, der is een tooveresse geweest die mij betooverd heeft,
en 'k ben in slaap gevallen, en 'k en heb niemendal gehoord.
In den uchtend kwam meester Opperdief te peerde en hij klonk aan menheere
baljuws poorte; menheere baljuw deed open en Jan zei:
- Menheere de baljuw, 'k breng uw beste peerd weer.
- Jan, dat is al wel, maar 't en zal van den nacht zoowel niet gaan.
- Menheere de baljuw, wat moet ik nu stelen van den nacht?
- Ge moet de kerke bestelen.
- Als 't maar dat en is, menheere de baljuw, 'k en ben daarmede niet verlegen, dat
is nog 't gemakkelijkste van al.
Zoo, als 't avond geworden was, Jan ging naar 't lof, en als al de menschen uit de
kerke waren, hij kroop in een zitsel, onder de bank, en de koster deed de kerke op
slot. En als 't alzoo tiene sloeg, Jan ontstak een keerse en hij ging overal gaan zoeken,
tot in de sakrestie en hij vond daar kleeren van een engel. Zoo, hij ontstak al de
keersen die in de kerke waren, van d'eerste tot de laatste, en hij trok die kleeren
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aan van den engel, en hij klipte de klokke, en hij ging zitten op den hoogen autaar.
Zoo, de pastor, als hij hoorde dat ze klipten, liep naar den koster en zei:
- Koster, hebt gij entwie in de kerke gesloten? 'k Ben zoo benauwd, ze klippen.
- He, ba neen-in, menheere, zei de koster.
- Kom mee, koster, we gaan ne keer gaan kijken wat het is.
En ze gingen, en ze zagen dat de kerke geheel in licht stond. De koster deed de
kerke open, en als ze binnenkwamen, ze zagen al die keersen branden, en een engel
op den hoogen autaar zitten, en ze vielen op hun knieën, en de pastor zei:
- Och, engel Gods, hebben we entwaar in misdaan, zeg het ons toch!
- 'k Ben de engel Gods, 'k ben van God gezonden. 'k Kom zeggen dat gij
Onze-Vrouwe en Sint-Jozef en geheel de kerke op hun beste moet kleeden, en morgen
een grooten feestdag vieren.
- Och, engel Gods, we gaan dat doen.
En de pastor en de koster, ze haalden al de pareerementen en 't zilverwerk uit, en
ze kleedden de kerke op heur beste, en ze deden de beelden al hun juweelen aan, en
als 't gedaan was, ze zeien:
- Engel Gods, is 't nu wel?
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En de engel zei:
- Ja 't, en ze vertrokken.
Zoo, als ze weg waren, Jan lei zijn engelkleeren af, en hij stak al 't zilver dat op
den autaar was en al de juweelen van Onze-Vrouwe in een zak, en hij deed de lichten
uit, en hij ging naar zijn huis.
Zoo, 's anderen daags 's nuchtens de koster kwam in de kerke, en hij zag dat al 't
zilverwerk en de juweelen van Onze-Vrouwe weg waren, en hij verschoot zoodanig
en hij liep naar menheere pastors:
- Menheere de pastor, al de juweelen zijn weg, en 't zilverwerk is gestolen!
Menheere pastor kwam kijken en hij zei:
- Koster, we 'n kunnen daar niets van zeggen, de engel heeft het allemaal mee naar
den hemel!
En heel de parochie liep thoope, dat de engel al de juweelen naar den hemel mee
had.
Maar als 't een beetje later wierd, meester Opperdief ging naar menheere baljuws:
- Zie, menheere de baljuw, 'k breng hier al 't zilverwerk da 'k van den nacht in de
kerke gestolen heb. Is er nog wat anders van uwen dienst?
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- Neen 't meester Opperdief, g'en moet niets meer doen, 'k ben tevreden over u, maar
nu niet meer te stelen, en brave zijn, of 'k zou u moeten in 't kot steken!
En Jan beloofde het. En ze droegen al 't zilver weer naar de kerke, en Jan ging
naar zijn huis en hij weunde bij zijn moeder, en ze waren gelukkig.
En er sprong ne puid
en 't vertelselke is uit!
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Vuiltje-vaagt-den-oven
DAAR was ne keer ne keunink en hij had drie dochters. Hij was daarbij stokoud
geleefd en op een zekeren dag had hij geern geweten wie van de drie dochters 't meest
van hem hield. Zoo hij riep zijn oudste dochter bij den troon en hij vroeg:
- Pimpernelle, hoe geern ziet ge mij?
- Zoo geern als d'appels van mijn oogen, zei Pimpernelle.
Hij deed zijn tweede dochter bij den troon komen:
- Symfroze, hoe geern ziet ge mij?
- Vader, zoo geern als mijn leven.
Hij riep zijn jongste dochter bij den troon:
- Colombiene, hoe geerne ziet ge mij?
Colombiene at geerne zout in heure pap, en ze zei:
- Vader, zoo geern als 't zout in mijne pap.
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De keunink schoot daarop in een wroede gramte en hij riep:
- Wat dingen! gij leelijke deugniete, ge ziet mij maar zoo geern als 't zout in uwe
pap! Uit mijne oogen, en haast u, dat ik u nooit meer en zie!
Hij gaf Colombiene heur kleeren en joeg ze ten deuren uit.
Zij stond op strate en mochte gaan waar ze wilde. Zoo, ze ging en kwam zoo verre,
tot aan een hollen boom, en ze stopte daar heur kleeren in, en ging verder. Ze kwam
een arm boeremeiske tegen en sprak het aan:
- Meiske, wil-je gij al uw vuile werkekleeren afdoen en verwisselen tegen mijn
schoone kleeren?
Dat meiske meende eerst dat 't om te lachen was, maar 't deed al gauw zijn vuile
kleeren af, en de keuninksdochter gaf al heur schoone kleeren, en ze trok zij die vuile
kleeren aan en ging weer voort.
Ze kwam nu zoo verre, zoo verre, tot aan een kasteel. Ze klonk aan de poorte en
de knecht kwam opendoen:
- Knecht, zou 'k hier van den nacht niet kunnen slapen? 'k Ben zoo moe, en 'k en
kan niet meer voort van den eeuwigen honger.
Zoo, de knecht ging het zeggen aan mevrouwe:
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- Er is daar een arm meiske, en 't en kan niet meer voort, en 't vraagt een beetje eten
en om hier van den nacht te meugen slapen.
- Ja, en waar is 't?
- Mevrouwe, 't staat daar in de gang.
- Zeg dat 't binnenkomt.
- Hewel, wat moet ge hier hebben?
- Mevrouwe, zou 'k hier van den nacht niet meugen slapen? 'k Heb zoo 'n honger,
en 'k en kan niet meer voort van vermoeidheid.
- Steek ze daar in een hoekje en geef ze een beetje eten, dat ze hier slaapt, zei
mevrouwe.
's Anderen daags 't meiske zei:
- Mevrouwe, zou 'k hier niet mogen weunen?
- Wat zouên we doen met zulk een vuile maarte?
- Mevrouwe, 'k zal al doen wat ge zegt. Al was 't maar om de schoen te blinken.
- Nu, ja, ge meugt hier weunen.
Zoo nu, dat meiske deed zijn beste, 't was beleefd en 't was brave. En als 't Zondag
wierd en dat 't zag dat ze allen naar de kerke gingen, 't vroeg om ook te mogen gaan.
- Ba, zeker neen, zei mevrouwe zoo
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een vuiltje, de menschen zouden er schande van spreken.
- He mevrouwe, 't en zal mij niemand zien, 'k zal in een hoekske kruipen.
- Nu, ba-ja, 't is wel, ge meugt, zei mevrouwe, maar zie dat ge in een hoekske
kruipt dat er u niemand en ziet.
Vuiltje beloofde 't en 't liep zoo rap als dat 't kon naar den hollen boom, trok zijn
blauw satijnen kleed aan, met een paar satijnen pantoffeltjes, en 't ging in 't midden
van de kerke zitten.
Zoo, ze keken allen naar die schoone juffrouwe, en de zeune van 't kasteel, die
ook in de kerke was, zag die juffrouwe, en hij peisde in zijn eigen:
‘Wie mag dat toch zijn?’ En als de messe nu gedaan was, Vuiltje liep zoo rap als
de wind naar den hollen boom, maar 't verloor een pantoffeltje.
De zeune van 't kasteel, die achterkwam, raapte dat pantoffeltje op, hij stak het in
zijnen zak, en als ze 's noens aan tafel waren, mevrouwe vroeg:
- Heeft er niemand Vuiltje gezien?
- Och neen 't, moeder, zei de zeune, maar 'k heb ik Schoontje gezien. Van al mijn
leven en heb ik zulk een schoone juffrouwe gezien.
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- Dat en is zeker geen waar, zei de moeder.
- 't Doet moeder, en tot teeken van de waarheid, z'heeft een pantoffeltje verloren,
en 'k heb het in mijnen zak.
En ze trokken d'een na d'ander dat pantoffeltje aan, maar 't was voor allen veel te
klein - hun voet en kost er niet in. Zoo, eindelijk vroeg Vuiltje ook om het te meugen
aandoen.
- Neen, neen, zei mevrouwe, zoo een Vuiltje lijk gij. Ge zoudt het vuil maken.
- Ba 'k en doe, mevrouwe, kijk maar, mijn voeten zijn proper.
- Nu, hewel, ja.
Zoo, Vuiltje trok het pantoffeltje aan en 't ging hem gelijk geschreven.
- Hewel, Vuiltje, g'hebt gij wel schoone voetjes, zei mevrouwe.
Zoo, 't wierd nog een keer Zondag en 't vroeg om nog een keer te mogen naar de
kerke gaan, en 't mocht, maar 't moest beloven in een hoekske te gaan zitten. Zoo, 't
liep weerom naar den hollen boom, en 't trok zijn roodsatijnen kleedje aan, met een
paar roodsatijnen handschoentjes, en 't ging weer in 't midden van de kerke zitten.
Maar de zeune van 't kasteel zag weer de schoone juffrouwe en hij peisde in zijn

Stijn Streuvels, Prutske's vertelselboek

50
eigen; ‘'k Ga nu ne keer zien wie die juffrouwe is, en weten waar ze gaat’. Maar als
de messe gedaan was, ze liep zoo zeere uit de kerke dat ze van loutere haaste een
handschoentje verloor.
De zeune raapte 't nog een keer op, en als mevrouwe 's noens vroeg of er niemand
Vuiltje gezien had:
- Neen 't, moeder, zei hij, maar 'k heb ik weer Schoontje gezien. 'k Heb er achter
geloopen, maar en heb ze niet kunnen krijgen, en tot teeken van de waarheid, z'heeft
een handschoentje verloren en 'k heb het opgeraapt.
Zoo, der en kost het weeral niemand aantrekken, en Vuiltje vroeg om het te mogen
probeeren.
- Wat zoudt gij moeten dat handschoentje aandoen, zoo een Vuiltje gelijk gij?
- Kijk, mevrouwe, mijn handen en zijn niet vuil.
En 't deed het handschoentje aan, en 't ging hem gelijk geschreven.
- Wel, Vuiltje, zei mevrouwe, g'hebt gij wel schoone handjes.
't Wierd Zondag en 't kreeg nog een keer toelatinge om naar de kerke te gaan, maar
't moest hem aan den kant houden.
't Liep weerom naar zijn hollen boom, en 't trok een wit zijden kleedje aan, en
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stak zijn vingers vol kostelijke ringen, en als 't in de kerke kwam, ging het op zijn
zelfde plaatse zitten. En de zeune van 't kasteel peisde in zijn eigen: ‘Nu zal ik toch
wel zien wie ze is en waar ze gaat’. Maar 't was er wel mee! Als de messe gedaan
was, Vuiltje spoeterde weg, en van louter haaste verloor het een diamanten ring.
's Noens, als ze aan tafel waren:
- Hewel, heeft er niemand Vuiltje gezien?
- Neen 't, moeder, maar 'k heb weerom die schoone juffrouwe gezien, en tot teeken
van de waarheid, z'heeft een diamanten ring verloren, en 'k heb hem hier in mijnen
zak.
Ze wilden allemaal dien ring aantrekken, maar 't en lukte niemand tenzij Vuiltje.
- Och, moeder, zei de zeune, als ik die schoone juffrouwe kan vinden, mag ik er
mede trouwen?
En de moeder zei: ‘Ja’.
Zoo Vuiltje zei:
- 'k Weet ik waar dat die schoone juffrouwe is, 'k ga ze halen.
En nu liep Vuiltje haastig naar den hollen boom en 't trok zijn allerbeste kleed aan,
daar stond een koetse gereed en 't sprong er in, en die voerde ze recht naar 't kasteel.
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Als 't aan 't kasteel kwam, Vuiltje sprong uit de koetse en 't ging rechte deure binnen.
En ze stonden zoo verwonderd van die schoone juffrouwe te zien, maar 't zei:
- 'k Ben ik Vuiltje. 'k Ben de keuninks dochter, mijn vader heeft mij weggejaagd.
En 't vertelde heel zijn gevaartenisse.
En de zeune van 't kasteel trouwde er mede. En ze reden naar heur huis, en de
keunink was blij dat hij zijn Colombientje zag, want zijn ander dochters waren
weggeloopen, en hadden hun vader veel verdriet aangedaan.
En ze weunden nu te gare in 't kasteel, en als de keunink gestorven was, Vuiltje
wierd keuninginne en heur man wierd keunink.
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Van 't Visschertje in de Roode Zee
DAAR was ne keer een mannetje en een wijvetje en ze weunden te gare in een
konijnekot. En dat mannetje ging alle dagen visschen naar de zee.
Zoo, een keer dat 't zijn netje optrok, zat er een vischje in, en lijk of hij het te wege
was in zijn mande te smijten, dat vischje begost te spreken en 't zei:
- Och laat mij toch leven en smijt mij in de zee; wat kan ik u al vele baten? 'k En
ben geen oprechte visch, maar een verwenschte prins, en als ge mij laat leven, ge
moet maar bij de zee komen roepen, 'k zal u al geven wat ge vraagt.
Zoo, 't manneke smeet dat aardig vischje weer in de zee, en als 't thuiskwam 't
vertelde zijn avonture aan zijn vrouwtje.
En dat vrouwtje zei:
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- Gij 'n dwaze vent, we weunen hier in een konijnekot, dat en is toch niet voor mijn
plezier, hadt ge nu ne keer gevraagd aan dat vischje: een schoon huis om in te weunen!
Zoo, 't mannetje pakte zijn netje op zijn schouder, en als 't aan de Roode Zee kwam,
het riep:
- Vischje, vischje in de Roode Zee.
- Wa-blief-je menheere van Tintelentee?
- Me vrouwtje is zoo een oud kadulletje, en 't heeft zoo geern zijn willetje.
- En wat is uw vrouwtje's willetje?
- 't Zou geern een schoon huis hebben om in te weunen.
- Ga naar huis, en 't zal u geworden, zei 't vischje.
Zoo, dat mannetje ging naar zijn huis, en er stond daar een huis gelijk een paleis,
en ze vrouwtje stond aan de deure.
- Hewel, is dat nu geen schoon huis?
- Ba-ja, zei 't vrouwtje, maar wat zijn we met dat huis? W'en hebben geen meubels.
Loop vraag ne keer om meubels.
Zoo, 't mannetje wachtte tot 's anderen daags, 't nam zijn netje op zijn schouder,
en ging weerom gaan visschen. En als 't aan de Roode Zee kwam, het riep:
- Visseltje, visseltje in de Roode Zee.
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- Wa-blief-je, menheere van Tintelentee?
- Me vrouwtje is zoo een oud kadulletje, en 't heeft zoo geern zijn willetje.
- En wat is je vrouwtje's willetje?
- 't Zou geern schoone meubels hebben in zijn huis.
- Ga naar huis, 't zal u geworden, zei 't visseltje.
Als 't mannetje thuiskwam, het huis stond vol schoone meubels en schilderijen en
gerief.
- Dat is al wel, zei het wijvetje, maar w'n hebben nog geen kleeren en geen lijnwaad.
Zoo, 't mannetje trok 's anderen daags weeral op met zijn netje op den schouder
naar de zee, en 't riep:
- Visseltje, visseltje uit de Roode Zee.
- Wa-blief-je, menheere van Tintelentee?
- Mijn vrouwtje is zulk een oud kadulletje, en 't heeft zoo geern zijn willetje.
- En wat is uw vrouwtje's willetje?
- 't Zou geern kleeren en lijnwaad hebben.
- Ga naar huis, 't zal u geworden.
Als 't mannetje aan zijn huis kwam, hij zag zijn vrouwtje geheel in de zijde gekleed
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staan, en hij vond even schoone kleeren voor hem.
- Dat is al wel, zei 't wijveke, maar 'k en heb niemand om mij te dienen. 'k Zou
geern twee maarten hebben.
Zoo, 't mannetje ging weer naar de Roode Zee met zijn netje en riep:
- Visseltje, visseltje in de Roode Zee.
- Wa-blief-je, menheere van Tintelentee?
- Mijn vrouwtje is zoo een oud kadulletje, en 't heeft zoo geern zijn willetje.
- En wat is je vrouwtje's willetje?
- 't Zou geern twee maarten hebben om hem te dienen.
- Ga naar huis, 't zal u geworden.
't Mannetje ging naar huis en 't vond er de twee maarten, maar het vrouwtje en
was nog niet content.
- We moeten nu nog een koetse met twee peerden en twee knechten hebben.
Zoo, het mannetje ging weerom met goe geduld gaan visschen en 't riep:
- Visseltje, visseltje uit de Roode Zee.
- Wa-blief-je, menheere van Tintelentee?
- Mijn vrouwtje is zoo een oud kadulletje, en 't heeft zoo geern zijn willetje.
- En wat is je vrouwtje's willetje?
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- 't Zou geern een koetse hebben met twee peerden en twee knechten.
- Ga naar huis en 't zal u geworden, zei 't visseltje.
Maar als 't mannetje thuiskwam, 't vrouwtje zei:
- Ja, 't is al wel, w'hebben nu van alles, maar we gaan toch moeten sterven. Ga
vraagt eens aan 't visselke dat ik zou hooger zijn als Onze-Vrouwe en gij hooger als
God.
's Anderen daags 't ventje pakte zijn netje op zijn schouder, en 't ging nog eens
naar de Roode Zee.
- Visseltje, visseltje in de Roode Zee.
- Wa-blief-je-, menheere van Tintelentee?
- Mijn vrouwtje is zulk een oud kadulletje, en 't heeft zoo geern zijn willetje.
- En wat is je vrouwtje's willetje?
- Mijn vrouwtje zou geern hooger zijn als Onze-Vrouwe en ik hooger als God.
- Uw vrouwtje hooger als Onze-Vrouwe en gij hooger als God!
Ha, gij leelijke zot,
Kruip weer in uw konijnekot!
En als hij thuiskwam, 't was al weg; en ze weunden weer in hun konijnekot.
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Duimke
OP een kleen, kleen prochietje, in een kleen, kleen huizekotje, weunde er een manneke
en een wijveke.
Z'n hadden geen kinders, zoo, z'ontstaken alle navonde een keerske voor
Ons-lieve-Vrouwke en ze lazen drie onze-vaders om toch een kindje te krijgen.
- Of dat 't maar een duimke groot en ware! zei 't wijveke.
Zoo, na veel en lange bidden en smeeken, deed Ons-lieven-Heere zijn bermhertige
oogen open en verhoorde hunnen wensch: hij verleende die twee kadoteraars een
kindje.
- 't En is maar een heel kleen boontje van een kind, zei 't ventje.
- 't Zal groeien, zei 't wijveke, om haren man te troosten.
Het kindje en was inderdaad maar een duimke groot, en ze wiegden het in een
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kloef. En 't wonderste van al: 't en groeide niet. Het at en dronk zijn buikske vol, 't
kreeg dikke, bleuzende kaken, maar 't bleef altijd even kleene. De ouders en mieken
daar alevel niet veel misbaar in, - z'n waren zelve niet groot, - en ze hieten hun kind:
Duimke.
Zoo, dat was wel, Duimke kost al gauw loopen en klappen ook, en van jongs af
haalde 't kwaperterie uit. Vader nam het kind mee in zijn klakke naar 't land en zette
't in een vore binst dat hij op den akker wrocht, maar als hij ging kijken, was Duimke
verdwenen, en als het zijn vader lang had laten zoeken en verlegen zijn, kwam de
deugniet ginder ver uit een mollegat gekropen. Te huis bij moeder en richtte Duimke
ook niet uit dat docht, en als moeder er achter zat met de latte, school het bachten
den bezem of vluchtte door 't gotegat naar buiten.
Aan de jaren van verstand gekomen, moest Duimke naar schole. Maar stille zitten
en zwijgen en was Duimkes wikkel niet, de meester had er gedurig ruzie mede, het
plaagde zijn schoolmakkers, kroop overal op en onder, rap gelijk een muize, en
verdween voor wie het grijpen wilde, gelijK een schicht. Na korten tijd werd Duimke
voorgoed naar huis gejaagd, en nu moest
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het werken met vader op 't land, of helpen met moeder in huis en in stal. Maar och
Heere, wat kosten die menschen met zulk een krekelke uitrichten? Duimke en was
wel niet misdeeld van verstand en daarbij verzinnig genoeg, het had macht ook en
was rap te beene, ghandig in zijn doeninge, maar 't en kost nievers aan, en om vrachten
te sleuren of zwaren arbeid te verrichten en was 't niet gemaakt. Zooveel te liever
hield het hem bezig met veugels vangen, hazen en konijnen stroppen, visschen in de
beke, maar meest van al nog met rond-wareeren over veld en bosch, en kattekwaad
verzieren, als 't niet luizeleeg in de zunne lag, ievers in 't hooi of onder een boom.
- Dat moet veranderen! riep vader ne keer in een koleire.
Maar 't en veranderde niet, het verslechtte nog met verouderen. En dat duurde
alzoo tot dat zijn vader op een schoonen dag doodging.
Zoo, nu moest Duimke wel bijspringen en zijn moeder helpen op de doeninge. Hij
beloofde nu zijn kwade trukken af te leggen en neerstig zijn beste te doen.
Op een zekeren uchtend zei moeder tegen Duimke:
- Duimke, jongen, ga met de koe naar 't gers.
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- Ja 'k, zei Duimke.
Zoo, je pakte hij de koe bij 't zeel en trok ze uit den stal. Hij zag dat er schoon jong
gers groeide op het versleten stroodak, en hij zei:
- Waarom zoo verre gegaan, kom, koe!
Hij zette de leere tegen 't dak, ging voren om heur den weg te toogen en trok de
koe omhooge. Maar die dwaze beeste en had geen verstand van op leeren te gaan,
ze viel er af en brak de pooten.
- Wa' nu gedaan? peisde Duimke.
Maar hij moest hem niet lang overletten.
- Liever de korte pijne dan de lange, en hoe eer gedaan, hoe beter, zei Duimke.
Hij haalde 't broodmes en stak de koe de keel af, vlaadde ze, en stak 't vleesch in
de kuipe.
- Ons-Heere, wat heb-je nu gedaan! kermde zijn moeder.
Maar Duimke troostte haar:
- Stel uw herte gerust, moeder, zei hij. 'k Ga 't vel gaan verkoopen naar de markt.
Duimke pakte 't koeivel op z'n schoere en zette uit. 't Was heel verre en hij moest
deur een groot bosch. Zoo, 't werd avond en Duimke kroop met zijn koeivel op een
hoogen boom, om niet opgeëten te zijn van de wilde beesten.
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Hij en zat daar nog maar rechts of hij zag een lichtje naderen en hoorde stemmen
van menschen. Hij loerde naar beneden en bleef horken. Het waren een bende roovers
die hun geld kwamen verdeelen onder den boom waar Duimke op zat.
Als Duimke dat geware werd, liet hij al gauw zijn koeivel vallen en de roovers
vluchtten en lieten hun buit in den brand. Ze meenden dat 't de duivel was die op hun
nekke viel: de een had een slag van de horns gekregen, de ander een stamp van de
pooten of een klauw in zijn aangezicht, maar geen een die had durven ommekijken
of weerkeeren. Duimke kwam nu zeere naar beneden, grabbelde 't geld bijeen en
trok er mede naar huis.
- Moeder, 't koeivel is verkocht en we kunnen nu voor een letje voort! riep Duimke
welgezind en hij schudde al dat eeuwig geld uit zijn zakken op tafel.
Nu begosten ze een leventje: ze teerden en smeerden van 's nuchtens tot 's avonds,
kochten al waar ze goeste naar hadden. Maar: armemenschens hutsepot stoort verre!
zegt het spreekwoord, en de gebuurs werden 't gauw geware dat er iets gaande was
te Duimkes, tot de burgemeester toe, die wilde weten waar dat die arme koeiboerkes
het gehaald hadden om zoo
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ineens rijke menschenskost te koken. Hij trok er naartoe, kwansuis om een kalf te
koopen, en vroeg hoe het kwam dat ze alzoo vereuverd waren? Duimke en zijn
moeder vertelden dat 't kwam van 't vel van de koe. Dat de vellen zoo schandalig
diere waren op de markt. Zoo, de burgemeester, die ook boer was, en een geldgierige
boer bovendien, ging naar huis en stak alle vier zijn koeien de keel af.
- Boerinne, morgen zijn we schatrijke! riep hij naar zijn wijf.
Maar de boer keerde were van de markt, gelijk van een mislukte kermisse. Duimke
had hem leelijk bedrogen: de vellen en gingen geen prijs, en die boer was zijn koeien
kwijt! In zijn koleire vergaarde hij de wetheeren om te beslissen wat ze met Duimke
gingen uitrichten om hem te straffen. Ze vergaarden lange, leien al hun verstand
thoope; elk bracht het zijne bij, maar z'n kwamen tot geen besluit, want ze kenden
Duimkes deugnieterije en vreesden van bij 't vier gezet te worden door die kleene
pleute. Eindelinge kwamen ze op 't gedacht den pastor er naartoe te zenden - die was
geleerd en kost wat meer dan een geweune mensch, - en hij zou 't met Duimke wel
klaarspelen.
Als Duimke de pastor zag afkomen, was
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zijn moeder juiste bezig met pap te koken op den heerd.
- Zeere, zeere, moeder! riep Buimke, zet de pap van 't vier.
Hij goot een ketel water in den heerd, en als de pastor binnenkwam, stond de
pappot te koken midden den vloer. Eer van iets anders te spreken, vroeg hij uit
verwondering:
- Wat staat die pappot daar te koken zonder vier?
- Ha ja, menheere pastor, weet-je dat nu nog niet? Ge meugt wel zoo oud gegroeid
zijn en zoo wijs gestudeerd! Zulk ne pot zou u pertank wel te passe komen. G'en
hebt geen maarte meer noodig om te koken! Eer dat ge naar de hoogmesse gaat den
Zondag, doet g'er water in en uw vleesch, ge zegt: ‘Pot-kookt!’ en als ge thuiskomt,
is uw vleesch gekookt en uw soepe gereed.
Dat stond de pastor danig aan, zoover dat hij 't ander achterwege liet, en vroeg:
- Hoevele moet die pot wel kosten?
- Niet te koope, menheer pastor, we zijn er zelve te wel mee, ik en mijn moeder.
Duimke liet den pastor zoolange djingelen en djangelen tot dat hij eindelijk zei:
- Voor honderdduizend frank meugt ge hem hebben.
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De pastor kocht den pot en Duimke moest hem thuis leveren. Hij keerde nog ne keer
weer met zijn zakken vol geld. En de goên tijd herbegon.
Zoo, de pastor had zijn maarte deuregezonden en den Zondagnuchtend lei hij zijn
vleesch in den pot, pompte er water in en riep: ‘Pot-kookt’. Maar als hij werekeerde
van d'hoogmesse, stond de pot daar nog, vol koud water.
Dat was te sterk! De pastor lei klachte bij de wet en nu werd er besloten, kost wat
kost, Duimke te vangen en te versmoren in de zee. De burgemeester met pastor en
koster en al de wetheeren vergaarden een tijelijken uchtend, van eer dat 't klaar was
gingen ze naar Duimkes, snapten hem vast op zijn bedde, staken hem in een zak,
knoopten hem toe, en de sjampetter droeg hem op zijnen rugge. Ze kwamen er mede
op de plaatse, te wege naar de zee. Maar de koster stelde voren eerst een borrel te
gaan drinken in 't gemeentehuis, want de zee was verre en ze hadden al den tijd.
Zoo dus, ze trokken er binnen en de sjampetter zette zijne vracht neer buiten op
de zulle.
Duimke mocht daar goedjonstig zitten wachten. Na een tijdje hoorde hij den scha-
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per afkomen met zijn kudde. Als hij dichte genoeg genaderd was, begon Duimke
zachtjes te kermen en te klagen, zoodat de schaper kijken kwam wat er daar omging
in dien zak. Toen begon Duimke luide te roepen en zei:
- Och schaper toch, is 't gij? Verlos mij hier uit, om de liefde Gods.
- Wie heeft er u dat gelapt? vroeg de schaper, heel verwonderd.
- De pastor en de burgemeester en heel de wet, ze moeten mij naar Rome dragen
waar ik paus gekozen ben, en 'k en kan geen woord latijn, peis ne keer!
- Als 't alzoo is, ik kan latijn, en: liever paus dan met de kudde rondtjolen, zei de
schaper, komaan.
Hij miek den zak los, Duimke wipte er uit, stak er den schaper in, snoerde de
koorde hard toe, en weg was hij met de schapen.
Zoo, als ze hun borrels binnen hadden, kwamen de wetheeren buiten en de
sjampetter pakte zijne vracht weer op.
- Hij weegt, dien blinder, zei hij.
Maar de anderen loechen hem uit.
Zij gingen in één trek tot dat ze aan de zee kwamen, smeten den zak zoo ver ze
kosten in zee, en keerden op hun stappen weer naar huis.
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Maar onderwege, wat zagen ze daar? Waarachtig dat was Duimke met die kudde
schapen!
- Hoe, zijt ge niet versmoord? riepen ze al t' eenegaar, w'hebben u toch in de zee
gesmeten?
- Ja, had-je mij maar wat verder gegooid! zei Duimke, nu heb ik een kudde schapen,
maar een beetje verder waren 't al koeien en ossen!
Ze bezagen malkaar gelijk sukkelaars, en seffens waren ze t' akkoord en om ter
meest betinteld naar die koeien en ossen in de zee.
Ze keerden weer vanwaar ze gekomen waren en stonden te kijken, wie het eerst
wagen zou er in te springen. Geen die dorst, zoo ze trokken strootje en 't lot viel op
den pastor. Ze bespraken nog: als 't goed zat, moest de pastor zijn arm opsteken en
roepen - dan gingen ze al tegelijk achterspringen.
Zoo, de pastor sprong, hij stak zijn arm uit en riep:
- Helpt, ik versmoor!
Maar z'n hoorden het niet, 't zit goed, meenden ze, hij steekt zijn arm op, - en ze
sprongen al achterreek, zoo verre mogelijk, jaloersch van malkaar om 't meest koeien
en ossen te krijgen.
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Geen van al en is ooit weergekeerd.
En Duimke was nu burgemeester van de prochie, had al de koeien en ossen van
de wetheeren, en leefde gelukkig en gerust-gelaten tot aan zijn einde.
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Smetje Viole met al zijn alaam
TER leefde in den ouden, ouden tijd, heel verre van hier een smetje, bijgenaamd:
Smetje-Viole. Het had daar ievers van zijn overgrootvader en hamerke afgedeeld,
maar dat en was geen hamerke van effen-op, het was er eentje waarmede het maar
drie keers en moest slaan om gelijk wie, stokkemorsdood te krijgen.
Zijn moeder, die maar en halve gedraaide en was, wilde Smetje ne keer benauwd
maken, zoo ze zegt tegen heuren man:
- Man, doe dat slaaplaken aan, en leg u in den hof bachten nen tronk.
Zoo, de man, die maar nen djoos en was, deed 't. Zoo, moeder zond toen Smetje
naar den lochting om een staalke parei. Jamaar Smetje had dien witten blok allichte
in de gaten. En hij er rechte naartoe, met
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zijn hamerke in de hand. Als hij er bij kwam, begost het spook te roeren.
- Houd u stille! riep Smetje, of 'k sla u dood.
't Slaaplaken wikkelde nog ne keer. Jamaar Smetje schoot in zulk een gruwelijke
koleire, en 't gaf het spook drie klopkes. Jamaar 't bloed liep er al alle kanten uit en
zijn vader deed 't slaaplaken weg, en... hij stierf.
- Wat nu gedaan? zei Smetje.
Jamaar hij wist welhaast raad: hij vergaarde zeere genoeg klikken en klakken en
vertrok naar een ander land. Jamaar Smetje had een peerdemage, en alhoewel hij een
groote weitasche meegedragen had, hij had welhaast geen eten meer en niets meer
te knabbelen, en hij zag noch huis noch stake. Zoo, Smetje ging maar altijd voort, al
luchtkasteelen bouwen tot dat hij eindelinge een vernukkeld kerkske geware wierd
met een troppelke huizen er rond.
- Ha, 'k ben der, zei Smetje, en kocht een brood.
't Eerste dat hij zag was een smeske dat leêg stond.
- 't Slaat al meê, zei Smetje, hij trok er binnen, en begost maar te kloppen op den
hanebilk, maar geen een mensch die hem werk bracht.
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- Wat nu gedaan? zei Smetje, binst dat hij op den hanebilk zat te peizen... Stelen?...
'k En hebbe 't nog nooit gedaan.
Maar er kwam daar al met ne keer een ander gedacht in zijn koker; ten tijde dat
hij nog een kleen ventje was, had hij nog hooren spreken van menschen die hun ziele
aan den duivel verkochten; maar Smetje peisde in zijn eigen: 'k en heb ik nog nooit
geen affairens gedaan met dien kerel, kwestie en is mijn zwart zielke niet te leelijk
voor hem? Nu 'k ga 't algelijk maar probeeren. Smetje staat rechte en roept:
- Satan, komt voor mij, da 'k u spreke.
't En was nog maar precies uit zijn mond of er stond daar een zwart manneke vóór
hem, met een hoedje op zijn neuze, en een kort broekske aan. Jamaar Smetje was
albij dood van verschot: hij smeet zijn schootvel over zijn hoofd en kroop bachten
den blaasbalg.
- Ge moet gij zoo benauwd niet zijn, ge hebt mij geroepen, zei Satan.
- Wat mag ik nu zoo al hebben voor mijn ziele? vroeg Smetje, bevende van alteratie.
De duivel haalde daar een groot stuk perkament uit zijn male en hij las: ‘Ik geef
u op slag van twaalven zooveel goudstukken of dat er in uw leerze kunnen, als
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ge na twintig jaren uw ziele wilt afstaan. Lucifer... X.’
- 't En is maar letter, zei Smetje, maar algelijk, 'k ben content.
- Hewel zet daar een scheuns kruiske in dat kotje, zei de duivel.
Smetje deed het, en in één wink was de duivel de deur uit.
Jamaar, wacht e keer en beetje, Smetje pakte zijn leerze en sneed er de zool uit.
- Laat ze nu maar vallen, uw goudstukken, riep Smetje, en zette zijn leerze onder
de kave en kroop in bedde.
Maar als 't twaalve sloeg, en dat Smetje die reutelende goudstukskes in de leerze
hoorde rammelen, en kost hij hem niet inhouden van lachen. Als hij nu zag dat heel
de heerd opgehoopt was van 't goud, Smetje riep:
- Staak maar, g'n kunt ze toch niet vullen, en laat nu mijn ziele gerust ook!
Ge kunt denken hoe wel dat de duivel gekomen was in d'helle. Al de duivels
loechen hem ferm uit, en Lucifer zelve, kwispelsteertte van gramschap; hij stelde
subiet nen anderen aan 't hoofd in d'helle, om zelve ne keer te gaan zien naar dat
Smetje. Zoo, met de lange reize was de gramschap verre vervlogen, 't eerste dat hij
deed was
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Smetje ne stinkstok geven gelijk er in d'helle gesmoord worden, en hij begost hij
toen Smetje wat te flikflooien en wat met Smetjes slimme toeren te boffen - dat hij
nen duivel had kunnen bij 't vier zetten - zoodanig dat Smetje nog ne keer zijn ziele
verkocht. Maar 't ventje en was eigelijk zoo zot niet gelijk dat zijn mutse stond, hij
had het lijk halveling in de gaten dat ze hem wilden voor den aap houden.
- Ja, zei Smetje alzoo, Lucifer, gij die al zoo dikkens den weg van d'helle naar de
wereld bewandeld hebt, 't zou u achterna verleen van altijd 't zelfste te zien, - hoeveel
geef je mij als ik u nen anderen weg kan aanwijzen?
Lucifer sprong rechte van blijdschap:
- Drieduizend stukken van vijf frank! riep hij.
- Wacht ne keer een beetje, drieduizend keeren vijf frank, dat is toen vijftien
duizend enkele franks, 't is toen nog al veel om ne weg aan te wijzen. Kijk, zei hij
tegen Lucifer, kruipt hier in dat zakske.
En zwijgt nu, de kapitein van de duivels miek hem pardoes en beetje kleene en
hij zat er in.
Jamaar Smetje had hem nu vast. Hij droeg den zak naar zijnen hanebilk en begon
maar lament te geven met den voor-
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hamer, dat de beentjes kraakten. Alsaan al roepen:
- Lucifer, nu heb ik u, en als ge in één twee drie mijn ziele niet gerust en laat sla
ik u in snot.
Jamaar, Lucifer die geheel in splenters geslegen was, beloofde 't zeere. En Smetje
deed 't koordeke los en Lucifer stond daar nu met 't schuim op zijnen mond, te
glarieoogen en al in builen en blutsen. Maar Smetje haalde 't wijwaterpotje en Lucifer
stak de peze al vloekend gelijk ne ketter.
- Met al dat, 'k heb ze 'k ik algelijk, zei Smetje en hij vergaarde zijn rinkelende
stukken in een meelzak.
Jamaar, arm of rijke, Pietje-de-Dood en kijkt daar niet naar, en Smetje was er nu
al zeventig en 't moest beginnen peizen op 't pierland, maar dat en is precies zoo
geestig niet voor entwie die in dertig jaar noch van God noch van zijn gebod gewild
en heft. Nu 't zooverre kwam, had Smetje toch willen in den hemel zijn, gelijk
iedereen, had 't niet geweest van dat bekeeren. Hij had nu kennisse gemaakt met
Lucifers goedje, en hij stelde 't ander altijd voort uit. ‘Tot te Paaschen’ zeggen de
zondaars. Maar op zekeren dag, zegt hij alzoo tegen zijn zelven:
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- Ik heb dikkens gehoord, dat ze daar zoo afzien met dat vier, we zouden dat wel ne
keer probeeren. 'k Kan toen nog altijd doen dat ik wil.
Zoo gezeid, zoo gedaan, Smetje stak zijn twee handen ne keer in 't smessevier...
- Aie, oeie! riep Smetje. 'k En zal 't ginder nooit kunnen gewend worden. Kijkt e
keer, 't vel is er af, en dat voor heel de eeuwigheid! Maar brave zijn, schoone manieren
hebben, pinten en borrels laten, was Smetje te machtig, en 't kwam zoo verre dat hij
mee moest met Pietjede-Dood, zonder bekeering. Zoo, Smetje ging mee, gelijk
alleman. Als ze nu al een heel einde gegaan hadden, zegt Pietje alzoo tegen zijnen
kameraad:
- Smetje, teure gij nu maar alleene; ge zult wel den weg vinden, 't is altijd voort
rechtuit, d'eerste poorte aan uw linkerhand, g'n kunt niet missen. En als 't is dat ge
ne keer goeste hebt van naar den hemel te gaan, wel, vraag dan nen duivel mee.
- Ja, ja, 't is al wel, zei Smetje. En Pietje vertrok al knikkebollen gelijk nen
dronkaard, weer naar de wereld.
Jamaar, de duivels hadden lonte geroken en Smetje zien opkomen; hun bloed
versteef in hunne aderen, als ze dien schrik-
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kelijken man verwachtten, met zijn vreeselijk hamerke. Ze pakten zeere balken en
staken en al dat ze krijgen kosten om de deure van d'helle te schoren.
- 'k En ben precies niet dul, zei Smetje, en hij trok hemelwaarts. Daar gekomen,
Sinte-Pieter oversloeg ne keer de boeken; Smetje stond te reikhalzen om te weten
waar dat de name van zijn arm zielke was. Eindelinge vonden ze 't, maar 't was veel
te licht bevonden, è-ja, ge kunt wel denken: Smetje en had maar drie messen gehoord
in heel zijn leven, en 't waren mij de meskes! Hij had altijd gemeens gehad met
duivels en slecht volk. Zoo, Smetje mocht er van deure. Jamaar 't waaide stijf en de
hemeldeure stond met een gerreke open en Smetje stak er zijn kloef tusschen.
- Alla, geen zottigheden, zei Sinte-Pieter.
- Aie, aie! mijne voet! riep Smetje,
Sinte-Pieter trok toen de deure en beetje meer open, uit compassie, en om zijnen
kloef te kunnen lossen. Maar Smetje had binst de wijle zijn schootvel losgeknoopt
en hij smeet het te midden den hemel.
- Wat voor manieren zijn dat nu? vroeg Sinte-Pieter.
- Laat mij ten minste mijn schootvel weerhalen, zei Smetje.
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- Alla, zeere, en dan: roef, buiten; we 'n willen hier zulk geen gespuis! zei Sinte-Pieter.
Zoo, Smetje ging zijn schootvel halen, al rondkijken naar al die schoone dingen;
jamaar, in de plekke van zeere naar buiten, ging Smetje te midden den hemel op zijn
schootvel zitten. En dat Sinte-Pieter al streed en ritsepeeuwde, Smetje en zei niet
anders dan rekewijs 't zelfde:
- 'k Zit op het mijne! 'k Zit op het mijne!
En er en kost daar niemand iets aan doen.
Maar zekeren dag dat 't stijf schoon were was, trok iedereen zijn beste kazakke
aan, en 't ging processie zijn. Ons-lieven-Heere had Smetje gekozen om vorenop het
gouden kruis te dragen. Ze deden de poorten rekkewijd open en Smetje, den kop in
de lucht, zette aan. Jamaar nu was 't een ander spel. Rokkedokdok ging het en de
poorte vloog toe, de grendels vorengeschoven, en Smetje stond daar alleene, te gapen
gelijk nen hond op en zieke koe.
Iedereen die sedert dien naar den hemel gaat, ziet Smetje daar staan draaien gelijk
ne schildwacht, en tot preuve vandien, als gij ne keer zult naar den hemel gaan, let
er op, Smetje zal daar nog wareeren, met
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zijn schootvel en de armen opgestoofd. Maar wie weet, of 't niet nog ne keer, met
ne slimmen trek, in den hemel geraakt, dat raar Smetje.
Uitpatuit het vertelsel is uit!
Einde
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