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Henne-en-weer
Tineke was d'r op een aovend nao et eten zomar inienend mit an
kommen. Kees zien oolden gongen bijkotten verhuzen en as ze wollen,
dan konnen zij wel in 't oolde huus kommen. Wat as heft en mem daor
van dochten? Now, et was zover een schoffien stille west doe ze uutpraot
was. Doe hadde Lamert vraogd as ze dan van doel weren om te trouwen.
Now nee, dat was now aenlik de bedoeling niet. Ja, laeter wel vanzels,
mat ze wollen 't eerst zo mat es perberen. Want waoromme zoj' ok zo
hadde trouwen vandaege-de-dag.
"Now ja, mien kiend," hadde Lutske zegd, "ie overvalen d'r oons wel
een betien mit, mar as jim et zels graeg willen en as 't jimzels goed
toeliekt, dan kun we jim eins ok niet tegenholen. Wat donkt jow,
Lamert? Zegje d'r ok es wat van. Et isjow kiend ok."
Lamert verscheuf de stoel een betien.
"Ik vien daj'm d'r wel wat rap mit binnen. Gao now zels es even nao.
Hoe lange komt die snuiter hier now over de vloer? Nog gien jaor. En
dan de boel al bij mekeer smieten? Et is mij te rap. Ik zal 't je aanders
vertellen. Je mem en ik kenden mekeer tien jaor veurdawwe trouwen
konnen. En doe mos 't ok nog op 'n zunigsten an. Dat is toch zo, Lutske?
Dat weet ie krek zo goed as ikke. In die lied haj' gien cent omhanen, mar
we wussen wawwe an mekaander hadden. Vandaege-de-dag gaot dat
allemaole zomar, dat vlut mar bij mekeer in. Kiek zo lange as 't duurt en
dat is meerstal niet botte lange. Jim weten ja kwaolik wat d'r in de wereld
te koop is."
"Och, bedarf et now niet veur de jongen," zee Lutske.
En Tineke zee nog dat ze 't tegere best wel rooien zollen, ze weren
staepelgek op mekaander. En de wereld, now, de wereld lag d'r now
ienkeer stokken aanders henne as vroeger. Dat koj' niet vergelieken. Heit
die kon ok zo verhipte oolderwets doen.
"Jim moe'n 't zels ok mar weten," bromde Lamert nog, "mar as 't
briek omme komt, dan heb ikje waorschouwd. Daenk dan nog mar es an
mien woorden!"
As mem misschien ok helpen kon om de boel wat op te rakken, vreug
Tineke. Kees zien mem hulp ok. En now ja, ze duste et haost niet te
vraogen, mar misschien dat heit d'r dan wel toe helpen wol om de tuun

mit omme te spitten. D'r was een beste lappe grond bij et huus en ze
wollen zels heur eten verbouwen, zonder die vergiftige troep en zo.
Lamert pruttelde nog wat nao, mar et mos dan toch mar angaon. Ie
konnen zoe'n jonk van negentien jaor ommes toch niks meer verbieden.
Ze deden waor ze aorighied an hadden. As zij mit die knaop de lappebak
in wol, dan mos ze 't zels ok mar weten. I-Ii'j begreep nog nooit wat ze in
die lange linter zag. D'r fesoenlik mit praoten koj' aenlik niet. Voetballen
en auto's, aandere praot zat d'r niet an. As hij d'r zundagsaovens was,
dan hong hij wat op een stoel veur de tillevisie omme. Studio Sport. Of
ze zatten tegere, zonder schik en fesoen, wat te flikflooien op 'e baank,
waor zij bij zatten! Daor kon hij him dan toch zo maoteloos an argeren.
Af mit zoe'n iene de oorlog winnen mossen! Mar goed, hij zol wel
oolderwets wezen.
Ze hadden hulpen om de boel wat op oddering te brengen. Lutske
hadde hulpen behangen en Lamert hadde mit Kees en zien heit de tuun
ommespit. Et was nog een geef husien, dat mos zegd wodden. D'r mossen
alliend wel es een keer ni'je geuten omme henne, dat was niet zo vule
meer, mar veerder was 't altied netties onderhullen. Ze konnen d'r mar
best mit nut de voeten.
Op een zaoterdagmorgen was Kees mit een oold roesterig
volkswaegenbussien et hiem opreden om Tineke op te haelen en nog wat
spullegies die bij heur thuus stonnen. Een ienpersoons bedde, een kassien,
kleraosie, wat panneboel en diggelgoed.
"Jim moe'n gauw es kommen," zee Tineke, doe ze in 't bussien stapte.
"En mem kan ok wel es allienig op een middag kommen as heit gien
nocht het of zo. Ie kun as 't waore veur 't huus in de bus stappen en bij
mij kuj' d'r veur 't huus weer uutstappen. Et is eins zo makkelik as wat."
Ze kregen beidend een tuut en doe rattelde et bussien toetende et hiem
of. Ze keken et nao totdat et de hoek omme was.
"Daor gaot de laeste," zee Lutske. "Ik zie ze nog veur me doe 't een
poppien was, en dat de dokter kommen mos doe ze de meuzels hadde, en
doe ze veur de eerste keer mit et rappot van de schoele thuus kwam. Wat
wo'n kiender hadde groot, hen? An zokke dingen mark ie now daj' oold
beginnen te wodden."
Lamert zee niks. Hij wol d'r aenlik niet goed veur uutkommen, mar as
hij eerlik was, dan vuulde hij 't percies zo an as Lutske. Ze leupen et
huus weer in en zij schonk heur beidend een koppien koffie in. Et was
krek as et huus leger was as aanders en as de klokke hadder tikte.
Misschien dat et vier weken laeter was, vule meer was 't in elk geval

niet, doe de bus op een middag veur 't huus stopte. Lutske was drok
doende om et gaankien een keer een goeie beurt te geven, doe de deure
los gong en Tineke d'r in kwam, een grote tasse bij heur, de wangen nat
van de traonen.
"Kiend, wat is d'r toch?" vreug Lutske doodongerust, "d'r is toch gien
ongelok gebeurd of zo?"
"Ma'k hier wel blieven'?" snokte Tineke.
Doe ze even laeter de jasse uut hadde en ze mit 'n beidend bij de taofel
zatten, kwam et hiele verhael mit hotten, tussen een peer goelbujjen deur,
op 'e lappen. I-Ji'j was altied mat bij zien kammeraoden.
Zaoterdagsaovens naor Et Vene as d'r ieshockey was, zundagsmiddags
naor 't voetballen en in tussentied jakkerde hij op 'e diek omme mit een
peer maoten van him, die ok zoen bakkien in de auto hadden. Daordeur
koj' dan mit mekeer praoten of zo. Ze wus niet iens percies hoe as 't
warkte. Aenlik kwam hij alliend mar thuus om te slaopen en te eten. En
doe ze d'r een keer wat van zegd hadde, was hij nog lelk wodden ok. Ze
was een flauwe tutte, hadde hij zegd. Ze mos werachtig mar zorgen dat
ze beter eten op 'e taofel zette, wat dat anbelangde kon ze nog wel bij
zien mem in de leer. Die kon de wottelties temeensen aorig be$er
toemaeken as zij. En die sop van gisteraovend, zokke dunne joekse
hoefde ze him ok nooit meer veur te zetten. En zien kammeraoden, now,
zien kammeraoden zocht hij zels wel uut. Daor hadde ze heur hielemaole
niet mit te bemuuien. En vandemorgen was 't heur inienend over west, ze
hadde een briefien op 'e taofel legd dat ze vot gaon was en dat ze niet
weeromme kwam. En dat hi'j wat heur betrof de krits kriegen kon.
Die zelde aovend belde Kees. As hij niet even mit Tineke pramen
kon? Mar die wol niet, heit mos mar zeggen dat hij heur spul mar
weeromme brengen mos.
En de ere zaoterdag kwam et volkswaegenbussien et hiem weer
oprieden. Kees laedde de boel weer uut. Et ienpersoons bedde, et kassien,
de kleraosie, et diggelgoed. Et was beter dat hij mar niet mit in huus
kwam. De boel wodde in 't aachterhuus daele zet. Lamert kreeg nog een
deuze segaren van him veur 't tuun ommespitten. Et speet him zo, zee hij.
Lamert nikte. Nuver, mar argens begrootte et him ok nog om die lange
linter, mar misschien was 't zo ok wel et beste. Wie zol 't zeggen. De
wereld dri'jde d'r wel gewoon omme deur.
Et was een half jaor laeter dat Tineke d'r nao et aovendeten inienend
mit an kwam. De laeste tied, zee ze, de laeste tied hadde ze Kees nogal es
troffen en ze hadden een protte praot. Ze wollen 't aenlik nog es een keer

mit 'n beidend perberen. Hij hadde beloofd om niet zo vaeke meer op 'e
vlieg te wezen en zij zol niet zo kienderachtig doen en ok perberen om de
wottelties beter toe te maeken. Wat as heit en mem d'r van dochten?
Heit en mem zeden d'r mar niet al te vule van. Wat moj' d'r ok van
zeggen? Zoe'n jonk van krap twintig jaor kof ja toch niks meer
verbieden. Ze deden waor ze aorighied an hadden. Ze vreugen as ze d'r
now goed over naodocht hadden en as 't now een betien beter akkederen
zol. Et zol wel lokken, zee Tineke, ze weren staepelgek op mekeer.
Zaoterdagsmorgens ree et volkswaegenbussien veur de dadde keer et
hiem op bij Lamert en Lutske. Et ienpersoons bedde kwam d'r weer in,
de panneboel, et diggelgoed en Tineke. Mem kon ok wel es allienig om
een koppien thee kommen, zee ze, as heit gien nocht hadde of zo. Ze kon
ja veur 't huus in de bus stappen en bij heur kon ze veur 't huus d'r weer
nut stappen. Et was eins zo makkelik as wat. Ze kregen beidend een tuut
en rammelende en toetende ree et bussien et hiem weer of.
"Ik hope ien ding," zee Lamert, doe ze weer in huus stapten, "dat ze
now een betien honkvaaster is en dat ze bij die knul blift. Van dat
henne-en-weer gedoe he'k om eerlik te wezen schone mien nocht. Ie
zollen je een breuke tillen an die verhuzeri'je iedere keer."
"Och, ze moe'n 't leven nog leren, je," zet Lutske.
Et volkswaegenbussien verdween om de bocht in de weg.
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Et hemelbedde

•
•
•

•

"Ik hebbe ok een ni'jgien," zee Lutske op een morgen deur de weke
tegen Lamert, doe ze in de keuken bij de taofel zatten.
"En dat is?" zee Lamert.
"Trien en Fedde bin over een weekmennig veertig jaor trouwd en ze
bin van doel en hooi d'r bruiloft van in de harbarge," zee Lutske.
"Moe'n we d'r henne?"
Lamert keek heur benauwd an. As hij argens een hekel an hadde, dan
was 't an bruiloften.
"Ja netuurlik, daor kuj' now ienkeer niet veur weg."
Lutske schonk een koppien koffie in.
"Harrekrastes," zee Lamert, "bruiloft, hoe haelen ze 't in 't heufd."
"Och, wat mekeert je toch," zee Lutske. "Ie kun je hielemaole niet
geven, dat is 't. Ie zitten d'r altied lieke sloeg bij. Ik begriep et niet. Now,
ik mag wel over een bruiloft op zien tied. Ik vien 't meraokelse gezellig.
Wat praoten, een happien en een borreltien, en ie zien alderhaande oolde
kunde nog es."
Lamert haelde de schoolders op.
"Hoe wol ie fesoenlik mit een meens praoten kunnen? Ie kun op zokke
aovens ommes mar kwaolik boven de meziek uutraozen. Heuren en zien
vergaotjeja. En dan dat idiote gehos. Ik zitte nog vri'jwat liever thuus bij
de tillevisie, al vien 'k daor et meerste ok niet an."
"Now, ie zuilen je disse reize dan mar schikken moeten," zee Lutske.
"We kun niet vot blieven, een meens het zien fesoen now ienkeer te
holen. En now we 't d'r toch over hebben, ik hebbe es in de kleerkaaste
keken vandemorgen, mar dat pakkien van jow, dat wodt zo staorigan
toch wel wat voege, heur. Daor kuj' aenlik niet knap meer mit veur 't
locht kommen. En now is 't vandaege zok mooi weer, dat ik dochte: as
we now wat willen, dan moe'n we vandemiddag eins even naor de
winkel om een ni'j pak kleren veur jow."
Lamert begon nog slimmer te foeteren, want naor een kierewinkel om
een ni'j pak kleren, dat was nog ellendiger as een bruiloft. Hij wus percies
hoe zoks gong. Lutske, die de hieltied weer wat aanders hangen zag in
zoen winkel. Pakken kleren mit een blokkien, pakken kieren mit een
strepien, pakken kieren mit een visgraotien en goenend zonder blokkies,
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strepies en visgraoties. En hij mar passen en nog es passen. En de
verkoopster mar mit Lutske omniekonkelfoezen en zeggen dat et bim
toch zo kreers sten. Dat et zuver een aander gezicht was. I-Ji'j vuulde him
altied doodongelokkig in zoen winkel mit die vrouwluden om him toe te
dri'jen.
"Me denkt, dat oolde pak kan 't nog best doen," zee Lamert, "en 't
komt vandaege-de-dag niet zo krek meer hoe aj' d'r bij lopen. En ik was
aen!ik van doel en gao vandemiddag in de tuun an 't wark."
"De tuin blift d'r wel," zee Lutske. "Ik wete best wel daj' d'r een hekel
an hebben, mar aj' now even deur de zoere appel henne bieten, ae nowje,
dan bi'j' d'r ok weer veur jaoren of."
"Kun ze van die winkel niet mit een peer pakken an huus kommen?"
vreug Lamert. "Dat deden ze bij Kaamphuus vroeger ok wel."
"De lieden bin veraanderd," zee Lutske, "dat is d'r now grif niet meer
bij. Ik wil trouwens ok es naor een wat grotere zaeke toe, daor hej' wat
meer verschiet. Och, even mit naor zoe'n klerewinkel, dat overleef ie toch
zeker wel? Anstellen is ok een vak! Now ha'k et aenlik zo veur 't
verstaand, as we now es mit de bus van ien ure gongen, dan kun we as 't
wat mit zit mit die van drie ure weeromme. Dan kuj' dan nog wel even in
de tuun an 't wark. Die peer uurties zuj' toch zeker wel deurkommen? Et
zol me ok wat!"
Zodoende raekten Lamert en Lutske die middag op 'e reize om een ni'j
pak kleren.
In de winkelstraote bleef Lutske veur et raem van een grote
meube!zaeke stamt.
"Moej' es kieken, zokke mooie stoelen, Lamert. En die kaaste dame,
wat zol die mooi bij oons tegen de bliende mure staon. Vien ie 't ok niet
mooi?"
Lamert keek es.
"De pries zal d'r dan ok wel naor wezen."
"Zuwwe d'r even in?" zee Lutske. "Dan zeggen we gewoon dawwe
even om oons henne kieken willen."
"We zollen toch om een pak kleren," zee Lamert een betien gremietig.
"Ie moe'n niet daenken dak van doel bin en sleep alle winkels mit je of.
En ik wil mit de bus van drie ure weeromme."
"Ae watje," zee Lutske, "we hebben lied zat. Ik hole et gelozie wel in
de gaten. Kom now mar even mit, je. Evenpies mar."
Wat notsig stapte Lamert aachter Lutske an de winkel in. Lutske
hadde inderdaod geliek had, een allemachtig grote zaeke was 't en
verhipte mooi goed hadden ze. Een man vreug as hij heur helpen kon.
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"As 't jow et zelde is, dan wiwwe even om oons toe kieken," zee
Lutske.
Now, dat was best en de man verdween weer.
"Moej' daor es kieken," zee Lamert inienend en hij gaf Lutske een
drokkerd. "Daor hebben ze een groot hemelbedde staon. Heremientied,
zollen die dingen te koop wezen?"
"Welnee, grif veur de show, je," zee Lutske, "wie kan d'r now zoe'n
ding in huus hebben? Dan meuj' wel een kesteel hebben. Ik wil trouwens
even bij die kaasten kieken. Woj' mit?"
"Nee," zee Lamert, "ik wil dat bedde es een betien beter bekieken."
Et hemelbedde ston een betien op een duuster plakkien in een
uuthoeke van de winkel, daor as de laampen nog niet braanden. Lamert
stapte d'r es omme henne. Wat een allemachtig groot ding! Wat zoj' daor
lekker in slaopen kunnen mit die gedieneboel om je henne. Waarin en
huselik, krek as de bedsteden vroeger. Dat was ok zo gezellig, veural as
heit en mem aovendpraoters hadden. En dan stillegies mitluustren vanzels
wat as de grote meensken zeden en stiekem deur de kieren toeren aj' ok
wat zien konnen. Zol zoe'n hemelbedde aenlik lekker liggen? Lamert
keek es om him henne. Et was nog zo betied, dat d'r was veerder gien
meens in die hiele grote winkel te bekennen. En die verkoper leut heur
eerst ok grif wel mit ruste. En as d'r al volk in kwam, dan heurde hij et
wel an de winkelbelle. Mit scheuf hij et gedien an de kaant. Een dik
bruun doonsbedde lag d'r in. Och, wat zol 't ok hinderen, docht Lamert,
de schoenen zit meja hielemaole gien smerigte an. Even perberen hoe as
't ligt. Hij gong op 'e raand van 't hemelbedde zitten, leut hint
aachterover zakken en dee et gedien weer dichte. Wat een meraokels
lekker bedde! En een ruumte! Ie konnen d'r wel mit drie man in liggen.
As ze 't huus d'r veur hadden, dan hadde hij wel zoe'n ding hebben wild.
Lamert ruulde wat henne-en-weer, mar doe stoekte him inienend de
aosem in de keel. Daor heurde hij verempeld iene lopen! Hij zag et
schaad an de ere kaant van 't gedien. De schrik sleug Lamert in de bienen.
Wie zol 't wezen? As Lutske om him zocht, dan reup ze zien naeme toch
wel, zoj' zo zeggen. Mar hij heurde niks. Et was Lutske dus niet. Die
verkoper misschien? Stiekem loerde hij deur een glop in 't gedien. Een
vremd vrommes! Een wildvremd vrommes werachtig! Dezelde leeftied as
Lutske ongeveer, mar veerder dag en naacht verschil. Een kot bontjassien,
een nauw zwat rokkien, schoenen mit hoge naaldhakken. Ze hipte wat
om een twiepersoons ledikaant henne, dec een naachtkassien eupen en
dichte, keek es om beur henne en kwam doe riegelrecht op et hemelbedde
of. Lamert wodde zuver dri'jerig van de zenen. Hij ruulde zo veurzichtig
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as hij mar kon naor de ere kaant van 't bedde. Kon hij now mar
votkommen zonder dat ze 't zag! Stel je veur dat ze hier nog een schoft
ommekruusde. Stel je veur dat die verkoper op heur oflcwam, dat d'r nog
meer meensken in de winkel kwammen en dat Lutske om him begon te
zuken. Wat sleeg hi'j dan een mal feguur as hij hier van bedde kwam!
Hij keek naor et schaad van et vremde vrommes an de ere kunt van et
bedde. Hij lag zo plat as hij mar kon en duste kwaolik aosem te haelen.
Stel je veur dat ze 't gedien an de kaant scheufi Lamert hapte van
benauwdens naor locht. En doe, ie zollen zeggen hoe wol 't zo mal, mar
doe kreeg dat vrommes bliekber dezelde ingeving die Lamert kregen
hadde. Es perberen hoe as dat bedde ligt, docht ze. Gieniene die 'tja zag.
Ze gong op 'e rund van 't bedde zitten en leut heur staorigan aachterover
glieden. En doe, een peer tellen laeter, zag ze Lamert naost heur liggen.
Now hadde Lamert zien hiele leven eins varkens in 't hokke had, mar bij
't varkenkrimpen hadde d'r nog nooit iene hadder raosd as dat et
vrommes now dee. In iene sprong sten ze weer naost bedde. Lamert lag
verstiefd van schrik. En de verkoper en Lutske kwammen ieder van een
kaant andraeven. Et vremde vrommes wees naor et hemelbedde.
"Een vremde kerel!" reup ze, "daor ligt een vieze, vremde kerel. Hij
wol me grif te nao kommen!"
De verkoper roetste et gedien an de kaant.
"Lamert!"
Lutske raosde haost krek zo hadde as et vrommes.
Wat d'r doe allemaole gebeurde en zegd wedde, et is kwaolik nao te
vertellen. Et vremde vrommes zee dat Lamert grif malle dingen in 't zin
had hadde en dat ze d'r de pelisie bij hebben wol. Lamert graansde dat as
dat zo was, dat hij dan verempeld nog wel wat eers kriegen kon as zoe'n
oolde oppolitoerde toete as zij was. De verkoper perbeerde nut alle
macht om de boel wat te heinen en zee dat et vanzels allemaole stom
toeval west hadde. En Lutske zee dat et heur allemaole over was, dat ze
heur doodschaemde en dat ze mit de eerste bus naor huus toe wol. En doe
de boel op 't laest dan allemaole toch zoe'n betien bekommen en
gladstreken was, reisden ze inderdaod mit de eerste de beste bus op huus
an.
"Ik neme je nooit weer mit naor een winkel," snauwde Lutske bij 't
instappen. "D'r is altied wat as ie d'r bij binnen. Ie zien zels mar daj' een
ni'j pak kriegen. Om mij gaoj' in dat voege ding naor de bruIloft. Je
meugen veur mien pat trouwens lieke goed thuus blieven, dan bin 'k d'r
temeensen wisse van da'k de aovend nut goed fesoen deurkomine."
De bus begon te rieden. Ze zatten niet naost mekeer zoas op 'e
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hennereize. Lutske was veurin zitten gaon en Lamert argens in de
midden.
Een dag of wat hebben ze niet al te vule tegen mekeer zegd, mat doe 't
allemaole een betien zakt was, belde Lutske Kaamphuus op, as ze niet
even langes kommen konnen mit een peer pakken kleren. Lamert was zo
min mit naor een winkel te kriegen. Maot vuuftig hadde hij. Now, et was
wel goed, zeden ze, oolde klaanten moj' wat veur over hebben.
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De dooie katte

Lutske hadde begin feberwaori jaorig west en now hadde ze op een
zaoterdagmorgen wat vrouwluden verzocht om d'r een borrel op
kommen te drinken. Dat weren ze onderling al jaoren zo wend. Dat zo
roegelden d'r die zaoterdagmorgen haost geliektiedig vier vrouwluden bij
Lamert en Lutske over de drumpel. Wietske van Aorend Niek, Trien van
Fedde, Wuben Annegien en Dirkien van Oene. En et was drekt een
gekaekel van heb ik jow daor. Lutske wodde fielseteerd, kreeg kedogies
en tuten, en Lamert wodde deur de vrouwluden ok onder hanen neumen.
"Ik daenke dat ik now mar even bij Aorend kieke," zee Lamert, doe
de fielsetaosies an kaant weren. "Die is zeker wel thuus, Wietske?"
Wietske nikte.
"Wodt etje te machtig mit al die vrouwluden, Lamert?"
"Kiek," gnees Lamert, "zoe'n hiél harem om me toe is mij te vule van
't goeie. Ik hebbe an Lutske al meer as de hanen vol."
"We vreten je aanders niet op, heur," zee Wuben Annegien.
Mar Lamert heurde 't al niet meer. Hij dee krek de deure aachter him
dichte.
"Opruumd staot netties," zee Lutske, "now kun we temeensen vri'juut
praoten."
Now, dat vri'juut praoten, dat gebeurde. Ze hadden al rap van alles en
iederiene bij de kop. Et raffelde heur van de mond.
"Dat ei toch zoe'n zaachte winter is, now," zee Wietske, "t is
werachtig krek meitied. As we d'r zo deur scharrelen, kniep ik de hanen
dichte."
"Ik hebbe aanders liever wat vost," zee Dirkien.
Ze keken heur verheerd an.
"En ie bin aanders zo klumerig, Dirkien," zee Trien, "ik dochte dat et
jow wel naor 't zin weerde."
"Now," zee Dirkien, "Oene zegt dat et mar et beste is as 't even goed
vröst, dat alle ongemak in de grond dood gaot. Eers hej' van 't veurjaor en
van-de-zoemer weer allemaole slakken en moggen. Die smerige slakken
hebben oons de veurige meitied et hiele erebeiebedde leeg vreten. Alle
aovens reisden Oene en ik om huus mit een schaoltien zoolt, mar d'r was
haost gien opredden an."

"Ja, ja," zee Wuben Annegien, "d'r zal wel wat aanders aachter zitten,
dat Dirkien liever winter het. Dan is 't lekker ankroepersweer en dan kan
ze Oene de volle laoge geven."
De vrouwluden weren slop van 't lachen. Trien verscheut in de koffie.
Alliend Dirkien keek misbaorig om heur toe en lachte niet mit. Wat een
schaedelike lacheri'je. Kiek weer wat veur Wuben Annegien. Nooit an de
man raekt en altieten zok soorte van praot.
"We hebben een elektrische deken," zee Dirkien.
"Now," zee Annegien, "as ik een man hadde, dan ha'k gien elektrische
deken van neuden."
"Ie hebben makkelik praoten," zee Wietske, "as een elektrische deken
of is, kuj' naor de winkel om een ni'jen iene, mar ik kan gien ni'je Aorend
kopen en 't hietste is daor onderdehaand wel van of. Mar now even wat
eers, hebben jim ok heurd dat die ni'je meensken an 't pad, die opdat spul
van Sipke de Boer zitten, nut mekaander gaon? Ze zeggen dat hij naor
een wiefien op 'e Hoeve gaot."
"Och toch," zee Dirkien, "en dan twiejonge kiender. Zoe'n vrouwgien
blift d'r ok mal mit zitten."
"Nee heur," zee Trien, "ze zeggen dat die kerel van dat wiefien op 'e
Hoeve now hier henne komt. Ze ruilen gewoon?'
"Vreselik," zee Dirkien, "wat een tied! Et komt allemaole van die
aekelike tillevisie en zo. De meensken hebben 't kedaster hielemaole in 't
wilde."
"Ja," zee Wietske, "Aorend zegt altied dat et allemaole om de
tsingtatera boemtatera dri'jt. As jim begriepen wa'k bedoele. Stel je toch
es veur, vrouwluden, dat wij d'r ok zo in omme begonnen te slaon. Dat
Aorend naor jow toe gong, Dirkien, en dat Oene bij mij kwam."
"Misschien was 't best wel es verfrissend," zee Annegien, "aj' altied
zoerstip kriegen dan zit d'r op 't laeste ok gien reuk of smaek meer an.
Een meens moet ok es stamppot wottels en siepels hebben."
Trien van Fedde schokschoolderde van 't lachen, mar Dirkien zee:
"Fuj toch, Annegien, hoe kuj' d'r now zo over praoten."
"Ik daenke da'k jim mar gauw nog een bakkien koffie injutte," zee
Lutske. "Allemaole een gebakkien?"
"Now, ik moet eins om mien feguur daenken," zee Dirkien, "mar now
ja, vol dan mar, ie bin ok mar ien keer in 't jaor jaorig."
"Jeje om je feguur daenken, Dirkien," zee Annegien, "meenske wat
moet ik dan? D'r zit jow ommes gien griezeltien vet in de wege. Waor
maek ie je toch drek omme? En al haj' hier en daor al wat rillen zitten, ae
now je, dan hadde Oene d'r wat hoolvaaste an, moej' mat daenken."
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Trien proestte et weer nut. Lutske leup schuddekoppende aachteruut.
Et stel was aorig op dreef. Ze zol de gebakkies mar pakken. Ze hadde ze
in 't aachterhuus al op een grote schaole klaor zet.
Krek doe Lutske de deure van 't bi'jkeukentien Los dee, sprong de katte
van 't taofeltien of waor de gebakkies op stonnen.
"Wel allemachtig, smerig 11111k ding daj' binnen!"
Ze greep de veger en smeet die de katte nao, doe die de deure uut
sprong. De deure ston op een kiertien. Hadde die Lamert vanzels weer zo
stom west en laot de deure an staon. De sloegerd! Verduld nog an toe ok.
Ze bekeek de schae es. Et hadde nog beroerder kund. len gebakkien was
hielemaole vervreten, een aander half, en de eren was niet iens viiie an te
zien. Ze legde de goeien op een aandere schaole, huize es tegen 't locht en
viskte d'r wat kattehaoren of. Et mos zo mar, wat moj' aanders? As ze d'r
niks van wussen, dan hadde d'r ok gieniene last van. Mar die katte kon ze
wel vergriemen. En Lamert d'r bij. Weeromme in de kaemer schonk ze
nog een keer koffie in en ze gong mit de schaole bij langes.
"Wat zicht dat d'r lekker nut," zee Trien.
"Et is ok lekker," zee Wuben Annegien, die d'r drekt an begonnen
was.
Ze atten de gebakkies aliemaole smaekelik op en gieniene die d'r wat
van ontdekte. Lutske was bliede dat et nog zo beteerd was.
Et zal een uurtien laeter west hebben, dat Lutske de koppies en
paanties opreddede en vreug wat as iederiene drinken wol. Wietske en
Trien mossen mar een bessentien, Dirkien van Oene een advekaotien en
Annegien een glassien boerejongen. Lutske reisde weer aachteruut. Ze
kon eins mitien de trekpot wel even leeg gooien butendeure. Doe ze de
deure los dee, kreeg ze de schrik van heur leven. De trekpot glee heur nut
de hanen en vul op 'e stoepe an diggels. Naost de stoepe lag de katte.
Kreundood. Lutske wodde d'r mal van. Dat aarme dier. Hoe kon dat
now toch? De traonen scheuten heur in de ogen. En hij was toch ok
hielendal niet ziek west of zo. Now hadde ze him verempeld zokrek de
veger nog naogooid vanwege die gebakkies. De gebakkies... 0e god toch.
Et wodde heur zuver dri'jerig veur de ogen. De gebakkies zollen toch
niet... De katte hadde van de gebakkies eten.., en now was hij dood! D'r
was grif wat mit de gebakkies. Dat d'r vergif in zat of zo. Et kon haost
niet aanders. Mat dan mos ze 't drekt zeggen. Ze hadden allemaole iene
opeten. Ze straampelde naor de kaemer.
"Heden, Lutske, wat kiek ie mal toe," zee Wietske, "hej' spoeken
zien?"
"Vulen jirn ok wat?" vreug Lutske.
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Ze keken heur allemaole verheerd an.
"Vulen," zee Dirkien, "wat bedoel ie toch?"
"Bi'j'm ok mal in de huud of zo?" vreug Lutske.
De vrouwluden keken heur nog vremder an.
"Alliend een betien last van zoerbranen," zee Dirkien, "mar dat he'k
wel vaeker."
Doe vertelde Lutske et verhael van de katte en de gebakkies. Et was
doodstille in de kaemer doe Lutske uutpraot was. Wuben Annegien
kwam as eerste weer bi) heur positieven.
"We moe'n de dokter en 't ziekenhuus en zo bellen, dat ze een kaemer
veur oons vri'jmaeken. Je moe'n drekt bellen, Lutske, aanst liggen we hier
allemaole veur 't sul."
"Now moe'n we perberen om niet in paniek te raeken," zee Wietske,
"ik vule nog niks en we moe'n d'r toch vanuut gaon dawwe meer hebben
kunnen as die katte."
"Wat is d'r mit Dirkien?" vreug Annegien. "Bi'j' wel goed, Dirkien?"
"Inienend zo mal in de boek," krimmeneerde Dirkien.
Ze zag zo wit as een schotteldoek.
"Mar even laankuut op 'e baank," zee Wietske. "Jeje d'r weg,
Annegien. Kom Dirkien. Help ze de schoenen es uutstrupen, Annegien.
Zo ja. En now pakken we heur bij de bienen en dan laankuut op 'e
baank d'r mit."
"Hier he'k een buusdoek mit ooldeklonie," zee Lutske, "leg heur dat
mar op et veurheufd. Hoe is 't now, Dirkien?'
"Min," staemelde Dirkien, "et dri'jt me zo mal in de boek omme. Oene
moet kommen, Lutske. As hij now mar thuus is, hij zol krek even naor
de winkel om een ni'je vlooiebaand veur de hond. Hoe moet dat now
dommiet mit Oene, Lutske? Et is zoe'n ongelokkige klongel. Hij kan nog
niet iens een fietsbaand lappen."
"Toe now toch, Dirkien," zee Wietske, "ie praoten as is 't een bekeken
zaeke."
"Ik leuve dat ik spi'jen moet," zee Trien van Fedde inienend.
Ze keken allemaole naor Trien, die rilderig op 'e stoel zat.
"Mar gauw naor 't husien," zee Lutske. "Je weten 't wel te vienen.
Moet d'r iene mit of kuj't zels zoveer redden?"
"Ik komme d'r alliend wel," zee Trien en ze straampelde de kaemer
nut.
"Now moej' drekt bellen, Lutske," zee Wietske. "Hoe eerder as we in 't
ziekenhuus belanen, des te beter as 't is. Dan kun ze oons de maege
leegpompen."

En krek zol Lutske et nommer van de dokter bellen, doe de deure los
daon wodde. Op 'e drumpel sten Oene.
"Goeie," zee Oene.
Mit zag bi'j Dirkien op 'e baank liggen.
"Wat is d'r mit Dirkien te redden?"
in een peer stappen was hij bij heur.
"Schut d'r wat an, Dirkien? Bi'j' van de sokken raekt?"
"Ze hebben oons vergeven," zee Dirkien, "Lutske zal krek om de
dokter bellen. Misschien dat ze oons dan nog bek op 'e tied in 't
ziekenhuus kriegen kunnen."
"De katte is al dood," zee Wietske, "et komt allemaole van de
gebakkies. Daor het de katte van vreten, dat daor het grif vergif in zeten.
En now begint et bij Dirkien te warken. En bij Trien van Fedde ok. Die
zit pp 't husien. Die mos spi'jen."
"Mar die katte heb ik bij de deure legd," zee Oene.
"Wat vertel ie oons now?" reup Lutske.
"Ik mos naor de winkel om een ni'je vlooiebaand veur de hond," zee
Oene, "en doe 'k d'r in de veerte op 'e fiets an kwam, zag ik van verens
dat jini katte krek een tik van een auto kreeg. Ie kennen niks an him zien,
mar hij was zo dood as een piere. Ik wus niet zo gauw wa'k zol en doe
he'k him mar zo lange beneffen de aachterdeure legd. Ik was van doel en
gao op 'e weerornmereize wel even an. A'k et drekt zegge, docht ik, dan
bedarf ik Lutske heur verjaordagsfesien ok nog."
"Mar dan was d'r niks te redden mit de gebakkies," zee Wietske. "Wat
een stiekel nut de voete. Laot de tillefoon mar, Lutske. Kom op, Dirkien,
in de bienen, jonk. Et bin allemaole mar zenen. Oene, help Dirkien es
overaende en doe heur de schoenen es an. Lutske, hael ie Trien es van 't
husien en vertel heur hoe de vôrke in de staele zit."
Doe ze allemaole een betien over de eerste schrik henne weren, kregen
Dirkien en Trien zuver al weer wat kleur in 't gezichte.
"Mar gauw allemaole een borrel," zee Lutske, "daor zuwwe wel van
bekommen."
Ze schonk de reumelties vol.
"Op 'e gezondhied, vrouwluden!"
"Ja," zee Dirkien, "ik dochte verempeld even da'k et hoekien
ommegaon zo!. Fuj toch, wat zat et mij mal in de ropperd."
En doe gaf ze Oene zomar inienend een tuut, daor as iederiene bij zat.
"Now, now," zee Annegien, "now springt Dirkien ok es een keer nut
de baand. Aorend hadde wel geliek mit die tsingtatera, boemtatera,
Wietske. Et dri'jt altied weer op vri'jeri'je nut."
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De hakkeplof

Vlak veer de Paosken was et veurjaor inienend begonnen. De
tietelrozen begonnen te bluuien, et speunkruud broesde de grond uut, de
mesies begonnen nut alle macht te togen en de jongen van et dörp
sjouwden karrevrachten hooft en afval an om et paosvuur zo groot
meugelik te niaeken.
Ei was spekzaoterdag, morgens om een ure of elven, dat Lamert
poestende de keuken in kwam. Lutske was krek an 't reuren in een
pannegien mit rezienebri'j.
"Wat hej' toch?" zee Lutske. "Ie hiemen as een oftaanse hond."
Lamert plofte op een stoel daele.
"t Is verempeld zuver snioekies," zee hij, "zo betied in 'tjaor en dan al
zo waarm. Ik zwiete d'r van. Op 'e berichten hadden ze 't over
vierentwintig graoden. Ik daenke da'k me mar een hemd uutstrupe."
"Af mar wiezer binnen," zee Lutske, "aj' beklumen willen, dan neef
zokke keunsten uuthaelen. Dommiet hej' de huud van de regel en dan zit
ik d'r nar weer mit. Ik begriepe je niet. De meensken hebben vandaegede-dag niks meet om 't lief en d'r kan gien rakkien in de wiend kommen
of et schöt heur in de rogge en ze raeken onder de bienen. De
waachtkaemers van de dokters zitten niet veer niks zo vol. As ik dokter
was dan jachte ik ze alleniaole naor huus toe en dan zee 'k: Trek eerst mar
es goed kleren an en as 't dan nog niet bekomt, dan koj' mat es weer."
Lamert gnees es.
"Gnies ie mar," zee Lutske, "mat ie helen die twin hemden veurlopig
nar mooi an. En dat mooie weer, ie zullen zien dat daor dallie opkomt.
Veurdaj't weten vliegen de haegelstienen je weer om de oren."
Lamert tiepelde wat mit et lepeltien omme.
"Wat zit ie now mit dat reuriezer te friemelen," zee Lutske, "ie zollen
me de rebarberpolle verpoten, of hej' dat al daon?"
Lamert zee even niks.
"Dan bi'j' d'r zeker ok op tegen a'k me een bromfiets kope," zee hij
doe inienend.
Lutske hel op tuit et reuren in de rezienebri'j en dri'jde heet mit een
hottien omme.
"Een bromfiets? Wat moet ie in hemelsnaeme mit een hakkeplof doen?"
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Ze zag Lamert stomverbaosd an. Lamert keek een betien ongelokkig
veur him nut.
"Ik hebbe d'r aenlik al jaoren nocht an."
"Daor wus ik niks van," zee Lutske, "waoromrne hef daor dan nooit
over praot?"
"Now, omda'k wel dochte da'k de wiend van veuren kriegen zoL Ik
weet ja dat ie niks om brommers geven. Ie bin zo stief in dat soorte van
dingen. Mar now hebben ze bij Aorend en Wietske iene te koop en now
docht ik: zoe'n halfsleten brommer da's krek wat veur oons. Een auto
begin ik toch niet meer an op mien leeftied. Mar zoe'n brommer, dat liekt
me toch zo alderiewigst mooi toe! Dan kuj' terneensen es vot kommen en
dan hoeven we een eer niet altied te vraogen. En as ie dan wat minder
stief weren, dan koj' mooi mit aachterop. Dan reden we op een
zundagmiddag as 't mooi weer was een aende Drente in of zo. Naor de
bluuiende krentebossen van Dwingel of naor Zuudlaordermark. Op 'e
fiets is zoks een hiele trap, mar ja, ie zullen netuurlik wel niet mit
aachterop willen."
Lamert zochtte d'r van, mat 't verhael was d'r in ieder geval nut.
"Ie daenken toch niet dat d'r bij mij iene an 't bladharken is," zee
Lutske, "mar wat mij anbelangt gaoj'je gang mar, heur. As ieje op zoe'n
ding ommekommen laoten willen, dan is mij dat best. Aj' mar niet
daenken da'k van alles veur je anslepe af nao een schoffien krebentig
deur huus henne straampelen. En die krentebossen van Dwingel staon
mij wel te plak en Zuudlaordermark is me te drok."
Ze keerde heur omme en leup naor 't gasstel.
"Verdikkeme nog an toe ok, now is me de rezienebri'j ok nog klonterd
deur jow gepraot over die verhipte brommer."
Lamert leup de deure nut om de rebarberpolle te verpoten.
Die middag atten ze rezienebri'j mit kluten d'r in. Over de brommer
wodde niet meer praot, die bleef bij Aorend en Wieteke in 't hokke
staon.
Et was een peer maonden laeter, midden in de zoemer, dat Lamert om
de middag henne een keer fluitende in huus kwam.
"Wat heb ie toch?" zee Lutske. "Je kieken toe as haj' de
honderdduzend wunnen."
"Ik hebbe de brommer kocht," zee Lamert. "Ik dochte, ik zette deur,
wat as ie d'r ok van vienen. Et bin mien centen lieke goed en aj' niet mit
aachterop willen, dan blief mar thuus. Dan gao 'k auiend naor de
krentebossen van Dwingel en naor Zuudlaordermark. Vandemiddag
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brengen ze him. En ik hebbe de leren jasse en de helm ok .overneumen.
Now weej't."
Lamert leup fluitende et aachterhuus in. Lutske hadde zuver gien benul
om wat weeronmie te zeggen. D'r zat werachtig meer in Lamert as daf zo
op 't eerste gezicht zaggen. In 't ankommen ken 't sanders zoen dm1
wezen.
Die middag kwam Aorend Niek mit de beide jongen om de brommer
te brengen.
"Et liekt me 't beste daf drekt mat es perberen, Lamert," zee Aorend.
"Da's misschien nog niet zoen mal idee," zee Lamert.
Hij zette de helm op en trok de leren jasse an. Mit kwam Lutske ok
butendeure. En al was heur telkens om die rotbrommer eins nog niet
over, ze scheut in de lach doe ze Lamert staon zag.
"Je bin krek die halvewieze van de tillevisie, mit die helm op," zee ze.
"Jieremientied wat een aepespul."
De jongen van Aorend Niek stonnen half en half ok al een betien te
gniezen. Et was ok wel wat een wonder gezichte. Lamert, dat lichte
mannegien, mit die knalgele helm opende leren jasse an, die him een slag
te groot was.
"Now moej' even acht geven, Lamert," zee Aorend, "dan zat je
untstokken hoef doen moeten om him an de praot te kriegen en boe ai'
stille holen moeten."
Aorend legde van alles nut over hendels, knoppies, boesjies, de rem en
't tocht. Lantert sten d'r bij en zee dat hi'j 't allemaole begreep. Aenlik zo
ienvooldig as wat, zoen brommer.
"Dan now mar een rontien maeken, zo'k zo zeggen," zee Aorend.
Lanen stapte op 'e brommer, steeg him nao wat geaevenseer an en
tufte et hekkien deur de diek op.
"Mar veurzichtig an," reup Aorend.
Man dat heurde Lamert al niet meer, want hij gaf krek goed gas en
steuf ronkende de diek nut.
"As dat nar goed beteert," zee Lutske, "Lamert kan zo verhipte
klongelig doen bi'jtieden. Ik vertrouwe et aenlik nar half."
"Vaalt mit, je," Zee Aorend, "alleman kan brommerrieden."
Een menuut of wat laeter hadde Lamert de ni'jbouw bliekber al omme
west. Ze heurden film in de veerte ankomrnen en de gele helm was van
verens al te zien. Aorend en Lutske teupen naor 't hekkien toe om te
vraogen hoe 't gaon was. Mar in plak van vaort te temperen, vleug
Lamert as de weerlocht bil heur langes. Hi'j reup wel wat, mar deur 't
kebaol konnen ze 't niet verstaon.
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"Lamert het d'r zeker aorighied an," zee Aorend.
"Hij keek zo benauwd," zee Lutske, "zo! 't wel in odder wezen,
Aorend? As dit spul mar gien lozen het."
"Niks te redden, je," zee Aorend, "Lamert het gewoon de smaek te
pakken, die stuit d'r drekt nog een rontien tegen an."
Die vrouwluden ok a!tied mit heur gekrimmeneer, docht hij. Lutske
was ok al percies zo as Wietske.
Vuuf menuten !aeter kwam Lamert d'r in de veerte weer an.
"Hij bedudet oons wat," zee Lutske.
Ronkende en knallende steM de brommer weer bij heur langes.
"Grote goedhied," zee Aorend, "hij wet grif niet meer hoe as hij
stoppen moet. Hoe moe'n we hier now toch mit an? Now he'k et Mm nog
zo uutstokt, hoe kan 't dan in de wereld bestaon dat hij niet meer wet hoe
as hij dat ding stoppen moet. Wat ok een oele!"
"Now, doe d'r liever wat an as hier wat staon te wiespraoten," reup
Lutske. "Dommiet krigt hi'j nog een ongelok. As hij te hadde deur een
bocht vligt, dan kan d'r wel ik weet niet wat gebeuren. Wat moe'n we
now doen, Aorend? We kun Mm toch niet deuijaegen laoten totdat de
benzine op is?"
Et goelen ston Lutske naoder as 't lachen.
"Kuj' him niet in een bult zaand jaegen laoten, helt?" vreug ien van de
jongen. 'Dan smoort dat ding vanze!s wel."
"En Lamert de bonken zeker stokkend," zee Lutske.
Intied weren d'r weer vuuf menuten omme en Lamert ree, om hulpe
niezende, weer bij heur dae!e. De gele helm verdween weer om de bocht
van de weg.
"Ik wete wat beters," zee Aorend inienend, "da'k daor niet eerder an
docht hebbe. Ik hebbe een peer grote oppers huj in 't laand staon, hier kot
an de diek. We zetten et hekke !os en dan lao'we him in zoe'n buit huj
stoeven. Daor komt him veerder grif niet vale van over."
Mit mekeer draefden ze de diek over en et hekke wodde los zet.
"Is 't laand niet te gatterig?" vreug Lutske. "Veurdat hij bij die bult is,
kan hij wel over de kop vliegen. Dommiet brekt hij de nekke nog, krek
as al die autocoureurs, die gaon d'r ok de iene nao de aandere an."
"Daor komt hij weer an!" reup ien van de jongen.
"Eeduden dat hij et laand in moet!" reup Lutske.
Mar Lamert begreep d'r niks van en jachte in volle vaort deur.
Doe Lamert d'r nog twie ronties op zitten hadde, kreeg hij eindelik in
de smiezen wat ze him perbeerden nut te duden. Manhaftig stuurde hij de
brommer et laand op, schaaide krek bij de hekkepaol langes, hu! 't mar
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amper in de bienen en een peer tellen laeter was Lamert mii brommer en
al verdwenen in de losse opper hui. Et was even doodstille. Doe kwam de
gele helm nut et huj omhogens.
"Je hebben toch niks stokkend, Lamert?"
Lutske perbeerde him de helm of te zetten.
"Mien kni'je."
Dat was 't ienigste wat Lamert zee. hinkende wodde hij in huus
bracht.
En aow zit hij al een peer daegen mit een verzette kni'je in huus te
malkieken. De brommer is trouwens nog malder verzet. Aorend Niek het
him weer mitneumen. Misschien dat de jongen nut de buurt d'r nog op
crossen kunnen as ze de boel wat nut- en bijbeugen hebben.
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De waorzegster

Lamert en Lutske weren mit Aorend en Wietske in de auto naor wat
kunde toe west en doe ze op 'e weerommereize deur Wolvege kwammen,
dri'jde daor de paoskekarniis op volle toeren.
"Heden Aorend," zee Wietske, "zet de auto es an de kaantje, ik hebbe
eins best nocht en maek een slag over de karmis. Wat donkt jow,
Lutske?"
"Drekt veur," zee die, "et is al herwertsjaoren leden dat ik op 'e karmis
west hebbe en now we d'r toch binnen, kuwwe 't in iene reize mitnemen.
Aorend foeterde wat.
"Ik hebbe eers niks gien verlet van die herrie."
"Ikke ok niet," zee Lamert, "we meugen veur mien pat vot-en-daolik
wel op huus an gaon."
"Et is an jim te marken daj'm oold wodden," zee Wietske. "Veuruut,
gien gezeur, de auto an de kaant, we gaon mit 'n vierend de karmis over."
En zo gebeurde et. De auto wodde nog bek een plakkien veur vunnen
en doe stiefelden ze mit 'n vierend de karmis op.
"Wat een kebaol," zee Lamert al nao drie treden, "ik hebbe et now al
bekeken."
"Doe toch niet zo zeurderig," zee Lutske. "Zuwwe mit 'n beidend in de
zweet?"
Lamert keek heur mi as beurde hij 't in Keulen donderen.
"In gien honderd jaor. Woj' soms van me of'?"
Lutske haelde de schoolders op.
"Zullen wij in de zweef, Wietske? Weej' wel dawwe oons vroeger
altied opdrokken leuten deur die knappe jongvent van Akkerman?"
Wietske keek es naor de zweef.
"Ik durf et niet an, Lutske, a'k twintig jaor jonger was dan wus ik et
wel, mar now gaot et me te hoge."
"Ie kun vernemen daj' oolder wodden," zee Aorend.
Wietske dec krek as ze 't niet heurde.
"Weej' waor we wel in kunnen," zee Lutske. "In 't spoekhuus. Willen
jim ok nut, manluden?"
"Nee," zee Aorend.
Lamert zee niks.
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"Wat doen jim toch bokkig," zet Wietske.
"IS bin kranlçjorem," zee Aorend, "wat mekeert jim toch? Jim stellen
jim an as een stel maltaepelige meiden."
Lamert stak een segare op.
"Wij waachten wel, Aorend en ikke, gaon jim mat in 't spoekhuus en
pas mat op dat ze jim d'r niet holen."
De beide vrouwluden stapten in een autogien en reden et spoekhuus in.
Aorend en Lamert bleven schuddekoppende buien staon te waachten en
heurden de vreselikste galpen nut ei spoekhuus weg kommen.
"Ik bin bange dat Wietske op disse meniere vannaacht weer gien oge
dichte dot," zee Aorend, "as ze hew zo opwint dan is 't mii de slaoperi'je
altieten in de hobbel. Dat is ok zo as d'r wat spannends op 'e tülevisie
west het. Dan is 't naacbs jeu gereis van in en wat bedde en een gejeuzel
van hier tot gunder. En ik kan 't belieden."
"Lutske slapt altied as een osse," zee Lamert, "en ze snorkt d'r bij as
een dregonder."
I-ii'j tikte een betien aske van de segare.
Een klein schoffien laeter kwammen de beide vrouwluden gierende
van de wille in et autogien et spoekhuus weer nut rieden. Lutske hadde de
hoed aachtersteveuren op en Wietske hadde onderwegens een ledder in
de kouse kregen. Van boven naor beneden. Mat et kon allemaole niks
schelen. Ze hadden in jaoren niet zoe'n wille had, zeden ze.
Mii 'n vierend slinterden ze de karmis een keermennig over. Luiske
kocht een poede noga en Wietske een stokniennig keneelstokicen.
"Waorornme gaon jim niet es naor de schiettente?" zee Wietske tegen
de manluden.
"Och meenske," zee Aorend, "wat kan mi'j die verhipte schiettente
schelen. Dat klumerige gedoe hete. Et hangt me kilemeters de strotte
nut."
"As we now es een poede eulieflutten kochten," zee Lamert, "en as we
dan es op huus an gongen. Eulieflutten zo'k nog wel zin an hebben."
"We kun St jim gien kaant op," zee Wietske, "now toe dan mar,
lao'we dan mar op huus an gaon. Et nocht is mii al lange over deur dat
gelamenteer van jim."
Inienend bleef Lutske stille staon en ze greep Lamert bij de Mand.
"len ding nog, Lamert, ien ding nog en dan meuj' zovule euliekoeken
kopen af willen en dan gaon we drekt naor huus toe. Mar eerst nog ien
ding."
"Now, wat dan?" vreug Lamert.
"Dawwe tegere naor de waorzegster gaon."

"Gien daenken an," zee Lamert.
"Weej' wel," zee Lutske, "dawwe, doe we nog verkering hadden, d'r in
Grunningen es henne west hebben. Dat meenske zee doe dawwe acht
kiender kiiegen zollen en 't bin d'r mat twieje wodden."
"Now en," zee Lamert, "woj' daor now nog wat an veraanderen dan?
Da's een bekeken zaekien, donkt me. Dan haj' indertied mar wat
toeschieteliker wezen moeten."
"Gao now mat mit Lutske naor die waorzegster toe je," zee Aorend,
'Man is 't zin gerust. Des te eerder kun we op huus an."
Lamert bromde wat van vrouwluden die de kolder in 't heufd hebben
en leut him doe as een mak schaop mitnemen.
Et was schiemerig bij de waorzegster. D'r braande mar ien klein
laampien. De waorzegster zag d'r nut zoas alle waorzegsters d'r uutzien.
Kleurige kleren an en een doek mit rinkelende munties omme. Ze keek
Lamert en Lutske an en ze keek in de glaezen bolle veur heur op 'e taofel.
In de woonwaegen aachter et tentien heurden ze een pappegaai tekeer
gaon.
"Laot jow rechterhaand es zien," zee de waorzegster tegen Lamert.
Lamert legde de rechterhaand op 'e taofel.
"Aandersonime je," siste Lutske.
De vrouw zee niks. Ze nam Lamert zien haand in heurend, keek en
streek d'r over henne. Soms keek ze in de glaezen bolle, soms keek
ze Lamert recht in de ogen. Die dri'jde wat ongemakkelik op 'e stoel
omme.
"Ik zie een vrommes," zee de vrouw inienend.
"Waordat?" vreug Lamert.
"Sst," zee Lutske, "stille now toch."
"Ik zie een vrommes, een vrommes mit zwat haor."
Ze dee de ogen d'r bij dichte.
"Et is bij een huus wit blienen veur de ruten en een pereboom naost de
baander."
Mons huus!" zee Lamert verheerd.
"Sst," zee Lutske.
"Et is midden in de naacht," zee de waorzegster. "De vrouw komt
dichter op jow of. Je kieken beur recht in de ogen."
"Is ze oold?" vreug Lutske inienend.
"Sst," dee Lamert.
len ogenblik was 't stille.
"Ze is jong," zee de waorzegster, "et is een mooie jonge vrouw."
Doe kwam Lutske rempend in de bienen.
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"Zo is 't wel genoeg," zee ze. "Kom mit."
"Waoromme?" vreug Lamert, "et begint bek spannend te wedden."
"We gaan naar huus," zee Lutske. "Et is me een mooi spul, ieje St
een wildvremd vrommes midden in de naacht bil oons op't hiem. Ik wil
d'r gien praot meer van heuren. Et is iene grote halvewiezeboeL"
Ze raamde de deure los en leup naor buten toe. Lamert kwam bent
veraltereerd nao.
"Now," zee Wietske, "wat zee ze?"
"We garni drekt naor huus," zee Lutske, "ze badde ailemaole verwijde
praat, dat Lamert wat mit een aander wief het en zo. Praat van lik me 't
vessien."
Ze leupen naar de auto toe.
"Toch kan zoks best," Zee Wietske, "ja, ik zegge vanzels niet dat
Lamert zoen schuinmesjeerder is, max ik hebbe lessend lezen, dat
manluden van om de zestig nog wel es van zokke bevliegings kriegen
willen. Dan begint et nog ien keer goed te broezen, za'k mat zeggen, en as
dat gebeurd is, dan bin ze d'r geleuf ik ok veur altied of."
Lutske zee niks en keek heilig veur heur nut.
Zonder euliekoeken kocht te hebben reden ze naor huus toe. Ze
praotten onderwegens niet al te vule.
"Zet oons d'r op 'e hoeke mar nut," zee Lamert, doe ze deur et dörp
reden."
"We willen jim aanders best wel veur de deure afzetten," zee Wietske.
"Welnee je," zee Lamert, "et is ja mat een tree of wat. Dat laeste
tippien lopen we wel."
Ze stapten nut, Aorend toette nog een keer en doe stapten ze de dick
nut op huus an.
"De buurt is al op bedde," zee Lamert.
"Ja," zee Lutske.
Ze was nog niet botte praots.
"Heb ie de sleutel?" vreug Lamert.
"Nee, ie hebbende sleutel," zee Lutske, "ik hebbe himje vandemiddag
geven en ie hebben him in je jassebusien stopt. Ik hebbe 't zels zien. Ie
willen me toch niet vertellen daj'm votknoffeld hebben!"
Lamert vuulde en vuulde nog es.
"Ik hebbe een gat in de buse," zee hij.
"Vuul dan de aandere busen es nao, misschien hej'm daor in daon."
Lamert vuulde.
"Niks."
"Wel allemachtig, grote klungel daj' binnen," zee Lutske, "eerst dat
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gedondeijaeg mit een vremd wief hiere op 't hiem en dan de sleutel ok
nog votmoezen!"
"Ik perbere wel a'k et ziedraem Los kriegen kan," zee Lamert,
"misschien dat et wel mitgeft."
"Lokt je nooit," zee Lutske. "Ik stappe naor Aorend en Wietske toe,
die bin toch nog niet op bedde, dan kan Aorend mit een ledder kommen.
Af dan over 't platte dak klauteren, dan kuj' d'r in kommen, want daor
staot een raempien los?'
Ze leup foeterende et pattien of. Lamert perbeerde of d'r beweging in 't
ziedraem te kriegen was. I-Ii'j was d'r krek zoen schoffien mit an 't morrelen, doe d'r een auto de diek op kwam die Lamert een peer tellen laeter in
't volle locht zette. Lamert keek verbliend tegen et scharpe locht in.
'Tin ie dat, Aorend?" reup hij.
D'r kwaminen goenend nut de auto weg op Lamert of.
"Zo mam, op kerwei?" zee d'r iene. "Mal dawwe je zo over 't mad
kommen. Zweer mar es op, wat zuuk ie hiere en wie bi'j'?"
Doe zag Lamert dat et pelisies weren. Een man en een vrommes.
"Ik bin Lamert," zee Lamert, "en ik wone hiere."
"Dat zeggen ze allemaole," zee de iene pelisie. "Pepieren en zo, kuj' dat
bewiezen?"
"Nee," zee Lamert, "ik hebbe de sleutel verleuren en now is Lutske de
diek nut naor Aorend Niek toe om een ledder."
"Ja, ja," zee et vrommes. "Een mooi verhael, mar es tegen de mure
jow, hanen in de hoogte, bienen wieduut. Zo ja. Dan zuwwe jow de
busen es naovulen."
"Ik hebbe een gat in de buse," zee Lamert, "daor is de sleutel
deurfloept."
Krek doe ze Lamert zo te pakken hadden, kwammen Lutske en
Aorend de diek dwas mit een ledder.
"Grote goedhied," schrok Lutske, "de pelisies hebben Lamert bij de
vodden. Ie kun hint ok gien mement alliend laoten."
Et hadde nog hiel wat haelen om de klinke veurdat alles zoe'n betien
uutstokt was, de pelisies vot gaon weren, Lamert over 't platte dak
kreupen was, de deuren los daon hadde en Aorend ofzakkebaand was mit
de ledder onder de aarm. Doe zette Lutske nog mar een kannegien thee.
"Laete bin we toch al," zee ze, "en om eerlik te wezen bin 'k eins nog
bliede toe nao al die meraokels."
"Hoezo?" vreug Lamert, "ik dochte daj' nog giftig op me weren."
"Och heden nee," zee Lutske, "heb ie wel in de gaten dat die
veurspelling van de waorzegster al lange uutkommen is?"
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Lamert keek heur verbaosd au.
"Een jong vrommes dat midden in de naacht hiere op 't hiem op jow
ofkwam. Now, dat was vanzels dat vronunesien van de pelisie. En ik was
zo halvewies da'k dochte, now ja, ie hebben wel heurd wat Wietske zee,
dat et bij manluden van jow teeftied nog wel es broezen wil."
Lamert gnees es.
"Ruum de boel mar op," zee hij, "dan gaon we op bedde en misschien
dat d'r dan nog wel wat begint te broezen ok."
"Halvewieze stief daj' binnen," zee Lutske, en ze knipte et locht van de
kaemer nut.
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Bruiloft

Op 'e zesde meie weren Trien en Fedde veertig jaor trouwd.
"D'r staot een pracht van een hoge bij heurend op 'e dam," zee Lutske,
die de diek even uut west hadde. "De buren hebben d'r nogal wat an
daon, donkt me. En d'r staot een vlagge op 'e naalde van 't dak. Hoe ze
him dat klaorspeuld hebben mag Joost weten. Naost huus stonnen ok al
een peer auto's, dat de jongen zullen d'r wel wezen om keur op te haelen.
Ze gaon vandaege wat nut toeren, zee Trien de veurige weke,
onderwegens eten ze argens mit de femilie en dan bin ze hier vanaovend
weer veur de bruiloft."
"Rarrejakkes," zee Lamert.
Hij legde de kraante an de kaant.
"Ik wol dat disse dag veurbi'j was. Ik gao nog liever mit kaanferballen
bij de streek langes as da'k naor een bruiloft moet."
"Anstelderi'je," zee Lutske, "ie zeuren d'r now werachies al
daegenlaank over daj' naor die bruIloft toe moeten. Et zol me ok wat. Dat
gekrimmeneer om niks altieten. Eerst die halvewieze kemedie mit die
klerekoperi'je en d'r now tot et laeste toe over deurzeuren."
"As ie now es zeden da'k niks te kouster bin," zee Lamert, "da'k
liefzeerte hebbe of zo."
"Ik daenke d'r niet an," zee Lutske, "ie gaon gewoon mit. En ie zullen
zien dat etje nog toevaalt ok. Die ure of wat bin zomar omme. Et is mar
een tik an 't oor. En zoen slimme feestboel wort et trouwens grif niet."
"Docht ie van niet?"
Lamert keek Lutske vraogende an.
"Och," zee Lutske, "Trien en Fedde bin nogal wat an de karke, dat ik
wil d'r niks van geleuven dat et een wildeboel wodt. Gewoon een rustige
en degelike bruiloft, doe d'r mar es daenken omme."
"Ik hoop et," zee Lamert, "dat gespring en die keihadde meziek en zo,
et is mij allemaole mar niks."
Die aovend dce blieken dat d'r een macht volk op 'e bruiloft
ofkommen was. Trien en Fedde hadden een grote femilie en een protte
kunde en et dec blieken dat et volk wel opkommen was. Naodat ze heur
fielseteerd hadden, keken Lamert en Lutske es om heur toe.
"As we now es dichte bij de deure zitten gongen," zee Lamert, "dan
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bun we veer nut de buurt van de meziek en de rook wil d'r ok wat vat. En
dan holen we mitien twie plakken vrij veur Aorend en Wietske, want die
zie 'k nog niet."
Mat dat plakken vrijholen gang niet deur. Krek twie stoelen weren d'r
nog over. De rest was bezet deur een ploeg meensken nut Noordwoolde.
Femilie van Trien. Lamert keek een betien wiefelende naar al dat vremde
volk, mar een gezet vrommes maekte een gebaar dat ze mar anschikken
mossen. En dat deden ze doe mat. D'r kwam koffie rond en gebak en ze
zwaaiden naor Aorend en Wietske, die ok op zuuk weren naar een
plakkien en vlak bil de meziek te lane kwa.mmen.
Et vrommes slingerde mit Lutske an de praat. Ja, ze weren femilie van
Trien, dat klopte. Omslaachtig stokte ze nut hoe as 't percies in mekeer
zat. D'r kwammen een aachternichte en een omke an te passe, mat
slimme dudelik was 't verhael niet. De man die bil de vrouw heurde zee
niet al te viiie. I-li'j nikte zo now en dan wat, mat leut zien vrouw et
woord doen. Lamert vreug as hij misschien in de stoelemaekeri'je zat. De
man schuddekopte.
"Hij is afkeurd," reup de vrouw naar Lamert, "vanwege de rogge. Hij
het oe zoe'n zwakke rogge."
Tegen Lutske begon ze een verhael over alle ziekenhuzen die ze
aflopen hadden en alle dokters die ze versleten hadden. Mar de man van
de meziek onderbrak beur. Intied weten de kofliekoppies ophaeld. Of
iederiene een borrel veur him staan hadde, vreug de man van de meziek,
dan kannen ze et bruidspeer toezingen. En mit et glas in de Mand zong
alleman dat ze nog mat lange leven mochten. Lamert kreeg een drokkerd
in de ziede van ien van de Noordwooldigers en d'r vlutte him een half
berenburgien over de boezeroen. Lamert zee een mal woord, man d'r was
gien meens die 't beurde in 't kebaol. Alliend Lutske hadde 't zien en
stopte him stiekem een buusdoek toe. Gremietig gang Lamert weer zitten.
De man van de meziek kondigde de sni'jballe-foxtrot an. Trien en Fedde
begonnen en iedere keer dat d'r fluit wodde deur de kerel van de meziek,
raekte et daansvioertien voller. Et Noordwoaldiger vrommes hadde
Lamert op 'e schoolder tikt.
"Wat dankt je, maat," hadde ze zegd, "zullen wij hint ok es van
ketoen geven?"
"Gien spraoke van," zee Lamert, "ik mag niet van de dokter. Ik hebbe
al jaoren last van knarp in de kni'jen en ik gao d'r ok zoman deur henne."
Et vrommes pakte ien van de jongkerels bil de taofel weg. Rent man
was op Lutske ofkommen en hadde zels een lichte buging ntaekt. Even
laeter zwierde Lutske mit him over de vloer. Now ja, zwieren, ze botsten
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tegen iederiene op, zo vol was 't. Mar daansen kon die kerel aanders wel!
De hiele aovend zat hij aenlik gien mement rustig op 'e stoel. Hij zette
alle vrouwluden of.
"Och, zoks is veur Gradus een verzettien," zee et vrommes tegen
Lutske, "et vaalt niet toe aj' ofkeurd binnen en ie zitten de hiele dag
zonder liefhebberi'jen thuus. Een meens wil toch wat, now?"
Lamert hadde nog vraogen wild of zoks niet slim op 'e rogge ankwam.
Mar een meens zegt rap te viiie, dat hij bul him ok mar stille.
"Dus jow man is ok een ramplesaant," zee et vrommes tegen Lutske.
"Een peer wrakke knijen, heurde 'k?"
Lutske nikte.
"Ja meens," zee 't vrommes, "komt de tied, dan kommen de plaogen."
De meziek zette een riegel mitzingers in. Aachter mekeer galmden ze
deur de zael. De koppel jongvolk an de taofel van Lainert en Lutske was
d'r bij op 'e stoelen staon gaon. D'r gongen een peer glaezen bier over de
taofej en een bitterballe ruulde et daansvioertien op.
"Oiee, olee," reup et jongvolk, doe de meziek een ogenblik stille was.
"Oonze jongen," raosde et vrommes tegen Lutske, "oonze jongen mit
anhang, is 't gien gezonde ploeg?"
Ze glunderde. Lamert sleug zien berenburgien aachterover. Lutske
nikte naor de vrouw, weeromme raozen hadde gien inkelde zin.
"Polenaise," reup ien van de jongen.
Dat woord wodde overneumen deur de rest van 't jongvolk en de
meziek zette weer in. Mit Trien en Fedde veurop vormde d'r him al rap
een sliert volk, dat tussen de riegels taofels en stoelen deursprong.
"Kom op," zee et vrommes en ze pakte Lamert bij de schooiders, "de
polenaise is veur iedere gek."
Lamert legde heur de hanen op 'e schooiders. Die vuulden kwabberig
an. Gradus en Lutske kwammen aachter him an. Gradus zong uur volle
bost de lieden mit. Et zwiet leup Lamert bij 't gezichte langes. Hier en
daor gong een stoel tegen de vlakte. De beide buterdeuren kwammen d'r
bij los en mit mekeer maekten ze een slag om de harbarge. Zingende en
hossende. In de harbarge kwammen Trien en Fedde nog op 'e schoolders
van een stokmennig gewoepste jongkerels en ze wodden nog een keer
toezongen. De ondeijurk kwam Trien een tippe onder de jurk weg en ze
raekte tot groot vermaek een schoe kwiet.
Doe ze weer zoe'n betien te plak zatten, hadde Lamert de boezeroen
half tot de broek uut en Lutske miste de buusdoek. Nog ien keer dinderde
d'r een riegel suksesnommers deur de zaei. Doe kwam de bediening mit
koffie en boities bij langes.
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"En ie zeden dat et een rustige, degelike bruiloft wodden zol," zee
Lamert tussen twie kappen deur tegen Lutske. "Omdat Trien en Fedde
nogal an de karke binnen."
"Dat bin ze ok," zee Lutske, "mar de tieden veraanderen now
ienkeer."
Dat Trien en Fedde an de karke weren dee trouwens nog blieken ok.
Een peer kiender begonnen stencils uut te patten. Fedde bedaankte
iederiene veur de komst, de kedo's en de bloemen en zee dat et een
knal-aovend west hadde. En hij verzocht iederiene et lied mit te zingen.
De tekst stoa op et stencil. En mit een lief vol draank en bitterballen zong
alleman staonde 'k Wil U o God mijn dank betalett Doe speulde de
meziek zachies Auf Wiederseken, Auf Wiedersehen. De eerste meensken
zetten of. Lutske slokte de laeste koffie deur. Ze voeskten mit et
Noordwooldiger vrommes.
"Een machtige aovend," zee die.
Lamert en Lutske nikten. Ciradus zong as ienigste nog nut volle bost
mit de meziek mit. Aus Wiedersehen, Aus Wiederse/jen.
"Mar kalmpies an mit de kni'jen," zee hij tegen Lamert.
"Et zelde ruit de rogge," zee Lamert.
Doe stapten ze de deure nut, de frisse locht in. Aus Wiedersehen,
heurden ze aachter beur. Aus Wiedersehen.
"Ik mag hopen van niet," bromde Lamert.
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De griezelfilm

"We mossen dommiet ok mat es een keer op bedde," zee Lamert.
Hij gaepte es en keek op 'e klokke.
"Ze bin al weer mit 'n elven. Ik zol zeggen, schink nog mat ien bakkien
in en dan vertrekken we doukies."
"Wat zoj' d'r van zeggen a'k oons aanst ieder es een borrel inschonk,"
zee Lutske.
"Een borrel? Wi'j' op 'e laete vri'jdagaovend zomar mit 'n beidend an
de draank? Dat doen we toch nooit?"
"Och nee," zee Lutske, "mat ik hebbe d'r nog niks gien nocht an en
gao op bedde. Et zit hier zo gezellig tegere, vien ie ok niet? En butendat
he'k eins best wel zin an een borreltien. Dan maek ik oons d'r een peer
lekkere happies bij toe. Ik hebbe nog een blikkien makreel op 't
kelderrim staon. Now, wat donkt je?"
"Ik hebbe niks gien zin an een happien mit makreel op 'e laete
aovend," zee Lamert, "ik wil op bedde. Ik hebbe et lief vol koffie en we
hebben ieder een knoert van een gevulde koeke had, dat ik bin toekocht.
Ik begriepe trouwens niet dat ie 't zo rekken willen vanaovend. Wat
bruud ie aenlik nut?"
Lutske pluusde wat an heur vest omme.
"D'r komt dommiet nog een spannende film op 'e tillevisie," zee ze.
"Die wo'k toch zo graeg zien, Lamert."
"Hoe laete begint die film?" vreug Lamert.
"Half twaelf."
Mn hoe laete is die film oflopen?"
"Tegen half twieje."
"Half twieje?"
Lamert kwam mit een hot overaende.
"Ie daenken toch zeker niet da'k tot diepe in de naacht naor de
tillevisie zitten gao te kieken. Wat veur film is dat aenlik? Et moet wel
wat biezunders wezen as ie je naachtrust daor veur opofferen willen."
"Een verschrikkelik spannende film," zee Lutske. "Wietske zee
vandaege nog tegen me dat die film oons eins niet ontkommen moch. Zij
en Aorend hadden him indertied al es in de bioscoop zien. Aorend hadde
laeter zegd dat hij nog nooit zoe'n spannende film zien hadde.
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Halverwege de film hadde hij Wietske bij de haand pakt, zo spannend
en griezelig was 't west. 't Was krek as doe ze nog jong weren en
verkering hadden, zee Wietske, zo haand in haand in de bioscoop."
"Now," zee Lamert, "wat Aorend en Wietske doen moe'n zij weten,
mar ie verwaachten hopelik niet van me da'k in 't holst van de naacht
naor een film zitten gao te kieken en da'k jow haand d'r ok nog bij beet
hole. Ik wil op bedde. Mar ie meugen best kieken veur mien pat."
"Et gaot over een man," zee Lutske, "een man die een vrommes van
kaant maekt. Een vrouwgien nut de waarme buurt. En d'r bin nog drie
ere manluden bij, now hen en in de loop van de film helpt hi'j die
allemaole naor de aandere wereld, zodat ze him niks maeken kunnen.
Mar d'r is een maegien, die zicht dat allemaole. Die het een appatte gaove
za'k mar zeggen, en die gaot naor de pelisie. En dan perberen ze de
moordener te pakken te kriegen, mar ze wet vanzels niet percies hoe die
d'r uutzicht. Snap ie wel?"
"Nee," zee Lamert, "ik begriepe d'r niks van. Hoe kuj' now dingen zien
aj' d'r niet bij binnen?"
"Ie snappen ok niks," zee Lutske. "Zoks numen ze telepathie en zo,
zokke meensken hef zat. Jederiene het et misschien wel een beden over
him."
"Ik verneme nooit wat van zoks," zee Lamert.
"Dat komt omdaj' zo verhipte nochteren binnen," zee Lutske, "ie
hebben gien fantasie, ie kun je nooit argens in inleven. Dat maegien mit
die gaove komt ok nog bij de moordener in huus. En dan perbeert hij
heur ok van kaant te maeken. In 't laeste zit hij heur nao over et platte
dak. Zo vreselike griezelig, zee Wietske, ze hadde in 't laeste niet meer
kieken dust. Een stokmennig vrouwluden in de bioscoop hadden gild en
d'r weren ok goenend vollopen. Die was 't te bar wodden. Kuj' naogaon.
Now kiek, en om daor now allienig naor zitten te kieken, ik bedoele mit
'n beidend is 't zovule gezelliger."
"Zoe'n film is mede praot niet weerd," zee Lamert. "Ik viene trouwens
niks an films. Een netuurfilm vien 'k wel mooi en een kwis vien 'k ok wel
aorig, mar veeiderkan 't me niks schelen. In wezen kan die hiele tillevisie
me niks schelen. En butendat, et is me gewoonweg ok vusen te laete."
"Ie praoten bek zoas 'tje uutkomt," zee Lutske. "Ie willen nooit wat
doen om een aander es te gerieven. Lessend doe dat ellendige boksen
midden in de naacht op 'e tillevisie was, wie zette de wekker doe op half
drieje? Ieje! Doe koj' wel in 't holst van de naacht bij de tillevisie zitten.
En ikke vanzels ok wakker deur die rotwekker. En a'k midden in de
naacht wakker wodde, dan bin 'k ok mitien klaor wakker. Ik hebbe de
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hiele naacht gien oge meer dichte daon. En dat allemaole om een peer
halvewiezen die mekaander veur een half miljoen of daoromtrent de
peinze bont en blauw slaon."
"Dat is sport," zee Lamert, "en ik bin gek op sport. Ik was vroeger een
baos-körfbalder al zeg ik et zels. Mar now gao 'k naor boven. Blief ie mat
gerust bij die film zitten te kieken."
"Now, dat doe 'k ok echt wel," zee Lutske, "maek je daor mar niet
drok omme. Ie weten niet waj' missen."
Lamert klauterde de trappe op en Lutske vuulde an alle deuren as die
wel goed op 'e grundel zatten, want mit zoe'n griezelfilm leefde ze altied
zo mit, dat ze soms zuver wat bangachtig wodde. Dat de deuren mossen
wel goed op slot zitten.
Doe de deuren allemaole potdichte zatten, schreuf Lutske de kachel
nog wat op en ze schonk heur een glassien rooie wien in. Buten wiegden
de takken van de appelboom veur de volle maone langes. Ze keek et glas
es uut. De buren weren al op bedde. Et straotloçht veur 't huus was al uut.
D'r was nargens een lochien meer te bekennen. In 't locht van de maone
zag ze een katte onder de hede langes sloepen. Ze nam een slokkien van
de wien, dee wat chips op een paantien en gong behaegelik in de stoel
zitten. Eii doe begon de film.
Now, de film wâs spannend, krek as Wietske al zegd hadde. En
griezelig ok! len veur iene rekende de moordener mit zien slaachtoffers of.
De pelis?e ston veur een raodsel. Lutske zat stief in de stoel te kieken. Ze
vergat de wien en de chips hielemaole. Ie zollen d'r werachies koold van
wodden. En dan dat aarme maegien, dat niet deur hadde dat die kerel de
moordener was! Ze leut heur ok nog mittronen naor zien huus. De rillings
gongen L&ske over de rogge. Et mos je toch mar overkommen. En doe
wodde et maegien in de film staorigan geweer wie as ze veur hadde. Ze
perbeerde vot te kommen, grundelde een deure, steuf een trappe op en
kwam op et platte dak van een flatgebouw te lane. D'r hongen lienen vol
waske. Ze keek over de raand van et dak. Beneden heur in de diepte lag
de straote, d'r ree een riegel auto's. Speulgoeddinkies. En doe was de
moordener inienend ok op et platte dak. Et maegien perbeerde him nog
te ontkommen tussen de lienen mit waske deur. De witte laekens
wapperden een beden in de wiend.
Doe schrok Lutske zoas ze nog nooit schrokken was. In een tel hadde
ze wat wits butendeure veur 't glas langes zien gaon. D'r struunde
verempeld iene om huus henne. En dat midden in de naacht! Misschien
wel een kerel. Misschien wel krek zoe'n kerel as uut de film of iene die op
auiendstaonue vrouwluden loerde. En zij zat liekem alliend in de kaemer
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mit de gedienen Los. Ze zol 't wel uutraozen willen, mar et was krek as ze
gien geluud uutbrengen kon. Et was krek as ze vaastebunnen zat op 'e
stoel. De treden van de kerel op 'e tillevisie knasten in et grind op et platte
dak. Doe heurde Lutske geluud in et aachterhuus. De buterdeure piepte,
zo wisse as wat. D'r was iene die de deure los doe en now in 't
aachterhuus ommeschoemelde. Et zwiet brak heur an alle kaanten uut.
Op 'e tillevisie raosde et maegien. De man hadde heur eindelik te pakken
kregen. Op dat mement gong de kaemerdeure op een kiertien eupen.
Verstiefd van ellende en benauwdens keek Lutske naor de deure.
"Is 't een mooie film?" vreug Lamert. "Ie holen 't nogal even vol zo'k
zo zeggen."
Lutske kreeg hiel staorigan heur spraok weeromme.
"Of bin ie 't, Lamert? Wat doej' toch van bedde? Zat ie an de
buterdeure? Mej' butendeure west?"
"Ik wodde wakker," zee Lamert, "en doe scheut ei me inienend in 't
zin dawwe vergeten hadden om de zak mit oolde kraanten bij de diek te
zetten. En 't is morgen de Laeste zaoterdag van de maond. En as ze betied
binnen, dan liggen wij misschien nog op bedde. Mat wat kiek ie me toch
mal an."
"Ik docht daj' een inbreker weren," zee Lutske, "ik docht daj' krek
zoe'n malle kerel weren as die van de film. Ik dochte werachtig dat mien
laeste ure slegen hadde. Ik dochte daj' me smoren wollen," snokte ze.
Ze kwam zuver bevende uut de stoel en sleug de aarms om Lamert
henne. Die foeterde en zee een peer malle woorden over die verhipte
rottilLevisie.
"Ik kieke nooit weer alliend naor een naachtfilm," zee Lutske, "ie
zollen 't bestarven."
Op 'e tillevisie was de pelisie trouwens nog krek op 'e tied kommen.
De moordener was overmeesterd en een pelisieman hadde de aarm om et
maegien henne sleugen.
"Rustig mat, 't is allemaole veurbi'j," zee de pelisie en ze Leupen et
platte dak of.
Lamert drokte de tillevisie uut, sleug de aarm om Lutske henne en zo
leupen ze de kaemer uut, de trappe op naor de slaopkaemer.
"Rustig mat, 't is allemaole veurbi'j," zee Lamert.
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Vesite

Lamert was op een zaoterdaginiddag drek an 't grösmi'jen, doe d'r een
man en een vrouw de diek daele fietsen kwammen en ofstapten doe ze
Lamert schoeven zaggen. Wat zol dat volk moeten, docht Lamert, zeker
goenend die 't pad vraogen willen. Et was aanders krek as hij dat
vrommes half en half argens van kende. Hij zette de grösmesiene nut.
"Dus ie zoflen de doeste d'r nar weer een keer ofhaelen, Lamert," zee
't vrommes.
"Och ja," zee Lamert, "et moet eins neudig wezen, ei gaot zwaor zoen
eerste keer bij de meitied."
"Jim hebben een hel hiem," zee de man, "daor heb ie de huud wel vol
an."
Larnert nikte.
"Dus jim wonen altied nogal op et zelde slee," zee ei vrommes.
"Ja," zee Lamert, "et zit hier mooi en vule eisen hewwe niet, dat wat
zuj' dan aanders ok bemaelen."
Ik mag doodvalen, docht hi'j bij himzels, a'k wete wie as 't binnen.
}{i'j kon 't trouwens rnuuilik now nog vraogen, want hij hadde al een
betien daon as kende hij heur. Weej' wat, hij mes ze nar es uutheuren,
dan wodde hij 't grif wel geweer.
"En, wonen jim ok nog altied op et zelde plak?"
"Ja," zee de vrouw, "al vuvendattig jaor, mar we bin now een peer
daegen bij een zuster van lijm," ze wees naor de man, "en now was 't
vandemiddag toch zok alderiewigst mooi weer, dat we zeden nao 't eten
zo tegen mekaander: we fietsen even rond, even bi'j alle oolde bekende
plakkies langes. Now, ik zag d'r eerst wel een betien tegenop, heur. Ik
fietse niet zo vule meer, zie. Ik bin wat rimmetiekig de laeste lied en de
bienen willen ok niet al te goed meer mit."
"Zo," zee Lamert en hij docht bij himzels: wie is hier in vredesnaeme
vuvendattig jaor leden weg gaon te wonen? Et mos grif goeie kunde van
vroeger wezen zei' zo zeggen, nar hi'j kon d'r gien touw an vaaste
kneupen.
Opdat mement dee Lutske de veurdeure los.
"Is dat de vrouw?" vreug et vrommes.
"Ja," zee Lamert, "da's Lutske."
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Lutske kwam naor et hekkien toe lopen.
"Oolde kunde'?" zee ze vraogende tegen Lamert.
"Ja," Lamert wiefelde even, "we hebben mekaander wel in
vuvendattig jaor niet zien."
"Ochje," zee Lutske, "now, mar jim kun aanders best wel even mit in
huus kommen om een koppien thee."
Et zwiet brak Lamert nut. Daor haft gesmiet in de glaezen, dommiet
praotte hij him nog hielemaole in de tieze. Die Lutske ok. Allemaole
ni'jsgierighied vanzels, dat haj' now altied mit die vrouwluden.
Doodni'jsgierig mit wie as hij hier ston te praoten.
"Now, een bakkien slobber slao 'k niet of," zee et vrommes, "dan
kuwwe mitien even bekommen. Ik bin veur een peer maonden bek nut
et ziekenhuus kommen, daor hebben ze me hulpen an een verzakking, dat
ik bin nog niks te vule maans. - Kom", zee ze tegen de man, "we gaon in
huus om thee." De man hobbelde heur aachternao.
Doe ze de jassen uuttrokken hadden en in huus zatten, zee Lutske
tegen Lamert: "Now moej' me toch eerst es vertellen wat veur kunde dit
van jow is. Ik leuve toch niet da'k ze kenne."
"Now," zee Lamert, "ja kiek, da's te zeggen..."
Et zwiet brak him now an alle kaanten nut, hij kreeg d'r zuver een
rood heufd van.
"Heremientied, Lamert," zee de vrouw, "ik leuve zuver daj' d'r now
nog rood van wodden. Ie kleurden vroeger ok al zo slim. Ik hoefde je mar
een betien an te haelen, dan stoj' al hielemaole in de braand. Dat dat nao
al die jaoren nog niet overbeterd is."
Grote genaode, docht Lamert, et is verempeld Kobe van Garriet
Mulder. Mar hij hoefde al niks meer te zeggen. Et vrommes stak de
haand al nut.
"Ik bin Kobe," zee ze, "Kobe van Garriet Mulder. Lamert en ik
hebben in vroeger daegen nog een schoffien verkering had."
"Krek," zee Lutske zunig.
"En dit is Evert," zee et vrommes, "die kennen jim niet, Evert komt
van Blaankenham. Daor bin 'k nao Lamert mit in de kunde kommen. En
mit Evert was 't in iene keer raek, dat daor bin 'k de lange hure mit in
gaon."
"Krek," zee Lutske nog es.
Lamert gnees wat as een schoelejonge die ondocht uuthaeld het en
Evert glimkte een betien onneuzel. Kobe stotte Lamert weer an.
"Weej' nog wel van vroeger, Lamert? Dawwe mit een hiele kloft
jongeluden naor de Pinksterkarmis gongen te pierewaaien. Dawwe mit 'n
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beidend in de zweef zatten en dawwe nao de kantiis naor Hepkemes
bossies gongen."
Ze giechelde wat. Evert nokkerde wat mit heur mit. Lamert reurde
drok in 't koppien thee omme. Kobe veegde heur mit een buusdoek om 't
gezichte. Doe stotte ze Lamert weer an.
"En weej' nog wel van die regenbujje, die oons een keer op 'e Lendiek
over 't mad kwam en dawwe doe mit 'n beidend in een hujmiete schoeld
hebben?"
Ze giechelde weer. Lutske keek strak veur heur nut en Evert keek
verbaosd. Ie konnen an him zien dat Kobe him nog nooit mit in een
hujmiete neumen hadde.
"Och de jonkhied, hen," zee Kobe.
Ze deupte een lange vinger in et koppien thee en slobberde et koekien
doe op.
"De jonkhied... Et is d'r now allemaole al lange of. Veurige meitied
he'k een schoft mit de nekke meisterd. De boverste warvels bin versleten,
zegt de dokter, en de heupen he'k bi'jtieden ok ommeraek last van.
Gelokkig dat Evert him in huus wat redden kan."
Ze begon smaekzem de twiede lange vinger op te sabben.
"Ik gao iedere veertien daegen een keer naor de therapeut."
"Pieter de strieker," zee Evert d'r dreugeweg tussendeur.
Kobe keek him even an, Evert zee niks meer.
"Et is gien echte dokter," zee ze, "hij het een gaove zak mar zeggen.
Hij het et in de vingers. Hij masseert me de rogge en hij masseert mede
nekke. Butendat warkt hij mit kruden. En omda'k nogal een gevulige
maege hebbe, krie'k iedere morgen braandnettelthee mit een schep
hunning d'r in. Dat zuvert et bloed niitien, zeggen ze."
Ze pakte Lamert weer bij de aarm.
"Ik vien 't hatstikke aorig dawwe now nog es praoten kunnen. D'r bin
zo staorigan al hiel wat bij weg roegeld. Kiek de kraanten d'r mar op
nao. De hieltied weer een bekende naeme. Egberts jongen, Dine
Hooltrop, Willem Smit."
"Ja," zee Lamert, "ze vergeten d'r gieniene."
"Now, af dat mar in de gaten hebben," zee Kobe, "we moe'n d'r now
nog van profiteren, en af dan mar een betien gezond binnen. D'r mekeert
him nooit wat," ze wees naor Evert, "zo stark as een peerd. Hij kan wel
honderd jaor wodden as hij 't aosemhaelen niet verget. Mar aj' last van
de gaDe hebben zoas ik, dan kuj' je plezier bi'jtieden wel op. En dan ma'k
eins ok gien zoolt hebben om de hoge bloeddrok. Now, wat blift d'r op 't
laeste dan nog over."
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Ze peuzelde mit smaek een haandvol zooltene aepeneuten op, daor
Lutske een schaoltien vol van op 'e taofel daele zet hadde.
"Het hij je wel es van me verteld?" vreug ze inienend an Lutske.
"Niet vaeke," zee die, "alliend daj'm een keer op 'e redens de Lende
uut west binnen."
"Och heden ja, doe het hij me nog op sleeptouw nemen moeten."
Ze gaf Lamert een drokkerd in de zied.
"Ie hadden d'r now een hiele hijs an had," zee Evert inienend, "Kobe
weegt over de twiehonderd pond."
Kobe hoefde him mar even an te kieken en Evert was weer stille.
"Wat et is wee'k niet," zee ze, "ik ete haost niks, mar ik komme zomar
an. Wat krie'k now middags? lene eerpel, een leepvol vet, een stokkien
vleis, een bottien maegere yoghurt en een peer proemen nao. Ik hebbe ok
al es een keer een sherry-kure daon, mar daor wodde 'k zo
alderheiselikste dwiel van in 't heufd."
Ze pakte nog een haantienvol zooltene aepeneuten en keek op 'e
klokke.
"Is 't al bij half vuven? Dan mengen we d'r verempeld wel es vandeur.
Zien zuster zal niet weten waor as we blieven."
Ze hees beur nut de stoel overaende.
"Bedaankt veur de thee za'k mar zeggen en aj'm es een keer bij oons in
de buurt kommen, dan haelen jim de schae mar weer op."
In 't gaankien trokken ze de jassen an en butendeure voeskten ze mit
mekeer. Doe hobbelden ze tegere de weg weer nut. Kobe veurop, Evert
d'r een peer meter aachteran. len keer keek Kobe nog aachteromme en ze
stak de haand op. Lamert en Lutske zwaaiden weeromme en leupen doe
zonder een woord te zeggen et huus in.
"Now," zee Lutske, doe ze weer bij de taofel zatten, "dat was Kobe
dus. Wat een klebiender! Ik snappe niet daf daor indertied wat in zaggen.
Wat een geknarp en gemierk hadde dat meenske. Wat vien ie d'r now
wis van aachterof bekeken?"
Lamert zochtte es.
"Ik kan 't me gewoonweg niet begriepen. Vroeger was 't zoe'n helder
en toeschietelik jonk."
"Toeschietelik?" zee Lutske, ze streek Lamert es pesterig deur 't haor,
"ie doelen op die hujmiete zeker? Wat hej'm daor aenlik daon?"
"Ditte," zee Lamert, hij trok Lutske in iene hael bij him op 'e schoot.
"A'k eerlik bin, hen, dan bin 'k oe zo bliede da'k niet an die Kobe hangen
bleven bin. Ie bin ok iene mit een gebruuksanwiezing, mar et kan me wel
begroten om die aarme Evert."
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"Evert is een sloegoor," zee Lutske, "die hadde drekt in 't begin de
voest beter over de taofel holen moeten. Ik moet d'r niet an daenken da'k
een kerel hadde, die me overal altied geliek in geven zol. Ie moe'n ok es
wat kribberi'je hebben, eers wodt et zoe'n dooie boel. En ie moe'n zo mar
daenken, zoe'n hippertien as mi'j kuj' nog es op 'e schoot trekken, mar
mit zoe'n hotsefotse van een Kobe hadde je dat wel een peer ribben
kosten kund."
En wat d'r doe gebeurde, och, dat gaot ok eins gien meenske wat an!
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De vrijer van Wuben Annegien

Et was op een deensdagmiddag. Lamert was henne te visken en Lutske
hadde krek de thee bruint, doe Annegien van Wuben et pattien op fietsen
kwam. Lutske leup naor de deure toe.
"Heden, Annegien, alles wa'k verwaacht hadde, mar jow niet. We
hebben toch niet steld daj' kommen zollen te theedrinken en dat me dat
ontscheuten is?"
Annegien trok de jasse nut.
"Nee, mat ik wol aenlik wel even mit je praoten, Lutske. Ik hebbe
mezels zo mal in de nusten warkt, dat ik moet d'r mit iene over praoten.
Ik dochte bij mezels: ik lietse even naor Lutske toe. Je kun luustren en ie
bin gien teuterd."
"Gao d'r nar gauw bij zitten," zee Lutske, "dan schink ik oons eerst
even een bakkien bruun waeter in."
Annegien plofte op een stoel daele en Lutske schonk thee in.
"Now, ik zol zeggen kom d'r mar mit veur de draod," zee Lutske.
En doe vertelde Annegien heur verhael.
"Ie kennen Rinske van Dirk wel, now?"
Lutske nikte.
"Rinske en ik kommen nogal es bij mekeer over de heerd, niet dawwe
de boel plat lopen bij mekaander, mar och, et is een aorige flodder en we
bin beidend allienig, dat dan is 't wel aorig aj' es wat anspraoke hebben.
En now hadde Rinske al vaeke zo es zegd: "Ie mossen ok es mit naor
zoe'n aovend veur alliendstaonden, Annegien, dat is toch zo meraokelse
gezellig? Now hadde ik daor nooit zo viiie sjoegem opgeven. Och, ik kan
me aovens alliend aenlik best wel vermaeken. Ie hebben de kraante en de
tillevisie en ik mag graeg bodduren. Dat ik hadde nooit zovule verlet en
gao naor zoks toe. Mar now begon Rinske daor lestdaegs weer over. En
mar beren! Et was zo gezellig, dan kwaj' d'r es uut, en ik kon wel mit heur
mitrieden. Ze nam ok een vrommes nut Ooldelaemer mit, mat ik kon d'r
nog zat bij in. Och now ja, Lutske, ik hadde d'r ok hielemaole gien idee
van wat zoe'n aovend percies inhul. Een gezellige aovend hadde Rinske
et mat over. Ik dochte: och, hier zit een koppeltien te praoten en daor zit
een koppeltien te praoten. Hier bin ze an 't sjoelen en daor bin ze an 't
negenstikken. Ja, wat mo'k me d'r aanders ok van veurstellen. Dat ik zee:
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Now, dan gao 'k een keer mit je mit, Rinske. "Ofpraot," zee Rinske,
"ankem zaoterdagaovend hael ikje an. Half achte moej' klaor staon."
Annegien dronk heur koppien leeg.
"En was 't aanders wat gezellig?" vreug Lutske.
Annegien begon weer te praoten.
"Doe 'k d'r in kwam, Lutske, doe 'k d'r in kwam docht ik drekt:
Annegien, now hej' op 't verkeerde peerd wedded. Een klein zaeltien was
't, et was d'r schiemeri& ze hadden d'r allienci mar schiemerlaampies an.
D'r was een daansvloertien daor as al goenend an 't daansen weren. En ze
keken zo naor me! Och mien maegd, ik vuulde me bek as een katte in
een vremd pakhuus. "Kom mar aachter mij an," zee Rinske, "ik wete et
pad hiere wel." Now, doe gongen we in een peer rieten stoelties zitten bij
een taofeltien an de rund van de daansvloer. "Wat woj' hebben?" vreug
Rinske. "Hebben ze hier ok thee?" zee 'k. "Zoj' vanaovend niet wat
starkers nemen?" zee Rinske. Dat doe he'k me mar een advekaotien
anpraoten laoten. Rinske wuifde intied al es naor een veerdige kerel in
een gruun vest en die wuifde weeromme. "Da's Riekele," zee Rinske, "ie
raeken dommiet wel mit hun in de kunde." En dat was ok zo, want nao
een schoffien kwam die Riekele mit nog iene aanders oonze kaant op.
Die aandere zee dat hij Tiemen hiette. Riekele gong naost Rinske zitten
en Tiemen kwam naost mij te lane. En die kerel mar praoten! Dat hij
geloziemaeker was, dat hij op 'e Gediek woonde, dat hij drie grote
kiender hadde en een kaaste van een huus. Hij pochte d'r zeuven zak vol
van. Rinske en Riekele weren intied de vloer op gaon en Tiemen bestelde
nog een advekaotien veur mij en hij kwam wat dichter naost me zitten.
Ik dochte bij mezels: die pikeur kikt me vusen te glundig nut de ogen,
mar wat kon 'k doen? En doe zee die flaaikerd inienend: "Wat hej' een
mooie overgooier an, Annegien, is die al beknepen?" En van de zenen zee
'k ok nog van nee. Now, doe kneep hij me even in de ziede en hij streek
me even mit de haand bij de hals langes. "Zuwwe de vloer ok op," zee
hij. Ik zal je wel vertellen, Lutske, ik wodde d'r zuver mal van. Mar een
meens is een wonder ding, want in stee van te zeggen: Kerel, ik hebbe
gien verlet van je, doej' mar mit, want eers schaai ie d'r uut en ie willen ok
niet dat ze van je zeggen zullen daj' een douweltien binnen. Dat wij de
vloer ok op. "Krieg me mar om de midden beet," zee Tiemen, "dat hek
et liefste, dan pak ik jow ok om de midden beet." I-Ii'j reuk naor
branewien en segaren. Now, zo bin 'k de aovend deurscharreld. Ik zal je
ien ding vertellen, Lutske, de wereld is finaal van de kook. Ieder zienes
vanzels, heur, en ie zullen mij d'r gien kwaod woord van zeggen heuren,
mar zok gedoe veur ooldere meensken! Et is me toch wat! Ze mossen
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toch wiezer wezen! Pattie van die vrouwluden, hen, poer bin ze. Et bin
krek jongemeiden."
"Ik schinke nog een bakkien thee in," zee Lutske.
"Et malste is," zee Annegien, "doe 't dan oflopen was, doe zee die
Tiemen: "Ik moet woensdag toevallig ok bij jow in de buurt wezen,
Annegien, zoj't goed vienen da'k dan even ankomme?" Now, wat mo'k
waor as iederiene bij ston? Hak nee zeggen moeten? Ik hebbe mar zegd
dat et wel schikte en now is 't morgen woensdag."
Lutske en Annegien praotten nog een schoffien, ze dronken nog een
koppien thee en Lutske haelde nog een trommegien kletskoppen nut de
kaaste.
"Starkte veur morgen," zee Lutske, doe Annegien weer op huus an zol,
"ie moe'n mar zo daenken, hoe eerder aj' d'r of binnen des te beter as 't is.
Et tegenan zien is 't slimste moej' mar daenken. Je zeggen him gewoon
waor as 't op staot."
Annegien nikte mit een bedrokt gezichte, stapte op 'e fiets en hobbelde
et pattien of.
De aandere middags hadde Lamert de diek even nut moeten.
"Een wonder spul," zee hij, doe hij weer in huus kwam, "d'r staot een
grote witte bestelwaegen bij Wuben Annegien veur 't huus."
"Da's een geloziemaeker van De Gediek," zee Lutske.
"Een geloziemaeker van De Gediek?"
Lamert keek heur verwonderd an.
"Het ze de klokke dan stokkend?"
"Nee," zee Lutske raodselachtig, "Annegien het de klokke niet
stokkend, mar ze het kunde kregen an die geloziemaeker, misschien is ze
wel mit die kerel an 't negenstikken, wie zal 't zeggen."
Lamert keek heur stomverbaosd an.
"Ik kan 't je veerder ok niet uutstokken," zee Lutske.
Eredaegs kwammen de beide vrouwluden mekeer op 'e diek tegen.
"En," vreug Lutske, "hoe is je dat gister ofgaon?"
"Best," sneuf Annegien, "ik dochte bij mezels: ie bin in je eigen huus
en ie bin d'r zels bij, dat dan moet et ok al reer kommen wil die kerel je
van de sokken praoten. Now, et geflikflooi begon aanders al rap, heur.
Hij hadde nog mar kwaolik een koppien drinken had, doe kwam hij al
naost me op 'e baank zitten. "Zuwwe een spullegien doen, Annegien,"
zee die viesterd. Ik zegge: "Et staot ziezo, Tiemen, aj' negenstikken willen
is me dat best, mar aanders is daor et gat van de deure. Aandere spullegies
bin d'r mit Annegien niet te speulen. En aj' niet om hek willen, dan kuj'
een lik mit de bri'jslief kriegen."
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"Ie dusten we!," pochte Lutske.
"Ja," zee Annegien, "ik dochte: in ien keer deurbieten, da's et beste.
Now, negenstikken kon hij niet, zee hij, en hij zee ok da'k een flauwe
blei was en dat ik him opfleterd hebben zol, dat hij daordeur wat driest
wodden was. Et zol van mij uutgaon wezen dawwe mekeer mit daansen
om de midden pakt hadden. Now, doe he'k him mal et leksem anzegd.
Poerlelk wa'k, ik stoa te trillen op 'e bienen en in de konsternaosie het hij
de sja!e ok nog liggen laoten. Jonk toch, wat was ik bliede dat die kerel
opkraste. Hoe is 't aanders mit Lamert? Ie hebben hint toch niks zegd van
wat mij allemaole overkommen is?"
'Bi'j' mal," zee Lutske, "Lamert is 't wildste wel van of. En wat as ie
mitmaekt hebben, daor vertel ik him niks van. Ie moe'n nooit gien
slaopende honnen wakker maeken. Mar kom, ik zal om een bolle naor de
bakker, want we hebben de boel schone op."
En zo gong Lutske om een bolle naor de bakker en Annegien leup naor
de brievebusse mit een brieflcaortien veur Tiemen op 'e Gediek, daor as ze
op schreven hadde dat ze de sjale wel aa Rinske mitgeven zol.
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"Och meenske, hooi op," zee Lamert, "a'k d'r an daenke dan lopt et
waeter me deur de mond. Zeg, Lutske, ie zollen me best wel een zoete
hering van thuus mitnemen kunnen. Dan eet ik die stiekem op as de
aanderen slaopen. Dan krijt d'r gien haene naor."
Mat Lutske wol d'r niks van weten. Wat een vieze griemeri'je zol me
dat wodden! Nee heur, daor begon ze niet an. Mat Lamert bleef d'r over
deur tjaantelen en op 't laeste gaf Lutske toe. Now, toe dan mar, et zol ok
wel niet zo vuie hinderen. Aj' laggen te bekommen van een
breukeuperaosie, dan zoj' toch grif wel een zoete hering verdregen
kunnen zoj' zo zeggen.
Aovens op et bezuukure nam Lutske een pottien mit, daor as nog
iene zoete hering in zat. D'r zat ok nog een vluttien eek in en een
stokmennig siepelties. Ze hadde et in de haost van 't keiderrim pakt en
mit een piestieken poede d'r omme henne in de tasse stopt. Lamert was
slimme wies mit de hering en veurzichtig moffelde hij de boel in
't naachtkassien.
Die aovend kon hi'j mar kwaolik zo lange waachten tot de tochten nut
gongen en iederiene in de slaop was. Eindelik was 't zo veer. Stiekem dee
Lamert et kassien eupen en hij haelde de boel bij him onder de dekens.
Zo, eerst et littien d'r of. Omdat hij gien vörke bij de haand hadde, viskte
hij de hering mit de vingers nut de eek. Heremientied, wat was dat
lekker. As piste d'r him een ingeltien over de tonge. In een peer happen
was de hering op. Mit graot en al. Now de siepelties nog. Zo, dat was dat.
Hij veegde him de mond an 't iaeken of. Mar waor mos hij now mit de
eek henne? Et spul reuk wel stark. Hij duste d'r ok niet of te gaon om 't
vot te spuien onder de kraene. Stel dat iene him over 't mad kwam, dat
zol him vusen te mal wezen! Leuten ze now naachs de bloemen mat op 'e
kaemer staon, dan hadde hij 't in een peer vasies geuten. Mar alles was
vot. Doe kreeg Lamert een ingeving en mit drokte hij op 'e belle. Even
laeter kwam de naachtzuster d'r an. Lamert winkte heer.
"Ma'k de flesse wel even, zuster?" vreug hij.
"Moej' zo neudig?" zee de zuster.
Lamert bedudede vanja en maekte wat meneuvels onder et laeken. De
zuster brocht de flesse en gong weer vot.
"Ik haele him laeter wel weer op," zee ze.
Mooi zo, dat hadde hij knap veur mekaander. Stiekem geut hij de eek
in de flesse. Ziezo, dat was de oplossing. Et hadde zo grif wel wat een
wonder kleurtien, mat hij dee d'r morgenvroeg wei een betien bij in.
Now kon hij rustig slaopen gaon.
De zuster keek vremd op doe ze de aandere morgen de flesse anpakte.

51

•

•

•
•

•

Wat een nuver kleurtien! Ze bul et waeter es tegen et locht en schrok
zichtber.
"Heb ie gien piene?" vreug ze, "kerel nog an toe, dit liekt niet al te best.
D'r kennen wel nierstienties of zo in 't waeter zitten. Ik haele drekt de
dokter d'r bij."
"Nierstienties, zuster?"
Lamert wedde d'r mal van.
"Ja, kiek zels mar," de zuster bul him de flesse veur.
"Mar eb... dat bin gien nierstienties, zuster, dat bin vermoedelik
Spaanse pepers, die bin in de eek zitten bleven."
Doe kon Lamert d'r niet meer omme henne en mos hij mit et hiele
verhael op 'e lappen kommen. Haeperende kwam et d'r nut. Hij
schaemde him dood. Now, de zuster was niet mak op 't vessien! Zoks
kwam toch niet van passe! Ze zee Lamert lillik de waorbied. Om de boel
zo te bedonderen, et leek ja nargens op. Ze haelde d'r op slag de dokter
bi'j.
De dokter heurde et relaos van de zuster onbeweugen an. Et leek
Lamert haost toe as mos hij d'r haost een betien omme gniezen, mar dat
zol wel verbelinge west wezen. Hij nikte es een peer keer en zee dat d'r
now ienkeer veurschriften wezen mossen, aanders wodde 't een wildeboel
in de wereld. Doe onderzocht hij Lamert, keek op een peer pepieren en
zee dat hij him d'r mar op klaor maeken mos dat hij morgen naor huus
moch. Een betien veurzichtig an, daor mos hij nog wel een schoffien
ornme daenken, mar veerder, och, veerder was hij zo gezond as een vis.
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Naost et hans van Lamert en Lutske ston al jaoren een oolde knoestige
pereboom. Dregen dec hij niet meer. Et was meerst dood hoolt wat d'r in
zat. Aenlik hadde die boom al lange es ommekapt wodden moeten, mar
Lamert was d'r nooit an toe kommen. Mar now een schoffien leden, mit
een zwaore noordwester storm, was et hiele geval ondersteboven wijd en
doe mos de boel wel opruumd wo&len vanzels. De takken d'r of haelen
en de stamme in stokken zaegen was nog wel te doen west. De grootste
put hadde 't west om de stobbe te rooien. Daor hadde Lamert de broek
vol an had. Hij hadde d'r zuver een gevulige huud van overhullen en dat
wol naoderhaand niet van rechten weer overgaon. Op 't laeste was hij d'r
mit naor de dokter west, want Lutske was d'r niks niet gerust op west.
Dokter hadde de boel es goed bekeken en doe was an 't locht kommen
dat hij een breukien hadde. Dat was grif kommen van dat stobberooien.
Dat was te slim op 'e poggel ankommen. Hij hadde him beter een betien
mieden kund. Now stelde dat breukien niet zovule veur, hadde de dokter
zegd, mar hij zol d'r wel een dag of wat veur naor 't Heerenvene moeten.
"Naor 't ziekenhuus, dokter?" vreug Lamert.
"Now, et vaalt wel wat toe, heur," zee de dokter, die wel zag hoe as
Lamert schrokken was. "Et is mar een kwessie van een dag of wat. Ze
ni'jen de boel even dichte en klaor is Kees. Et is in een wip gebeurd, heur,
ie vernemen d'r niks van. Zol 't niet et beste wezen da'k de pepieren drekt
mar in odder maeke, dan heur ie van 't ziekenhuus wel wat mennigsten as
ze je bruken kunnen. Hoe eerder as 't gebeurd is des te beter as 't is. Dan
bi'j' ok van 't prakkedaenken of, donkt jow ok niet?"
Ja vanzels, de dokter hadde geliek. Vot dan mar, d'r zat ja niks aanders
OP.
Mit de lippe op 't dadde knoopsgat kwam Lamert thuus. Lutske schrok
heur een aep. Wat Lamert onder de leden hadde?
"Wat mekeert d'r an?" vreug ze, "wat het de dokter zegd?"
"Een breuke," zee Lamert somber, "ik hebbe een breuke het hij zegd.
Ik moet naor 't ziekenhuus. Now, daor bin 'k mooi mit bekocht."
"Een breuke," zee Lutske, "och man toch, ik dochte: d'r kan hint wel
ik weet niet wat mekeren. Ie kieken toe as de dood van leperen. Een
breuke zeg ie, as 't aanders niet is. Dat stelt hielemaole niks veur. Bin ie
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me now een kerel! Et is mar goed dat jim manluden niet in de kraom
hoeven. Aanders sturf et meensdom nog nut, zo zien jim tegen wat piene
en ongerief an?'
Vule rapper as ze verwaacht hadden kwam d'r een oproep van 't
ziekenhuus. As Lamert d'r eredaegs om tien ure mar wezen wol. Lamert
was d'r zuver overstuur van, mar Lutske was de kalmte zels en begon wat
verschonige en zo wat henne in een tasse te stoppen. Mar goed dat d'r
iene was die de hassens bij mekeer bul, zee ze.
Eredaegs brocht Aorend keur naor 't ziekenhuus. Lutske bleef bij
Lamert totdat ze die in de lappebak hadden. Op een kaemer van zes
man was hij te lane kommen.
"Now, Lamert," zee Lutske, doe ze him te plak hadden, "now moe'k
d'r vandeur, heur. Ik zol zeggen, ie holen je mar taoi. Ik komme
vandemiddag wel even weer."
Ze gaf Lamert een tuut en bij de deure stak ze de haand nog een keer
op.
Lamert keek es om kim toe doe Lutske vot was. De kaemer vul kim
niet of, dat hadde hij wei minder treffen kund. D'r lag ok een kerel nut
Steggerde, daor hij al rap mit an de praot slingerde.
De aandere daegs, middags om een ure of drieje, wodde Lamert
eupereerd. De dokter hadde geliek had, hij hadde d'r niks van
verneumen. Hielemaole niks. Nao et spuitien dat ze him geven hadden,
was hij in de soeze raekt en doe hij weer bij kennis kwam, lag hi'j al
weer op 'e kaemer. Et was wel wat gevulig in 't begin, mar hij was oe zo
bliede dat et an de kaant was. Dat zodoende was hij al een hiel aende
opfleurd en Lutske trof een hiele aandere Lamert in 't ziekenhuus as eerst.
"Zorgen ze hier aanders goed veur je?" vreug Lutske op een middag.
Och ja, Lamert was aeniik best te spreken over et wark van de zusters
en zo. Dat was dikke veur mekeer. Now ja, d'r was vanzels wel es wat.
Dat haf zo. Dat zeje morgens in alle vroegte al kwanimen te wasken, dat
was niet zo aorig. Ze haelden je seins mal nut de slaop. Mar dat zol wel
niet aanders kunnen. En 't eten, dat mos Lamert ok kwiet, et eten was niet
zoas hij dat thuus wend was. Pattie meensken vunnen 't wel lekker, mar
hij vun 't niet smaekzem. Neem now zoen protsien wieke eerpels mit
wat stoveri'je d'r bij, puree nuumden ze dat. Now, hij moch et niet. D'r
zol van alles wel genoeg in zitten, daor zol 't wel niet an liggen, mar et
was zien smaek niet.
"Ja, mien jonge," zee Lutske, "et weert een meens now ienkeer niet
altied mit. Ie moe'n niet daenken dat ze je hier drekt zoete herings veur
zetten."
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De moes

Lutske was d'r onder et middageten mit ankommen.
"We kricgen ok een dag of wat een kostganger."
Lamert keek heur veraldereerd an.
"Een kostganger? Hoezo?"
Lutske geut een vluttien eek over de stamppot rauwe andievie.
"Trien en Fedde gaon een dag of wat naor de jongen toe en now vreug
Trien as wij de moes zo lange ok hebben konnen. Now, dat kon wel he'k
zegd, zoe'n biesien moet ja ok onderdak hebben."
"Ik wiis hielemaole niet dat ze bij Fedde en die een moes hebben," zee
Lamert, "wat is dat veur moes?"
"Een mooi moesien," zee Lutske, "toch zoe'n schraander diertien. Ze
hebben him in een glaezen bakkien. Trien het him op heur jaordag
kregen. Ze wol altied al graeg een huusdier hebben, mar een hond of een
katte was heur te bewarkelik, een voegeltien in een kouwgien vun ze
zoe'n stofnust, en een vis in een koeme was heur te dom. Dat daoromme
is 't een moes wodden en hij hiet van Jumbo. Trien brengt him
vandemiddag."
Lamert proesde wat mit de eerpels omme.
"Ik hebbe et aanders niet zo op moezen staon. 'k Vien 't vieze dingen."
"Ie zullen zien dat je dat toevaalt," zee Lutske, "et is een alderliefst
dinkien."
Die middag brocht Trien de moes in et glaezen bakkien, dat zodoende
hadden Lamert en Lutske d'r een uut-van-huzer bij.
"A'k jow was zo'k de katte wel een betien nut de buurt holen," zee
Lamert eredaegs, "moej' him es mit glundere ogen naor die moes zitten te
kieken."
Lutske keek es naor de katte.
"Och, da's alliend mar speulsighied, butendat wi'k him bijbrengen dat
hij de moes niks misdoen mag."
Lamert keek heur verheerd an.
"Hoe woj' dat klaorspeulen? Ik snappe eins niet goed waf bemaelen.
As die katte de kaans krigt dan vret hij die moes zo op. Zo is de netuur
now ienkeer. Docht ie daj' dat veraanderen konnen?"
"Ik wol dat ie wat minder roeg praotten," zee Lutske, "mit liefde en
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geduld kuj' een protte veur mekeer kriegen. Af mar mit dieren
ommegaon kunnen. Ie zollen d'r onkepaobel veur wezen. Ik zal je zien
laoten wak van doel bin."
Ze trok de taofellae los.
"Moej' es zien, hier he'k een touwgien en dat touwgien bien ik de katte
an de halsbaand vaaste. Kiek mar es, op disse meniere."
Lutske haelde de katte an.
"Kom mar, poes, kom es bij 't vrouwgien."
De katte leut him zonder al te vule drokte et touwgien anbienen.
"Now kan hij een meter in de rente lopen," zee Lutske, "en now moet
ie de moes op 'e vloer zetten."
"Mien ie dat?" vreug Lamert.
Lutske nikte.
"Ik wete percies wa'k doe. Ik hebbe et vannaacht hielemaole
uutknobbeld. Af dieren mar vulen laoten wie as d'r de baos is, dan doen
ze waj' zeggen. Zonder mekeren. Da's in 't circus ok zo, dat zet die moes
now mar gauw op 'e grond."
"Ie staon veur de gevolgen in," zee Lamert.
Hij leup naor de glaezen bak op et ni'jmesienetaofeltien, tilde de
piepende moes d'r nut en zette die naost een stoelpote op 'e vloer. Zonder
him te bewegen bleef et moesien zitten. De katte hadde de ogen
halfdichte en loerde stief naor de moes.
"Mag niet," driegde Lutske, "ie doen die moes niks mit, daenk d'r
omme. Hij het lieke vule recht om hier omme te lopen as ieje. Mag niet!
Ik varg et je."
De katte zien stat kronkelde henne-en-weer, mar hij gong naost
Lutske zitten.
"Et warkt," zee Lutske, "hael me now es een stokkien leverwost nut de
keuken, Lamert, et biest moet een beloning hebben omdat hi'j dot wa'k
zegge. Dat doen ze in 't circus ok altied."
Lamert gong naor de keuken en de katte wedde een hiempien
leverwost opvoerd.
"Now maj' een aentien in de rente lopen," zee Lutske tegen de katte.
Ze leut et leide een betien glieden en de katte dee een peer tree. De
moes zat de hieltied nog stokstief naost de stoelpote.
"Ie meugen de moes niet pakken," driegde Lutske weer, "gao weer
naost me zitten."
De katte gong, nao drie stappen in de richting van de moes zet te
hebben, weer naost Lutske zitten.
"Best biesien," pochte Lutske.
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Ze streelde de katte een keer over de kop en de kattestat krulde nog
meer henne-en-weer.
"Weer een stokkien leverwost, Lamert!"
En bek zo! Lamert in de bienen om nog een stokkien leverwost of te
snieden, doe de moes inienend beweug en mit scheut de katte Lutske ont.
"Lamert, doe wat," raosde Lutske, "ontzet him in godsnaeme de
moes!"
Now zal 't wel an Lutske heur geraos legen hebben dat de katte de
moes even los leut. Dam- maekte de moes gebruuk van en roetste onder et
kassien.
"Jaeg die smerige katte de deure nut" raosde Lutske.
Ze was deur alles henne duvels.
"Smerige katteklitse daj' binnen!"
Mit grote sprongen raekte de katte de kaemer nut. Lutske smeet him
nog een schoebossel nao. Doe wodde de moes onder et kassien wegplokt.
"Zolange as wij die moes hebben, wi'k die ellendige katte hier niet
weer in huus hebben."
Lutske was poerlelt
"Haj' dat lillike ding indertied mar verzeupen! Stoppelkatten bin valse
loeders. Hej' de ogen van die vieslak zien?"
"Ie overdrieven," zee Lamert, "da's now, ienkeer de aord van zoe'n
dier, daor kun ie wel as een dompteur bij ommestappen, mar zoks hael ie
d'r niet nut."
En toch zette Lutske heur zin deur. De katte bleef butendeure.
Et was de laeste dag dat ze de moes hadden. Middags zol Trien him
weer ophaelen. Lutske hadde et raozende drok. Raemewasken, et
gaankien uutdweilen, de eteraosie beredden. Lamert zat in de keuken te
kraantelezen.
"As ie de boel now es even stofzeugen en et moezebakkien uutredden,"
zee Lutske, "doe d'r mar wat ni'j zaegsel in, dan is de boel hemmel en fris
as Trien him ophaelt."
Lamert legde de kraante daele, haelde de stofzoeger uut de meterkaaste
en begon te stofzoegen. Al zoegende kwam hij bij et ni'jmesienetaofeltien langes. Mit zien kleine ronde ogies zat de moes Lamert an te
kieken. Hij mos Jumbo zien nussien verschonen, hadde Lutske zegd. Zol
dat ok mit de stofzoeger willen? Et zaegsel dat d'r in lag was niet viiie
meer as ot. Dat koj' grif zo wel opzoegen. Dan hoefde hij ok niet mit de
hanen in dat vieze moezebakkien omme te griemen. Lamert hul de slange
in et glaezen bakkien. De moes zat in et uterste hoekien te piepen. Mar et
wol ommeraek. Hij zeug de boel d'r zomar nut!
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"Woj' dommiet nog even naor de winkel om een pakkien botter,
Lamert?" reup Lutske nut de keuken weg.
Even keek Lamert niet veur him en dat was mis van Lamert, want doe
hij weer wel veur him keek was de moes vot. De moes vot, dochte
Lamert, waor is dat ding now zo hadde bleven? Hi'j kan d'r toch ok niet
nut klausteren. Doe hadde hij inienend in de gaten wat d'r gebeurd was.
"Lutske, Lutske, de moes!"
Lutske kwam de kaemer in.
"Wat is d'r toch? Hej' je bezeerd of zo?"
"De moes!"
Lamert wees naor de stofzoeger.
"Wat is d'r dan mit de moes?"
"De moes is vot. Hij zit in de stofzoeger. Ik hebbe him bij verzin
opzeugen."
Lutske lag al op 'e kni'jen op 'e vloer.
'Tut dat rotding! Zet de stofzoeger dan toch nut!"
"Hael de zak d'r uut, Lutske! Hij zit grif in de stofzak."
Lutske schreuf de boel los en schuddede de zak veur de kachel leeg. En
midden in 't stof en de grieze tiezenusten zat Jumbo de moes.
"Leeft hij nog?"
Lamert lag d'r now ok op 'e kni'jen bij. Lutske bevuulde de moes as
was ze doende mit hatmassage.
"Hi'j leeft nog," zee ze mit de stemme van een dokter, "hoe bestaot et,
hi'j leeft nog."
De moes belaande weer in et bakkien. Slonterig en as een prottien
ellende zat hij in mekaander deuken in 't bakkien.
"Oelewapper daj' ok binnen," zee Lutske, "hoe koj' now ok zo. Ik kan
jow ok niks doen laoten of et komt briek veur de heren."
"Dat moet ie zeggen," zee Lamert, "ie hoeven aanders ok niet te
daenken dat ze bij Boltini op jow kattedressuurnommer zitten te
waachten."
Zonder veerder wat te zeggen atten ze die middag een broggien.
Die middag kwam Trien om de moes.
"Hoe is 't mit him?" vreug Trien.
"Een betien stillegies," zee Lutske, "et zal wel onwennighied wezen."
Trien plakte even op een stoel daele.
"Prachtige daegen hewwe had," beerde ze, "we hebben een protte
mitmaekt."
"De moes ok," zee Lamert dreuge, mar mit hadde hij onder de taofel
al een oplawiebus van Lutske te pakken.
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Een aemeri'je Iaeter leup Trien ruit de moes onder de aarm et pattien
weer of.
"Eindelik rust," zee Lamert, "wat bin ik bliede dat dat ding vot is."
Lutske zee niks en de katte ston ruit een krullende stat op 'e hoeke van
't huus.
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De Boston-retour

"Ik wol je aenlik es wat vraogen," zee Lutske zo veurzichtig meugelik,
doe ze op een morgen zatten te koffiedrinken.
Lamert keek keur an.
"Now, wat dan?"
"We hebben morgenmiddag ok weer volksdaansen," zee Lutske, "zei'
toch niet es een keer mit willen?"
"Nee," zee Lamert, "me donkt, daor hewwe in 't verleden twie laank
en twie bried over deurtweemd, dat et laeste woord is daor wel over zegd.
Ik vule d'r niks veur en dat weej' best. Et is mij meer as goed as ie ien
keer in de weke wat in de harbarge henne-en-weer springen, mar Iaot mij
asjeblief thuus."
"Ja," zee Lutske, "ik wete vanzels wel dat ie d'r niet botte tile nocht
an hebben, mar ik beginne d'r over veur je eigen bestwil, dat weej' ok
wel."
"Zo," zee Lamert, "daor keur ik van op. En wat is d'r dan zo best an
om je aachter de poesterd te springen? Ie bin trouwens veurig jaor ok al es
deur een stokmennig vrouwluden thuusbrocht omdat et je zo mal in de
rogge scheuten was. Of weej' dat niet meer?"
Lutske was even stille. Now mos ze d'r veur zorgen dat ze et disse keer
rustig anpakte. As ze drekt weer opsteuf, dan was 't verleuren. Dan kreeg
ze kim nooit over de drunipel.
"Daor hej' geliek an," zee ze, "mar dat hadde een ere oorzaeke,
gewoon wat te min kleren an mit dat koolde veurjaor, doe bin 'k wat
bekluumd en daoromme is 't me in de rogge scheuten. Dat weej' zels ok
wel. Mar dat volksdansen is aanders meraokelse best veur wat ooldere
meensken. En ie zitten altied mar wat te zitten, en dat is niet botte best.
We hebben lessend de dokter nut Berkoop had op een aovend van de
plattelaarisvrouwluden. Now, die zee daj' zien moeten daj' een betien smu
blieven aj' wat oolder wodden. Eers kuj' malle kwaolen kriegen."
Lutske was weer even stille. Misschien dat ze Lamert daor wel mit
pakken kon. Hij kon d'r min over as d'r over rere kwaolen praot wodde.
"Je weten wel wat Knelis van Lies veur een jaor of wat mit de bienen
te redden had het," zee Lutske. "De aoren raekten kim verstopt. Now, ik
zal je vertellen dat die wat had het. Dan moe'n ze zokke aoren schone
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maeken en soms haelen ze aoren argens aanders weg, geleuf ik, en dan
zetten ze die d'r veur in 't plak."
Lamert dri'jde al wat op 'e stoel omme.
"Now, stille now mar."
"Et moet verschrikkelike zeer doen," zee Lutske, "Knelis het doe een
malle slinger maekt. En de aoren bij 't harte omme kun je ok dichte
smeren. Dat is nog malder."
"Stille now," zee Lamert, "ie weten wel da'k niet over zokke praot
kan."
"Die dokter die we doe bij de plattelaansvrouwluden hadden," gong
Lutske onversteurber veerder, "zee dat et allemaole van et zitten komt.
Een meenske moet in de bienen blieven, gimniestieken en zo."
"Mar ik bin toch wel in de bienen," zee Lamert.
"Te min," zee Lutske, "oja, ie bin wel es in de bienen. Je reizen wel wat
om huus henne om mollen te vangen, ie gaon wel es om een bosschop en
ie gaon wel es henne te visken. Mar bij de winterdag zit ie meerstal in
huus. Ast d'r op an komt bi'j' niet half zo smu as ik. Kun ie, staonde zonder de kni'jen te bugen, mit de vingers de ti'jen raeken? leje niet, ikke wel.
Ik legge me zo in de bocht as dat moet. En dat komt omdat ik d'r wat an
doe. Gimmestiek en volksdaansen. Ie beginnen stief te wodden, Lamert.
Misschien hej' dat zels nog niet zo in de gaten, mar et begint mij op te
valen. Ie wo'n minder. En dat is zunde. Daor zo'k wat an doen a'k jow
was, want aanders gaot et de verkeerde kaant mit je op. En dat mien ik.
Et is echt niet zo dakje mit naor dat volksdaansen toe hebben wil. Ilielemaole niet. Al is et best wel waor dawwe eins verlet van een peer manInden hebben. Dirkien van Oene en Wuben Annegien moe'n altied mit
mekeer of mit een aander vrommes daansen en dat is vanzels niet aorig.
Die daansen ok liever mit een man. Dat is echter. Dat geft je as vromines
toch meer een oppepper, za'k mar zeggen. Zo warkt dat now ienkeer."
"Mar ik wil hielemaole niet mit die Dirkien daansen," zee Lamert, "die
flauwe blei. En waoromme is Oene d'r trouwens zels niet?'
"Da's ok zo wat," zee Lutske, "die wol ok nooit henne. Die gooide 't
ok veer vot, dat gespring mit die vrouwluden. Mar now zit hij in huus te
hiemen en te blaozen. Vroeger was 't zoe'n starke buffel, mar Oene daor
is 't beste zo onderhaand wel van of. Dirkien vertelde me ien disser
daegen dat de dokter zegd het, dat hij staorigan de rek nut de longen
begint te kriegen."
"En Aorend Niek dan?" hul Lamert an. "Die gaot ok niet!"
"Nee," zee Lutske, "mar Wietske zee dat as ie gaon, dat Aorend dan
ok henne gaot. Ik zol 't mar doen, Lamert, aj' wat vief blieven willen
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moej' je d'r bij geven en dan moej' now toehappen. Donuniet hoeft et
niet meer."
Lamert stende nog wat omme.
"Mien ie dat echt, Lutske?"
"Ja," zee Lutske, "ik mien et echt."
"Now, goed dan," zee Lamert, "dan gao 'k een keer mit, mar alliend
om 't een keer aa te kieken en alliend as Aorend ok komt."
"Dat staot," zee Lutske, "ik zal Wietske bellen."
Ze leup zingende de kaemer uut. Af manluden mar op et zwakke stee
pakten, dan koj' d'r mit lezen en schrieven.
Lamert en Aorend zatten d'r goed beschouwd een betien verleuren bij,
doe ze de eerste keer mit naor et volksdaansen weren. Ie kennen aanders
zien dat Lutske en Wietske de kroppe zuver een betien hoge hadden, dat
et beur lokt was om de manluden zo wied te kriegen.
"Hatstikke mooi daj'm d'r ok binnen," zee Dirkien, die d'r bij staon
kwam, "aow is 't temeensen wat meer in liekwicht wat manluden en
vrouwluden anbelangt."
Ze keek naor Lamert en Aorend was een tieger op zien prooi aost.
Wie zol ze dommiet as eerste griepen?
De leidster van et volksdaansen was een grof jonk, dat op een
brommer nut Makkinge kwam. Ze gaf Lamert en Aorend de haand en
zette de meziekbaand en zo terechte. En doe ze allemaole een vertering
had hadden, kwam ze in de bienen. Ze wol drekt mar mit een ni'je daans
nut aende zetten. Et was ja veur de ni'jkommers wat sneu as de aanderen
alles al kenden en zij van niks wussen. Daoromme veur iederiene wat
ni'js. De Boston-retour. Een oolde daans nut Amerike weg. Dan konnen
de ni'jkommers zo gaondeweg wel vertrouwd raeken mit de polka en de
boereplof en zo. Ze vertelde wat van de Boston-retour. Hoe as 't
allemaole in mekeer zat en wat veur stappen aj' percies doen mossen, en
ze dee 't veur op 'e meziek mit Knelis van Lies.
"Mooi hen," fluusterde Lutske en ze stotte Lamert aa. "Wat kan Knelis
et goed, aow? Vien ie ok niet? Echt een zwierige, veerdige kerel aj' him zo
zien. Hij is weer zo vlogge as een zwiepe wodden nao die euperaosie.
Biesterbaorlik eins. Aj' je d'r mar bij geven. Now ziej't ze's."
Lamert zee niks. Grote goedhied, docht hij, wat een halvewieze
kemedie. En die Knelis zoj' verempeld een cent geven mit dat
anstelderige gedoe naost dat groffejonk. Bogen, lachen, overdreven doen,
en et haor stief van 't vet. Was hij in hemelsnaeme mar thuus bleven. Hij
keek stiekemweg es naor Aorend, die mit twie grote reenfels in 't
veurheufd naor Knelis en dat jonk zat te kieken.

"Ik weet niet, maot," iluusterde Aorend, "as dit wel wat veur oons is."
Lamert schuddekopte. Die vrouwluden ok mit heur liepe praoties.
"Allemaote even opletten," reup de leidster, "as ik een seintien geve,
dan zetten jim de rechtervoete veur en dan maeken jini een dri'j.
Begrepen?"
Lutske en Wietske nikten.
"Toe dan mar," reup de leidster, "allemaole de vloer op veur de
Boston-retour."
El volk kwam allemaole overaende. Lamert en Aorend zatten zuver
een betien om heur henne te kieken.
"Now, dan zullen wij ok wel moeten," zee Lamert en hij dri'jde him
naor Lutske toe, mar Lutske en Wietske leupen krek ieder mit een
aandere kerel vol.
"Haj' mar vlogger wezen moeten," reup Lutske, "vrouwluden is
roofgoed."
Doe stapte Aorend rissetuut op Wuben Annegien of en krek brak
Lamert et zwiet an alle kaanten nut, doe Dirkien vent lijm ston.
"Zullen wij dan mar, Larnert?" vreug Dirkien.
"Ja, toe dan mar," zee Lamert.
"Pak me mar bij de haand vaaste," zee Dirkien, "zo, ja. Heden, wat
heb ie grote waarine banen, Lamert. Oene vuult altied lieke koold an. Op
bedde ok. Krek een kikker. Mar misschien komt dat ok allemaole wel
omdat hij wat hiemerig en zo is."
"Et zol best es kunnen," zee Lamert.
Doe zette de leidster de meziek an en ze begon d'r bij te praoten.
"Et rechterbien moet veur, niet et linker!"
Ze wees naor Lamert.
"Zo ja, en een betien een mooie dri'j maeken. Dat kan op disse
nieniere nog gien bezien lieden, heur. Een betien foeler, Lamert. En
Dirkien ok. Kiek mar naor Knelis en mi'j."
Lamert keek om him toe. Hi'j vuulde hini allemachtig belabberd. Daor
ginderd leup Lutske. En een wille dat ze hadde! Mit keek Lutske even
aachteronnne en ze wuifde naor hint Hij keek stoers veur him nut. Wat
een rotstreek om him hier mit Dirkien ommeheisteren te laoten. Ze
hadden zoe'n eerste keer toch zeker wel tuit 'n beidend daansen kund! En
die Wietske was zeker ok al niet wiezer. Die leup al zo ruit et gat te
clri'jen. Dat beurde d'r zeker bij. Lutske keek zien kaant weer uut. Hij
dec krek as zag hij 't niet. Inwendig gnees ze netuurlik om him. Kon hij
't helpen dat et zo stottelig gong. Verhip nog an toe ok. Hij tol heur
werachtig zien laoten dat hij gien stieve barke was. Dat hi'j bek zo
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zwierig ommehuppelen kon as die eigenwieze Knelis. En die Dirkien zol
ok nog versteld van him staon. Lamert begon wat driester henne-en-weer
te stappen.
"Kriej' d'r aorighied an?" reup Dirkien boven de meziek nut.
"Meraokels," zee Lamert.
"Aj' mar niet al te woest doen," zee Dirkien, "een betien woest mek
wel over, mar as 't me te wild gaot, dan he'k gauw last van heufdzeerte."
"Rechtervoete veur en dri'jen," reup de leidster weer.
En now kwam 't vanzels omdat Lamert lopen hadde te prakkezeren,
mar inienend was hij 't ritme kwiet. Hij dri'jde de verkeerde kaant
omme, stotte tegen Dirkien an, en hoe wol 't zo ma!: ze verleuren beidend
heur evenwicht. Een tel laeter !aggen ze beidend op 'e vloer. Dirkien van
Oene haost scharrels over Lamert henne. De meziek stopte en alleman
dromde om heur toe.
"Maek mar gauw daj' in de bienen kommen," zee Lutske, "ie liggen
hier mar mal veur meraokel."
"Hoe kuj' now overaende kommen as d'r een zak zoolt opje ligt," steuf
Lamert gremietig op.
Een stokmennig vrouwluden hiften Dirkien in de hoogte.
"Niks breuken, Dirkien?"
"Nee," poestte Dirkien, "alliend et haorrulegien is me los raekt, mar
aanders bin 'k zo zaachte as wat terechte kommen."
"En ieje, Lamert? 0k niks stokkend?"
Lamert kwam foeterende overaende.
"Nee, niks stokkend. Ik bin bliekber smu zat."
"Zuwwe dan mar veerder mit de Boston-retour?" vreug de leidster.
"Jim doen jim beste mar," zee Lamert, "mar Boston is mi'j te veer vot.
Ik gao retour naor huus. Ik vule me nog meraokelse smu, ik hebbe gien
verstopte amen en ik hebbe overal de rek nog in en dat wo'k zo mar
laoten."
"Krek," zee Aorend.
En de beide manluden struupten de jassen an en deden de deure van de
harbarge aachter heur dichte.
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Et reisien van de oolden-van-daegen

ieder jaor wodde in et dörp een reisien van oolden-van-daegen op
touw zet. Dat was altied een hiel kerwei. Lutske zat in 't bestuur. En dat
bestuur hadde et d'r mar drok mit. Vroeger was 't aliemaole wat
ienvooldiger west. Doe weren ze gewoon mit een lieste bij de huzen
langes gaon en de meensken onder de zestig, die nog niet mit mochten,
hadden ok altied op 'e lieste tekend. lederiene hadde de oolden-vandaegen wel een mooi reisien gund. Mar de lieden weren veraanderd. De
hieltied meer meensken wollen niet meer op 'e lieste tekenen. Die ooldenvan-daegen konnen et vandaege-de-dag best zels betaelen, hoe dusten ze
veur zoks langes kommen te schooien. En de meensken die d'r mit de
besten op nut mossen, hadden d'r in 't iaeste gien aorighied meer an had
om zok soorte van verhaelen en de praot van wat snibbige vrouwluden
an te heuren. Dan mossen de oolden-van-daegen et ailiend mar perberen
op te brengen. Mar dat kon alliend as de bus vol kwam. En dat was
muuilik, want et dôrp was klein en ie huilen altied wat volk dat zestig,
vuvenzestig gulden te duraobei was, dat bek wat eers zol die dag, de
zoemergriep of last van waegenziekte hadde. Daoromme was de leeftied
verleegd naor vuvenvuuftig jaor en meensken die niet trouwd weren, mar
wel bij mekaander woonden en daor iene vuvenvuuftig van was, die
konnen tegere mit. Dat was daon omdat Reense Bos dan ok mit kon mit
dat vrommesien dat bij hint introkken was, een jaor naodat de vrouw nut
de lied raekt was.
Doe 't bestuur bij 't veuijaor weer bij mekeer zat om de boel wat te
bepraoten, was de veurzitter over die ni'je kerel begonnen, die in dat
oolde boerespullegien van Jannes Oord daele streken was.
"Zo te zien moet die kerel toch grif wel vuvenvuuftig wezen," zee
Lutske, "ik hebbe him een keer in de winkel troffen. Een bont jak an, een
grote zwarte hoed op en leerzen an. Wat een wondere sjoiem zo te zien,
mar we kun him niet veurbi'j gaon. As hij mit wil dan moet hij mit. En
butendat vaalt Geertien van Klaos Eits van 't jaor of, want die is naor de
zeune in Canada. En Jeltien Zwier het iedere keer de koolde pip. Dat
iedere ni'jen iene is klaore baore weenst zo'k zeggen."
"Woont die kerel daor ailienig?" vreug de veurzitter.
Lutske wus et niet. Ze hadde wel es heurd dat d'r ok wel es een
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vrouwmeens ommespoekte, mar et perciese wus ze d'r niet van. Mar as
die man een vrouw bij him in hadde, dan kon die vanzels ok mit, dat
schilde d'r weer iene.
Trien van Feilde, die ok in 't bestuur zat, hadde heurd dat hij niet
trouwd was, mar dat hij juust krek van de vrouw of was. Mar misschien
dat ze mekaander nog wel es zaggen, dat haj' toch zo vandaege-de-dag.
De veurzitter wus nog te vertellen dat hij d'r de veurige weke twie
vrouwluden op et hiem ommeheisteren zien hadde. Ze hadden de
beddeboel butendeure had en Iaeter hadden ze him bij de bakker verteld
dat et zusters van de man wezen mossen, die him zo now en dan een
haandtaast hulpen.
"Now, dan hebben ze wel wat op te redden," zee Lutske, "et is me daor
een aorige wildeboel. Ze kennen veur 't huus alles wel vol pofleboel zet
hebben."
De veurzitter nikte.
"Och, dat hej' zo mit dat volk, ze zetten alles vol, ie kun dommiet gien
huus meer zien."
"Ik hebbe d'r ok nog nooit gedienen veur de raemen zien," zee Trien,
"zoks ma'k toch zo min lieden. Et liekt drekt zo hutterig en uutwoond."
"Dot die kerel eins ok wat?" vreug Lutske.
"Ik hebbe heurd dat hij schilderijen maekt," zee Trien.
"Et zal 't beste wel wezen," zee de veurzitter, "dat ien van oom d'r
even an gaot om te heuren as die man ok mit wil."
"Ik wil d'r wel op 'e fiets henne," zee Lutske drekt, "ik moet toch even
naor Berkoop om een bosschop, dat dan gao 'k d'r mitien wel even an."
En zo ree Lutske een dag laeter et hem op van et oolde spullegien van
Jannes Oord. De man was op et hiem doende bij de kiepeloop. Een
steile, veerdige kerel. Lutske zette de fiets tegen de regenbak, leup op 'e
man of, voeskte mit him en stokte nut waor as ze veur kwam. Ze zee dat
ze vanzels niet percies wussen hoe oold as hij was, mar aj' vuvenvuuftig
weren dan moch ie hier al mit de oolden-van-daegen mit, dat as hij d'r
nocht an hadde, mos hij 't mar zeggen. Et kostte omdebi'j de vuvenzestig
gulden de man. Daor zat et waarme eten dan bij in. Dit jaor wollen ze de
kaant van Grunningen nut. Ze gongen nooit zo veer van huus, dan waj'
ok op 'e tied weer thuus. En in de harbarge atten ze aovens brood mit
mekaander.
"Heden, wat aorig," zee de man, "ik vien 't meraokels daj' kommen
om mij ok te vraogen. Dat hef now op een dörp, daor daenken de
meensken nog an mekeer. De maegies vienen et grif ok slimme aorig.
Weej' wat, ik zal ze roepen."
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Hij keerde hini omme en begon te roepen.
"Marie-Christine, Rosa, d'r is volk!"
Een tel of wat Iaeter kwammen de beide maegies aachter et huus nut
de gruuntetuun weg. Lutske gaf ze beidend de haand. Ze schatte de
leeftied zoe'n beden. De iene zol wel een vuuftig wezen, mar de aandere
was in ieder geval twintig jaor jonger. Ze besleut op et verhael van de
veurzitter te gokken.
"Dat bin zeker zusters van jow die helpen om de boel wat op oddering
te brengen?"
De man scheut half en half in de lach.
"Nee, dit bin gien zusters van me."
Hij wees naor et ooldste vrommes.
"Dit is Marie-Christine, mien ex-vrouw en die daore, dat is Rosa, mien
kammeraodske. Wij wonen hier mit 'n drienend en 't akkedeert best zo.
Mengen zij eins ok nut dat reisien mit? Dat zol blits wezen."
Even ston Lutske mit de mond vol tanen, doe docht ze an 't
vrommesien van Reense Bos en an et feit, dat ze d'r dan in iene klap
drieje bij hadden.
"Ja, da's best," zee ze.
Wat kon 't heur ok schelen hoe dat volk d'r op los leefde. De wereld
was toch hoolderdeboolder op 'e loop.
"Jim kriegen nog wel naoder bericht," zee ze.
Ze praotten nog een schoffien en de beide vrouwluden leuten keur de
gruuntetuun zien. Marie-Christine drokte keur een klein pollegien van
een witte seringe in de hanen en Rosa plokte heur een maoltien slaod in
een bruun pepieren kladde. 1-tattelike vrouwluden, aenlik best geschikte
meensken, docht Lutske. Doe fietste ze et pad weer of naor de weg toe.
De man en de beide vrouwluden wuifden heur nao.
De aandere bestuursleden hadden d'r eerst wel een betien tegen an
lukt. Et was wel wat een wonder spul, dat een man twie vrouwluden
mitnam, mar ja, wat moj'. An de aandere kaant was 't een aorige
instri'jer, drieje in iene klap d'r bij. De meensken mossen op 't laeste zels
ok mar weten hoe ze d'r in ommeslegen.
Dat zo toerden ze mit mekaander op een mooie dag in juni deur
Grunningen. De kerel nut et husien van Jannes Oord zag d'r lieke bont
nut as aanders. Tegere mit de beide maegies zat hij op 'e aachterbaank.
I-Ji'j in de midden, de maegies ieder an een kaant van him. En ze hadden
mar onimeraek wille. Morgens in de vroegte bij Zeuvenhuzen zat hij al
een pottien te vrijen nut Rosa. En dat gebeurde die dag om 't hottien. En
doe ze aovens weer naor huus toe reden, hadde hij een aarm om elk van

de beide vrouwluden henne stegen en die leunden mit de heufden op zien
schoolders. De meerste meensken deden as ze niks zaggen, mar et was
wet eigenaorig dat veurat de vrouwluden die dag nogal es in de bienen
mossen om wat nut et net te pakken en toevallig wat bepraoten mossen
ruit goenend die aachter heur zatten.
Al mit al wodde et zodoende wel wat een aander reisien as ze wend
weren. Lies van Knelis zee aachterof dat zij ankem jaor niet weer ruit
gongen as die dweiterige vrouwluden d'r ok weer bij weren. Et was ja
een schaande! Zokke prenteboeken! D'r zat niks gien schik en fesoen an.
En Dirkien van Oene snapte niet waj' ruit zoe'n kerel mossen. Ze mos d'r
niet an daenken as die heur ankroepen zot. Lies hadde groot geliek, zee
ze, et wodde een keet as 't zo gong.
Et bestuur zat d'r mal ruit in de maege. Mar ze maekten heur drok om
niks. De perblemen tosten heurzels op. In november ston et ootde klintien
van Jannes Oord inienend weer leeg. De winkelman vertelde Lutske dat
ze mit 'n drienend ommeraek spul had hadden, de petisie mos d'r nog an
te passe kommen wezen. En bil de bakker heurde ze dat ze ruit de hiete
hakkemak bil een kommune introkken weren in de buurt van De Lieke.
Wat d'r ok van waor was, in et dörp was 't weer rustig.

E.

Op 'e giebe

Lutske was naar een aovend van de plattelaansvrouwluden. Ze zollen
die aovend een vrommes hebben, dat praoten zol over de emancipaosie.
Dat et kon wel es een hiele aorige aovend wodden en zodoende kwam d'r
een flinke sjouw vrouwluden op 'e lappen. Et zaeltien van de harbarge zat
zo vol as een pottien St pieren en et mos zegd wodden, dat vrommesien
kon ommeraek praoten. Ze kwam tuit Liwwadden en ze zee dat ze van
Lieske hiette. Ze vertelde zowat van heur eigen leven, dat zejong trouwd
was, tejong naor heur eigen zeggen, en dat et al rap mis gaan was, dat hij
heur sleug. Mit et kiend was ze in een Blief van mien Lief-huus te lane
kommen en now woonde ze bij een kammeraodske, die ok van de man
of was. Af ze heurden dan hadde ze al biel wat niitmaekt en een protte
van de wereld zien om te kieken hoe as 't d'r overal mit de vrouwluden
veur ston. Denemarken, Ingelaand, Zwitserlaand. Et was doodstille in de
zael. Af je zels mar redden mossen, zee et vrouwgien, dan kon d'r een
hieleboel. Et was meer as tied dat de vrouwluden overal meer
zeggenschap in kregen. De tied was veurbi'j dat maegies mit poppen
speifiden en jongen mit soldaoties. Et zol verempeld tied wodden dat de
vrouwluden es een keer mittelden. Ze mossen liekese kaansen hebben, et
mos niet meer zo wezen dat de manluden altied mit de beste baenties
strieken gangen. D'r mossen meer vrouwluden op leidinggevende
plakken kommen en d'r mossen meer plakken wezen, waar as ze de
kiender daegs onderdak brengen kannen. Een stokmennig vrouwiuden in
de zael nikten drok. Zo was dat. Et vrommesien hadde geliek. Groot
geliek. Et was aenlik best wel spietig, zee ze, dat de manluden d'r
vanaovend niet bij weren, niet om die now stripse te geven, mar dan
kennen ze es luustren wat d'r zegd wodde en dan konnen ze d'r es over
naodaenken. Et kon best nog wel es zo wezen dat manluden nog et
meerste emancipeerd wodden mossen. As 't goed kommen wol, dan mos
de boel radikaal over de kop. Waoromme zol een man niet op 'e jongen
passen kunnen? De wereld zat bastende vol mit schaemte en
veuroordielen. Waoromme zal een man gien sprei haoken meugen,
waoro mme zal hij hun groot halen moeten as hij him ruit timmeren op
'e doem sleug? Manluden mochten best goelen. Manluden en
vrouwluden mossen as vri'je meensken leven kunnen.
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D'r wodde ommeraek klapt doe 't vromnies uutpraot was. Een aovend
nut de keunst, wat kon dat wufien praoten!
"Now," zee Trien van Fedde, "ik viene dat mit die crèches en zo toch
mar niks. Een mem heurt bij de jongen, aanders is 't gien goeie mem."
"A'k et weer overdoen moch," zee Wuben Annegien, "dan wol ik
straoljaegerpiloot wodden."
De ere vrouwluden keken heur wat vemuverd an.
"En ie durven butendeure niet iensen op een stoel te staon mit
raemewasken," zee Trien, "dan bi'j' al benauwd daj' naor beneden
mieteren zullen. Wat wil ie dan toch boven in de tocht?"
De aanderen lachten mar wat, krek wat veur Annegien om d'r zo
halvewies in omme te slaon.
Et was al omtrent twaelf ure doe Lutske die aovend thuus kwam.
Lamert was al op bedde.
"Ik was van doel en waacht op je," zee hij de aandere morgens, "mar
ik wodde om goed tien ure zo slaoperig as een hond. Ik kon 't niet meer
in de bienen holen, dat ik dochte: d'r kan gebeuren wat d'r gebeurt, mar
ik moet op bedde. Hoe was 't aanders gisteraovend?"
Hi'j smeerde een dun laogien botter op 'e beschuut.
"Meraokels," zee Lutske, "et het best voldaon gisteraovend. Ie hadden
d'r bij wezen moeten. Een vromnies nut Liwwadden hawwe. Now, die
kon praoten, dat za'k je vertellen, daor kan de schoelemeester nog een
puntien an zoegen. De hiele boel moet over de kop, zee ze, en ik daenke
dat ze geliek het ok. Vrouwluden bin niks minder as manluden, zee ze.
We hoeven altied niet drekt veur jini klaor te staon. En jim kun in 't
huusholen ok wel es een slag doen. Now he'k daor vannaacht nog es een
schoft over naodocht, want ik kon toch niet slaopen mit al die koffie in 't
lief, en now he'k et zo es in mezels overlegd. Me donkt a'k now in 't
vervolg es een dag vot wil, dan gao 'k gewoon een dag vot en ik koke je
de snert niet weer een dag in veuren. Ie moe'n jezels aenlik ok best es een
keer redden kunnen en eers wodt et de hoogste tied daj't leren."
Lamert zat heur stornverbaosd an te kieken. Wat Lutske toch hadde?
"Och, schink nog mar een koppien thee in," zee hij.
"Kiek, dat bin now van die dingen," zee Lutske, "dat numen ze now
een rolpetroon. Die dingen bin vaasteroest. Waoromme schink ie jezels
gien thee in en waoromme schink ie mij ok gien bakkien in? Ik hebbe
dattig jaor thee inschonken, de kommende dattig jaor bin ie an bod. We
moe'n vrije meensken wezen, zee dat wufien gisteraovend. Ik bin niks
minder as ieje en ie hoeven je ok niet grootte holen omdaj' toevallig een
kerel binnen. Da's alliend mar toeval. En aj' je misschien een sjale breiden
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willen, dan gaoj' je gang mat, ik helpeje wel mit gaoren uutzuken. En aj'
koezezeerte hebben dan meuj' gerust goden."
"Ik hebbe aanders al vuuf jaor een vals gebit," Zee Lamert, "en me
donkt ie bin aorig op 'e giebe."
"Ik bin hielemaole niet op 'e giebe," zee Lutske, "ik zal 't je nog
aanders vertellen. Ik gao domniiet de geuten om bruis benne varven, die
laot ie toch nar stoeren. En dan meaj' nog bliede wezen da'k zo dichte
bij luns blieve, want Wuben Annegien wil nog straoljaegerpiloot
wodden!"
Lamert scheut in de lach.
"Jim bin niet goed wies," zee hij, "om je deur zoe'n houwines nut
Liwwadden zo overstuur maeken te laoten. Mar ik zol zeggen, ie zuken et
veerder zels ok mat uut. Ik hoeve gien thee meer."
Lamert biende mit grote treden de keuken uur. De deure vul mit een
bats aachter him dichte.
Now, Lutske zocht et zets veerder nut. Om een ure of tiene sleepte ze
butendeure al mit de ledder omme en ze begon de genie of te krabben.
Lamert sten in huus te schuddekoppen. Mat doe Lutske een kertier laeter
de ledder verzetten zol en naor beneden kommen wol, ja ie zollen zeggen
hoe wol 't zo mal, mat doe verstapte ze heur en ze verklofte heur aankel.
Ze lag vent mets in 't grös en knastaande van de piene. Lamert mos heur
in huus dregen.
"(Joel mat gerust," zee bij, "ie hoeven je niet groot te holen."
De dokter mes d'r an te passe kommen.
"Twie weken mit et bien op 'e stoel," zee die, "de banen bin een betien
schenneseerd."
Et is now een goeie weke leden en de boel bij Lamert en Lutske is
radikaal over de kop gaon. Krek zoas dat wufien zee dat et mos, want
Lamert zet de wasmesiene an, hij dweilt et gaankien nut, schelt de
eerpels, gaot om een bolle naor de bakker, en brengt Lutske een
koemegien mit beschutebri'j. En Lutske zegt dat ze oe zo bliede wezen zal
as die veertien daegen omme binnen, dan kan ze es in de keuken kieken
hoe as 't d'r bij staot. En ze mos eins ok es neudig mit een jurk an 't
pongen. En d'r moe'n peerties wekt wodden, want as 't zo gaot komt de
boel nog verrot van de boom of. Mat wie 't varven daon maeken moet,
daor hebben ze 't nog niet over had, mat et zal wel zo kommen dat
Lamert daor veur opdii'jen zal.
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Een dag naor Paries

"Now hebben Wietske en ik wat in 't zin en daor moe'n jim eins an
mitdoen," zee Lutske, doe zij en Lamert bij Aorend en Wietske weren te
aovendpraoten.
De beide manluden keken mekeer wat vernuverd an en Wietske gnees
een betien.
"Vertel uur op," zee Aorend, "wat hej'm now weer uutbrudedT'
"Now, om dan mat mit de deure in huus te valen," zee Lutske, "we
wollen aenlik zo graeg es naor Paries."
"Ik daenke d'r niet an," zee Lamert, "ie daenken toch niet da'k een slag
mit de maelpoede had hebbe? Ik wil naachs in mien eigen bedde slaopen.
Paries is me vusen te veer nut de rook."
"Ik zol niet weten wa'k d'r te zuken hadde," zee Aorend.
Mar Wietske somde doe een hiele riegel dingen op, die Paries toch slim
de muuite weerd maekten, neffens heur, en die een meens toch eins in
zien leven een keer zien hebben mos. En 't was mar veur iene dag!
"lene dag?"
Aorend en Lamert heurden d'r wonder van op. In iene dag henne-enweer naor Paries? Wietske dee nut de doeken dat d'r vandaege-de-dag
zok soorte van busreizen weren en dat daor omnaeraek vraoge naor was.
Ie mossen vanzels wel wat betied nut de veren en ie weren niet al te vroeg
weer thuus. Mar och, bij de zoemerdag was 't lange lochtig. En d'r gong
een protte gewoon volk mit zokke busreizen mit. Kiek zok volk as zij. En
ok een protte manluden! Manluden die eins wel es wat van de wereld
zien wollen en an de aandere kaant liefst niet al te lange van huus wollen.
Zokken haj' een protte. Now, en daorornme hadden ze now van zokke
dagreizen naor Paries. Et was betaelber, ie sleupen naachs weer inje eigen
bedde, en ie zaggen toch wat van de wereld. Ie konnen argens over
mitpraoten.
"Wat donkt je, maot?" zee Aorend, doe ze Wietske heur verhael
anheurd hadden.
"Ik weet et niet," zee Lamert, "dat gevlieg in zoe'n bus, 't is mi'j gien
pree."
"Mi'j ok niet," zee Aorend, "ik gao liever een dag de gerasie varven of
zo."
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Now hadde Wietske doe vanzels wel opstemaot wodden kund en
zeggen kund dat ze d'r al zo lange aachteran zeten hadde, dat de gerasie
een keer varfd wodden mos en dat hij dat altied mar sloeren leut. Mar
dat dee Wietske niet. Wietske pakte de boel verstaandig an.
"As jim 't now es om oons deden," zee ze.
"Ja," zee Lutske, "we hebben 't d'r al over had om mit 'n beidend te
gaon, we hadden wel docht dat jim d'r drekt niet van pochen zollen, mar
mit 'n vierend is 't vule gezelliger. As jim d'r niet bij binnen is d'r veur
oons ok niet zo vule an. We gaon ja zo vaeke mit mekeer op en nut. En
Paries is toch wel wat biezunders. Dat moej'm me toch naogeven. En 't is
mar veur iene dag. Jim zullen zien dat et een belevenis is, daor awwe nog
tieden over naopraoten zullen. En dan ha'k zo docht, a'k dat
fototoestellegien van oonze Tineke mitneme, dan lao'we oons
uutpottegreferen bij de Eifeltoren. Daenk jim dat toch es in. De
Eifeltoren! Ik hebbe d'r toch zoe'n nocht an. Doej'm 't? Zeg mar van ja."
"Now...," zee Aorend.
zee Lamert, "as 't mar veur iene dag is, dan is d'r vanzels wel
over henne te kommen."
En dat betekende dat de vrouwluden et wunnen hadden. Ze zollen d'r
drekt aachteran, zee Lutske, veurdat de boel volboekt was.
En zo kwam et dan dat ze begin juli mit 'n vierend een dag naor Paries
raekten. Morgens om half vufe weren ze veur de harbarge in de bus stapt
en nao hier en daor nog wat volk oppikt te hebben, was 't op 't zuden
angaon. Even veurbi'j Zwolle weren ze al an 't eerste boltien toe west en
doe ze middags tegen twaelven te plak weren, was de tasse een stok henne
leeg west. Mar de muuite weerd was 't! Dat vunnen de manluden ok.
Biesterbaorlik, wat een drokte! En wat was d'r een protte te zien.
"Ei liekt wel Schotermark," zee Aorend, "ik wol hier aanders niet
graeg iedere dag ommestappen."
Mar daj' in iene goeze mit de lift de Eifeltoren in naor boven konnen,
meraokels! En die straotschhlders bij die grote karke op 'e hoogte,
meraokels!
In de loop van de middag kregen ze een ure vri'jof. Ze mochten doen
wat ze wollen. Now weren ze alle viere bekof van de lange zit en 't bus in
bus nut, dat Lutske zee: "We gaon gewoon argens op een terrassien zitten
tussen al dat vremde volk in. Dat liekt me zo mooi toe, hen. En ik hebbe
een dust as een peerd. Ik hebbe zin an thee, waarme thee, bek as vroeger
in 't hujlaand. Dat helpt ei beste veur de dust."
Even laeter zatten ze op een terrassien veur een kefegien en Lutske zee
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tegen jen van de obers dat ze thee hebben wollen en dat snapte de man,
want ze kregen ieder een kannegien thee mit een schiefien citroen d'r bij.
"Lekker," zee Wietske, "hier wa'k now krek an toe."
"Weej'm wak now et mooiste van alles viene?" zee Lutske.
Ze kneep et stokkien citroen nut boven heur koppien.
"Dat ze je hier niet verstaon kunnen."
Wietske keek heur een betien wiefelende an.
"Docht ie?" zee Aorend.
"Vanzels," zee Lutske, "wie zal oons hier now verstaon? Volk nut de
bus zit hier niet, kiek mar om je henne, allemaole Fraansen. Die
begriepen niks van wat wij zeggen en ik vien 't toch zoe'n vrij gevuul af
niet op je woorden passen hoeven. We kun 't over iederiene hebben
zonder dat ze 't begriepen."
"Ze kun 't ok wel over oons hebben zonder dat wij d'r arge in
hebben," zee Aorend.
"Now en," zee Lutske, "mooi toch. Hej'm trouwens dat stel an dat
taofeltien naost oons zien? Dat lieken me now typisch Fraansen toe."
"Hoezo dat?" vreug Lamert.
"Nowje, moej' dat leeftiedsverschil now es zien. Ik doe 't mit je dat die
kerel wel twintig jaor oolder is as dat maltaepelige jonk dat naost him zit.
Et zol mij niks verbaozen as die kerel de boel bedondert. De vrouw thuus
mit et eten zitten te waachten en zels wat an de boemel mit zoe'n Jong
ding."
"Praot toch niet zo hadde," fluusterde Aorend.
"Och wat, ze kun d'r ja gien snas van verstaon," zee Lutske.
'Bi'j' niet een tikkeltien rap mit je oordiel?" vreug Wietske.
"Grif niet, moej' mar es kieken hoe ze heur gedregen. Die vent zit de
hieltied an heur omme te friemelen. Dat geflikflooi was mij niks."
"Zij vint et grif noffelik," zee Lamert.
"Et is mit die beidend an 't hapzeggen toe, dat kuj' zo zien," zee Lutske.
"Wat het dat maegien eers een kot rokkien an," zee Wietske.
"0k typisch Fraans," zee Lutske, "zo bin ze hier. Et is hier allemaole
nog vule losser in dat soort dingen as bij oons. Moej' die oolde bok now
es zien zitten te gniffelen. Dat zoe'n maegien d'r in trapt, hen. Zoe'n oolde
knapperd bi'j' toch meer mit verlegen as om verlegen, zoj' zo zeggen."
"Now, die kerel moet him d'r mar mit redden," zee Lamert, "as hij
mar in de gaten het daj' beter een kroje vol kikkers huden kunnen as ien
zoe'n Jong vrommesien. Mar wak zeggen wil, hej' nog een boltien in de
tasse? Ik vule me zuver wat laanterig."
"We hebben de man nog ien boltien," zee Lutske, "die kun we beter

72

veur op 'e weeromniereize beweren, eers hewwe dan niks. Zollen ze hier
niks te schoften hebben? Pak me de kaorte es. Ik vule me ok wel een
betien hol in 't lief."
"Ik zol wel een uutsmieter hebben willen," zee Aorend, en doe dee
blieken dat ze daor alleniaole ommeraek zin an hadden.
"Van die kaorte begriep ik niks," zee Lutske. "Kieken jim ok es."
Mat de aanderen konnen d'r ok gien touw an vaaste kneupen.
"Ik winke de ober," zee Lutske, "dan moe'n we et hint mat perberen
nut te stokken."
Lutske wonk de ober en die kwam op heur taofeltien of.
"Nog vier thee."
Lutske stak vier vingers in de hoogte.
"Thé?" vreug de man.
"Thee," zee Lutske, "en vier uutsmieters."
"Pardon," zee de man.
"Hi'j begript d'r niks van," zee Wietske.
"Uutsmieters," zee Lutske, "bolle mit eier d'r op."
De man haelde de schoolders op.
"Wat zol een uutsmieter in 't Fraans wezen?" zee Wietske.
Gieniene die 't was. De man bleef de schoolders ophaelen en bleef
pardon zeggen.
"Kun ie 't him niet beduden?" zee Lutske zuver een betien hulpeloos
tegen Lamert.
"Ik weet wat," zee Aorend inienend en hij stotte de ober an. "Een
uutsmieter. Bolle mit eier." I-Ii'j tekende een ei op een servettien.
"Eier," zee Aorend nog es. "Kukeleku," reup hij inienend.
"Kukeleku"
"De meensken beginnen ok naor oons te kieken," zee Wietske.
"te moe'n een kiepe naodoen," steuf Lutske op, "een haene legt ja gien
eier."
"Tok, tok, tok," reup Aorend.
"Die kerel en dat jonge maegien bin slop van 't lachen," zee Wietske.
"Stiekem lachen laoten," zee Lutske, "zoe'n schuinmesjeerder vergaot
et lachen vanzels wel."
"Hi'j snapt et nog niet," zee Lamert, "wat een doezerd. Dudeliker kuj'
toch ok gien kiepe naocloen, zoj' zo zeggen."
"Gao es op 'e huken zitten en doe dan es van tok, tok, tok," zee Lutske,
"misschien helpt dat wel."
"Daenk ie da'k gek bin," zee Lamert, "doe 't zels. We zitten hier veur
aep."
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"Now, dan doe 'k et zels," zee Lutske, "ik zâl hier een uutsmieter
hebben."
Lutske gong deur de kni'jen en hipte een aentien veuruut.
"Ah," zee de man, "cuisse de grenouille."
"Hij het et in de smiezen," zee Wietske, "hij het et eindelik veur 't
verstand. Wat is die man traoge van begrip."
Et duurde niet iens lange veurdat de bestelling kwam. Vier kannegies
thee en vier botties mit stokkies vleis d'r op.
"Et lieken wel kiepepoties of zo," zee Lamert.
"Lao'we 't mar es uutperberen," zee Wietske, "die uutsmieter wodt
toch niks en et zicht d'r best wel smaekzem uut."
"Et smaekt aanders as kiepe," zee Aorend nao de eerste veurzichtige
hap, "mar et is wel lekker."
Dat vunnen de anderen eins ok wel.
"Ze zullen de boel hiere wel aanders toemaeken as bij oons," zee
Lutske, "ze bruken disse kaant uur vanzels een protte kruden en zo en dan
kriej' al gauw dat et aanders smaekt. Mar ie hebben geliek, 't is lekker, en
al is 't dan gien uutsmieter, zo krie'we toch wat boekvulling."
Op dat mement kwammen de man en 't maegien in de bienen.
"Et zal mij ni'je doen waor die now op an zullen," zee Lutske.
"Op 000S an," zee Lamert.
En dat was ok zo, de man stapte op heur taofeltien toe.
"Zo," zee hij, "dusjim weren d'r mit 'n vierend een daggien op nut. Ik
zee al tegen mien dochter, an de tael te heuren kommen ze bij oons nut
de buurt. Ik bin Wieberdink van De Smilde. Ik zol zeggen: nog mar een
plezierige dag mit mekaander en laot de kikkerbillegies niet koold
wodden."
Et maegien stapte gniezende aachter beur heit de deure nut.
Even zatten ze d'r mit 'n vierend wat ontredderd bij. Wietske kwam as
eerste weer bij beur positieven.
"Ik moet koren," zee ze, "waor zollen hier de husies wezen?"
Lamert keek toe as een doodbidder en Aorend teerde zien servettien
over 't bod henne.
"Ik kon ok wel es koren moeten," zee Lutske.
Naodat ze allemaole spi'jd hadden, rekende Lamert of en doe toffelden
ze zwiemelig en mal weer op 'e bus an veur de weerommereize.
Midden in de naacht stapten ze in et dörp nut de bus.
"Ik wil van mien leven niet weer naor Paries toe," zee Aorend.
"Ikke ok niet," zee Lamert.
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"En ik komme van mien Leven nooit weer op 'e Smilde," zee Lutske,
"ik schaeme me dood."
Meur," zee Wietske.
In de drinkerskoele in et laand naost de harbarge kwaekte een kikker
de wereldreizigers een welkom thuus toe.
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Op 'e fiets vot

Een hiele aovend hadden de vrouwluden d'r op ommestend wat as ze
van 'tjaor mit et reisien an mossen. Zoe'n dag vot mit mekaander wodde
onderhaand een duraobel spul. Een bus huren veur een dag was niet
ommenocht en argens mit mekeer waarin eten leup zo staorigan ok
ommeraek in de pepieren.
"As we now es mit mekeer op 'e fiets vot gaon," hadde Wietske van
Aorend Niek zegd.
"Mar dan moej't weer wel mit hebben," zee Dirkien van Oene, die
overal altied nogal zwaor an tilde.
"Och, as 't min weer is kuwwe 't verstellen," zee Wietske, "wat donkt
jim d'r aanders van, vrouwluden? We moe'n toch wat. En dan ha'k zo
docht: as we zoe'n dag dan es eten en drinken veur onderwegens
mitnaminen en as we dan om melken henne es weer thuus weren, dan
wodt et ok niet te laete. Wat donkt jini d'r van?"
"Et liekt mij goed toe," zee Lutske, "et hoeft ja niet vule te kosten om
toch een mooie dag mit mekeer te hebben, en dat waarme eten, ik zal 't
jim mar eerlik vertellen, dat waarme eten hoeft veur mij niet weer. Mi
dat reisien veurig jaor in Hadderwiek wawwe een sleep centen kwiet en
de sop was te dunne en de boonties te laf. En die kerel van dat hotel mar
drieven dawwe anmaeken mossen omdat d'r nog een bus mit volk
kommen zol. We hebben d'r kwaolik zat had. Drekt nao 't eten hebben
Wietske en ik butendeure bij een viskarre nog een lekkerbekkien
oppeuzeld."
Een peer aandere vrouwluden nikten drok. Zo was 't percies gaon.
Lutske hadde groot geliek, ze hadden mar amperan zat kregen. D'r
wodde zo nog een schoffien henne-en-weer praot en op et aende vun
aenlik iederiene dat et dan mar angaon mos. Zoe'n dag mit mekaander op
'e fiets vot was op 't laest ok es wat aanders.
Op een woensdag, halverwege augustus, morgens om een ure of half
tiene, stapte et koppeltien vrouwluden mit de pronk an op 'e fiets. Et was
alderiewigst mooi weer.
"Et is me zuver haost te zoel," zee Dirkien van Oene.
Mar de aandere vrouwluden vunnen dat ze 't niet beter treffen kund
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hadden. Wat wol die Dirkien toch altied te mierken. Ie kannen ja wel in
de jurk fietsen. Now was Dirkien dat ok weer een betien al te bot. Op 'e
fiets koj' toch rap beklumen en ze hadde van-de.meitied lieden last van
koggeideri'je had. Oene hadde wel drie keer om medesienen naor de
dokter moeten. Daoromme kon ze beter mar wat veurzichtigiesan doen.
Et mos heur op 't laest niet bezetten. Dat zodoende was Dirkien de
ienigste van de riegel vrouwluden die in de dikke maantel fietste.
Wietske van Aorend Niek fietste naost de veurzitster veurop. Ze zoNen
de kaant van Haovelte nut, hadden ze ofpraot. En now wol et geval dat
Wietske even veurbi'j Haovelte een zwaoger wonen hadde, dat zij en
Aorend weren wel es vaeker op 'e fiets disse kaant nut west. En zodoende
wus Wietske sekuur hoe as ze fietsen mossen en waar as de mooiste
plakkies te vienen weren. En drok kaekelende fietsten de vrouwluden
veerder. Buil, Else, Waoteren... Biesterbaorlik zoas ze 't troffen mit et
weer. En wat zunde now toch dat Wuben Annegien vandaege niet mit
kon, dat die now hek een dag of wat leden mit et raemewasken van 't
trappien ofmieterd was. Drie weken mit et bien op 'e stoel, en Annegien
moch eers zo meraokelse graeg fietsen. Weej' wat, ze zollen heur een
kaorte sturen nut Haovelte weg. Dan hadde ze toch wat.
Et was al om de middag henne doe ze in de buurt van Haovelte
kwanimen.
"As we oonze broggies now es op 'e heide opatten," zee Wietske, "de
heide staot op 't ogenblik in volle bluui en we hebben alles bij oons, dat
we hoeven aeulik ok niet naor een harbarge toe."
Et was iederiene best en even laeter reup Wietske dat ze de volgende
zaandreed links in mossen. Dat bericht wodde naor aachteren deurgeven.
Wat een gelok dat ze iene bij heur hadden die percies et pad wus! En mit
Wietske veurop reden ze et pad in. Ie mossen verempeld veur je kieken,
woj' in de bienen blieven in dat mulle zaand. Dirkien van Oene zwiette as
een otter in heur dikke lange maantel. Mar Wietske hadde geliek had,
wat bluujde de heide mooi! Et was iene paorse vlakte! Ze zochten een
plakkien op naost een diepe dreuge sloot, onder een knoestige vliegdenne.
Een daelders plakkien. En toch.., was 't een betien wonder, mar ze
hadden zo drok praot en ze hadden zo oppassen moeten in 't mulle zaand
van de menninge, dat gieniene van de riegel vrouwluden et bod van witte
latten an de diek staon zien hadde. "Oefenterrein" ston d'r op,
"levensgeveerlik" ston d'r ok op. Och ja, hoe hej' zoks, iederiene was
zoniar aachter Wietske anhobbeld, want die wus ommes et pad.
Ze zatten bek aflemaole op 'e grond en ze hadden krek een hap in een
boltien daon, doe Trien van Fedde miende dat ze in de veerte wat heurde.
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Een wonder geluud daf niet goed te plak brengen konnen. As wodde d'r
in de veerte scheuten.
"D'r kommen toch zeker gien jaegers op 'e heide, Wietske?" vreug
Trien.
Wietske wus et niet. Och, et was grif verbelinge van Trien. Trien
haelde heur wel meer es wat wondere dingen in 't heufd. Mar et was gien
verbelinge van Trien, et geluud kwam dichterbij en hadde ok. En hoe as
't meugelik was, dat was gien meens aachterot mar die sloege Dirkien
van Oene hadde as eerste in de smiezen had wat as d'r gaonde was.
"Soldaoten," reup ze, zo hadde as ze kon, "we zitten in een
oefenterrein, vrouwluden. Dommiet wowwe mit mekaander nog
doodscheuten!"
Now kwam d'r ok leven in de aandere vrouwluden.
"De sloot in," raosde Lutske, "allemaole de sloot in. Awwe weer
levendig thuus kommen willen, dan moe'we de sloot in?'
En stroffelende en kroepende roegelden de vrouwluden, half en half
over mekaander henne, de diepe dreuge sloot in. En 't was mar krek op 'e
tied, want om de bocht van de zaandreed kwam mit dinderend geweld
een tank anscheuren, die dwas deur de bolties en de bekerties mit drinken
henne jachte en even veerderop stopte. D'r was ok een koppeltien
soldaoten aachteran kommen mit geweren in de haand. Een officier leup
op 'e sloot of en sommeerde de vrouwluden om d'r nut te kommen. En
duvels dat die kerel was! Et was niet mooi meer hoe as die kerel te keer
gong. Ze kregen ofgeduveld de wiend van veuren. As ze niet lezen
konnen, vreug hij. As ze d'r soms mit mekaander een aende an maeken
wollen. En as ze niet rap opkrasten dan zol hij d'r nog wark van maeken
ok, dat ze mossen wel weten wat ze wollen! De soldaoten stonnen d'r
zoe'n betien bij te gniezen. Lutske hadde as eerste de boel weer een
betien op 'e riegel en klauterde bij de wal op.
"We gaon al, generaol," zee ze.
Veerder duste gienien van de vrouwluden een woord te zeggen. Ze
graaiden de platreden bolties bij mekaander en de stokkende bekerties,
stopten de boel in de fietstassen en gongen d'r vandeur. Zo hadde as ze
konnen.
Et moet zegd wodden, et was wat een nuvere optocht, doe ze een
schoffien laeter weer op 'e diek reden. Dirkien van Oene hadde een beste
winkelhaoke in de maantel. Lutske hadde de naegel van de linkerdoem
tot in et leven opscheurd, krek doe ze heur an een stobbe beetgriepen wild
hadde. Wietske van Aorend Niek en nog zes aandere vrouwluden hadden
de panties an fladden. En de veurzitster hadde half en half heur aankel

in

verzwikt en ree mit een van de piene vertrokken gezicht op 'e fiets, mit et
spatbod onder de snelbienders. Want de tank was krek bij heur fiets
langes rost. En zonder eten te hebben en zonder drinken te hebben, reden
ze weer op huus an. Waoteren, Else, Buil... En zovule as d'r op 'e
hennereize praot wodde, zo stille was 't now. Alliend Dirkien van Oene
zat wat op 'e fiets te pratten. Et was allemaole die Wietske en die Lutske
heur schuld. Die Wietske, omdat die now krek een zwaoger disse kaant
uut wonen hadde. En die Lutske, omdat die veurig jaor in Hadderwiek de
sop te dunne west hadde en de boonties te laf. Now, as ze mar wussen dat
zij ankem jaor weer mit de bus vot wol. Al was 't ok nog zo duraobel.
Now kon ze ja naor de winkel klatsen om een ni'je maantel.
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Naor de speultuun

Lamert en Lutske hadden et joongien van Willem en Alle een peer
daegen uut-van-huus. Willem en Alle hadden d'r een dag of wat mit 'n
beidend tussenuut wild, dat dan kon kleine Bert mooi zo lange naor pake
en beppe toe. Now, pake en beppe weren d'r aenlik mar wat wies mit, dat
ze 't kleine kereltien een dag of wat over de heerd hadden.
Op een morgen zatten Lamert en 't kleinejoongien in de kaemer bij de
taofel te wiespraoten. Lutske was in de keuken et vleis an 't braoden en
luusterde half en half deur de eupenstaonde deure mit.
"En wat woj' now laeter wodden, mien jonge?" vreug Lamert.
"Timmerman, pake."
Et joongien slorpte zien koppien mit drinken leeg.
"Dan klim ik boven op 'e hoogste huzen, pake, en dan leg ik d'r
dakpannen op. En a'k gien timmerman wor, dan wi'k misschien ok wel
kraenmachinist wedden."
"Ie zuken et aorig in de hoogte, mien jonge. Liekt je dat niet griezelig
toe, bi'j' niet bange aj' zoe'n aende van de begaone grond binnen?"
"Nee heur," zee kleine Bert, "zol pake wel bange wezen?"
Lamert gong es rechtop in de stoel zitten.
"Nee, mienjonge, pake is nargens bange veur. Doe 'k mar even oolder
was as ieje, zoe'n opdonder van een jaor of negen za'k mar zeggen, doe
zat ik al bij de hoogste ekster-en kri'jenusten."
"In de hoogste bomen, pake?"
"In de alderhoogste bomen, mien jonge. Pake gaf nooit gien krimp.
Gieniene van de aanderejongen duste d'r bij, mar pake wel. En boven in
de bomen bin 't mar hiele dunne takkies. Aj' daor op staon dan wiebel ie
aorig henne-en-weer, mar ik kwam altied mit de pette vol eier weer
beneden. En die eier blaosde pake dan thuus nut en dan kwammen de
lege doppen an een touwgien te hangen. Op een keer het pake bij verzin
al es een greep in een iekhoornnust daon. Ik hadde wel vier jonge
iekhoorns toegeliekertied an de vingers hangen. Wat hadden die dingen
een scharpe taanties!"
Et joongien zat mit eupen mond te luustren. Lamert verscheuf de stoel
een betien.
"Ik hebbe ok al es een keer over de naalde van 't dak lopen," pochte

El

Lamert, "van de schostien tot et aende van de schure. Pake duste alles!"
Lutske keek een benen bedaenkelik. Wat een allemachtige
kletsmejoor, docht ze, om me daor tegenover zoe'n kiend zoe'n aende
zitten te zweren.
"Mat waoromme is pake dan gien timmerman wodden?" vreug et
joongien, "of piloot in een vliegmesiene? Want dan gaoj' hielemaole
hoge, pake Dan goes ie zomar dwas deur de wolkens henne."
"Now, dat hadde pake best wel wild," zee Lamert, "mar ja, pake mos
de boerderi'je van zien heit overnemen. Dat haj' in die bed zo. Ie konnen
mar niet doen waor af aorighied an hadden."
Lutske kwam de kaemer in.
"Awwe now vandemiddag es ruit 'n drienend op 'e fiets naor de
speultuun in Oranjewoold gongen. Et is zok machtig mooi
naozoemerweer, dat et is iewig zunde om in huus te zitten. En we gongen
d'r vroeger ruit dejongen ok zo vaeke henne. Et liekt me zo aorig toe om
d'r now es een keer mit kleine Bert henne te gaon. Dan hewwe mitien
wat verdievedaosie."
Now, et leek Lamert wel goed toe en ei kleinejoongien was hielemaole
deur 't wilde henne.
Dat die middag deden ze nao 't eten et leer om de hakken en ze fietsten
deur de Mildamster poolder op Et Wooid an.
Naodat hij zoe'n uurtien in de speultuun ommebaldiesd hadde, kwam
kleine Bert op Lamert en Lutske anstoeven, die even rustig naost
mekaander op een baank zatten.
"Ik weet wat, pake," reup et joongien, "we gaon in die grote
schommel. Beppe kan d'r ok wel bij in."
"Nee, dat kan niet, heur," zee Lamert drekt, "dat is vusen te geveertik.
Die grapjasseri'je haelen we niet an. We moe'n jow ankent weke weer
hielhuuds ofleveren, dat we moe'n mar gien brokken maeken."
"Och, wat zol daor now veur geveer bij wezen," zee Lutske.
"Now, ie gaon d'r nogal licht over henne, donkt me zo," zee Lamert,
"et is een hiele verantwoordelikhied zoe'n kiend."
"Ae now, je," zee Lutske, "ik hole et joongien wel goed beet en dan
breng ie de schommel op gang. Et hoeft ja niet zo slimme hoge te gaon.
Gewoon wat toolteren, dat vint zoe'n kiend mooi en a'k eerlik bin, dan
he'k d'r zels ok nog best aorighied an. Ik vule me hier in zoe'n speultuun
tussen al dat jonge grut zuver een stok jonger wodden. 't Is krek as 't weer
een betien vroeger is. Hei' dat ok niet?"
Lamert spattelde nog wat tegen en hadde et over vrouwluden, die bent
verantwoordelikhied kennen mossen.

81

"Mar pake, doej' mar even oolder weren as mij, doe klom ieja al in de
hoogste bomen," zee kleine Bert, "dan kun we toch wel even in die
schommel? Die gaot lange zo hoge niet?'
"Dat vien ik ok," zee Lutske, "et kiend het geliek. Ie moe'n niet zo
overdreven doen."
Lamert keek heur gremietig an, mar hij kon d'r kwaolik wat tegenin
brengen.
"Toe dan mar," zee hij, "mar we gaon niet te lange in die schommel,
want ik wil dommiet wat eten. Wat donkt je van petat mit appeismotse,
mien jonge?"
"Mit een kroket, pake?"
"Mit een kroket, mien jonge. De grootste die d'r te kriegen is. Of haj'
d'r now drekt al zin an? Ie zeggen et mat, heur. Aj' d'r slim zin an hebben,
dan gaon we drekt."
"Lekker, pake," glunderde kleine Bert, "mat we gaon eerst in de
schommel, hen? Ja, now pake?"
D'r zat niks eers op. Lamert sjouwde aachter de beide aanderen an.
"D'r is krek iene leeg," zee Lutske, "ik gao mit kleine Bert op et iene
baankien zitten en dan perbeer ie om d'r wat vaort in te kriegen, Lamert."
Lamert greep him an een stange beet en brocht de boel een betien an 't
schommelen.
"Zo goed?"
"Hoger," raosde kleine Bert, "vule hoger."
"Dit is me niks," zee Lutske, "ie vulen kwaolik beweging."
Lamert kwam weer in de bienen, verleur half en half zien liekwicht,
foeterde es flink, en leut de schommel wat hoger gaon."
"Zo dan?"
"Hoger, pake! Vule hoger!"
"Zuwwe jim even andouwen?" reupen twie opscheuten jongen.
"Best," zee Lutske.
"Nee," zee Lamert, "gien daenken an."
"Niet al te hoge, bedoelt hij," zee Lutske. "Doej'm et niet te gek om 't
kleine joongien?"
"Nee heur," zeden de jongen en ze gavven de schommel een peer goeie
zetten mit.
"Zo?" reupen ze.
"Ja zo," reup kleine Bert, "zo gaot et lekker. Lekker hen, beppe?"
"Jawisse," reup Lutske, "de wiend goest me om 't heufd."
"Lekker hen, pake?"
Lamert zee niks. Hij keek gruun en geel van ellende.
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"Wat is d'r an?" vreug Lutske. "Vien ie 't niet lekker?"
"Is d'r wat, pake?"
"Ik bin wat van de mik," zee Lamert, "ik vule me wat beroerd. Ik
daenke da'k de griep kriege of zo."
"Now, dat zal wel wat toevalen," zee Lutske.
Ze hadde muuite om niet te lachen as ze naor Lamert keek, die as een
prottien ellende op zien baankien zat.
"Ie kieken toe as haf een flapperd had," zee ze medeliedzem.
De schommel minderde staorigan vaort.
"Now he'k zin an petat," zee kleine Bert, doe ze een schoftien laeter
uutstapten. "Kom pake, we gaon lekker eten."
Lamert trilde op 'e bienen. In et restauraant gongen Lutske en et kleine
joongien al rap te zette op een bod petat mit toebeheuren. En ze nammen
d'r nog een sorbet en een kienderiesien aachteran. Lamert nam niks. Hij
hadde gien zin. Hij kon d'r wel misselik van wodden as hij zag wat ze d'r
deurzetten. En die vieze vetlocht wodde hi'j zuver dri'jerig en mal van.
"Ik stappe mar even in de frisse locht omme," zee hij, "misschien
bekomt et dan wel wat."
Doe ze laeter op 'e middag weer in de Mildamster poolder op
Hooltwoolde an fietsten, zee 't kleine joongien inienend: 'Take is toch
niet ziek wodden van 't schommelen, beppe? Et gong him toch niet te
hoge of zo?"
"Welnee, mien jonge," zee Lutske, "daor geft jim pake hielemaole niks
omme. Vroeger hen, vroeger zat pake wel in de hoogste bomen om
ekster- en kri'jenusten nut te haelen en hij duste ok wel boven over de
naalde van 't dak te lopen. Jim pake was een held. Hij duste alles. Vule
meer as alle aandere jongen bij mekeer."
"Dan zal 't toch wel griep wezen," zee 't joongien.
"Grif," zee Lutske.
Lamert zee niks. En dat was ok wel zo verstaandig.
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De bok

"Wat bin ie toch an 't doen?" vreug Lamert, doe hij op een middag
even de deure uut west hadde om de bok van de buren te verstikken en de
kaemer weer in kwam.
Lutske zat bij de taofel. De brille op 'e neuze, een potlood in de haand.
Midden op 'e taofel ston een schaole mit fruit en de boel lag bezi'jd mit
pepieren.
"Ik tekene," zee Lutske.
"Waoromme dat?" zee Lamert.
"Ik wil weten a'k et nog kan," zee Lutske, "a'k et niet verleerd bin. Ik
perbere die schaole mit appels en peren nao te tekenen."
Ze legde et potlood daele.
"Vroeger op schoele kon 'k ommeraek tekenen. Zoks moej' eins
onderholen. Mien tekenings mochten altied an de waand hangen. Ik
hadde altied wel een achte en soms wel een acht plus."
"Ik hebbe nooit tekenen kund," zee Lamert, "wat krassen en haelen
weren 't."
"Ie moe'n gevuul veur zoks hebben," zee Lutske, "dat hej' of dat hef
niet. Zoks kriej' mit of niet."
Lamert keek es over heur schoolder henne.
"Et liekt d'r werachies inderdaod op!"
"Ja," pochte Lutske, "et gaot me beter of as da'k dochte. Ik daenke
da'k me inderdaod mar opgeve bij Wietske van Aorend."
"Je opgeven? Waor dat veur?"
Lamert keek heur verbaosd an.
"Veur een kursus tekenen. Wietske wil d'r ok henne. Et is wel veur wat
gevodderden, mar me donkt da'k et nog wel in de vingers hebbe, dat et
moet mar angaon. Ik belle Wietske dommiet drekt op."
Lamert schuddekopte es.
"Een kursus tekenen ha'k docht, toe mar. Ze vienen wat nut
vandaege-de-dag. En ie moe'n d'r vanzels weer zo neudig bij wezen, eers
zol d'r ok iene te min wezen. Een betien appat bij' altied west, dat moe'k
zeggen."
"Artistiek zuj' bedoelen," zee Lutske, "ik komme ncw ienkeer nut een
artistieke femilie. Mem kon zo iewig mooi bodduren en pake van heiten
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kaant snee feguurties nut hoolt en bonken. En ze weren allemaole bij de
zang. Zoks aordt nao moej' mar daenken."
"Now, 't is een meraokel," zee Lamert, "oons heit kon ommeraek
streupen en d'r kon gieniene zo goed een aol strupen as oons mem, mar
dat nuum ie zeker niet artistiek?"
"Nee," zee Lutske, "et is mar goed dat d'r ok aandere meensken
binnen, eers was 't een bekrompen wereld."
Doe stapte ze de gang in om Wietske op te bellen.
Lutske hadde al een weke of wat les en et moet zegd wodden, ze
maekte mooie dingen. Lamert sten d'r versteld van. Now zette Lutske de
huud d'r ok hielemaole op. Ze was d'r wel een peer middaegen in de
weke mit besteld.
"Ik wol je eins es wat vraogen," zee ze tegen Lamert, doe ze op een
middag krek et eten op hadden.
"Now, zeg et mar," zee die.
"Zoj' wel medel wezen willen?"
Et was een mement stille.
"Hoe bedoel ie dat? Medel?"
Lutske scheuf wat mit et zooitlokkien henne-en-weer.
"Now ja, kiek, over een weke of wat moe'n we een medel perberen
nao te tekenen. Daor komt dan iene veur. En now wo'k thuus graeg eerst
es oefenen, want meensken tekenen is vanzels wel wat eers as appels en
peren."
"Komt daor iene veur?" vreug Lamert. "Wie dat?"
"Now, dat wee'k ok niet," zee Lutske, "een vremde daenk'. Die
poseert dan een schoft en dan moe'n wij him uuttekenen."
"Hoe?" vreug Lamert.
"Now, gewoon zoas hij is. Et zal wel een student of zo wezen, die d'r
een peer centen veur krigt. lederiene zullen ze d'r ok wel niet veur
strikken kunnen."
"Hoezo niet?"
"Now ja, om je nut te trekken veur een koppel volk."
"Uuttrekken? Hoezo uuttrekken? Komt d'r dan een naekende kerel?"
"Doe toch niet zo bot," zee Lutske, "we moe'n gewoon een man
tekenen die gien kleren an het."
"Now, wat is dan 't verschil tussen een man zonder kleren en een
naekende kerel?" sneuf Lamert. "Jim konnen wel niet wies wezen. Ik
snappe niet dat ie an zoe'n halvewiezeboel mitdoen."
"Et is hielemaole gien halvewiezeboel," zee Lutske, "et is doodgewoon.
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Dat doen medellen wel vule vaeker. Ie moe'n een meens naotekenen
kunnen was hij d'r in 't echte uutzicht. Da's keunst. Ik krege de veurige
keer trouwens nog een ploempien van de lerer da'k et zo goed dee. Mooi
hen? En now ha'k eins stiekem een klein plannegien uutbruded."
Lutske heur stenime wodde zuver een betien flenierig.
"Ik hebbe aenlik nog nooit een meenske uuttekend en now docht ik zo,
a'k now eerst es rustig oefenen kon."
Et was even stille Lamert keek heur an.
"Waor doel ie eins op? Ie bedoelen toch niet..."
"Ja, dat bedoel ik aenlik wel," zee Lutske, "ie zollen eins best wel veur
me poseren kunnen. Aj' now es op dat krokkien veur 't glas zitten
gongen. Dat medel dawwe kriegen moe'n we ok zittende tekenen."
Lamert vul de mond los van verbaozing. Hij hapte Zilver naor locht.
"Ie daenken toch niet da'k spiernaekend veur 't glas zitten gao. Waor
zit je verstaand aenlik?"
"Maek je toch niet zo drok," zee Lutske, "ie hoeven alles niet nut te
trekken, je. Af now alliend je boezeroen, je onderbuisien en je hemd es
uutstruupten, dan maek ik een buustepetret van je."
"Ik daenke d'r niet an," zee Lamert, "ikke zeker beklumen deur die
malle fratsen van jow. Ie zien mar daj' een aandere kerel nut de kleren
kriegen."
Mar et leup zoas et altied leup. Lutske kon oe zo mooi praoten en
Lamert was in zien hatte zo goed as koeke, dat ze kreeg et vanzels wel
zoveer dat hij de ere middags een ure veur medel speulen wol.
De aandere middags struupte Lamert de boezeroen, et halfwollen
onderbuisien mit lange mouwen en et ketoenen hemd nut kotte
mouwgies nut en gong op et krokkien zitten. Stiekem et glas uutloerende
as d'r gieniene was die him zien kon.
"Now moej' stille zitten blieven," zee Lutske, "niet iederkeer et raem
uutkieken. Gewoon stille disse kaant opkieken en een betien rechtop, niet
zo rond in de rogge. Ik wil je een betien as een kaante kerel op pepier zien
te kriegen. En de hanen moej' ok niet zo wonder holen. Iene haand op 'e
kni'je en de ere leg ie mar op 'e leuning van de stoel naost je. Zo ja, en
now stille zo zitten blieven."
Lutske begon de eerste strepen op et pepier te zetten.
Nao vuuf menuten begon Lamert malle gezichten te trekken.
'Wat hej' toch?" vreug Lutske.
"De aarm slapt me," zee Lamert.
Hij ontspande him even en maekte een peer treden deur de kaemer, de
galgens sleepten aachter him an. Doe gong hij weer zitten.

.
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Et zal tien menuten laeter west hebben, doe Lamert weer malle
gezichten begon te trekken.
"Wat now weer?"
Lutske wodde zuver al wat kotof.
"Ik leuve da'k proesten moet."
En doe kwam d'r een proestbujje die verscheiden menuten in beslag
nam. Eindelik was dat ok weer veurbi'j en Lutske kon wieder gaon mit
tekenen.
Deur al dat gedoe hadde Lamert d'r hielemaole niet meer an docht om
zo now en dan et glas in de gaten te holen en Lutske hadde alle andacht
bij et tekenen had. Dat ze hadden hielendal niet zien dat Wietske et pad
naor huus toe op kommen was.
"Ik miene grif da'k wat heure," zee Lamert op een gegeven ogenblik,
'Vr is wat in 't aachterhuus."
Hij zol in de bienen kommen.
"Blief now toch es ien keer zitten," reup Lutske vertwiefeld, "hoe kan
'Ii jow now ooit een keer op pepier kriegen af zo henne-en-weer reizen.
Ik hebbe niks heurd. Ie verbeten je grif mar wat. (3ao now toch zitten."
Kwaolik zat Lamert weer in de veurschreven holing, doe Wietske
plompverleuren de kaemer in stapte. Een tel of wat was 't doodstille,
iederiene keek iederiene an. Doe zee Wietske wat giechelig: "Now, ie
hebben et mar aorig veur mekeer, Lutske, misschien wil Lamert ok wel es
as medel op 'e kursus kommen."
'Bi'j' mal," zee Lutske gevat, "we laoten oons dat studentien niet
ontgaon. Lamert is niet meer as een ofdaankertien. Hij speult wel veur
medel, mar d'r zit gien medel meer an. Et gaot me now trouwens alliend
om de roege lijnen. Et perciesiewark komt dommiet mit die jongkerel."
Lamert veerde lelk in de hoogte.
"Ik hebbe d'r schone genoeg van. Jim mit jim idiote praoties altied. De
aarm slapt me, ik hebbe kramp in 't linkerbien en 't heufd staot me
aachtersteveuren op 'e rompe. Ie kriegen me van mien leven niet weer zo
gek."
"Och, doe toch niet zo opsternaot," zee Lutske, "ie bin altied zo gauw
anbraand en dan kuj' toch zo bokkig doen!"
"Bokkig?"
"Bokkig ja," zee Lutske, "as ie 't goed te pakken hebben bi'j' krek een
bok."
"As ik een bok bin, dan begriep ik niet daj' mij uuttekenen moeten,"
zee Lamert.
Hi'j biende mit de blote huud de kaemer nut.
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"Daj'm zoveer kregen," zee Wietske verheerd, "Aorend zo! 't in de
veerste veerte niet wild hebben."
Doe beurden ze Lamert in et gaankien en mit gong de deure los.
"Asjeblief," zee Lamert, "as ik een bok bin dan kuj' him krek lieke
goed naotekenen," en hij loodste de bok van de buren de kaemer in. Doe
greep hij zien kleren van de stoel.
"Sukses d'r mar mit."
En hij biende de deure weer nut.
zee de bok, die drekt an 't taofelklietien begon te sabben en doe
in iene hael de theeboel van 't taofeltien raegde. Alles kwam in diggels op
'e vloer terechte. Wietske was in de konsternaosie de deure los te kriegen
en mit een peer brieke sprongen raekte de bok de deure weer nut.
Onderwegens ramde hi'j nog een grote plaante die op een stove ston. Et
was krek as d'r een warvelwiend deur huus henne gaon was.
"Ie kun Lamert toch nog beter as roedel hebben," zee Wietske onder 't
oprumen.
Lutske nikte.
"Zo'k ok wat te snibbig west hebben? We bin eins ok niet slimme
aorig tegen him west. Et is mien eigen schuld ok wel een betien mit."
"Ja," zee Wietske, "a'k eerlik bin, dan hadde Lantert wei een betien
geliek dat hij je zo mal bij de bok daon het."
Ze zette gniezende de plaante weer te plak.
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Trimmen

"Wat zuj' toch," vreug Lutske op een morgen deur de weke, doe
Lamert de fiets uut et schuurtien haelde. "Wi'j' op 'e fiets vot in de
vroegte?"
"Ik hebbe vandemorgen mit Aorend ofpraot," zee Lamert, "we bin
van doel en gao even naor Wolvege. Daor hewwe een bosschop."
'Een bosschop? Ie bin vleden weke aanders bek naor de kapper west.
Wat veur bosschop hej' daor dan? Ik begriepe d'r niks van."
"Dat hoeft ok niet," zee Lamert, "as ik et mar begriepe. Ik zal de beurs
even kriegen, dan gao 'k d'r vandeur. Negen ure hewwe ofpraot."
Veerder gaf Lamert gien uutsluutsel. Lutske ston kim veraltereerd nao
te kieken, doe hij even laeter de diek uutfietste.
Een kertier laeter belde ze Wietske. Mar die wus ok van niks. Aorend
hadde alliend zegd dat hij en Lamert naor Wolvege zollen, dat ze daor
een bosschop hadden.
"Een nuver spul," zee Lutske, "Lamert het de beurs mit, dat hij wil
zeker wat kopen."
"Aorend ok," zee Wietske, "hij het wel twiehonderd gulden bij him.
Een mal gedoe, as hij aanders wat hebben moet, dan moet ik altied mit.
Hi'j kan kim kwaolik redden in een winkel en now gaon ze d'r zomar mit
'n beidend op nut. As dat goed komt, komt d'r meer goed."
Vule meer vul d'r eins ok niet te bepraoten. Ze kennen alliend mar
ofwaachten tot de manluden weeromine kwammen.
Om goed elf ure ree Lamert die morgen et hiem weer op. Twie
plestieken tassen onder de snelbienders. Lutske was doodni'jsgierig. Wat
zol Lamert kocht hebben? Mar ze bedwong keur, ze wol kim drekt niet
uuflurken. Lamert kwam de kaemer in, zette de tassen op een stoel en
vreug om een koppien koffie. Lutske schonk koffie in.
"Lekker weer," zee Lamert, "ie kun wel haost in de boezeroen fietsen.
We hebben mar een mooie haast, kleI wat beter as veurig jaor."
Doe kon Lutske heur niet langer inholen.
"Wat hef kocht?"
Lamert keek es naor de plestieken tassen.
"Misschien vien ie 't wel wat nuver."
"Wat is et dan? Vertel now op, je!"

Lutske braande van ni'jsgierighied. Lamert gong wat verzitten.
"Aorend en ik hadden et d'r al meerdere keren over had en gister zeden
we zo tegen mekeer: Et is now knap weer, et moet now mar een keer
wezen."
"Wat mos wezen," zee Lutske, "doe now niet zo langdraoderig."
"Aorend en ikke, wij hebben oons een trainingspak en sportschoenen
anschaft. We willen trimmen."
Lutske was een mement spraokeloos.
"Trimmen? Willen jim trimmen?"
"Ja," zee Lamert, "wij willen trimmen."
"Mar jim lopen tegen de zestig! En volksdaansen woj' niet. Daor bi'j'
mar iene keer west en halverwege bi'j' nog lelk vollopen ok. Doe zeej'
daj' smu zat weren. Now, dat trimmen komt d'r eers aorig meer op an as
wat gimmestieken en volksdaansen."
Lutske poestte as een adder.
"Volksdaansen is veur zuurties," zee Lamert, "trimmen is veur kerels.
Al moe'k je naogeven daj' indertied geliek hadden, oonze kondisie is
knudde. En dat woj' geweer aj' es weer een aende fietsen. Dat in huus
zitten te naegeldreugen, daor gaoj' hadde van aachteruut. Op disse
meniere taekel ie of, dat hewwe zels goed deur, de rek raekt d'r nut. En
dat wiwwe niet, hewwe zegd. We willen gewoon bezuken om wat fitter
te wedden, de spieren wat soepeler te holen, weer wat uutholingsvermogen an te kweken veurdaj' oolderdomsmankementen kriegen. Ik zal 't
je aanders vertellen, ie zien seins kerels van in de zeuventig die de
Vierdaegse van Nijmegen nog lopen en goenend die mit gemak de
Elfstedentocht uutrieden. En die filmster, hoe hier hij now ok al weer, die
Charlie Chaplin, die wedde veurjaoren nog heit doe hij al tachtig was of
daoromtrent. Now, aj' dat allemaole zo zien en heuren, Lutske, dan begin
ieje een stumper te vulen. En zoks hoeft niet. Daor kuj' wat an doen. En
daoromme gaon wij trimmen."
Lutske sten mit eupen mond te luustren.
"Mar, Lamert, ie willen me toch niet vertellen daj' opje oolde dag nog
een keer heit wedden willen."
"Halvewieze slorm," sneuf Lamert, "et is gewoon dawwe oons nog
niet ofschreven vulen willen. We heuren d'r nog bij, we doen nog volop
mit. We willen gewoon weer een broezend gevuulte hebben. Dat is alles.
En daoromme gaon wij trimmen, Aorend en ikke."
"Jim mitjim trimmen. Ik zol mar wat veurzichtig wezen a'k jow was,"
pruttelde Lutske. "Ie kun d'r wel wat van overholen. Ie bio ja niks wend.
Ik zol mar op mien rikketik passen."
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"We bouwen et staorigan op," zee Lamert. "Aorend komt
vandemiddag mii de auto en dan rieden we naor et Kaflieker Schar. Daor
wollen we eerst mar es een peer ronties lopen. We doen 't hier mar niet in
de bos, dan hej' dat gegaep en geteut van de meensken drekt. En daor
moe'k niks van hebben?'
Die middag struupte Lamert et rood-witte trainingspak an en hij trok
de sportschoenen an.
"Ik wete niet wa'k zie," zee Lutske, "et maekt je zuver stokken jonger."
"Vien ie," glunderde Lamert, "now, a'k eerlik bin, hen, dan vuul ik me
ok al een stok jonger. Ik vule me zo levendig as een jongemeid op
zaoterdagaovend."
Fluitende pakte hij een badhaanddoek uut et kassien.
"Om oons of te dreugen," zee hij mit een kniepogien naor Lutske. "Et
luie zwiet moet d'r mar es uut."
Doe toette d'r een auto op et hiem. Lamert en Lutske stapten de deure
uut. Lamert fluitte al weer. Aorend zat in een blauw-wit trainingspak
aachter et stuur en hadde d'r een zunnebrille bij op.
Doe ze votreden leup Lutske zuver een betien van de kook et huus in
en belde Wietske weer op.
"Et is inienend een aandere Aorend," zee Wietske, "d'r is haost gien
eigens meer an hint. Ik snappe niet wat hint bemaelt. Hij wil de raemen
van de slaopkaemer in 't vervolg naachs ok Los hebben, zegt hij. Dat
moet zo gezond wezen. Ik kan d'r wel mal van wodden a'k d'r an daenke.
As 't zo gaot mak op mien helte van 't bedde et hiele jaor de elektrische
deken wel an hebben. En hij het zegd dat hij ankem winter ok gien
halfwollen ondergoed meer an hebben wil. Dat is oolderwets, zegt hij. Ik
bin niks niet drok op zokke wondere keunsten, Lutske. Uut de gek he'k
nog tegen hint zegd dat hij wel een toefte haezehaor in de schoenen
stoppen moch as hij hadde lopen wol, mar a'k eerlik bin dan maek ik me
doodongerust. Wat zollen ze toch hebben?'
"Et is de leeftied," zee Lutske, "et is grif de leeftied. Et komt bij heur
alliend wat an de Iaete kaant. Zoks moet vanzels weer overgaon. Ze kun
gewoon niet verkroppen dat ze oolder wodden. Zestig bin ze dommiet.
Dat komt heur op't zeer. Da's een mentaole dreun veur zokke manluden,
moej' mar daenken. Ze bin tot weinig meer in staot en dan Lezen ze in de
kraante dat die Charlie Chaplin, of hoe die sjolem ok hielen mag, op zien
tachtigste bliekber nog aorig tierig was en op die leeftied nog heit wodden
is. En dat d'r van die oolde iezervreters binnen die de Vierdaegse nog op
'e klompen uutlopen. Now, dan bin ze heur hoolvaaste hielemaole kwiet
en dan verhelen ze heur nog ien keer dat ze jongkerels binnen. De laeste

opleving veur 't oold wodden, moej' mar daenken. Mar ik zal bliede
wezen as ze d'r weer binnen."
"Zuwwe eerst es mit 'n beidend disse menninge uutdraeven?" zee
Lamert, doe Aorend en hij nut de auto stapt weren.
Et leek Aorend goed toe en ze zetten de sokken d'r in. Nao nog gien
twiehonderd meter hul Lamert in.
"Ik poeste me dood."
"Ikke ok, ik hebbe de poggel now al nut," hiemde Aorend "Dit gaot te
mal, maot, zo kan 't oons de kraege wel kosten. We moe'n wat rustiger
nut aende zetten."
"We kun ok beter appat hadlopen," zee Lamert, "eers jacht de iene de
ere mar op. Dat moet niet. Ieder moet zien eigen tempo lopen."
"Krek," zee Aorend, "ik gao disse kaant omme en dan gaon ie die
kaant omme. Dan kommen we mekeer vanzels wel weer integen."
En zo gongen ze ieder heur eigen gang. Ze leupen gewoon es een
tippien en deden onderwegens wat oefenings. Ze zwaaiden mit de aarms
deur de locht en perbeerden mit de vingers de grond te raeken en de kni'jen recht te holen. Et bleef bij perberen. Soms draefden ze een aentien,
mar nooit lange, want ze weren eins drekt al weer aachter de poesterd.
Een aentien veur een scharpe bocht in 't pad besleut Lamert om de huud
d'r nog ien keer goed op te zetten. Dominiet verwaachtte hij Aorend
veur him en die wol hij eins hadde lopende integen lopen. Dan leek et
temeensen nog wat. En hoe wol 't zo mal, mar dat docht Aorend ok. En
zo kwammen ze beidend toegeheke op 'e bocht anstoeven, en deur et
dichte blad en deur heur gehiem zaggen en heurden ze niks, totdat ze, pal
in de bocht, tegen mekeer opvleugen. Ze raekten beidend over de wereld.
"Verduld," kreunde Aorend, "ik hadde d'r krek de vaort goed in. Ik
leup as een trein."
"Ikke ok," leug Lamert, "et wol ommeraek."
"Ik hebbe de kni'je deur de trainingsbroek," klaegde Aorend, "ik bin
krek op een boomwottel terechte kommen. Heb ie ok wat stokkend?"
"Nee," zee Lamert, "ik leuve et niet, mar de schoolder dot me wel
ommeraek zeer. Et zal d'r wel mal uutzien. We moe'n mar zien dawwe
naor de auto krummelen."
Straampelende kwammen ze in de bienen en krebentig scharrelden ze
et pad of.
Thuus wodde d'r niet vule zegd. Lutske en Wietske hulpen om de
trainingspakken en de schoenen nut te trekken. De smatlappen wodden
in de pleisters zet en Lamert en Aorend raekten op bedde. Doe belden de
vrouwluden mit mekeer.

"Jk bin bliede dat et nog zo beteerd IS," zee Lutske.
"Ik bin bliede dat ze drekt een reize kregen hebben," zee Wietske, "dan
bin we daor mar weer of. Mar now kan 'k eins niet langer praoten. Ik
heure Aorend vanuut de slaopkaemer roepen. Ik leuve dat hij 't raem
dichte hebben wil. Et zal wel tochten en dat kan de oolde man niet meer
hebben vanzels."
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Lamert onder hypnose

"Meraokels zoas die ni'je molleknippe warkt," glunderde Lamert, doe
hij de keuken in stapte. "Ik hebbe d'r now al zestien tuit vongen. Ik
daenke da'k et twiede nust jonge mollen haost uutroeid hebbe."
"Die aarme dieren," zee Lutske, "et bin zokke mooie zaachte biesies."
Now moej' niet zo kienderachtig doen," zee Lamert, "wie klaegde d'r
stien en bien dat ze je de afrikaonties uut et tunegien vmtten?"
"Ik weet et wel," zee Lutske, "et kan niet aanders, mar praot d'r mar
niet over aj' weer iene vongen hebben. Wa'k trouwens zeggen wol,
Wietske het zokrek beld. Awwe vanaovend mitgongen."
"Wat is d'r te haelen?"
Lamert gong even mit de mond bij de kraene om een slok waeter.
"D'r is circus," zee Lutske. "In Stienwiek. Ik zol niet weten wanneer
a'k veur 't laeste naor een circus west hebbe. Ik hebbe zegd dawwe
vanzels mitgongen. Ik dochte dat ie d'r ok wel aorighied an hebben
zollen."
"Och, ik weet et niet," zee Lamert.
"Now, ie meugen d'r aanders op 'e tillevisie graeg naor kieken. En
films over dieren bij' ok gek op. Dat me donkt, dan is een circus krek wat
veur jow. D'r bin tiegers, peerden en olifaanten."
"Gien mollen zeker," zee Lamert.
"Halvewieze slief," zee Lutske, "gao je dommiet mar wasken, dan
maeken we oons staorigan klaor."
Tegen zeuven ure zetten ze die aovend de kaant van Stienwiek nut.
"Et moet gewoonweg een meraokel wezen," zweerde Wietske, "Trien
en Fedde bin d'r gisteraovend henne west. Ze wussen niet wat ze zaggen.
Zo mooi. D'r was ok een kerel die meensken hypnotiseren kon, zee Trien,
die dee gewoonweg mit et volk wat hij wol."
Lamert sneuf es.
"Geleuf zokke dingen toch niet. Et is ien en al bedonderderi'je.
Deursteuken kaorte en aanders niks. Ze praoten van te veuren gewoon
mit een peer meensken, die et spullegien wel mitspeulen willen. Die
kriegen d'r dan een stokmennig buuscenten veur en ze doen percies wat
heur van te veuren zegd is. Ik begriepe niet dat jim daor nog invliegen.
Hocus pocus is 't en aanders niet."

"Dat moej' beslist niet zeggen," zee Wietske. "Oons mem het vroeger
op Wolvegester mark es een man zien die hypnotiseren kon. Meraokels.
Mem het d'r vaeke van verteld. Oolde Knelis Biel, hebben jim die nog
wel kend?"
"Hi'j leup haost mit de neuze op 'e grond," zee Lutske.
"Krek," zee Wietske, "iene bonk rimmetiek. De aarme donder kon in
't laeste kwaolik meer een stap maeken. Mar onder de hypnose van die
kerel het oolde Knelis Biel op Wolvegester mark de horlepiep nog daanst.
En mit vaosie! Ik heure et oons mem nog vertellen. Daor was niks gien
hocus pocus bij."
"Starke verhaelen, maot," zee Aorend, die al sturende een segaartien
opstak.
"D'r is vanzels vule meer as wij meensken weten en zien," zee Lutske.
"Ze laoten je tegenworig ok wel onder hypnose weeromme gaon naor je
veurige leven. Daor he'k lessend een stok van lezen. Barre interessaant. Ik
zol best es an zoks mitdoen willen, wie wet waf al niet west hebben.
Misschien he'k vroeger wel op een kesteel woond en wa'k de vrouw van
een ridder of zo. Zoks liekt me zo romantisch, hen. In mien fantasie beur
ik him wel es op et peerd over de ophaelbrogge draeven. Dat hij thuus
komt van een toernooi dat hij wunnen het of zo. Ridder Godfried. Zoks
klinkt ok zo aanders as Lamert. En dan hiette ik van Ada. En dan vleug
ik him om de hals om him te flelseteren mit de eerste pries."
"Zokke manluden hadden vroeger een harnas an," zee Lamert dreuge,
"die kun ie wel om de hals vliegen willen, mar dan zoj' je wel es mal
schenneleseren kunnen. Ie konnen wei es rere smatlappen van zokke
keunsten overholen. Trouwens, doe we nog knienen hadden en oonze
vlaamse reus de eerste pries op een tentoonstelling wun, vleug ie mij ok
niet om de hals, doe 'k mit de medallie thuus kwam. Ie meten mit twie
maoten."
"Och, ie kun je zokke dingen niet indaenken," zee Lutske.
"Ze zeggen dawwe zeuven levens leven moeten," zee Wietske. "Ik zol
best weten willen mit et hoeveulste a'k doende bin."
"Misschien woj' laeter nog wel een motie," zee Lamert, "dan kuj' et
beste mar bij oons van 't hiem blieven, want ik hebbe me iestdaegs een
meraokels beste knippe kocht. Om 't hottien zit d'r iene in. Vandemorgen
ha'k de zestiende."
"Misschien was 't Lodewiek de Zestiende wel," zee Aorend, "dat die in
een aander leven ok een motie wodden is."
"Now, dan treft hi'j et niet," zee Lamert, "vroeger et grote snumes en
now mien knippe. Ie moe'n mar pech hebben."
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"Wat hebben jim toch een ofwi'jde praot," zee Lutske, 'Jim kun ok
gien mement argens over mitpraoten. Ik zal bliede wezen as we d'r
binnen."
Now mossen ze Trien van Fedde aachterof geliek geven. Et was een
biesterbaorlik mooi circus. Tiegers die deur branende hoepels sprongen
en akrobaoten die boven in de tente de malste dingen uuthaelden.
Wietske duste zuver niet te kieken. As 't mis gong konnen ze wel
doodvalen. Zoks mos eins verbeuden wodden.
Nao et schoft kwam de hypnotiseur, ston in et pergramme. De
beroemde hypnotiseur Manuel Sanchez nut Mexico. En dat was ok zo.
Manuel Sanchez was een keite kerel mit een zwarte snor en een wit pak
an. Ze mossen iene nut et pebliek hebben, zee hij. Naodat hij dat zegd
hadde, gongen alle lochten nut. Doe gong d'r iene schienwarper an en die
glee targend langzem over de riegels volk.
"Allemaole deursteuken kaorte," bromde Lamert, "doe d'r mar es
daenken omme. Ze weten sekuur waor et volk zit, daor ze een
ofspraokien mit hebben."
Et was roezig in de tente. De meensken zatten in spanning wie as d'r
uutpikt wodden zol.
"Dat de meensken daor vandaege-de-dag nog intrappen," zee Lamert,
"et is me toch een aepespuL"
Et locht was op heur riegel te lane kommen. Even stoekte et een tel,
doe glee et Mei staorigan naor Lamert toe en daor bleef et mit een hottien
stille staon. Lamert zat as ienigste in een zee van locht. Even was 't
doodstille. Doe wodde et volk roer.
"Kom op, pake!" reup d'r iene.
"Ze moe'n jow hebben," zee Lutske.
Ze stotte Lamert an.
"Ie moe'n naor die kerel toe."
"Bi'j' staepelgek," zee Lamert, "ie daenken toch zeker niet da'k an die
halvewiezetroep mit doe, zeker?"
"Durf ie soms niet?" vreug Lutske. "Zokrek haf een groot woord dat
et allemaole bedrog was. Now, maek dat dan now mar es waor."
"Komt d'r nog wat van?" reupen een peer meensken.
"Allez senor," reup de hypnotiseur, "kom bij mij asjeblief. Applaus
veur de senor." Et volk klapte op 'e maote in de hanen.
"Toe now, je," siste Lutske, "ie zitten veur gek op disse wieze."
"Ae now, je," graansde Lamert, "dan za'k wel gaon. Daenk aanders
mar niet dat die kerel wat mit mij beginnen kan. Ik wol trouwens da'k
vanaovend nooit mit gaon was."

.
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Pruttelende kwam Lamert in de bienen. Et volk klapte nog hadder.
"As dat mar goed beteert," zee Aorend, "Lamert staot seins zo kot veur
de waegen. 1-Ii'j kan die kerel ok zo wei een poeier verkopen as bij roeg
in de kop wodt."
Senor Sanchez zee tegen Lamert dat hij op een stoel zitten gaon mos,
dat hij him hielemaole ontspannen mos, dat hij him ankieken mos, en
dan telde hij tot drieje. En dan zo1 Lamert him toch zo lekker vulen,
lekkerder as hij him ooit vuuld hadde.
"Hij perbeert Lamert in de soeze te kriegen," fluusterde Wietske.
"Et zal mij ni'je doen," zee Lutske, "Lamert is altied zo verhipte
nochteren."
Senor Sanchez begon hiel staorig te tellen.
"Uno-iene, dos-twieje, tres-drieje."
Hij knipte een keer mit de vingers.
"Kom mar overaende. Kom mar bij mij."
Lamert kwam wat zwiemelig in de bienen.
"Ik leuve werachies dat et warkt," zee Lutske, half buten aosem. "Hij
het lijm verempeld te pakken. Zo lopt Lamert eers nooit."
"Kuj' ok zingen?" vreug de man an Lamert
"Jawisse wel, dat zo'k daenken," zee Lamert.
"I-Ii'j liegt dat hij bast," fluusterde Lutske, "Lamert is zo vals as een
kri'je."
"Wat woj' zingen?" vreug senor Sanchez.
"Tulpen uut Amsterdam," zee Lamert kiebig.
Lutske vul de mond los van verbaozing.
"Dat hij dat kent!" zee ze.
"Begin mar," zee de man.
En doe begon Lamert te zingen. Meen liester. Zo mooi! Durend gelen,
durend rooien. Weenskenjow ei aidermoois'te...
"Wat een stemme," beerde Wietske, "Lamert zingt de steerns van de
locht."
"Ik wete niet wa'k heure," zee Aorend verheerd, "wat het die Lamert
een gat in de keel."
De meensken klapten dat zowat dee, doe et lied nut was. Lamert beug
as een volleerde artiest.
"Nog ien lied," zee senor Sanchez.
Lamert zwaaide naor een peer vrouwluden op 'e eerste riegel stoelen.
Hij dee him et strik veur weg en 't boverste knopien van de boezeroen
los. En doe zong hij Ik hooi van Hoilaan4 mit een zwier en een
uuthaelen, dat Lutske alliend mar mit grote ogen zitten kon te kieken.
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"Et is krek Marco Bakker," zee Wietske hielemao!e onder de indrok.
"Zo! Lamert een tenor wezen, Lutske?"
Lutske was spraokeloos.
"Et is een wonder," zee ze, "et is ien groot wonder."
Nao ei zingen telde senor Sanchez weer tot drieje en 't was nuver, mar
inienend was Lamert de oolde Lamert weer. Wat knoffelig kwam hi'j de
kaant van Lutske-en-die op mit et strik in de haand.
"Ik weet niet," zee hij, "mar 't was krek a'k d'r even niet was. Wat is
d'r gebeurd?"
"Ie hebben zongen," zee Lutske.
"Zongen?" vreug Lamert verbaosd.
"Zongen," zee Wietske, "as een liesier, Lamert. Tulpen uutAmsterdwn
en Ik hooi van HollaangL Krek zo mooi as Marco Bakker."
"0e nee toch," kreunde Lamert. "Alle meensken kieken disse kaant
op."
"Dat hef aj' beroemd binnen," zee Wietske, "zoks het Marco Bakker
ok. Et zol mi'j niks verbaozen as d'r dommiet goenend binnen die een
haandtekening vanje hebben willen."
Lamert dee him et strik weer veur en wus him mit zien holing kwaolik
raod.
Hij was doodbliede doe de aovend eindelik omme was en ze tussen et
volk deur de tente nut leupen. Hier en daor beurde hi'j goenend over him
praoten, een peer aanderen wezen naor him en een stokniennig maegies
leupen ginnegappende veur him nut. Mit een rooie kop biende Lamert
naor de auto.
Doe ze laeter onderwegens naor huus toe weren, knipte Aorend de
autoradio an. En as mos 't zo wezen, Marco Bakker zong een liefdesduet
mit et ien of aandere vrom mes: Me», Liebeshed mus's ei,, Walzer sein.
"Percies jow stemme," zee Wietske, 'Men ie ok niet, Lutske?"
"Ja," zee Lutske, "et het d'r een protte van."
"Wat donkt je, Lamert," zee Aorend, "om mit zokke zangeressen
overal henne nut zingen te gaon."
zee Lamert, "van die kaant ha'k et nog niet bekeken, mar as dat
d'r an vaaste zit, dan begin ik d'r leuf ik nog aorighied an te kriegen ok."
"Ik zol mar mit beide bienen op 'e grond staon blieven," zee Lutske,
zuver een tikkeltien kribbig. "Ik zie jow al mit van die opdirkte
vrouwluden in van die blote jurken de diek uutzetten. Allemaole onzin.
Krek as dat hiele hypnose-gedoe, et is allemaole klaore baore onzin. Ik
zol morgen mar gewoon mollevangen gaon a'k jow was, dat liekt me wel
zo verstaandig." En ze knipte mit iene drok de radio nut.
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Een malle zet

Lamert en Lutske zollen naor een aovend van Dörpsbelang toe. Om
acht ure percies zol 't in de ha±arge beginnen. Mar now kwam et die
aovend allemaole wat briek omme. Dat zat zo: Lamert was onder de
aovend nog even henne te visken gaon naor de Lende en hij hadde de
lied vanzels glad vergeten. Dat Lutske zat heur in de pronk in huus te
verbieten. Dat haf now iewig en altied mit die manluden. Kerels, ie
konnen d'r gien staot op maeken. Duvels was ze, deur en deur lelk.
Zollen ze es een aovend vot en dan jachte Lamert de boel weer in 't wilde.
Now, ze zol lijm dommiet gedipt nemen, daor kon hij mar van op all.
Was me dit now een meniere van doen?
Mar hoe laeter as 't wodde, des te meer as Lutske heur lelkens
bekwam. En doe 't kwal veur achte west hadde, was ze ongerust wodden.
As d'r mar niks gebeurd was. Lamert die daor alliend bij de Lende
ommeheisterde. As him mar niks overkommen was. Heremientied toch,
de kni'jen begonnen heur d'r zuver van te trillen. Stel dat hij dwiel
wodden was en op 'e kop et waeter intumeld was. Of dat hij 't haokien
dwas deur de haand kregen hadde of zo. Et kon ok zoen oolde
knoffelkont wezen bi'jtieden.
Mar d'r was Lamert niks overkommen. Even veur achten kwam hij
fluitende et pattien op fietsen. Lutske kwam him bij de deure al integen.
"Waor waf toch? Ik zat zuver in de piene. Schilt je niks? Weej' wel
dawwe vanaovend naor een aovend van Dörpsbelang toe moeten? Ik zol
me as de weerlocht mar verstrupen a'k jow was."
"Kiek hier eerst mar es naor," zee Lamert en hij hul Lutske et schepnet
veur. "Twie dikke bleien. Een best maol vis. Et beet ommeraek. Dat ha'k
wel docht, nao zoe'n regenbujje wil 't vaeke ommeraek bieten. Now, wat
donkt je, ie mengen aanders zo graeg vis, is 't niet?"
Lutske pakte et schepnet an en bekeek de beide bleien es.
"Et liekt d'r temeensen beter op as die kattevissies, daor aj' de veurige
weke mit thuus kwammen. As ieje now onder de bedrieven even wasken
en verstrupen, dan slaacht ik ze drekt mar even, donkt me. Laete bin we
toch al. Dan nog mar een half ure laeter. Ik bin al bliede dat je niks
overkommen is."
Lamert gong et huus in om him op te knappen en Lutske dee de schölk
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veur en slaachtte bij de sloot de beide vissen en zette ze in de keuken
drekt in 't zoolt.
En zo was 't al half negen west doe ze die aovend de harbarge in
stapten. Die zat stampvol. Et volk hadde krek et eerste paantien koffie op
en de veurzitter hadde al an 't woord west, dat ze weren haost an de film
toe, die d'r van de dörpsfeesten van de veurige zoemer maekt was.
"Wat bi'j'm toch laete," zee Wuben Annegien die krek even naor 't
husien west hadde en Lutske in de mute kwam. "We hadden eerst een
stoel veur je vrij hullen, mar op 't laeste kwam d'r zoe'n bratse volk
opzetten, dat dat lokte eins ok niet langer. We dochten: ze kun wel niet
meer kommen. Mej' verlet had?"
Lutske vertelde in de gauwighied van de beide bleien die ze slaacht
hadde.
"Mar we praoten laeter wel veerder," zee ze. "Ik leuve dat ze
risselvaosies maeken om weer nut aende te zetten. Ik zie daor ginderd nog
een lege stoel, daor plof ik wel daele."
Zodoende kwam Lutske naost een jong vrommesien te lane, dat heur
vrundelik goeienaovend zee en een betien opschikte, zodat Lutske bij de
stoel kommen kon. Doe gong et locht nut en de film begon. Now, een
dinderend sukses vanzels. Lamert, die ondersteboven gong mit de
fletserace en Wietske van Aorend Niek, die mit kupienstikken een emmer
waeter om de huud kreeg. Om je slop te lachen! De zael lag plat. En Lies
van Knelis gong mit et stoeledaansen mit de winkelman over de wereld.
Now, Lies kennende, zol die dat wel niet zo slim vunnen hebben.
Onder de film hadde Lutske et vrommesien naost heur al es van op 'e
zied ankeken. Ze mochten heur doodslaon as ze wus wie as 't was. Et was
zo staorigan ok allemaole vremd volk in 't dörp. Je kenden d'r de helte
niet meer van. Ze kon niet zeggen dat ze 't wiefien ooit eerder zien hadde.
Een hemmel wieflen zo op 't oge, dat wel, vrundelik en netties in de
kleren. Niet van disse streek, zo te heuren. Zol 't misschien dat vrouwgien
wezen van die varkenfokker an de Boverweg? Dat weren jonge
meensken, die d'r sund een schoffien woonden. Now, dat kon verempeld
wel es zo wezen. Grif dat die et was. Meensken van Utrecht of die
kaanten. Twie kiender, neffens de meensken, en de dadde op komst zo te
zien. Now, in elk geval een goed ding veur de schoele.
In et schoft raekten Lutske en et wieflen an de praot.
zee 't vrouwgien, "we dochten, now we hier in 't dörp een
bedrief hebben, moe'n we ok es mit de meensken in de kunde raeken. En
dan is zoe'n aovend daor bek geschikt veur."
"En liekt et jim hier wat toe?" vreug Lutske.
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"Et vaalt oons mar best an," zee 't vrouwgien.
Ze bestelden beidend een glassien wien bij de vrouw van de kastelein,
die mit een opschriefboekien bij langes kwam. ten van de maegies brocht
et even laeter rond.
"Et is aanders zo staorigan allemaole vremd volk op 'e buurt," zee
Lutske, "daor moej' wel an wennen."
Et wiefien nikte en Lutske nam een slok Men.
"Mooi en mal, van alles komt hier op an. Now zit d'r in dat oolde
spullegien van Bouke Liest sund kotten een sauna en zo, he'k verneuinen.
Et is me toch wat. De meensken bin hielemaole overstuur vandaege-ande-dag. Een sauna! En dat hier op 'e streek! Ie zollen toch zeggen. Een
gewoon meens gaot daor toch niet henne, zoj' zo daenken, mar ze moe'n
't d'r mar drok hebben. Et volk liekt d'r wel op an te willen. Zat vlocht op
'e kooi. Ze mossen heur de ogen nut de kop schaemen. De gloeperds."
'Bi'j' d'r wel es west?" vreug et wiefien.
"Ikke," schrok Lutske, "wij naor de sauna? Now, dan mag de zunne
eerst wel in de askebak opkommen. Ik kan Lamert haost niet iens onder
de douche kriegen. Ik zie him al in de sauna! Och, de meensken laoten
heur vanzels hielemaole overstuur maeken deur die blatties en die
verhipte tillevisie. Dallas en zo. Kiek ie d'r wel es naor?"
Et wiefien schuddekopte.
"Now, ie missen niks, heur. Niks as ondocht. Iedere weke liggen die
vrouwluden mit een ere kerel in de lappebak. En de meensken daenken
vanzels dat et zo heurt vandaege-de-dag. Et is allemaole seks en nog es
seks. Ie zollen d'r van over de toeren raeken! En dan die naektloperi'je in
zoe'n sauna. Ze mossen de garre over de huud hebben, dan leuten ze
zokke meraokels wel. Ze zeggen dat Hilbraand Vaortics ok wel in die
sauna komt Now, dat verbaost me niks. Dat zal ok wel een mooie
meneer wezen. Veekoopman. Niet vies van een borreltien en ok niet van
de vrouwluden, daenk'. Altied op 'e marken en in de kroegen, dat daor
zullen ze wel van die klitsen opscharrelen en dan mit mekeer naor de
sauna vanzels. De wereld is hielemaole van de kook. En Alie en de
jongen mar thuus zitten te malkieken. En ze zeggen dat de slaachter en de
vrouw d'r mit nog een eer stel henne gaon. Al zokke wondere
toppezetters. Ie zollen d'r nooit gien vleis weer weg haelen!"
Lutske nam nog een slok van de Men.
"Je kun 't seins beter mit varkens te redden hebben as mit meensken.
Wat ieje? Hej'm zoolters of lopers?"
Et wiefien keek heur verheerd an.
"Wat bin zoolters en wat bin lopers?"
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"Now, jim zitten toch in die varkenmesteri'je an de Boverweg," zee
Lutske.
Et wiefïen gnees een betien.
"Nee, now bin 'k toch bange daj' de verkeerde veur hebben. Ik bin
Cobie en mien man en ikke zitten an de Slingerweg in die sauna."
Lutske schrok zo, dat d'r vlutte heur een beste scheut wien over de
raand van et glassien. Krek over de jurk. Een tel of wat was ze stille en
wus ze niet wat ze zeggen mos. En dat gebeurde Lutske niet zo vaeke.
Doe dremde ze es een peer keer en ze begon weer te praoten.
"D'r bin dokters die zeggen dat zoe'n sauna wel gezond wezen moet. In
Finlaand is 't hiel gewoon, zeggen ze. Daor vliegen ze d'r naekend bij
deur de snij en ze slaon mekeer mit birketakken op 'e huud omme. Goed
veur 't hatte en de rimmetiek. Och, as de dokters et zeggen, dan is d'r
vanzels grif wat van waor. Ik hebbe zels een zeer stee tussen de
schoolderblaeden, dat is me seins toch zo gevulig, en a'k dan onder de
douche stao en ik laot et waarme waeter daor percies over stromen, dan is
't krek as 't nao een schoffien bekomt. Now, dat hej' in zoe'n sauna
vanzels ok. Daor stoken ze et netuurlik slimme hiete en zo raek ie alle
ongemakken kwiet."
"We hebben een zwiethokke," zee 't wiefien.
Lutske nikte.
"Krek ja. Aenlik nog niet zoe'n malle uutviening af d'r goed bij
naodaenken. Je kun d'r vanzels wel van alles achter zuken, mar et kan
d'r netuurlik ok hiel beheurlik toegaon. Daor hej' gien zeggen van. As 't
knipt bin 't allemaole gien schuinmesjeerders. Heden nee, dan was 't ok
niet best, now? Hej'm eins een boel anloop?"
"We mengen niet klaegen," zee Cobie.
"Zo," zee Lutske, "ae nee je, et is wat ni'js, now, en dan bin d'r altied
wel meensken die daor op of willen. Ik zeg altied mar zo, aj' goed
anpakken willen dan is d'r vaeks nog wel een stok brood te verdienen.
Zokke jonge luden asjim die dan mit zoe'n sauna op zoe'n klein dörp nut
aende zetten, daor moej' toch wel lef veur hebben. Zeg now zels, een
protte lopen liever mar wat omme. Warken, how mar. As ze 't zo op 't
haantien kriegen kunnen, wat zuj' dan bevrotten, now. De goeien vanzels
niet te naospreuken. Nee, alle respekt, heur. Mar now moe'k even naor
Wuben Annegien, die staot te winken, ik zol zeggen: mar sukses mit de
sauna en daj'm d'r mar een beste broodwinning an hebben meugen. En as
Lamert wat vlotter was, dan kwammen we ok es een keer, want zoks
liekt mij now eins best wel wat toe."
Even laeter dee Lutske et hiele verhael an Wuben Annegien.
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Meden, Lutske," zee Annegien, "wat toch een malle zet, ik was deur
de grond gaon as mij dat overkommen was."
"Och," Zee Lutske, "ie moe'n nooit mit de mond vol tanen staon, want
dan hej't verspeuld. Ik dochte: Lutske, zie dafje d'r uutredden. Ae now,
je, en ie moe'n de meensken op 't laeste mat nemen zoas ze binnen en niet
zoas ze wezen mossen. Wat donkt je, zuwwe nog een glassien wien
nemen? Ik bin zuver dustig wedden van 't praoten."
En de beide vrouwluden stapten naor de tap om nog een borreL
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Lutske wil gien vleis meer

"Ik hole d'r in ien keer mit op," zee Lutske inienend.
Ze kwam in de Menen en drokte de tillevisie nut.
"Waor hooi ie mit op?" vreug Lamert.
"Ik wodde d'r zokrek zuver beroerd van," zee Lutske, "die aarme
dieren allemaoie. Ik hadde d'r nooit zo bij naodocht, mar as ze je dat zo
aachter mekaander op 'e tillevisie veurschotteien, dan lopt de grieze je
over de grauwe. Wat maeken we d'r mit mekeer toch een pottien van,
daor moe'n we toch as de weerlocht wat an doen, donkt me."
"Ja, mar wat wi'j' dan?" vreug Lamert, "die kaivermesters en
kiepefokkers moe'n ok zien dat ze deur de tied kommen. Et is heur
brood-"
"Now," steuf Lutske op, "zo wol ik mien brood niet verdienen. Hej'
wel goed keken zokrek, in hokke kleine hokkies as ze die kalfies hadden?
Ze konnen heur d'r niet iens in keren. Ze konnen niet iens lekker in 't stro
liggen. En mit die kiepen was 't al wakker et zelde. Die zatten al zo
benauwde krap. Die dieren hebben gien leven, et is ja iene grote febriek.
En daor wil ik wat an doen."
Lamert keek heur verbaosd an.
"Mar wat zoi ie daor now an doen kunnen? Zo ligt de wereld d'r now
ienkeer henne. Daor doej' niks an?'
"0e jaowei," zee Lutske, "as de meensken mar es gien vleis meer atten,
dan zoj' es zien, dan was 't drekt oflopen mit dat gemattel van die
biesten."
"En dat bin ie van doel?"
Lamert vul de mond los van verbaozing.
"En ie bin zo gek op een varkenribbegien! En hasems dan zit ie altied
drekt aachter een gotwost an."
"Dat is allernaole verleden tied," zee Lutske, "de ogen bin me goed los
gaon zokrek. Ik ete gien vleis meer. Ik bin van now of an vegetariër. En as
ie een harte in je lief hebben, dan eet ie ok gien vleis meer. Dan bi'j'
solidair, zoas ze dat mit een duur woord zeggen."
"Ik daenke d'r niet an," zee Lamert, "wat as ie doen da's jow zaeke,
mar ie kriegen mij niet zo gek. Ik moet d'r niet an daenken. leje mit je
wondere keunsten ok aitied. Wat woj' dan eins eten?"
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"0, d'r is lekker eten zat," zee Lutske, "maek je daor mar niet drok
omme. En as ie niet mitdoen willen, as ie vienen dat die aarme dieren
heur leven zo slieten moeten, mi) best, dan maek ik in 't vervolg wel twie
possies toe. Een pannegien veur mi) en een pannegien veur jow."
"Och, meenske, wat een rompslomp," zee Lamert, "weej' aenlik wel
waf je anhaelen?"
"Ik bin niet bange veur een betien wark," zee Lutske, "aj' een betere
wereld hebben willen, dan zullen we d'r mit mekeer wat an doen moeten.
En dan zuj' bi'j jezels beginnen moeten. Mit zokke meensken as jow wodt
et nooit wat. Ie moe'n volk hebben dat van anpakken wet."
"Och, ie bin niet wies mit jow bevliegings," wim Lamert him op, "ie
weten niet iens waor aj' over praoten. Hoe zuj' alle dieren now in leven
laoten? Vertel me dat es. Dat kan ja niet. Ik hoeve now zeker ok niet
meer henne te visken7"
"0, ie meugen visken zovule aj' willen," zee Lutske, "et is je eigen
verantwoordelikhied. Zoe'n moordperti'j drokt op jow geweten. En as ie
d'r liekegoed omme slaopen kunnen, dan visk ie mar raek, mar ik ete d'r
niet meer van."
'Mar aj' zo deur gaon," zee Lamert, "dan maj' gien mogge meer dood
slaon. Dan mak gien molleknippe meer zetten. Now, ik heure je ankem
veurjaor al foeteren as ze je et bedde mit slaopmussies vervrotten. En ie
reisden van-de-meitied aanders aorig drok butendeure omme mit een
koemegien zoolt om de slakken es lekker te trakteren. Dat doej' dan zeker
ok niet meer. Ie laoten ze now zeker de afrikaonties allemaole opvreten.
En schoenen kuj' ok niet meer an, want die maeken ze van leer, of wus ie
dat niet? En leer maeken ze van koehuden. Woj' in 't vervolg misschien
op blote bienen de diek uut? Ie knarpen now al zo vaeke daf last van
koolde op 'e blaoze hebben."
"As d'r iene is die de boel overdrift, dan bin ie dat," zee Lutske, "ik
hebbe nooit zegd dat as die diereboel schaedelik of zo is, daj' d'r dan niks
an doen meugen. Mar ie willen was gewoonlik weer es dwas wezen. Ie
hebben gewoon niet genoeg lef in je donder om een keer bij jezels te
beginnen. En now wi'k d'r veerder ok gien praot meer over heuren. Ik ete
gien vleis meer. En dat is dat!"
Lutske leup de kaemer nut naor de keuken.
"Vrouwluden," bromde Lamert, "malder spul moe'n ze nog
uutvienen."
Mar Lamert kon pruttelen en foeteren zovule as hij wol, Lutske
maekte in 't vervolg twie pannegies mit eten toe. Tene veur him en iene
veur heurzels. Lamert kreeg et gewone eten was hi'j dat altied wend west
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was en Lutske at vegetarisch. Lamert keek heur seins medeliedzem aa as
ze zat te eten. Een bottersausien, wat rauwkost, een plakke keze en een
peer aemele rediesies om de boel wat op te sieren en smaekzem te
maeken. Et was trouwens krek as Lutske ok niet zo graeg meer was as
vroeger. Mar as hij daor es op zinspeulde, dan wodde dat veer votsmeten.
Et bevul heur best, zee ze. Meraokels! Ja, et mos eerst vanzels best wel
even wennen, mar dat haf overal zo mit. Trouwens, as ze eerlik was, dan
zol ze niet iens graeg aanders meer willen. Ze was d'r mar drok op. En ze
vuulde d'r heur ok een stok fitter bij. Vleis was vanzels niet iens best aft
goed beschouwden. Gien vleis was een stok gezonder. En dat kon ze nao
een peer weken al wel vulen ok. Ze vuulde heur now kieplekker en ze
hadde ok niet zo vule hinder meer van koolde op 'e blaoze en van
zoerbranen. En 't was krek as vlotte et wark ok vule beter, en gister hadde
ze d'r heurzels op trapeerd dat ze zongen hadde bij 't raemewasken. Dat
was in jaoren niet gebeurd. Lamert hadde heur wat op-en-daele ankeken.
"En ie dochten dat dat allemaole kwam omd' gien vleis meer atten?"
"Grif!"
"Now," zee Lamert, "neffens mij het dat een hiete ere oorzaeke. Ie
zullen zo staorigan wel nut de overgaank weg raeken. En dan wo'n
vrouwiuden over 't algemien weer wat tieriger."
Lutske keek him an as kon ze him wel vergriemen.
"Dan heb ie zeker je hiele leven al in de overgaank zeten. Ik hebbejow
temeensen nog nooit ien keer echt tierig mitmaekt."
En daor kon Lamert et mit doen.
Doe Lutske op 'e kop of vier maonden vegetariër was, zol ze die dag
naor een aachtergatsnichte van heur in Liwwadden.
"Neem tussen de middag mar een peer plakkies bolle," zee ze tegen
Lamert, "dat doen wij vandemiddag ok. Dan eten we vanaovend wel
waarm. Ik bin toch niet zo laete thuus, is de bedoeling."
Mit dat dat zo ofpraot wodde kreeg Lamert een plannegien. I-Ii'j gnees
een betien zonder dat Lutske d'r arge in hadde. Lutske pakte heur goed in,
want et was gemien waeterkoold butendeure. En om goed half tiene zette
ze of mit de bus.
Die middag begon Lamert al op 'e lied in de keuken omme te
heisteren. ffi'j zol d'r es veur zorgen dat de boel kaant en klaor ston as
Lutske weer thuus kwam. Dan hadde ze gien drokte mit de eteri'je. En al
maekte Lutske Lamert nogal es veur een klongelkont nut, eten klaor
maeken kon Lamert beheurlik, dat mos zegd wodden. Hij was wat dat
angong vanzels aorig in 't zoolt bebeten raekt, doe Lutske indertied de
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geuten varven zol en van de ledder ofknofld was. Lutske hadde een peer
weken mit et bien op 'e stoel zeten en Lamert was huusman wodden. En
de kokeri'je hadde him aenlik best wel haandigd. Lamert gnees nog es
doe hi'j an de slag gong. Hij zol ze wel kriegen, daor mos ze mar staot op
maeken. Fluitende begon hi'j de eerpels te schellen
Die middag tegen half zessen kwam Lutske klumerig en koold et
pattien weer opstappen. Lamert dce de deure veur heur las.
"Kom d'r mar gauw in," zee hi'j, "wat kiek ie kluums toe."
Lutske trok rillerig de jasse uut.
"Wat rokt et hier lekker."
"Ik hebbe de eteri'je allemaole klaor staon," zee Lamert, "ie hebben d'r
gien ommekieken meer naor. Ie zullen wel zin an wat hebben nao dat
gebongel deur Liwwadden."
"Ja," zee Lutske, "ik bin zuver laanterig van 't getoffel. Wat hej' eins
toemaekt?"
Ze stapte de keuken in.
"Dit he'k veur mezels toemaekt," zee Lamert.
I-Ii'j dec een lit van een pannegien.
"Stamppot eerpels en knollegies mit een peer varkenribbegies d'r in. Ik
hebbe me inn goed wat toemaekt, dan kuj' me morgen mooi nog een
kliekien opwaarmen. Ik bin gek op knollegies en ribbegies mit dit
huverige weer."
Et waeter leup Lutske deur de mond.
"En wat hej' veur mi'j?" vreug ze een betien kot.
"Rauwkost," zee Lamert, "flink wat viteminen moej' mar daenken.
Dat hej' wel neudig nao zoen sleperi'je. Kiek es an."
Hij pakte een groot bod nut et aanrechtkassien mit een peer grote
slaodblaeden, wat plakkies tomaat en een koold ei d'r op. En in een pannegien laggen twie glaezig kookte eerpelties. Lutske keek d'r naor. Doe
keek ze naonemend naor et pannegien mit de knollegies en de ribbegies.
"As 't jow et zelde is," zee ze, "ja, misschien is 't wat een malle Vraoge,
mar as 't jow et zelde is, zo'k dan wel mit jow miteten meugen?"
"Jawisse wel," zee Lamert, "dan breng ik dit spul mar aachteruut,
donkt jow ok niet?"
Lutske nikte en Lamert zee d'r veerder niks van. En dat was
verstaandig van Lamert, want gien meens praot graeg van zien verlös.
Sund die klumerige dag et Lutske weer vleis en ze maekt weer ien
pannegien mit eten toe. En toch heurde Lamert heur vleden weke al weer
zingen onder 't raemewasken. Ie zollen zeggen, dan moet et toch de
overgaank west hebben, die now an 't veurbi'jgaon is.
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Lamert speult veur Sunderklaos

D'r was ofpraot dat Lamert van 't jaor op 'e schoele veur Sunderklaos
speulen zol. Erejaoren dee Aorend Niek dat altied, mar begin november
was de meester op een aovend bil Lamert en Lutske an de deure
kommen. Ze hadden wel een betien nuver opkeken. Et was al nao
negenen west. Wat mos meester nog zo laete bil heur over de heerd
doen? Lamert hadde him d'r in laoten. De meester hadde de jasse nut
daon en Lutske vreug as hij een bakkien koffie mitdronk. Now, daor
hadde de meester wel zin an mit dat koolde weer. De manluden stakken
d'r ieder een segare bil op en zo zatten ze een schoffien genoegelik te
praoten mit 'n drienend. Over de vroege naachtvost, de ruilverkaveling
die ankem meitied los zol, de fusieplannen van de botterfebriek en dat
kleine Bert van Willem en Alie toch zoe'n schraander kereltien was. Ze
hadden van alles bil de kop. Een gezellige praoter, die meester. Een
aorige kerel.
Bil et dadde koppien koffie weren ze an de praot raekt over 't
Sunderklaosfeest op 'e schoele. Dat et altied zoe'n drokke tied was en dat
et een toer was om 't iederiene ieder jaor weer naor de zin te maeken.
"Kiek," zee de meester, "om dat Sunderklaosfeest bin 'k now aenlik
bil fin kommen."
Lamert en Lutske keken de meester vraogend an. Wat hadden zij mit
et Sunderklaosfeest te maeken?
"Et zit ziezo," zee de meester, "jim weten wel dat Aorend Niek al
jaoren veur Sunderklaos speult."
Lamert en Lutske nikten. Waor wol meester toch op an? Meester
drokte de segare nut op et askebakkien.
"Mar now het Aorend gister inienend spit kregen."
"Ik beklaege Wietske," zee Lutske, "manluden kun zo ommeknarpen
as heur wat schut. Ligt hij op bedde?"
"Dat wee'k niet," zee de meester, "mar butendat wol Aorend d'r aenlik
wel een keer mit opholen. Bil wol wel graeg dat wil es naor een aandere
Sunderklaos ommekeken. En now he'k es mit de oolderkemmissie praot,
en now dochten we eins an jow, Lamert."
Lamert keek van Lutske naor de meester en van de meester naor
Lutske.

"Hoe bedoelt meester dat?"
"Now, krek zoa'k et zegge, zollen jow oons niet nut de braand helpen
willen? Zollen jow gien Sunderklaos wezen willen van 't jaor?"
"Heremientied," zee Lutske, "now brekt me de klompe. Ze willen jow
Sunderklaos maeken, Lamert. Ik hadde van alles verwaacht, mar niet
da'k nog es de vrouw van Sunderklaos wodden zol."
"Now, dat week niet, meester," zee Lamert, "dat is niks veur mi),
donkt me zo."
"Ae je, daor moej' niet iens over prakkezeren," zee Lutske, "dat moej'
drekt annemen, je. Zoe'n kaans kriej' ornmes nooit weer."
"Ik zol 't mat doen, Lamert," zee de meester, "ie zullen es zien hoe'n
aorighied af d'r an beleven zullen. En ie staon d'r niet alliend veur, moej'
mat daenken. Mien vrouw speult veur Zwatte Piet. Ik hebbe trouwens
heurd dat jow veur jaoren ommeraek goed tenielspeulen konnen."
"Ja, daor het de meester geliek an," zee Lutske drekt, "Lamert kon
meraokels tenielspeulen. Altied ien van de besten, is 't niet zo, Lamert?
Wed' nog wel hoef mit Dirkien van Oene indertied dat zeemaansstok
speulden? Wil de meester wel geleuven dat d'r nao ofloop gien buusdoek
meer dreuge was."
Lamert wus niet goed waor as hi'j kieken mos.
zee hij, "ik dee 't wel aorig doedertieden. We gongen ok wel
vol te speulen. Ooldelaemer, De Hoeve, Makkinge. Een machtige tied!"
Hi'j kon d'r zels netuurlik niet al te hoge over opgeven, mar inwendig
geneut hij. Hij was d'r mar wat groots op dat meester ok al wus dat hij
vroeger een baos-tenielspeulder west hadde. Zol hij dat van Aorend en
Wietske weten?
"Now, Lamert," zee de meester, "zoj' dan mar niet veur Sunderklaos
speulen? Veur zoen speulder as jow kan dat toch gien bezwaor wezen?
En jow maeken de kiender d'r zo bliede mit."
Lamert wiefelde nog wat.
"Now ja, dan moet et mar angaon."
Hij kon d'r now muuilik meer veur weg. Ze hadden him d'r mal
inluusd mit dat tenielspeulen. Mar an de aandere kaant, de meester hadde
geliek: as iene zoks doen kon, dan was hij et.
"Mooi zo," zee Lutske, "max eh... meester, Lamert moet wel een flinke
baord hebben, heur, eers kennen ze him d'r zo nut."
De meester beloofde dat d'r veur een beste baord zorgd wedden zol.
Ze praotten of dat ze Lamert op 'e vuufde december wel anhaelen zollen.
Doe stak de meester nog een segare in 't vikkien en zette op huus an.
Goed beschouwd zag Lamert as de dood tegen die vuufde december
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an. Hij was d'r bi'jtieden ni'jsgierig van. Dat kwam trouwens ok deur
Lutske. Die hadde et d'r de hieltied mar over. En mar goeie raod geven!
Dat hij niet te vlogge lopen mos, dat hij naor alle knnten nikken mos,
en dat hij him morgens veur de tied verschonen mos.
Zo wedde et dan de vuufde december. Om half negen morgens kwam
iene van de oolderkemmissie him mit de auto ophaelen. Et sni'jde dat
zowat dec. Lutske gaf him in een opwelling een tuut bij 't votgaon.
Lamert leup schuddekoppende de deure nut. Wat maekten de meensken
d'r toch een kooide drokte omme!
Freerk, de kapper, zat al op Lamert te waachten en in minder as een
ure wodde Lamert ommetoverd tot een echte Sunderklaos. Een likkien
varve hier, wat smurrie daor, biesterbaorlik zoe'n slag as Freerk d'r van
hadde. Doe Lamert nao ofloop in de spiegel keek, wus hij niet wat as hi'j
zag. Sprekend Sunderklaos! Lamert trok zien witte haansken an en zette
de mieter op 't heufd.
"Ik bin d'r klaor veur," zee hij, "wat mij anbelangt kun we wel in de
auto stappen."
"Auto?" vreug Freerk verheerd, "kerel, wat baes ie over een auto. D'r
staot een peerd veur je klaor."
Lamert trok wit weg onder de lange varve. Et scheut him d'r van in de
bienen.
"Een peerd, Freerk?"
"Ja wisse, Lamert. Sunderklaos ridt toch op een peerd. Dat weej' toch
wel?"
Lamert wedde d'r beroerd van. Hij hadde nog nooit op een peerd
zeten. Hoe as dit in hemelsnaeme beteren wol... Was hij d'r mar nooit an
begonnen. Donirniet gong dat biest nog mit him an de hael. Dwas deur 't
dörp. Hij zag him de diek al uutbiezen, de baord vertiesd in de leide.
"Et is een mak biesien, heur," zee Freerk. "Kom mar es mit
butendeure."
Butendeure ston de schimmel van Fedde en 'rijen. Et wiefien van de
meester hokkelde d'r zo zwat as roet wat bij omme. Een koppeltien
manluden ston d'r wat bij te wiespraoten.
"Moe'n we je ok een zettien mitgeven, Sunderklaos?" mierkte Oene.
Lamert hul him groot.
"Niet neudig, heur, ik hebbe vaeker op een peerd zeten."
Hij klopte et peerd es op 'e nekke.
"Op een hobbelpeerd zeker," zee Oene zeurderig.
De manluden lachten. Now of nooit, docht Lamert. I-Ii'j zol ze wel es

110

wat zien laoten. Evenzogoed wel een hoogte! Hij perbeerde et linkerbien
in de stijgbeugel te kriegen, hees lijm mit een raom in de hoogte, dukelde
over 't peerd henne en... kwam an de aandere kaant op 'e weg in de
kwalstersni'j te lane. De rooie maantel over 't heufd, de mieter een tippien
wieder in de baarm. Vier manluden steuven op lijm of.
'Hoe is 't, maot? Hej' wat stokkend?"
Lamert bromde wat, greep zien staf, krummelde in de bienen en pakte
de mieter op.
"Zit je de baord ok los?" aemelde 0 ene.
"Nee," graansde Lamert, "bij jow zit d'r wat los. Ie moe'n je
naokieken laoten."
Hij klopte bim wat of. Een peer manluden hulpen him om op et peerd
te kommen. Wat zat dat ongelokkig mit zoen jurk om 't lief. Zien lange
onderbroek kwam d'r zuver een aentien onderuut. Lamert greep et peerd
bij de maonen vaaste. Zwatte Piet pakte de leide en doe gongen ze op
pad. Lamert hadde de zwietdruppen op 't veurheufd staon. Dit was ien
keer en nooit weer!
Et was niet veer naor de schoele. Ze weren d'r binnen een menuut of
tiene. Doe hij van 't peerd ofknoffelde, vuutde hij him krek as iene die
een best pak op 'e peinze had het. De hiele huud dee him zeer. Ze gongen
de schoele in. Zwatte Piet klopte op 'e deure van 't lekaal en de kiender
begonnen uur alle macht te zingen. De meester gaf him een haand en
brocht him naor een versierde stoel veur de klasse. Goddaank, hij kon
eindelik zitten. Die stoel zat grif beter as die verhipte ruun.
Now, et moet zegd wedden, Lamert sleug him d'r mar best deur henne.
Doe hij al die kiendergezichies veur him zag, begon hij d'r zuver nocht
an te kriegen. Al was 't dan ok wat briek gaon vandemorgen, de kiender
mochten d'r niet onder lieden. En as een volleerde Sunderklaos speulde
hij zien rolle. Hij luusterde naor de vassies, leut een stokmennig kiender
bij lijm kommen en gaf kedogies vot. Et laeste joongien dat in 't grote
boek sten, was 't kereltien van Willem en Alie.
"Wil kleine Bert wel even bi'j Sunderklaos kommen?" vreug Lamert.
Kleine Bert klausterde nut de baank. Lamert hadde d'r witte van in
himzels. Moj' die grote bingel now es veur him staon zien.
"Zo, zo, en vertel ie Sunderklaos es, hael ie wel es ondocht nut, Bert?"
Bert scliuddede van nee.
"Nee?" vreug Sunderklaos. "Weej't zeker, mien jonge? Zwatte Piet het
aanders in 't grote boek schreven daj' de veurige weke de klompen van
jim pake nog vol waeter geuten hebben."
Lamert glunderde in himzels. Now hadde hij die grote rakker mooi te
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pakken. Vleden weke hadde hij Mm nog lelk om huus henne naozeten.
Die smerige luzebos ok altied. Mar kleine Bert veraanderde d'r niet van.
"Now?" vreug Lamert nog es. "Hej' dat ok daon, Bert?"
"Ja, Sunderklaos."
En doe kreeg Lamert medelieden. Och, now mos hij zien macht drekt
ok niet misbruken. Dommiet trok et joongien nog an de lippe deur zien
geplaog.
"Zuj't nooit weer doen, mien jonge?"
"Nee, Sunderklaos."
Kleine Bert keek Sunderklaos strak an. Lamert streek him es deur 't
haor.
"Now, kiek es, dan kriej' een pakkien van Sunderklaos. Wat zej' dan?"
"Daankewel, Sunderklaos."
"Bi'j' d'r bliede mit, mien jonge?"
"Ja, pake!"
En vot was kleine Bert, mit zien pakkien. De meester praotte d'r mar
rap over henne. Hij fluusterde Lamert wat in 't oor en leut de kiender as
de weerlocht nog een lietien zingen. Onder 't zingen straampelde Lamert
drok wuifende de klasse nut.
"En," vreug Lutske, doe Lamert thuus kwam, "hoe was 't, Lamert? Is 't
je een betien goed ofgaon? Hebben ze je veur ankem jaor drekt weer
vraogd?"
"Ik speule pas weer veur Sunderklaos," zee Lamert, "as d'r gien
peerden en gien kleinjongen meer binnen. En now kroep ik op bedde. Ik
bin bekof en de hiele ribbekaaste dot me zeer."
En hij stroffelde foeterende de trappe op.
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De pries

Et was halverwege december. Et sni'jde en d'r ston een gemiene wiend.
Et was roetkoold butendeure. Lutske sten veur et raem en keek de diek
nut.
"Ik beklaege de kraantejonge," zee ze, "moej'm toch es tegen die
venienige wiënd in zien tornen. Et mannegien kikt d'r zuver liederig van
toe en et is mar zoe'n stik in de buse, die jongste van Saken."
Ze kwam veur 't glas weg, huverde es, schreuf de kachel wat hoger en
haelde de kraante uut de gaank weg.
"Geef mij ok mar een stok," zee Lamert, "en schink eerst nog mar een
koppien drinken in. Ik bin zuver wat dustig nao die zooltene boonties van
vandemiddag."
Lutske schonk drinken in, legde ieder twie lange vingers bij 't koppien
en doe gongen ze beidend zitten te lezen.
Nao een schoffien kwam Lutske inienend rempend in de bienen en
begon in et kassien omme te snuuien. Lamert keek op van de kraante.
"Wat beheister ie toch?"
"Ik zuke om de sunderklaosbonnen," zee Lutske. "De trekking stam in
de kraante en now wee'k verempeld niet meer waor a'k die bonneboel
laoten hebbe."
"Nlemaole vergese muuite," bromde Lamert.
Hi'j dronk zien koppien leeg.
"We hebben nog nooit wat wunnen, dat we zullen d'r disse reize ok
wel niet bij wezen. Ie kun je de muuite van 't zuken wel besperen."
"Hier he'k ze al," zee Lutske, "ik hadde ze in 't lepelvasien stopt Een
hiel staepeltien. We hebben ommes dat ni'je pak kleren veur jow kocht
lestdaegs. Ik hebbe nog nooit zoe'n vlut sunderklaosbonnen had. Ik zal 't
es even bekieken, want ie kun nooit weten."
Lutske gong weer zitten mit de kraante en de bonnen op 'e schoot.
Lamert leesde deur. De gaskachel soesde een betien. Butendeure zwiepten
de toeken van de oolde appelboom henne-en-weer. Et sni'jde de hieltied
nog. Et leek wel as de vlokken almar dikker wodden.
"Grote goedhied!"
Lamert keek verschrikt op.
"Wat is d'r an?"
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Lutske zat him an te kieken mit een gezicht as heurde ze 't in Keulen
donderen.
"We hebben een pries wunnen, Lamert! Ie zeden zo ni'jsies nog
dawwe nog nooit een pries wunnen hadden. En now hewwe een pries
wunnen! Lamert, mien joongien, moej' es kieken!"
Lamert kwam overaende en keek over Lutske heur schoolder henne
naor et bonnegien en et riegeltien cieferties in de kraante.
"Verduld," zee hij, "allemachtig, hoe wil 't zo treffen. Mar ik zol me
d'r mar niet al te bliede omme maeken, misschien is 't wel een pries van
niks."
"Dat moej' now niet zeggen," pruttelde Lutske, "waoromme zol oonze
pries now krek weer niks wezen? Ie haelen de boel ok altied naor
beneden. Ie bin verempeld altied lieke zwaor op 'e haand. Ie kun 't ja
krek lieke goed van de zunnige kaant bekieken. Et kan ja krek zo goed de
heufdpries wezen. Op ien van die getallegies nut et riegeltieui is de
heufdpries valen, da's zo klaor as een klonden. Now, waoromme zol dat
niet op oons nomnier wezen kunnen?'
Lamert sneuf es.
"Ik zol me now mar niet bliede maeken mit een dooie muske.
Dommiet vaalt et dikke of. Ie kun je d'r et beste mar niet al te vule van
veurstellen, dan vaalt et altied toe."
"Ie zetten now ok altied overal een domper op," zee Lutske, "wed' wat
et is mit jow? Ie hebben gien fantasie, dat is alles. Ie kun de boel toch wel
es ien keer van de plezierige kaant bekieken? Moej' je now toch es
indaenken, Lamert, dawwe de heufdpries wunnen!"
"Wat is dat aenlik veur een pries?" vreug Lamert.
"Veertien daegen mit 'n beidend naor Mallorca," jubelde Lutske,
"hielendal verzorgd."
"Now, dan neem ie mar een aander mit," zee Lamert, "ik daenke d'r
niet an en gao naor Mallorca. Mij vusen te veer nut de rook.
Spangehoeke is mij veer zat. En dan zeker zoe'n verhipt aende in een bus
te hobbelen, krek as vandezoemer naor Paries."
"Et is niet mit een bus," zee Lutske, "et is mit de vliegmesiene."
"Dan gao 'k al hielemaole niet mi" zee Lamert, "ik wil van mien
leven niet mit zoe'n mal ding de locht in."
"Ik wol dat ie de krits kregen," zee Lutske gremietig, "ie verpesten alles
veur mij. Now hewwe werachtig een vrij grote kaans dawwe de
heufdpries op 'e sunderklaosbonnen wunnen hebben, en ie doen niks eers
as de boel naor beneden haelen. Daenk etje toch es in! Ie kun toch wel es
een keer gewéôn daenken? Ankem meitied wij mit 'n beidend naor
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Mallorca! God, wat liekt me dat toch schitterende mooi toe. Veertien
daegen gien eten toemaeken en zo. Alles wodt veur je darm en alles staot
veur je klaor. En dan Mallorcal leje mit je Spangehoeke. Et is me ok
nogal een verschil. Mallorca, ik drome d'r al van. Straand, zee en zunne.
En et zol best wel es goed veur 30w wezen, twie weken in de zunne. le
kun bij de winter toch zo verhipte doestig en vael toekieken! En dan
huren we daegs een peer ligstoelen en dan gaon we lekker an 't straand
liggen. Ik kope me een peer vlotte zoemerjurkies en ie moe'n een
zwembroek hebben, Lamert."
Lamert veerde in de hoogte.
"Now kan 't verempeld wel, zo'k zo zeggen. Een zwembroek! Hoe koj'
d'r bij! Blief toch mit beide bienen op 'e grond staon."
Mar Lutske heurde 't niet iens.
"Wed' wat spietig is, Lamert? Dawwe niet veertig jaor jonger binnen."
Lamert keek heur verheerd an.
"Wat wei' dan?"
"Ae now, je, aj' die jonge maegies van vandaege-de-dag zien. Et is
allemaole zovule vri'jer as doe wij jong weren. Now lopen ze ommes
top-less en zo."
Lamert keek heur nog malder an.
"Ie wollen me toch niet vertellen daj', awwe veertig jaor jonger weren,
daj' dan zonder spul van boven op Mallorca ommelopen wollen!"
"En waoromme niet?" vreug Lutske, zuver een betien opsternaot. "A'k
veertig jaorjonger was, dan wus ik et wel. Dan wo'k alles mitmaeken wat
d'r mit te maeken was. En ik moch d'r indertied best wel wezen. En ie
weren doedertied temeensen een kerel, daor a'k mit veur 't locht kommen
kon. Now bi'j' krek een zak mael. D'r zit gien medel meer an je. En ie
hoeven je now verempeld ok niet veurnaemer veur te doen as daj' binnen.
Vroeger waj' d'r hielendal niet zo vies van. Nao de Pinksterkarmis op Et
Vene naor Hepkemes bossies mit dat jonk van Garriet Mulder. Haj' doe
niet wat gedonder mit die Kobe? Hopsteiger van een jonk!"
"Now begin ie onimeraek grof te wodden, Lutske! Ik zol zeggen: ie
zuken et veerder mar nut mit je sunderklaosbonnen en ie gaon mar mit
een ere kerel naor Mallorca toe. Zet mar een adverteensie in de kraante.
Misschien dat d'r wel iene zo gek is. Max dan moej' d'r mar niet bij zetten
daj' spataoren hebben, eers slaoj' gieniene an de haoke. En now gao 'k de
molleknippen nut de groncU haelen, want et kon wel es goed winter
wodden. En a'k dommiet weer in huus komme, dan hoop ik al daj' weer
wat gewoon doen."
De deure klapte aachter Lamert dichte. Lutske pruttelde nog wat nao.
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Now ja, ze was misschien wel wat al te veer gaon. Dat mit die Kobe was
misschien altied nog wel wat een zeer stee. Wie zo! 't zeggen. En dat van
Hepkemes bossies ok. Ze mos de broodtaofel mar ldaor maeken.
Doe Lamert weer in huus kwam, ston et brood op 'e taofel.
"Ik hebbe je mar een uutsmieter klaor maekt," zee Lutske, "en een
hiete bak koffie. Et was zeker k!umerig butendeure? Ie kun 't zuver an je
zien."
Veerder praotten ze nargens over. Alliend aovens vlak veurdat ze
slaopen zoDen, vreug Lutske zo aorig meuge!ik: "Zoj' now morgen wel
mit me naor Berkoop willen, Lamert, om te henren wawwe wunnen
hebben? Et kan eins ok best wel een elektrische boormesiene wezen. Stel
je veur. Ie kun nooit weten. En zoe'n boormesiene zoj' best bruken
kunnen. Ie meugen ja zo graeg knusse!en."
Lamert bromde dat et goed was, zee welterusten en knipte et !ocht nut.
Eredaegs was 't weer een stok bekommen, de zunne was d'r bij, de
snij fonkelde op 'e lanen. Die middag stapten Lamert en Lutske in de bus
naor Berkoop toe. Daor mossen ze in een winkel wezen, waor as de
priezen ofliae!d wodden konnen.
"Ik bin toch zo beni'jd," zee Lutske, doe ze de winkel in stapten. "Stel
je now toch es veur, Lamert, dat et toch de heufdpries is, wi'j' dan wel
mit? Ik belove je da'k nooit weer over die Kobe beginnen zal en ie
hoeven ok gien zwembroek an af dat niet willen."
"We zullen wel es zien," zee Lamert.
D'r stapte een maegien op heur of.
"Wat za! 't wezen?"
"We kommen om de pries," zee Lutske, "kiek, dit is oons bonnegien
en dat nommer ston gister in de kraante."
"Ik zal de baos d'r even bij haelen," zee 't maegien.
Een peer tellen laeter kwam de baos van de winkel d'r bij.
"Zo, zo," zee die, "dus jim weren bij de gelokkigen. Ma'k et bonnegien
wel even mit hebben? Dan zuwwe es even kieken wat as dat oplevert."
Lutske gaf him mit trillende hanen et bonnegien.
"Ik bin d'r zuver een betien van over de toeren. We hebben nog nooit
een pries wunnen, zie."
De man g!imkte en leup mit et bonnegien aachteruut. Even laeter
kwam hij weeromme mit een plestieken tasse in de haand.
"Meuj' graeg votgaonT' vreug hi'j Lutske.
Die verscheut van kleur en gaf Lamert een por tussen de ribben.
"I-Ie'k et je niet zegd! He'k et je niet zegd! Ik hadde d'r al zoe'n
veurgevuu!te van."
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Ze gaf Lamert nog een drokkerd.
"Hoe veerder vot, des te liever a'k et hebbe," zee ze tegen de man van
de winkel.
"Now, dat ligt dan hielemaole an jowzels," zee die, "ie hebben et ni'je
busboekien wunnen mit tien strippekaorten d'r bij. Dat jim kun mit 'n
beidend mar de wereld uut"
Lutske was in ien keer bekommen. Ze pakte de tasse an, staemelde een
bedaankien en leup zonder goeie te zeggen de winkel nut. Lamert gong
beur op 'e hakken nao.
"Now ha'k me d'r zovule van veursteld," snotterde Lutske butendeure.
"Dat smerige busboekien, daor za'k morgenvroeg drekt de kachel in 't
schuurtien mit anmaeken."
"Niks d'r van," zee Lamert, "kom now, je, oolde van me. Weef wat?
As 't toekem meitied knap weer is, dan gaon we d'r mit 'n beidend
gezellig es een dag of wat tussenuut. Dan gaon we raek toeren, ieje en
ikke, dan bruken we tegere de strippekaorten op. De Flevohof, kriskras
Drente deur en een dag naor Vlielaand. Dan koop ie je veur de tied een
vlot zoemerjurkien, now, en dan koop ie mij mar een zwembroek. En
dan gaon we een dag laank an 't straand liggen. Dan doen we de ogen
dichte, zodawwe alliend et roezen van de zee mar heuren kunnen en dan
is 't bek as we op Mallorca binnen."
Lutske lachte deur heur traonen henne en ze gaf Lamert zomar midden
op 'e straote in Berkoop een tuut.
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De Lende uut

Et was inienend best winter wodden. Al een naacht of wat hadde et
meer as tien graoden vreuren en de eerste waoghalzen hadden de Lende
al uut west. As de meensken et weten wollen, dan koj' aenlik nooit
mooier winterweer kriegen. Naachs vreur et dat et knapte en overdag
scheen de zunne en was 't wiendstille.
"Weej' waor a'k now nog wel es aorighied an hebben zol?" zee
Lamert.
Lutske keek him vraogend an.
"Now, watte dan?"
"Om nog een keer mit 'n beidend de Lende uut te zetten."
"Ie willen nogal wat," zee Lutske, "aj' mar in de smiezen hebben daf
gien twintig meer binnen."
"Och wat," zee Lamert, "we kun zo hadde doen as we zels willen, we
hoeven niet meer veur melken thuus te wezen. En de leeftied zegt niks.
Garriet Mulder dee vroeger nog an een spekriederi'je mit, doe hij al een
stok henne over de vuuftig was. In de lange onderbroek en op 'e sokken."
"Ja," zee Lutske, "en een half jaor laeter was hij dood."
"Omdat hij dwiel wodde en van de hujzoolder kuitelde," zee Lamert,
'Vat hadde niks mit die hadriederi'je te maeken."
"Daor weej' niks van," zee Lutske, "aj' op die leeftied nog zo
broekzetten moeten, kuj' d'r gauwachtig wat van overholen. En ik wil
aanders graeg nog een schoffien mit."
"Mar zoj' d'r dan gien nocht an hebben?' vreug Lamert. "We bin 't
echt niet verleerd, wees daor mar niet bange veur, zoks kuj' of ie kun 't
niet. Ie hebben hakkekrokken en ie hebben rieders. En wij konnen ja
altied best mitkommen, ieje ok, veur een vrommes waj' een gewoepste
streekrieder. Een jaor of wat leden hewwe hier nog es op 'e iesbaene west,
weef dat nog wel? Now ja, de huud is je aachterof wel een peer daegen
stief en de hanen meugen je es kieperen, mar dat het alleman. Een pietlut
die daor over kriinmeneert. En now hewwe nog es de kaans en gao een
keer oolderwets de Lende uut. Al jaoren het et ommes niet echt winter
west. Altied mar wat kwakkelderi'je. En now kan 't wezen. Lao'we d'r
dan toch van profiteren! Weej' nog dawwe in de oorlogsjaoren
zundagsmiddags zomar henne-en-weer Ossenziel en De Kuunder vleugen
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mit een kloft jongeluden? Et was oons mar een tik an 't oor. Machtig
gezellig! Veurdat wij verkering kregen, bin 'k es mit Kobe de kunt van
de Weerribben nut west."
"Over Kobe zollen we 't niet meer hebben," zee Lutske.
"Now ja," zee Lamert, "deden kon ze niet. Et was krek a'k een zak
eerpels op sleeptouw hadde. Jene grote liedensweg was 't. Ze het nog een
schoft veur mets onder de spoorbrogge legen. Mar wij weren ja altied mit
'ii beidend in een goeze de Lende nut. Zeg now es eerlik, stikt etje niet af
dat volk mit de redens de diek langes zien gaon?"
"Now ja," zee Lutske, "iendiels wel. Mar ie moe'n goed weten waf
anhaelen. We moe'n 't niet al te gek doen."
"Bi'j' mal," zee Lamert, "weef wat, ie zuken de redens en zo bi)
toekeer en dan gaon we morgenmiddag. Wat donkt je d'r van?"
En zo kwam et dat Lamert en Lutske de aandere middags naor
Kontermaans fietsten. Daor wodden de redens onderbunnen. Et was d'r
een drokte van belang. De schoeien hadden iesvri'j en lange slierten
jongvolk zette et west in.
"Ik hope dawwe de redens scharp genoeg hebben," zee Lutske. "Stel je
veur dawwe alle kaanten uutgliederi."
Mar de redens weren nog beheurlik in odder en Lamert en Lutske
glierden aachter mekeer de Lende uur op Wolvege an. D'r kwam een
betien wiend bi'j, dat et was krek as 't de hieltied beter gong.
"Et is krek a'k zweve!" reup Lamert, "meraokels zoas 't wil. Kuj' wat
mitkommen?"
"Best!" reup Lutske weeromme, "ie hadden geliek, deden verteer ie
nooit. Kiek toch es zo mooi as alles onder de riep zit. Et is ja bek een
sprokien. Wat bin ik bliede dawwe gaon binnen. As 't wat winter blift,
dan wi'k morgen wel weer en ankem weke nog wel een keermennig. En
we konnen ok nog best an de ledenriederi'je mitdoen. Ik hebbe de smack
in ien keer te pakken. Et is krek a'k me twintig jaor jonger vule."
"Zo vuul ik me ok," zee Lamert, "et is krek a'k de hiele wereld an
kan."
En zo reden Lamert en Lutske onder de spoorbrogge en de Blesbrogge
deur op 'e Sas an, de streek d'r mar best onder. Bij de Sas dronken ze in
een tentien een kop waarme poeiermelk en ze atten een stok stieve koeke
op. En doe gong et veerder naor de Driewegsiuus en bij de Lendiek
langes de Westhoeke in.
"Zuwwe Ossenziel mar liggen laoten," reup Lamert, "lao'we mar in
ien keer deurrieden naor De Kuunder. Et is eins ok mar een tippien meer,
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ie kun 't as 't waore wel bepissen en we hebben de sokken d'r now toch
goed in."
"Mi'j best," zee Lutske, "ik verneme gien muhied. Et gaot de hieltied
beter."
En dat was ok zo, want de wiend haelde nog een betien meer an en mit
de wiend in de rogge is elkeniene een hadrieder!
Op 'e Kuunder wodden de redens onderweg bunnen.
"Now he'k een idee," zee Lutske.
"Zweer mar op," zee Lamert.
"We nemen ieder een bod snert," zee Lutske, "ik vule me zuver wat
hol in 't lief."
En dat gebeurde. In ien van de harbargen atten ze as turfgrevers.
Lamert nam d'r nog twie jonkies over henne en Lutske sleug een
steraniesien aachterover. Doe leupen ze weeromme naor et ies en bunnen
de redens weer onder.
"Zuwwe mar over de Kuunder weeromme?" vreug Lamert, "zokrek
bin we over de Lende kommen, dan nemen we een aander pad as op 'e
hennereize."
Lutske huverde es. "Ik begin et koold te kriegen."
"Ae wat, je," bromde Lamert," dat komt omdat we krek nut de
waarmte kommen. Awwe dommiet de streek mar weer te pakken
hebben, dan bi'j' die koolde zo kwiet."
En mit Lamert veurop reden ze de Kuunder op.
Nao twie kilemeter begon Lamert wat te sulen.
"Wat staot d'r een gemiene wiend, we hebben 't d'r kiek pal tegen in.
Verduld nog an toe, ik hadde niet in de gaten dat d'r zoen poesterd ston.
Itenne gong 't zo hadde."
"Weej' wat," zee Lutske, "ik hebbe een deusien mit sukerklonties bij
me. We nemen d'r ieder een peer, dat pept op, mij beginnen de kuten
zeer te doen."
"Lamert en Lutske an de doping," gnees Lamert, "as ze oons waeter
dommiet konterleerden, wawwe d'r glundig bij nioej' mar rekenen."
"Ilalvewieze," zee Lutske, "lao'we mar veerder gaon. Awwe zo doen
kowwe nooit veur donker thuus."
Ze zetten weer nut aende, mar midden op et Wiede van de Kuunder
kon Lamert niet meer.
"Ik hadde nooit twie jonkies nemen moeten," zee bij, "de bienen
trillen me hielemaole."
"Ik vule me wat dwiel," zee Lutske, "lao'we de Iaeste sukerklonties
mar opmaeken."
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Dat deden ze en doe reden ze op 'e Helomavaort an. Daor ploften ze
beidend op een hoolten baank daele bi'j een tentien en ze nammen nog
een kop poeiermelk.
"A'k zo zitte vuul ik niks," zee Lamert. "Et is krek a'k d'r now best
weer tegen kan."
"Ik vule ok niks meer," zee Lutske, "we hadden grif verlet van wat
waarms. Mit zoe'n scheut poeiermelk zal 't verempeld wel weer gaon."
Mar dat vul of. Mit een boel gemattel haelden ze de Driewegsluus.
"As we Aorend en Wietske hier es belden dat ze oons ophaelen mit de
auto," opperde Lutske. "Ik hebbe finaal de breuke uut."
"Nooit van mien leven," zee Lamert, "we geven nooit op, eers is 't
praotien vanzels zomar et dorp rond en dan hebben ze de gek mit oons. Ik
daenke d'r niet an. We zetten deur."
Stroffelende gleden ze wieder naor et Wiede van de Lende. Lutske
begon de hieltied meer in 't gat te hangen en Lamert raekte twie keer
aachter mekaander in een scheure en belaande beide keren mit een smak
op et ies. Midden op et Wiede gong Lutske zomar inienend op et ies
zitten.
"Ie kun wat mij anbelangt de pip kriegen," zee ze, "mar ik kan niet
meer. De hakken doen me zo zeer, et is krek a'k kanjers van blaoren
hebbe. Et zol me niks verbaozen a'k et bloed in de sokken staon hadde."
Lamert wreef him es over de bienen.
"Ik hebbe een peer beste smallappen op 'e kni'jen," zee hij, "d'r
konnen wel es bulten as doeve-eier op kommen. Van die verhipte
scheuren zokrek."
"Ie kieken toe as haj' een flapperd had," zee Lutske. "Ik biene die
rotkringen onder weg."
"En wat woj' dan?" vreug Lamert, zuver een betien raodeloos.
"Ik lope wel," zee Lutske.
"Ik lope ok liever," zee Lamert.
Naost mekaander bunnen ze op et Wiede van de Lende de redens
onder weg en sloepten in de klompsokken. Doe stiefelden ze staorigweg
op 'e Sas an. Aandere rieders streken heur veurbi'j as was 't niks. D'r
stopte nog een kerel bi'j heur, die vreug as ze ongemak hadden.
"Nee, heur," zee Lutske, "mar even lopen is goed veur't bloed, dan
kan 't goed deurstromen. We bienen de redens zo weer onder en dan
zetten we de gaank d'r wel weer in."
Drie kertier laeter kwammen ze meer dood as levend an bi'j de Sas.
Daor ston iene mit een auto, die heur wel mitnemen wol naor huus.
"Hej'm de fietsen ok argens staon?" vreug de man van de auto.
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"Nee," zee Lamert, "breng oons mar riegelrecht naor huus toe."
"Ik bin veur iens en veur altied bekommen," zee Lutske, doe ze thuus
weren en ze de kachel opschreuven hadde.
"Wed' wawwe morgenvroeg doen?" vreug Lamert.
"Alles is me best," zee Lutske, "af mar niet weer mit me de Lende nut
willen."
"Ik belle de kraante," zee Lamert, "om een adverteensie op te geven
dawwe twie peer redens te koop hebben."
Huverig heupen ze beidend zo dichte meugelik op 'e kachel. Bij
Kontermaans bleven die nacht twie fietsen staon.
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