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Veurwoord
,,Inkelde episoden uut et leven van oolde Saander", nuumde
Klaas Bergsma in zien veurwoord de inhoold van et stencilde boek
dat hij over zien pake schreven had. Klaas Bergsma was een in 1899
geboren Berkoper.
Nao een opleiding an de normaolschoele in Oosterwoolde,
wodde hij op verschillende plakken boekhoolder, et laeste in Broek
op Langedijk. Daor maekte hij zien opleiding veur onderwiezer of.
Hi'j wodde benuumd in Hoorn, haelde de heufdakte en wodde
heufd in Berkhout. Mao et slaegen veur de laandbouwakte wodde
hi'j benuumd an de laandbouwschoele in Schagen.
Naost zien gewone wark schreef hij twie tenielstokken, die
verscheiden keer opvoerd wedden. Naodat hij pensioeneerd was
verhuusde hi'j naor Rhenen. Daor schreef hij zien boek over
,,Pake". Hij raekte daor weg in 1974.
Een peerjaor leden kreeg ik van een lid van de femilie Bergsma dit
boek te lezen. De persoon van Pake sprak mi'j nogal an: een echte
Stellingwarver, ienvooldig en vrundelik, én mit de gaove om mit
alderhaande meensken en veural ok mit kiender omme te gaon.
Hij moch graeg over een grappien, was soms slim liep, hadde
meenskekennis en beschikte in zien ienvoold over grote wieshied.
Toegelieke kwam uut de verhaelen om Pake henne een levendig
beeld op je over van et daegeliks leven uut die tied, in en om et dörp
Berkoop. Een mooi boek, mar ik vun et allienig spietig dat et veur et
grootste pat schreven was in et Nederlaans en veur et ere pat (vaeks
angaonde de gesprekken) in niet al te geef Stellingwarfs. Zo kwam
ik d'r toe om et te bewarken in et Stellingwarfs, wat hier
meerstentieds inhul: ommezetten, mar toch zo goed meugelik bij de
oorspronkelike tekst blieven. Ik hope dat et deur mennig-iene mit
krek zo vule nocht lezen wodden zal as daor ik et mit bewarkt heb.
Zwaantje Kuiters-Keizer.

Kennismaeking mit Pake
Pake woonde in Berkoop, een dörpien tussen de Lende en de
Kuunder. Mit dat dörpien was hij vergruuid. Hij woonde op een
klein boerespullegien, een vrundelik wit veurhuus mit een briede
gang aachterlanges. Daoraachter et hujvak mit an de westkaant de
dele en an de oostkaant een spuulruumte. Aachter de dele was een
peerdestal, mar Pake hadde gien peerd. In de spuulruumte was ok
plak veur turfopslag en daor tegenover haj' een varkenhokke.
Tussen et varkenhokke en de peerdestal was de koestal veur vier of
vuuf koenen. Aachter Pake zien huus was een schaopekaampien,
waor as een roggepereboom ston. An de oostkaant haj' een hoekien
grös, daor ston een hoge walneuteboom en een vuurhokke. Bi'j de
meitied ston die blieke vol mit sni'jklokkies, akkermaegies en
crocussen. l-lielemaole d'r ommehenne was een hede. Een hede van
et vuurhokke of verdielde de blieke in twie stokken. In et iene
stormen de juttepere, de durkiespere, een panappel en een paredies.
De stoofperen ontbrakken ok niet: een 1-laarm-harkespere ston
naost de stienperen. An de westkaant van et huus was een hoekien
bouw mit de gruuntetuun en nog een varkenhokkien. Over de weg
lag ok nog een hoeke bouw en tegen et dörp an hadde Pake een peer
bunder laand veur zien koenen. Hij hadde altied twie of drie en mit
zien dikke tachtig jaor mulk hij die zels alle daegen nog! D'r laggen
ok altied een peer biggen in 't hokke. De iene slaachtte hij zels, de
aandere wodde verkocht. ,,Twie vreten beter as iene," zee Pake
altied. Midden in zien akkertien bouwlaand ston altied een
keuperen zunnewiezer, mar die is him op een naacht van de sokkel
haeld en doe was hij die kwiet. Now en zo woonden Pake en Beppe
daor dan hiel tevreden mit mekeer
Mar now kent de lezer Pake en Beppe zels nog niet. En omdat
dames veurgaon, za'k mar mit Beppe beginnen: ze hiette Klaasje
Lapstra, een klein fienig wiefien, mit altied een witte plooimusse op.
Alliend zundags en as d'r in de weke wat biezunders was zette ze et
gooIden ooriezer op. Eerst een wit mussien, dan een zwat en daor et
ooriezer mit de knoppen ovérhenne. Was d'r hiel wat biezunders
dan kwam daor nog de stiefde plooimusse overhenne, die mit twie
draoden an de knoppen vaastedri'jd wodde. En dan kwam et zwatte
hoetien, opmaekt mit duzend en ien zwatte kralen, een zwatte vere
en lange keelbanen.
Beppe dee de hiele huusholinge zels. Bij de winter mos Pake

helpen om de oolde klomkachel te verzorgen. lli'j mos talhoolties
en turf in de bak haelen en zorgen dat d'r altied waeter in de
steekketel zat, dat dan de hiele dag ston te zeuren. Middags dee ze
een zwat luusteren schölkien veur. As d'r vesite was wodde d'r een
wit veur daon Dat ston wel zo helder. As Beppe et dan goed naor 't
zin hadde, zat ze mit de voeten op een stove en as de hanen stille
weren (niet breidden of zo), dan dri'jde ze de iene doem om de
aandere henne en weeromme. Gong d'r iene de weg langS, dan zee
ze: ,,Heden, wie zol dat wezen? Et liekt Boukien van Jannes wel.
Wat zol die moeten?' Kiek, dat was Beppe now zoe'n betien.
Pake hadde altied een zwatte kleppette op. Die paste krek in et
witte kraansien haor, dat hij nog overhullen hadde. In zien oren
hongen twic 'fiene gooiden rinkies mit een zwat raantien an de
binderkaant. Dat kwam van et wasken mit grune ziepe. D'r bleef
altied wat an de rinkies hangen en daor kleefde dan stof op vaaste.
Pake hadde een mooie ringbaord, die uutleup ineen klein baortien.
Niet groot, mar goed onderhullen en mooi. Et paste bij Pake.
Zonder dat ringbaortien was Pake Pake niet. Pake leup altied mit
een stok. De fietsen kwammen krek op, mar Pake was te oold om
nog fietsen te leren en hij hadde d'r ok gien belang bij. ,,Zolange as
mien bienen nog niet of binnen, blieve ik lopen," zee hij dan. Beppe
kon niet zo goed lopen en bleef vaeke thuus as Pake te gaaste gong
naor zien zeune of iene van zien dochters.
Pake was ok diaeken van de karke en daor mos hij d'r ok nog al
es veur op nut. As Pake te melken gong hadde hij een jok op 'e
schoolders mit twie emmers an de kettens. De stok bleef dan thuus.
Pake hadde dan steun genoeg an de iezeren kettens die hij op
halfweg beethul.
Pake was een wies en ok een vroom man. Nooit zol hij alle appels
of peren van een boom plokken. Nee, d'r mos een daankoffer
anblieven. Die vullen dan in de regel in de hanen van de
schoelejongen, die deur de gatten in de hede kreupen en de ofvalen
appels opzochten as Pake van huus was. lli'j zol ok nooit zien
koegies schone leeg melken. ,,Nee, et begin veur morgen blift d'r in,
eers he'k morgen niks." Dat zien koenen op 'n duur onkaant
wodden kon him niet veule schelen. En as d'r veniend in 't gier zat,
smeerde hij et in mit vasse koestront. Dan bruuide et d'r wel nut!
Een veearts hadde Pake niet neudig. De zieke dieren wodden
vanzels beter of ze gongen dood. Daor was dan niks an te doen! En
Pake hadde in zien levend al hiel wat dood vee had. An de longpest
hadde hij al es zien halve veestaepel verleuren. En ok an miltvuur
weren d'r al verscheiden dood gaon. En hoe mennig gröskalver zol

bil wel niet verleuren hebben an de witte loop? Allegere gongen ze
onder de vruchtbomen de grond in. Vaeke weren ze dan ere
morgens weer opgreuven en mitneumen. Dat dee Jan Remmelties.
Dat was een kringeslaachter. De beste boolten verkocht hij an de
burgeri'je. De rest kwam in de poele terechte. Jan hadde twie
trekhonnen en die wodden voerd mit vleis uut de poele. ,,Et is
nuver," zee Jan, ,,as ziek vleis een posien in 't waeter legen het, dan is
de ziekte d'r of en dan kuj' et gerust bruken." Now et moet zegd
wodden, Jan was d'r niet duur mit. ,,Vief pond, negen stuvers,
vrouw!" Fladde Pake een koe die gottig was (tbc), dan wodde d'r
een diepe koele in 't laand greuven, daor gong de dooie koe in, d'r
wodde ongebluste kalk over strijd. Dan kwam d'r pietereule over
en die wodde dan in de braand steuken. As de vlamme d'r of was,
dan gong de koele dichte Zo koj' een koe mit miltvuur et beste ,,in
de dam" begreven. Daor kwam bil nooit weer nut. En as et al in 't
laand zat, dan mossen d'r een peer geiten tussen de koenen lopen.
Dan was et oflopen mit die ziekte. Veur gewone ziekten wodden
bossen braandnettels voerd, die zoemers an de butermure hongen te
dreugen. Om de stal gezond te holen, kof et beste een kouwe mit een
peer totteldoeven op 'e koegang hebben. Uutslag, schuift en
knopruud gongen dan vanzels weer vot, wodde d'r zegd. Zo hadde
Pake altied mit zien vee leefd. Hij was d'r krek lieke goed omme
bleven.
Zien viefschaften jassien was wel es wat glad, mar dat was niet
van aarmoede. Zolange as et niet of was, niet stokkend, kocht Pake
gien aander. Wodde et wat al te glad dan bosselde Beppe et weer wat
op mit zwatte inkt. Dan was et weer knap. Pake kon him daor niet
drok omme maeken, as et mar zwat en hiel was! ,,Ze hebben mien
dubbelties altied nog anneumen," zee Pake, ,.en zolange as dat
deurgaot, dan gaot et nog wel." Pake was op zien meniere een
wiesgeer.

As burger
De hiele dag thuus wezen, dat kon Pake niet. Hij mos
bosschoppen doen in et dörp en daor gong hij zo op zien eigen
wieze veur te wark. ,,Moej' now al weer vot?" zee Beppe wel es. Mar
dan wus Pake altied wel wat as hij zeggen mos. ,,Heur es mien
kiewiet, ik mag de boel graeg goed in odder holen en wat darm
wodden moet, moet daon wodden. Doe ik de kachel schone niaekte,
zag ik dat de piepeknoppe deurroest was. Dat kan ik zo niet blieven
laoten, daor zollen ongelokken van kommen kunnen en dat moe'n
we zien te veurkommen. Gisteraovend he'kje nog veurlezen van die
schipper, die in de koledamp stikt was. En daor bin wil tejong veur,
denkt mij. Dat ik zal him maeken laoten en dan waachte ik d'r even
op, eers weej' niet wanneer af him weeromme kriegen. Lao' we
zeggen dat we om twaelf ure, half iene eten, dan bin 'k wel weer
thuus." Mar et wodde wel evenpies laeter, want wat dee Pake? Bil
gong mit zien stokkien in de haand op stap, de oolde kachelpiepe in
een kraante onder de aarm, naor de smid. Hij kwam gien meenske
tegen of d'r klonk een vrundelik: ,,Goeje, Pake! Gaoj' d'r op nut?"
,,Och ja je, ik moet wat lopen zie, eers wo'n mij de bienen stief."
Bil de smid leup hij mitien de smederi'je in. ,,Och mien jonge,"
zee hij dan, ,,wil ie mien kachelpiepe even maeken. Ie hoeven je niet
te haosten, ik gao wel even veur zitten om d'r op te waachten. A'k
om twaelf ure mar weer thuus bin." ,,Komt veur mekeer Pake.
Gaon jow mar even naor veuren. Za'k d'r mitien ok mar een ni'je
elleboge bil doen, die zal ok wel verroest wezen." ,,Nee mienjonge,
dat moej' niet doen, ik moet een bosschoppien holen. A'k alles in ien
keer doen laote bin 'k d'r vusen te gauw deur." ,,Ok goed, Pake."
Dan gong Pake naor veuren, naor Niek de smid, die ok kastelein
was. Pake vun dat ze veur vief centen niet duur weren, de slokkies.
Hej' d'r nog iene in?" vreug Pake an Niek. ,,Jongeja, en as 't wezen
moet ok nog wel twieje." ,,Mooi zo," zee Pake, ,,dan redde ik et
wel." Bil pootte de stok tussen de naoden van de plaanken vloer en
leut de aarrn d'r op rusten. ,,Ja, ik hebbe de knecht even een
kachelpiepe brocht en daor wo'k now mar evenpies op waachten.
Hej' nog wat drokte de laeste tied?" ,,Now nee," zee Niek. ,,Mar
vandemiddag kriege ik et ni'jste van disse wereld. D'r komt een man
mit een biescoop en de schoelejongen meugen kommen te kieken."
,,Heden wat is dat now weer?' vreug Pake. ,,Et ni'jste van 't ni'jste,"
lachte Niek. ,,Ze hebben een mesiene en daor dri'jt wat in en dan
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kommen d'r prenties op 'e mure en die bewegen krek zoas et
gebeurd is. Ik zal mar zeggen, as ze jow now op die plaeties hadden,
dan zag ie Pake lopen, krek zoas jow now deur et dörp kommen
binnen. Et liekt wel aorig, dat moe'k zeggen. Ze hebben hier
proefdri'jd. Ik zee tegen die meneer Muller, die d'r hier mit komt: Et
is verdorie krek echt, mar et gaot even te hadde. En d'r lopen ok nog
al wat strepies deur. Mar eers, ie zollen zeggen, hoe kriegen ze et
veur mekeer hen? We beleven nog al es wat in disse tied, Pake."
,,Krek waj' zeggen, jonge jonge wat is et een rere wereld. Ik vraoge
mij wel es of, as dat allegeer goed kommen zal." ,,Och jaowel," zee
Niek. ,,Et gaot allegere zachiesan moej' mar rekenen."
,,D'r kommen teveule mesienen, Niek. Vroeger mossen ze de keze
en de botter maeken mit de haand. Daor staot now een febriek veur.
En now beginnen zo ok al mit een koperaosie veur de boeren. Et is
krek as Riekend en 1-hans et niet goed doen. Zoks begriepe ik niet.
Et zal niet lange meer duren of de meule van Riekend staot stille. En
wat moet hij d'r dan mit? Ik zol 't niet weten." ,,Ofbreken," zee
Niek. ,,Aj' willen of niet, ie moe'n mit de tied mit. En die
botterfebriek? Now kiek es an, doejow boer weren, doe leupen d'r
twaelf koegies op jow laand en kiek now es bij je schoonzeune.
Weten doe 'k et niet, mar twintig lopen d'r zeker. Now en zollenjow
now willen dat jow dochter daor allemaole botter van maeken mos?
Ze het ok nog een hiel nussien mit jongen niet?" ,,Een stokmennig
al,ja," zee Pake. ,,Die protte vee... jaet is mij goed, marie moe'n d'r
ok mar grös veur hebben en huj! En dan meuj' wel hiel wat dong op
't laand brengen." ,,Oh mar da's niks meer," zee Niek, ,,hej' die grap
nog niet heurd die we hier had hebben?'
,,Nee, of eh... dat laand van Ruurd ?" ,,Jajust. Op een aovend had
ik hier een koppeltien boeren zitten. Oepke Jan was d'r bij en Evert
van Garriet en Wopke en Jolt en Ruurd en Saander, een hiel
koppeltien. Doe komt d'r zoe'n haandeisreiziger in en gaot ok bi'j de
taofel zitten, krek as was hij hier thuus. Now et was een aep, dat
za'k je vertellen! Et duurde niet lange of dat mannegien zat te
zweren dat et reer was en hadde et grootste woord. Ruurd vertelde
zo, dat hij de dong nut de potstal reden hadde en op 'e roggestoppel
brocht, want veur de tiende augustus wol hij de knollen d'r in
hebben. ,,Da's gauw veur 't laeste west man," zegt dat ventien.
,,Zo," zegt Ruurd, ,,wat wollenjow dan?" ,,Mit een peerjaor gaoj'
mit de keunstmestzak over 't laand en niet meer mit de
dongwaegen," zegt hij zo. ,,Now nog mooier," zegt Ruurd,
,,dochten jow dan mien joongien, dat d'r krek zoveule in een
keunstmestzak zit as in een voer dong? Wees toch wiezer man

Daor hej' geliek an," zegt et ventien, ,,niet krek zoveule, mar veule
meer." ,,Now moej' opholen," zegt Ruurd, ,,now moej' toch
opholen! Want wat is jow keunstmest? Een zak mit kiepestront,
daor de veren nog in zitten. En daor zoi krek zoveule in zitten as in
een waegen beste dong? Man, hooi toch op!" ,,Goed," zegt et
ventien. ,,Goed. Mar dan wi'k mit jow al een weddenschop angaon.
Hebben jow laand?",, Dat zo'kdaenken," zegt Ruurd, ,,mooi laand
hier bij de weg langes." ,,Best," zegt et mannegien, ,,en daor mag ik
mit doen wa'k wil hen? Niet de hiele vief bunder, nee, alliend zoe'n
twintig meter bil de weg langes." ,,Ie doen mar," zegt Ruurd. ,,Now
dan wedden we, alle volk hier as getugen, de kastelein ok, datjow
over twie maonden mit een keunstmestzak op 'e rogge overje laand
lopen! Om een rontien!" ,,Om de dooie dood niet," reup Ruurd,
,,dat zullen jim van mij niet beleven!" ,,Nemen jow de
weddenschop an?" vreug et ventien. ,,Ik zegge om een rontien en af
willen om twie." ,,Dat neme ik netuurlik an," zee Ruurd, ,,wanneer
koj' hier weer?" ,,Now, et is now de twintigstejuli, lao' we zeggen in
't laest van juli, dan kuj' je laand ok nog hujjen." ,,Jim heuren et
allemaole," reup Ruurd, ,,de weddenschop gaot an! Dattig juli bin
jim hier allegere weer!" ,,Now ie begriepen Pake, dat was me wat.
D'r was aanders gien praot meer.
Afijn, dat mannegien bleef hier die naacht. Ere daegs heb ik hint
naor et laand van Ruurd brocht, en daor gong hij mit een zakkien
keunstmest over. lederiene ston te kieken. En now! Man af et zien,
ie lachen je dood. Daor staot mit grote letters in 't laand te lezen:
,,Domme boer." Ruurd is raozend en is hier al een keer of wat west
om et adres van dat mannegien. Hij wil en zal et d'r weer uut
hebben. Now, de man is d'r west en wat dochten jow dat hij zee?
,,Heur es man, d'r is mar ien middel om et d'r weer uut te kriegen,
dan moej' keunstmest om de letters henne zi'jen, eers kriej' et d'r
nooit weer uut, temeensen dit jaor niet en et kommende ok niet.
Now wat wil'? Ik kan et je leveren." ,,Stuur et mar gauw," zee
Ruurd, ,,en as 't niet helpt, slao 'kje de poten stokkend!" ,,Et helpt
wel," zee et ventien. ,,Mar et rontien hef verleuren, hen!" ,,Ruurd
het et rontien geven, dat beloof ik je. Daor haj' bil wezen moeten
Pake! Dat was krek wat veur jow west. Mar weef wat ze now
zeggen? Ze zeggen dat Henderk Oepken et ok perberen wol. Om de
buren dust hij overdag niet, mar now hebben ze him naachs mit een
emmer over 't laand zien lopen. Haj' dat now docht?" ,,Och," zee
Pake, ,,de wonderen bin de wereld nog niet uut. Van Henderk
Oepken ha'k et wel docht, dat is nog al zoe'n ni'jlochter."
Pake haelde de kachelpiepe uut de smederi'je, bedaankte de
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knecht en gong weer op Beppe an. Vremd, docht Pake, vremd!
Want Pake zien kleinzeune hadde vraogd as hij een honderd roe
heide scheuren moch. I-Ii'j wol daor dan een proefveld mit
keunstmest op anleggen. Mar Pake hadde zegd: ,,Even waachten
joongien, dat Pake dood is, dan kom ie an de beurt. Zolange as
Pake d'r is, blift de heide de heide. Want as de jaegers van de Zaan
kommen, dan moe'n d'r haezen en knienen en fesaanten en
korhoenders wezen. Daor kommen ze veur !" Daor hadde Pake zien
kleinzeune mit votstuurd. En now dit. Zol keunstmest dan toch
goed wezen?

De jaegers
Et hiele dörp is vandaege in rep en roer De jaegers bin d'r! De
jaegers dat bin de heren uut de Zaanstreek. Dirrekteuren van eulieen koekefebrieken en grote hooltkoopluden. Ze hebben een hiele
koppel goed ofrichte jachthonnen bil heur. Et is heur grote
vekaansiefeest. De vrouwluden bin thuusbleven. In 't plak van et
staotige zwat van ,,meneer de dirrekteur", now een echt Duuts
jaegerspak. Op et grune hoetien een fesaantevere. Et grune jassien
het schoolderstokken en de roeme bostbusen staon rohd van de
segaren. An de koppelriem onder de roeme vierkaante jassebusen
hangt de bonte weitasse. De grune wollen broek is kot, mit onder de
kni'je een nauwe baand die de hozen opholen moet. Die hozen bin
ok gruun en stikken in starke loopschoenen. Mit et geweer over de
schoolder zien ze d'r slim manhaftig en kerdaot uut. Mar toch dot
heur hiele veurkommen daenken an de spotprenties van de
,,Zundagsjaegers" in et Stuversblad.
D'r is vrij wat reuring in et dörp. De oolde toren mit et zadeldak
van elfhonderd en zoveule stikt as altied uut boven de hoge iepen
om de karkemure henne. De brokkelige karkemure, om et oolde
karkhof. Dit karkhof is vol en in de karke is et vol. Daor liggen nog
de oolde grafstiender over et graf van Thijs Jansz. en Trijntje Boeies
en zo mennig aanderen. Van inkelde stiender is et adellik waopen
van de oolde laandadel ofhakt. Dat was in de tied van de Fraanse
revolusie, doe vri'jhied, geliekhied en breurschop alderdeegst
oplegd wodden an de doden van honderden jaoren leden...
Mar buten dit stille, rustige plakkien, was et allemaole levend en
drokte. In de harbargen was et drok, veural in et Waopen van OostStellingwarf, waor as de heren heur verblief hadden en heur
jachtplannen maekten. De potige jachtopziener Hielke Hielkes
hadde hiel wat streupers pakt, dat d'r zol wild genoeg wezen. De
laeste daegen hadde hij ok verscheiden boerezeunen en knechten
bi'jlanges west, die helpen mossen bil de klopjacht. Zi'j mossen mit
om deur de bossen te gaon en dan mit stokken tegen de boomstammen te slaon en ,,hoe-ah" te roepen. Zo wodden de knienen
opjacht. Die vleugen dan de bos uut en kwainmen bil de jaegers
onder schot, die heur an de raand van de bos opsteld hadden.
Mennig diertien vul dan, mar d'r ontkwammen nog veule meer.
Want niet alle schutters hadden een vaaste haand. As de knienen
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alliend mar anscheuten weren, dan zorgden de jankende honnen
wel veur de rest.
De kastelein nut et Waopen van Oost-Stellingwarf hadde et drek.
Veural aovens. D'r gongen hiel wat liters deur de dustige kelen,
vaeke nogal uutdreugd deur de grote jachtverhaelen. Et
jaegerslatien wun an schotveerdighied en aeventuur, al naor gelang
d'r meer glassies bi'jvuld weren. En ok de dörpelingen leuten zien
dat ze in et aachteroverslaon niet bi'] de Zaanse heren op aachter
stonnen. Om acht ure morgens wodde et stille in 't dörp. De zaelen
van 't Waopen en van de Zwaan mit et uuthangbod: ,,Dit is heb ik
onthouden, de Hoek van Zevenwouden", laggen verlaoten. Jaegers,
drievers en hennen weren d'r foel op buit op uuttrokken. En dan
wodde et weer drek bi'] Battus Hof uur et Waopen. D'r wodde
brood smeerd, d'r wodde vleis braoden om middags koold te
verpatten. Hiel wat maanden wodden volzet mit alderhaande
flessen draank, verscheiden mit berenburg, dat was goed veur de
koelde! Fladderak was d'r in heufdzaeke veur de drievers. Alles
wodde in de glaezen waegen laeden. Van die waegen kon alliend de
aachterdeure eupen, veur was de koetse dichte mit glas Zo kon de
koetsier niet heuren wat d'r in de waegen bepraot wodde. Bi'] mos
hoge op 'e bok mar om zien peerden daenken. Om middag henne ree
Battus de koetse zels naor et plak dat ofpraot was. Et huus van de
jachtopziener, of de dele van iene van de boeren van de
grootgrondbezitters Willinge Preens of Post. Dit gezellige
middagschoft wodde zo goed benut, dat de hiele veurraod d'r haost
altied deurgong. Veur de drievers was et ok een feestdag. Best eten
en drinken, wat ze thuus niet alle daegen wend weren, een haeze of
knien mit naor huus en daor overhenne ok nog haandgeld toe Ja,
die veekoekefabrikaanten weren reuze meensken, slim aorige kerels
en gien iene prakkeseerde d'r over dat de veekoekies aenlik wel wat
goedkoper leverd wedden kennen.
Nao et schoft wodde de buit van morgens inventaoriseerd en in de
koetse laeden. Battus ree dan mit de volle koetse naor huus.
Middags wodde d'r jacht tot zowat vier ure. Dan mossen de meerste
drievers naor huus te voeren en te melken. Mar aovens kwammen ze
weer, om mit te doen an de algemiene gezellighied en om heur pat
van de buit. Want knieperig weren de heren niet. Alderdeegst Klaos
van de postkoetse, die om zes ure uut Oosterwoolde ankwam en dan
bi'] et Waopen van Oost-Stellingwarf stopte, gong nooit zonder een
haesien naor 't Vene. En omdat hij et in zien dubbeldikke duffelse
jasse toch nog koold hadde, wodde him ok mennig opwaarmertien
anbeuden. Zien helper, de seteerder in de koetse, hul him as
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ambtener wat meer op ofstaand, mar in et duuster van de koetse
sleug hij ok mennig slokkien aachterover.
Veur Pake weren dit ok grote daegen. As et zeuven ure west was,
gooide hij de klomkachel mit de briede waarme ondervoete vol,
zette de keuperen hietwaeterketel in de kachelmouwe en legde de
balstien die as beddewaarmer bruukt wodde op 'e dikke
kachelplaete. Dan dee hij gotte in de gottebusse. Dat weren twie in
mekeer slutende blikken bussen. In de iene busse wodde de gotte
daon en dan wodde de ere d'r over henne scheuven en zo wodde de
gottebusse in de waeterketel zet. Ere morgens was dan et theewaeter
waarm en de gotte geer. Mit schaopemelk d'r over, och zo lekker.
In 't aachterhuus veegde hij de koestal an mit de stalbessem, keek
nog even bil de varkens en bil de kiepen in de peerdestal. Dan sleut
hi'j de deuren mit zwaore schottels. Zien stokkien ston al in de gang
te waachten. ,,Now, dan gao 'k mar, Beppe !" zee hij dan en... sleep,
stip-sleep, stip..- heurde ie Pake de weg nut gaon. In 't Waopen
kreeg Pake mitien een waarm plakkien bil de kachel. Want onder
de Zaanse heren hadde Pake al krek zo veule goeie vrunden as in et
eigen dörp. En dat kwam ok al omdat Pake niet de minste muuite
dee om bil de heren in de geunst te kommen. EIi'j was en bleef zoas
hi'j was! Hij kon mitdoen. Zien oorrinkies, zien baortien en zien
gladde pettekleppe deden d'r niks toe.
,,Is d'r nog ni'js in 't dörp Pake?" vreug meneer Laan, die altied
recht veur de sloffe uut kwam. ,,Now ja," zee Paké, ,,wat za'k
zeggen. D'r is goed en d'r is kwaod, krek as overal in de wereld."
,,Oh ja? Vertel es op man, wil bin ni'jsgierig!" ,,Jaja," zee Pake,
,,dat is et makkelikste hen. Af now vreugen wat d'r an te doen was,
dan ha'k meer an jow!" ,,O zo," jachten de aandere heren. ,,Laan,
jow kun an de bak." ,,Ik luuster," zee Laan. ,,Now, toe dan mar,"
zee Pake. ,,Aldereerst is d'r een kleintien geboren, alles in odder.
Da's bil domenee." ,,Watte? Het domenee een poppe kregen? Daor
moet een fesaant henne !" ,,Ja, da's mooi," zee Pake, ,,mar ik wil d'r
nog al even bil zeggen dat domenee niet in 't bedde west het, mar
zien vrouw. Et kan wezen dat dat in Hollaand wat aanders gaot,
mar hier gaot et zo!" Wat een wille! Pake zien glassien mos daolik
weer volschonken wodden! ,,Mar now dat aandere, oolde baos.
Wat is d'r meer gebeurd?" ,,Och ja," zee Pake, ,,da's niet zo mooi,
een nere boel, moe'k zeggen. lene van mien oolde arbeiders hadde
een koegien op 'e stal, hielendal van kalf of an zels optrokken. De
man is oold en kan niet meer warken. Hij is hielendal kroem, zeg
mar dat hi'j of is. Now, ze hebben dat besien van alles voerd vanzels,
want och, laand hebben ze ok niet, je. Now het dat beest scharp
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inkregen, een eerpelscheldertien of zo en ja, now is de koe dood.
Gien melk meer, gien kalf, niks meer. Now dat is slim begreutend, et
past die meensken hielemaole niet om een aandere koe te kopen. Al
zollen ze et willen, ze kun et niet."
Et is stille wedden. Jederiene het te doen mit die oolde meensken.
,,Kan die man niet hulpen wodden?" vragt iene van de heren.
,,Now ja, de karke vanzels," zegt Pake. ,,Mar de diaekeni'je het
meer te doen en ie hebben zomar gien negentig gulden op 'e taofel.
Dat begriepen jim ok wel." De heren flusteren wat mit mekeer en
kommen overien dat ieder wat geven zal om een aandere koe te
kopen. Et wodt niet zegd, mar Pake, die lieperd, het ze krek daor
kregen, waor hij ze as diaeken hebben wol! ,,Tja Pake," zegt
meneer Laan, ,,zo gaot et, zo het ieder husien zien krusien."
,,Heden," zegt Pake zo onneuzel weg ,,dat is hier niet zo." Glimkend
in zien baortien kikt hij zwiegend naor de grond. ,,Oh nee, oolde
baos," vragt meneer Laan, ,,hoe is et hier dan?' ,,Hier," zegt Pake
mit een liep lachien, ,,hier het elk husien een nommer." Jongen oold
begint te lachen. De bedrokte stemming van zokrek is verbreuken.
Laan wodt van alle kaanten plaogd. En Pake? Pake lacht niet, hij
nikt alliend eernstig en zegt ,,Daanke" as Battus zien glassien op een
wink van Laan volschinkt. Pake kwam die aovend thuus mit de
dikste haeze die d'r die dag scheuten was. De jongen hebben een
protte wille dat iene van heur de Hollaanders overtroefd hadde en
dan nog wel zoe'n grote meneer.
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Pake as pesjent
Waoromme zol Pake niet overkommen wat ieder meenske op
zien tied wel es overkomt? Pake wodde ziek, hiel slim ziek. Hi'j
hadde bij et varkenhokke aachter de tuun et bien bezeerd an een
roesterige spieker. Et bloed kwam d'r uut, mar daor gaf Pake gien
acht op. Och, zoe'n schrammegien, dat wodde vanzels wel weer
beter. En zoas et leek dee et dat ok, want d'r kwam een vellegien
over. Mar doe begon et. Aandere daegs bij et van bedde kommen
was et bien slim stief. ,,Een betien rimmetiek," zee Pake. ,,D'r zit
zeker aander weer in de locht." Et weer bleef geliek, mar et bien
wodde hoe langer hoe stiever. Veural in de hokse begon et zeer te
doen. Hij wodde ok koorsig en doe, in 't lange laeste, begon hij in te
zien dat et toch niet zoe'n kleinighietien was. Pake gong op bedde!
Now en dat dee hij alliend mar as hij him slim ziek vuulde. Zien
dochter kwam, mar Pake praotte niet over et wontien an zien bien.
Zoe'n schrammegien kon toch niet de oorzaeke wezen, dat hij zo
beroerd was. Mar et wodde slimmer en slimmer ende stievighied in
't bien trok al mar hoger en in 't laeste kreeg hij ok al piene in de
lieske. Et wodde zo slim mit Pake, dat zien dochter de zaeke es
naoder bekeek en doe kwam de bekende rooie strepeyeur't locht.
Bloedvergiftinge! Daolik wodde d'r om dokter stuurd. Mar die
woonde wel een ure gaons, in Noordwoolde. Zo duurde et dan ok
nog een hiel schoft, veurdat hij bil de pesjent kwam. Intied begon
Pake in 't wilde te raeken en wodde slimme onrustig.
,,Zo Pake," zee dokter, ,,wat hebben we mitjow. Ik docht dat ie
niet ziek wodden kunnen." Pake heurde et niet. I-li'j was te veer vot.
En doe dokter de dikke oplopen lieske zag, schrok hij ommeraek.
De oorzaeke vun hij al gauw, en mitien wodde et vellegien van de
schramme scheurd. Doe mossen d'r nog medesienen kommen en
weer mos iene van de kleinkiender een ure henne en een ure
weeromme naor Noordwoolde lopen. Aandere daegs was dokter d'r
al vroeg weer. Hij vun de toestaand van Pake noedelik, om niet te
zeggen slim noedelik. ,,lk kan vanzels ok niet krek zeggen hoe as et
gaon zal, mar as d'r femilie is die him nog zien wil, dan zo'k die toch
mar waorschouwen. Et kan wezen dat et mitvaalt, mar we kun beter
te vroeg wezen as te laete," vun dokter. ,,Jim meugen him ok niet
alliend laoten en wodt et minder, doe mij dan daolik bericht." Zo
gong de eerste dag en kwam de twiede dag en ok de twiede naacht.
De schoonzeune zol waeken tot naachs vier ure en dan zol Pake zien
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dochter him oflossen. Op Beppe konnen ze niet rekenen, die was
hielendal de kluts kwiet. De hanen stonnen hier hielemaole
verkeerd bij alles wat ze dec. Pake was die aovend aorig rustig. Hij
lag op de rogge op bedde, et heufd hoge op 't kussen. Zien baortien
stak wat vremd in de hoogte, et witte haor lag in een kraanze om et
kaele heufd. Doe de klokke twaelf ure sleugen hadde, kreeg de
waeker et pietereulielaampien. FIi'j leut et even over de zieke
lochten en zee: ,,Hoe gaot et Pake, kuj' et wat hebben?" ,,Och
jaowel, mien jonge, marde piene is niet vot." ,,Kan 'k wat veurje
doen? Ilej' ok hier of daor zin an? Zeg et rnar." Et heufd van Pake
kwam wat over de zied. ,,Now jonge, af et doen willen, ik zol wel
een branewientien lussen," mompelde Pake. Een branewientien!
Was dat now van de koorse of was et mienens? ,,Mienen jow dat,
Pake?" ,,Ja, mien jonge."
De schoonzeune was een verstaandige man. As de oolde baos
daor now zoe'n zin an hadde - hij had d'r wel meer had in zien
levend - waoromme dan aenlik niet? Dokter had ommes zegd dat et
zo oflopen wezen kon. Doe die man dat plezier dan toch. Wie zol d'r
aa tekot kommen? Veurzichtig haelde de schoonzeune de
boekflesse en een glassien nut de kaaste en dec et half vol. Hij zette
et glassien op de beddeplaanke, tilde de pesjent wat overaende en
leut him veurzichtig wat drinken. Stel je veur dat de oolde baos d'r
in stikken zol! Pake pruufde, nikte tevreden en maekte et glassien
leeg. ,,Now?" ,,Tjonge, jonge, wat smaekt me dat lekker jonge."
,,Woj' nog wel iene?" ,,Now, wel graeg," zee Pake, en dec de ogen
dichte wiels hij mit de lippen nog wat naopruufde. Et twiede
glassien was wat voller as et eerste. Mit kleine teugies dronk Pake et
leeg. Et was him aa te zien dat et him lekker smaekte. ,,Wil' wel
geleuven, da'k daor van opknappe? Ik vule me d'r best bi'j !" ,,Now,
as et zo goed smaekt, maj' om mi) nog wel iene hebben. Ik wete niet
as dokter et goed vint, mar ik bin bliede da'k je dit plezier nog doen
kan." Hij docht bil himzels: Morgen kan 't misschien al niet meer,
neffens dokter zien zeggen. ,,Ofpraot," zee Pake. ,,Dommiet krie'k
nog iene van je, mar ie moe'n ok omjezels daenken. Neem ok mar
een peer, om wakker te blieven!" Pake nikte tevreden doe hij zag
dat de schoonzeune zien raod opvolgde. ,,Daor blief ie meens bij,
mien jonge!" Nao een kertiertien kreeg Pake zien dadde glassien en
et was krek as wodde hi'j helderder en fleuriger. ,,Ik geleuve da'k
now wel even slaopen kan," zee hij. ,,Mar now moej' es even
luusteren. Weej' wat zo lastig is? Dat mien bien boven op die twie
kussens liggen moet. Dat ligt zo ongemakkelik. Zoj' die d'r even
onderweg haelen willen?" Ja wat now? De schoonzeune schrok d'r
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van. Wat haelde hi'j nut? Eerst de oolde man draank geven en now
de kussens weghaelen, die dokter d'r mit zin hennelegd hadde? Weer
heurde hi'j hoe as dokter zee: ,,Weten doen wi'j et ok nooit. Mar
hooi d'r rekenschop mit dat de oolde baos de morgen niet haelt. De
ontstekinge is al te veer henne." Af dan toch de morgen niet haelen,
kan 'k je dat plezier ok wel doen, docht hij. l-Ii'j was kot van beraod
en zee: ,,Now toe dan mar Pake, ik wete niet a'k d'r goed an doe,
mar af lekker liggen kunnen is ok wat weerd." ,,Ik vraoge et toch
zels," zee Pake. ,,Et is veur mien eigen rekinge, ie hoeven d'r nooit
gien berouw van te hebben. Man, man wat lig ik now toch
makkelik. Doe de gedienen mar wat dichte. Ik geleuve da'k now wel
weer slaopen kan. Mit een half uurtien sleup Pake rustig. Van et
wisselen van de waekers murk hij niks. Hij sleup. Doe dokter ere
morgens kwam, wus hij niet wat hij zag. ,,Wel allemachtig," reup
hi'j, ,,hier is een wonder gebeurd- Oonze pesjent is d'r hielendal weer
bovenop! Hoe is dat meugelik !" Pake knapte now hadde weer op
en al es gauw kon hij zels zien koegies weer melken en gong hij d'r
weer mit zien sleepstokkien op nut. En hij het nao die tied vaaste
nog wel tien jaor leefd. ,, Onkruud vergaot niet," zee bil zels.
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Uut gaasten
Pake zol te boekspek eten, naor Tronde. Daor woonde zien
dochter. Dat spekpriezen was een jaorliks feest. Et kwam hier op
daele, dat nao et slaachten et boekspek braoden wedde en dat ieder
dan zoveule van et geile spek en vet nemen kon as hij wol- Al gauw
waj' van dat geile spul uuteten en dan nam ie vanzels wel wat
minder. Om acht ure morgens gong Pake op 'e reize, zien
sleepstokkien in de haand. Beppe hadde him een stokmennig
bosschopen veur de dochter mitdaon, mar ze mos ofwaachten of ze
overbrocht wedden. Dat zol ze niet eerder as aovens te weten
kommen, as ze begon te vraogen: ,,Hef dat ok verteld?" ,,En wat
zeden ze d'r van?" Of: ,,Hoe nammen ze dat op?" In de regel kwam
d'r van die bosschoppen niet vule terechte. Huushooldelike zaeken
weren now just Pake zien starkste kaant niet, daor gaf hij aenlik
nooit gien acht op.
Hi'j stak de grentweg over, leup dwas deur zien eerpelakker en
gong veerder tussen twie rogge-akkers deur naor 't Schuinpad,
waor mar een stokmennig huzen stonnen. Et weren meerst hiel
oolde wit opkalkte husies. Daor woonde grote Lamert, de
schaopekoopman en daor naost de oolde snieder, Blaauw. Op 'e
hoogte, onder de liendebomen huusde Tabe de bolleloper mit zien
mem en breur. Op zien aarmoedige hoekien greide leupen een peer
schaopen en een zwatbonte geit. Opgeruumd stak Pake zien
stokkien in de hoogte as hij de meensken butendeure goeie morgen
zee en ok tegen de vrouwluden, die hij aachter de horregies loeren
zag en die heur ofvreugen: Wie zol dat now wezen, wat zol die
moeten? 0e, 't is oolde Saander! Et Schuinpad kwam nut op 'e
Boverweg. Diepe waegensporen weren in de zaandweg uutsleten en
hier en daor sten een poele smerig modderwaeter. Bij et
menningspoor langes stonnen zowat om de tien meter iekenpaolen.
Dat was dat de waegens niet op et voetpad kommen kennen. Pake
geneut van et mooie weer en de mooie grote Preenzeplaetse.
Tevreden stapte hij op Ni'jberkoop an. Dichte bij de grote
ontginningsplaetse zag Pake de traoge ossen een grote diepe
heideploeg trekken. D'r weren ienentwintig en in de stille haastlocht
heurde hij hoe as de drievers de dieren anzetten. ,,Dat bin gien
voren meer," docht Pake, ,,dat bin sloden." Hij schudde et heMd,
Pake kon et mar kwaolik iens wezen mit dit soorte zaeken van de
ni'je tied.
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De Heidemaotschoppi'j zo' nog wel meer veraanderings
anbrengen in de toekomst, want wie now in disse omgeving nog
heide zien wil, zal d'r omme zuken moeten De dieren in 't veld
weren zeker ok al in de warre deur die ploegeri'je, want Pake trapte
haost op een adder die dwas over de weg kreup en een kronkelspoor
in et zaand aachterleut. Doe et dier votglee in et grös van de
slootswal, sleug Pake, as een laete reaktie op zien schrik him nog
even mit zien stokkien aachternao. Nee, Pake hadde et niet staon op
slangen en adders, die hier nog al gauw es veurkwammen. Nog een
aentien en hij was deur et dörp henne en kwam bij et hoolten
karkien van Ni'jberkoop. Dat karkien was hoge optrokken, mit een
schuin dak, mar een toren was d'r niet.
Now wol et verhael, en dat zol dan een soort gewoonterecht
wezen, dat as iene de schostien roken leut, dat hij dan bezitter van et
karkien wodden was. Daenk d'r omme, gien eigener, mar bezitter!
De eigener kon dan die ni'je bewoonder d'r niet meer uutkriegen.
Wat as hier van waor is weten we niet, mar et is wel bekend, dat dit
karkien laeter bewoond wodde!
Af et karkien veurbi'j weren, gong d'r een pad dwas deur de heide
et zuudoosten in, naor Tronde. Dit pad sleug Pake in. lli'j kwam
eerst bij de plaggehutte van Haarm Hut langes. Haarm hadde wel
een aandere naeme, mar omdat hij in die hutte woonde, zeden ze
van Haarm Hut. Bij de hutte in de heide stonnen geiten an de
stikke. De veurdeure zat diepe in de grond. Deur een glassien naost
de deure mos een betien locht kommen, Op 'e hutte ston een hoolten
schostien, die rookte. D'r was dus volk in huus. ,,Ja, ja," zuchtte
Pake, ,,aj' zo leven moeten dan is 't ok niet alles. Mar aarmoede is
gien schaande. Wie wet wat Haarm Hut d'r nog es van maekt!"
Pake keek et veld veur him over. Et was iene grote lappe heide zo
veer af zien konnen. An zien rechterhaand stonnen in de veerte
turfbulten en hiel in de veerte an 't aende koj' bomen en dakken van
boereplaetsen onderscheiden. ,,Now nog even de hakken flink
antrekken Pake," zee hij bij himzels, ,,dan bij' om elf ure nog an de
koffie 'bi'j Hessel en Trientsje." Mar dat zol eers uutkommen!
Doe Pake een flink aende opscheuten was, vernam hij een
geluud, dat niet thuusheurde in de stilte van et heideveld. Hij was al
aorig dichte bil de turfbulten. En hoe dichter as hij daor bil kwam,
hoe beter as hij dat vremde geluud heuren kon. Et was een
meenselik geluud. Krek as jammerde en goelde d'r iene. D'r klonk
benauwdens in. ,,Da's niet in odder daor," zee Pake. ,,Ik moet mat
es kieken wat dat is." Hij gong van et pattien of, dwas over de heide
naor de turfbulteni Daor zag hij een kroje staon, half vol mit turf.
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Pake d'r op of. En daor zat mit de hanen veur de ogen een vrouw te
goden. De ellende was te heuren in heur stemme. Ze hadde niet
verneumen dat d'r iene ankwam. Doe Pake dichte bil heur was
schrok hij. Een pasgeboren poppien lag bil de vrouw in de schoot
,,lleremientied, Margien, wat is hier te redden?" vreug Pake
verstuverd, mar hi'j begon et al te begriepen. ,,Oe God, binjow dat
Pake? Jow zien et daenk' wel. Ik bin hier zo krek in 't veld in de
kraom west. Och, och, hoe moet dat now?" ,,In de kraom?" vreug
Pake, ,,mar kiend hoe koj' now om turf gaon as et zo nao an was!"
,,Och alles was nog goed en veur de kiender is et te zwaor en doe
docht ik..." Ze begon weer opni'j te goelen. ,,Doe docht ie, dit kan
'k nog wel even doen. En doe is 't jow over 't mad kommen, ik
begriepe et," zee Pake. ,,Mar ie kun hier niet blieven." ,,Nee, mar
hoe kom ik hier weg?" ,,Weej' wat," zee Pake. ,,Ik neme de kroje en
gooi de turf d'r of. Dan gao ie veurzichtig op 'e kroje zitten en ik
riede je naor huus toe." ,,Mar d'r is gien turfien meer in huus," snokte Margien. ,,Now dan laoten we iene laoge staon en daor gaoj' dan
tegen an zitten. We zullen mar anpakken. Goelen geft niks, daor
kommen we niet veerder mit. Mar bil' wel goed ?" „Goed T' lachte
Margien deur heur traonen henne. ,,Goed, man hoe kuj' et
vraogen!" ,,Ik bedoele," zee Pake. ,,Hej' gien piene of zo. Kuj'je wel
wat verschikken?" ,,Jaowel." ,,Hier dan," zee Pake, en trok zien
viefschaften jasse nut. ,,Doe daor dat kleine dinkien mar in, dan
hael ik de kroje." Pake dee de turf van de platte kroje, mar leut d'r
iene laoge op staon en gong d'r mit naor Margien. ,,Ziezo, now hiel
veurzichtig zitten gaon, mit de rogge tegen de turf." Veurzichtig
tilde hij et wiefien wat op, dat ze op de kroje zitten gaon kon.
,,Ziezo, now zit ie as een preens." Et vrommesien glimkte flauwgies.
,,Gien piene?" ,,Nee." ,,Now, dan gaon we mar," zee Pake, en
veurzichtig kroojde hij zien vrachien et turfveld uut naor 't pad.
,,Kon je man dat now niet daon hebben," vreug hij. „Mien man?
Die stakkerd zit in Duutslaand as melkknecht. We hadden hoopt
dat hij daor goed wat verdienen en overholen kon, want wil wollen
et ere jaor een aander huus hebben. Oonze klinte wodt te vol. En
now komt dit schepseltien d'r ok nog bi']. Mar wat goelt dat kiend.
Zol et koold wezen?" ,,Dat wee'k niet," zee Pake, ,,marwi'j hebben
niks eers om 't an te doen. En oonze dochter zee altied: laot ze mar
goelen, daor kriegen ze starke longen van." Doe ze bi'] de hutte
weren, dee Pake de deure zo wied eupen as 't mar kon en ree de kroje
mit et wiefien d'r zo in. ,,Femmegien, help ie now je mem even en
gao dan zo hadde aj' lopen kunnen naor Jantien van Haarm de
slaachter en vraog as ze komt te bakeren. Zeg mar dat et kiend d'r al
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is!" Femmegien, een maegien van een jaor of veertien, ston mit
bange ogen te kieken hoe as Pake mit heur mem op 'e kroje naor
huus in kwam. Mar Pake pakte deur en rustte niet veurdat Margien
mit et poppien naost heur op bedde lag. ,,Zoj' et now redden
kunnen, kiend," vreug hij. ,,Jaowel heur, now komt et wel in
odder," zee Margien. ,,Man, man wat bin ik bliede dat jow daor
langes kwammen, ik was d'r hielendal mit an. Ik bedaankejow wel
heur!" ,,Now aenlik bin ik ok bliede, da'k d'r langes kwam," zee
Pake. ,,Et is werachtig gien wonder daj' d'r mit an weren. Mar zo
ziej' al weer, as de nood op 't hoogste is, is de redding naobi'j. Now,
Margien et goeie dan mar en et beste mit jow en de kleine. Ik gao
now mar op Hessel en Trientsje an. De koffie zal d'r wel haost uut
wezen. Et goeie heur!" Mit een mu lachien nikte Margien Pake toe.
Ze was doodop van de alderaosie en de spanning.
Aovens kwam Pake weer bij de plaggehutte langes. lli'j mos even
vraogen as alles goed was. Now, dat was dikke in odder. Jantien de
baakster had de witte schölk veur en een haegelwitte plooimusse op.
De pietereulielaampe braande helder en et was lekker waarm in de
hutte. ,,Hoe gaot et, maegien?" vreug Pake. ,,Now ik bin al weer
aorig uutrust heur." Heur stemme was now weer helder en fleurig.
,,Ochja," zee Jantien, ,,ie moe'n mar rekenen, d'r zit een voegeltien
op de beddeplaanke dat zingt: vergeet, vergeet! Morgen schient de
zunne weer veur oons allemaole."
Pake was die aovend laete weeromme van 't melken. ,,Heur es
mien voegeltien," zee hij tegen Beppe. ,,Ik moet nog even naor de
bakker. Ik viene, wij as diaekens kun zoe'n meens daor zo niet
ommekruzen laoten. Daor moet van alles wat henne. Ze het now al
vief kiender, heur man zit in Duutslaand, dat et zal wel niet roem
soppen." ,,Ja, da's best," zee Beppe. ,,Ik viene ok dat de karke hier
wat an doen moet. Mar koj' gauw weeromme?" Beppe wus mar al te
goed dat de bakker ok winkelman en koopman en... kastelein was.
,,Ik bin vandaege al te gaaste west," zee Pake, ,,ik komme zo
weeromme. Daor kuj' staot op maeken !" En in de duustere aovend
gong et stokkien weer, sleep-stip-sleep-stip de weg nut.
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Kastverkope
De Kastverkope was winterdag iene van Pake zien mooiste
verzetties. Bij zoe'n peblieke verkope was d'r altied een hiele appatte
sfeer in de zael, een sfeer van spanning en ofwaachten. De inzet was
altied striekgeld mit flessen wien. Veertien daegen Laeter was de
palmslag en dan kwammen de echte kopers veur 't locht. Weren die
d'r niet, wat ok wel gebeurde, dan hadden de hoogste inschrievers
van veertien daegen leden een strop. Daoromme hul de netaoris
goed in de gaten wie en wat of de inschrievers weren. Want as een
striekgeldschriever niet betaelen kon, dan mos d'r opni'] veild
wodden. D'r weren disse keer hel wat percelen die verkocht
wodden mossen. D'r gongen botties rond die dichteklapt wodden
konnen en stokkies kriet waor af et bod en de naeme mit op et bod
schrieven konnen. As de botties klaor weren, haelde de klark ze
weer op. Dan wodden ze eupendaon en veurlezen. De hoogste
bieder beurde dan mitien striekgeld, dat vaeke een vaast bedrag, of
omdebi'j twie percent was. Onder de verkope moch d'r gien starke
draank tapt wodden. D'r veur of d'r nao was dat gien bezwaor en
daor wodde dan in de regel ok flink gebruuk van maekt. Veur vief
centen et glassien koj' een protte wille hebben. De meersten vunnen
dat d'r gien aorighied an was af op een dreugien zatten. En et moet
zegd wodden dat veur de liefhebbers van een slokkien zoe'n verkope
een mooie gelegenhied was, ok al hadden ze in de veerste veerte gien
geld of belang om iene van de percelen te kopen. In de regel leesde
de netaoris zels de veurweerden veur en wel zo hadde dat gien
meenske et bijholen kon, mar d'r was nooit iene die wat te vraogen
hadde. Zo as 't leek was iederiene zo wel wat de eisen en de
veurweerden weren!
Now was d'r een jonge bakker in 't dörp kommen. Een aorig
ventien, gezellig en opgeruumd. Hij hadde veur iederiene een
praotien en hi'j was dan ok hielendal in de gemienschop opneumen.
Hij paste him d'r hielemaole bij an en daoromme wol hij ok bi'j
disse verkope wezen. Mar d'r was nog een ere reden. Naost zien
bakkeri'je wodde een husien verkocht mit een grote tuun d'r
aachter. In dat husien woonde Bouwe de schoelapper en postbode,
die de tuun d'r altied meraokel mooi bij liggen hadde. Mar, zo
docht oonze bakker, as ik nog es uutbreiden moet, dan mos ik
aenlik die tuun van Bouwe daorveur bruken kunnen. Hij wus dat
Bouwe zels d'r gien belang bij hadde. Et ienigste daor de bakker mit
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zat was dat hi'j niet wus hoe an geld te kommen, as hi'j koper
wodde. Zien bakkeri'je hadde hi'j krek kocht en daor lag al een
flinke zuiveren daoke op. ,,Mar," zo zee hi'j bi'j himzels, ,,krieg ik et
niet dan he'k kaans op et striekgeld. Blief ik d'r an hangen, now, dan
zal netaoris wel raod weten."
De botties gongen rond. Nog een keer bevestigde de netaoris
waor as et bij disse beschrieving omme gong 1-luus mit tuun,
kadastraol nr. zovule, bezwaord mit een pad an de oostkaant van et
huus. Oons bakkertien greep haostig naor een bottien. De klark
keek him es scharp an. Docht hij bi'jglieks wat? Even zat de bakker
te prakkeseren, doe zette hi'j in mooie ciefers f700 op et bottien en
zien naeme d'r onder. De botties wedden ophaeid. Ie konnen vulen
dat de spanning in de zael groter wodde. Doe begon de klark op te
lezen: 410-517- 351 -502-551 en doe, de klark waachtte even, 700
gulden! „Oei!" gong et deur de zael, ,,die kent et!" ,,Is d'r nog iene
die dit bod verhogen wil?" vreug de netaoris. Want op zoe'n
verhoging ston ok nog wat premie. De bakker zat mit een rood
heufd. ,,Niemand niet, dan is et huus inzet op 700 gulden, deur de
bakker!" Een stark geroezemoes in de zael daor verbaozing in te
heuren was. Wat wol die bakker? Striekgeld haeien? Dan was hij
vuus te hoge. Honderd en vieftig d'r boven uut! Wol hij et kopen?
Dan hadde hij nooit schrieven moeten, want daordeur jachtte hi'j
zeis de pries omhogens. Gien meenske die d'r wat van begreep. De
iene keek smeeis naor de bakker, een aander vraogend. Mar doe et
bakkertien bi'j de netaoris west was, maekte hi'j dat hij as de donder
de zael uutkwam! Naor huus! Veertien daegen lang zol hi'j in de
stinkerd zitten mit zien kopersmeneuvels. Aarme bakker!
De veertien daegen weren omme. Et bod van de bakker wodde
niet verhoogd. Bi) de palmslag was d'r gien iene die een bod dee,
hoe as de netaoris et ok perbeerde. Et wodde veur oonze bakker een
boliekalfien. En doe mos d'r betaeld wedden. De daotum was
vaastesteid en dan mos et geld d'r wezen, hoe dan ok. Pake zat
aovens rustig bil de ronde taofei, de voeten op 'e plaete van de
kiomkachel en rookte mit smack uur zien lange piepe. Hij ieesde
Beppe veur uut et kraantien, dat ien keer in de weke kwam. Veural
de oerliedensberiehten wedden woord veur woord speld. Pake
ieesde niet hadde, oe nee. Iedere lettergreep wodde laank uutrekt, as
't waore ontcieferd. Beppe vreug dan medeliedzem: ,,Heden, wie zoi
dat toch wezen? Ken ie die? Et is een mooie adverteensie veur die
man!" Netuurlik kende Pake die man en hij vertelde Beppe
wiedweidig waor as hij woonde en wat as die man allemaole beleefd
en daon hadde. En Beppe dri'jde, zonder et zels te weten, heur doem
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in et luusteren schölkien, voolde et weer uutmekeer en begon dan
weer opni'j te doemedri'jen.
Doe wedde d'r op et glas klopt en d'r reup iene: ,,Binjim d'r in?'
,,ia," reup Pake. ,,Kom mar veuromme, de aachterdeure is op slot."
Hij legde de lange goudse piepe daele en gong de gang in. De
veurdeure gong eupen en de jonge bakker stapte d'r in.
,,Goeienaovend," zee hij. ,,Ok 'n aovend," zee Pake, en zette een
stoel bij de kachel. , , Gao mar zitten, man." Beppe zat mit de haand
boven de ogen om te kieken wie as d'r was. Et locht van de
pietereulielaampe vul schuin naor onderen, dat zodoende kon ze et
heufd van de bezuker niet zien. ,,Wie bin jow. Ik kan't bil 't locht zo
niet zien," zee ze. ,,Ik bin de bakker, Vrouw." ,,Och heden, hadden
jow zo laete nog bosschop?" ,,Nowja, nowja, wat za'k zeggen," zee
et bakkertien. ,,Ja kiek es mienjonge, as ie 't niet weten, dan wedt et
slim muuilik, want hoe moe'n wil et dan weten," zee Pake. Mar an
een klein lachien in zien ringbaortien kof zien dat hij wel wat in de
gaten had. ,,Woj' koffie bakker," vreug Beppe. ,,Now as d'r iene
inzit," zee de bakker, ,,dan wel graeg." Hij was al lange bliede dat
hij goed en wel zat. Beppe gong naor de diggelkaaste tussen de
beddesteden om een schoon koppien en paantien. 't Was d'r donker,
et laanipelocht scheen niet in de kaaste. Doe ze docht dat ze een
goed koppien en paantien vunnen had, zette ze dat op de taofel mar
in et scharpe locht kon ze now ok weer niet zien as et koppien wel
schone was. Ze dee d'r suker en schaopemelk in en geut de koffie d'r
bi'j. Doe scheuf ze et over de taofel naor Pake en die rekte et de
bakker over. Hij nam mitien een slok. ,,Lekker bakkien, Vrouw
Weer een slok. ,,Wa'k vraogen wol, binjow naor de verkope west?"
zee Pake, ,,dat bin ik en jow bin d'r ok west!" ,,Ja," zee de
bakker, ,,dus jow weten ok da'k d'r an hangen bleven bin!" Weer
een slok koffie. ,,Ja, en da's gien wonder," zee Pake, ,,ie hadden et
vuul te hoge inzet, man. Dat leek nargens naor. Honderdvieftig d'r
boven nut!" ,,Ja wisse," zee de bakker. Nog een slok en doe mit een
benauwd gezichte: ,,Wa'k now hebbe, Vrouw, dat wee'k niet. Mar
d'r zit wat in 't koppien dat d'r niet in heurt!" ,,Heden," zee Beppe,
,,dat begriep ik niet." Pake had et koppien van de bakker
overneumen, keek d'r in en begon doe hadde te lachen. ,,Dat wil ik
geleuven mien jonge! Dat koppien zit half vol mit haoken en
eusies!" ,,Och heden, heden," staemerde Beppe, ,,dan he'k et
verkeerde koppien kregen. Ik kon niks zien in die kaaste. Et is d'r ok
zo duuster. Foj toch, foj toch!" ,,Et het ien veurdiel," troostte Pake,
,,een meenske gaot d'r niet dood an." ,,Nee, dat niet," zee de bakker
mit een scheets lachien. Hij griezelde d'r nog wel van, mar hi'j vun et
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beter om mar niks blieken te laoten. Ja, et gebeurde fieterde him
alderdeegst een betien an om veerder te gaon en hij zee tegen Pake:
-Ncw komt et op betaelen an en ik hebbe et niet." ,,Dat is beroerd
genoeg, mien jonge. Dat is beroerd." ,,Daoromme kom ik now
hier," gong de bakker veerder. ,,!k wol vraogen of jow mij helpen
wollen. Kiek, ik hebbe krek de bakkeri'je kocht en daor he'k al
broekzetten genoeg an. Dat ik kan dit niet opbrengen." ,,Own, en
now docht ie, ik hebbe et striekgeld en now moet Pake mar veur mij
betaelen. Da's niet zo gek bedocht, mar d'r is ien ding dat d'r an
mekeert en dat is jammer." ,,Wat is dat dan?" vreug de bakker.
,,Dat Pake et niet betaelt, now niet en nooit niet. As Pake wat kopen
wil, dan dot hij dat zels wel. Daor he'k een aander niet veur neudig."
,,Nee," zee de bakker, van zien stok brocht, ,,da's vanzels. Mar hoe
moet et dan?" ,,Kiek es mien jonge, ie hebben jezels in de nusten
hulpen en now moej' ok mar zien da]' d'r weer nut kommen. le
zollen et es vertonen, now? En now hei' et gat verbraand en now
moej' op 'e blaoren zitten. Ik kan et niet eers zien. En aj' een
oplossing zuken willen, dan is 't beste daj' naor de netaoris gaon en
praot d'r daor ruit over. Dat liekt mij et beste toe." ,,Daor bin ik al
west," zochtte de bakker. ,,Die zee dak mar een pattekelier opzuken mos veur een hypetheek, want hij kon me ok niet helpen. En
daoromme bin ik now hier. Mar et was wel zo da'k lood an de
bienen hadde doe 'k hier et hekkien deur gong." Pake lachte. ,,Dat
hej' zo aj' veerder springen as dat je polsstok lang is. As jong
broekien moe]' leergeld betaelen!" ,,Jow weten zeker ok gien iene
die mij wel helpen kan?" vreug et bakkertien versleugen. ,,Kan,
kan, och d'r zullen genoeg wezen dieet kunnen. Marze doen et niet.
Et huus is vusen te duur. Vusen te duur! Reken alliend al et
onderhoold en dat veur vieftien stuvers hure in de weke. Dat kan
nooit aj' rekenen kunnen!" ,,Nee," zuchtte de bakker. ,,Now, dan
moe'k mar weer vot." ,,Misschien hej' bi'] een aander meer gelok,"
zee Pake. ,,Ik hope et veurjow." Versleugen gong de bakker in de
bienen.
Beppe hadde heur an now toe stille holen. Mar an heur gezichte
koj' zien dat et heur begreutte van de bakker. ,,Kuj' ok niet een
betien helpen," vreug ze. ,,Nee, dat gaot niet," zee Pake. ,,De
jongkerel het zels niks, dus et is alles of niks. Hypetheek kuj' op
zoe'n husien haost niet kriegen. En daor komt bi'], et is vusen te
duur." De bakker die deur de woorden van Beppe weer wat moed
kregen had, pakte de krokke van de deure. ,,Ik weet ok niet hoe as et
moet. Now, 'n aovend heur. En bedaankt." ,,As ie now willen!" zee
Beppe en keek Pake verwietend an. As et zo laete was, wus Pake wel
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dat d'r wat gebeuren mos. Hij gang de gang in waor as de bakker in
duuster nog om de klinke van de deure zat te zuken. Hij zee:„ Kom
morgenaovend nog mar es praoten, ik moet d'r eerst nog een naacht
over slaopen. Now moej' zels mar zien." ,,Asjeblieft," zee de bakker
mit graegte. ,,Goeienaovend Pake!" Pake dee de deure dichte. ,,Die
jonge zit d'r reer mit," vun Beppe. ,,Wat een wonder," zee Pake.
,,Aj' ok zokke dingen doen!" ,,Je mossen him toch mar helpen," Zee
Beppe. ,,Ja, ikke de strop en hij et striekgeid opstriekeit Nee, nee,
mien voegeltien, dat gaot niet. Mar misschien is d'r nog wel wat op
te vienen." Daor was et veur Pake mit ofdaon. Hij gooide nog een
hooltien op 't vuur.
Aandere aovens om acht ure was de bakker d'r weer en Pake wees
him weer een stoel an. ,,Now moej' es vertellen," vreug hij hiel
bedeerd, ,,hoe had ie dat now aenlik docht, mien jongeT' ,,Tjaa,"
zuchtte de bakker, ,,ik hebbe de laeste daegen al zo vule bedocht."
,,Begin mar es," moedigde Pake an. ,,Now aldereerst, et striekgeld is
veur jow en de wien ok vanzels." ,,Dat klopt," zee Pake nochteren.
,,En dan zoflen jow et huus betaelen moeten en ik losse dat of, zo
gauw as ik kan." ,,Mooie veurnemens," miende Pake, ,,mar daor
komt niks van. Ie moe'n ommes de bakkeri'je ok al aflossen! Hoe
zuj' dan ok nog op dat husien oflossen? Nee bakker, as ik betaele
dan bin ik ok eigener, begriep ie!" ,,Own, mar dat is best!" jubelde
de bakker. Et was him now al een pak van 't hatte, dat hij van de
hiele boedel of kon. ,,How, how es even," zee Pake, ,,lao' we now
kalm an doen, we bin d'r nog niet. De netaoriskosten moe'n ok
betaeld wodden, mien jonge. Hooi daor ok even rekenschop mit.
Kuj' dat opbrengen? Want et huus is vanzels vusen te duur.",, As et
moet," zee de bakker, ,,dan kan et ok. Mar et zal wel een zwaore
zilie wodden !" ,,Now goed," zee Pake, ,,dat is dan tot daar an toe.
Mar ie hebben een bakkeri'je en ik hebbe alle weken een half
roggenbrood neudig. En ie zullen op de iene of de ere meniere toch
betaelen moeten. En now had ik zo docht: ik betaele dat husien van
Bouwe en ie brengen et hielejaor deur een roggenbrotien. Dus van
jannewaori tot an jannewaori alle weken. Dat beschouwe ik dan as
jow boete, want heur es mien jonge, ik ben ok jong west, mar ie
moe'n wat leergeld betaelen. En now hej' et mar veur 't zeggen."
Pake nikte tevreden en Beppe glimkte even. Ze kende beur man!
,,Man, al woj' een hiel roggenbrood hebben, dan dee 'k et nog," reup
de bakker biiede. ,,Man, man, wat is dit een pak van mien hatte.
Wat bin ik hier bliede mit !" ,,Now," zee Pake, ,,dan praoten we now
nargens meer over en as Beppe now nog een bakkien koffie het en
dan in een aander koppien, dan kopen we d'r nog iene op! Morgen
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gao 'k naor de netaoris." Et hekkien klapte die aovend dichte
aachter een bliedejonge bakker. Mit een lichte stap gong hij et dorp
weer in en een lachien speulde him om de lippen. Wie van zien
levend kon d'r aanders bi'jkommen van een half roggenbrotien in de
weke, as oolde Saander!
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De biggen van Berend
,,Baos, ik bin gauw weer anjow toe," zee Berend. Berend was op
'e haastmark in Berkoop de oolde baos tegen 't lief lopen. Berend
hadde zien varkenhokkien weer roem en alle jaoren kreeg hi'j dan
van Pake zes biggen om die weer op te leggen. Berend zat niet te
roem in de centen en om dan zes biggen van een rieksdaelder of
vievenveertig stuvers et stok in ien keer te betaelen, dat was een hiele
opgaove veur him. Bil Pake moch hij oflossen, mar de eerste keer
mos d'r een gulden et stok op 'e taofel kommen. ,,Now jonge, ze bin
now zes weken," zee Pake, ,,dat aj' now mit een veertien daegen
kommen, dan kuj' uutzuken. Ik hebbe d'r negen liggen." ,,Ok nog
wat borgies T' vreug Berend. ,,Want die he'k et liefste." ,,Een stok of
vieve, daenk'," zee Pake. ,,Ie kommen mar. Gaoj' naor huus? Of
woj' eerst nog een slokkien hebben?" Berend glunderde. ,,Dat
slao 'k niet of, baos 1" Ze zatten nog een schoffien gezellig in 't
Waopen en doe stapte Berend op huus an.
Berend mos Alberdeslaene daele, krap-an an de sluus toe. Even
zudelik van de Kuunder gong een zaandreed et oost in en daor
stonnen een stokmennig kleine arbeiderspollegies. Et hiette daor
,,Iegypte", misschien vanwegens de maegere heidegrond. Berend
was in legypte bokkehoolder. De grote bok sten in een zels timmerd
schuurtien op een honderd meter van Berend zien huus of. De
staank is wel zo stark, daj' zoe'n dier min dichte bil huus holen
kunnen. An de aandere kaant van et huus hadde Berend nog een
schuurtien bouwd van ofbraokhoolt en dikke ofdekt mit
heideplaggen. In dit schuurtien huusden de zes varkens van Berend.
Ze wodden mest mit kookte krieleerpelties en et kaf van rogge en
haever, dat Berend bil de boeren ophaelen moch. Hadde gruuien
deden ze niet. Et weren biggen van et oolde Friese laandvarken, een
lange kop mit grote flaporen en over de rogge een lange streke
bosselig haor. Dat wollen de schoelappers graeg kopen, die
maekten d'r pikkedraod van. De oolde varkens van dit laandras
hadden slim zwaore hoektanen, die buten de bek gruuiden. lene
hael mit die slagtanen in de broekspiepe en de hiele piepe lag in
twienend. Mar zoveer kwammen ze bil Berend niet. Zo gauw as de
biggen vet genoeg weren, gongen ze vot. ,,Ze vreten me eers de oren
van de kop," vertelde Berend. ,,In 't laeste wodt de maelzak mi'j te
duur, dat kuj' begriepen."
Zo kwam Berend een veertien daegen laeter bil Pake anzetten,
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zien kroje d'r hielendal op klaormaekt om de biggies in mit te
nemen. Berend dee alles mit zien kroojgien. ,,Ie hebben et weer goed
in odder," zee Pake. ,,Och ja, zie, ik hole d'r van om d'r goed op te
passen. Daoromme he'k d'r wat stro onderin darm. Daor kroepen
ze lekker waarm in en dan bin ze mitien rustig." Over de kroje hadde
Berend een hekke van latten vaaste maekt, dat een betien bol ston.
Daor overhenne lag een netties uutwusken oolde zak. Mit een touw
onder de kroje deur weren de zak en et hekke goed vaaste zet. ,,Ze
moe'n hiel wat kunnen as ze mii daor uutkroepen," zee Berend.
zee Pake, ,,zuuk mar es nut." De biggen wodden stok veur
stok bekeken, as weren ze van goold. Et oolde varken, dat wat
onrustig was, hul Berend mit zien klompe in een hoeke. ,,Gao ie mar
es mit, mien joongien," zo praotte Berend tegen de biggen. Hij
greep dan de linkeraachterpote beet en slingerde de bigge die raosde
en tekeer gong op 'e linkeraarm. Et diertien wodde dan daolik
rustig. Et oolde varken begon wild te blaffen. Pake dee gauw et
deurtien dichte, om te zorgen dat de motte d'r niet uutbrak. As was
et een kiend, zo veurzichtig leut Berend de bigge onder et hekke in et
zaachte stro zakken. Dat gong zo deur tot Berend d'r zesse uutzocht
had. Vief borgies en ien mottien. ,,Ik bin d'r bliede mit baos," zee
Berend. ,,Tjonge, jonge, wat bin et mooie zwaore biggen. Ze bin
zuver vet!" ,,Ze hebben et hier goed," zee Pake, ,,want och, ik geve
d'r wel es wat melk bi'] van de schaopen en ok wel es wat koemelk.
En ze vreten ok al aorig nut de panne en ze zitten ok al es bij de
oolde in de bak. ,,Aj' now ok es wat geitemelk hebben dan geef ie
heur dat d'r mar bij en dan in 't eerste niet te zwaor voeren. Ze
moe'n graeg blieven." ,,Ik kriege ze wel groot," docht Berend. ,,We
hebben nog wat oolde bonen en aten van vleden jaor, die koke ik
deur de knel henne. Jonge dat is zok best voer. Daor gruuien ze van,
dat belove ik je." In huus hadde Beppe de koffie al klaor. ,,Dan za'k
eerst mar tot de pong," zee Berend. ,, Mar weer op 't oolde of, eerst
een gulden en dan laeter et aandere? Ja, wat gellen ze aenlikT' ,,Et
bin beste biggen," zee Pake. ,,Mar we holen et mar op 'e oolde pnies,
vieve veur een rieksdaelder en et mottien, dat is wat lichter,
vievenveertig stuvers." ,,Jow bin schappelik," vun Berend, haelde
zien geidpongien nut de buse en telde zes gulden nut. ,,Mooi," zee
Pake, ,,Beppe, dat is veurjow," en hij scheuf heur et geld toe. Beppe
zol veerder de boekholinge van Berend zien ofbetaelings wel
bijholen. Et geld was veur heur. Pake beud Berend een glassien
branewien an, dat heurde zo bi'] kope en verkope. ,,Zegen mit de
biggen Berend!" ,,Zegen mit et geld, baos !" Beidend leegden ze et

glassien in ien keer. Wat dat angong deden ze niks veur mekeer
onder.
As een keuning leup Berend aachter zien biggekroje. De biggen
laggen waarm tegen mekeer an in 't stro en onder de zak was et
donker. ,,As jim now wat anpakken willen jonges, dan he'k jim
toekem jaor mit november nog klaor," zee Berend tegen zien biggen.
In zien gedaachten zag hij al zes glaanzige, vette varkens in zien
schuurtien liggen! Op Alberdeslaene mos Berend zo now en dan
even uutrusten. Hi'j gong dan op een kroje-aarm zitten, tilde de zak
even op en rukte tevreden. ,,Ik geleuf da'k nog niet vaeke zokke
beste biggen had hebbe veur zoe'n betien geld," zee hij bij himzels.
,,Fake het wel best op jim past. Et is een goeie kerel, dat moet zegd
wodden. Die gunt een aarme donder ok nog es een stokkien brood.
Vot jonges, we moe'n veerder." En daor gong Berend weer, op
Jegypte aa.
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De anneminge
Pake," zee domenee opeen aovend, ,,ik heb een muuilike zaeke
mitjow te bepraoten." ,,Zo," zee Pake, ,,en dochten jow domenee
dat wil d'r tegere uutkommen zollen? Laot dan mar es heuren
domenee," zee Pake. ,,Et moet al teer wezen, as twie verstaandige
meensken et niet opredden zollen. In 't laeste bin d'r veur alle
muuilikheden wel oplossings te vienen domenee, mar ie moe'n wel
es een kneupe deurhakken
,,Now Pake, om kot te gaon, et zit zo: ik heb Henderk Buit van
Ni'jberkoop bil mij had." ,,Die ken ik," vul Pake in. ,,Een
mannegien daor niet z6vule kwaod in zit." ,,Die indrok kreeg ik
ok," zee domenee. ,,Die man wil op zien leeftied nog slimme graeg
lid van de karke wedden. Mar om naor et vraogeleren te gaon, daor
zicht hij tegen an. En van de karkeveurschriften meugen wil him
daorzonder niet zomar toelaoten. Zeggen we: nee, et kan niet, dan is
die man hiel slim teleursteid. Mat doen we et al, dan overtreden we
de veurschriften. Dat ik bin d'r glad mit an en daoromme kom ik
now bil jow om raod." ,,Ja," zee Pake, ,,ik begriep et domenee." En
nao even prakkeseren: ,,We moe'n die man lid van de karke maeken
domenee. Veurschriften bin goed veur gewone gevallen, mar ze
moe'n je nooit de baos wedden. Wat disse man vrâgt, komt niet alle
daegen veur en daor passen jow veurschriften dus niet op. D'r staot
in de Biebel: laot de kienderties tot mi'j kommen en verhinder ze
niet. Daor kun wil oons ok an holen. Hij moet even goed zien
laoten, dat hij wat van de Biebel ofwet. En as dat zo is, dan nemen
wil him an. Ik ken de man, deur en deur oppassend en dit moet
gebeuren. We kun d'r zundag eerst in de karkeraod over praoten en
dan gaon wil d'r henne. As domenee dan nao zundag een ofspraoke
mit Henderk Buit maekt, dan moe'n wil d'r mar een aovend henne."
,,En wollen jow de classis d'r niet in kennen," vreug domenee.
,,Nooit doen domenee, gien slaopende bonnen wakker maeken.
Mochten jow d'r last mit kriegen, dan gevenjow milde schuld mat.
Ik bin hielendal niet bange veur zokke dingen. Ik geleuve niet dat d'r
ooit een meenske omme opvreten is." ,,Goed dan," zee domenee.
,,Dat doen we dan! Ik bin slim bliede mit disse oplossing, want ik
zo] de man niet graeg veur et heufd stoten willen." En zo gebeurde
et.
Op een aovend in de weke d'r nao, stapten domenee en Pake naor
Henderk Buit. Et was een klein boerespullegien waor as Henderk
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woonde. De kaemer was niet groot, mar wel slim huuslik en waarm.
De koffiekanne sten op et lochien te pruttelen. De koppies netties
ofwusken, stonnen d'r naost in et theeblik. De geuten, drie-aarmige
pietereulielaampe hong boven de taofei. Boven en naost de kachel
mit vier deurties, hongen stokken spek en westen an de zoolder. Een
peer bluuiende geraniums stonnen in de veensterbaanken. Henderk
was wat zenewachtig en wus niet wat hij doen zol om et zien praoters
naor 't zin te maeken. ,,Gao mar zitten, domenee," wiesde hij an
,,Vot katte!" Hij jachtte de katte vot die op domenee zien stoel
lekker op een kussen lag. Pake moch an de aandere kaante van de
taofei in een rieten leuningstoel zitten en Henderk gaf him zeis op
een matten stoel veur de taofel daele. ,,Wollen jim eerst koffie
hebben?" vreug hij wat schruten. ,,Now," zee domenee, ,,as jow
hebben dan wel graeg!" ,,Jow ok Pake?' vreug Henderk. ,,Jonge
ja," zee Pake, ,,ik lusse van et hiele varken, dus doe ik ok mit."
Henderk schonk ailemaole een koppien koffie in, mar zien hanen
trilden. ,,Jow kun et hier zeker wel hebben, Buit?" vreug domenee.
,,Oeja, best domenee. Mar ik misse de vrouw toch slim heur. As een
man zien wark en de huusholing doen moet, dan vaalt dat niet mit."
De beide eren weren et daor hielendal mit iens. ,,Hoevule hej' now
op 'e stal, Henderk," vreug Pake. ,,Ik melke vieve, dan he'k nog twie
veersies en twie pinken en dan he'k de oolde brutte ok nog. Now en
dan he'k buten een peer veerskalfies in 't hokke en zes biggen om te
mesten." ,,Dan hej' et drek," vun Pake.
Et was even stille, doe zee Henderk: ,,Ik kan et an." ,,Binjow bij
jow veurnemen bleven, om lidmaot van de karke te wedden, Buit?"
vreug domenee vrundelik. ,,As et kon, zo'k et slimme graeg willen
domenee!" ,,Mooi zo!" ,,Ja, mar heur es mien jonge," zee Pake,
,,dat gaot zo mar niet. Wij moe'n eerst weten as ie al wat thuus
binnen in de Biebel. Want op et vraogeieren woj' liever niet en
daoromme moe'n wil eerst even mit mekeer praoten." ,,Da's
vanzels, dat begriep ik," zee Henderk. _Ncw domenee, jow dan
eerst mar?" vreug Pake. ,,Och, beginnen jow mar," vun domenee.
,,Now vet dan mar," zee Pake. ,,Hoe oold dochten jow, Henderk,
dat et Christendom was?" ,,Ja, daor he'k nooit zo bil stille staon,"
zee Henderk. Hij keek benauwd naor Pake. ,,Daenken jonge, even
daenken," zee Pake. ,,Own ja, et is ok zo," lachte Henderk,
,,negentienhonderdenvier jaor." ,,Da's goed. Kuj' now de Biebel ok
in twienen dielen?" vreug Pake. ,,Ja, vanzels, et oolde en et ni'je
testement." ,,Goed, nuum now es een naeme nut et oolde testement
en iene uut een ni'je testement." Henderk lachte, daor kon hij
antwoord op geven. ,,Abram nut et oolde en Jiezus Christus nut et
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ni'je testement." Pake nikte. ,,Jiezus vertelde vaeke geliekenissen.
Ken ie daor iene van?" ,,Jaowel," zee Henderk. ,,De verieuren
zeune en de baarmhattige Samaritaon en van de talenten en..."
,,Hooi mar op," zee Pake. ,,Ik heur et al. Ie bin d'r goed mit op 'e
heu$e." ,,En wat betekent die geliekenis van de verleuren zeune
now," vul domenee in. ,,Now ja, wat za'k zeggen," zee Henderk.
,,Die jonge paste niet goed opvanzels, mar hij kreeg berouw en doe
gong hi'j toch weer op zien heit an." ,,En wie zoi Jiezus bedoeld
hebben mit de Heit?' vreug domenee. ,,Ik daenke van God," zee
Henderk. ,,En now die baarmhattige Samaritaon, hoe zit dat dan?"
vreug domenee- ,,Now," zee Henderk, ,,dat was gien jood en toch
dee die man, wat as een Christenmeenske aeniik doen moet. Hij
hulp him en gaf nog geld an de kastelein om veur him te zorgen. De
eren, die him aeniik helpen mossen, die gongen d'r mit een hoge
omme henne !" ,,Krek zo, mien jonge!" vul Pake in. ,,Die huilen
heur niet an de veurschriften, want daor staot in: heb je naoste lief as
jezels, mar ze deden d'r niet naor en die Samaritaon, die mar een
heiden was in de ogen van de joden, die dee wat ieder die d'r langes
kwam doen mos! Et komt d'r niet op an wat af binnen, mar wat af
doen!" Zo gong et nog een schoffien deur, totdat domenee
et meer as genoeg vun. Henderk kon anneumen wodden.
,,Mar ie ontkommen d'r niet an, daj' zundag in de karke
deupt wodden. Hooi daor rekenschop mit. Ik wete niet aj' dat
slim vienen, mar dat moet!" waorschouwde Pake. ,,Hieiemaole
niet," zee Henderk, ,,dat vien ik wel mooi." ,,Dan zullen we disse
bi'jienkomste mar besiuten mit gebed," zee domenee. ,,Domenee,
mag ik dan bidden?" vreug Henderk. Even was domenee
verstuverd. Hij keek Pake an, mar die nikte begriepend: zien gang
gaon laoten! ,,Now, dat zo] wel mooi wezen," zee domenee doe
mar. Henderk gong veur de taofel staon, et al wat grieze heufd
beugen. Hij dee de ogen dichte en voelde de hanen. Even was et
stille. ,,Here, mien God," zo begon Henderk, ,,geef mij now de
woorden om te zeggen hoe as ik mi'j now vule. Vader ik bin zo
bliede, dat ik op mien ooide dag nog iidmaot wodden mag van Jow
karke. Wat heb ik daor ofgrieselik slim naor verlangd. En now
Vader stureh Jow zo mar twie meensken op mien levensweg, die mij
helpen willen om opneumen te wodden as lid van de karke, as lid
van een gemienschop. Now stao ik niet meer aiiiend, now hoef ik
niet te starven as een heiden. Misschien was ik dat ok niet, mar ik
sten, krek as de Samaritaon buten de gemienschop. 0e, Here God,
Jow weten wei da'k as jonge aeniik al graeg anneumen wodden wol.
Bij mien volk hebben ze dat nooit begrepen. Mar now, now bin ik
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verlost van de vraoge of ik verdurven was of niet. Jiezus Christus, ik
daanke Jow, dat mij dit nog gund is, dat ik zundag anneumen wor
as lid van Jow karke. Hete God en Christus, et spiet mij da'k et niet
beter zeggen kan, mar ik vule nog veule meer. En as ik vraogen mag,
zegen dan ok disse meensken, die mij hulpen hebben, zegen mi'j ok
Vader en maek van mij een warktuug in Jow hanen en neem mien
overleden vrouw op in Jow heerlikhied. Amen."
Ei bleef een hiele tied stille. Domenee zee niks en Pake ok niet.
,,Zullen we now nog een bakkien koffie nemen?' vreug Hendrek in
't laeste. ,,Kiek es, ik hebbe ok drie segaren kocht veur disse aovend.
Now moe'n jim die ok opstikken, daor doen jim mij een grote ere
mit an." En zo gebeurde et. Doe Pake en domenee mit Henderk
ofvoest hadden en et stokkien weer sleep-stip-sleep-stip, over de
weg .gong, zee Pake: ,,Now he'k vanaovend een gebed heurd, zoas ik
nooit weer heuren zal. Jonge, domenee, wat was dat mooi! Daor zol
mennig domenee nog dikke broekzetten an hebben om et zo te
zeggen. Dit was now recht nut et hatte. Een gelokkig meenske
meer!"

35

Pake as leermeester
Pakë bouwde eerpels veur eigen gebruult Hij pootte allejaoren
Opperdoezer moezen. Zien akkertien was ommeploegd. Aovens
nao half viere kwam zien kleinzeune om him te helpen. En zo hadde
Pake op een goeie meitiedsdag et eerst riegeltien gatties maekt. De
kleinzeune gooide dan veurzichtig een poter in elk gattien. Dan
begon Pake mit de twiede riegel. De grond, die hij mit zien ofsieten
schoffeltien opkreeg, gooide bil op de eerpelties in de gatties van de
riegel d'r veur. ,,Pake, wat bin aenlik moezen?" vreug et kleine
mannegien ,,Now," zee Pake, ,,die eerpels lieken krek op moezen
en daoromme numen ze dat moezen, begriep ie?' ,,Ja," zee et
joongien.
Even laeter stak Pake zien schoffeltien in de grond, om even op
'e krokke te rusten en vreug: ,,Hoe gaot et now mit jow mienjonge,
bil' nog altied zo koppig?" ,,Nee Pake," zee de kleine hulpe, en keek
zien Pake vraogend an. Wus die d'r dan ok al wat van of? ,,Moej' ok
niet wezen, mienjonge, daor hej' ok niks an. Et is mar lastig veur een
aander en ie kun d'r niks mit winnen. En vecht ie nog wel es mit de
ere jongen?" ,,Soms," zee et joongien. ,,As ze me pesten, dan wel."
,,Pesten?" vreug Pake. ,,Hoe pesten ze je dan?" ,,Now ja, as ze me
uutschellen, za'k mar zeggen." ,,Waor schellen ze je dan veur uut?"
,,Now, vaeke veur eerpelkop Now en as ze dat zeggen, dan geef ik
ze wat op 'e huud." ,,Zq, zo," zee Pake, ,,hoe kommen ze d'r bil,
eerpelkop !" ,,Now, omdat mien heufd wat eers is as van een aander.
Ik lieke zeker wat op een eerpel." ,,Ja en dan mar vechten enje mem
de kleren mar weer maeken, die ie stokkend scheurd hebben. Dat is
toch niet mooi van je, vien ik." ,,lk scheure ze niet stokkend, Pake.
Dat komt van 't vechten. Now en as ze me uutschellen, dan geef ik ze
op 'e peinse. Dat zollen jow toch ok doen, Pake?" ,,Ja, ik daenk et
wel," zee Pake. ,,Mar et is toch niet goed. Te moe'n mar zo daenken,
schellen dot gien zeer. Ie moe'n ze mar gaon laoten en krek doen af
et niet beuren. Dan hef gien kepotte kleren en veur de jongen is de
aorighied d'r gauw of. Ze holen dan vanzels op. Zol dat ok niet
kunnen?" ,,Ik zal et wel es perberen," zee de kleinejonge, wiels hi'j
d'r nog over naodocht. ,,Mar as ze beginnen, dan jokken me de
voesten al, Pake." ,,Dan moej' maranjememdaenken, mienjonge.
Et is veur heur ok niet alles, as ze zowat alle daegen jow stokkende
kleren ni'jen moet." ,,Nee, dat is zo." ,,Now, perbeer et in alle
gevallen mar es. Own ja, weef wat we doen? As ie een weke niet
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vochten hebben, kriej' van mij een dubbeltien. Zuwwe dat
ofpraoten T' ,,Ja, dat doen we," zee et joongien bliede. ,,Mar ok niet
mit je breurties kribben," zee Pake. ,,Nee Pake."
,,Dan gaon we now mar weer an 't wark, want zo kommen we niet
klaor. Hoeveule riegels hewwe d'r in?' ,,Zeuven," telde et kleine
mannegien. ,,Ie kun goed tellen," zee Pake, ondertied dat hij
deurgong mit pootgatten stikken. ,,Ie moe'n laeter ok examen doen
now?" ,,Ja Pake." ,,En as zejow dan vraogen hoeveule steerns as d'r
an de locht staon, wat zeg ie dan?" ,,Ja, dat wee'k zo niet." ,,Nee,
mar daor zuj' wel niet mit klaor wezen. Ie moe'n wel antwoord
geven, daenk'." ,,Jaowel, mar zokke vraogen doen ze niet Pake!"
,,Zoj' daenken mien jonge. Mar weej' waj' zeggen moeten?' ,,Nee."
,,Now dan zeg ie: honderd miljoen!" ,,Honderd miljoen?! Mar
Pake, da's een iene mit acht nullen. Zollen ze dat wel geleuven?'
,,Dat wee'k niet," zee Pake, ,,mar ie zeggen mar hiel fesoenlik: af me
niet geleuven willen, tel ze dan mar nao." Et kleine mannegien
begon te lachen. ,,Een mooi examen Pake," zee hij. ,,Goed," zee
Pake. ,,Mar now za'k es kieken aj' goed bi) de tied binnen. Kiek,
daor staot een korf. Dat is een schepelskörf, now?" ,,Ja." ,,Ooed.
Now goed luusteren. As now die schepelskörf vol is, hoeveule gaot
d'r dan in?' Dat was een muuilike vraoge veur et joongien. Hij
stende d'r wat op omme. Vieventwintig mingel dat kon vanzels niet,
want dan was et een kwatskörfien. ,,Now, dan zal et wel dattig
mingel wezen, daenk'." ,,Zo," zee Pake. ,,Ie valen mij niet mit !" ,,ls
't dan niet goed?" ,,Nee, ie hebben niet goed naor mij luusterd. Ik
zee: as hij vol is, hoeveule gaot d'r dan in? Now, as hij vol is, dan
gaot d'r niks meer in, eers was hij niet vol." ,,Nee dat is zo." Hij was
een betien verstuverd, dat Pake him te liep of was.
,,Weej' waj' doen mossen?" vreug Pake.,, Kiek es op 'e
zunnewiezer, hoe laete as 't is. Ik geleuve dat et lied wodt om naor
Beppe te gaon om een bakkien koffie." De jonge draefde naor de
zunnewiezer. ,,Et is dik vief ure Pake," reup hij van verens. ,,Dat
docht ik al haost," zee Pake. ,,Dan holen wij d'r veurvandaege mar
mit op." ,,Ze zitten d'r nog lange niet in, Pake!" ,,Nee mien jonge,
mar morgen komt d'r weer een dag." ,,Pake, die zunnewiezer vien ik
een mooi ding. Zol ik die laeter hebben meugen?" ,,Dat zuwwe nog
we] es zien, mien jonge. Veureerst bin Pake en Beppe d'r nog en as
die d'r niet meer binnen, dan kom ie an de beurt, asje mem en heit et
goed vienen." Ze gongen in huus.
,,Waor bin jow aenlik geboren, Beppe?' vreug et joongien.
Beppe glimkte evenpies en zee: ,,Waoromme wol ie dat weten?"
,,Now zomar, daor bin ik ni'jsgierig naor." ,,Ik bin geboren in Else,"
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zee Beppe. ,,Own. En waoromme binjow mit Pake trouwdT' ,,Och,
dat begriep ie toch niet, mien kiend. Daor zit zovule an vaaste."
,,Nee, dat begriep ik niet," zee et joongien. ,,Jim mossen toch van
mekeer holen?" ,,Ja, vanzels," zee Beppe. ,,Dat was ok wel zo. Mar
veur et overige: et leek goed en doe bin wij trouwd." ,,Gooiden de
kiender doe ok allemaole snippers over jim henne? En hebbenjim
de kiender doe ok trakteerd? Gongenjim ok mit koetsen en glaezen
waegens T' ,,Ja, de kiender gooiden wel snippers en we hebben ze ok
trakteerd, mar vroeger gongen de meensken niet mit glaezen
waegens te trouwen, mar mit de gewone waegen mit et hujraem d'r
op en een strikkien an de zwiepe!" ,,Own," zee 't joongien. Hij vun
Beppe heur verhael zeker wel genog.
Mar now mos Pake vertellen. ,,Waor bin jow geboren, Pake?"
,,Op 'e Bultplaetse, hier in 't dörp, mienjonge." ,,Op de Bultplaetse,
tegenover oonze schoele?' ,,Juust zo." ,,Jow bin daenk' in 1830
geboren Pake? Mos jow heit ok nog veur Napoleon vechten?" Et
ventien docht bliekber dat hij hier wel es een stokkien echte
geschiedenis te heuren kriegen kon. Weer es wat aanders as: 1812,
tocht naor Ruslaand. ,,Nee mien jonge, mien heit is niet in dienst
west van Napoleon. Daor was hi'j doe nog te jong veur. Mar zien
breur mos wel in dienst. Die wodde opreupen om mit een opzadeld
peerd op te kommen en zoveule geld, dat hij zien uutrusting as
soldaot hielendal betaelen kon." ,,Dat ha'k nooit daon !" reup et
joongien uut. ,,Mos hij zien eigen soldaotekleren betaelen 't Is wat
moois!" ,,En toch was 't zo! Mar weej', wat et alderslimste was?
Grote Garriet, zo hiette mien Omke, is nooit weeromme kommen.
Ze hebben nooit weer wat van him heurd. Ze wussen niet as hij nog
leefde, of dat hij sneuveld was, ze wussen van niks!" ,,Ja, ja,"
zochtte Pake, ,,Grote Garriet van de Bultboer." ,,Dus," zee et
joongien, ,,dan kon hij aenlik toch nog wel leven, dan is hi'j
misschien onderwegs in Polen bleven of zo." Dat leek him niet zo
treurig toe, as dat hij sneuveld wezen zol. ,,Ik bin bange van niet,"
zee Pake, ,,want as hij in leven bleven was, dan was d'r toch wel es
een keer bericht kommen!" ,,Ja, mar Pake, misschien is hij wel in
de Berezina valen! Daor hebben wij op schoele een grote plaete van
en daor valen een hiele protte soldaoten van de brogge in 't waeter.
Wel duzend." ,,Daor zullen we wei nooit aachter kommen, mien
jonge." ,,Nee." Mar inienend klaorde zien kleine gezichien op. ,,Is
d'r ok nooit een brief van him kommen, Pake?" ,,Nee niks," zee
Pake. ,,En schrieven dat gong ok niet zo best. Wij leerden vroeger
wel wat lezen en schrieven, mar slimme best gong oons dat niet of."
,,Mossen jim krek zo lange naor schoele as wij? Ik moet wel an
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veertien jaor toe naor schoele. Heit zegt: ik hebbe jongen genoeg,
gao ie mar leren. Now en a'k dan veertien bin, dan moe'k naor een
ere schoele. Mossen jim ok zo lange leren?" ,,Nee," zee Pake„ ,wij
gongen naor schoele as we d'r aorighied an hadden. Wij hoefden
niet, mar et moch wel. Mar as wil koehuden mossen, dan niet naor
schoele vanzels. En in de hujjinge ok niet, dan was 't anpoten mit de
harke. Now en as dan de eerpels d'r nut weren, dan gongen we weer
naor schoele mit een turfien onder de aarm en een aekertien mit
soepe."
,,Een turf en soepe? Waor was dat veur, Pake?" ,,Now vanzels,
de turf veur de sehoelekachel en de soepe veur meesters juffer. Die
was daor altied bliede mit." ,,Wat reer. Ik zie oons al mit soepe naor
meesters juffer gaon. Mar soms brengen wil toch ok wel es wat
buust henne, dat is ok zo. En dan krieg ik altied een peer centen in 't
aekertien mit weeromme!" ,,Werenjim ok wel es ondeugendT' ,,Ja
now!" ,,Hoe dan?" ,,Now, as meester zien lange stok op dejongen
stokkend sleugen had, dan mossen wil een aandere mitnemen. Een
langen iene. Zoe'n langen iene, dat meester de aachterstejongen d'r
mit raeken kon." ,,En deden jim dat ok?" ,,Wis en zeker!" Pake
glimkte fienegies.
Intied stofte Beppe et penaantkassien of, daor een opzette
kenarrie onder een glaezen stölpe op ston. Et was een prachtige gele
kenarrie! Krek levendig. ,,Hool mar op," zee Beppe. ,,Nee, dit za'k
nog even vertellen," zee Pake. ,,We mossen altied neutebomehoolt
mitnemen. As we dan zoe'n lange stok vunnen hadden, sneden we
de ziedscheuten d'r of en dan in de midden sneden we de stok even
in. Snap ie et? As de meester dan naor de aachterste jongen sleug:
krak, zee de stok en knapte mitien in twienend." ,,Mooi, krek
goed," vun de kleine jonge. ,,Mar zol ie now mar niet naor huus toe
gaon kereltien? Dommiet is 't hielendal duuster." ,,Own, mank bin
hielemaole niet bange in duuster heur." ,,Zo, now dat moet ok niet.
Bangeschieters hebben we niks an. Mar kom ie morgenaovend weer
te helpen?" ,,Ja heur, Pake. De eerpels moe'n d'r toch zo gauw
meugelik in. Ze bin thuus ok al an de gang, daor schieten ze hadder
op as wil, Pake!- ,,Hier mien jonge," zee Beppe en stopte heur
kleinzeune een dik stok krentebolle in de hanen. ,,Eet dat mar op, ie
bin nog lange niet thuus." ,,Daankewel Beppe, dat smaekt lekker
Hij stapte de gang in. ,,En ie daenken om je dubbeltien, hen," reup
Pake him nao. ,,Ie weten et, niet koppig wezen en niet vechten.
Hanen in de buse holen!" ,,Ja Pake."
De veurdeure vul dichte en even laeter klotsten de klompen op 'e
grentweg. Et gong hadde, krek een dattel vooltien. ,,Begriep ie now
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Beppe dat zoe'n kiend thuus zo koppig wezen kan?' vreug Pake.
zee Beppe wiesgierig, ,,hoe bin jongen. Ze kribben mit
mekeer, ze maeken ruzie en ze mienen d'r in heur hatte niks van. Et
is wel een aorig joongien." Even laeter leesde Pake wat veur uut de
kraante. Hij spelde lettergreep veur lettergreep. „He-den
o-ver-leed tot oon-ze die-pe droef-bied en zo veerder."
,,Och heden, is die wegraekt?" vreug Beppe. ,,Wat woj'," vun Pake.
,,Ze was zes en negentig jaor. D'r komt een keer een aende an." Doe
dee Pake de blienen dichte en stak de pietereulielaampe op. Et was
aovend. Et vee mos nog verzorgd wodden. D'r mossen nog
talhoolties en turf in de bak. De schaopen mit laomer mossen nog
inhaeld wodden en dan was Pake zien wark veur disse dag weer
gebeurd. Tevreden zol hij zien lange piepe uut de staanderd haelen
en as et acht ure was, dan was et beddegaonstied! Acht ure! Mar...
Auken Uulkien was d'r zes en negentig bij wodden!
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Et peerd van Pake kan niet lezen
De peerdemark van Berkoop wodde altied in september huilen.
De koopluden kwammen dan van alle kaanten op Berkoop an.
Pattie kwammen mit wel tien peerden op 'e mark. De koploper
hullen ze zels beet. De aandere dieren weren dan an de statten van
heur veurgangers vaaste bunnen. Et was een riegel van peerden van
alderhaande ras en kleur. De boeren nut de omtrek doen allegere de
mark de ,,ere an". Hasems d'r veur hebben ze al twie volen in 't
laand jacht, die gaon now as enters naor de mark. Iedere enter het
een mooi wit helster om de kop kregen en al daegen van teveuren
bin ze wend oman 't helster te lopen. Drie ure was de mark oflopen.
An et tal van peerden dat weeromme gaot taxeren de Berkopers hoe
goed as de mark west het. As Auke of Jan of Jouk zonder enters
naor huus gaot, is de mark goed west. Kommen beide enters weer
thuus, dan is 't mis.
Pake hadde besleuten om zien Brune ok naor de mark te brengen.
Hij hadde d'r gien wark meer veur. Et gaot him an 't hatte et dier
voldoen te moeten dat him zo Iangejaoren trouw diend het. Marde
boerkeri'je is inkrompen. D'r is gien weide meer veur et dier en dus
moet de brune naor de mark. As et half kan gaot Pake altied mit
iene of meer stoks vee naor de mark. Dat wil hij zo. En ok al is hij
hielendal niet van plan om wat te verkopen, d'r moet wat van him an
de paol staon. De jongen, zien grotere kleinzeunen, hebben de
brune ophaeld. ,,Daenk d'r omme, niet slaon," hadde Pake zegd.
Now, dat was niet neudig, want dejongen hadden d'r ok hatzeer van
dat et makke dier vot mos. Ze hadden d'r zo vaeke mit mend En zo
ston de brune onder de buken op 'e Bultplaetse.
Now wet elkeniene dat de peerdehaandel de minste haandel is die
d'r bestaot. In peerden zitten soms verburgen mankementen veur de
koper. Daoromme moet elke koper goed uutkieken en gieniene zal
dan ok vergeten om te vraogen: ,,Moej' d'r ok wat bij zeggen?'
Want een verburgen mankement dat d'r niet bij zegd was, gaf de
koper et recht om et peerd weeromme te brengen en zien geld
weeromme te vraogen, wat lange niet altied makkelik was. De
verkoper perbeert op alle meugelike menieren de andacht van de
mankementen of te leiden. Goeie peerdekenners weten dat en
onderzuken een peerd dat ze kopen willen dan ok hielemaole.
,,Dit peerd kan ik wel bruken, oolde baos. Ik moet een
stokmennig peerden hebben veur de Grunninger bouwboer. Is et
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daor wat veur?" ,,Dit peerd is krek wat jow zuken," zee Pake.„ Mak
en in alle tuug bereden!" „ Hoevenjow d'r niks bij te zeggen?' Pake
streek es over zien baortien. Hij glimkte. ,,Kiek es, niks is wat vule
vraogd. Ik moet d'r ien ding bil zeggen en dat is dan ok et ienigste:
dit peerd kan niet lezen!" De koopman begon te lachen. ,,Own nee,"
zee hij. ,,Now dat wi'k wel geleuven. Dat neem ik daolik an. Mar et
is de eerste keer in mien leven da'k zoe'n grappemaeker as jow
tegenkom. Man, hoe koj' d'r bij!" ,,Now ja," zee Pake, ,,jow
vreugen toch a'k d'r ok wat bil zeggen mos, now en dat iene gebrek
dat het hij now ien keer. Een meenske moet toch eerlik blieven?"
,,Dat moej' zeker," lachte de koopman. ,,Hej' him ok gemberd?"
,,Nee," zee Pake. ,,Dat is toch niet neudig wel?" ,,Laot him es
draeven," zee de koopman. ,,Tjonge, wat een best peerd. Een starke
donder!" De brune had d'r nocht an, hij nam de bienen hoge op en
hinnikte, krek as wol hij zeggen: ,,Daor gaon we dan!" ,,Zet him
mar op jonges, ik heb et al zien! Hoe oold is hij ?" Hij keek et dier in
de bek ,,Niet zo jong meer hen ?" ,,Hi'j is tiene west," zee Pake. ,,Ja
en wat d'r bil komt!' Et vaalt niet mit om de leeftied vaneen peerd
boven de tien jaor vaaste te stellen. ,,Is hij steegs?" ,,Nee, nooit."
,,Bieterig?" ,,Mak as een sokke Ie kun d'r een klein kiend aachter
zetten" ,,Gemien?" ,,Nooit. Slaon dot hij niet. Tilde poten mar op.
EIi'j is nooit priemd. Kiek mar naor de oren. Zo geve as kriet."
,,Moekpoten?" ,,Nee, nee- Vuul mar es hoe dreuge as de bienen
binnen!" ,,Man, waoromme verkopen jow dan zoe'n peerd?"
,,Omda'k gien wark meer veur him hebbe !" ,,Ja, dan wodt et
aanders. Wat vraog ie?" „Driehonderd!" ,,Twie bedoel ie, zeker."
,,Nee, drie! En dan is hij nog goedkoop ok. Dit peerd kuj' iederiene
in de hanen geven. Temeensen, as hi'j sturen kan!" „ Sturen ?" vreug
de koopman aachterdochtig. —Hij het toch gien stille koolder?"
,,Nee, nee, hielemaole niet," lachte Pake. ,,Hi'j is mij toch te duur
,,Dan moej' him niet nemen," zee Pake. ,,Ik doe et niet veur
minder!" ,,Twie vieftig en dan biede ik nog es!" De hanen klapten
op mekeer. ,,Ie rejaol, dan ik ok," en Pake vreug twie negentig.
,,Nee, dan lao'k him staon." ,,Dat staotje vrij," zee Pake. ,,D'r bin
meer meensken die tegen heurzels binnen!" De koopman wodde
lelk. ,,Man, et is toch gien pries !" Pake begon him ok op te wienen.
,,Waor in de wereld vien ie zoe'n peerd man! Mak as een schaop en
warkwillig. Mooi dreug bienewark, gien spatten en een beste gang,
wat woj' now nog meer. Jow moe'n een peerd zuken, waor as ze geld
bil geven!" ,,Et verschil dielen," klapte de koopman. ,,Dit is mien
hoogste bod, omda'k je wel lieden mag." ,,Jow dattig, ik tiene," zee
Pake. ,,Nee, ik hooi op. Twie zeuventig, dat he'k nog nooit betaeid!
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Et is meer as genoeg!" ,,Nee," zee Pake. ,,Goeje," zee de koopman
en leup vot.
Pake ston in beraod. Et was een goed bod. De koopman kwam
weeromme. ,,Ieder vief gulden, doen of niet?" Now was et Pake zien
tied. ,,Doen," zee hij. ,,Gao mar mit, dan rekenen we mitien of."
Niek, de smid broeht de beide manluden elk een branewientien.
Doe hij betaeld hadde was de koopman in een goeie bujje en hij
zee: ,,Ja en now za'k jow es vertellen hoe aj' d'r soms inlopen
kunnen. Lessend kocht ik een peerd van een koopman hier uur de
buurt. Ik zegge: moej' d'r ok wat van zeggen? Hij gong veur zien
peerd staon en Zee: de gebreken van dit peerd daor stao ik veur.
Now goed, de koop gong an. Laot dat peerd now bliend wezen! Ik
wol mien centen weeromme hebben, mar niks d'r van. Hi'j zegt:
man ik heb et je toch zegd doe ik veur et peerd sten: de gebreken
daor stao ik veur! Ie hebben gien recht! En ik zal je vertellen, ik kon
d'r niks an doen! Mar now es wat aanders. Wat ik niet begriepe is
dat jow zeden: mien peerd kan niet lezen. Wat woj' daor aenlik mit
zeggen T' ,,Ie moe'n him zels sturen," zee Pake, ,,uut himzels kan hij
et pad niet vienen." ,,Da's vanzels," vun de koopman.
,,Jow hebben jow peerd best verkocht, Pake!" zeden de
kleinzeunen, doe Pake weeromme kwam. ,,Ja, en d'r zit veurjim ok
wat an," zee Pake. ,,Mar wat bedoelden jow, doe jow zeden: dit
peerd kan niet lezen. Wat haj' daor mit veur, Pake?" ,,Och, da's hiel
gewoon, mien jonge. De brune is an 't iene oge bliend en et ere is niet
best!" De jongen lachten: ,,Ja en dan hej' d'r toch wat bij zegd."
,,Dat niet alliend," zee Pake. ,,Een goeje peerdeman kan et zien,
mar dat bin mar inkelden. Daoromme is et gien verburgen gebrek,
zie!" Beppe kreeg een hiele poede euliekoeken disse keer.
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De staeking
Et onmeugelike bleek meugelik in Berkoop. Et eers zo rustige
dörpien kwam in bereuring! Et ni'js wodde flusterd van mond naor
mond, et vleug van huus tot huus: Ze gaon staeken! Ze, dat weren
de laandarbeiders Die wollen hoger loon. En omdat gien meenske
in dit vredige dörp ooit een staeking mitmaekt hadde, was iederiene
slim benijd hoe dit oflopen zol. Zol d'r vochten wodden? Zollen ze
de boel in de braand stikken? Et weren allegere vraogen. Op een
mooie dag in meie in de eerste jaoren van negentienhonderd was
Pake op zien akkertien an 't wark mit Ruurd van Hiltien. De man
wodde nooit aanders nuumd, hij was Ruurd van Hiltien en zien
dochter was Hiltien van Ruurd. Ruurd woonde an de Boverweg.
Zien huus was een veurhuus mit een schure die wat aachterover
zakte. In die schure stonnen de ienigste koe van Ruurd, de geite en
een kalf. De geitemelk wodde in de huusholinge bruukt, de koemelk
gong in een klein meikbussien mit de melkwaegen naor et febriek.
Ruurd en Hiltien leefden daor rustig en tevreden. Ruurd gong daegs
naor 't wark en disse dag was hij doende om bij Pake et akkertien te
bewarken. ,,Moej' niet staeken?" hadde Pake him vraogd. ,,Zoks
he'k nooit bij 't aende had. Ik weet niet as d'r wel vule van komt. Et
is een hiele bombarie, mar mij donkt et zal wel een hiel klein betien
om de hakken hebben."
Mar zo was et niet! Om half elven kwammen ze et dörp uut. Ze,
dat weren de staekers. Van verens koj' ze al ankommen heuren. Ze
raosden en zwaaiden mit stokken en et zag d'r allegere slim
geveerlik uut. Pake rustte even op zien schoffeltien en keek in de
veerte, waoras hij de staekers ankommen zag. ,,Ik wete niet Ruurd,
ik geleuve niet daj' hier de hiele dag an 't wark blieven. Tjonge,jonge
wat hebben ze een levend. Et zicht d'r benauwd uut." ,,Ja, dat liekt
mij ok zo toe," vun Ruurd. ,,Allegere mit stokken en knuppels. As
die vandaege bruukt wodden moeten, dan kan d'r hiel wat gebeuren
zo'k zo daenken." ,,We zullen et mar kalm ofwaachten," dochte
Pake. ,,De bril wodt nooit zo hiete eten as dat hij opschept wedt.
D'r is een hiele koppel, zo'k zo zeggen!"
De raozende, zwaaiende troep kwam al dichterbij. Pattie
raosden: ,,Daor hef Ruurd van Hiltien. Die moet ok mit!" Lange
Roelf die veurop leup mit een rooie buusdoek om de nekke, reup
van de weg of: ,,Kom op Ruurd! Ie moe'n ok mit!" Mar Ruurd
bleef stokstief staon waor as hij ston. Lange Roelf stapte over et
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slootplaankien et akkertien op, de aanderen kwammen him nao op
et pad bij de akker langes. ,, Hej' mij niet heurd? Ie moe'n mit
,,Waoromme?" vreug Ruurd. ,,Wat bliksem man, we staeken toch.
We moe'n meer mit hebben! Et is ien keer mooi west, as de boeren
niet meer geven willen, holen we d'r allemaole mit op. Mar daor kun
we gien onderkroepers bij bruken! En stik now die schoffel mar in
de grond en kom mit!" ,,Wie betaelt mij dan?" vreug Ruurd.
,,Betaelen? Bi'j' bedonderd! Uien iene. Morgen kriej' een cent in 't
ure meer en as vaaste arbeider moet et zes gulden in de weke
wedden! En now niet langer liggen te zeuren en te donderjaegen,
want aj' niet uutjezels mitgaon, kriej' de knuppel op 'e huud ! Now,
wat doej T' ,,Opschieten, niet zeuren," wedde d'r aachter uut de
troep reupen. ,,Baos, wat moe'k doen?" vreug Ruurd an Pake.
,,Een pak op 'e huud is niet noflik Ruurd, reken daor op. Jene tegen
vieftig gaot niet. Ik zol mar mitgaon a'k jow was !" ,,Vot dan mar."
Ruurd stak de schoffel in de grond. ,,Of moe'k de schoffel eerst naor
huus brengen?" ,,Die neem ik wel mit," zee Pake. ,,Luuster now es
Roelf. As jim now eerst es de boeren bil mekeer reupen hadden, zol
dat niet beter west hebben as ditte?" vreug Pake.,, De boeren
Lange Roelf spi'jde op de grond. ,,De boeren, daor hej' nog al wat
van te verwaachten. Ze laoten je liever verrekken as dat ze oons een
cent meer geven. Et bin uutzoegers en eers niks. We moe'n et zo
anpakken as we et now doen, aanders kriegen we niks gedaon
Bil' ok wel es boer west?" vreug Pake kalm. ,,Nee, gelokkig nooit.
Mien arbeiders zollen et beter had hebben, dat beloof ikje!" ,,Dat
docht ie, mar van twie centen et mingel melk doej' niet zo hiel vule,
aj' zels een huusholinge onderholen moeten en hure en voer
betaelen! Et is allemaole wel vet in aandermaans schottel, zo as et
liekt, mar dat kon je wel es ofvalen. En gao now mar weer wieder.
Jim hebben ze allemaole nog niet had." „Mar we kriegen ze wel!
Dat beloof ik je oolde baos! Wie niet heuren wil, die zal et vulen!
Wat de melkpries angaot, die moet ok omhogens, krek zo goed."
,,Dat komt vanzels wel," miende Pake. ,,Ruurd hej' al een knuppel?
Misschien moej' dommiet wel slaon !" ,,Ik gao zo mit," zee Ruurd.
En daor stapten ze henne, de hiele ploeg gong de grentweg weer op,
Ruurd verdween in de koppel. Pake keek heur een hiele poze nao.
,,Jammer dat et zo moet," prakkeseerde bil. ,,Et komt jim wel toe,
mar et moet d'r eerst wezen. Afijn, dit komt ok wel weer goed. Ik
heb now temeensen in mien levend ok nog een staeking mitmaekt!
Wie zol dat docht hebben. Staeking in Berkoop
Nao die toespraoke tegen himzels, stak Pake zien oolde
schoffeltien weer in de grond. Et wark kon niet liggen blieven. Een
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verhoging van tien percent leek hiel wat, et uurloon kwam van tien
op elf centen. Mar de arbeiders kregen laeter pas in de gaten, dat ze
honderd ure warken mossen om de verleuren daghure in te haelen.
Et weren wel aarmoedige tieden.....Et blift wel zo as et now is,
baos," zee Ruurd ere daegs. ,,Brune bonen in en uut de pot."
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De diaekeniie verhuurd
Et was april. Pake was mit de kaanten van de patties naor de
veur- en aachterdeure an 't ofstikken. Daor kraekte et hekkien, en
Jolle Kuper kwam op him an. ,,Morgen, Pake." ,,Morgen," zee
Pake. ,,Kan ik de heren al haost es verwaachten veur de hure?'
vreug Jolle. „Wij bin opkomst," zee Pake. ,,Wat dochtenjow, zol
et zo blieven kunnen mit de hure?" ,,Joongien,joongien, de huren
gaon allegeer de heugte in. Dat ik weet niet as de diaekensjow wel
ontzien zuilen. Dat heb ik vanzels ok niet alliend te besiuten, dat
begriep ie ok wei!" ,,Dat begriep ik best, mar et zol mij slim min
passen, zie. En nowjow hier toch an 't wark weren, docht ik: Jolle, ie
mossen mar es heuren hoe as et d'r veur staot". ,,llej' dan
zwaorighedenT' vreug Pake. ,,Oe man, hooi op. De vrouw ligt al
maonden ziek en we hebben al die tied de dokter al
de over.
vloer. Et
iene mit et aandere gaot et zomar niet bij oons, van 't jaor !" ,,Dat is
minder mooi," vun Pake. ,,Kunjow d'r niet wat an doen, Pake? Mij
donkt, ze luusteren altied nogal naor jow !" ,,Ja jonge, mar et is
mienes niet. Ik moet ok veur de karke opkommen !" ,,Ja, dat
begriep ik wel. Now ja, as 't niet kan, dat kan 't niet. Dan moe'n we
mar weer zien!" ,,Woj' graeg zitten blieven?" vreug Pake. _Ncw,
dat begriep ie wei. A'k now ok nog van de plaetse of moet dan is et
leed hielendal niet te overzien. Wat kuj' now beginnen mit een zieke
vrouw? Nee, we moe'n zitten blieven as et kan of niet kân. Verhuzen
dat kun we d'r now niet bil hebben!"
Pake steunde veurover op zien schoffeltien. ,,Hej' ok kiepen?"
vreug hij. ,,Ja, vanze!s," zee Jolle verheerd. ,,Wat woj' daor mit
zeggen ?" Pake dee krek as heurde hi'j die vraoge niet. ,,Mej' ok nog
wat in de kruke T' vreug hij doe. ,,Ok wel," zee Jolle en docht: waor
wil hij now toch op an? _Weef dan waj' doen," zee Pake. „Wij
kommen bijkotten en as et zo veer is za'k je bericht doen. Wil
kommen op 'e naomiddag. Dan zorg ie daj' om een ure of viere een
flinke schaole mit eier op 'e taofel zetten en dan zet ie de flesse mit de
g!assies d'r mar bil. Dan zeg ie: ,,Jk moet henne te melken, jim
redden jim wel. A'k van et melken weeromme kom, dan heur ik wei
wat as d'r besleuten is." Je vrouw moet op bedde blieven en mij
donkt dan zal et wel veur mekeer kommen." ,,Ik zal d'r veur
zorgen," zee Jolle. ,,Aj' je mond now mar niet veurbi'j praoten,
joongien. Daenk daor goed omme. En zeg ok mar gerust tegen de
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eren dat et niet zo best gaot." ,,Bedaankt, Pake. Ik zal d'r omme
daenken Now et beste dan mar. Morgen Pake."
En zo kwainmen op een mooie veurjaorsdag in april de diaekens
et pad naost de zaandweg daele op 'e plaetse van Jolle an. Ze
wodden ontvongen deur Wopkje, een flink maegien van zoe'njaor
of twintig. ,,Ik zal Helt roepen," zee ze. ,,Gao mar in de kaemer.
Daor komt hij dan wel bil jim." De heren nusselden heur in de
kaemer en Jolle leut niet lange op hint waachten. Naodat hi'j de
heren begroet hadde, vreug hi'j: ,,Hoe bin de plannen vanmiddag?"
zee Pake, ,,aldereerst wo'k graeg weten hoe as et mit de
vrouw gaot." ,,Spietig genoeg nog etzelde," zee Jolle versleugen.
,,Nee, dat wil nog niet." Dat vunnen de heren ok hiel slim. Ze wollen
eerst et laand aachter et huus mar bil langes en dan de percelen veur
et huus. ,,Wollen de heren eerst ok thee?' vreug Wopkje. ,,Nee,
dommiet mar maegien, as we weeromme kommen van 't laand
aachter et huus." ,,Best, dan za'k zorgen da'k de thee bruun hebbe."
,,Goed, da's dan mooi veur mekeer." ,,Moe'k mitlopen?" vreug
Jolla ,,Welnee, dat hoeft niet. Aj' eers wark hebben, dan gaoj' mar
deur."
De heren diaekens gongen naor 't laand en keken as de gröppen
god eupen weren en de slootskaanten opmi'jd, en ze beoordielden
et gewas. ,,Gien beste plaetse," vun Pake. ,,Et grös kikt je zo
grauwig an. Dat mag ik min lieden. Een beste vrucht is et niet. D'r
zit vusen te vule schaopegrös in." „Mi'j donkt dat et goeie grond is,”
vun iene van de aandere heren. ,,Nowja, goed, goed...? Et kan beter,
mar ik hebbe 't wel es minder zien. Af dan bil Aoldert Barkenbos
kieken, drie maegere koegies op iene bunder. Dat is hiel wat
aanders." ,,Nowja," Zee Pake, ,,mar daor is et dan de boer ok naor.
Ie vienen gauw beter
Ze weren krek van plan om weer in huus te gaon, doe een jong
vrommes op heur an kwam. „Ha, de diaekens," reup ze. ,,Mossen
jow oons hebben?" ,,Ja, as et even kan, graeg. Ik wol vraogen of wil
dat husien bil de holle boom huren konnen. Wil wollen graeg
veraanderen." ,,Ja, mar daor hebben we al iene veur." ,,Och, wat is
dat spietig," proelde et vrommessien. ,,Jim zien wel hoe as 't d'r mit
mij veurstaot," zee ze, en ze stak de boek goed veuruut. De
ommegang d'r van duudde wel argens op en wie een betien van
vrouwluden ofwus, die hoefde gien naodere uutleg. ,,We hebben al
drieje in de hutte en as d'r now nog iene bijkomt, dan zitten we te
benauwd." ,,O, woon ie in die hutte even aachteruut?" ,,Juust,
Auke is mien man." ,,Now, weej' wat," zee iene van de diaekens,
,,we zullen om jow daenken. Mar," vreug hij, wiels hij naor heur

dikke lief nikte, ,,wanneer is 't zo wied? Want dat husien is nog niet
vri'j." ,,Ok here krissien, dat hoolt nog wel even an. Now jim wo'n
alvaast bedaankt heur." En ze leup et pad weer daele.
Heur es Wopkje, ken ie die vrouw," vreug Pake onder et
theedrinken. ,,Is et wat een huushoolster?" Wopkje, wereldwies,
begon te lachen. ,,Die," zee ze, ,,dat is een klitse. Die is zo vlogge as
waetet" ,,Het ze drie kiender ?" ,,Ja, dat geleuf ik al !" ,,En de vierde
op komst?" vreug iene van de heren. ,,De vierde?" Wopkje keek
stomverwonderd. ,,Daor wee'k niks van." ,,Nee, daor vraogen ze
een aander in de regel ok niet bij," lachte Pake. ,,Mar een bliend
peerd kan wel zien hoe as 't d'r veur staot." ,,Now, dat begriep ik
niet," zee Wopkje. ,,Dat begriep ik niet," zee ze nog es, wiels ze naor
de deure leup. ,,Wat begriep ie niet?" vreug Jolle, die d'r krek in
kwam. Et verhael over de vrouw van Auke wodde him verteld. ,,En
wat was heur bosschop dan?' _Ncw, ze wol et husien bij de holle
boom huren, as dat dommiet vrij komt." Inienend begon Jolle te
lachen. ,,Now, die is goed," lachte hij„ ,da's een goeie!" De diaekens
weren een betien verstuverd. ,,Begriepen jim et niet?" vreug Jolle.
,,Weej'm waj'm doen moeten? Gao morgen nog mar es henne te
kieken hoe wied as ze dan henne is mit de poppe 1" Jolle hadde een
hiele protte wille. In 't eerste begrepen de diaekens et rechte d'r nog
niet van. ,,Ie bedoelen toch zeker niet, dat ze oons veur de gek holen
het?" ,,Wat ik bedoele zeg ik niet, mar dat et niet allemaole netuur
is, dat wee'k wel zeker!" Pake sleug him op de kni'jen van 't lachen.
Zokke dingen vun hi'j altied slim mooi. ,,Ze verdient et husien wel,"
zee hij. ,,Ze het d'r wat veur over. Tjonge, jonge, ie moe'n d'r mar
op kommen!" De ere diaekens dochten d'r hiel aanders over...
Nao de thee gongen ze et laand veur de plaetse keuren en daornao
woddenze weer deur Wopkje ontvongen. ,,Jim zullen wel honger
kregen hebben," zee ze. ,,We hebben wat eier kookt. Hebben jim
daor wel zin an?" ,,Dat liekt me niet zo reer toe," vun Aebel, die
vrijgezel was. Et duurde niet lange, of ze zatten weer in de kaemer.
,,Eerst mar wat in 't glassien," vun Jolle. ,,Daor kuj' lekker op
eten !" ,,En as et niet goed is veur de eetlust, dan is 't wel goed veur de
worms," vun iene van de diaekens, en hij beet d'r mitien de kop
goed of. ,,Ik zie wel," zee Pake, ,,dat et niet veur de eerste keer is,
daj' iene kriegen, Roelf. Ie kun d'r al aorig mit overweg jonge
,,Dan mos ik niet in jow gezelschop wezen," kaetste Roelf
weeromme. ,,Je wo'n nooit deur een knappe waegen overreden, mar
altied deur een strontkarre !" Ze vermaekten heur best, daor kwam
et op daele. Nao de borrel zol Wopkje de taofel klaormaeken en de
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heren zollen even de koenen bekieken. Pake bleef aachter een
niaeger besien staon. ,,Die moej' votdoen, Jolle," zee hij. „Die
deugt niet. Aj' et mij vraogen dan is hij gottig!" ,,Et is niet
onmeifgelik, hij het de hiele winter bij de aachterdeure staon en
daor tocht et aorig. En hij hoest ok nog al wat!" zee Jolle.
,,Votdoen," zee Pake. ,,Votdoen jonge. Hij gaot je dood. En et is
mij wel es opvalen, dat die d'r naost staot d'r ok angaot. Doe him
mar gauw vot." Pake sleug hier de spieker krek op de kop. Ze
wussen doe nog niet dat t.bc besmettelik was. Mar et liekt wel zo te
wezen, dat Jolle zien vrouw heur ziekte van die koe kregen hadde.
Nao een hiel lang ziekbedde is Jolle zien vrouw wegraekt. ,,Tering,"
zeden ze. En dan wodde d'r begriepend aachteran zegd: ,,Mar ze het
nooit slimme stark west." Naodat ze de koenen zien hadden, gongen
de diaekens weer in huus. Wopkje hadde de taofel klaor en de heren
deden heur tegoed.
Et was laete in de aovend en pikkeduuster doe Pake zien plaetse
veurbi'j stapte, midden op 'e grentweg. Sleep-stip, sleep-stip gong
zien stokkien. Pake was tevreden. De hure van Jolle was niet
verhoogd. Et was al hiel laete doe de oolde baos zien eigen koenen
mulken hadde en d'r was wel wat vule in zitten bleven. ,,Morgen
moe'k ok nog wat hebben, jonges," vertelde hij zien beesten
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Financiële poletiek
Nee, al sund lange kon Beppe gien botter meer maeken. Daor was
ze te oold veur wodden. Mar heur heufd was nog goed in odder en ze
hul alles wat Pake beurde dan ok goed bil. Dat was veur Pake wel es
lastig. Hij wus donderse goed dat hij bleven was die hij was, deur
de zorgzemhied van Beppe. Nee, as et an Pake overlaoten was, dan
hadde hij et vast zo veer niet brocht. Hij vun geld hiel mooi, aj' d'r
over beschikken konnen vanuut je vessienbuse. Dat klinkt zo wel
aorig, mar ok vanuut een vessienbuse kan een financieel lek
votkommen. Mar et vessienbusien van Pake was nooit leeg. Daor
zorgde hij wel veur. Doe d'r dan ok een botterfebriek kwam, in de
alderienvooldigste vorm, en doe Beppe et bottermaeken niet meer
doen kon, gong Pake naor de bottermaeker, die ok dirrelcteur was.
,,Heur es Bijkerk, ik wol mien melk hier mar leveren, al is et dan
niet zovule." ,,Alle beties helpen," zee Bijkerk. ,,Goed," zee Pake.
,,Dat redden we dus wel op. Mar ik heb wel een vraoge: hoe gaot dat
mit et betaelen?" ,,Dat gaot om de veertien daegen," zee Bijkerk.
,,Zovule liter melk van zovule centen is zovule guldens." ,,Mooi,"
zee Pake. „Hiel mooi. Mar ik zit mit een kwaod ding. As jow
betaelen mit briefies, dan zit ik altied mit de meensken die bij de
deure kommen. Die kun haost nooit wisselen, zie. Now stel ik veur,
jow betaelen mit briefies, mar et laeste tientien en et kleingeld doej'
mi'j in klinkende munt. Begriepen jow mij?" ,,Ja, best," zee
Bijkerk. ,,Jow willen altied over wat kleingeld beschikken."
,,Perciet En as jowje daor an holen, dan kriegen jow mien melk
,,Ofpraot," zee Bijkerk. ,,D'r zal niks an mekeren !" ,,Mooi," zee
Pake. ,,Dan bin wij et iens !" En hij stapte op huus an. ,,Heur es
mien voegeltien," zee hij, ,,now bin ie van 't bottermaeken of. Ik
hebbe de melk an de febriek verkocht. Temeensen, zolange as et
duurt, want ik geleuve niet dat die febrieken d'r blieven. Et is krek
zoas d'r zegd wodt: dommiet dikke, vette boerinnen en maegere
boeren." ,,Ik bin d'r bliede van," zee Beppe. ,,Ik kan et ok haost niet
meer doen." ,,Daoromme," zee Pake. ,,Dat he'k wel zien en veur
jow is et ok hiel wat aanders as veur dejonge boerinnen. Wat moe'n
die now nog doen? D'r komt niksgiengoeds nut vot." ,,En wanneer
beur ie dan?" vreug Beppe. ,,Dat he'k ok regeld. Om de veertien
daegen kriej' geld in 't pongien. En dan ha'k zo docht, de briefies
veur jow in de huusholinge en et kleingeld stik ik in de buse. Ik heb
zo vaeke een lopien en dan wi'k niet alle keren naor et kammenet om
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d'r wat buusgeld uut tehaelen Hoe liekt jow dat toe?' ,,Now," zee
Beppe, ,,hiel goed. As ie je daor an holen en mij de briefjes laoten,
dat kan ik me daor best mit verienigen!" ,,Mooi," zee Pake.
,,Ofpraot is ofpraot, daor zullen we oons beidend an holen."
Tot op 'e laeste dag dat Pake melk an de febriek leverde het de
dirrekteur him an de ofspraoke holen. En et is Beppe nooit opvalen
dat et laeste tientien altied kleingeld was! Pake hadde zodoende
altied centen in de buse. Een segare kostte twie centen en veur vief
centen koj' terechte bij de kastelein. Hadde Pake wat te vule, dan
stopte hij dat in een pongien aachter iene van de spanten in de
schure. As et mark was zatten d'r altied nog wel dubbeltjes in Pake
zien vessienbuse. Zien kleinkiender wussen dat hiel goed. Ze
zochten op de mark krek zo lange tot ze Pake vunnen hadden. Ze
wussen wel waor as hij in de regel was en reupen dan hiel hattelik:
,,Dag Pake!!" ,,Zo was ie daor? En ie wollen de mark zeker wel
op?" ,ja Pake." ,,Now, dan moej' van Pake ok mar eendubbeltien
hebben zeker?" ,,Ja, graeg Pake!" ,,Dat docht ik al," zee de oolde
man dan en gewoonlik vullen d'r dan ien of twie dubbelties in de
uutsteuken haanties. ,,Daanke wel Pake! Dag Pake" ,,'t Is welgoed
zo," zee Pake. ,,le hebben van Mem zeker ok wel een peer centen
mitkregen?" ,,Ja, lieke vule!"
Zo gong et ok een laete haastmark, peerdemark. Daorgong Pake
zien stokkien weer, sleep-stip-sleep-stip. Hij keek hiel tevreden,
veur Beppe had hij een kladde mit vette euliekoeken, Pake zol zien
,,kiewiet" nooit vergeten. Pake hul altied as vanzels et midden van
de weg. Mar now mos hi'j wel an de kaant, want aachter him heurde
hij een ofgrieslik geraos, een peerd dat op 'e loop was en een
rattelende waegen. ,,Oe heden, dat is Jan," zee Pake. Daorvleugde
riederi'je him veurbi'j. Jan Struuksma sleug mit een lange stok op
een bont Litauer peertien en raosde en beulde dat heuren en zien je
vergong. Et doodsbenauwde dier vleug uut 'n vieren veurbi'j. De
lange waegen mit de hoge hekken, daor varkens op laeden west
weren, slingerde en bolderde over de grentweg. Doe et spul veurbi'j
was, zocht Pake de midden van de weg weer op. ,,Jan, Jan,"
mompelde hij, ,,hoe lange gaot dit goed?" ,,Draank kan gien
' moe'n d'r gien misbruuk van maeken." Et gebeul van
kwaod, marie
Jan, et gekletter van de peerdehoeven en de bolderende waegen
versturf in de veerte.
Laeter op 'e dag heurde Pake, dat Jan mit peerd en waegen in de
baarmsloot terechte kommen was. Meensken uut de buurt hadden
him hulpen om de boel weer op 'e vielen te zetten. Et peertien
bloedde en trilde van de zenuwen. ,,Och, dat gaot wel weer over,"
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zee Jan. ,,Span him d'r mar weer veur. Weten jim hoe dit komt?"
vreug hij mit dronkemaans vertrouwlikhied an zien helpers. ,,Dat
komt omdat ik mar ien oge hebbe en mien peerd is bliend an beide
ogen. En dan hej' d'r wel es an, now?' De omstaanders trokken nut
de schoolders. ,,Ik zol dat stomme dier mar niet zo slaon a'k jow
was. Ie bin zo drenkend as een kroje." ,,Doeht ie dat?' zee Jan
gniezend. ,,Bedaankt! Vol bonte! We gaon naor huus." De waegen
slingerde nog slimmer as eerst- D'r was wat stokkend. Mar dat
hinderde Jan niet. Hij ree...
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De eerpelrooiers en heur feestdag
Op 't oost van Serkoop ston een tolhekke. Bij dat tolhekke
woonde de tolgeerder Haans in een klein husien mit een schuurtien.
De meensken die lopende weren, kennen deur een klein hekkien,
zonder tol te betaelen. Mar rietugen en waegens mossen een
stokmennig centen offeren, veurdat Haans de totbooni omhogens
haelde. Et husien van Haans was vroeger warschienlik et
koetsiershusien bi) een grote villa west, die ofbreuken was. An de
aandere kaant van et tolhekke woonde Pake. FIi'j zol et hekkien
krek deurgaon, doe d'r een ploeg Compeni'jsters mit een protte
levend en drokte ankwam. Twie vrouwluden leupen elk aachter een
kienderwaegen. Pake kende die meensken. Et weren zien vroegere
eerpelrooiers. Ze warkten now bij zien sehoonzeune op 'e
boerkeri'je. De kienderwaegens gangen alle daegen tuit naor 't
laand, weer of gien weer. Want de vrouwluden mossen helpen
zuken. Melle, de ploegbaos en zien maot slakken de pollen eerpels
op, de vrouwluden en dejongen laggen ieder veur twie riegels om de
eerpels op te zuken en te sorteren: knel, poters en eters. Meerstal
was et anneurnen wark. T-leur eten was alliend kookte eerpels,
somstieden kwam d'r een plakke Amerikaans spek bil. Dit
ienziedige eten was d'r de oonzaeke van dat d'r vaeke ondervoeding
veurkwam. En allemaole, inanluden, vrouwluden en kiender
hadden een dikke boek, dat kwam van veul grof en ienziedig eten. In
heur hadde bestaon weren inkelde grote daegen. Peerdemark in
Berkoop en Gerdiekster ,,merke"! Dan warkten ze niet. Dat weren
heur uutgaonsdaegen, heur vekaansie. En et gong d'r soms roeg
om weg! ,,Hoe is 't, Ed baes, ha 30 ir nou al besjoen?" reup Melle
mit een stemme daor in te heuren was, hoe as hij naor et feest
uutkeek. ,,Ja," reup Pake weeromme, ,,mar d'r is veur jim ok nog
wel wat overbleven, donkt mi) zo!" ,,Hie 'k wol tocht," reup Melle.
It is us dei ek fansels. Der wurdt wol op us rekkene. Wy ha mar in
foarskot opnommen by de baes. Die wit ek wol dat wy sa'n dei net
lang oan 't wurk bliuwe." ,,Now, dan mar kalm an," gaf Pake te
raode. ,,Ja, mar de flesse moat earst op 'e kop stean kennel" vun
Melle, ,,Dan gean wy nei hûs !" Pake wus wel hoe as et gaon zo!.
De boverzael van de Zwaan, mit et uuthangbod: ,,Dit is, heb ik
onthouden, De Hoek van Zevenwouden", was heur feestzael. De
kienderwaegens wodden de zwaore stienen stoepe opsjouwd en in
de veurzael daele zet. Dan wedde d'r eerst een slokkien neumen en
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dan daansen. Daansen totdat et zwiet op 'e hadde, brune koppen
ston. Dit weren hoogtepunten veur de eerpelrooiers. Deur et levend
van de bonkende klompen op 'e hoolten daansvloer en de
schetterende meziek wodden de kleintjes wakker. Ze goelden. Heur
geluud was zwak, mar toch vol verzet tegen al dat levend. Gien iene
van de feestvierders gaf d'r acht op. Alliend de memmen heurden
heur poppies. Mit een glas branewien mit suker gongen ze naor de
goelende kienderties. ,,Och leave, bist sa oerstjûr, wost ek in bytsje
Cit de romer ha? Do bast geliek, jer. As Heit en Mem hwat krije,
moattejimmejim part ek ha. Mem sil dy net forjitte myn berntsje."
Dan nam Mem een peer beste slokken uut de reumer, loste mit et
lepeltien de suker op in et ressien branewien en geut et poppien et
braanderige spul in et montien. Et bekkien vertrok van de wrange
smaek. ,,Fynst it sa lekker?" vreug Mem dan, die niet begreep hoe
as et kiend et vun. Et was ommes lekker! Dan wodden de kleintjes
weer onderstopt. Weren ze now dronkend? Vullen ze deur de
draank vergeven, now in de slaop? Wie zal et zeggen. Mar ze
wodden stille. Op 'e zael wodde et levend al slimmer. Et daansen
wodde hossen, et hossen wodde stoten en van et lompende stoten
kwam de ruzie.
Zo gong et disse keer ok. De veldwaachters zatten in een hoekien
en leuten alles over heur henne gaon. Ze kenden et spreekwoord:
Ieder diertien zien pleziertien. Daorbi'j, ie mossen disse meensken
wat uutraozen laoten. Daor kwam dan ok nog bij dat de meersten
om de beurt mit een borrel bil de beide ordebeweerders kwammen
en die vunnen et offronterend om zoe'n gul anbod of te slaon! Et
was veur heur ok mar ien keer peerdemark. Op de peerdemark zels
was gien peerd, gien enter en gien vool meer te bekennen. Op 'e Bult
koj' all iend an de touwen tussen de bomen, de bulten peerdeviegen
en plokken grös op 'e vertrapte zode nog zien dat d'r morgens hiel
wat drokte west was. Een inkeld peerd van een laete koopman sten
nog argens an een boom vaastebunnen.
Ondertied gong et in de Zwaan disse keer goed mis. Bil de
polenaise gong grote Melle veurop. De meensken die him in 't pad
stonnen drokte bil hadhaandig op 'e kaante. De meersten nammen
dat. Ze hadden respect veur de kracht van die grote kerel. Mar d'r
was iene die et niet nam. Et was een twiegsnieder nut Noordwoolde.
Die meensken sneden wilgetwieg in de bossen. As ze een flinke bos
bil mekeer hadden, wodden d'r twie stokken in steuken, die ze over
de schoolders legden en dan gongen ze d'r zo mit op huus an. Daor
wodde de twieg scheld en wodden d'r alderhaande maanden en
körven van vlochten. Disse twiegsnieder, een klein, fien kereltien,
55

had stilte in een hoeke zeten te pimpelen. Hij zag alles en hij zag
niks. I-Ji'j zat mar wat te soezen. Mitdoen kon him niks schelen. Hij
hadde zien tied had. Hij wol mit ruste laoten wedden, alliend
wezen, hi'j mit zien reumer. ,,Romte man," raosde Melk en drokte
et taofeltien van de twiegsnieder an de kaant. Et glassien vul omme!
Dat was te vule! As deur een wapse steuken vleug de körfiesmaeker
overaende. ,,Dat kuj' betaelen, kaffer!" raasde hi'j tegen Melk.
Mar Melle heurde et niet lens, die was al weer veerder daanst. As
een weerlocht scheut et twiegsniedertien tussen de daansende peren
deur. Hij greep Melle beet, leut zien lege reurner zien en raosde:
,,Betaelen !" Melle seheuf him mit zien grote banen van zieden en
wol deurgaon mit zien mooie polenaise. Hier was hij de man, de
leider, de willlemaeker. As een paanter sprong de kleine, an de kaant
scheuven twiegsnieder him op 'e rogge. Now wodde ei mienens. D'r
wodde niet praot, d'r wodde vochten! Melle was veeruut de
starkste en kwakte zien anvaler keer op keer over de vloer. Mar et
mannegien leek wel van illestiek te wezen. De hieltied sprong hij
weer in de bienen en op Melk of. Hij was zo wit as een hek. Een
wilde doffe haet Honk in zien ogen. Krek doe Melle him weer van
him ofgooien wol, haelde hij zien twiegmes uut de buse.
Vrouwhiden begonnen te raozen en steuven over stoelen en
taofelties henne an de kaant. De zwaore kastelein kwam d'r an om
de vechtersbaozen uut mekeer te haelcn. De veldwaachters weren
ok in de bienen kommen. Now was et heur tied om in te griepen.
Mar en de kastelein èn de veldwaachters kwammen te laete. Et mes
flikkerde een ogenblik in et laampelocht. Doe plaantte et
vechtersbaosien et mit al zien krachten in de bost van Melk. Melle
waankelde aachteruut, in de aarms van de kastelein. ,,Oeh!" klonk
et van alle kaanten. Inienend was ei stille wodden in de zokrek nog
lewaaierige zaci.
Doe stapten de veldwaachters op 'e messetrekker of en grepen
him bij de schoolders. ,, Mit," commedeerde de opper. De aarms
hongen et mannegien slop bil et lief langes. Zien lelkens was vet.
Zien daod ston in al zien verschrikkelikhied veur him. Dat hadde
hi'j niet wild. Melle lag schuin aachterover mit et heufd op 'e
tapkaaste. Nee, dit hadde hij zo niet wild. Et was zomar inienend
over him kommen. Mii et heufd veurover leup bil tussen de
veldwaachters in. Ze gongen de stienen trappe of, deur et hekkien
van de karkhofmure. Onder in de toren wodde een deure los daon.
Et mannegien wodde naor binnen douwd en de deure weer steuten.
Et was veurbi'j.
Veurbi'j? Niet veur Melle. Et mes zat him nog in de bost en gien
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iene dust d'r an te kommen. Een dokter! D'r mos een dokter
kommen. Mar d'r was gien dokter in et dörp. Niet eers as een ure
veerderop, in Noordwoolde. Et bloed kleurde de boezegroen van
Melle. Mar Melle kwam weer bij. J-Ii'j kwam overaende. ,,Wy gean
nei hûs," zee Melle. Daor was iederiene op tegen. Goelende
vrouwluden, manluden die him kalmeren wollen. Niks hulp. Melle
kwam in de bienen. lederiene gong an de kaant. Mit inspanning van
al zien krachten kwam hij overaende. Hij waankelde naor de
deure, greep him beet an de leuning van de stienen strappe en
straampelde de straote op. Bij et zien van een man mit een mes in de
bost, vleugen de kiender die nog op 'e straote weren naor huus,
vrouwluden vlochtten de huzen in. lederiene was overstuur. De
ploeg van Melle kwam aachter him an. Wat mos d'r gebeuren? Een
dokter! Ja, mar wie? In 't laeste kon Melle niet meer. Kreunende
greep hij him heet an et hekke van de koemark. ,,Lûk dat mes der
fit," kreunde hi'j tegen zien maot. Die perbeerde om et mes d'r nut te
trekken, mar dat lokte niet. Et was zeker zo in et bostbien vaaste zet
dat d'r gien verwikken of verwegen an was. Doe kwammen de
veldwaachters en hulpen him veerder. Hij wodde een huus
indreugen en op bedde legd. Mar doe stonnen heur de hanen ok
stille, wat mos d'r now gebeuren? In 't laeste kwam d'r iene op de
gedaachte om de smidsknecht te haelen. Die hadde knaop vreug an
Melle, die goed bij zien soepenstuut was: ,,Kuj' d'r wat tegen?"
Helje 't der mar ût !" zee Melle. Mit de linkerhaand op Melle zien
schoolder, begon hij mit de rechter zachies an et mes te trekken en
te wrikken. En doe scheut et los! Now mos de wonde alliend nog
wat verbunnen wodden. De dokter zol et laeter wel beter doen.
Melle bleef die aovend in 't dörp. Zien ploeg gong naor huus. Ze
weren stille. Wat een nerighied was d'r over heur kommen! Ze
weren nog doezelig in de kop. Mar gien iene prakkeseerde d'r over
om de draank de schuld te geven. De schuld? De schuld had alliend
de twiegsnieder!
Een weke laeter stak Melle weer eerpels op 't laand. Was alles
weer vergeten? Nee, nee! Mar et was een butengewoon mooi feest
west, totdat...
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Pake kocht een boereplaetse
,,Pake, de plaetse daor wi'j op wonen is toch van jow, hen?' ,,Ja,
mien jonge, die is van mij en Beppe." ,,Hej' die al lange?" vreugde
kleine man weer. ,,Ja, laot es kieken, al zoe'n veertig jaor daenk'.
Dat zal niet zo vuile schillen." zee Pake. ,,Van wie hebben jow die
kocht?" ,,Ja mien mannegien, dat is een bie! verhael. Et was vroeger
hiel aanders as now. Mar ik zal perberen om et je te vertellen.
De burgemeester van Oost-Stellingwarf woonde vroeger in
Berkoop. Dat was een rieke man, niet deur zien baentien, want dat
was vroeger een erebaentien. Hij hiette Jonkheer mr. Georg
Wolfgang Franciscus Lycklama â Nijeholt en hadde een villa hier
vlak nâost. Die villa hiete Laanzicht. Et was een groot huus ruit een
mooie tuun en kassen. D'r staot now een plaetse op van de Hoffies
Bil die villa was een tuunmanshuus en dat is et klein witte husien
hiernaost, bij et tolhekke. Die villa is laeter ofbreuken. Die meneer
Lyckiama â Nijeholt het oonze plaetse zetten laoten. D'r mos een
gracht veur langes bil de weg, want as hij d'r langes kwam in zien
rietuug, dan wol hij de plaetse ok in et waeter zien spiegelen, snap
ie?" ,,Ja," zee et joongien mit gleensterende ogies. Hier heurde hij
wat, waor as hij nooit van weten had. ,,En doe, Pake?" ,,Now, doe
wol die meneer alles verkopen omdat bil oold wedde. Hi'j gong
naor netaoris Metzlar hier in Berkoop en die het de boel doe
verkocht. 0k de boerkeri'je. Wil woonden doe op Twietel, bil
Makkinge op een oolde Saksische plaetse. Die staot d'r nog, mit een
rieten dak. Et was in achttienhonderdzeuventig, een goeie tied. De
boeren hadden doe wat geld. Ik hadde wel zin an die plaetse en doe
he'k him kocht." ,,Was liii duur, Pake?" ,,Doe wel, mar now niet
meer zo." ,,Hoevule wel?" ,,Ie willen ok alles weten, geleuf ik." ,,Ja,
ik viene et zoe'n mooi verhael." ,.Now, ik mos betaelen, behalven
extra kosten an de griffier die doe ok in Berkoop woonde,
tienduzend ien honderd en zes en twintig gulden in grof zuiveren,
hier doe in de tied van de betaeling de gangbere muntspecie. Zo
staot et zowat in de koopakte."
,,Mossen jow dat an die deftige meneer betaelen?" ,,Nee, dat
gong hiel aanders. Dat wodde betaeld bil netaoris Metz!ar en daor
mossen dan een peer getugen bij wezen." ,,Wie weren die getogen,
Pake? Leven die nog?" ,,Nee, die leven niet meer. Dat weren Eize
Klazes Veenstra en de veldwaachter Klaas Jans Noiles. Die mossen
d'r bil wezen." ,,En bi'j'doe van Twietel naor Berkoop gaon T' , ,Ja,
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en wij weren d'r bliede mit. Ik kon et laand anveerden mit Sunt
Pieter, dat is de twienentwintigste feberwaorie. En et huus mit
twaelf meie." ,,Weren d'r nog meer die de plaetse kopen wollen,
Pake?' _Ncw ja, d'r weren bieders genoeg, mar as die ok kopen
wollen, dat wee'k vanzels niet! En d'r weren vanzels ok
striekgeldlopers bij!" ,,Wie weren dat, Pake?" ,,Now ja, Klaos
Schuur, de oolde smid van et dörp, en Jonkers Ad, de schoelemeester van Hooltpae en Abc Hiemstra en Jan Ocpken van der
Schoot nut Zaandhuzen en Albert Tiesen Oosterkamp en Henderk
Ni'jhoolt, Roelf Haarms Jaeger, Saander Garriets Akkerman... en
nog een hiele protte aanderen." ,,Achttienhonderzeuventig, wat is
dat lange leden," vun et joongien. ,,En wat een vremde naemen."
,,Gewone naemen," zee Pake. ,,Mar d'r weren doe wel vremde
naemen. Oonze ontvanger mos ik ok nog wat an betaelen veur de
riggestraosie en die man hiette van Goudoever." De kleine jonge
begon te lachen. ,,Goudoever," zee hij. ,,Dat is wel een goeie
naeme, et goold kwam bil him an de oever terechte." ,,Zo kuj't wel
zien, ik hebbe d'r hiel wat henne brocht," zee Pake. ,,Hebben alle
boereplaetsen een naeme, Pake?" ,,Nee, dat niet, die van jim hiet
Agricultura, dat betekent zovule as laandbouw. Die tegen jim over
hiet Mexico. Die van jim is d'r deur jonkheer Lycklama an geven.
Hoe as Mexico an zien naeme komt, dat zo'k niet weten."
Etjoongien dat mit de aarms en de ellebogen op 'e ronde taofel
steunde en mit de kni'jen op 'e rietmatten stoel lag, prakkeseerde
over nog meer vraogen. ,,Dus mien mem is daor geboren ?" ,,Ja, dat
is ze !" ,,Mar waor mos de boer doe henne, die d'r veurjow op zat,
Pake?" ,,Kniepstra, bedoel ie? Dat was een oolde man en die gong
stille leven." ,,Own !... Mar wat mossen jow now an die meneer
Goudoever betaelen?" ,,Ja, dat was vanzels eerst de grondbelasting.
En dan de floreen." _Floreert, wat is dat now weer?" ,,Tja," zee
Pake, ,,dat was een recht van guldens, dat op pattie stokken laand
lag. Een floreen was vroeger een gulden. Ik hebbe dat recht laeter
ofkocht, mar hoe ze daor now krek ankwammen, wee'k ok niet."
Nee, dat kon Pake ok niet weten. De floreenbelasting was een
grondbelasting in Frieslaand, die invoerd was in de zestiende ieuw.
Die is bestaon bleven in de tied van de Repebliek. Elk stok grond
mos in de verholing tot de gemiddelde opbrengst in florenen of
gooldguldens (van achtentwintig stuvers) een zeker percentaoge
daorover opbrengen. Dit percentaoge wodde verhoogd, dat de
belasting wodde een zwaore drok. De belasting wodde betaeld deur
de gebrukers en niet deur de eigeners van de grond. Veur
onderhoold van de dieken wodden diekflorenen heven. De floreen
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was een gooiden muntstok. Et wedde in twaelf honderd twie en
vieftig veur et eerste in Florence sleugen, nao die tied is hij in
verscheiden lanen invoerd.
,,Mar waoromme staon die peerties now op et huus. Die
wiendwiezer dat kan 'kwel begriepen, rnar die peerties? Dat begriep
ik niet." ,,Och, dat is al eenhiel oold gebruuk," zee Pake. ,,De oolde
Batevieren spiekerden al een peerdekop op beur huus. Now ja,
huus, vot mat. Aj' dat es zien willen, dan snoej' es naor De Fochtel
gaon. Daor is zoe'n huus vunnen van vroeger. Daor zitten
boomstobben in de grond zo groot, dat as twintig kiender mekeer
de haand geven, kun ze hun krek ornvaemen. In die tied mienden ze
dat de kwaoje geesten bange weren veur een peerd. Een peerd was
een heilig dier. Dat is altied zo deurgaon. De iene zette peerties op't
huus, zoas bi) jim, een aander tekende ze op de baanderdeuren. En
bil pattie meensken hangt d'r een hoefiezer in de kaemer. Dat
brengt gelok an, zeggen ze. Of aeniik is et zo: de kwaoje geesten kun
d'r niet inkommen omdat ze niet durven." ,,ZoJ et zo wezen, Pake?"
vreug et joongien. ,,Och nee, dat geleuf ik niet, mat et idee zeis geft
de meensken vertrouwen De inbeling is al meer as een daddedaegse
koorse, hen?" ,,Ja Pake, mat ze zeggen daj' zoe'n hoefiezer niet
kopen meugen, dat moej' vunnen hebben. Hef dat ok wel es
heurd 7' ,,Jaos'el," zee Pake. ,,mar d'r moe'n ok wat meraoke!s bil,
eers is et te gewoon, daenk'. Mat now moei' es luusteren,
morgenmiddag gao'k naor de turf. Woj' dan ok rnit7' ,,Ja, dan kom
ik uut schoele weg daolik hier henne. Waachten jow dan op mij?"
Zo wedde ofpraot.

0
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Hielke Hielkes kan 't niet vienen
Pake hadde een zeune. Die zeune was hielendal in de netuur
opgruuid. Hij hadde niet vule naor schoele gaon, want de meester
zat him tevule mit de plak aachternao. En omdaj' in die tied wel
naor schoele mochten, mat niet hoefden, gong Geert vule liever te
eierzuken of te visken of te streupen. Zodoende wus Geert ok alle
plaanten te vienen, daor geneeskracht in zat veur alderhaande
kwaolen. In Pake zien tunegien stonnen in een hoek dan ok
allemaole kruden veur kwaolen en kwaolties. Doe Geert wat oolder
wodde, vun hij streupen en eierzuken et aldermooiste wark dat d'r
besten. As Geert aachter de laandhekken zat, mos et al een hiele
liepe kiewiet wezen as hij Geen deur zien vlocht en gedregings niet
krek vertelde waor as et nust zat. Ja, alderdeegst hoevule eier as d'r
in laggen. Mar dat streupen!
0e, oe, dam- kwam hij Hielkes mit op 't zeer. Die voerde
winterdag de fesaanten veur zien jachtheren nut de Zaan. Die man
was stille oppasser en moch daoromme ok streupers bekeuren.
Hielkes was niet bange veur die streupers. An Kamdraod de
veldwaachter hadde hij niks. Die sten al op 'e bienen te trillen as
hij in de veerte een schot heurde. Daoromme gong Hielkes winters
alliend et veld in, naor de Vossebos, de kaant van de Kuunder open
naor de Stutten bil de Lende. In et Delleboerster heideveld zat ok
een protte wild, zoas wilde enten, haezen, knierien, fesaanten,
korhennen en ok nog wel es een hat.
Geert hadde twie kammeraoden, Bene en Ruurd. Op een aovend
in de winter zee Geert: ,,Bene, ie mossen mij aenlik helpen.
Vannaacht gao ik naor de Vossebos. D'r ligt een mooi laogien snij.
Ik neem de stove mit en ik doe een laeken omme. Mar as ik zit te
schieten, dan komt Hielkes d'r op of. Gao ie now vanaovend naor de
Stutten bil de Lende. Om een ure of achte zal ik wel een knienegien
veur de loop hebben en as ie dat schot dan heuren, dan moej' een
menuut of tiene laeter zien aj' ok iene raeken kunnen. Af gelok
hebben, komt d'r vaeks nog wel een hat nut de bos op 'e knollen van
Haarm of Durk of. Kan dat?" ,,Et moet kunnen," vun Bene. ,,Dit
gaot bil mi'j altied veur. Ik laot jow nooit in de steek, dat weej' wel."
,,Ofpraot," zee Geert, ,,we doen et zo!" ,,Dielen, of ieder veur
himzels 7" vreug Bene. ,,Dielen, zoas altied," zee Geert. Zo zat Geert
aovens in 't veld bil de Vossebos op een waarme stove, mit een
laeken om him toe. In et vaele locht van de maone (d'r zat een ring
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om de niaane) was et haast niet meugelik om him daar te vienen op
'e witte sni'j. Et leup naor achten. De knienegies kwammen al gauw
de speulweide op. Geert kende heur spullegies hiel goed. Ze
draefden in kringen in de rome en veraanderden dan somstieden
inienend van richting. Et leek wel een uutvoering van de gimmestiek
in de maoneschien. Geert hul de vinger an de trekker van zien
dubbelloops jachtgeweer. Mar hij mos waachten. Et mos eerstacht
ure wezen. Mat niet zo gauw hadde hij de torenklokke heurd, of et
geweer wedde centimeter veur centimeter anlegd. Haostig, in iene
rok anleggen zal de knienen op de vlochtjaegen. Daor ruulden twie
schotten over et witte veld! Twie knienen bleven liggen. De rest was
d'r vandeur.
zee Hielkes, ,,dat was in Delleboeren. Daor moe'k mat es
op an." Hij pakte zien geweer, gooide de weitasse om de briede
schoolders en reup naor huus in: ,,Niet op mij waachten! Ik zal wel
zien wanneer a'k weeromme kom !" Krek doe hi'j de grentweg over
zal, heurde hi'j weer twie schotten, now uut et zuden. ,,Ik heb mij
zeker verzind deur de echo," mompelde de jachtopziener, ,.dat
geluud kwam van de Lende." Mitien keerde hi'j omme. Mar veurdat
hij bij de Boverweg was, beurde hi'j weer schieten, now weer uut et
noorden, uur de Vossebos of Delleboeren. Even sten hij stille om
mit himzels te overleggen. Weer een schot! Hij nam een besluut en
gang weeromme. Mar argens hadde hij toch de indrok dat d'r twie
streupers op pad weren, iene bil de Lende en iene de kaant nut van
de Kuunder.
Jntied zat Bene ok in de snij. dichte an de kaant van de Lende. De
knienen nut de Stuiten hadden de tied. Ze leuten Bene waachten.
Weren ze naar de knalle-akkerties van Jan Boek of Haarm gaan?
Bene wedde koald en et begon him te vervelen. Hij zol mat
weeromme gaan, bil de bos langes. Dat was een mooie gelegenhied
om weg te kroepen as Hielkes bi'jglieks disse kaant uutkwam. Hij
was krek van plan om overaende te kommen, doe hij geploons in de
Lende beurde. ,,Wat zuwwe now hebben?" dacht Bene. Mar vute
tied om te daenken kreeg hij niet. Een zwat moanster, zo groot as
een klein hontien, kwam bil de wal opkroepen. Et donkere vel stak
scharp af tegen de witte snij. ,,Fleremientied, een visotter," scheut
et Bene deur 't heufd. De otter was mar een peer meter van him of en
snuffelde naor links en naar rechts. Anleggen en richten gaat veur
een goeie streuper in zae'n geval vanzels. Twie schatten nut et
dubbelloops geweer ruulden over et stille laandschop. De visotter
buitelde over de kop en bleef liggen. ,,Doad as een piere," gromde
Bene. ,,Tjonge, jonge, dat is een butenkaansien. Daar kun gien tien

knienen tegenop, Geert. Dattig gulden premie en eend uur vel op 'e
koop toe." Doe hi'j bij de otter ston, zee Bene: Ja jonge, now is et
nut mit visstreupen. Ie zullen wel hiel wat op je geweten hebben
knaop, mar dat is now gebeurd!" lli'j wol de otter optillen, mar dat
vul of. ,,Ie bin zwaoder as da'k dochte, knaop. Mar ik zal zien da'k
je thuus kriegel" Hij kneupte et koetouw los daor hij et laeken mit
om de middel vaastebunnen hadde en legde de strop om de nekke
van de otter. ,,Zo, kom now mar es overaende." Bene gooide et
touw over de schoolder en trok de visotter omhogens, totdat hij de
natte kop in de nekke vuulde.
,,Now moe'n we Bekhofweg mar over en bil Durk over 't hiem
naor et laand van Gooitzen en zo mar op huus an. Jonge,jonge, wat
is dat ding zwaor 1" Kwaolik was Bene op et laand van Gooitzen, of
hij vuulde beweging op 'e rogge. Krek doe hij et dier zakken laoten
wol, scheurde him een sniedende piene deur de nekke. De visotter
was alliend mar bewusteloos west, mar taoi as een katte weer tot
himzels kommen. De messcharpe tanen beten Bene diepe in de
nekke. ,,Smeerlap, bil' nog niet dood?" zee Bene. Hij nam et
geweer en mit een peer flinke slaegen mit de kolf sleug hi'j et dier de
hassens in. Bene vuulde himzels et waarme bloed bil de schoolder
daele lopen. Hij nam de buusdoek en bun die stief om de nekke.
,,Dat moet niet te lange duren, Bene, of ie bin krek zo veer as jow
visotter. Mar ik blieveje de baos, smerige visstreuper!" Hij schopte
tegen de dooie otter. Bene vergat dat hi'jzels ok vaeke mit Geert
gong te visstreupen. Ze hadden kochelbonen en gooiden die in
poelen en petten, waor as een protte vis in zat. De dikste vissen die
flauw bovendrieven kwammen, haelden ze op 'e wal. Nee, wat dat
angaot weren Bene en Geert mar een betien beter as de visotter.
Deurnat van 't zwiet kwam Bene thuus. Hij kon et iene bien haost
niet meer veur 't aandere kriegen deur et bloed dat hij verleuren
hadde. Hij straampelde de deure in en perbeerde de visotter an een
dakspante in et aachterhuus op te hangen.
Tegen twaelven kwam Geert d'r in. ,,Hoe hef et had, Bene, wol 't
wat?" ,,Man hooI op, ik bin kepot," zee Bene en vertelde zien
kammeraod wat him overkommen was. ,,Laot es zien!" Geert
onderzocht de wonde. ,,Donders, dat was raek man!" bromde hij.
Hij gong naor buten en kwam mit een bos huusloek weer in huus.
,,Ik zal je mitien mar even verbienen mit huusloek," zee hij. Now
kwam zien kunde van geneeskruden him goed van passe. ,,Hej' ok
nog disselbraom in huus? Dan za'k daor wat thee van zetten. Ik kan
mi'j indaenken daj' d'r beroerd an toe binnen man!" Geert
verzorgde Bene zo goed as hij kon en gong niet eerder vot, veurdat
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Bene goed en wei onder de wolie lag. De otter brocht zien geld wel
op. De knienen wodden verdield. Bene hul van zienjachtaeventuur
zien leven lang een stieve nekke over. ,,Ja man, zoks kan je
overkommen," zee hij gelaoten.
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Pake as laandgebruker
,,Zo, bi'j' daor, mienjoongien? Dan gaon we vandemiddag mar
es naor de pinken en de turf te kieken. Mij donkt ze zullen wel haost
wat bedreugd wezen." ,,Mar dat kiend kan niet zomar weer vot,"
vun Beppe. ,,Eerst een koppien thee. Lus ie ok wel een stokkien
fiene koeke? Of stieve, wat hej' et liefste?" _Ncw Beppe, a'k et veur
't zeggen hebbe, dan vien ik stieve koeke et lekkerste." ,,Dan krieg ie
stieve koeke bij de thee. Gao mar even zitten, heur. Fake het wel
even tied." ,,Oe jaowel," zee Pake, ,,dan stik ik nog een peer
roggeperen in de buse. Dan hewwe onderwegens ok nog wat." Even
laeter zetten ze uut aende. Ze gongen deur et eerpellaand, et
Schuinpad langes naor de Boverweg, zo op Boekelte an.
,,Hier woont Durk Lautenbach, Pake. Hoe zol die an die naeme
kommen wezen?" ,,Ik daenke van zien heit," miende Pake. ,,Ja,
vanzels dat begriep ik ok wel," zee de kleine man lachende. ,,Ze
numen him ok wel dove Durk." ,,Dat zal hij wel niet van zien heit
hebben!" ,,Nee, dat daenk ik ok niet. Mar dove Durk is niet doof.
Lestdaegs was d'r iene bij him op een aovend. Ze zatten drok te
praoten in de kaemer, doe Durk inienend zee: Heures! D'r lopt een
moes over de zoolder.. Zokke meensken bin niet doof!" Nee, dat vun
et joongien ok van niet. Mar hij leut niet los. ,,Zien naeme komt
hier toch nooit veur." ,,Nee mien jonge, Durk is mit de poepen hier
kommen. Dat weren Duutsers, die hier kwammen te mi'jen. Now en
doe is Durk op dat pollegien hangen bleven. Zo zit dat." „Hij
alliend ?" ,,Nee, d'r bin hier vule meer bleven. Die Duutsers
nammen linnen mit, as ze hier henne gongen en dat verkochten ze
hier an de boerinnen, now en dat gong zo mooi, dat ze hier al gauw
es weeromme kwammen as lappiespoepen. Aj' now in de kraante
lezen van winkels van Brtigman of Schmalz of ere Duutse naemen,
dan bin dat allegere Duutsers die hier een winkeltien opzet hebben.
Eerst gongen ze mit de poepekörf bil de huzen langes, laeter mit een
honnekarre, doe mit een kedde veur de waegen en now zitten ze in
grote winkels." ,,Dat dec 'k ok liever as mi'jen," zee et joongien.
,,Daor woj' knap mu van, grif muuier as van die lappieskörf, donkt
mij.- ,,Ja en et is ok niet zo geveerlik," zee Pake. ,,Hoezo, Pake?"
,,Now, ik hebbe es drie poepen had die naachs in 't laand bleven en
in een tentien sleupen. Op een middag begon et te rommelen en doe
zee de iene: ,,Jk geve niks om onweer. Ze zeggen daj' mit staol en
iezer nut de buurt blieven moeten, mar dat gelove ik niet." De
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aanderen dochten dat ei wel geveerhk was.„We zullen ei perberen,”
zee de eerste. Hij gong et tentien uut en legde zien zendt op 'e
nokke. Et onweer kwam slim opzetten. Om half drieje kwam d'r een
zwaore slag en de meensken zeden: ,,Die moet raek wezen!" Now,
dat was ok zo. Et tentien was raekt om half drieje en alle drie de
manluden weren dood. Zo ziej' mar weer." „Hoe weten jow dat zo
krek van om half drieje, Pake?' ,,Now kiek es an. lene hadde een
gelozie in 't vessebusien en dat was om half drieje staon bleven. 0k
deur die rommelslag vanzels." ,,Own, ja."
Zo praotende kwarumen ze aachter de plaetse langes op 'e
Bekhofsdiek. Pake zien stokkien gong kalmpies van sleep-stipsleep-stip. Et joongien Jeup in gedaachten naost him. ,,Pake
waoromme zei disse weg toch Bekhofsdiek hietenT' vreug hi'j.
,,Tja," zee Pake, ,,zo is 't mar krek. Et is een diek om et waeter van
de Lende te keren, as die hiel hoge sten. Dan kennen de boeren daor
altied nog over rieden. Mar et aandere... Ja, hoe za'k je dat now
zeggen. Ie weten de Lendebrogge?" ,,Ja." ,,Bi'j die brogge is een
schaans. Een wal daor de soldaoten vroeger aachter laggen te
schieten. Aachter die wal stormen een peer ieken. Daor
zatten de verkenners in. Die keken zo de heide van Boekelte over.
As d'r now vi'janen kwammen, en dat gebeurde in die tied nogal es,
dan legden de boeren de eiden op 'e kop op 'e Bekhofsdiek, Deur de
scharpe punten van de eiden en de ketteneiden kennen de peerden
en de soldaoten niet over de Bekhofsdiek kommen. Oonze
soldaoten scheuten dan uut de schaans en de vi'jaand scheut weer
op heur aachter de schaans. Now sten d'r op een keer een boer mit
een rokende piepe in de mond de weg nut te kieken hoe as et d'r om
weg gong. Now, dat was bar genog, want inienend kwam d'r een
koegel ansoezen en sleug him de piepe uur de mond. En doe zee hi'j:
,,Hèjje, dat was bi'j de bek of." ,,Ge(ovenjow dat zels, Pake?' Now,
geloven en geloven is twieje. Mar et kan waor wezen. Ik bin d'r niet
bi'j west!" ,,Wie weren die vi'janen, Pakt?" ,,Ja, mien jonge,
bi'jglieks Spanjaorden. Of de zwatte benden, of een aander dörp!"
,,Een aander dörp? Wat wollen die dan ?" ,,Ja, dat was ok alweer zo
wat. Vroeger hadden de dörpen nogal es spul mit mekeer. Et iene
dörp was wat rieker, een aander had wat hoger toren of wat mooier
karke. Now en as et dan weer mis was, dan wedde d'r weer een
streuptocht daon en dan leuten ze, om mar wat te numen, de toren
van et dörp ommevalen." ,,Hoe deden ze dat, Pake?" ,,Now, ze
greuven gewoon een diep gat onder de iene kaant van de toren en
dan zakte die vanzels omme en kwam zo an de grond." ,,En dan?'
,,Now, dan wedde die toren weer opbouwd. En as ze d'r niet mit

klaor kwammen, dan zetten ze d'r een dakkien op zoas hier in
Berkoop. Dan kennen ze him laeter wel weer zo hoge opbouwen,
dat hij weer hoger was as die van Noordwoolde of Hooltpae of
Makkinge, of wie as him dan ok mar ommevalen laoten hadde t"
,,Gebeurde dat vaekeT' ,,Och, ruzie was d'r altied. Daoromme
hebben ze ok van die mooie schelnaemen, zoas Berkoper tobbeschieters, Jubbegester koekevreters en zo." ,,Mooie meensken,"
vun et joongien. ,,Ja, zo gaot dat," zee Pake. ,,Mar we bin al bil de
brogge. Eerst gaon we mar even naor de pinken en dan naor de
turf" ,,Ik zie gien pinken, Pake." ,,Nee, mar ze bin d'r wel. Hool ie
mien stokkien mar even beet, dan gao ik even over disse
slootplaanke. Ie kommen d'r wel over, hen?" ,,Oe, jaowel,
best heur." ,,Koj, koj, koj !" begon Pake te roepen. En ja heur,
midden nut de hoge rusken en ontuug kwammen drie pinken te
veurschien. Ze hadden mooi in de hoge rusken verscheulen legen!
Ze kenden heur baos daolik en kwammen mit grote sprongen op
him an. ,,Kalm an, joongies," zee Pake. ,,Jim kriegen allemaolejim
stokkien koeke wel. Maek jim mar niet ongerust." Bil aaide de
dieren zachies over de rogge. ,,Gien best laand, Pake, mit al die
rusken en kroepwilgen en gaegel. Gruuien ze wel goed T' ,,Och, dat
gaot wel," zee Pake. ,,Et laand zit wel wat in."
1914-1918. Doe in de oorlogsjaoren Pake zien laand scheurd
wedden mos, omdat de regering en et volk vreugen: geef eens gauw
en veul ,,koren", doe kwam d'r ofgrieselik vule van dit laand. De
rusken bil de Lende langes wedden mild en dikke in de kalk zet. Et
ere jaor was d'r slim vule grös en de rusken weren vet. Et hogere
gedielte kwam de ploeg in. As de ploeg midden in 't laand was,
scheurden de wottels van de kroepwilg alderdeegst tot de kaanten
an toe. Waegens vol rogge en eerpels kwammen d'r of. Pake zien
laand gaf ,,koren en brood", gauw en veul. ,,Da's de oolde kracht
die d'r in zit," zee Pake dan wel es.
,,Ziezo mien jonge, now zullen we eerst mar es een roggepere
opeten en dan gaon we naor de turf." Ze gongen naost mekeer op
heur gemak an de kaant van de sloot zitten. De langwarpige,
sappige peerties mit rooie wangies smaekten slim lekker. ,,Hoe
kommen jow an dit laand, Pake?" ,,Och, daor bin 'k es an hangen
bleven in de tied van netaoris Van Bijma thee Kingma, die hier doe
zat. Een stroppien mit striekgeld schrieven. Mar ik bin d'r even zo
goed bliede mit." ,,Docht ik wel," zee etjoongien wieselik. ,,Et is een
mooi vierkaant stok." Ze gongen overaende en trokken veerder et
Boekelter heideveld in. Bil Jan Boer gong Pake een pattien in en
kwam bil de petgatten, waor as Geert de baggel maekt had. De
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grote. zowat vierkaante baggelbak mit schuine kaanten ston schieve
op een stok te dreugen. In die bak wedde de klien fientrapt en dan
mit de baggelschoppe op 't laand jut. Een dikke Iaoge van zoe'n
twintig centimeter lag zo bi'j de uutbaggelde venepetten langes. As
die lange wat bedreugd was, mos d'r trapt wodden. Een man mit
plaankies onder de voeten hunnen en in elke haand een stok, ok mit
een plaankien d'r onder, trapte dan de hele venelaoge over, dat die
goed stevig in mekeer gong, Dan wodden d'r mit een turfkrabber
(dat was een miie an een stok daor op geregelde ofstanen spiekers
deur sleugen weren) strepen op 'e klien trokken. Op die strepen
langes wedde de vene dan in blokken sneden mit een turfstikker. Die
blokken mossen dan weet wat bedreugen en dan begon et opbreken
van de baggel. Om de aandere wedde d'r een riegel uuthaeld en
overdwas over de aandere riegels legd, waordeur et dreugen weer
wat hadder gong. Dan wedde de turf in stoeken (ronde torenties)
zet en laeter in de ring brocht, altied zo oploegd dat de wiend d'r
deurhenne speulen kon. As ze jeu keer goed dreuge weren, dan
wodden ze, as de rogge van ei maand was, op 'e turfwaegen mit
hekken gooid en bij de duzend naor huus hacid. Mit de talhoolties
d'r bij kwam Pake dan best de winter deur.
De turf was now zo dreuge, dat ze op ienen legd wodden kon.
,,Now had ik zo docht," zee Pake, ,,veur elke drie riegels die af
doen, kriej' een dubbeltien. Now moej' zels marweten hoe haddeaj'
doen willen. Ik begin bij et petgat en ieje bij de heide." ,,Zitten d'r
gien slangen en adders onder, Pake?" vreug et joongien huverende.
,,Daor hefwel kaans Op," Zee Pake. ,,Ze bin hier wel." ,,Hoe weef
dat?" ,,Now, d'r bin hier een protte stiekelvarkens en die vreten ze
op. Ie hebben toch wel es heurd, waor kikkers binnen, bin sturken,
en waor slangen en adders zitten, daor bin stiekelvarkens." Ze
gongen an 't wark en een hiel schoft was et stille bij de turf. Mar
inienend wedde de stilte verbreuken deur een galp. ,,Een adder,
Pake, hier zit een adder onder." De kleine jonge trilde van
benauwdens. ,,Laot es kieken," zee Pake bedeerd. ,,Ja, ie hebben
geliek, mien jonge! Kiek, daor gaot hij." Een dikke adder mit een
donkere zig-zag strepe over de rogge glee deur de heide. ,,Slao him
dood, Pake !" ,,Och, dat besien wil krek zo graeg leven as ik ok," zee
Pake. ,,Ie hebben now gien last meer van him! Mar bin ie daor zo
bange veur?" „Ja!" zee et joongien uut de grond van zien hatte. ,,Ik
hebbe 't d'r niks op staon. Wat mos die hier now 7' ,,Ik daenke van
eier leggen," zee Pake. ,,Eier leggen, een adder eier leggen, holen
jow mij now veur de gek?" ,,Nee, nee mien jonge. Dat zo'k niet
willen. Mar slangen en adders leggen eier, zo groot as een doeve-ei.

Alliend, d'r zit gien hadde doppe omme henne, mar een soorte
leerachtig vluus. Daor kroepen de jongen dan uut as et goed waarm
is. Ze bin dan zo groot as een potlood!" _Ncw, et is waarm Pake,
dat vien ik temeensen wel." ,,Mat hoe komt et now daj' d'r zo bange
veur binnen, mienjoongien?" ,,Och, dat is Geert-Om zien schuld
,,Geert-Om?" ,,Ja, die het oons verteld dat slangen een keuning
hebben. Die keuning was een grote gele slange mit een kroontien op
'e kop." ,,ls Geert-Om weer an de gang west?" ,,Ja, en doe GeertOm an 't roggemi'jen was, kwam d'r zoe'n keuningsslange veur de
zende en veur dat hij d'r wat an doen kon hadde hij him de kop
ofsleugen !" ,,En doe ?" ,,Now, doe begon die slange te fluiten en van
alle kaanten kwammen doe slangen an. Wel honderd. Geert-Om
smeet de zendt daele en gong op 'e loop. De slangen kwammen him
aachternao. Eerst grepen ze zien vessien dat bij et drinkersketeltien
in 't laand lag en beten dat hielemaole kepot. Doe kwammen ze
Geert-Om weer nao. Pattie hadden de stat in de bek en hoepelden
him zo aachternao. Geert-Om vleug naor huus in en dee de
staldeure dichte. En doe hi'j aandere morgens wakker wodde,
hongen de slangen bi'j him an de beddedeuren op 'e gröppe. En as ik
drome, dan droom ik altied van die smerige slangen en adders. Ze
doen me niks, mar ze kieken me de hieltied an!" ,,Och, Geert-Om
het je gewoonweg veur de gek holen. D'r is hielendal gien
keuningsslange mit een kroontien," zee Pake. ,,Daor moej' je niks
van antrekken !" ,,Nee, dat wee'k ok wel, mar ik hebbe d'r now ien
keerde pest an." ,,Wi'j' now niet langer?" vreug Pake. ,,Jaowel, mar
ik schrok zo." Hij keek om him henne, as d'r nog meer onraod was.
,,Verdorie, daor ligt nog iene," zee hi'j wat benepen, en wees naor
een slangeachtig diertien dat tussen de heidepollen lag. ,,Och, jonge,
dat is gien slange. Da's een haezelworm. Die doen niks gien kwaod.
Die leven alliend van worms en vliegen en spinnen. Die dotje niks.
Die kan haost niet iens votkommen !" ,,Hebben we gien deusien,
Pake? Dan doe ik him daor in en dan neem ik him mit naor schoele.
Meester Bezema is gek op zok soorte van dingen. En daor vertelt hi'j
dan van." ,,We doen him dommiet in et perepoedegien," zee Pake.
Hij kropt d'r niet uut. Daor is hij vusen te stom veur." ,,Bit hij
niet?' ,,Nee nooit. Hij het niet iens tanen geleuf ik." ,,Dan neem ik
him mit," zee et joongien.
Ze maekten heur wark darm. Mit de rogge tegen de baggelbak
maekten ze de laeste peren soldaot en doe dee Pake de haezelworm
veurzichtig in et poedegien. Et kleine mannegien stapte as een
keuterse haene mit et poedegien in de haand naost Pake naor huus.
Hij hadde wat biezunders veur meester! Pake stapte kiebig op.

Zien stokkien gong sleep-stip, sleep-stip over et voetpad. Doe ze op
'e witvarfde Lendebrogge weren, mos ei joongien even in 't waeter
-kieken as hij ok meunen (een grote witvis) zag, die de Lende
opzwommen om kunt te schieten. ,,Hier is iene Pake," raosde hij
inienend. Een grote ringsiange mit een Witte kraege om de hals
zwom onder de brogge deur. ,,Die dot ok niks," zee Pake. ,,Een
ringsiange kuj' gerust om de nekke leggen, hi'j zal je niet bieten."
,,Dat doen jow dan mar Pake. Ik moet ze niet. Moej' die veniendige
tonge es henne-en-weer-denne zien vliegen!" ,,Drie rnaol is
scheepsrecht," vun Pake. ,,We hebben now drie zien, now kommen
we gienend weer tegen." ,,Dat spiet mij niks," zee etjoongien, die
de griezels over de grauwe gongen. Et was as vuulde hij him veiliger
now ze de Lendebrogge over weren en ze Boekelte aachter heur
liggen tenten. Hij had vier dubbeltjes verdiend, mar hij gong
morgen vaast niet weer mli.
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Nee Pake,
dat was niet goed van jow
Twie peerden kloften deur de zaandweg over Boekelte. Ze
trokken een waegen deur et mulle zaand, dat as waeter weer aachter
de vielen dichtespuulde. De toeten van de vielen schoerden somstieden deur de zaandbulten an weerskaanten. De hoeven van de
zwietende peerden klotsten dof op et zaand as leupen ze op 't waeter.
In de waegenbak, tussen de ziedledders en et veurplaankien was et
waegenkissien zet. Daor zatten Pake en Jan Oepken op. Jan
Oepken leut et leide los hangen. Hi'j haelde et alliend zo now en dan
es op, as de peerden deur et slaon naor de vliegen, mit de stat over et
leide sleugen. Aachter de waegen leupen twie jonge peerden, ze
weren vaastebunnen an de ringen van et aachterstel. Heur
onbesleugen hoeven kloften ok op et doffe, mulle zaand. In de
waegenbak laggen een peer zakken gros. As ze in Diever weren,
zollen Jan Oepken en Pake disse zakken leeggooien in de
waegenbak. Et tuug wodde onder de waegen legd, mit de
disselboom d'r bovenop en de vier peerden zollen ze dan
vaastezetten an et hujraem, dat over de waegen lag. „Et wodt een
hiete dag vandaege Jan," zee Pake. „Moe'n ze beide vot?' „A'k
knap geld beuren kan, gaon ze vot. Mar ik bin d'r niet mit verlegen,
dat ze gaon niet vot veur elke pries," zee Jan Oepken.
Buil kwam in zicht, de zaandweg wodde wat hadder en de
peerden wodden in draf zet. Ze gongen de straote in Buil over en
reden op Doldersum an. Doe ze een witte boereplaetse veurbij
kwammen, zee Pake: „Ik zie gien volk, marweeromme gaon we hier
even an, Jan. Dat mis ik nooit. „Hej daor een bosschop?" vreug
Jan Oepken. „Now nee, bosschop aenlik niet. Et is meer gewoonte.
De meensken zollen et mi'j kwaolik nemen a'k niet ankwam."
„Ken ie die dan zo goed?" „Ja, dat geloof ik wel, deuren deur, mien
ik !" „Mar hoe kom ie now an meensken hier aachter Doldersum?"
„Dat za'k je vertellen, jonge. Die boer het knecht bi'j mi'j west. Et
was een deur en deur oppassende jonge en hiel best in 't wark. Hij
kreeg verkering en doe over trouwen praoten. Vule geld zat d'r niet
aachter, niet bil him en niet bij heur. Mar toch wel zo dat ze heur
redden konnen. Eerst vreug hi'j a'k een huus veur him hadde. Now
ja, dan hej' daor weer zoe'n ding staon en gaon ze bij je weg. Dan
kriej' weer een knecht mit een kassien in't.aachterhuus en daor staot
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je husien. Doe wodde dit verkocht bij een verkoping. Et mos wat
opknapt wodden en et laand was wat op aachter. Doe zee ik: mien
joongien, gao lees mit. Wi'j moe'n dit tegere es bekieken. Ik docht
zo, hij is goed haandig en wet van anpakken. D'r zit veur die jonge
Inden wel een kaansien in. Et wodde niet zo hoge inzet. Et leek d'r
wel op. Wat wollen jow daor now aenlik mit, vreug hij. Asjow wat
kopen willen, dan kuj' vule beter die plaetse in Else kopen. Die staot
ok onder bod. Da's een mooie grote plaetse. Jow heuren toch niet
op zoe'n keuterpollegien as hier aachter Doldersum! Ik zegge: heur
es, die plaetse in Else staot mi'j vusen te vule mit de kop naor
Zorgvlied. (We moe'n hier even bi'j zeggen dat in Zorgvlied iene van
de eerste boerelienbaanken opricht was en dat Pake bedoelde dat
hij tevule hypetheek neudig hebben zol van de boerelienbaank, om
die plaetse te kopen). Hij zegt: mar wat wollen jow d'r dan mit? Ik
zegge zo: now jong, as d'r niet tevule bijkomt, dan wol ik dat
spullegien veur jow kopen, dan hebben jim mitien plak. Bi'j' now
mal boer, zee hij. Wollen jow die plaetse veur oons kopen? Daor
hebben wij toch lange gien geld genog veur! Ik zegge: dat wee'k wel.
Mar ik kope him niet alliend veur jim. Ik heb d'r een bedoeling mit.
En wat is dat dan? vreug hij. Ik zegge: Kiek, as ik naor Dievermaat
of naor Dwingel gao dan is dat een hiele zit veur mij en veur de
peerden een hiele loop. A'k now zoe'n husien van hool-an hadde,
zoas ditte hier, dan wa'k daor aorig mit redded, zie. Man ik wol dat
jow niks zegd hadden, zee hij. Moej'je es indaenken, as d'r nog wat
bi'jkomt, dan gaot et vanzels niet deur. En ik bin now al gek op dat
spullegien en dan hewwe oons bliede maekt mit een dooie muske!
Hij zat te zingen en te fluiten op 'e waegen. As Trien dat wus, zee
hij, dan ston ze te daansen van bliedschop. En dan was 't weer: mar
och, et zal wel niet deurgaon. Et zol te mooi veur oons wezen! Afijn
om een lang verhael kot te maeken, ik heb dat ding doe veur him
kocht. En now moej' es zien hoe as 't d'r bil ligt. Ik nume et ,,Et witte
huus". Ze bin bil de tied, allebeide. En aj' now aovens kommen of
morgens, ze bin altied lieke drok an 't wark. Ja, dat is wel in odder.
En daoromme moe'n wil weeromme ok even an. A'k niet naor de
maat mos, wo'k now wel even ofstappen. Tjonge, jonge, wat is
't hiete." ,,En ik krieg ok dust. Al was 't mar koolde koffie," zee Jan
Oepken. ,,Die kriej' daor niet," zee Pake. ,,Own nee?" ,,Nee, mit de
bruIloft he'k tegen heur zegd: luuster es even, as Pake now bi'jjim
langes komt mit de maat, dan moej' zorgen, daj' wat te eten hebben
en wat in de kruke. As 't ok mar ien keer mis is, zeg ikje mitien de
hypetheek op. Now en d'r mekeert niks an, heur. Nooit !" , ,Veurjow
hooi ik altied een kruke appat," zee hij, ,,daor komt gien aander
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an!" ,,We gaon d'r an," zee Jan Oepken, ,,dat wi'k wel es
mitmaeken
Et was drok in Diever en et vul niet mit om op de peerdemaat een
plakkien in 't schaad te kriegen, onder de oolde dörpsieken die daor
stonnen. Ze hadden de peerden nog mar krek an 't grös, doe de
eerste koper al opdaegen kwam, mar et gat in de priezen was nog te
groot. ,,Pake, we gaon eerst om koffie," stelde Jan Oepken veur. Ze
gongen de bakkeri'je in en veur ién dubbeltien kregen ze een groot
stok Drentse stoete mit dikke botter en een kop koffie. Daor
knapten ze van op. ,,Daenken jow d'r omme da'k vanmiddag een
Drentse stoete veur Beppe mitkriegeT' vreug Pake an et
vrommesien, dat bediende. ,,En ieje, Jan?" ,,Ja, da's vanzels, af
gien Drentse stoete mitnemen bi'j' niet op Dievermaat west," zee
Jan Oepken. ,,l-Ieur ie et maegien?" ,,Omdat jow niet iederiene
binnen, za'k veur jirn ieder een stoete an de kaant leggen," zee et
maegien. ,,Ken ie him ok al?" vreug Jan Oepken lachende. ,,Wie zo!
Pake niet kennen," zee et maegien. ,,j1 komt hier ommes alle
jaoren! Wat zeg ie, Pake t" ,,Ie hebben geliek, mien maegd. A'k niet
op Dievermaat kom, het 't veur mi'j gien zoemer west." ,,Ja, is dat
now om Dievermaat of om dit maegienT' vreug Jan Oepken
plaogerig. ,,Pake komt ok wel een betien om mij, now Pake?" ,,Een
betien wel, ja, mar altied in 't nette. Jan Oepken wil een hiel aandere
kaant nut," zee Pake. ,,Wat wij tegere weten, het hij niks mit
neudig. Dat blift stiekem onder oons now?" Ze klopte de oolde baos
vertrouwelik op 'e schoolder.
,,Now Jan, now moet et mar wezen niet!" zee Pake. ii'] wus wel
dat as et slim gezellig gong, Jan Oepken best in staot was om zien
peerden een posien te vergeten. Over belangstelling hadde Jan niet
te klaegen. Zien twiejaorigen stonnen d'r riant veur en bij et
veurdraeven nammen ze de veurbienen flink op. Mar de eigener was
wat stroef in 't vraogen. Pake gong intied mar es naor de koenen te
kieken. De kliedwaegens mit de witte zeilen, waor as de biggen
dikke in 't stro in laggen, stonnen riegel an riegel. Dan greep de
eigener een aachterpote beet en toonde de vette, raozende bigge, op
'e aarm. Een aandere keer zocht een koper de beste d'r nut en tilde
de biggen an een aachterpote op. Pake geneut van zokke dingen.
Even laeter kuierde hij over de lappiesmaat, waor de gezette
Drentse boerinnen mit gooiden of zuiveren ooriezers op
ommegraaiden in lappen, kaant, knopen en doeken. Et was een
fleurige maat. Doe Pake een harbarge de geunst andaon hadde,
zette hij weer of naor de peerdemaat.
_Ncw en?" vreug hij Jan Oepken. ,,De bles is verkocht. De brune

het wel belangstelling, mar ik zit zeker nog wat te hoge inde boom!"
,,Now boer, ik komme nog ien keer weeromme. Ik zal d'r nog vief
gulden bij doen en dan is 't graeg of niet! Ik komme niet weer bij je,
dat moej' goed begriepen." De hanen klapten op mekeer. ,,Doen?"
,,Et verschil dielen!" zee Jan Oepken. ,,Vief gulden en gien cent
meer!" De koopman dri'jde him omme, as zol hij zo votlopen. Mar
Jan Oepken bleef kalm. ,,Maek d'r een tientien van, eers durf ik niet
bil de vrouw thuus te kommen."„Stakkerd,” zee de koopman, ,,zit
ie zo onder de pantoffel? Ik heb medelieden mitjow. Kriej' soms
ok nog mit de tange." l-Ii'j lachte smeels. ,,Krek waj' zeggen," zee
Jan Oepken. Hij wus donders goed dat mit een grappien in de
haandel hiel wat daon wedden kon. ,,Ik heb je al tevule benden
man, dan gaot et mar over. Mar ie bin tegenjezels." ,,Tegen mezels,
ja, mar veur een tientien! Ik heb zeuven kiender te onderholen.
Daor komt wat veur kieken en veurjow is 't niks. Et gruuit jow op 'e
rogge!" ,,Dus niet doen?" ,,Nee, een tientien d'r bil." ,,Lao 'k de
wieste dan mar wezen," zee de koopman. ,,Mit een schiethakke as
jow is toch niks te beginnen. Verkocht!" En zo gong dejonge brune
ok in ere hanen over. In de harbarge wedde ofrekend en daor mos
een branewientien bil om de koop te bezegelen. ,,Zegen mit et
geld." ,,Zegen mit et peerd." ,,Daanke, mar ik verdiene d'r gien
bliksem an." ,,Niet naokaorten," zee Pake. ,,Nee, dat geft ok niks
oolde baos," zee de koopman. ,,Et beste."
,,Now moe'n wil eerst mar wat eten," vun Pake. ,,En dan liekt et
mi'j et beste toe dat we mar rutereren." ,,Best," zee Jan Oepken.
,,Mar we nemen eerst nog iene. Ik hebbe ze knap verkocht!" En de
kastelein schonk nog es in. Mit twie Drentse stoeten in 't
waegenbakkien gongen de beide manluden weer op huus an. De
peerden draefden fleurig. Ze hoefden de twie jonge peerden now
niet mit te trekken. Mar tussen de bos was et smoekies en Jan
Oepken leut ze dan ok al gauw es stappen. Zo now en dan vuulde hij
even an de jasse as zien beurs d'r nog wel in zat en dan glimkte hij
tevreden. Et was Pake zien tied veur et middagslaopien, dat die was
ok rustig. Doe ze in de buurt van et Witte iluus kwammen, leefde
hij weer wat op. ,,Jan, ie vergeten et Witte Huus niet, now?" ,,Nee,
heur, daor gaon we an. Trouwens, et past mij ok wonderwel, geleuf
ik." ,,Hej' soms nood?' vreug Pake. ,,Ja, ok en ik bin slim waarm."
Even laeter dri'jden de peerden mit een grote hoge de dam in.
,,Moe'n we nog uutspannen, wat donkt je?' ,,Och, ik zol ze mar
even an de waegen zetten. Ze moe'n ok wat drinken hebben. De
dieren moeten aorig zwieten vandaege. Ze zullen wel dust hebben,"
docht Pake. Trien kwam al om de hoeke van 't huus. ,,lk docht al,"
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zee ze, ,,dat we volk kregen vandaege, et is Dievermaat hen?" ,,Kuj'
oons wel brukenT' vreug Pake. ,,Jow altied Pake, dat weej' wel,"
lachte Trien. ,,Ik zal mitien Auke even roepen, die is op de bouw an
't wark." Ze draefde bij huus langes naor aachteren, zette beide
hanen as een toeter an de mond en reup zo hadde as ze kon; ,,Auaukee! !" De gaasten zaggen dat een man hiel in de veerte een
schoffel of zo wat henne in de hoogte stak, as teken dat hij et heurd
hadde. ,,Jk kommer' ,,Kom mar mit, dan gaon wil in huus,"
nuugde Trien de beide mannen. ,,lloe gaot et hier, Trien?" vreug
Pake. ,,Oh, best heur. Ja, wil bin best tevreden. We hadden van
't jaor elf veerskalfies van de vieftien en d'r liggen twaeif beste
biggen bil de motte. En nog gien iene dood. Dat is best gaon hen?
Mar wat willen jim gebruken? Auke komt zo daolik wel. Ik hebbe
wat sop kookt en een schinkebrogge d'r bil, docht ik. Dat lussenjim
toch wel?'.' ,,Oe ja, mien maegd, da's best," zee Pake. ,,Maek mar
niet te vule drokte." ,,Jow ok?" vreug ze Jan Oepken ,,Vrouwgien,
ik lusse van 't hiele varken, aj' mii begriepen." ,,Dan za'k daolik wat
klaor maeken." ,,Ik kan dejasse wel even uuttrekken, now," zee Jan
Oepken. ,,Ja heur, doe mar krek aj' thuus binnen. Daor is Auke ok
al. Now Auke, wat he'k je zegd? Et is Dievermaat vandaege, Pake
komt!" ,,Goeiedag," zee Auke. ,,Hoe gaot et d'r mit? Nog altied
lieke vlogge?" ,,Onkruud vergaot niet," vul Jan Oepken d'r tussen.
,,Die man wodt nog honderd as hij zo deurdot." ,,Now, da's mooi,"
vun Auke. ,,Ie kun mij nooit te oold wodden, Pake!" ,,Je moe'n
mar niet te vule naor him luusteren," zee Pake. „Hij het altieden
een hiele protte praoties en dat zal hij ok wel holen!" Zo gong et
nog even deur, totdat Trien mit de dampende soppanne kwam en
brood mit schinke en roggenbrood mit spek op 'e taofel zette.
,,Smaekelik eten," nuugde Trien. ,,Et zicht d'r mar lekker uut, we
mossen mitien mar anvalen, Pake," dochte Jan Oepken.
Intied dat ze zatten te eten, vertelde Auke over et beloop op zien
bedrief en de beide manluden luusterden andachtig. ,,Waor waj'
now mit doende?" vreug Pake. ,,lk zat in de doevebonen. Dat is een
best verbouw hier, mar d'r zit nogal wat kwaod in, ontuug bedoele
ik, en dat moej' veur blieven. Zodoende wa'k an 't schoffelen, zie.
Trouwens, mit dit waarme weer komt d'r ok zwatte luns in. As 't an
mii lag moch d'r vanaovend wel een beste onweersbujje kommen.
Dan spuult dat spul d'r weer wat of." ,,Zeg Auke, kan ik hier ok
even aachteruut? Ik wol wel even naor 't husien," zee Jan Oepken.
,,Jaowel heur," zee Auke, ,,hier deur disse deure rechtuut, dan koj'
op 'e gröppe en op 't aende vien ie dan wat aj' zuken." ,,Mooi zo
,,Now moej' es oppassen," zee Pake. ,,We zullen die
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praotiesmaeker es even te fieter nemen." Hij gong naor dejasse van
Jan Oepken en haelde de grote beurs uut de binderbuse en stak die
in zien eigen buse. ,,Niks zeggen, dan zuj' es wat beleven !" ,,Mar dat
mag toch niet," vun Trien. ,,Och, d'r is zovule dat niet mag, mar
waor as de keuning gien weet van het," zee Pake. „Hij het twie
jonge peerden verkocht, dat d'r zit wel wat in."
Jan Oepken kwam weer in huus en ie konnen him anzien dat hij
optocht was doe hij weer bij de taofel zitten gong. Intied was Auke
naor de kelder gaon en kwam mit de kruke anzetten. ,,Trien, hej'
even twie glassies," vreug hij. ,,Ik zal mar drieje haelen, d'r komt
jow ok wel iene toe," vun Trien. ,,We hebben et hier mar best niet,"
zee Jan Oepken, en sleug Pake op 'e schoolder. I-li'j was meraokel
best te spreken. ,,Ie hebben et hier mar dikke veur mekeer. Gaot dat
hier altied zo, Trien?" ,,Da's ofspraoke," lachte Trien, ,,dat et kan
niet aanders, hen. Mar al was dat niet zo, dan hoefde Pake hier nog
nooit veurbi'j te gaon. Wat hij en Beppe veur eens daon hebben,
dat doen d'r niet vule !" ,,Hang him now niet alles an de neuze,"
waorschouwde Pake. ,,Hi'j is toch altied al ni'jsgierig genoeg." ,,Ik
zegge niks meer," zee Trien. ,,Et is wel goed zo. Auke, moe'n de
mannen et vee ok nog even bekieken, dan ruum ik de taofel op. Toe,
jim moe'n nog es uuthaelen dan schink ik nog es in!" ,,Jim weten
da'k mennen moet, hen," zee Jan Oépken. ,,Et liekt mij aanders toe
datjow van de eerste ok niet ommevalen binnen wel?" kwam Auke
tussenbeiden. ,,Temeensen a'k dat zo zie..." ,,Hi'j, hij T' vul Pake in,
,,him kriej' niet onder de taofel. Perbeer et mar niet, want aanders is
de kruke zo leeg en dan kuj' an him nog niks weten!" ,,Now
overdrief ie toch wel, Pake!" ,,Now ja, wel een betien. Mar ie bin
zo op 't schik." ,,Man, hoe kan 't ok aanders. We valen hier toch
zeker zo mit et gat in de botter. Af dan nog niet tevreden binnen!
Mar alle gekhied op een stokkien, Auke, ik maeke je mien
complementen over je vrouw. As ie et spul ok zo goed in odder
hebben, dan komt et wel goed mit jim !" ,,We zullen et bekieken,"
zee Auke. ,,Dan bij' zels oordielen." ,,Dat is wel goed," zee Pake.
,,Dat wee'k al lange." Doe Trien de deure uut was, zee Jan Oepken,
die praoterig begon te wodden: Ja jong, et is een veurrecht af een
vrouw hebben mit goold in de hanen. D'r bin een buit die een
vrouw hebben mit een gat in de hanen en da's niet best! Reken daor
mar op!" ,,Daor is wel wat van an," antwoordde Auke bedeerd.
,,Wat dat angaot kan ik et niet beter weensken." Ze bekeken et vee
en de manluden weren slim tevreden. Doe ze weer in huus
kwammen, zee Jan Oepken tegewTrien: ,,Heur es, ie hebben et best
veur mekeer hier in huus, marjow man zien wark kan ok bekieken
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lieden. Tjonge jonge, wat hebben jim alles netties veur mekeer!"
,,Jaowel now?" lachte Trien, en ze stompte Auke speulenderwieze
tegen de bost: ,,Ja, Auke is een beste boer," en wat eernstiger d'r
aachteran: ,,En ok een beste man, heur!" ,,Mar Pake, hoe goed as
wij et hier ok hebben, we moe'n naor huus. An alle mooie dingen
komt een aende. De vrouwluden wo'n ongerust as we zo lacte
thuuskornmen. Ik zal de jasse antrekken en dan gaon we vot."
Hi'j pakte de jasse, trok die an en doe kwam et... Hij gong even
mit de haand over de buse, om te vulen as de beurs d'r nog was. Doe
inienend verscheut hij van kleur. lli'j stak de haand diepe in de
buse.. leeg! Mit grote ogen steerde hij de eren an. Fli'j zee gien
woord, mar et was him an te zien, dat him van alles deur 't heufd
gong. Was dat hier meugelik?! ,,Wat hej' Jan?' vreug Pake, ,,wat
doej' toch nuver." ,,Dit is wat!" raosde Jan Oepken. ,,Mien buse is
leeg. Mien geld is vet!" ,,Dat kan toch niet," miende Pake. ,,Jow
beurs moet d'r toch wezen!" ,,Mar hij is d'r niet!" raosde Jan
Oepken weer. ,,lli'j kan niet vot wezen," zee Pake. ,,We bin nargens
aanders west as hiere." lli'j docht even nao: ,,We hebben op 'e
waegen zeten." ,,Doe hak him nog!" ,,Ie bin naor 't husien west."
,,Mar et geld zat in dejasse !" ,,Dat daenk ie, mar hef et doe niet in
de broeksbuse daon?" ,,Nee, dat geleuf ik niet." ,,Daor hej' 't al,
geleuven!" zee Pake.,, Man, zoks doej' altied zonder d'r bi) te
daenken. Weef wat, kiek mar es bij et husien. En as et geld daor niet
ligt,ja dan moej' mar es even ruren, et kan d'r wel invalen wezen, mit
daj' zitten gongen. Ik zol mar es kieken a'k jow was."
Jan Oepken hong de jasse weer aan de knoppe van de stoel en
draefde naor 't husien. Hij tilde et lid van de brille en keek
andachtig in de stinkende kolk d'r onder. Lag daor wat? D'r leek
wel wat te drieven. Hij keek om him henne en zag een stok latte
liggen. Hij sprong d'r op of en begon te ruren...
Intied hadde Pake de beurs weer in de jassebuse stopt. ,,D'r
henne!" zee hij. „We moe'n zien wat as hij uutspoekt." Mit
medeliedzeme gezichten kwammen ze mit 'n drienend bij Jan.
_Hei' al wat vunnen?" vreug Pake ,,Nee zeker?" ,,Niks," kreunde
Jan Oepken. ,,Mar dan ok hielemaole niks. Mar dat kan niet! Et
kan niet! Et kan niet! !" ,,Now om je de waorhied te zeggen, ik mag
je graeg zo zien ruren in 't husien, eerlik Jan, dat is een mooi
gezichte, mar et kan niet, dat bin ik mit je iens." ,,Wat bedoel ie?"
,,Ik bedoele da'k ok es in jow jasse vuuld hebbe en de beurs zit d'r
wel in. Ie hebben tegen et vel van je neuze ankeken." ,,Heb ie him
vunnen?" vreug Jan Oepken. ,,Heb ie him?" ,,Nee," zee Pake, ,,ik
hebbe him niet, want hij zit in jow jasse!" ,,Ie liegen!" reup Jan
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Oepken. Mar an de lachende gezichten van Anke en Trien zag hij
dat de beurs terechte was. ,,Pake wat bin ie een grote smeerlap. Da's
now weer krek zoe'n streek veurjow. Man aj' es wussen, hoe as ik in
mien stinkerd zat. Ie oolde smerige smeerlap!" zee hij zenewachtig
lachende. ,,Ja," zee Pake die ok lachte, ,,ie zeggen now wel van
smeerlap, mar wie zat zo krek in 't husien te ruren? leje of ikke?"
Doe ze weer in huus weren, zee Trien: ,,Ik geleuve, dat et et beste
is, da'k nog mar es inschinke, want eers gaonjim nog ruit ruzie naor
huus. Mar ik vien toch, nee Pake, dit was niet goed van jow."
,,Waacht mar, ik krieg him wel weer. We kennen toekeer! Daor kuj'
donder op zeggen!" driegde Jan Oepker. As goede vrunden gongen
ze vet en brochten heur Drentse stoeten veilig thuus.

W

Uut boekspek eten
Haarm Post hadde daegs teveuren et grote varken slaacht. Doe et
dier an de ledder hong mit een spoorstok deur de hakkepezen zee
Haarm: ,,Wat een knaop boer, en wat zit d'r een vet in!" Hij hadde
een briede streke boekspek ofsneden en tegen de boerinne zegd:
,,Jow kun mar beginnen te branden. Mar ien ding zeg ik je,
morgenaovend lopen ze hier allemaole mit de broek los!" Daegs
nao et slaachten was et de gewoonte om uutbraoden boekspek te
eten. Dan wedden de lekkere plokwosten ok maekt, de dikke ronde
gotwosten en de nog dikkere bloedwosten. Daor zat dan
roggenmael in mit stokkies spek. Op die dag kwam Pake altied te
boekspek eten. Mit zien sleep-stip stokkien was hij de Boverweg
langes kommen, bij de eerpel- en rogge-akkers langes lopen en dan
deur et hekke over de greide die aachter de plaetse lag. Et vul op
dat hij wat zachieser leup as veurhenne. ,,Een best varken, meer as
een stientien spek. Daor kommen jim de winter wel mit deur!"
dochte Pake, doe hij et varken bekeken had. ,,Oe nee, Heit, daor
kommen wij d'r lange niet mit. D'r moet van 't winter nog wel een
halve pinke bij."
An de taofel gong et gezellig toe. lederiene taastte mit graegte toe
en et vet dreef pattie om de mond. ,,Toe Heit, ie moe'n nog wat
nemen. Ie hebben wel es meer eten," nuugde zien dochter. ,,Nee, ik
bedaanke !" zee Pake. ,,Ik moet mar niet meer hebben. Et gaot mi'j
now krek as die bakkiesman, die onder 't eten bij een boer kwam.
Schik an en eet mar mit, zee de boer. Now dat kon'k wel doen as d'r
genoeg is. Mar ik wil jim niet tekot doen. Gien spraoke van, d'r is
zat. Now die bakkiesman at as een turfgrever. Doe 't eten darm was.
zee hij: tjonge, jonge, wat was dat lekker! Mar wat hebben we now
aenlik had? Dit, zee de boer, dit is slubberdewumkesop. Wat zeggen
jow... slubberdewumkesop? Wat is dat? Hiel ienvooldig man. Wij
hebben gister een toom biggen kregen en doe het de motte naachs
een peer dood legen. Now de rest begriep ie wel! Now die
bakkiesman was gauw de deure uut." ,,Heit hool op, ik wor d'r
beroerd van!" reup zien dochter. ,,Kuj' et nog reerder opdaenken ?"
,,Oejaowel," lachte Pake. ,,Aj' d'r opgesteld binnen."„ Vertellen !"
reupen de jongen en de knechten in koor. ,,Now, toe dan mar," zee
Pake bedeerd. ,,Mar jim moe'n d'r wel tegen kunnen. Op een
aovend zatten ze bi) een boer te eten. D'r sten een grote schaole mit
roggenbri'j op 'e taofel. Doe kwam de schoelemeester d'r in, een hiel
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aorige, slim maegere man. Woj' mit-eten Meester? vreug de
boerinne. We zitten krek an de roggenbri'j. D'r zit wel es een klutien
in, mar daor kan ik niet veur wezen. Et is hiel vrundelik vanjow, zee
Meester. En om de waorhied te zeggen, bril mit een klutien d'r in
vien ik aenlik nog et lekkerste." Et duurde dan ok niet lange of
meester schepte braof mit nut de schaole. Daor kreeg hij een dikke
klute op de lepel. Meester lachte: Dat tref ik. Hij beet in de klute, en
trok doe een mal gezichte... Inienend vleug hij overaende en de deure
uut." Pake hul him stille..... Waoromme aenlikT' vreugde knecht.
zee Pake. ,,Dat was 't 'm now krek. D'r zat een dooie moes in
die klute." De jongen vunnen et prachtig, mar heur mem zee:
,,Pake, aj' now niet opholen, gao ik de deure uur. Bah, wat een
verhaelen!" ,,Dat bin 'k mit je iens maegien," zee Pake. ,,Mar ik
kan ok niet helpen dat et zo gebeurd is, hen." ,,Now zal ik ok es wat
vertellen," zee de knecht. ,,Is 't weer zo reerT' vreug de boerinne.
,,Oe nee, hiel aanders. D'r weren es een boer en boerinne, die bar
zunig weren. De knecht en de maegd kregen amper zat te eten. Op
een middag zollen ze riezenbri'j eten. Mar ries zat d'r haost niet in.
Et was alliend mar wat ofroomde melk. Dat begon de knecht te
vervelen. Hij pakte zien lepel, zoe'n grote platten iene van tin, daor
af zoe'n grote mond van kriegen, en stak die ondersteboven deur de
bri'jschaole. Zit op, die mit wil! reup hij, en doe de lepel an de ere
kaante van de schaole d'r weer uutkwam, zat d'r iene rieskorrel op.
Wat moet dat betekenen? vreug de boer. Dat mdej' now veur
jowzels mar uutmaeken, zee de knecht. Mar ien ding hadde hi'j d'r
mit wunnen, et eten wodde laeter een stok beter!" De jongen
gniffelden: ,,Zit op die mit wil!" Dat vunnen ze prachtig. ,,Jonges,
now even stille wezen," zee Heit.
En even laeter gong ieder weer an zien wark. ,,Fleit, ik hebbe veur
Beppe een huspottien klaor maekt. Wi'j' dat dommiet even
mitnemen?" ,,Graeg mien maegd, ie wo'n bedaankt." ,,Ae nee, dat
hoeft niet!" ,,Nee, dat wee'k ok wel. Mar et heurt zo," vun Pake.
Doe nam hij de stap weer op. De rooie buusdoek mit de huspot in
de iene haand en et sleep-stip-stokkien in de aandere. ,,Ik wete niet,"
zee de boerinne tegen heur man, ,,mar mij donkt dat Heit de oolde
niet meer is. Hij tackelt of, hij et ok niet zo goed meer. Ik weet niet,
ik weet niet..."
,,Een best varken," mompelde Pake. ,,Mar et is krek of et me niet
meer zo lekker smaekt as dat wel west het. Zol de mesiene an aende
raeken? Ik weet niet, ik weet niet..." Tegen Beppe zee hij, dat hij
een mooie dag had hadde. ,,Daor teer ik weer een hiel schoft op,"
zee hij. En Beppe glimkte. Ze wus hoe as Pake van zokke daegen
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genieten kon. ,,Hej' ok nog een slokkien had?' ,,Ja, dat he'k wel.
Mar et vul niet zo goed. Ik hebbe d'r wel es meer genot van had. Et is
vandaege krek of me de maege... hoe za'k et zeggen... een betien
smoesterig is." ,,Och ja," vun Beppe, ,,dat kuj' wel es zo hebben. Et
vaalt wel es ongeliek. Jonge, jonge, wat hej' een lekker huspottien
mitneumen. Dat liekt mar best. Een best varken zeker?"
,,Meraokel," zee Pake. ,,Mar et boekspek-eten is oflopen, moej'
mar rekenen. Ik kan d'r niet zo best meer tegen. Dit is wel de laeste
•keer west." ,,Och kom," zee Beppe. ,,Toekem jaor bi]' dat weer
vergeten. Temeensen ik hope daj' et nog wat in de bienen holen. Ik
zol niet weten hoe a'k me redden mos zonderjow." ,,Heures mien
kiewiet, alles het zien tied. En stel es dat d'r wat mit mi] gebeurde,
dan zollen de jongen jow d'r wel deurhelpen. Zo moej' mar
rekenen." ,,Och jonge, et geile spek ligtje wat zwaor op 'e maege en
now bi]' ok wat zwaor op de haand. Morgen bi]' de oolde wel
weer."

L;i

Ni'jjaorsdag
Ooldejaorsaovend hadde Pake altied dezelde bezighied. Ni'jjaorsdag kwammen alle kleinkierider te ni'jjaorwinnen. Pake hadde
dan - dat gong al jaoren zo - veur allemaole een aorighietien maekt.
Dat aofighietien was, dat hij veur ieder kleinkiend een dikke appel
uut de kelder haelde en daor zovule centen indrokte as hij d'r mar in
kriegen kon. Dat liekt zo op 't oge een onsmaekelike zaeke. Mar in
pake zien tied kenden ze et woord hygiëne nog niet en d'r wedde ok
niet naor leefd. De jongen haelden de centen begerig nut de appels
en atten die dan lekker op. Et woord bacteriën kenden ze ok niet en
zodoende hadden ze d'r ok gien last van. Beppe was dan ok drek
doende. Ooldejaorsaovend kreeg ze van heur dochter een grote
schaole mit euliekoeken die Ni'jjaorsdag onder de grote kop van de
klomkachel zet wodde. Fuliekoeken mossen waarm eten wedden.
Dan dee ze in een koeme wat frambozebraandewien of wat wien van
zwatte beinen. Dat wedde dan goed anlengd mit waeter, want och et
bin nog mar kiender, vun Beppe. Mar veur dejongen was et krek as
kregen ze ok wat uut et glassien, krek as de grote meensken. D'r
kwam altied goed wat suker in en et smaekte meer as lekker! Veur
jongen die bil de deure kwammen te ni'jjaorwinnen, hadde Pake
een appat pottien mit centen. 0k dat was gebruuk, de goeie
weensken wodden beloond mit centen.
Veur Bouwe de postbode hadde Pake wat in de flesse. Bouwe was
zoe'n dag in goeie doen. Hoe meer kaorties as hij of te geven hadde,
hoe rejaolder de meensken weren. ,,lk vien 't mar begreutelik om te
bedaanken," zee Bouwe. ,,De meensken willen et je graeg toe en
moej' dan nee zeggen? Dat gaot now ienkeer niet." En zo nam
Bouwe, huus nao huus, ien of twie borrelties op, meerstal
braandewien. Dat in 't !aeste pattie kaorties op verkeerde adressen
kwammen, nam gien iene him kwaolik. ,,Bouwe kan in 't laeste niet
zo goed meer zien," zeden de meensken, en onder toekeer ruilden ze
de verkeerd bezorgde kaorties.
Ni'jjaorsmorgen zat Pake mit de lange kalken piepe an noflik in
zien rieten stoel mit et platte kussentien vol kattehaor, de vesite op
te waachten. De bienen hadde hij op 'e grote tromme van de
klomkachel. De turfbak zat vol talhoolties en turf. De appels mit de
centen d'r in laggen boven op de kachelkop. Waor ze op de waarme
kop laggen bakten de appels een betien bruun. Mar dat was niet zo
slim. ,,Gelokkig ni'jjaor Beppe! Zegend ni'jjaor Pake!" ,,Daanke-

wel kiender, insgelieks! Gao d'r mar bij zitten. Krieg zels mar een
stoel an!" lene van dejongen ston te kieken naor een mooi Arabisch
peerd dat steigerde an de haand van een rappe neger. ,,Dat vien ik
toch zoe'n mooie prente!" zee hij. ,,Ie holen zeker van peerden?"
docht Pake. ,,Och dat wee'k niet, ik vien 't zomar zoe'n mooi ding.
D'r zit zoe'n leven in dat peertien !" ,,Dan moet ie dat laeter mar
hebben, as Beppe en ik d'r niet meer binnen," vun Pake. ,,Oe, mar
daor is 't mi'j niet om te doen!" ,,Nee, dat begriep ik wel. Mar hoe
was 't thuus?" ,,Best, heur. Ze kommen vandemiddag!" ,,Mooi! En
jim hebben daenk' al zien, dat et een best bi'jejaor wodt, van
't jaor?" ,,Nee," zeden dejongen benijd, ,,hoe kuj' dat zien?" ,,Kiek
es," zee Pake, ,,as op ni'jjaorsdag de zunne goed schient, dan komt
d'r et hiele jaor flink zunne en dan kun de bijen goed hunning
haelen, begriepen jim?" ,,Zol dat wel altied zo uutkommen, Pake?
Ik twiefele d'r an," zee iene. ,,As et niet zo was, dan ha'k et niet
zegd vanzels !" ,,Zokke dingen sleugen ze vroeger zeker acht op?"
vreug de ooldste. ,,Och ja, dat was doe ien keer zo," zee Pake. ,,De
meensken nammen d'r doe de tied veur. Now moet alles lieke
hadde gaon. Lopen gaot niet hadde genoeg, now moe'n ze neudig
een fiets hebben. Et is al marjaegen, jaegen !" ,,Ja mar, Pake, mit de
fiets kuj' vule gauwer. In een ogenblik bi'j' henne-en-weer-omme
naor 't dörp. Aflopen moeten bi'j' zomar een half ure kwiet!" ,,En
wat zol dat dan nog?" vreug Pake. ,,Now, in die tied kuj' aanders
hiel wat doen !" ,,Zo is et," vun Pake, ,,warken, warken en ze hebben
in 't laeste gien tied meer om te !even !" ,,Ja Pake, mar zoas et
vroeger gong, kan et now niet meer. D'r moet vule meer uuthaeld
wodden. Bin jow wel es bij mien proefveltien west? En weej'
hoevule eerpels a'k d'r ofhaeld heb? Veertig rondde! En veur die
tied was et heide en gruuide d'r niks." ,,!k zal et wel verkeerd
bekieken," zee Pake. ,,Ik raeke op aachter !" ,,Jow bin ok al zo oold,
Pake." ,,Ja mien jonge, dat is zo."
,,Zeg Pake," vreug de jongste, ,,weten jow ok hoe as ze an de
naeme Meulehoek kommen? !k heb daor nooit gien meule zien!"
,,Jaowel mien jonge. Daor het vroeger een meule staon, mar die is
verbraand." ,,Verbraand? Hoe kwam dat?" ,,Now, dat gebeurde
mit een storm. Wi'jert, de mulder daor de meule van was, was al
oold. Hij leefde veur zien meule. Doe et zo stormde, docht Wi'jert:
Blikstienders, dit komt niet goed. De meule staot mit de kop van de
wiend. Ik zal him bi'jdri'jen. Hij gong de meule in, krek doe de
storm op 'n slimsten was. Hij kreeg him los om him bij te dri'jen en
doe gong et mis. De meule sleug deur de vang en daor begon hij te
dri'jen! Nee, te vliegen! De hiele meule ston te schudden en te trillen.
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En wat Wi'jert ok perbeerde, hij kon him niet an. En as et zo veer is
begint de ieken asse te gloeien. Krek zoas de Indianen vuur maeken.
Al hiel gauw vleugen de vonken d'r of. Et riet van de kop begon te
branen. Et was een ofgrieselik gezichte. Et vuur spatterde alle
kaanten nut en daor dri'jden de wieken as gekken deurhenne. Ik was
doe braandmeester, mar och heden, mit oonze leren emmerties mit
waeter konnen we niks beginnen. We mossen ok nog goed
uutkieken, want et hiele zaekien kon zo tegen de grond klappen en
wie d'r onder raekte was dood. D'r bleef van de hiele meule niks
over as inkeld de muren." ,,En de mulder dan, Wi'jert, zat die nog in
de meule?" ,,Nee, die is d'r nut kommen. Mar hij zee: de meule
verbraand, now is 't mit mij ok oflopen." ,,Was dat ok zo?" „Hij
het nog zowat een weke op bedde legen, doe was 't gebeurd mit him.
lli'j en de meule gongen zowat toegelieke vot. De meule is nooit
weer opbouwd. Mar et hiet daor nog altied de Meulehoek. Hij is
op 't West weer opbouwd deur Riekend Steunebrink." De jongen
vunnen et een mooi verhael, mar was et waor wat Pake vertelde?
Pake kon altied zo mooi vertellen, mar of et allegeer krek zo was?
Daor mof mar niet naor vraogen!
Doe kwam Bouwe d'r in en Beppe vun dat et now tied wedde om
op euliekoeken te trakteren en een glassien in te schinken. De
jongen vuulden heur al groot. ,,Zegend Ni'jjaor," zee Bouwe. ,,Hier
hebben jim vieftig kaorties. Ik lepe d'r haosl kroem van." ,,Dan
hebben ze oons niet vergeten," zee Pake. ,,Veur jow ok een
Gelokkig Ni'jjaor. Woj' et mitien bedrinken?" ,,Dat kon ik wel
doen," vun Bouwe. ,,Et jaor is krek begonnen, laoten we et mar
goed inzetten!" Now, dat dee hij dan ok, hij sleug zien glassien in
ien keer aachterover. ,,Nog iene?" ,,Toe dan mar. Op ien bien kuj'
niet lopen." En et twiede gong etzelde pattien langes. ,,Nog iene?"
,,Nee, blinders, nee, ik moet nog veerder en ik zal nog wel es tegen
iene anlopen. Now, morgen heur!" En Bouwe gong veerder om et
gelok nut te dielen.
,,Hoe gong dat now, af vroeger nut vrijen gongen?" vreug de
ooldste. Mit die vraoge was hij al zoe'n betien doende. ,,Now," Zee
Pake, ,,dat was niet zo hiel ienvooldig. Nee, nee." Hij zat even te
prakkeseren. ,,Hoe kwaj' an een meid, Pake?" ,,Ja, hoe kwaj' d'r
an? Ie kenden ze allemaole. En af om verens wollen, dan gong ie
naor Stienwieker maat mit Elfduzend of naor de Gerdiek mit de
naojaorsmaat of zo. Et slimste was af d'r om verens op nut gongen,
daj' dan altied last hadden mit de jongen nut dat dörp, of mit de
jongen nut de dörpen daor aj' deur mossen. Die mos ie dan een
draankoffer brengen." ,,Wat was een draankoffer'?" ,,Now, dat
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begriepen jim wel, dat was een flesse draank en aj' die geven hadden,
dan haj' gien last meer." „Mar hoe kwammen jim d'r dan?"
„Lopende, of mit peerd en karre of op 't peerd." „Waj' nooit
bange?" „Now, soms wel. Mar ik hadde altied een revolver bi'j me.
Daor zatten zes koegels in. As 't wezen mos en ze grepen et peerd bi 'j
de bek, dan scheut ik in de locht. Deur de regel wollen ze dan wel
lopen!" „Niks veur mij," besleut de ooldste. „Och," zee Pake, „et
was mar ien keer in de vier weken. Dat was et gebruuk zo!" „En
kenden jow die vremde maegies dan wel?" „Now, niet altied. Mar
op de maat was altied een zwatte spiegel. Aj' daor inkeken, dan zag
ie de vrouw daor aj' mit trouwen zollen. Dus ie wussen d'r wel wat
van!" „Is die zwatte spiegel d'r niet meer?" „Ik heur d'r nooit meer
van, ie wel, Beppe?" Nee, Beppe heurde d'r de laeste Lied ok niet
meer van.
„Waoromme bin jow mit Pake trouwd, Beppe?" Beppe lachte.
„Nowja," zee ze, „Pake vreug of ik mit him trouwen wol. Now en
dat leek mij wel goed toe. Dat doe is et deurgaon!" Daor was et
veur Beppe mit ofdaon. „Was 't een grote bruiloft?" „Ja," zee
Beppe, „ dat was et zeker. Vroeger gongen we mit et rietuug naor et
gemientehuus en aj' dan weeromme kwammen, hadden de kiender
van et dörp allemaole knipsels maekt. Waor aj' dan langes
kwammen gooiden ze et rietuug vol mit die snippers. Now en dan
mossen ze trakteerd wodden vanzels. Mar now moe'n jim opholen
te vraogen. Drink mar es en tel de centen die in jim appels zitten !"
Now de buit vul mit, en bliede en opgeruumd zetten ze weer op huus
an.
Doe ze thuus kwammen zat Jan van de buren mit zien maegien
Aofien in de veurkaemer. Dat was zo et gebruuk. fleur oolden
weren naor de buren te Ni'jjaorwinnen. Ze vullen weer mit smaek an
op 'e euliekoeken die heur zussien veur de gaasten opwaarmd
hadde. Ze was niet zunig mit de suker. De euliekoeken weren lekker
en et glassien rezienen niet minder!

Pake wodt minder
Doe de kleinzeune opeen waarme middag in juli uut schoele weg
even angong om dag te zeggen, vun hi'j Pake in de blieke. Mar d'r
was wat biezunders. Pake steerde stille veur him nut en dat was zien
gewoonte niet. De beide schaopen op et maegere, dreuge kaampien
stonnen bij et hekke te blaeren. ,,Dag Pake!" ,,Dag mien jonge."
Vlogge leup etjoongien naor de schaopen bil et hekke en zag mitien
wat d'r was. ,,Pake,jow schaopen hebben dust. De drinkersemmer
is leeg! Ze moe'n waeter hebben." ,,Ja, mien jonge, dat moet wel,
mar ik kan die zwaore emmers niet meer tillen!" ,,Oe heden, mar da's
niks! Kunjow dat niet meer? Mar ikke wel heur! Zal ik ze dan mar
even een emmer waeter geven?" ,,Aj' dat doen willen, graeg mien
jonge." De kleine man sleepte een emmer waeter naor de schaopen
en die vullen d'r op an, as hadden ze in gien daegen waeter had.
,,Waacht mar even jonges, dan za'k jim nog wat haelen." En hij
sleepte een twiede emmer an. ,,Pake, za'k alle daegen even
ankommen om de schaopen te voeren en drinken te geven? Ze
zoepen as hadden ze in gien tieden wat had." ,,Ie meugen gerust alle
daegen ankommen mien jonge, mar daor bin we niet klaor mit. Ie
moe'n je heit mar vraogen as die de schaopen ophaelen wil. Zeg
mar, en now moej' goed luusteren, zeg mar, dat Pake deur de dreuge
zoemer d'r gien vreten meer veur het. Begriep ie dat goed?" ,,Ja
best," zee et joongien. Hij keek zien pake ongerust an. ,,Bi'j' niet
goed, Pake? Ik wus wel dat Beppe niet goed is, mar over jow ha'k
nooit prakkeseerd !" ,,Och niet goed, dat wee'k niet. Mar weej' hoe
't is? Ie kennen dat glaezen pietereulielaampien van Beppe wel,
now? As et ketoentien haost gien eulie meer krigt, dan begint et
laampien al mar leger te branen. Et vlammegien wodt kleinder en
klejnder en in 't alderlaeste gaot et nut!" ,,Ja, mar wat zol dat,
Pake?" ,,Now mien joongien, zo is 't mit Pake ok. Kiek, Beppe is
ziek. Die het een kwaole. Daor kan ze beter van wodden en dan kan
ze misschien nog wel een jaor of tiene mit. Mar mit Pake is 't krek as
mit dat laampien. De eulie raekt zo zaachiesan op. Et vlammegien
gaot bil Pake lennegies an leger branen en in 't laeste gaot et
uut!" ,,Zoj' dan doodgaon, Pake?" ,,Dat gaon we allemaole, mien
jonge. D'r is nog nooit iene hier bleven!" De kleine man ston zien
pake versleugen en bange an te kieken. Disse keer wus hij niet wat
as hij zegggen mos. ,,Now moej' es goed luustren mienjonge. D'r is
gien meenske die dit wet. En ie moe'n et ok an gieniene vertellen. Et

moet onder oons blieven. Zoj' dat stille holen kunnen ?" ,,Oejaowel,
best, Pake Misschien gaot et wel over en leven jow vule langer as
daj' zels daenken !" ,,Lao' we dat dan mar hopen," zee Pake, en mit
een glimlachien streek hij zien kleinzeune vertrouwelik over 't
heufd. ,,Wi'j' daorom de schaopen kwiet Pake?" ,,Ja, ik kan ze niet
langer hebben. Et wodt mii te machtig. De dieren lieden d'r onder
en dat moet niet." Et mannegien nikte begriepend. Hij kon et nog
niet goed verwarken. Hij keek es omme naor et witte huus. Dit huus
zonder Pake? Zien levend zonder Pake? Nee, dat kon hij him niet
indaenken. En toch, ja as dat laampien al mar leger branen gong,
dan mos d'r ien keer hiel wat slims gebeuren...
,,Gao now eerst Beppe mar es dag zeggen, dan praoten wij
dommiet nog wel even weer," zee Pake. Et joongien gong in huus.
Een wrange zoere tocht kwam him in de kaemer integen. Daor lag
Beppe mit et grieze heuflen op et witte kussen. Zo now en dan
kreunde ze van de piene. Daor tussen deur mompelde ze
onverstaonbere gebeden. Et was krek as zee ze wat op nut een boek.
Mar heur stemme was zo zwak, dat gien iene in de kaemer d'r nut op
maeken kon wat as ze zee Mit medelieden ston et ventien veur et
bedde naor zien beppe te kieken. ,,Gaot et al wat beter, Beppe?"
vreug hij. ,,Och ja, mien kiend. Ik gelove van wel. Bij' al bij Pake
west?" ,,Ja," zee et joongien. „Pake is buten en ik hebbe de
schaopen waeter geven !" ,,Flink heur," zee Beppe. ,,le moe'n Pake
zo now en dan mar es wat helpen. l-li'j wodt al wat ooldefl" ,,Ja
Beppe, dat za'k wel doen. Mar kun jow now al haost es van bedde
of? Hef et niet benauwd in de bedstee? Of bi'j' nog niet zovple
beter?" ,,Now, dat zal nog wel even anholen," miende Beppe. ,,Kiek
ie mar es in de kaaste, dam- staot zoe'n oolderwets stienen pottien
mit bloemen d'r op. Daor zit nog wel een zuurtien veur jow in."
,,Daankewel Beppe. Hebbenjow nog een bosschop mit naor huus?"
,,Och nee," zee Beppe. ,,Je mem komt vanaovend nog wel even,
daenk'." ,,lk docht et wel!" zee et joongien. ,,Dag Beppe
Veurzichtig dee hij de kaemerdeure aachter him dichte. Hij
aosemde optocht. Ja, ja Beppe was slim ziek, dat koj' zo zien. Gek
toch, an Pake zaj' niks. En toch? Doe hij thuuskwam zatten ze
allemaole te koffiedrinken en te broodeten. ,,Wat bi'j' laete," zee
zien mem. ,,Ja, ik bin even bij Pake en Beppe an west." ,,Hoe was 't
mit Beppe?" ,,Ze zee dat ze wat beter wodde." ,,Och die stumper,"
zuchtte Mem. ,,Ja, mar ze kan weer beter wodden," zee etjoongien
overtuugd. ,,Ze is now wel slim ziek, mar dat kan weer overgaon."
,,Ja netuurlik, lao' we dat mar hopen, mien jonge. Mar ik hebbed'r
een zwaor heufd in." ,,Heit, Pake vreug aj' de schaopen ophaelen

wollen. Hij het d'r gien grös meer veur. Ze hebben niks meer te
vreten op dat hoge, dreuge stokkien laand." ,,Daor zit meer
aachter," zee Mem. ,,Et wodt him te vule maans daenk'. Ik vien dat
Helt hadde aachteruut gaot." ,,Jonges," zee Helt tegen de ooldsten,
,Jim gaon dommiet nao 't melken een voertien turf uut Boekelte
haelen. Dat brengen jim dan naor Pake. De hekken staon dan toch
op de waegen en dan kuj'm mitien de schaopen mit weeromme
nemen. Aj'm de brune mitnemen, dan gao ik mit Alie nog even te
ketteneiden bil de Vossebos. Sake, hael ie de peerden mar op." De
kleine man zat alles an te heuren. Wat hadde Mem et toch goed
deur, hoe as et d'r mit Pake veurston. En wat kon Heit alles toch
goed regelen om in iene muuite deur een voer turf te haelen en naor
Pake te brengen en dan mitien de schaopen mit weeromme te
nemen. Pake, die gien emmer waeter meer dregen kon en Heit zo
flink en veerdig!
Intied zat Pake bil Beppe veur 't bedde. ,,Hej'etjoongien bil je
had ?" „Ja," zee Pake, „hij vun daj' wat beter weren. Mar is dat wel
zo?" ,,Och, ik hebbe toch zoe'n piene, mar dat kan 'k tegen et
joongien toch niet zeggen, hi'j is nog zo klein. Mar... stel now es dat
et mit mi) verkeerd gaot, wat moet ie dan? Daor zit ik zo over in
,,Zit over mi'j mar niet in. Jow kwaole gaot weer over. le kun mij
wel tien jaor overleven." ,,Ik weet niet," zee Beppe berustend. ,,Dan
moe'n de kiender mar uutsluutsel geven!" ,,Zo is 't mien kleine
kiewiet," lachte Pake, ,,komt tied, komt rand. Aj' d'r eerst mar weer
bovenop binnen." ,,!k weet niet, ik weet niet,jonge," zuchtte Beppe.
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Pake zien laampien braant uut
Et was et laest van september wodden. Pake hadde et zolange as
hij kon in de bienen holen, mar op 't laeste gong et niet meer. FJi'j
kwam op bedde te liggen Beppe lag nog in heur bedstee, Pake in de
aandere. In augustus zweefde Beppe tussen leven en dood- Doe was
d'r een groot gezwöl opkommen en daor haelde dokter een bottien
nut. ,,Je leed is leden, Beppe!" zee dokter opgeruumd. D'r was een
protte etter en smerighied uutkommen en een peer ure !aeter sleup
Beppe as een roze. De piene was vot, de wonde eupen, et leven
redded, Pake zo] geliek kriegen, Beppe zol him overleven.
Ondertied was et veur de kiender een tied van zorgen en muuite.
Thuus weren in de grote huusholinge alle krachten neudig en bi'j
Pake en Beppe mos ok deurlopend hulpe wezen. Eerst mos d'r
naachs bil Beppe waekt wodden. En now bil Pake. ,,Et aende komt
bil de oolde baos," hadde dokter veurspeld, ,,mar et is niet te zeggen
wanneer. Et kan daegen duren, mar ok maonden. De man is
uutleefd, mar zien hatte is iezerstark. Mar d'r moet naachs bil him
waekt wodden." ,, Mar dokter...... Ja, ik kan d'r niks an doen!" zee
dokter kot-of. ,,Dat is een taek veur de kiender. Ik zal van mien
kaant doen wat ik kan Mar ik kan beslist niks mit zekerhied
zeggen
Zo waekten Mem, Heit, de ooldste jongen en maegies om de
beurt. Ieder dee zien beste. Mar ieder hadde op zien tied ok ruste
neudig en zo kwam de kleine man ok an de beurt. Hij zag d'r wel
tegen an. Waekcn bil Pake die starven kon! Starven, dat is toch wat
ontzaggelik eernstigs. Van et leven naorde dood! Wat was dat! Wat
gong d'r gebeuren? Hoe gong dat? Et weren al!emaole van die
gedaachten, waor af mit gien meenske over pramen konnen. Mit
gien meenske? Of ja, toch, mit Pake koj' over zoks rustig praoten!
Mar Pake lag daor mar stille in de bedstee. ,,Mem, ik neme mien
schoeleboeken mit. Dan gao ik daor mienjaortallen leren," besleut
hij. ,,Best mien jonge. Doe dat mar. En as d'r wat gebeurt, maekje
dan niet overstuur, mar kom daolik thuus. Om vier ure vannaacht
kom ik en dan kun ie nog lekker even slaopen an acht ure toe, af
naor schoele moeten. Ik bin zo bliede daj' et andurven, want we bin
hier allemaole deur en deur mu en an slaop toe
En zo zat op een mooie stille zoemeraovend om acht ure de kleine
man bil de ronde taofel in Pake en Beppe heur kaemer. Et was stille.
Hi'j heurde niks. Gien siekhaelen, niks. Et was toch wel

benauwend, zoe'n heurbere stilte... Mijn, mar an 't wark. Dat was et
alderbeste. 1600 - Slag bij Nieuwpoort. Inienend was et as heurde
hij now veur 't eerste de oolde Friese klokke mit zien staotige tik.
Wat een geluud was dat in de stilte. Tik-tak-tik-tak. Nee, et leek wel
as zee die klokke hiel wat aanders: ,,Rus-tig, rus-tig." Dat was nog
niet zo gek. Je rustig holen, de klokke zee et! Een noffelike ruste
kwam over him. D'r zol niks gebeuren. Ja toch, Beppe begon weer
te mummelen. Wat zol ze toch zeggen? Hij gong veurzichtig
overaende en leup aachter et bedsteedeurtien, dat eupenston. Beppe
mompelde wat. Hij zag hoe heur hanen op de deken laggen,
tegenover mekeer. De doemen dri'jden om mekeer henne. Dat dee
ze ok altied as ze bij de taofel zat. Alliend frommelde ze dan ok mit
heur zwat luusteren schölkien. Mar hoe as hij ok luusterde, hij kon
de woorden niet verstaon. Toch kwam et ritme him bekend veur. Et
leek vule op et Oonze Heit, die in de hemel is. Hij gaf et op. Weer
naor de taofel, an dejaortailen. Intied was de naacht over de eerde,
de meensken, dieren en plaanten daeld, et was stille wodden buten.
Gien meenske leup meer over de weg. Et was of de slaop over alles
en iederiene valen was. ,,Nee jong, wakker blieven ieje!" Hij
verzette him. Hoe veer was hij ok al weer? Oeja: 1665-1667... Wat
was dat? Inienend heurde hij een zuiveren klaank deur de kaemer
rollen, et leken wel zuiveren golfies, die mekeer opvolgden. Mar ze
wodden kleinder, al mar kleinder en doe wodde et weer stille.
Rus-tig! Rus-tig! tikte de klokke. Ja, mar die zuiveren belle? Waor
kwam dat geluud weg? Wat betekent dat? Hadde 't wat mit Pake te
maeken? In die vremde stilte van de naacht leek dat geluud wel een
biezundere betekenis te hebben.
Jaoren laeter herkende hij datzelde geluud. In de Friese klokke
zat een zuiveren belle. Si'j et verschieten van een schaekel in et
ketten, sleug et haemertien hiel even tegen de belle en dam- haf et
weer, dat ragfiene, zuvere, zulveren geluud. Et was dus toch niks
bovennetuurliks west. Mar now? Zol et wat mit Pake te maeken
hebben? Hij nam et glaezen pietereulielaampien mit et ronde
kousien op, dri'jde et wat hoger en leup d'r mit naor de bedstee. Hij
tilde et laampien hoge op, om goed zien te kunnen. Daar lag et
grieze heufd mit et zulverig glaanzende haor op et witte kussen. De
gooiden oorbellen gleensterden in et laampelocht. Et puntbaortien
stak wat nuver naor veuren. Aanders rustte et op de bost, now leek
et vule scharper en puntiger naor veuren te stikken. Sleup Pake?
Aosemde hij nog? ,,Gaot et goed mit je, Pake," vreug hij om de
vremde stilte te verbreken. D'r kwam gien antwoord. Et heufd van
Pake bleef onbewegelik liggen. Alliend, ja gelokkig, as hij goed
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toekeek, zag hij de dekens op en daele gaon. Veurzichtig stapte hij
aachteruut. Mar weer an de jaortallen, 1702...
Waacht, eerst mar es een koppien thee nemen. ,,Goed suker
nemen," hadde Mem zegd. Et leek dat de naacht zo langzem mar
zeker omme gaon zol. Dejaortallen weren deurwarkt. De ere lessen
kregen ok een beurt. Hij hadde krek nog mar weer es een koppien
thee neumen, doe inienend de veurdeure mit een hadde klap
eupensleug! Hij schrok slim. Et hatte boonsde him in de keel.
Kwaojongen? Hij heurde niks. Veuruut! D'r henne! Hij dee
veurzichtig de kaemerdeure eupen en keek de gang in. Niks! Doe
naor de veurdeure. Die ston waegenwied eupen. Buten... Niks te
zien! Was et de wiend west? Mar d'r was gien zochien te bekennen.
Een mooie lochtige maonenaacht. Dan mar es om de hoek van
't huus kieken. Niks te zien. Gien meenske, gien dier, gien zochien
wiend was te bekennen. Wat was now weer de oorzaeke van dit
raodsel? Hij kwam d'r niet uut. Hadde 't wat van doen mit Pake
zien ziekte? Ie zollen et in die wondere, geheimzinnige sfeer haost
geloven. Weer hul hij et laampien bil Pake zien bedstee omhogens.
Mar Pake lag nog krek lieke rustig as een peer ure teveuren. De op
en daele gaonde dekens wezen op hiel rustig siekhaelen. Mar weer
naor de taofel. Zwatte schaden leupen as schimmen bi) de
bedsteedeuren langes as hij et laampien beweug. Hij keek naor de
klokke. Kwat over drieje, rus-tig, rus-tig, tikte de klokke
bemoedigend. Hij wol niet meer daenken. Hij kwam d'r niet uut.
Hoe kon die veurdeure, die aanders schoerende eupen gong, now
inienend zo mit kracht eupenslaon? Zol et zoe'n speuls
zoemerwiendhosien west hebben?
Om vier ure schrok hij weer op. Now was et Mem, die kwam om
hint of te lossen. ,,D'r het niks gien biezunders west daenk', now?"
,,Nee." Mem keek even bij Pake. ,,Slim rustig, hen," fluusterde ze.
,,Ja, mar d'r weren vannaacht een peer rere dingen." Hij vertelde
wat d'r gebeurd was en waachtte vol spanning wat Mem d'r van
zeggen zei. ,,Och," zee ze kalm, ,,dat komt wel van de klokke en de
wiend. Ik gelove niet, dat zoks wat betekent. Mar gao now mar naor
huus, dan kuj' nog even slaopen. Ik zal eerst mar es een vas koppien
thee zetten." Een vrouwludehaand en een peerdetaand staon nooit
stille. De kleine man docht, dat hij alles hiel netties holen hadde.
Mar zien mem heur hanen weren rap in de weer. Hij Zee Mem dag
en gong de stille naacht in. Et was doodstille in et zaachte
maoneloeht van dit naachtelike ure. Mar hier en daor begon al een
haene te kri'jen. Nee, hielendal alliend mit die vremde gedaachten
was hi'j toch niet meer. De dag ontwaekte, miemerende legde hij de

weg naor huus of. Wat zol de toekomst him brengen? Zolhij ooit
wat betekenen veur de meensken, zoas Pake? Pake, die iederiene
kende, die gien vi'janen hadde, alliend mar goeie, aorige bekenden.
Inkelde daegen laeter was Pake zien laampien hielendal uutbraand.
In zien laeste klied lag et baortien weer op 'e host. Zo was hij altied
west- Vrede, ruste, tevredenhied laggen op de bekende trekken.
Zien leven was goed west.
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De laeste gang naor 't dörp
Twie zwatte peerden veur de schonemaekte en opvarfde
boerewaegen huilen stille veur et witte huus. Ze klauwden onrustig
mit de veurpoten in et grent van de weg. Begrepen ze wat d'r van
heur vraogd wodde? De dregers zetten Pake zien kiste op 'e waegen
en legden et zwatte rouwklied d'r overhenne. Doe stelden ze heur an
weerskaanten van de waegen op. De femilie kwam buten en die
stelden heur aachter de waegen op. Domenee ieup mit veuran. De
stoet zette him in beweging. De koetsier mit de hoge hoed zat alliend
op et veurplaankien. Onder et zachies veuruut gaon van de stoet
begonnen de dörpsklokken te iuden. Et volk luusterde. Zwaore
geiuudsgoiven dreven op 'e wiend over et dörp en de omgeving.
Thuus zat Beppe in 't zwat bi'j de ronde taofel, ze kon niet mit. Ze
luusterde. ,,Et geluud deugt niet," mompelde ze. ,,D'r raekt gauw
weer iene weg. Ik heur et an de klokke, et geluud is niet helder. Mar
et kan ok niet aanders, Pake is ommes over de zondag staon bleven.
Dat betekent dat d'r disse weke weer iene wegraeken zal!" Wie zol et
wezen, miemerde ze veerder. Zol d'r iene krek as heur, de man
verliezen moeten? Een kiend? Een man? Een vrouw? Wat veur
leven zol die had hebben? 0k zo goed as dat zij et had hadde mit
Pake? Boe mennig jaor was et now al? Weer zag ze in heur
verbelinge hoe hij bi'j heur kommen was. Rustig en recht veur de
sloffe uut. Ze was d'r eerst wat verstuverd van west. Ze hadde ja
zegd en doe was et begonnen. Van Else naor Berkoop, op 'e plaetse.
Laeter van de plaetse hier henne. Ze keek et ziedgias uur. Kon ze de
stoet nog zien? Et was as nikte de opzette kenarrie onder de stölpe
op et mooie taofeltien goedkeurend: ,,Ja, 't het goed west!" En
Beppe docht: ,,Jk hadde him neudig en hij mij!"
Bil et Waopen van Oost-Stellingwarf wodden de peerden even
inholen. Uut de harbarge kwammen vere femilieleden, vrunden,
buren en kunde en sleuten heur hier bil de stoet an. Domenee hadde
de femilie thuus al toespreuken. Dat was omdat Beppe d'r eers niet
bil wezen kon. Zachies gongen de peerden weer veuruut. De stoet
van manluden in 't zwat en vrouwluden mit zwatte sluiers veur,
wodde al mar langer en langer. De vrouwiuden hadden et ooriezer
op mit de mooie rouwmusse. De kralen van de hoeties mit de lange
keelbanen gieensterden in de haastzunne. De peerden dri'jden de
iaene in, naor et karkhof. Veur et hekke mit Memento Mori
stonnen ze stille. Zwiegend bleef de stoet staon. De dregers nammen
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de kiste van de waegen en zetten him op de baore. Alles gebeurde
zonder dat d'r een woord zegd wodde. De peerden wodden mit een
licht tikkien van et leide weer anzet. Op een kot ,,ja", nammen de
dregers de baore op 'e schoolders. Nog een ,,ja", en de stoet kwam
ok weer in beweging. Et gong rondom et hof henne, bij de
treurbuuk langes. Doe weren ze bi) et graf. Doe domenee vreug as
d'r nog iene wat zeggen wol, kwam d'r een veur verscheidenen
onbekende meneer naor veuren. Verbaozing gong deur de riegel
volgers. ,,Een spreker! Wat een ere veur Pake
,,Femilie," begon de spreker. ,,Et is niet oonze gewoonte om uut
de Zaanstreek over te kommen om een overledene de laeste ere te
bewiezen. Mar disse keer wollen wij allegere - wij, dat bin de
jaegers van de Zaan - disse keer willen wij ofscheid nemen van de
man die jim kennen as Pake. Een man van grote ienvoold. Een man
van grote wieshied. Een man die eupen ston veur de noden van ere
meensken, mar ok een man mit een zeldzeme milde humor en
levensbliedschop. Et zal jim vremd in de oren klinken, mar wij
allegeer, stok veur stok, die toch in et volle leven staon, wij hebben
van oonze kammeraod hier, hiel vule leerd. Hij het oons leerd dat
men in ienvoold volkomen gelokkig wezen kan. Hij het oons ok
leerd, de muuilikheden die ieder meenske in zien leven tegenkomt,
mit vertrouwen onder ogen te zien en d'r niet veur uut de wege te
gaon. Wij bin daor hiel daankber veur en wij zullen disse
levenskeunstener nooit vergeten. Wij betreuren et dat dit mooie
dörp mit zien prachtige omgeving, disse man missen moet. Et
oordiel is niet an oons, mar an een hogere wieshied. Wat wij wel
weten is, dat mit oonze kammeraod Pake, een tiedpark veur jim
a!lemaole hier, veurbi'j gaon is, dat nooit weeromme kommen zal.
Veur wat oons angaot zullen dat de jachtperti'jen wezen, waor
oonze maot zoe'n kleur an wus te geven. Die tied is veurbi'j! Et ni'je
tiedpark dat komt zal aanders wezen. De dorpse sfeer, waor
gemoedelikhied en rust de kenmarken van weren zal veraanderen.
Bil oons, mar ok bil jim. Et leven zal meer doelmaotighied
vraogen, meer en vlogger wark. De ni'je tied zal groter opbrengst
van oons vraogen. Luuster mar naor de roep: ,,Geef ons koren en
brood, gauw en veel!" Wil moe'n dat allemaole anveerden. En et is
goed om bil dit graf even omme te kieken, weeromme kieken naor
hoe et was. Want oonze kammeraod Pake was deverpersoonliking
van de veurbi'je tied. Veur oons Zaanlaanders, was hij tot vandaege
een leidsman, die oons veul begriepen laoten het en die oons inzicht
gaf in een leven dat goed en mooi was, mar dat wil veur die tied
nooit kend hadden en nooit meer kennen zullen nao disse dag.
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Pake, bed aankt veur dat alles. Rust zaachte, in begriepende vrede."
Jederiene begreep dat disse man nut zien hatte spreuken had, dat
hij Pake in zien veerdere leven missen zol, mar ok nog meer: dat,
wat veurgoed veurbi'j was. Gien meenske sprak meer. Domenee
bedaankte de spreker en de belangstellenden en besleut de
plechtighied mli et ,,Oonze Heit." Daornao gongen ze weeromme.
De busse bij et hekke wodde disse keer goed bedocht. De meerste
volgers gongen naor de grote zael van et Waopen, daor koffie en
koeke anbeuden wedde. Hier kwammen de eerste verhaeien los. De
verhaeien daor Pake een legendarische feguur deur wedden zol. De
klokken zwegen. De zwatte waegen was vet. De zunne scheen op et
graf van Pake. De doodgrever dee et grote hekke dichte. De
gooiden letters, Memento Mori, glaansden in de zunne. Mar veur
Pake geit dit niet. Hi'f leeft veerder in de verhaelen, die gaon deur et
vrundelike dörpien tussen Lende en Kuunder. Veul van disse
verhaeien ontstonnen om 't oolde karkien nut etjaorelfhonderd.
't Is as flusteren de oolde dörps-iepen d'r ommehenne ze veerder...
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De in 1974 wegraekte Berkoper Klaas Bergsma hadde een stencild
boek naolaoten dat mar in een kleine oplaoge verspreid was. In dat
boek schreef hi'j in verhaelvorm over persoon en leven van zien
pake. Toegelieke komt uut de verhaelen om Pake henne een
levendig beeld over van et daegelikse leven in et Berkoop van
vroeger. Zwaantje Kuiters-Keizer warkte Bergsma zien boek in et
Stellingwarfs omme, zonder de oorspronkelike tekst geweld an te
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