Jan Hut,
Deze fulieton is een bewarking deur J.W. Nijholt
van een boekien over Jan Hut dat omstreeks 1915
schreven is deur een zekere "Frisius".

SteI(ngwen

Oo ze ni'je ful ton: Jan Hut
Ni'je weke beginnen we mit oons
ni'je fulitonverhael, dat in et Stelhael van de duustere praktiekezi
lkngwarfs schreven is. Et is et veren de boevestreken van de om 1800
henne ok in disse streken optredende Jan Hut. Jan Hut en zien kornuiten bezorgden de bewoners van
et zudelieke diel van Frieslaand
destieds hieltied koolde rillings mit
beur steleri'je en heur inbrelçeri'
e. Over et hoe en et waoromme
et volgende:
AARMOEDE
Jan Hut het vroeger leefd in de
Jubbegaoster Kompeni'je. Vroeger,
dat was, om et hiel percies te zeggen: van 1775 tot 1803. Die tied om
1800 henne dat was beslist gien
tied van hoogkonjunktuur, veer
van dat. In 1795 was de Fraanse
tied begund mit et binnentrekken
van Fraanise soadao1en ki oons

laaind (rattepan. . . ratteplan, daor
kommen ze an, ze hebben gien
kousen en schoenen meer an) en
mit et uutmeliken van Nederlaand
deur et Frankriek van Napoleön.
Et was een tied van felle politieke
tegenistellings en oftaekelende economie. De slimste saachtoffers
van de gruuiende politieke. en economiese onstandvaastigheid weren
vanzelf de aarme meensken, die
van een schraal daghu.urtien leen
mosten en die veur 100 ok al gien
vetpot had hadden.
Niet allienig in Frieslaand greep
de aarmoede om. em henne mar in
hiel Nederland. In 1818 wodde
ommes de Maatschappij van Weldadigheid op-richt veur van aarmoecle totaal verpauperde meensken
uut Haflaand. Die wodden . doe
overbrocht naar een uuthoeke van
et Drentse heide]jaand en daor bin
an 1'aetor de ,,kloniedorpen" Fre-

derksoord en Wilhelminaoord en
Willemsoord uut gruuid.
SCHOOIEN EN GNOBBEN
In de zuudooshoeke van
Frielaand weren versëheiden
meensken doe ok zé aarm, dat ze
niet eers in levend blieven kannen
as mit schooien en gnobben. Huzen
hadden patti'e niet lens. Ze leefden
in een soortement hollen, die ze
uutgreuven hadden in de heidehoogten, die d'r doedestieds nog
zat wezen. Daegs zwlèrven ze d'r op
uut om zovule bi'j mekeer te
schooien en te ,vienen", dat ze
temeensen ei evend halen konnen.
Vrouwluden en kiender krek 1:ieke
goed! Pattie hadden een haandeltien, dat weren de bakkiesmannen.
Eren trokken d'r op uut mit de
foddelpot om meziek te maeken en
te zingen bi'j de huzen langes.
Verscheiden mniixden gongen vae-

ke te naachtidden. Die trokken d'r
aends op uut as et duuster was.
De meensken waor as ze dan
kwammen te schooien, die gavven
meerstal mar rap wat, om mar zo
gauw meugelik van dat onsjoege
volk of te wezen. Alles wat los bij
de huzen ommedreef . pikten de
naachtbidders vanzels mit en vaeke niet arl!nient dat wat ,,los" zat.
Die naachtbidders schooiden niet
annient, ze steulen ok as de raieven. De bertaalste n'aachtbkld'ers
trokken d'r bij naacht en ontiede
op uut alliénig om te stelen: schaopen uut 't laand, eerappels en rogge van de bouw, aten en bonen
uut de tuun. En zakken kwammen
makkelik van kwaad tot arger.
Dat wodden echte inbrekers en
soms nog wel meer ok. Zoen iene
was Jan Hut now. (Meer hierover
elders in dit nunmier).

3eflg

Oonze ni'je
fuliton:
JAN HUT
(Vervolg van de frontpagina)
Mit zien kernuiten stroescbe Jan
Hut d'r naachs op uut veur et
grotere wark. En al was hi'j nog
mar een jongvent, hi'j was al in
de vere omkrieten berocht. Zo
slim, dat hi'j beschouwd wodde as
de schrik van ae streek. Haastems
en veural winters op 'e lange aovends as de meensken in huus zatten bi'j een aarmoedig euilielochien, dan weren d'r verscheiden,
die cm zatten te kniiepen veur een
bezuuk van Jan Hut. Veural die
wat aachterof woonden vanzels.
Griezelige verhaeien deden de roniene wel niet allemaole overkommen kun, as Jan Hut op 'e glaezen
sleug. . . Op disse meniere wodde
Jan Hut zoen soortement Maff i'
a-man, de person'ifikasie van de
hadde wriede misdaod. Hiel stark
was dit et geval in et Stell.ingwarver laand, waor Jan Hut geregeld
zien streuptochten hul.

Wi'j durven d'r niet veur in te
staon dat dit echt waor gebeurd is
in Tronde. Krek zo min as veur de
vrhaelen over Jan Hut in Ni'jhoolpae flaor wusten (weten?) pattis
meensken te vertellen, dat Jan
Hut now en dan in de bos een
hutte bouwde of greuf, waor as is
dan een tien in woonde. Daor
vanuut gong hi'j dan op 'e streup,
dan zat i wat dichter bi'j zien
opper aosieterrein. Der bin Ni'jhool-.
paegers, die je nog et plak anwie'zen kunnen, waor as vroeger zoen
Jan Hut bivak west het.

Dat zoks gebeuren kon bt'j zien
levend, dat kun we oons nog wet
een betien begriepen. Mar dat Jan
Hut as ,,sxnbool van de mlsdaod'
meer as honderd jaor bi'j ei volk
van Stellingwarf bekend bleef, dat
e oons niet begriepen. Mar
kun
et is een feit, want tot veer nao
zien dood - Jan Hut wodde in 1803
in Liwwadden ophongen — bleven
Nuver, hoe een teguur as die
dr verhaelen over Jan Hut besta-. Jan Hut uutgruuien kon tot een
on. Tot nao 1900 wel! Nao zien soort bewonderde volksheld. Onbe-.
dood steeg Jan Hut zien steern griepeLik aenlik, want af et goed
hoe langer hoe hoger. Dat klinkt bekieken, dan was die hlaie Jan
wat nuver, mar we bedoelen d'r Hut mar een miezerig schurkien.
mit, dat Jan Hut In de overlevering een soort legendariese feguur Een gnobber, een schaopedleflen,
wodde, waor as men zuver haost die op et inbrekerspad verzeilde.
bewondering veur kreeg. Bewondering mit kiepevel van stiekeme En as ie dan ok nog te wairk gaon
angst, omdat zoen kerel as Jan was op een meniere, daj' zien kondat ie keraosie in 't Lief hadHut toch veer boven de gewone
bange meenskies uutstak. Diepe in de, veur de duvel niet benauwd,
heur hatte weren pattie manluden now alle, dan was 't nog dran
wel haost een betien jeloers op toe. Mar zo was et niet. Jan Hut
was een lfferd! Want mit zien
zoen spiekerhadde vri'j-bulter.
Uc'JI,L IUCL1L ie aa.LL!t= d1.Lieflu staEn as dan ei haost onbestaonbere onde, liesi ok nog oolde meensken
gebeurde, dat er iene tegen Jan op om zien slag te slaon. En dan
Hut in 't geweer duste te kommen, gongen ze d'r mit een man of viere, v-uve op of. Zô weren Jan Hut
now, dat was dan wel hiél geweldig. Zoas in Tronde. Daor gooide zien menieren! Dit dot dudelik blieSietske Brouwer, een vrommes an- ken uut een boekien over Jan H
nient, Jan Hut een viutte kokend 'dat een jaor of 60 leden schreven
is deur een zekere ,,Frisius". Dit
waeter over cie huud, doe dlie ee-vends mit een groot mes in de boekien is in et Stellingwarfs bewarkt deur J. .W. Nijholt uut Wolhanen, bi'j heur deur een ziedgiassien in huus kommen wol. Dat was vege en binnenkot komt et as verwat! Ze vertellen et nog nég in volgverhael in de StelUngwerf.
'Dronde!
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donkere dage van 't jaar dan slape
STELLINGWERF DONDERDAG 30 OKTOBER
alle mense vast en lang. En dan
moete wij juist wakker weze, nietwaar? Daarom ben ik vanavond
raaklik kerwejgien toe. En 1e
ook juist bij jullie gekoxnme".
schoele weren in Makkinge, dan
,,As ik dat grote ve'rhael van jow dochten, dat er goed wat te haelen ,plak, zol 't niet?". ,,De school.
was,
Jehannes?"
,,Daar
kan
je
van
Jehannes
begrepen
hebbe,
goed
weren we een ketier laeter ok te
Ebels, dan kon't wel es wezen, daj' , verzekerd weze, anders zou ik er
die weet lik zo niet te vinde", zee
jullie
toch
zeker niet mee aan
wat op 't oge hadden, donkt mi'j
Jehannes, ,,maar ik weet wel de tawel", zee
zo," knees Jan Hut, ,,klopt dat ma- boord kome
Ebele.
veerne ,,'t Houten Hamertje, een
ot?" ,,Je heb me precies goed bestukkie naar de kant van Oldeber,,Nee", nam Jan et gesprek weer
grepe", lachte de Hollaander, ,,heel over, ,,nee maot,
koop op, kunne we mekaar dar
daor hej' gel
Precies. Er ligt een mooi karweitje an
niet treffe?' Dat vunnen de eren
En wanneer zol et dan wezen
op ons te wachte. En er is geen moeten?"
ok best, dan mar om tien ure bi'j
,,Morgen drekt maar,
enkel gevaar bij, je kan het . bij zukke dinge
de Hoolten Haemer. En zo praotdaar moet je nooit
wijze van spreke zô vinde'.
g
ten ze dus of.
overlete
groeie",
drong
de
------- ,,Mooi, zweer dan mar op maot, Hollaander art. ,,Ja, mar wj'j
weop 'e schooi- 'vat IS 't en waor Is 't?" galmde ren van doel om morgen de kaant
Kom Alle", zee Jan Hut, ,,w.t'j Mit eenhoo' gebouw
grote
Reinder.
,,'is
't
gien
merao.Jehannes d'r tussen
van OoHeboorn op te gaon', bejongen', zee Jan Hut, ,,die vernosten znaz es iene de nekke lyre- ders wodde
praikezeex
Jan. ,,Ae now, dan
ken,
ken, donkt j'ok niet?' En hij wees haeid en Ai!le zette d'r een reufler- rekte Hoflaander wet aaltied krek
(wordt vervolgd)
die doom onder de taofel. Alle tien bi'j op 'e taofel. ,,Kerel, man een betien meer as oons, za'k stik- kun we laeter wel es doen je, we
vluitte ond&ut en een tel laeter JehanneS Ebels, et is wel twie jaor ken as 't niet zo is. Die Jehannes gooien gewoon et roer en aentien
hier zien hebben
omme en d)fl gaon we morgen de
bon d/r een stienen krukien op 'e leden da'we jow
hei' toch das een gooien iene, daor hebben Stllhiigwarven in," kwam Alle d'r
'baofel. Alle dec nog een greep en in de Kompefli'je, waor
"'i wel an. Wi'j konnçn d"r alvast
zien ZO lange?" ,,Gesete, juist dat
tU3Sn.,,Ja, dat is aenlik ok
Aldoe h.ad'ie een stok of wat reuiene or nemen, donkt me.
mers te pakken ok. Et weren ge- zeg je goed, gezéte heb ik, in 't Kom A'lle, juts er nog nier es le, Ooldeboorn daor kun we dan
Ze hebbe me iene in mien jonge Ie pruven ze- 1eter nog wel es kieken. Now alsonde kostgangers bi'j 't stienen blc1dUi5 in Zwolle.
een inbrakie in Stap- ker ok even mit, niet Jehannes?' la, dan gaon we morgen naor MakMekkruiden, aliemaole, nier veu'rai de gegrepe bij
Heb et niet slecht gead
kinge. Laon we's kieken hoe we
)onge Mathi'js was nog al dustig. holst. 'k
,,Je
had
me
es
voorbij
rioete
par-,
wolle, maar voor de geseEn hi'j zwetste zeven zakken vol. hoor, in Z
te, man ik lus er wel soep van" ,É dat anpakken moeten. Kom eerst
ablexnaole mar es mbt de boel op 'e
hij leug Img ben 1h toch maar gemaakt
grinnikte de Holleander. ,,Now,
Grote verhaelen stak ie of
taofel, dan kun we zien, wat we
de
ik
wegkwam."
,,Ie
kun
d'r
wu.ten
Mar
dat
d'r
ok
mar
bi'j
baatte.
dat l
kniepen, ie bin aaltied. dan mos Mathi'js
eren al lange en dat vunnen ze veur we
,,dan kun we nog brek binnen". Alle huelde twie
Jan
It.bt,
,,maar
kommen,'
zee
Alle,
el kl" zocJh!tt
de vol- heuen wait as Jehannes van doel stokkies waslkeerse en een hoolten
hielemaole niet slim. Konnen ze
Ikke niet, ik kriège aalitied
fhiitien uut de buse en dle legd'ie
teni.eensen nog es laohen!
'
por'sie aS ze me griepen. De
Verhip,
waor
bUit
Mathijs
aen,,Stille!" reup Jan Hut inienen,
keer he'k verdomflle een
hi'j hadde toch al lange weehoo je stille Mathi'js. . . luuster. leste
'e taofel. Jehannes legde d'r
loregen, hierzo, kiek
de linkerkaant veur op 'kop." romme wezen kund," zee Jan. Hij OP
. , d'r kommen goenend an. Alle, brraal3Jdimark
een tinnen lepelstaele naost en een
vet mit 't spul as de bliksem!" en
Hij streek een toefte haor op 'e pakte et stompien keerse en hul
stok touw. Jk hhbe een schrobbeAlle dee twie grote grepen en doe
een dat een aentien in de vloc'htpiepe.
zaege,' zee Reinder en hi'j haelde,
doe koj' dudelik
en
len
kaante
in
glassies
en
nog
Makruke
daor
weren
grote roje g.roete zitten zien. ,,Dat ,,Mathijs. . . bi'j
een schie uut de buse, waor die
verdweeerdbodern
aosem.
Nog
thijs?! reup ie. . . Gien
keer van de
die eksteur van t Vene me
in zal.. Die schie hadde
zaege
nen. Op 't zeide moment wodde het
wel zoenes: Mabbijijs!!". . . Weer gien
van
Da's
maekt
zels
Gorter.
Reinder
die
flllCt,
Mar 't bescheid. ,,Now, laoL em dan mar
d'r an de deure morreld. Jan
kwaoje lieden
een fladde schaopeleer. Ie zolvieze.
As
ie
sprong overaende en gong sohieve allemadhti
is now oflopen, ik laote me now verrekken, die halve
haost niet geloven kunnen, dat
veur de deure staon. ,,Howl" raosd- '
de piepe stikken bleven is, dan
zokke grovve kloeren as die van
drelet niet zomaar wéér griepen. Ik
ie wel dood wezen en eers is ie
ie, ,,how, niet wieder isje. . . Wie
Reinder zoen mooi stokkien tiepelhebbe now de boel mooi veur mewied waor henne. Die vent daor
bi'j?!" ,,Rustig maar, klonk et
meoj' es even kieken
wark maeken konnen, want de
keer
man,
,,goed
volJiek
vaaste
gien
touw
an
butenkaan'
te,
nooit
van de
Jehannes. En zo wies as een pe .. kul'
schie sleut om de schrobbezaege as
hoor. Een ouwe bekende, die best
peil
kneupen, daor kuj' nooit gien p
tries wees Jan de vlochtpiepe an
een busse.
re,,Verrek",
welkom weze zal'.
onder et onderste rim. ,,Da's ver- op trekken. Kom Alle, schink oons
orde Jan Hut, „die stemme ken ik
gaakfo mar een slokkien in, d'r mag
,,Da's een mooi dinkien veur ac we
wel jongen. Alle zet et spul mar 1nultig gevonde en mooi
now iene meer beuren". Jan
d'r len keer in binnen", zee Jan
de Hollaander ,,werkt oon
weer op e taof ei, disse man laoten Jan", zee
do kees-eo Weer OP ' tOfO1
tegen Reinder, ,mar veur et zwaore
za'k
je
zien
laoten.
,,Dat
goed?"
ae1Qt'Cm
eed wi'j niet butendeure staon!" De et
butenwark liekt disse mi'j beter
komrnedeer
tMathj's
kom
hier
es,
sohieve deure knaarpte eupen en
de grote beitel
,,laot ie Jehannes zorgen over de jonge Mathijs. toe. En hij pakte
wie hompelde daor de huivte in? de Jan Hut,
uut et gat in de waand. Die hek
cie
Hoilaanbegon
even
zien
hoe
knap
as
vrinde',
,Wel
es
De Bodegrever Jehannes Ebels! Ebels
wel vaeker bruukt veur zok soorte
wij hier de boel vefs mekeer heb- der, ,,ik ben gistere door Makkinga kerweigies'. ,,Nou, hier komma we
ben. Kroep er es deur". Mabhi'js gekomme en daar heb ik wat
dat je
leut em op 'e kni'jen zakken en pruimtabak gekocht. Ik heb in het een heel eind mee, zorg
deuk as een snoek de gang in. . . winkeltje es effe goed rondgekeke deze spuile bij je hebt morge", revot was ie. ,,Verdorie jongeS, dat en 't leek me toe, dat die winkel- gelde Jehannes Ebels, ,,en waar en
hoe
lijkt me de moeite waard", ree de iuJidjes er goed warm bij zarte. 't wanneer komme we same,
we's kieken,"
Hollaader bewonderend, ,,dat pij- Oude wijf was een tikkeltje mank laat?" ,,Now, laon
zee Jan, ,,Makkinge hè, dan kun
pie kon nog wel es goud waard en de man leek me ook al aardig
gong ie op een
jare. Het is een oud huisle en 't we 't beste mar over de Prikkeworde. Mare . .
dam naor de ere kaante. En 't a'we
„jullie
hiel aandere toon wieder,
staat mooi apart. Me liefje wat
benne eigelijk wel een beetje gek wil je nog meer?" „Alk dat zo dan es om een ure of tiene bi'j de
hè, datje in deze tijd van 't jaar he
dan liekt et niet zo reer,
hier onder de grond as molle zit veur vier man itiekt et me een hiel
weg te kruipe. Zo in de laatste
-
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,,Laon we nog es even kieken Mar ja, dat wollen de heren van
ongen," zee Jan, „bin
nog niet gerecht niet geloven varzzels".
verlegen om dit of dat? Ik hebben ,,Nee vanzels niet", kankerde Alle,
wel toondel in de deuze, mar die ,ie verrekt heren van 't g'erechte
is seiknat. lene van. jim, die de geloven oons soort meensken ja
boel beter veur mekeer het?"
n
ooit." ,,Twee jaar blokhuis voor
ikke wei, ik hebben vassu toon- een paar gevonde gespe. . . nee..
del", ree Alle, ,,die he'k vanmor- dat heeft schik noch roei", vun
gen kaak braand. Zo dreuge as Jehannes Ebels ok. ,,Et blokhuus,
hoppe, as ie de vonke roekt, dan daor heb ik et eers niet op staon
braant ie al. En ik hebbe ok een rnaot, dat griezelt mi'j toe",
bromni'j plaetien staol in de vuurslag, de
grote Reinder, ,,ik hebbe liever
ien klein tikkien en der is vonke dat
ze je banen. Dat hebben ze
ok". ,,Mooi Alle, zo moet &t wezen, mj'j ai twie keer diaon. De leste
neem dat morgen ok mar mit,
keer vuuf jaor. Vuuf jaor mocht
mien jonge", gaf Jan Hut een kom- ik niet weer in de Kompenj'je komplementien. ,,Dan zal ik nog een men. Ie zollen je doodlachen,
korape mitnemen en een peer zwe- . mit vuuf daegen wa'k al weeromvelistokken, die kan'k nog wel een it'.
En m,it naachtb'ldden kon'k
betien opdeugen en dan bin we best an de kost kommen. Mar et
d'r docht ik wel
klaor veur, now?" blokhuus, nee. . .daor bin'k zo be.,Zou ik wei denke", vun de Hol- nauwd veur as de pest!" ,,Nou
laander, ,,en zulle we dan nou,
manrije, zülle we nou maar, het is
maar atbrele jonges? Als je wijf, middenacht geweest," ree Jehan-.
er niks op tege heeft, dan wou ik nes Ebeis. ,,Verrek!" raoede Jan
hier wel blijven vannacht, hoe lijkt Hut inienen wild, ,,zu'we d'r now
dat Jan Hendriks?"
direkt op of gaon?!" ,,Now dr'ekt?
,,Mien wiel
zeden je. • ha. . ha. . stak Alle ok de kop op, ,,ja jonman ik hebbe gien wief op 't ogen- gens, dat was misschien krek wat!
blik, ik bin onbesturven wedeman. Midden in de naacht er op lôs.
Al van augustus of, zo lange zit Ja, ik gao mit! Mar dan moek et
mien wief al in et blokhuus in
eerst wel even tegen 't wiet zegLiwwadden". ,,In 't blokhuis. . je gen". Och donder op mit je
,,
wijt in 't blokhuis? Wat is er dan
ief", blafte Reinder, ,,wat verrekt
gebeurd?" vreug Ebels. ,,Now, ge- jow dat wief man. Ik hebbe mie-.
beurd aienlik niks", zee Jan, maar nend vanmorgen ok de deure uutzie hadde een peer zuiveren beiinseld. Altied dat gejank an de
gespen vunnen in 't Oranjewoold haasens!" Mar- de Holiaander kaldichte bi'j et Jaegershusien. Now meerde de boel. Hi'j zag d'r hieleen doe hebben ze heur anholen maole niks in om d'r midden in de
en oppakt. Twie jaor blokhuus het naacht in de koolde op uut te trekze kregen. Ja, dat is wat! Twie ken. Hi'j bepraotte de wildemanveur een peer gespen, die ze
nen krek zo lange, dat de ofspraovunnen hadde, gewoon vunnen!
kr gewoon op ereaovends bleef,
om 10 ure bi'j et Hoolten Haemertien. Ze nammen nog een slokkien
veur 't ofwennen en doe zochten
Alle en Reinder heur eigen hutte
op. Jehannes Ebels stak bi'j Jan
Hut de bienen onder de vodden.

IN DE HOOLTEN HAEMER
kriej'm een siokkien van mi'j". AlEredaegs, aovends om een ure of ie en Reinder hadden hier niet op
negen, naaide et er in de taveerne rekeriid en ze perbeerden riaor de
de Hoolten Haemer ommeraek een deure te schosselen. ,,Nee maot,
gat uut. Dat kwam, d'r was daegs now mar niet, wi'j moen nog wieop Egypte en daoromme henne een der zie en d'r wodt op oons
driefjacht West op de vos. Ze had- waacht," perbeerde Alle. Mar de
den cm te pakken kregen ok. Dat jaeger gang niet an de kaant. Hi'j
was vanzels' niet zoen wonder, greep de klinke van de deure beet
want er lag ommes een dikke iao- i en hij keek de beide mannen
ge spoormni'j. En now was hier in scharp in 't gezichte. ,,Hei jonde Hoolten Haemer onder de ao- gein!" reup ie ini'enen tegen zien
vend 'de verkoping west van de maoten, ,,hei, kom bier es henne,
vos. Dat verkopen van de vos, dat bekiek disse kerels ok es even. Ik
was gien puttien van vuuf of tien love vast da'k die iene wel es vaemenuten. Dat kuj' krek begriepen! ker zien hebbe. En die stemree
Om de verkoping zo lange nieuge- he'k ok eerder heurd, da's nog niet
lik durVen te laoten, wodde de Vos: iens lange leden. Die he'k op een
eerst in enderdielen verkocht en aovend aachternao zeten. Disse
dan woddesi laeter die onderdielen vent is een schaopedief!" De jaeweer kumeleerd en dan wodde de ger gong vlak veur Alle staon.
Vos in zien gehiel verkocht. D'r,
wodde vanzels een stevige borrel
grote
bi'j schonken en daorornme hadde ,,Daor bi'j mis nut", zee
gieniene seins haost om de verlzo- Reinder, ,,mien maol is gien schaoping vlot verlopen te laoten. D'r pedief. En laot oons now nier votgang makkeuik een peer ure mit gaon, want er staon goenend op
henne. En zo kwam et dan, dat er oons te waachten". Mar de jaeger
die aovend in et Hoolten Haemer- had'de't hielemaole op Alle verzien.
tien nog wat roerig v6lk zat. Nao Hij dce een peer truc op 'e kaant,
de verkoping van de vos was d'r greep zien snaphaene en richtte
een man of wat plakken bleven die recht op Alle! Op dat moment
Een peer jaegers en ok nog een wodde d'r jfl jen:efl allemachtig hadstok of wat drievers - boerezeunen de op 'e gliaezen bookt en tegen de
uut Berkoop * zatten tegen mekeer deure trapt en buten begonnen een
op te zwetsen Starke verhaelen peer meensken hiel reer te raozen.
kwamnaen d'r op 'e lappen over
vossen zo groot as sch.aopen en zo . . ! De jaeger leut zien geweer
liep as meensken. Mar al wodde't zakken en sprong naar de deure.
er n6g zo dikke op legd, de verhae- Hij greep de kli.nlce, gooide de
lan gangen d'r lekker in. Krek zo i deure eupen en raosde tegen zien
lekker as de branewien! Twie man-. maoten: ,,Kom mit, dat is verkeerd
luden in de Hoolten Haemer deden volk. . d'r aachteran!" Stoelen
niet rhit an de roerigheid. Die zat- kwakten ondersteboven, g.lassies
wodden
klompen
ten aahter in de harbarge bi'j een; rammeiden,
taofeltien appat Doe de grote stat- anscheuten en daor gieselde et bieklokke in de tapkaemer tiene le spul de deure uut. . . Doe de
sleug, kwammen de beide mannen iene mao de aander een posien laeoveraende en wollen de deure uut. ter de harbarge weer in knimmelEt weren Alle en Reinder. Ze we- de zonder dat iene vat zien hadde,
ren al vlak bi'j de buterdeure, doe •doe zaggen ze, dat de beide kerels
iene van de jaegers van zien stoel waar as 't nut begund was, d'r ok
of sprong en veur heur staon vandeur weren. Ze hoetelden de
gang. Et was een felle jonge kerel kastelein uut, want die hadde dr
en al koj' wel zien dat ie draank veur zorgen moeten, dat die beide
bad hadde, hi'j was nog goed al- d'r niet uut kniepen kund hadden!.
jad. ,,Wat now mannen", zeed 'ie, Mar de man trok cm va n dat
,,woUen jim now al vot? Wees wieje, kom d'r bi'j ziften, d.an

g'eeche.l niet vult en H1'j h•a&ie
disse ma!nluden wel es vaeker
heurd as ze een peer druppies
aachter de kszeupen hadden. Wat
was d'r dan aienilii'k butendeure gebeurd? Jan Hut en Jehannes Ebels,
die zo tegen een ure of tic-ne bi'j
de Hoolten Haemer ankommen weren, hadden eerst evenpies deur
een peer kierties van de blienden
loerd veur dat ze de harbarge ingongen. Zo aaggen ze, dat Alle en
Reinder een betien in de knieperd
kwammen te zitten mit die jaeger.
Ze maakten heur eerst niet zo oongerust, want grote Reinder was
maans genoeg om cm hier uut te
2edden en as't er kneep, dan kon
lle ok wel tene an. Mar doe de
aeger zien geweer greep, doe ween Jan en Jehannes benauwd wodlan en doe hadden zij butencieure
lat lawaai maakt. Doe de jaegers
n de dirievers de deure uut stoeren kwammen, weren Jan en Je-naes stief onder tegen die harbargenure en liggen gaon. Doe hadden
:e rustig ofwaacht dat Alle en
'einder butendieure kwammen.
en Hut en Jehannes Ebels hadden
'eur al hielemaole klaormaekt
'aur de tocht naor Makkinge. Ze
Ladden dikke lappen goed om de
dompen hunnen, dan knaa.rpte de

srel'j niet bi'j 't lopen. J1ehanne
gooide Alle en Reinder ok een
peer vodden toe. Dle pakten de
klompen ok in en doe verdwenen
de vier kerels as geesten in de
naacht in de richting van Makkinge.
DE MISLOKKING
Even over elven stonnen de inbrekers veur de winkel in Makkinge. ,,Nu", fluusterde de Bodegrever, ,,mooi plekkie hè, geen enkel gevaar bij, zien jullie wel?
Veurzichtig leupen ze om et huus
hen-ne en bij de aachterdeure bleven ze staon. Ze weren van doel
om een gat In et dak te maeken
om dr in te kommen, mar doe ze
es goed keken, lak et heur beter
toe om maar een gat in de
zaandstienen aachtermure te breken. Jan Hut wrikte rniit zien grote
beitel handig een peer stiender uut
de mure, haost zonder daj' d'r wat
van heuren konnen. En doe d'r ien
keer goed begin was koninen ze
mit de blote benen et gat makkelik groter maeken. De eerste diie et
huus binrsenkreup was de Hollaander. Hij streek an de bininenkaant
hiel veurzichtig de grundels van
de deure en zee: ,,Zachies jonges,
geen lawaai. Hier moet enog twee

bijkome, Jan en Reinder maas', dan
ken Alle builte de wacht houwe.
Heb je je fluitje bij je Alle?"
,,Ja," fluusterde Alle weeromme
en hI'J nam zien post bi'j de achterdeuire in. Jan Hut pakte een
stompilen keerse en zette dat in de
uuthoide korape. Bi'j et schiemerlochien van disse dievelariteern schosselden de drie inbrekers veurzichtig
deur et huus naar veuren. ,,Geen
enkel geluid make, dan kunne we
ze in de slaap vastbinde", zee
Ebels haost onheurber. ,,Hier staot
een kassien", fluusterde Jan en
hi'j lochtte even bi'j, ,,moen we
daar niet even in kieken?" ,,Nee
Jan eerst naar vore, dat kassie
kunnen we op die terugreis wel
meeneme", bedisselde Ebels.
,,Kijk", gong ie veerder, ,,dat daar
dat lijkt me de slaapkamer toe,
verroest op slot. Geef me de beitel
es". Krek doe hi'j goed, en wel Jan
zien beitel onder de slaopkaemerdeure raomd hadde begon d'r in
de slaopkaemer innen iene allemachtig hadde te raiozen. De inbrekers schrokken heus' zowat dood!
Et was dan ook wel een verschrikkelijk geraos, krek as dr een hiele
koppel meenken uut de wedde
dee! ,,Miz jongen.. mis hier bin vule meer as twie. . wi'j moen vot!

Kom mit. . d'r van deur!" gaf Jan
Hut et sein. Hals over de kop steuven de inbrekers et huus uut en
pas een hiel aandle veerder bi'j een
boom en die kaant van de weg
bleven ze staan. ,,Verdomme, die
deure was krapan eupen doe dat
volk begon te raozen", stotterde
Jan Hut. ,,Het kan nooit bestaan
dat er meer mense geweest zijn, er
hunne nooit meer dan twee geweest zijn", hiemde de Hollaander
heftig. Mar hi'j was ok niet steon
bleven! Reinder wol drekt weeromme. „Wi'i hadden dr nooit vandeur gaon moeten veur dat gejammer, ja bliksem", zee'ie. As Jehannes even deurraomd ha'dde mit die
deure, dan was ie eupen west, now
en dan hadd'ik wel init die raosbekken ofrekenci, loot je dat
zegd wezen!" Mar veural de Hollaainder wo d'r niks van weten om
weeromme te gaan. ,,Veels te veel
kabaal, veels te gevaarlijk al dat
lawaai. Niet doen mannen, niet terug gaan. Late ligge dit karwei.
Kom mee, we moete make dat we
hier weg home. Ik heb nog wei
wat anders op me lijsie, ik weet
nog wel wat we beter naar toe
kunnen gaan."
(wordt vervolgd)
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JAN
En doe ze een betien bekorrunen
weren van de schrik, doe vertelde
Jehannes Ebels over de harbarge
in De Blesse, waor hil'j slaopen
hadde. Hi'j hadde de doel dor goed
bekieken kund, zeed'ie, en daor
was gien enkeld geveer. Daor konmen ze een slag •siaon, waor as ze
een hiele poze mit onder de kappe
wezen zollen. Ni'jsgjerig hadden cie
eren luusterd naor Ebels zien verbael en now leek et heur ok mar
beter toe as dat rotwinkeltien hier
in Makkinge! Reinder bezweur, dat
ze d'r niet weer uutkniepen
mosten. As d'r weer wat schieve
gong, dan zol hi'j wel zorgen dat
et weer terecht zet wodde.....
Doe zakkebaariden ze of in de richting van de Kompeni'je. Mit lege
hanen en dat gebeurde niet va'eke!
.Jan Hut zee niet vule. Hij hadde
de smoor in, want zien grote beitel, zien mooie breekiezer zat nog
onder de slaopkaemer deure in
Makkinge. Zé hadde weren ze d'r
uut naald, doe dat geraos begon!
Onderwegens praotten ze of, dat
ze votdrekt de ere naacht mar naor De Blesse mosten. Aovends om
half achten zolien ze bi'j mekeer
kommen bi'j de dikke boom. Dat
was een plak, dat ze allemaole wel
wusten, want daor troffen ze mekeer seins wel vaeker as ze an
disse kaant in de Stellingwarven
op 'e streup weren. De dikke boom
dat was ean hiel dikke oolde ekkelboom. Die ston vlak bi'j de Koedammen over de Lende tussen Ni.lhoolpae en Vinkgao. Weer in de
Kompnni'je gloepten ze heur hutte
in zonder vule levend te maeken,
want gieniene hadde d'r wat mit
te maeken, dat zi'j midden in de
naacht thuus kwammen. De Hollaander bleef weer bij Jan Hut
uutvanhuus.
Eredaegs gangen de mannengewoon de streek op te schooien. De
Hollaander suiselde alii'endtg deur
Ooldeberkoop en doe bi'j de Schenelanges in de richting van Wolvege. Jan Hut en Alle gongen tegere.
Zi'j gongea ok deur Berkoop, mar
doe een ere kaant uut. Zi'j gongeri
deur et tolhekke bi'j de Lende op
Noordwoolde an. Reinder zette de
kaant van De Knipe uut en dan de
zaandweg over Schoot en Nijhooltvoolde langes en zo op Ni'j'hoolpae
an. In Schoot trof hi'j de jonge
Mathijs, die daor ok leup te schoolen. Reinder zee, dat Mathijs wel
mit hem gaon kon, want mit 'n
beidend haj' oh es wat te praoten,
now. Mathijs wol best en ze gangen tegere wieder. Reinder hadde
Mathijs trouwens niet annierid vraogd veur de gezelligheid. Hij dochte bi'j cm reIs, dat zoen knaop ms
Mathijs toekern naacht in De Blesse as vuufde man wel es mooi van
passe kommen kon. Ze stakken
even an. bij de harbarge De Ooie-

ren most en doe zette Reinder of.
Intied dat ze waachten totdat Reinder weeromme kwam, snuide Jan
Hut was tussen de rietbulten omme om es te kiken as hier misschien ok nog een stok ark ommedreef, dat ze bruken konnen. Alle
krummelde aachter cm an. Inienen
bleef Jan staon en luusterde
scha rp.
,,Wat is er an, heur ie wat?"
vaar en daar snaaide Mathijs een! fluusterde Alle. ,,Ja maat. . .stil es.
krek as d'r iene kreunt. kom
krukien jenever aachter de taphier es etaon. . .lusster oh es.
kaaste weg. Onderwegens pruufdaor onder 't riet. . " ,,Verrek ja,
den ze daar now en dan es even
ik heure 't oh. . . dat liekt wel een
uut, dat zodoende kannen ze best
rneenske," zee Alle stomverbaosd,
de waarmte holen.
hoe kan dat now, hier in de wilDE GROTE SLAG
äernis?" Jan en Alle gooiden een
Jehannes Ebels was de eerste, stokmen.nig bossen riet op 'e kaant
die aovends bi'j de dikke boom en. . .wat zaggen ze?? Op een rondaachter Ni'jhoolpae persent was.
Doe kwammen Jan Hut en Alle geer bul'tien lag daor een klein
anschoeven, die over de Miente ga- spietig joongien! Hielemeole ver0n weren. De leste was Reinder
kluurnd, gien kleur meer in 't genut de jonge Mathijs bi'j em. ,,Ver- zichte. Een peer grote ogen keken
rek Mathijs, waor kom ie weg", Jan en Alle doodsbenauwd an.
zee Jan Hut, ,,ik dochte, ie zullen lemachtig. . Mathijs, Jehannes.
nog wel in de vlochtpiepe van kom hier es. . moei' hier es kiemien hutte zitten, ik dochtme daj' ken, wat hier leit!" reuP Jan de
dood weren." Ja, dat kuj' krek eren. Doe Jehannes Ebels et joonnatsen," lachte Mathijs, ,,ik in zoen gien zag, doe schrok ie zô, dat hi'j
piepien stikken blieven zeker. Now wodde zo wit as een laeken! ,,I-Iewo'k je toch viezer hebben Jan
da's mijn jonge. . da's.
meltje.
Hendriks. Ik scheut er zomar deur
de
Andries. ..!" staemer
da's
man, zonder muite. Mar doc'k er
,,O vader. . ben u dat. . oo
uut kwam, doe docht'ik, ik gao hij.
gelukkig. . " kreunde et mannemar naor huus, want ik was zo
gien. ,,Ja, ik ben het", zee Jeilafldoezenig in de kop as vat. Now en nes Ebels mit een hadde stemme,
doe trof ik Reinder vanmiddag en
,,Maar hoe kom jij hier en wat
doe bin"k mar mitgaon. Hej'm wat 1 mot jij hier?" ,,Is dat jow jongien
op 't age Jan? Reinder wol niks Jehannes 'ï' vreug Jan veralte
loslaoten, mar aj'm van doel binreerd, ,,hoe kan dat, waor komt
nen om wat an te pakken, dan die weg?" ,,Now, dat vraag ik hem
wo'k verrekte graeg mitdoen. Hoe toch net!" grauwde de Hollaander.
zol dat lieken. Jan?" ,a
J jongien,
E&L betien rustig Jehannes", zee
da's best heur," zee Jan Hut, ,,ie Alle en hi'j keek Ebels "t kwaaie
heuren toch oh zoen betien bi'j ogen an, ,,dit joongien Is d'r min
o onze ploeg, is 't niet zo?" ,.En
ej' ok wel now. Ie
an toe, dat
dan kan ik je wel in 't kort vertel- moen een betien kalm an doen!"
Ie wal er te gebeure staat MaMathijs ston ok naor et mannegien
thijs' , nam Jehannes Ebels ei
te kieken. En al hadde Mathijs
woord over. .,Kijk, in De Blesse
dan een hekel an kleinjorigen, dit
sstaat een taveerne. Daar wane een
was cm zeker toch te reer. Hi'j
paar oude luides in. Ik heb er
leut cm op 'e ki'jen zakken hadkort gelede in 't hooi geslape en
de et kruiden uut de Ooievaar uut
alles goed opgenomen, dat ik weet
er alles van. En daar gaan we de buse en geut et joonglen een
herte Mathijs, want daar is goed viuttien jenever tussen cie witte
wat te halè". ,,As dr mar gien lippies. ,,Zo", zee Mathijs, ,,daor
kleinjongen in huus binnen, want zal ie wel waarm van wodden,
da's altied allemachtig lastig", zee docht ik". ,,Ik hebbe nog wel een
Mathus.,,Gelijk heb je", zôchtte stokkien brood veur em", zee Alle,
Ebels, ,,goed lastig ook. 'k Heb zelf die et Slim. apdeerde om et kerelook een jonge en daar heb ik ook tien. Jk begriepe jow niet Jehanbergen last mee. Hij houdt altijd nes Ebels, ik zol zo niet kunnen,"
maar zedeprekies over goed en zee'ied traoge. En hi'j keek de Holkwaad. Waar hij 't vandaan haalt laander weer hiel nuver an. ,,Nee
mag de duvel wete". ,,Waor is die dat zal waar weze, maar jij kent
jonge now dan?" vreug Mathijs. cm ook niet zoals ik. Hij deugt
,,Dat weet ik niet, ik heb hem bij niet voor ons vak, dat heb ik je
Malle en Zwaan gelate. Maar die toch al gezegd!" snauwde Ebels.
zulle hem d'r wel op uut gestuurd FJf tegen zien zeun'tien: ,,Hoe wist
hebbe om wat te verdiene, want jij dat wij hier zoude kome?"
voor niks gaat de zon op. Maar 't .,Daar wist ik niks van, ik ben
zal zal wel tegenvalle, want in 't; vandaag de boer op geweest om te
vak is die jonge geen halve duit bedele. . en vanavond kon ik geen
onderdak vinden en daarom bin ik
waard", was Ebels zien bescheid.
Onder de bedrieven weren de hier onder het riet gekropen. Maar
bandieten in de buurte van De ik ben zo verschrikkelijk koud,"
Blesse kommen en aachter eca riet- bibberde et niannegien. ,,Waar ben
bulte bi'j de trekgatten huilen ze je gisternacht geweest?:" gang
even piepschoft. 't Was goed half Ebels deur mit zien verheur. ,,In
tiene. Grote Reinder wodde naor Oldeberkoop, i'i de schuur van de
de harbarge toestuurd. Hi'j rnos Roskam waar wij samen ook geom twie dikkop jenever vraogen, weest zijn op de heenreis naar
dan kon ie intieci mooi even Friesland," zochtmte ei joongien.
poolshoogte nemen, hoe as de ,.ae- ,,Weej' wa'we doen mosten," zee
ken dr bij stonnen in en om de Jan Hut, ,,we ITlosten em naor die
baveerne. De Iioilaander stokte meule toe brengen daore. Een prot.. tien riet en roegte nut, dan leit ie
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temeensen waarmer as hiere". En ,,Nee,niks aa de knikker, mar wi'j
mit pakte Jan et ventien op 'e hebben wel een nuver gevaUegien
aarms. Even laeter legd'ie cm dae- had hier(-„" zee Jan Hut. ,,Praat er
maar niet meer over, je schiet er
le in de waetermeule op een laoge
toch niks mee op", snauwde de
riet en ze stopten em dikke onder
Hollaander. En tegen Reinder:
de roegte. Alle gooie zien schooierszak d'r nog bi'j over en ok nog ,,Heb je de drank gekrege en hoe
wat kleren, die in die zak zatten. stond de zaak er daar bij?" ,,Alles
dik in odder", vertelde Reinder,
Die hadd'ie onder schiemeraovend
op 'e Miente van een wasliende ,,de oolde kerel lag in 't nust en
beppe leup ok al in 't naachtjak.
plokt. ,,Zo mien jonge, dat liekt er
Ik hebb'in. de tapkaemer west en
op hè", zee Alle, ,,zo lig ie lekker
doe ko'k zo de kaemer in kieken."
waarm hè". „Ja," zee et ventien
.,Mooi", zee Jan Hut, ,,dan moen
mit een trillend kinnegien, ,,maar
Ik wou graag dat vader bij me we eerst mar even ientien pruven
bleef". ,,Ik hier bij je blijve, je donkt me. Ie hebben twie dikkop
ophaeid, now Reinder?" Jehannes
ligt toch goed zo? Ben je nou nog
niet tevrecle?" mopperde Ebels. Ebels was onrustig. ,,Luister es
,,Heur. . . d'r fluit iene. . . Reinder • in anne", zee hi'j ,,we moete het
kon dr wel es weer wezen," zee • eigelijk zo zien In te klede, dat we
Methijs. ,,Now kovot dan", komme-. die beide oudjes geen leed doen
deerde Jan Hut. ,,dan gaon we als dat niet nodig is". ,,Dat moen
now an 't wark. We kun hier veer- we mar es zien", zee Jan Hut
der toch niks uut de wege zetten". stroef, ,,da's krek zoas 't vaalt.
Et joongien jeuzelde nog wat om Mar wij gaon d'r vanaovend niet
zien vader, mar Jehannes Ebels weer vandeur. . gieniene. . . nargens veur. . zé is 't wel!" Veurdat
keek niet meer op of omme. Mit
ze d'r op los gongen, hullen ze
een hadde trek op 't gezichte
eerst nog even inspeksie as ze alle
stroesd'ie zô de meule uut! ,,Verdomme, ik zat em al te kniepen", ark wel bi'j heur iadden. Alle hul
zee Reinder, doe ze bi'j cm opdeu- zien vuurslag en zien fluitien omhogens en hI'j hdde een peer ni'je
ken, ,,ik zag gien meenske meer,
ik dochte daj'm d'r vandeur gaon
waskeersen mibneumen.. Reinder
weren, dat er onraod was of zo", heelde zien schrobbezaege in de

mooie schie uutde binner'buse en
Jehannes hadde zien tinnen lepelstaele en et aende touw. Jan
had een ni'j breekiezer bi'j em,
een grote gudse mit een hecht van
wel daatig doem. En de holle kora.
pe en een stokmennig zwevelstokken. Mathijs hadde nargens op mekend, mar die hadden zien beste
kammeraod bi'j cm: een groot
knieft! Now cli dan hadden ze allemaole heur kroeplieken knuppel
bi'j heur en de grote schoolerak,
waor as de buit in mos. Alle zien
schooierszak beweest op dit ogenblik een ere dienst, mar Alle dochte, dat ie in de harbarge wel et
reen of et aander vienen zol, wam
as hi'j zie npat in stoppen kon.
(wordt vervolgd)
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JAN
EL was al haost elf ure doe ze Ze bleven alle viere stokstief stabi'j 't harbargien weren. De locht
,,Ni•et weeromme, &taon bliewas hielemaole schone jacht en al vien1.1 sisibe Jan Hut, ,,geef hier es
was d'r dan gien m•aone, ze kon- die keerse!" Hi'j lochtte b'i'j en
nen bi'j et locht van de st'eeins ok
doe zaggen ze 't aUemaoLe dudelik:
genoeg zien. Et vreur ok weer en da. - lag een kerel te slaopeni
dat kwam goed uut, want dan bie- ,,Wat su. . . wat doen we nu?'
ven d'r hie 1 cm a 0!e gien sporen
vrewg de Hol;1aander doodzenewachaachter..,, Als we maar geen tig. ,,Niis, we doen niks, beslist
sneeuw krijge, kijk de kim is Jan, ,we laoten em liggen waar ie
zwart. • . dan. make we sporen op leit, hiJ slapt ja as een marmotte.
de thuisreis". zee de Hollaander Aille kan hier wel blieven en as
bezorgd. ,,Zwat... ? lé bin zwat
vent wakker wodit, dan geft'ie
maot," kreeg ie van Alle te heu- wn maar een k1a mit de knuppel
ren, die min vergeten kon, dat op 'e hassens!" Alle stak zien- kampEbels zo onmeenseiik had West pel as een fëestvlaigge omhogens as
hadde tegen zien zeuntien. Hooi
dat ie goed begrepen hadde
je stille ieje", weer Jan Hut Alle waft er van em verwaach't wodde.
terechte", n'i'et liggen te klieren on,,Now veuruit Jehannes, ie veuder mekeer. Kom Reinder, we pak- rop, ie hebben hier vaeker west.
ken nog een hassebassien en dan
opschieten!"kommedeerde Jan
gaon we an'twark".
Hut. Op 'e ti'jen s1epten ze de
Bi'j de aachterdeure van de har- kaemer in en ja, daor lagge de
bage bleven ze staon. Jan stuurde beide oolde meensken iin de beMathijs naor de v'eurdeure .,, Alle J
ze sleuen. ,,Mathijs moet
zien fluiten mitnemen' ', zee'ie, ,,en
men", zee Jan Hut. Rein-der
as d'r on:raod is dan fluitje. Mar leut Mathijs d'r in deur de veurniet te hadde, dat hei' wel in de J eure en doe scheuf ie de gri.mdels
gaten zeker hè." ,,Komt in de rie- d'r weer op. ,,Pak an!" gaf Jan et
bel", zee Mathijs en gong naor de bevel doe Mathijs er bij kommen
veurkaante van 't huus. Dat ston was. Ma?chijs en Reinder grepen de
vlak an de weg, dus 't was wei beide oolde meensken en buninen
goed dat daor iene de wacht hul. heur de hanen en de bienen
„Ik zal wel weer voorop as we een vaaste. Jehannes Ebels ston miit de
opening gemaakt hebben," beud de 1 keerse veur 't bedde om bi'j te
Hol'laander an. ,,En ik zal wel zor- lochten. Et vrornmes vocht weeromgen dat er locht komt", zee Alle. me as een katte en ze begon te
,,Akkoord en dan gien haeze- raozen ok. Mar doe gaf Reinder
keunsies weer zoas gisternaacht. heur een klap mit de voeste op 'e
ta.on blieven, wat er ok gebeurt!" kop en doe was ze stille. Mathijs
zee Jan Hut zo grernietig, dat et en Reinder sprongen boven op bedniet mis te verstao.n was. Doe ra- de, Jehannes rekte heur et touw
omd'e Reinder de grote gudse van ari en door bunines ze de oolde
Jan in de mure. Mar disse zat meenseen mit vaaste. De man jeubeter in mekeer as et muurtien zelde nog wat van medelieden en
van et Makkingester winkeltien. leven speren en zo, mar de bandjeJan hulp Rein dr bi'j, maar ze tea en veural Mathijs weren op
hadden wel haost een ketier werk 1 een geveerli'ke temperatuur komom d'r iene stien uut te kriegen. men. Doe de oolde vrouw weer
,,Niks weerd zo", hiemde Jan, ,,dit wat begon te mierken drokten ze
duurt vuua t lange. Perbeer de heur mit et heufd onder het haeverdeui'e es!" Reinder zette zien rog- kleien kussen. ,,As dat niet helpt
ge te'gn de aachterdeure en daor dan smoor ik dat oolde kring!"
zat minder beslot in. Doe hi'j even raosde Mathijs mit een vertrokken
goed toezette vleug de deure uut gezichte. Hi'j greep et oolde
de knieren en ze konnen ze et meenske bi'j de bienen en sleepte
schuurtien in stappen. Doe ze d'r heur zo de bedstee uut en de stiein weren scheuf Reinder de deure •nen vloer over. Doe ze op 'e grond
zo goed en zo kwaod as dat gong lag gooid'ie een deken over heur
weer wat dichte, want dat leek em henne dat ze niks meer zien kon.
wiliger! Alle sleeg vuur, biaosde Jehannes Ebels drokte Mathijs op
even en doe gloeide de toondel ia e kaant en nam de bewaeking vn
zien vuurslag fel op. Hi'j stak er de vrouw over. Doe begon Mathijs
iene van Jan zien zwevelstokken in mit Jan en Reinder de haasten euen die begon zowat drekt sissend pen te breken. Wat ze bruken konte branen, Mii die branende zwe- nen - en dat was zowat alles! velstoic wodde een keerse aristeu- stopten ze in de grote schooierszakken, die wodde in de holle korape leen. Doe ze et grote karnmenet
zet en....klaor was 't weer. Er losbreuken weren ib een goeze alle
was locht! ,,Kijk, daar heb & verle- 1zakken vol! De ofmattelde vrowv
de week een nachtje ge. . .
vrotte heur lieufd onder de deken
fluusterde Jehannes Ebels, doe ze weg en doe ze zag, wat er in heur
deur et schuurtien bi'j't hui lan- huus gebeurde kreunde ze: ,,Och
ges scharrelden. Mac veurdat de here god.. moet dat z6. . . weer
Hoilaander uutpraot was sprong oons inch..» Hooi heur srbille,
Atie wel twie tree aachteruut. Al slao hur cers nar dood, trap
wodd'ie deur een wapse steuken!
,,Onraocl!" zee'ie mit een. hiese
stemme, ,,daor leit iene in 't hu!'

rnar dood, trap ze nar dood!" raosde Mathijs, die ciwas deur alles
hen'ne raekt was. Mar Jehannes
Ebels trakteerde de weken aanders. .,l-lou je maar rustig vrouw,
wees maar gerust hoor, er zal je
verder geen leed geschiede, daar
zal ik voor zor-e," fluusterde hi'j
heur toe. Doe alle zakken vol weren toogde Reinder een grote korf
uut de turfhoek in de schure en
die wodde oh vol laedet. Mathijs
zol em v,1 sjouwen, dan kon Alle
zien schooierezak wel kriegen. ,,En
dat daor dan", zee Reinder en hi'j
wees op een groot pak, dat in de
kaemer tegen et schut ston, ,,zu'we
dat ok mitnemen?" Nee, laot mar
liggen, dat's vast van die kerel die
in 't hui bit. Da's grif een lap
piespoep, laot die zien rommeltien
mar holen", zee Jan. Ze mosten
zuver even uutrusten van et gevraom en gescheur en dat deden ze
dan mar in de tapkaemer veur de
tapkaaste. Jan Hut gong d'r achter
staon en hij tapte as een volleerde kastelein. Veur onderwegens slakken ze ok nog mar een
peer haifvorrelties in de buse.
,Now, bin we klacsr?" vreug Jan,
doe ze een peer slokkie had hadden. Mii de hanen in de zied ston
hij te kieken naor et wark wat ze
hier maekt hadden ,Ja, we hebben zat", was et bescheid en Reinder zee d'r aachteran: ,,We kun
temeensen wel opholen, want we
kun doodgewoon niet meer bar„En ok niet meer togen", zee
Mathijs, die veur de zwaore korf
op 'e schoolder de goeie hoolding
i.ochte. En dat vul niet toe mit dat
grote lompe ding. Op 'e weerommereize deur de schure zaggen ze,
dat Alle zien knuppel niet bruukt
hadde. De lappiespoep in 't hui
leup nog as een osse. Hij hadde
van de hiele rebulie niks verneumen. Jehannes Ebels was de leste,
die de kaemer uut gong. Hij praote nog even fluusterend tegen de
vrouw en hi'j zee wel een keer of
drie: ,,Er zal verder niks gebeure
hoor, jullie benne nu wel veilig".
Doe ze goed en wel butendeure
stonnen zee Jan Hut: ,,Hi'j
bliksem, we hebben de wieme nog
vergeten!" Mit Reinder gong ie et
huus nog een keer in en ze trokken een halve ziede spek en een
troste wosten naor beneden. Ze
kennen dit spul haost niet iens
meer in de zakken kwiet wodden.
Belast en belaeden gong et now op
huus en. Ze wollen mar over de
Miente en Ooldeberkoop naor de
Kompeni'je. Dat was wel niet ei
kotste pad, maar wel beter as over
de Koedammen. E4 mii die zwaore
zakken op 'e huud mosten ze daor
goed rekening mit holen. Temeer
omdat Jehannes Ebels geliek kregen hadde: et begon te sni'jen.
Op 'e esse van Peperge bleven ze
even staon om drekt mar een
anslag te doen op et spek en de
wosi, want ze hadden ommeraek
honger kregen van 't zwaore werk.
En omdat ze nog een taei aende
veur de boeg hadden, mochten ze
wel goed inlaeden! Hoe taoi as et
kerwei was, dat dee gauw genoeg
blieken. Ze weren nog mar goed
en wel Steggerde veurbi'j of Jehannes Ebels zakte deur de kni'je
onder zien vracht. Ik kan niet
meer. . ik kan die zak niet meer
drage . . ." jemelde hi'j. ,,Wat een

sloppentaoi, wat hei' now en zoen
juttepere," foeterde grote Reinder.
En hi'j bongelde de zak van de
Hollaander d'r bi'j over de rogge!
Ebels hadde't muilik. Zonder ei gewichte van de zak op 'e nekke
hadd'ie d'r nogwel haost an dat ie
mitkommen kon. Mar hij redde't
op en zo kwam de ploeg, hiemend
en poestend in de Kompeni'je. Ze
hadden de tonge finaal op 't dadde
kneupsgat en et zwiet leup heur
tegen de rogge op. Ze scheuten bi'j
Jan in de hutte en daor ploften ze
laankuut op 'e grond henne. Jan
wol nog op een slokkien traktreren, mar daor hadden ze niet iens
gien zin meer an. Mu as podden
weren ze!
,,Moej' mi'j es kieken," zee Mathijs en hij gong d'r even bij
staon mit een rond roggien, ,,ik
bin hielemaole schieve gruid deur
die verrekte turfkorf. Zol dat wel
weer terecht kommen?" Mar hi'j
hadde gien sukses mit zien grappien, want gieniene hadde nog benul om te lachen. Doe ze een half
uurtien laeter weer een betien tot
heurzels kommen weren en de
boel es even bepraoten konnen,
doe dochte heur dat et et beste
wezen zol om et grote goed votdirekt mar onder meekeer te verpatten. Et sieraodespul kennen ze
dan laeter wel doen. Dat wollen ze
mar onder mekeer verboelegoeden.
En d'r weren ok nog tachtig guldens uut ei kammenet kommen,
cl-ie kennen ze dan oh wel uut mekeer zetten. ,,Dat boelegoed dat
kan wel bi'j mi'j," zee Alle, ,,en
kom dan overmorgen mar, da's
krek mooi op ooldejaorsaovend,
dan za'k zorgen dak wat onder de
stoppe hebbe oh". Dat vunnen ze
allemaole goed en ze praotten of,
dat ei feest bi'j Alle mar om zeuven ure beginnen mest, dan hadden 'ze de hiele aoven nog veur
heur.
DE BLESSE IN REP EN ROER

29 december 1802, twie ure in de
naacht. Ei sni'jde. Alles was
doodstille in De Blesse. De bewoonders leggen diep in de ruste en
hadden nog gien weet van et rere
geval, wat em een peer uur leden
in heur dorpien ofspeuld hadde.
Mar doe kwam de reuring! Want
daor leupe iene de weg langes
.een vrouw. . op blote bienen deur
de sni'j. . . in 't naachtjak. . . Et
was Joukien, de oongelokkige
vrouw uut de harbarge. Ze straampelde neer bakker Berend Jansen
en daor _sleeg ze op 'e deure. Ze
reup uut alle macht: ,,Helbep.
Koene. . . hellep!!" In et huus ven
de bakker beurden ze et lewaai en
de bakker en Koene vleugen zo
hadde as ze konnen, toekelieke naor de deure. ,,Moeder. . grote god,
wat is d'r toch, meenske hoe kom
ie hier zô?!" vreug Koene glad
van de kaote, doe hi'j zien moeke
daor staon zag, hielemaole ontredderd en in een hopeloze toestaand.
,,Inbrekers! Wi'j bin besteulen.
ze wollen oons vermoren..!" jammerde de oolde vrouw, ,,oe Koene,
vader is d'r min en toe, kom gau
mit, veurdat et hielemaole te laete
is!" ,,Ja mar jow eerst, nee Koene
en hi'j trok zien moeie et huus in.
Allemachtig wat zag et meenske
d'r uut! De blote voeten blauw
van de kooide, zo wit as een doek,
ei haor om ei heufd as een wilde,
de hanen nog vaaste bunnen, doodongerust over heur man, zo sten
ze daor te goelen en te trillen.

(wordt .rvc
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dudelik sporen zien in de sni'j.
een Mendi
,,Ine van oonze wosten, dat zie'k
,,Wie bin ie en hoe kom ie
bo", Zee Koene, ,,Weej' zeker Koe- hier?" vreug Koene. Et kereltien
. .

ne, dat die wost bi'j jim weg- prevelde wel wat, mar Koene kon
komt?" vreugen ze. ,,Ja wis en niet verstaan wat as je zee. Aliltiewerachtig', zee Koene, ,,lk hebbe nig ei woortiert ,,vader", dat kwam
zels mithulpen om ze te maeken!" er versteonber uut. ,,Bi'j je vader

De vrouw
vrouw van de bakker, die d'r dorps- of van gem.ieatewege. Die
)k uuticommeu was, perbeerde et weren zwoor bewaope.nd en ze hadeuw los te kegen waor Jukien de 1eUe hynnen bi'j heur. As ze
veur hanezi mit vaaste zat*en. Mar goenend van die zwaarver te paklat
ze niet Iclaorkriegeii. Doe ken kregen, dan wodden die vaeke
greep de bakleer een ms en hi'j eerst gese.ld en dan baand. Banen
néd heur los ,,Oe god Koene.
dat was votjaegen uut een bepaolLS vader 't mar nt zitten laoten de streke en verbieden om in zoen
iet.
ik hebbe hielen-dal gin ted weeromme te kommen.
e1tbu;d meer van em heurd", kilae.g,,Ik zal je wel even helpen om
e de vrouw. Ze perbeerden keur de mannen bij mekeer te krien betien te Icainiieren en wat ide- gen," zee de bakker, „des te eeren an te teIdcen en doe begon dr kuj'm beginnen mit de jacht".
oenie te vraogen. Hoe laste was Dat leek Koene goed tce en zo
t, doe de inbrekers kwammen? grigen ze m'itn beidend een stokoevetvFe weren d'r? Hoe praotten mannig huren in De Bles- se en Pa" Doe Joutcien wat kleren
per-ge bi'j langes, waar as ze
'an de bakkersvrouw ankregen wusten dat stadoe jonge kerels in
;ndcie, maakten ze zo gauw as ze huus . we ren. Et was vanze1 nog
:oxi•nen, dat ze weer bi'j de harbare '
dat ze mosten op
e kwammen om te kteken hoe as : g]aezen slaco om de meenskan d'r
; mit de ootde mt was. De deure
uut te kriegen. ,Op slag klaormae
to nog eupen dat ze konnen d'r
ken veur een jacht. Bi'j mekeer
0 in lopen. ,,Otte! Otte!" reup
kommen b 'j Collé, da-orr bin vanoukien. Mar d'r kwam gien naacht inbrekers wast. Zo rap a
f
escheid. Koene hadde locht maekt kun
kunnen, heur!"
n doe zaggen ze't: de oolde man
Nog gien half ure la- eter ston d'r
ag boven op 't goed op bedd
negen man present bi'j CoFlé. De
rica van kooide, de hanen en voe- mannen hadden gauw len of aan5fl vaaste bunnen en zo goed as
der waopen mit-grepen uut huus,
ewusteloos. Ze maakten em drekt
e en bouwer een pieke, een vurke
)S en ze perbeerden em
zo gauw
gewoon een knuppel. Doe ze
eugel& weer wat in de waarm'te Of
wat daor gekringen, Ze legden vuaziehtjg bi'j Coilé zaggen
en peer dekens over em heinne en beurd was, weren ze drekt in een
ei bakker hulp Joukien de heerd goeie stemming veur de jacht! Koehadde
alles
wat bij
te stikken. Doe
de boel mitneumen
hier ne
'eer een betien veur mekeer was, zien eksteurschap beurde: een keuonigen Koene en de bakker weer peren plaete mit et geniientewaoaor de Blesse. ,,H4er zai wel wat pen op 'e bost, een snaphaente, knen gebeuren moeten, niet Koene'!, vels en boeiens. De mannen weren
alieraaride
Mit
keraosie.
vol
ee de bakker. ,,Now is
ers, of hier watno gebeuren woeste plannen. van wat ze vel
toet!" Zee Koene x) opsbennaot niet ailemaole doen zoNen, as ze
d'r moet een jacbttxx) Ioosn,nien ik de inbrekers te pakken kregen,
zwiepten ze mekeer hoe langer hoe
ao d'r drekt aachteran! x)
oene hitte voluut Koene L~ meer op. Sent Jaopiks, aanders
it. Hij was een veurkiend uut een doodgoeie vent, zee mit de
Dulden heur eerste trouwen. Vree- voest.e omhogeins: ,,As we ze levener wat hi'j bi'j de bakker west dig in de hanen kriegen, dan wi'k
ar doe was ie in dienst kommea. mit mien eigen ogen zien hoe as
an de justisie, dre jaor leden ze radbraokt wodden en vieren0W. Hi'j was executeur. Mar zo deeld, die Lieders!" ,,Ik zei ze nog
eur de dag nuumden ze 'm in De liever zels an de huivurke negen",
lesse ketweg eksteur of Koen- zweerde 1-lenderk van Boeien, ,,en
'ksteur. Hij lag nog bi'j zien moe- dat doe'k ok! As we heur te paker in de kost. As et droktke iie- ken kriegen stik ik dr zé in, kan
en weren bi'j de bakker, zoas mii me niks donderen! ,,Ja jongens,"
underklaos en om Ni'jjaor henne zee Jelle Alberts een betien schruan hulp Koene seins nog wei es ten in disse woeste stemming,
t de bak
-1ceri'je. EdO dan sieup lij ,,mar as die rovers now in zoen
'r naaohs oh, want dan kennen hol zitten, onder de grond hè, dan
i'j en de bakker morgens vroeg is't vanzels goed geveerlik om ze
de bakkeri'je drekt tegere begin- daor an te pakken". ,,Och loop ben.
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en,
xx) Vroeger in de aarmoedig iieen wodde d'r zo now en dan een
lenerale jacht" huilen, om oproeing te holen onder de grote pretnt Laandlopers en schooiera, die
Zoen
er wat ornmezwurven.
cht ston onder leiding van een
ecuteur en d'r deden vaeke vni'jilligers an mi-t. Op ere plakken
as et slimmer. Da:or werej,
casio aarmejangers ansteld van

na man", zee Koene, ok al hielemaole giesend, ,,ieje mit je geveerlik!
Ik zal wel veurop heur! En Wie

volgt

m'j?!"

Allemaole

vanzels!

Behalve Jelle dan wol iederiene
wel et eerste in de grond ofdaelen
om de rovers te griepen as 't zokiek. we bin
veer was! ,,Eei.
op 't goeie pad!" reup Koene een
.

.

.

posien laeter, doe ze over de Pcperge-esse leupen. Mit pakte hi'j
een metwost op, die dcce in de
sni'j lag. ,,Kiek, hier hebben ze
weten, grif te vreten!" Vertiuld.
doe ze goed keken konnen ze no

De eksteur stak de wost as be- ktiet, mien jonge?" vreug Koene
wlesmatriaal in de buse! Zo badde veerder. Een peer flauwe heufdkas de sni'j ei toeleut bokselden ze nikkies weren et bescheid. Doe
weer wieder. Halverwegens reup Koene de eren er.bi'j. ,,Wn
Steggerde en Vinkgao kwammen kun dit knaopien hier zaai et ligze bi'j een viersprong. ,,Wat doen gen la<>ten", zee Jelle Alberts,
we eksteur?" vreugen de mannen, ,,dan haeit ie et nooit. Hi'j mos
,,links of rechs of rechtuut, wat bi'j de. heerd. Misschien kannen
docht'ie?" Ja, dat kon Koene van- we em wel bi'j de mulder in huus
zels ok niet weten. Ze weren nog brengen, hoe kekt j e dat toe

doe

.

drok an 't overleggen, doe dr iene
ankwain. Et was een schooierswief.
Stokkende kleren, lange toeften haor onder een zwatte niusseweg,
een protte lappen om de voeten
dri'jd, een schooierazak over 't
schoolder, daor kwam ze anpaaien
deur de sni'j. ,,Hoe, waacht es
even ieje", zee Koene doe et wief
dichterbij

kommen

was,

,,wat

moet ie hier, waer zul ie henne?"
Et wief schrok doe ze de kueperen
plaete op 'e best van de eksteur in
de gaten kreeg en ze keek benauwd naor de bewaopende snanluden. Mar doe Koene zee, dat et
niet om heur begund was, doe wol

ze wel wat zeggen. ,,Ik kon gien
onderdak riemen gisteraovend, zee
ze, ,,en doe bink mar an 't lopen
bleven, want ik duste niet butendeure te slaopen vanwègens de koolde". ,,Bin d'r jow ok een pleegien
manluden tegenkommen mit pak
en zak op 'e huud? vreug Koene.
,,Ja, een stok of vuve", verzekerde
et wief. „Hoe zaggen ze d'r nut en
hoe praotten ze?" wol Koene weten. ,,Ze zeden niks en hoe ze d'r
uutz&ggen, daor kon'k niks van
zien in duuster en mit al die sni'j.
En ze bin me ok hiel hadde veurbi'j vleugen", dce ze heur verbael.
Omdat ze veerder niks van heur
geweer wodden konnen, leuten se
et sohoolerswief mar wieder gaon.
De biezejaegers wasten now te-

eiestteur?"
,,Ja da's goed jong," zee Koente,
,,hael may een slee op mdi een
peer dekens en vraag dan mar
even bi'j de mulders as ie daar In
lflhUS kant. Zeg mar dat ie een wel
starven kan". Zo gebeurde et. JeT1e kwam even lantee' zult een slee
anschoeven en de kleine Andries
Wbdde bi'j de nzuïders le huus
brecht Ze zodileiz geed veur em
zeden ze. Kneiis van de
ule en de vrouw hadden zels
gien kienden. 't Weren beste
meemaken. Over de sehooierszalc en
de vrem4e kilteren, die bi'j et joonIOTL In
cintutont blel wat p4raotertilje. De
meersten dochten, dat de jonge
wel es meer weten ken van de
roversbende. Zi'j dochten, dat ie

misschien wel niks zeggen wôl!
Koene was van doel om et joongte n middags, as ie wat in de
waaxm'ie k9mmeinc was en as ie
.

wat te eten had hadde en ie deinken, bi'j de zolders nog es goed

onder verheur te nemen. De hiel:e
Biesse wus't onder de bedsteven
nog wel wat as d'r na- achs bi'
Collé gebeurd was en et halve
.

dorp was ontlopen. Een Mcie kop-

pel sten veur de harbarge. De ienn
w*cst ei al sterker te verhaelen arde aander. Mar doe men geweer
wodde, dat de jacht van Koen'elteur en zien mannen niks ople-

meenden w!ile kaant as ze nut verd hadde en dat er dus veuriemoeten en daor gongesi ze weer. pg gien sensaosies meer te verMar deur de sni'j konnen ze toch waachten weren, doe krummelden
niet zo hadde opschieten 55 ze wel de rizeeneken weer op huus an en
wollen. Doe ze zowat aachter Vink- in De Bl'esse wodde ei weer rustig.
gao belaand weren, was d'r onder
Middags lcw'aninven de beren van
de bedrieven zovule sni'j valen. 'j gereqhste van Wststeiiizigwarf
dat ze niks meer zien koeinen, wat uut Wolvege in De BIeSOe OiT een
ok mar in de veerste veerte op onderzcxuk in te stellen. Vuuf heeen pad leek. Ze raekten ei hiele- ren weren d'r: cemmissaonis J. R.
made biester. En doe besleuten ze Scbe1-061ga, Klank C. Btloernhoff en
om in de vredesnaeme: dan mar de aduistenten Memne Jaatns ,Foppe
weeromme te gaon. Ze'vannen ei Pieters en linie van Riesen. Koene
-

allemaole slim jammer, teineensen
Mar zoniar op 'e
dat zéden ze.
dolle roes wat ommcdwaèlen om
de rovers op te zuken, dat hadde
gien enkelde zin, vnu Koene. En
daor weren ze 't al•lemaole wel
over lens.
Doe ze ommekeerdein begon et in
't oosten al een betieii griezig te
wodden, dat zodoende dus-ten ze et
peiLen wel langes over de slunge
nachten Steggerde. Dat pad kwam
bi'j De Biesse 'eur de petgatbien
uut, vlak bi'j de waetermeuie. Doe

_Ij
l~ggg; op te
de he~
waa~ Hi' j teni hout

zie. Ie konnen ja nooit weten, dochte de eksteut! Hi'j trok ei deurtien
doe schrok hij d'r euve
las en.
van, want in ei va'ele sobizeerlocht
zag hi'j dudelik een wittig ko!ppien
tot de roegbe nut sticleen, Daor leg

Des commissaris stelde Joukien
de vraogenc en Bltoen,lhoff schreef
alles op. Uutvoerig vreuig de corndie nao
missaords naar de naa
ofloop nog even mit heur pratoi
hadde om keur een bellen op keur
gemak te stellen. En ok naor de
kerel, die in 't hul liggen hadde te
siaopen en die zien pak deur de
inbrekers niet mitrieumen was. Dat
vuzi de comznlesaorls een bettilen nuven.

.

.

even in de kaemer kieken om zien
te inoten hoe as daar ommoramaaid was en doe zochten de horen een plakkien in de tapkaamer
om Joukien een verheur of te ziemen. Deur de regel woddein de
rrneensken verheurd in ei zeebwoivege, raar, zo benivht-.
thi
ten de heren en et Hof in Liwwad.
den: ,,Wij hebben Jacobje Dainma
aan buis geëxamineerd wegens hare zwakheid van lichaam en
de ploeg bi'j dis-se rneiwi!e laazgee ontsteltenis van de aan haar gekwam, stapte Koene d'r even I'IOZX' pleegde geweldenarijen".
.

.
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ren te brengen

want ze wo1 de ze hier kome dan hoef

k er len-

InGOrde~s wol ze hilelemaole ; laander, die d'r trouweels nog niks

HAL-

te fleurig uutzag! Goed zeuven ure

al was t heur eigen kerel ok.

kwam et leste, wa-net die was eerst
naor de hutte van Alle west, zoas
hadden. Alle zien wief
hadez
hij ven wief:
bin
d'r
Met
es
,5Waoromm hej he koopman
west vannaachir rrveenske ik sen wezen mos. Doe Lammegien
pakiken flGW WO'J b11
wa'k]r maekt of hem om hulnog een nije keerse aniteuken hadbin
de
mannen op e weg inte00P
xns' beet Jan Hut 2fl
pe retipn? wodde JjkÂen vrade en veur iedereene. ok veur 1CU1PC
gen
kommen.
Ik
hebbe
gien
ogd. ,,Och znej, doe die iibre- hninie VJt er ki'it giiert ha~
ze'ls, een belle branewien ifl5eh021naoi Mar dan moen we niet be- moord op mven geweten heur, ik kon hadde, doe kcrn onderdehaand
kex' de,4e weren kok
riit roe- •giln te keube]le.n, dan mven we
krek
zo
onsehuldeg
as
wat.
Wapen e doe e
et boelegoed begia'nen. ,,Le.g et
t Weren w&k o bertaol beven' ' Darik e
og AE mer neo
fl1fl
VetraJIitereerd
mar OP
taofel J'ehannes
da'k
nargens
A%ie •knikte zoen •bet1rL en doe spul
an SIn!hieIL FeLaaizd Wet a1 wet; er
zee Jan Hut, ,,dan kun we beginhebbe. 3k bin daekt naor
hui
Reinder
ziuen
hebben
niet
vuile
wief
heur
veerwe
gebeurd
is
mi
des te eerder bin we klaor.
mi"
Zvne vloah,t". Et hietie ver- iuitzrnte meer", zee Alle zoigeItk. der sti(IJe. Reinder zee tegen . A1e,
heur, 7»a Bloemjhoff
Wie dot de
erkop!iflg jongen?
hi5
at opshre- Oeh W
oolJaosaven
da't
schelen
m
ZCUVC)
•
kan mI'J
vr hsdde, wodde deur ±en'e
Now, Jehanies Ebels mar niet?''
van rriatif' ?me Jifl onverschlig. ,,Wat
ure bij Jan Melis wezen zol. „Da's
de acIistenf
vi.nnn de eren. Dat die Hla•anneo
Iiiwwciq mrj Vult meer schelen kn d± is ellen moieGvend mactvitn Rein
der gong an t aende ven de taofel
broeh.t. Mikt de bliveg1ng "dat Of- die'verrekte HcyjIlaader mit zien
der,
getj
rneenske
het
er
ja
ai-ge
to N1icoaa
caué niet verho,rd 1ianrne haantien. Die s gien kaoVen i., as wt'j cp zoen leste aove'nd zitten. Hi'j begon mit et verpatten
kon worden, ondat hij
man de tachig guldens. Hi j schudteiyiJ
meer we&d die kon joms Z0
van 't jaar even bi'j Jan Melis n de de buul
•tas"5 • •
OP 'e taofel leeg en doe
.
wat niet . ieflS meer mitkm11 m
die over de vloer kommen". Doe scheuf i'e her elk eerst tiee, doe
vot!'
gauw
me.vgek
De moet zo
mos Alle Zien, dat is de jonge Ma- vule. Dat he5 j mooi daon Je hanOOLDEJAOR 1802 IN D
dart ie dat ok van doet
th-ijs vun. Dat zol niet mivalen, ,,Na, hoe bestaat cl!" zee Mathijs
KOMPENI'JE
j "
A'l1e, ,,as ie zien Pat binwant as Mthijs wat uutvreten had- stomverbaosd,„et komt krek uut
Overmogen aovends oni z'e.wen
nn het en as zien zeuiiien de
de. dan verdween ie séns altied • wi'j kriegen allemaoie krek lieke
ure in de hutte van Alle Haarrns. reie doen kam, dan wel ie weer
een peer daegen van die wereld. vule. Dat
hei' mooi dacn JehhanDat was de ofspraoka ws61s Waoj. op Hoflaand an, Te'k berejYen”. Hi'j maekte
dan een hol in de ngs Ebels, dat zo'k je niet naoei Jan Iut en zien rnaoten in CLIQ
jonge van cm? Die dot gen grond en: dacr bleef ie dan krek zo doen!" ,.Dan gaan we nou met de
Di
vroege morgen van de 29e dieoeni- "
reitze weer. Die heb ik optid in de
lange n zitten as ie wat te eten verkoop begre,eert
n
Maar de
ber mt trui mekeer gaon wer Ii.
in De Rliesse, die dot hadde. As ze em vunnen in zien
waeiermeuie
.
J'elzannies Ebels was niet bi'] Jat
b.siestikken",zee
'de
HGllI'aander.
weer",
j,oi, dan teug ie di- uu't as een hat
reiie naor ioiaaid
Hut bleven aovends, mar hi'j was
wie biedt voor dit horloge?" Jan
Jan Hut. Now Jan. wat doen e dart m'aekt'ie laeter o een eer
sa&r de hutte van. Jan Melis gaon.
bleef er an staon veur veerrnorgeriaovend, zo 't nliet bi'j plak weer een ni'j hel. Alle trof
we
Daor skeup hi'j wel as vacker a
tien en eenh'lve gulen. Alle
Jan MaWis kunnen, dat ha'lk aori.g Matthijs dan oh niet
hutte
de
hi'j in de Komperii'je was.
liever mao*," kwam AUe weer on- van zien oolden en da-or wuten ze kreeg een peer grote zuiveren
Ze mete ons een paar dagen
er e stok op. ,,Ja, wat doen we?. ok niet wao as le was. Dat doe gespen veur vuuftien gulden Reinbij mekaar zien", hadde d
. As
As we nar Jan Melis gaon, dan 1 gong Alle mar naor Jan Melis der koc;hte eei peer go;ien oorknopHllaander aanraoden, doe ze u
d'r al weer een peer, die et want daor was de Ho1aander ok. pen en een goden speltien veur een
b
weren
en
dat
hadden
mokeer gaan
.vödden. Fn die Lamme- Jehannes Ebels zat mit e heufd tientien en een keirkeboek veur
geweer
de Km.penii'j&iers ok bLk5emS
twie kwatties. ,,Dat is veur mien
gen is al zoen rattelschu'te", was aohîberover
beugen
bi'j
de
goed in de gaten! Doe Ail!le eremLdvief. zee Reinder. Mathij hadde
Jan zien bezwaor. ,,Die h'oolt heur heerdstee
an
plaiggen.
is
,,i'j
dags om een ure of v•xere even
bij disse rommel gien belang.
Me4s
het
zels
Jong.
Jan.
zitten
dronkend,
laat
cm
marsti11'e
niien hutte uutstapte om es in t ,
Aj't ov:reten konnen, dan beudvule op zien karfto'k. Die je," fiuuaterde LaminegFen, et wief
weer te kieken, doe kwam krek.
omt et er niet uut, want dan van Jan Melis. En doe Alle zien 'ik wel,' zeed'ie, .,mar wat hej'
,",ene an de schooiers uuit de buut t
raekt Jan zelfs oh an de galge. En bosschop daon hadde, zee e: . Ja hier now an' man. Lammegien
thuus VEUl. zien daegelikse sehooib1iiksems best, jim kun morgeneoiend hier kreeg een peer tinnen lepels en de
wet
Lammegien
d
geval
in
erSbocht. ,,Wat een reer
goed", hul Alle vol. ,,Och man, wel kommen. Jan is d'r niet en die roridborste doek nut franjes, waor
d
De Blesse niet", zeed'se, ,,he)
toch niet over de gage", komt morgen ok nog niet thuus alles in zeten hadde. Die deden ze
ok wat van heurd Allte?" Wel nee schrok Jan Hut »in gien honderd
heur kedo! Doe de boeli an de
daenk,%vant
hj'j
zol
naor
de kaant was,
jong, k bin een dag of wat nie
kreeg Lammegien et
wa•nt
ze
m'i'j
an,
jaor
daor
kri'egen
Wethoek
te
ni'jjaorwinnen
er.
zo,
e
butendeure west, ik was flh1k
nog iioic rnit inschnken, want ei
kan
mit
honEt
docht
ei'
ie
maar
dat
hindert nik heur
Ze
'lcgge Wat i- dr dan gebeu
derd daegen oh pas ie mar op mat IuJ even ..op en doe schosselde ie manvolk rakte weer ommeraek
je?' vreug Alle, die slimberlij
dreef op disse leste aovend van
waitop",
je
on'versciin'lige
e
stief op Alle au. ,,Ie . konnen hier
leek. ,.Oli man, in De
orschou.wde Alle. ,,As 't dan toch vanaovrict. o1 wel even kommen , jaor. ,,Veruit Lam", zwefste Jan
oen
een gioie roversbende
Hut ,,schrik in jong, et gaot vanareer moet, dan mar mit honderd Ai1." zee ze vlaikend en ze lonkte
west, een man of liene, zeden Ze.
ure om men pat", ree Jan botweg. Alle mit- j5chieve ogen . an", ie zul- ovend van de grote hoop en ie
Vr bin twe meensken V`CrMOOrdL ..Jan joongien, heb er de gek niet
lussen, ze seis ok wel now!" ,,Dat
ee 1fl'Itt en een vrouw. e hiek mit, ei kan nog slim genoeg wod- len 't goed bij hebben Jan is zak je zien laten Jan irut," lachniet tiiuus en die drorikende Hol- te Lammegien deur heur grote gemoet stokkend • houwd
den", perbeerde Alle nog es. En . .
wezen en aiiles fnail leeg S -- hi'j wun et! „Och. hooi de bek toch luander .schoeven we. wel aachter 0 i tanen hnse. En ze kiete in ien
'
•
in de hutte.
keer een reurner vol braniewen
ilen ' Twio meensk n doo
Donder
te zemelent grauwde Jan
Now Lammegien
dat wee'k aaohterver Ei wodde hoe langer
scheut et Alle peer van rn i
dan mar op, vot dan mar, zeg mar niet, dat. liekt me niet goed toe,
Cn!Een uurbien lacter, doe
hoe roerder in de hutte. Annend
pire tegen de eren. da'we rnorgeriao- ,dochte Alle, ,.ik z1 mar vaach- de }Iolbllainder begon weer weg te
leridal dmstar was,
En ten
kommen.
et
gr~
.
bi'j
.
Jan
Melis
weer . thuuskwam
ttdat :Ja
bi'j Jan Hut binnen om
soezen u' leut et heufd veui'ove
zeg mar tegen Jan zels, dat Lam akjow :as." En de maekte Alle
,
•riii'js te vertellen. ,,Weet)
de éaop.
stokkien schaopevleis as een goze, dat Fe bi' j Lam de hanigen en zo zakt'ie
lekker
een
schruten,
,,e
man
betien
'ie een
Et vul gieniene aenlik op, want
veur oons Iclaormaekt. Zi'j zullen hutte, uutwam! Hi.'-j vun ern zeis
en de vroureJ in De BSlase
doe de verkoping klaor was, had'.ie
hoe nog wel wat in 't zoolt hebben wel wat kienderaehtig, mar doe
beide dood". Wl
k loVen' }Ie he dochte Alle hi'j butendeure was moet ie eerst de hiele aovend al haost niks meer
t1
zou k dat we1en fl10 - :
d Doe Jan Hut op een geg'eHi
even neuzesriuten en et zwiet ofvees" zee Jan dathe'k dan toch klaorkregen.
h
• istt e nog neet uut west",
ven moment op zen n'i'je a
., .
waar zette eerst mar op grote Rendei gen! .. - • . .
Now
t
onverschillig
weent keek zag hi'j dat eb al
an om te zeggen dat de plannen
Ooldejaor aoverd koj wel zien
heur, 't as mi J krek ve
vi'aa'nderd weren. Reinder hadde dat er vo14 verwaacht wodde in midternaacht west was. Hi gong
o
reer
genoeg
Jan,
dat
et
mi'j
wel et naoate verteld de hutte vit Jan Mei-is en Lamrne_ stam zo goed en zo kwaod. as dat
gaon is», zee Abie.
van de nachtelike streuytocht, mar gien. Et. vuur braande kelder en nog gong en hiel pechtig zeed'ie:
oxdgheId
'al
hobbG d'r
Ik weense jim aFlemaole veiil heil
morge- et a1.dern.aoste niet: dat er moord op 'e 'taofel., ston een grote stien'en
an dai die verboe eedia1
en zegen in et ni'je jaor!' .0k o.
in t spul was da wust ze 'niet.,
Jeprotte
glassies
zen
zal'-zei
't
e rrut ten
na'ov.ersd bi 3 ii1]
Van t zelde
Ok gelokkig nijkunn'en, dat heurde ze now van Alle. Ze hannes Ebein zat op. ,'c. grond tegen
e
niet beter bn Jan
te
keer
. ! raasden de eren deur
over
er
allemachtig
gang
die
Hoe is t iacr.
waaic' te soezen
de
dacir ,is de Holaaner1. ok
Alle
mekeer. En daw ze nog lange
Trouwens,
Beider
jioch tegen
mit Jehannes?" vreug Lammegien
het ei goold en ZU
lussen meugeri!" schatrde Mathijs
kreeg zien pat van de buse ok wel doe -et tegen zeuvan ure le-up,
ok mitneulnen ,,Ie -hebben 't acrîg
hadden
knapti?; Ie weten wel mit zien lege glassien omhgens.
ie al wat
Tot iaete in de naachit bleven e
le m1nte Ocii ot vrommes
dat de eren hier doukies ok komwat opge- bi'j Lam an de gang en in 't laste
men now?' ,Ja, ik
was dr gienlene meer die as ng
was
knapt hoor en ik vInd et best dat
staon kon. Ze zweerden
en ze zwets-ten om et hadsbe en
de-or kwam Lamrnegen de kerels
wel hailfweg bi'j! Reinder kon all
die draan:k nog et beste till
nr
hi'j begon toch, ek al mooi deur te
laon. Hem doch.te, dat ze in dit
ni'je jaor mr es een a1lemaehge
grote slag slaoai motten. Et besbe
leek hem een groot kasbiel, dan
weren ze veur bbur h;iele ievenid
onder de keppe. Mathljs leek nooit
(wordt vervelgd
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meneer uu ddeberkdop net 500 Ok an de neuze veurbi'j." ,,Daor
gulden uutloofd veur wie as d'r hoef' niet oongerust over te wezen
veur zorgen kon, dat de bandieten eksteur," zee Grietsje, ,.as 't wezen
inrekend wodden". ,,Wacht even, moet, dan bini'k zo dichte as een
dan za'k mien zeune even roepen, piJ" Doe Koene klaar was nam
die is in de kaarnhoeke doende. Grietsje ofscheid van vrouw Collé.
Hi'j is eksteur zie", zee vrouw Die bedaankte heur hattelik veur
Collé zenewachtig, ,,waacht mar ad de inlichtings, die zo op 'e bodeven', Ze de0 de tussendeure eupen dan brecht hadde.
en ze reup: Koene!. . .Koene.
wr; hier even kommen, d'r is HAOST NOG MEER ROUWE
Tahfjs keek zen
'1d in om sporen. Hi'j iïvanmor- iene!". Koene kwam d'r in en doe IN DE BLESSE!
kastieI ok geweldig toe, hoe groter .
de vroegte thutiskommen, zien moeke'm verteld hadde hoe
dag of zesse laeter was d'r
hoe liever en Lazmnegien zo d 9r mar ze hebben gien enkeld spoor- en wat, doe baeld'ie zien boekien
al weer vremde drokte in De Blesiieiir zorgen, dat heur kerel ok mit tien vunnen. De gerechtsdienders uut de buse om op te
schrieven
dee, Ps 't an et kast-iel toe was, zee uut Schoter1and weren d'r ok al wat as do vremde vrouw te vertel- se. Et was de dag van de begraffevan Oitte Collé. Veur de bakkeze.
op uut west, mar die hadden ok len hadde. ,,Ik wate," zee ze, ,,dat
Zachiesan zakte et lewaaiwat of, nog niks vunnen. Dat zee Koen- een kerel mit een lamme haanci en ri'je van Berend Jaansen ston een
want de draank begon he langer 'eksteur temeesen". ,,Dat zal Ok mit een joongien bi'j em, aovends koppeltien meensken drok te praohoe meer te warken en de iene wel niet, want dat dievevolk is zo iaete bi'j, Molle en Zwaane kom- ten. Twie d'r van weren vremden.
lene van die beide dce een groot
niao de aanere zakte onderuut op liep as de pest, moei' rekenen". men Is. Malle Aorends an de Ni'je
St stee waar ie zwt. . . , Gieniere
,,raaa. , . mar een moord komt Weg In 3ubbege. Ja, ik wone danr verheel.
'a 't stel hadde in de gaten, dat altied uut, al zuilen de r.aeven ei
,Et hadde niet vuie scheeld, of we
vlak in de buurte zie. Now en gistecsse ooldejaorsnaacht veur heur ok uu,tbrengen!" 0k eredaegs, op
nog meer slecht ni'js in De
dd
raovend zat diezelde kerel bi'j
rere gevolgen hebben zol. Gieniene ni'jjaorsdag ston d'r in De Blesse Lammegien van Jan Melis in de Blesse brocht", zee'ie mit grote gehadde d'r wat van verneurnen, dat nog een koppeltien meensken bt'j
baoren. ,,Hoe dat zo je?" ve-eugen
hutte mit een man of vier bij
goenend heur ofluusterd hadden. , . de weg tø praoten. D'r was dan ok oons uut de Kompeni'je. Hij hadde omstaanders. ,,Now", gong de
t
wel Mei wat te verhapatokken: de alleraande dure dingen bi'j em en vremde wieder, ,,wi'j bin vanmoirgen op 'e rtied uut Drlelst weggaan
lnbraoke en de mis1okte jacht van
OOLJDEJAOR 1892 IN DE BLESSE. Koen'eksteur en zien mannen en doe was ie drok an 't haandelen. mit de beide dochters van Collé,
H'j verkochte een glozie en golen
die ets daor wonen. Die hadden
. Otte et nuvere geval van dat Jongien
,,Hej'm et al heurd.
kneupen en zuiveren gespen en
Collé is irannaaebt wegvaekt!" Ool- un de waeterrneule en de beide nog vule meer. 0k een karkeboek. beticht had, wat er bi'j heur thuus
gebeurd was en die wollen vanzels
dejaorsdag gong dit ni'jgien as een starfgev'aflen. . Seen rneenske wust
lopend vuurtien deur De Blesse. ja basost niet waor as ie 't eerste En daor ston wat in, in dat karke- naor huus toe naor de begraffenis
boek en dat las hi'j veur. NoW en Wi'liiadden de vrouwluden op een
Eerst in de buurt, laeter ok bute- of et leste over praoten mos!
nuut. En doe morgens om tien ure
Doe kwam d'r van de Peper- daor heb ik van verstaon: De Bles- slee. Sake, mien maat, op 'r scheude klokke begon te luden, doe ge-kaant een vrornmes anlopen. Ze se en Collé. Dat zodoende bin'k vels d'r veur mit een touw om 'e
wust iederiene et. Mar vremd, doe hadde best de sokken d'r in. Gie- hier kommen".
huud en ikke dr aaehtr om te
,,Oons karkboek", zee Koene, sturen. D'r lag wel aorig knap les
et verluden klaor was, doe begon t niene kende heur, mar ze dochten,
de klokke een ketieptïen laeter t dat et wel een nijaorwinster we- ,,00ns femilieboek!" ,,Grif", zee in tot an 't Tjeukemeer toe, mar
inienen weer! De meensken keken zen zol. ,,Wet er ok iene van jirn vrouw Collé, ,en daor wa'k nog doe wodde 't minder. Wi'j scharrelrnekeer verbaosd an en weugen. J Colle te wonen?" vreug de vrouw wel zo wies mit want daor ston- den an de kaant van 't meer
,Wie zol d'r nog meer wegraekt bi'j et plogien volk waor ze even nen de naemen in van mien aach- langes, mar we konnen min
wezen, wie wodt er now verlud?".
bi' staon bleef ,,Moej' bi'j Collé terpake en aachterbeppe en van opschieten. Et weren allemeole
mien pake en beppe en van mien sni'jknor'ren en bevireuren schollen
,,Joukien misschien vel", zee d'r: wezen?" wodde d'r weeromme vrava en moe en van oons zels en an de kaant. En doe indienen.
Lene. Mar de klokke gaf zels ophel- ogd. Ja zo sld.m scheutig weren de
van oonze kien-der". ,,Now, dat kar- .daor haft gedonder. - .de slee zakdering, want et luden duurde now • B.lessegers vanzels drekt niet mit
keboek, dat wodde verkocht veur te d'r deur! Ik vuuid'em votgliemar twie keer een ketier. Dat bete- mnliohtings. Ze wollen zels eerst
kende, dat et iene was, die as nog wel es wat weten! Iijlar doe ze twie kwat€tes", vertelde Grietsje den en ik sprong as de bliksem an
niet ,,groot" was. Wie kon dat now zaiggen, dat de vrouw niet van ; veerder, ,,en et glozie veur veer- de kaant. Sake bleef ok dreuge
tien en 'n halve gulden en de go- mar die zat viaaste, want die hadwezen...?" In et nujldershuijs doel was om staon blieven te praolen kneupen veur een tientien d&t touw nog om de huud. Now,
was dit gien vraoge meer: de klei- ten, doe zee d'r lene. ,,Daor ginne Andries hadd&t niet haeld! De derd weer as dat uuthangbod boloo'k". ,,Ik heb ei zels heurd loa'k jim vertellen, dat we de
koolde was em zeker an 't haitte ven de deur hangt, daor moei' weeksteur", gaf ze bescheid, ,,00idleja- vrouwluden d'r haast niet weer
orseovend om een ure of zeuven, uuticriegen konnen, want dat rottetoe kommen, want gien waarm zen. Mar Collé zels is d'r niet
drinken en gien dikke dekens en 1 meer heur, die is gister krek weechte. In de hutte van Jan Melis rige sni'j-ies brokkelde hle]itjed of
hebben ik 'n Gosse de hiele bol as beschuut. Mar op 't leste mit
gien glundige heerd hadden de 1 graekt".
waarmte weeromme brengen kund 1 ,,Vollek!" klonk et even laeter ofluusterd". ,,En wie hebben dat oonze jassen en mit et sleetouw
In zien u•utrnargelde hutien. De over de onderdeure van de harbar- goold en zuiver kocht?" vreug Koedoe kregen we heur d'r toch uut".
meensken in De Blesse praatten ge van Collé. Verdrietelik slofte ne. ,,Die manluden bi'j oons uut de
,,Now en doe. . ho is 't ofloreer over et kereltien. Et moe wel vrouw Cb]ié naor de deure. ,,Wat Kompeni'je", zee
Griet, ,,Jan Hut pen?" vreugen d'r wel een stok of
dia- en?" vreug ze. .,Ik kenne en
dat le medeplichtig was, is d'
grote Reinder en Alle Haarms drieje toekelieke.,,We weren gelokdochte heur. 1-Wf hadde ommes jow wel niet vrouw, mar ik bin en de jonge Mathijs was d'r ok kig al mooi dichte bi'j Vierhuzen
een grote schooierszak bi'j cm en hier kommen, omda'k je wat be- bi'j. Die kerel mit die lamme vlar- op
disse kaart van 't meer en daor
dan die kleren, die hi' over had zunders te vertellen hadde", was ke, die ken ik niet, mar dat is
gien bin we doe naor een boerkeri'je
et
onbegriepelike
bescheid.
,,Now,
hadde grif mit opzet niks zeggen
Kornpeni'jster".
,,Die
Kompe- gaon en daor hebben de virouwluhadde grif mit opzjet niks zeggen kom d'r dan mar even in, mar ie ni'jster kneopen, daor he'k alle vie- den dreuge kleren kregen.
Doe bin
kommen in een starihuus heur".
wild, doe ze'm vunnen hadden!
re wel es van heurd loo'k, dat bin we votdrek't weer veerder gaan
De muidersvrouw hadde heut zochlite vrouw Collé. En doe begon niet zokke besten, now?" zee Koe- om niet te laete bi'j 'tstarhuus te
van dit gegoons in 't dorp niks de vremde vrouw: ,,bin d'r een ne. ,,Och gao weg man", rattelde
kommen" besleut de man zien
antrokken. Ze regelde een gewone dag of wat veur de inbraoke ok Grietsje wieder, ,,et
bin grote
verhaei. Hi'j was nog raar krek
begraffenis veur te foongien en ze een kerel mit een lamme haand en
bandieten.
Ze
werken
nooit,
ze
hadde'm ok op heur eigen kosten een joongien bi'j jim an de deure schooien en stelen alles bi'J
uutvexiteld of. . . bim, barn. .bim,
mebam. .daorgalmde de karkklokke
verluden laoten. Verscheiden vun- west?" ,,Ja". zee Joukien, ,,die heb
keer".
nen heur niet wies. Et kon ja best ben in 't schuurtien slaopen. Hoe
over De Blesse. ,,U, ce aioicice
,,Mooi", zee Koene, ,,ik hebbe al- iudt, de lekstoete komt er an",
wezen, dat die jonge bi'j de inbre- weet ie dat?" ,,Ik hebbe zels heurd
dat die kerel et verteld het, doe [es opschreven. Af' even waachten,
zeden de Blessegers en ze gongen
kers heurd hadde.
dan za'k me even verstrupen en
Hieltied weer kwam de vraoge die zat te zwetsen mit zien dronan de kaant van de weg staon. De
an mosten we mar tegere naor
biede Drielsters ok. Zo zeggen ze
op in De Blesse: ,,Weten ze al wie kende gat", zee de vrouw. ,,Mien
Wol'vege. ,,Naor Wolvege, wat daor
de droeve stoete veurbt'j trekken,
et daon hebben?" ,,Weten niet, naemde is Grietsje Durks, ik wone
e doen?" vreug Grietsje. »Naar 't
raar et schooierswief in Steggerde bi'j Gosse Oenes in de Kompeni'je
de liekweg daele op 't karkhof an.
lereclite", zee Koene, ,,en dan zal
hadde ze wel zien, d'r weren vuve, over de Kuunder. En ik love, dat
Die zelde middag wodde de klokke
laenk vand'aege nog wel lene naar
zeden Koen'eIi die," wust er lene ik wel wete, wie as hier bi'j jim
weer ludj, . .Veur Andries. Die zen
de
boel
zoo0
'e
kop
zet
hebbi".
t
Heerenveen
of
neer
Liwwadden
te vertellen. ,,.Ta mar veerder wekissien ston op een sleglen en daor
noeiten mit et nI'js wat jow verten ze ok niks heur", zee een ,,Wee't ie wie as't binnen?!.
weren roer twie meensken bi'j. Da
mulder 'trok de slee en de miiiHieltied weer kwam de vraoge Meenske, ik zol je d'r graag veur t eid hebben. Ie meen d mit gle-.
belonen willen,
et oons verteliene aanders over praoten heur,
deravrouw leup er aachter. Doe ze
op in De Blesse: ,,Weten ze al wie len wollen, maraf' ik hebbe niks
t moet geheim blieven, want eers
tegere weeromme kwammen en
et daon hebben?" ,,Weten niet, meer, ik bin doodaarro, ze hebben
cao et gerechte de boel niet goed
deur De Blesse lupen, doe was
raar et schooiérswlef in Siteggerde alles raitneumen, die smeerlap- 1 nderzuken. Enne dan gact jira
c
d'r gien iene butendeizre. Mar de
hadde ze wel zien, d'r weren vuve
enV.hoeve van jow zien be-. 1 ranzelfa die vuufhoaderd gulden
muldersvrouw vuulde, dat er wel
zeden Koen'en die," wust er lene
ran
die
meneer
uirt
Ooldeberkoop
,unnt
'
naor heur keken wodde. Ze bete vertellen. ,Ja , mar veerder wegreep wel, dat ze 't niet goed deon
ten ze oh niks heur", zee een
hadden in de ogen van et dorp! Ze
vrommes, ,,want rnien man het
vuulde de ofkeuiring en doe begon
gister de Mcle dag mit west ei
ze zels oh te twiefelen,
,,As dit joonglen toch es bl'j de
moordeners heurd het Kneha, as
de meensken toch es gellek hadden. Hebben we dit dan wel goed
daon? Wat zei doomneer dr v
zeggen?"

JAN

.

.

(Wordt vervolg

STELLINGWERF DONDERDAG 18 DECEMBER 1975
nooit weten hoe as dat nog es van
passe kommen kon, want Saander
Saanders was al in da tachtig!

-

-

Jan" Mer Jan Hut knees roer wat.
Hi'j schrok niet meer zo van et
woord galge, as doe die keer mit
DE STROPPE WODT DICHTE Alle. En doe Reinder vlak daarop
twie zessen op 'e taoiel smeet, doe
TROKKEN!
brulde Jan: Twie keer zesse is
Op 'e aovend van de vierde jantwaalven, en twaelven wat is dat
newaori zatten ze in de Kompeni'Jehannes?" ,,Dat?" zee de H0Uaanje bi'j Jan in de hutte al weer te
der dreuge, ,,dat is vijf meer, niet
praoten over ni'je streuptochten.
zoen groot kerwei piaö
'exi!"
i0~NIEUSAER
°"
waar?" Reinder mes hier zo alle_
Weer
mit'n
driejend,
Jan
en
Rein,Daar
ben
je mis mee Rei" gong
machtig ornrne lachen, dat hi'j
0 VOL &EVAER
der en Jehannes. Alle hadden ze
houwde em zels van poere vile
We ston et erbi'j mit de mannen de 11o11nander ok hier tegen in,
nog
niet
weer
troffen
en
Math'ijs,
niet bang, dat weet je ook
't de Kompenje, die ooldejaorsao- '
kal'jen dat ei kletste. ,,Hoiv
die was vanzels weer een tietien
end dn de hutte van Jan Melis de wet beter. Maar weten jullie te',
es even jongen", zeed'ie, ,,ik hebbe
van
de
eerdbodeni
verdwenen
zoas
meneer uit Oldeberrfens' van Otte Collé uut De
gewoonlik. Dat de
i weren d'r weer Ok nog wat. Ie bin zo geleerd now,
vijfhonderd gulden op onze
~verboeiegoded hadden? Dieniet bi'j. Et schoeien bij de huzen Jehannes Ebels, mar weet ie dan
m ii de naacht, et was aenLik ai
wel, waeromme as d'r vet in de
langes now een peer daegen, hadman,
wat
dondert
oons
eorgen, doe de koolde deur de
de keur min voldaon. Dat kwam melk zit?" De ,,geleerde" Houlaandat
now,
al
weren
't
er
vuufduMbts begon te kroepen - want et
vanzels cleurdat in heur aach'ter- der hadde niks in de gaten zeker,
Putw was vanzels al lange uutgaon Zend!" grauwde Jan onverschillig.
want hiel rustig zeed'e; ,,Ja naheufd
de gedachte mitspeulde, dat
Dat dondert wel wat Jan Hurt en
dos weren ze wakker wadden,
tuurlijk wel, want melk dat is
ze now aen1ik niet meer hoéfden
weiende krumnield en op heur goed ook •Want geloof maar, dat
te schoeien. Ze weren now omme.s voer voor jonge beeste nietwaar,
£Igen hutten anschainreld.
Daor er nou een massa mensen naar de
niet zo straotaarm meer. Ze had- dus. . . " ,,Ne-e!" brulde Reinder,
dden ze heur drekt weer op bed- inbrekersvan De Blesse gaan speuden ommes in De Biesse een ,,och here nee, ie zitten d'r glad
L.I" troefde Ebels weeromme. Dabe
lten. Ni'jjaor&d•ag
mooie aep binnen haeid! Max ja, na<>.--t! Za'k ei es zeggen? Now
or
weren
ze
even
stille
vaneEbe wadden ze veer een betien
et méér is nooit vol moei' mar eers piepen de utters zo bi'j '
ftee, mar noffelik vuulden ze Reinder was de eerste, cbe de toerekenen. In elk geval, ze zatten melken!" Reinder bedee em zowat
mm vanzels nog lange niet. Ze staand begon in te zien, die d'r
now drok te overleggen, waor as van 't lachen om et sneuje gezich>leven wat in heur eigen hutte wat van zee temeensen: ,,Verrek,
te van de Holilaansder, die em d'r
ze bi'jkotten op an mosten om
tredangelen, mar tegen de ao- diaor kon Jehannes wel es geiiek
weer een inbreoke te doen, want ZO lekker inl'uzen lasten hadde. .
,iui trokken ze weer op mekeer en hebben. Zakken as Jan Melis
dat smeet aorig meer op as dat - En zo gong et er weer om weg in
. B1'j Jan Hut. Mebliijs was d'r ' en Lam hè, wast zollen die doen as getoffel en geschooi bi'j de huzen de hutte van Jan
Hendriks, lachen
ze
in
de
kregen,
dat
ze
smi:ezen
dit en Aille was ok nog niet op 'e
langes. Reinder kwan op 'e bod- en angaon, al zol d'r nooit een
ppen lvonmen. Grote Reinder, viifbonderd gulden verdienen kon--- -- aende an de lol kommen.
Want dat is gien katteiniege den mii et OveX7iet in Boornzwaeg. 1a et thuus niet lenge uutholen ne
-_. ------Maaarrr.
- ___ - - ZO was et beslist niet!
n, omdat zien wie-Ie em Mj'ed ! vanzels" Jan zee hier niks op en
waar es ie slaopen hadde bi'j Seanoven
alle
drie
zonder
zatten
ze
Want in 't Heerenveen en jij
..
uthoetelde cm zien gezoep, hadde
der Saanders. Mlit zoen oolde kerel
vege hadden ze niet stille netet. *
kh1.2es Ebels ophal'd. Die hadde woorden in de prakkeaaoies. Je- van tachtig jaor zat daor nooit vueen ha]fvorreltien overhuflen hannes Ebels haelde zien te- Ie ge-veer in, dochte hem. Mei- de gerechte in disse beide pb
M
,R
de inbnaoke en dat nammen bakdeuze uut de buse en mijt de
eren vunnen, dat ze een plak uut- hadde van et Hof van Jus ï
mit veur een ni'jjaonsFol&ien draodnaegel, die daor in zait as plezieken moeten waor as méér zat. Liwwadden strenge adders ks's
WI Jon in de hutte. Daor hadden PPier, begon hi'j an de binnen- ,,Bi'j die oolde Saander is vanzels om een ,,generaie dieveju* ie
kaant op et keuperen lid van de
temeensen gien gelarometeer
wel wat te heelen, maar niet ge- helen in de Jubbegater Kui~
je. Dit mos dan gebeuren
_
V8fl vouwluden op e kop! Doe ze deuze te krassen. Ze slegen daor
noeg jong", zee Jan. Jehannes
weer een stof of wat had hadden, 1 eerst gien acht op, maer doe vreug
Ebel bekeek de zaeken ok es even menwark'ing mit iene uut de Z..
,,Wat
bekras
ie
daor
JeJan
Hut:
oe 1urden ze weer wat op. Jevan de aandere kaant ,,Kij4c eens", peni'je en wel mit G
hannes Ebels kreeg ok weer prao- haflnS?" ,,Ja, lao's kieken" zeè
zeed'ie, ,,wij hebben nou allemaal Hoe ze daor bil kommen
, Reinder hadde nog wat ge- Eeinder. Jehannes gaf iiei.r de tewel wat kostbare spullen gelorege begreep Gosse zels niet ged,
cons aachter in 't heufd zitten van i bakdeuze. D'r stonnen een peer
nietwaar, maar nou moe-te we een hi'j was beslist niet chone!tetovend van dat grote kastiel, wvorden, maar ja, lezen hadden
manier zien te vinde om die dinge- huud. Mfar et gerecht van Sd-z?Tt dor begon ie now weer over Jan en Reinder nooit leerd, ,,W'at
tjes te gelde te maken, anders laand hadde Gosse Oeosa tt db
aviken. ,,Waar zu'we op an) 1 staot daor now Jehannes?" vreug
schiete we er nog niks mee op. Kompeni'je benuumd in dt*t vm
de justisie! Daor wueten is *
wat leek jow et beste toe Jehan- Reinder ni'jsgierig. ,,Wat daar
Dat vind ik belangrijker dan nieu- wel, daj' streupers ei beste
zee?" vreug hi'j. ,,Kiek es, wt'j MaaC, zee de Hollaander, ,,dat bewe dingen hele". Daor hadden Jan kunnen mit streupers, moej' r..
km wel in 't Oranjewoold tereCh- tekent doodgewoon, dat Lam van
en Reinder aenlik og hielemaole nen. Dat et gerechte ei od b*..
te en wel in Ooldeberkoop en
1 Jtan Melis onder alle omstandigheniet an praickezeerd, mar ja, zi'j ken hadde, dat dee al gauw
Lngweer en Beesterzwaog. Daoe 1 dm mot zwijg-e!" ,,Wat sbaot er
wel geliek ken, want Gosse was e
wtn overal grote slotten rntt rie- dan percies je, lees et es veur", mosten de Hollaander
geven. Die golen en zulveren kneu- gloeperd, die hiel wat ofli*utei
., stinkers, Wi'j hoeven mar te we Jan Hut. ,,Hier staat", zee Jepies en knoppies en gespies daor en loerde. Diezelde deenideg
kienen man!" ,,O ja", zee de Hel- henres Ebels en hi'j spelde heur
veur: haj' op em zels niks an. Die veurbield, hadde hi'j nog snitJ
woortien
veur
eender, ,,we hebbe maar te kieze, wootien
mosten verkocht wodden! Mar wao- en Reinder steen te praôn Nl
eg je hé? Maar hoe wou je er in Nooit nieu Jaer so vol gev.aer.
eb
ome? Voorin of achterin, door de ,,A]emaehtig Jehannes, ie bin zu- 1 re?? dat was de grote vraoge Jan veur de hutte. En
Want ze hadden hiel goed in de manluden hadden in de ommob
rnuw of door de deur, door het ver een geleerde, ie kun ja dichten
onsjoege
dat
ze
In
heuismiezen,
t
hemd
er
veur
lichten!"
veerte niet in de gaten, 4á 1dek of onder de fundamenten Se z]!Ien
schooiersk'loffien niet zonsar naoe wormstilcicerig wasl
door? Ik heb al deze wege wel prees Reinder mit grote verbaozing.
een
gooldamid
of
een
zuiverwiniceJ
bewandeld hoor, maar zal ik ,,Naw, Ik zie dat geveer niet
e
stappen hoefden en zeggen; wat
(wordt
ot eens wat zeggen' Zo'n slot hè, heur", zee Jan, ,,ijk wedde dat er
geef leIder? ,,New je," zochte
niks
van
komt
as
wi'j
de
bek
mar
jij
over
praat,
dat
is
krek
waar
Reinder, ,,daor meen we laeter
vn ijzer, daar kom je nooit in! dichte helen"
,,Maar het gevaar is er Jan, je
dan nog mar es over praoten. We
-Dwt hoef je niet eens te probere!"
kun oons de kop wel gek prakkeze,at wee'k nog wel es niet", dee ken het leze in mijn tabaksdoos",
Jehanes
en
plechtig
stak
hi'j
ren, mar we kommen er now toch
Jan Hut een duit in 't zakkien, nee
,,En
niet uut. Laon we 't now mar wal
,,want as iene van oons now es de deuze weer in de buse.
gezellig maeken je. Jan het nog
p.rbeerde om d'r overdag in te jonges", gong ie deur, ,,wij moeten
ieder geval zei-ge, dat we arm
wel wat onder de korke, docht ik
kommen, dan kon die aovends ja
en dan mosten we mar even een
wel ergens een deurtien eupen bLijve. Niemand moet wat in de
spullegien doen. Wat zoj'm hiervan
doen «n de eren d'r in te laoten. - gate krijge. We moete morgen
gewoon gaan bede-la". ,,Dat
„Ik WOU jou wijzer hebbe Jan
zeggen?" En Rein-der haelde een
J
peer dobbelstiender uut de buse.
kut-, gong Ebels hier tegen in.
,,Je weet krek zo goed als ik, dat drekt de vlagge op 'e toren zetten,
Mii golen stippies d'r op! ,,Wat
et één van ons nooit lukke zal we meen aarm blieven". Heur -grOmooie steentjes Rein, hoe kom je
om ongezien binnen te komen. Ze te zorge was now toch wel Lam
daaraan?" vreug de Hollaander.
hebben daar allemaal honden en van Jan Melis, want as die wat
hoe komt
,,Ja, hoe koj' daor en.
znner DOkbedienden engewe
gliedea leut, dan hongen ze! Daoeen aan meenake are luen!"
wij
kunne
beter
een
romme nam Jehannes Ebels op em
'ee manne,
koe-es Reinder. ,,Die he'k es vunkeer vaker gaan en dan bij het
om Ijammegien et zwiegen op te
nen
je, in A.kkrum. Zomer en de
ook
mar
as
leggen. Mit rieke beloften
soort mensen, waar we nou
kaant van de zaandweg. Ie zeilen
dat niet wel, dan mit scharpe di-eions gelijk hebbe gehad"- ,,Ie durtoch zeggen, hoe kommen zokke
gemeniten!! En ere morgens zwurven niet meer, ie wodden een labmooie dinkies zomar are de kaant
de Hl
mit
heur
schooierszekken
verweet
Jan
Hut
ze
ven
bè1ck!"
van de weg, niet". De Hollaander
maot!" gooide Reinen
heur
kroepieken
knuppels
weer
,,Krek
eander.
knikte begriepend en vreug niet
alle ka anten uut, krek as d'r niks
der dr nog wat boven op, ,,krek,
wi'
veerder an. Jan schonk een slokas
w'
broek
trok
de
De
Hollaander
in
gebeurd was.
1W1 schi al
kien in en doe kon et dubbelen benaar De Wilgen, Jan Riet gong
ginnen. Ze speuldea goed voeli'jReinder
Utingeradiel in en grote
nig, mit et mes op 'e- taof el, zeden
zette op et waeterlaand an in Donize ze-Is. En dat wodde nog heftiger,
awerstal. Reinder sleup naachs op doe Jan nog een peer keer
et overzet in BoornzwaC'g bij een
inschonk. Jan Hut gooide op een
oolde man in et schuurtien, Saangegeven moment een viere en een
der Saanders hiette die. Rein nam
drie-je en doe zee de Bodegrever
kronen
op.
Ie
goed
hier de boel es
spottend: ,,Vier en drie- dat is zeuven ere zeuven da's een galg vol,
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omde Gorter nog een keer tegen
de deure en doe vleug die d'r in
ien keer finaal uut! En daor atarinen de beide eksteurs op 'e drumpel, de snaphaenen veuruut. . .

JAN
En Griet van Gosse die deiç
wel wat op. Die lorkte now en dan
es bi'j de buurvrouwen en daor
heurde ze ok wel es wat, dat de
muite weerd was om an Gosse te
vertellen. Zodoende was Gosse al
sch,ie]iik zoveer, dat et hem toeleek, dat de boel wel uut de tiede
haeld wodden kon. Op een
morgen gang ie op é tied
naar 't Heerenveen naor 't gerech13e en daar legde hi'j zien kaoten
eupen. De oren flapperen heur an
't heufd, doe ze heurden, wat Gosse
bl'j mekeer snu.id hadde. Doe hi'j uutverteld was, wodden d'r votopslag plannen uutprakkzeerd om de bandieten in de vingers te kriegeri. Ze mosten dr
ma'nmadhtig op los, dat hadden ze
in 't Veen wel in de gaten! De
dsistent Duiker wodde naor Wolvege stuurd mit een uutwarkt
plan, hoe as men vanuut Stellingwarf en Schoterlaand toekelieke
en niit mekeer de boel anpakken
mos. Middelpunt van de aksie zal
in elk geval de hutte van Gosse
Oenes wezen. En dezelde aovend
mast et nog gebeuren, dat er wodde wel haost aachter zet!
IJut Walvege wodde d'r bericht
naar De Blesse stuurd, naor Koene
Pit, dat ie em mit zien mannen
weer klaormaeken mos veur een
jacht. Daar en daar mosten ze langes en zo en zo laete mosten ze
daor en daor in de Kompeni'je wezen. Et was allemaole krek
uutstokt. Koene foeterde wel even,
dut et zo hadde gaan mos en dat
ie haost gien tied genoeg hadde
om zien mannen bi'j mekeer te
kriegen, mar hi'j gang dr toch
drekt aachter an. En eerder as ie
docht hadde ston d'r zeuven man
klaar in De Blesse. Aovends tegen
een ure af achte kwam Koene mit
zien ploeg in de Kompeni'je. Ze
hadden stevig anbokseld en al sni'jde et dan niet meer, et pas was
nog lange niet best west, dat ze
veren aorig aachter de poesterd.
Doe ze daor in de Kompeni'je
kwammen, konnen ze heur aenlik
niet begriepen, dat hier now
meensken waanden om heur henne. Alles wat er zo gewoon van de
hutten tezien was, en dat was al
niet vule, dat lag now ander de
ni'j, dus ie zaggen hiel'emaale
niks! Et was kiek as de netuur
niitheipen wol om de dieven veur
de mannen van ei gerechte te verlargenI
Now, daar weren ze dan in de
Kompeni'je, mar daar weren ze
nog niet mit bij Gosse Oenes zien
hutte. Hoe ze die vienen mosten,
daar hadden ze hieleinaole gien
oordiel over. Koene zels ok niet.
Temeer niet, omdat et in 't geheim
gebeuren mos. Doe kwam et toeval
heur te hulpe, want daor kwam
een joongien andraeven bij iene
van de hutten weg. Doe hij al die
manluden zag, doe schrok ie ommeiaek en hij zol dr as een goeze
vandeur. Mar Koene kreeg cm bij

de vodden en zee rriiF een hadde
stemme: ,,Waor bin ie bange veur
jonge, wi'j doen jow toch niks
rnlit!" ,,Ik hebbe niks dan. . . laat
mi'j toch los!" jammerde de jonge.
,,Dat doen we ok wel, mar dan
moej' oons eerst vertellen waar as
Gosse Oenes woont", zee Koene.
,,O. . .da wee'k wel, Gosse die
woont daor", zee de jonge en hi'j
zwaaide mit een haand. ,,Daor?
Waor is daar? Breng oons d'r mar
even henne, dat liekt mi'j vule beter toe", zee Koene. Za kwammen
ze bi'j de hutte van Gosse Oenes.
Ze slegen op 'e deure en doe die
eupen gang, doe zaggen ze een
vronimes staon. zet was Grietsje
Durks, waar as Gosse mit huusde.
Koene kende heur al, want zie
was bi'j heur thuus west in De
Biesse, vlak nao de inbraoke. ,,Jonge jonge, wat een volk vanaovend,
as die d'r allemaole mar in kunnen" lachte ze. ,,Ae jaowel je", zee
Koene, ,,d'r gaon een protte makke
schaepen in een hokke, is 't niet
ao. En wi'j hoeven niet te zitten
heur". ,,Naw dan was 't ok niet
best, dan mochten d'r wel vuve op
ene stoel, want wi'j hebben d'r
mar drieje,' lacht Griet. De gereohtsmaxrnen van 't Heerenveen
weren d'r al. Et weren er zesse:
eksteur Gorter en de adsistenten
De Haan, Duiker en Prins mit Henderk Roeles en Geert Sietzes.
Eksteur Gorter kwam deur zien
wark wel vule vaeker in de Kompeni'je, dat hi'j wust wel hoe et
Kompe'ni'jste1r volkien hier ommebuusde. En vanaovend hadde hi'j
nog even mit Gosse Oenes een
stokmennig dingen bepraot, dat zodoende wust ie al wel aorig krek,
waar as ze op an mosten. Veur
alle zekerheid stuurde hi'j Gosse
d'r nog even op uut mit iene van
de Veenster adsistenten om nog es
sekuur te kieken hoe as de zaeke
d'r bi'j ston. Et duurde niet iens
zo hiel lange, doe de beide mannen weeromme kwammen mit et
bericht, dat et bi'j Jan Hut een
z'ere koers uutnaaide mit Jan en
grote 'Reinder en Lamhaantien.
,,Daor moen we mar op an
eksteur", zee Gosse, ,,daor vienen
we grif wat!" De bewaopende mannen sloepten bi'j Gosse de deure
uut en zo goed en zo kwaod as dat
gang wodde Jan zien hutte omsingeld. Gorter en Koene gangen d'r
mit'n beidend op of. Gorter gong
vlak veur de deure staan, Koene
bleef een peer tree aachter. Beide
hadden ze de snaphaene klaor!
Gorter gaf een trap tegen de deuTe en raasde: ,,Doe die deure es
los!" De drie mannen in de hutte
schrokken heur in ien keer zowat
nochtern! Mar ze maekten tien
van drienend anstalten om de deuze eupen te doen. Dat was trou-

Grote Reinder hadde ei eerste zien
positieven weer bi'j mekeer. Hi'j
greep de branende keerse van de
taofel en saaide die de indringers
naar de kop. Op etzelde moment
was et in de hutte vanzels stikdanher. Daar perbeerde Reinder van
te profiteren. Mii zien starke rapperd vleug ie d'r recht op in en
verduld, hij kwam d'r deur, hi'j
raekte butendeure. Mar daar leup
ie em vaaste in de omsingeling.
Twie man grepen em bij de huud
en iene van die beide was. .
Gosse Oenes! Reinder was deur et
wllde henne, doe lii' j zag, dat iene
van de mannen, die em de haien
op 'e rogge vaast bunnen, een
Kompeni'jster was. Hi'j schul en
vluukte, dat et zeer dec an de
oren. Hij lipte et uut, ze haegels
was ie!
,,A'k weer loskom.rne, Gosse 0enes, dan za'k jow vienen, dan
krie'k je wel, smerige verraoder!
Gemiene sodemieter aj' binnen.
Onthool wat a'k je zegge: a'k weer
loskomme dan is 't eerste wa'k doe
jow hatstikke dood maeken! Ik
sniede je de strotte uut lilleke zeuvenstuversman en dan slao'k je de
hassens in...!"
In de hutte hadde Gorter zo
gauw meugelik weer locht maekt
en. . daor zat Jan Hut nog hiel
gemoedereerd op 't zelde stee,
krek as ie nargens gien euvelmoed
in hadde. Wat is d'r toch an
eksteur", zee Jan gekanstikkend,
,,het Reinder wat uuthaeid soms?"
Mar Gorter leut em deur Jan zien
praoties niet van de wieze brengen
en hi'j legde'm zonder veerdere
smoesies de boeiens an. Jan verzette'm hielemaole niet, doodgemoedereerd leut hi'j de eksteur betiemen. ,,Waor is de dadde man?"
vreug Koene. ,,As ie hier niet is,
dan zal ie wel argens aanders wezen. zol't niet." zee Jan bretaolweg. De beide eksteurs zochten de
hiele hutte deur, maar de dadde
man vunnen ze niet! Want doe
Reinder mit de keerse gooid hadde
en de hutte duurster wodden was,
doe was de Bodegrever van zien
stoel opsprongen en de vlachtpiepe
inscheuten. Hi'j kreup er deur tot
de uutgarig in de dreuge sloot an
toe. Mar hi'j duste d'r niet uut te
kommen, want hiel dudelik zag
hij an de ere kaant van de sloot
drie mannen van de omsingeling
staan. Doe heurd'ie in de hutte
iene raazen: ,,Oppassen butendeure. . d'r zit een vloch!tgat in de
hutte. . .daor zit grif iene in!" Mis
is 't, dochte Ebels. Hi'j steuf de
piepe uut en broesde tussen de
achters deur. De sni'j gieselde as
een wolke amhogens! lene zag em
en raasde: ,,Daor gaat ie! Daar
gaat ie!" Ze biesden em aachternao, mar de Hollaander was al
vlak bi'j de bos. ,,Als ik het bos
maar eerste te pakke heb. . . "
docht Ebels en hi'j leup op zien
blieven!"
,,Stan
alderuterste.
klonk et aachter em, ,,staon blieven, eers schieten we!" Mar de
Hollaander trok em daor niks van
an en steuf deur. Et was em grif
wel lokt om te ontkommeri, as d'r
vlak veur de bos niet een gruppe

zeten hadde, slichtvol sni'j. Daar
trapte hi'j in en hi'j sleeg over de
kop as een anscheuten haeze. Ncw
en doe was ie verkocht vanzels.
En zo zat even laeter de dadde
man ok in de boeiens. Deur de
haalde j ann ewaorinaacht trok de
hiele optocht van jaegers en boeven naar 't Heerenveen en daar
wodden de drie bandieten opsleuten en onder bewaeking steld. De
beide adsitenten Henderk Roeles
en Geert Sietzes wodden anwezen
om op de boeven te passen. De
gevangenis in 't Veen ston doe nog
an de Meuilewiek. Et was een oold
hokke en aenlik hielemaole niet
berekend op et soorte mannen as
Jan Hut en grote Reinder! Daaromme bleven echte boeven ok nooit
lange in 't Veen. Zo gauw as de
verheuren ofrieumen weren, wodden ze drekt naar Liwwadden overbrocht.
Jan Hut, die em nargens wat
van art brok zo 't leek, gang drekt
rustig in 't stro liggen te slaapen
en ok Jehannes Ebels legde et
heufd daele. Mar Reinder niet! Die
schul en rakte nog een hiele poze
deur op een gemien soorte Kompeni'jsters en hi'j stokte de beide
bewaekers hiel percies uut, hoe as
le laeter, as ie weer los was, die
luzebos van een Gosse Oenes te
grazen nemen zal!
Morgens om tien ure zatten op 'e
rechtkaemer in 't Heerenveen de
drost en de heren van et gerecht
klaar om de boeven te verheuren.
Drost was M. van Heloma, schriever I. Semler. As cammjssaorissen
zatten Joost Comello en Knelis de
Lange aachter de lange taofel. W.
Molles en S. Gorter mosten de verheuren ondertekenen as ]ioco-schrievers. Die zatten appat an een taofel.
Op 'e Dracht en bi'j de Meulewiek j 't Veen sten een hiele
protte ni'jsgi'erig volk. D'r hadden
zokke griezelige verhaein de ronte daon over de moord in 'de Blesse en de jacht in de Kompend'je,
dat de meensken wollen die schurken wel es mit heur eigen ogen
zien. En ze wusten In 't Vene wel,
dat boeven altied zo gauw meugelik van de gevangenis naar de
rechtkaemer bracht wodden veur
verheur. Daor kwammen ze an.
Eksteur Gorter en Duiker mit Jehannes Ebels, waar in de boeiens,
tussen heur in. Prins leup er aachter, de snaphaene onder de aarm!
,,Wat al een oolde kerel", Zee d'r
ien-en. ,,Ie zollen em hielemaole
niet veur een moorde'ner ankieken", vun een aander. ,,Ik zot em
temeensen wel andurven," zee Jan
Klaozes, die de schelnaeme
,,aanderhalve" hadde.
En die naeme paste goed, want
Jan Klaozes was een buffet van
een kerel, wel aanderhalf keer zovule maans as een gewoon
meenske. ,,Now ja Jan, mar ik bin
i'ederiene ok niet," wodde d'r zegd,
,,bi'j jow zullen dieven en inbre-:
kers de poten wel weghalen!" ,,Waar zollen de eren now wezen?"
vreug iene van de meensken an de
kaant. ,,Die kommen doukies, ze
brengen heur iene veur iene",
wust een aander. Is dit now een
roverhoofdman?" vreug een joongien. ,,Ja dat kuj' krek begriepen",
kreeg ie te heuren, ,,de heufdman
dat is Jan Hut en dat is een Mei
aandere kerel, mien jonge.
In de rechtkaemer volgde now et
ve5heur, de ,,examinatie" zo as dt
doe nuumd wodde en daar mocht
gien pebliek bi'j. Eerst kwam iehannes Ebels veur. En, waar gien
meenske ok mar an doch hadder
op de eerste de beste vraage bekende de Hollaander vtirilenen.
(wordt vervolgd)
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J'M
Ules! Vri doe hi'j nrit zien zc-unier Frieslaand in kommen was tot • men; want ik hebbe niks dao'n".
Dit weren de leste woorden, dte
L'fl ZiCfl arrestaosie toe, biechtte
ii'i van dag tot dag, ja van ure Ja Huit mit een uutgestreksn troot ure, alles op. De Hoolten nie tegen de heren van et geredhte
E-Iaemr, Makkinge, De Blesse . . al- zee.
de kwam grote Reder
es! En zoas hi'j vertelde wat er in
)e Blesse gebeurd was, ldopt dat vetr.. Die aosde en zw'eerde bi'j
)ercies mit et getugenis van wede- hoge en bi'j lege, dat ie nargens
rouw Collé. ,,Je had je zoontje wat van of wust. -Van gken Hoolten
Heamer en gien Makkinge of niks!
t'j je, toen je Friesland binri.r:de Blesse?. . . Daor was hi'j
zwam, iietwaar?" vreug Van Hebn. ,,Ja", zee Jehannes Ebels, An- van zien hele levend nog nooit
fries was bij me' ' . ,,War is de west! ,,Maa.r ik hebbe wel lene op 1
't oge en dat zal nooit sliisn veer
ongen nu?"
,,Dat weet ik niet. Hij za] wel mig W'2øfl" zee Reinder mit een
gezieht. ,,En wie Is dat?"
verve denk ik. Ik heb hem in f
3lesse voor het laatst gezien". ,Ja. wodde'm vraogd. ,,Dat Is Gosse 0eUIXt de Çonipent'je! Die het
.voor het laatst!" dondeide de
oons
anklaegd om d'r zels de kont
[rost. „Aan de dood van Collé ben
e medeplichtig, maar van je zoon veur weg te dri'jez, de lieden"
en je de moordenaar!"..O od .. raosde Reinder. Doe em de vericlaorrng van Johannes Ebels vet1eS Andries dood. . hij heeft me no
ewaarschuwd.....nicmide zon wodde, waor as gien Gosse
bels en hi'j leut zien heufd Veuc- Oenes ma wel een Reinder
'er zakken. Zo wodde hi'j deur de Karaten = nuumd wodde, do
J
. dat wl"k
;erechtsdienders votbrocht. . . Doe builikte Reinder: ,aaa.
'erscheen Jan Hut veur de balie. wel loven jaa! Want zo om ni'jjaor
)n.verschiHig en ieskoold, haost hienne doe hebben Gosse en Jehan)retaol gaf hi'j bescheid op wat fles liLedein mit 'n beidend in Gosse
zen hutte zeten te konkelefoelen.
.m vraogd wodde.
Ik zee nog tegen de vrouw, vrouw
.,Naam'?"
zee'k, wat zolien die beide kerels
,,Jan Hendriks".
toch in 't vezier hebben. En doe
Oud?"
zegt de vrouw tegen mi'j, Reinder
Achtentwintig
zegt ze, ik weet niet, maar dat kon
,,Geboorteplaats?"
wel es niet vule goeds wezen, zegt
,Ooldehoorn".
ze!" Reinder dochte, dat zien ver,,GetrouwdV'
hael sieut as een busse en hi'j was
,,Heb je in de Kerstdagen de slim voldaon over em zels, omdat
rian van Bodegraven in je bul ge- ie Gosse Oenes al een mooie hakke zet hadde. Hi'j hadde hi'eiemaot'erbergd?"
le niet in de gaten dat zien mooie
,,Ja".
,,Waar ben je de laatste dagen verteliegien gilen stuver weerd
was. Want uut de bekentenisse
'ari het oude jaar geweest?"
van de Hoilaander wust et gerech,Thuss".
te ommes, dat Reinder op 'e ao-.
,,Wat is thuis'?"
vend van de inbraoke jenever op.,Mien hutte".
haeld hadde uut dè ha'rbarge in De
,.Ben je er niet uit geweest?"
Blesse! En as vrouw Collé d'r bi'j
,.Nee".
haeld wodden zal, dan zal die ja
,,Waarom niet?'
votdrekt zien, dat hi'j, Reinder, de
,,Dat kon'k niet".
man was, die jenever bi'j heur
.,Waa'rom niet'?'
Ik was op 't les dondeL'd en doe 1 haeld hadde. In De Biesse! Dat
kon Reinder zien traoge verstaand
ia'k de kni'je verstoelt".
,,Heb je ook gesproken met Alle zo gauw niet verwaxrken, maar dat
kwam vanze'ls ok, deurdat hi'j zien
iarms?"
volle anacht o Gosse Oenes
ht
,.Nee".
hadde.
Met Reinder Karsten dan?"
Doe de verheuren aflopen weren,
,Nee".
Ook niet met Mathijs Freriks wodden de boeven weeiromme
brocht naar de gevangenis. De pe
an zeker?"
pieren mit de verklaorings van de
Ben je ookn de hut van Jan verheuren zollen eremorgens deur
een speciale adsistent naor Liwlelis geweest?"

mcordeners is dr vannaacht vandeur gaon!" ,,Now' dan. . .welke
je'
'n Hut?" ,,Nee, die oolde
kerel mit on lamme haantien".
»Hoe kan dat now? Weren dr dan
gien wachters?" ,,Jeowel, wel twieje, mar za zeggen, dat die kerel
gisteraovend ziek wodden is. Hi'j
wol niet eten en niet drinken. En
daormme hadden ze'rn appat legd
n wat meer stro en dek geven. Et
leek zo min, dat ie wel doodgaon
kcr. zeden ze". Al veur achten weren de beide oppassers in de rechtI:aemer op et mattien reupen. Et
weren Henderk Roeies en Geert
Sielzes, heide manluden van een
goeie vuuftig jaor. Ze hongen een
ellenlaarik verhael op van wat er
naaohs allernaol'e gebeurd wa,
mar et.kwam hierop daeie, dat ze
gewoon in de slaap valen weren.
Ze weren doodmu West van de
jacht in de Kcmpenije en doe hadde ze de ogen niet losholen kund.
De drost wees heur streng op heur
grote naolaotigheid en de gev&gen
zoflen dr wei niet omme liegen!
Jieur getugenissen zollen toe!ceieke mit die van de boeven naar
Liwwadden stuurd wodden en dan
rriosten ze maar ofwaachterm.
In et hiele departementwodde
d"oI: om de vlochteling zocht,
maar hi'j wodde niet vunnen. Et
lenige dat bekend wodde, dat was
dat de Hol!aander in de naacht
van zien ontvlochtirg warschienluk op et kai'khof in De Blesse
west hadde. Morgens weren daor
voetstappen vunnen in de sni'j op
et karkepad en bi'j de greven van
Collé en Andries, zee men. Dezelde
sporen mosten ok vunnen wezen
op de weg van Wolvege en arm de
ere kaant van De Blesse, op de
weg naor Stienwiek. Men gong d'r
wel aach'ter an, mar de vlochteling
kannen ze nargens weer vienen.
Een hiele poze laeter kwam d'r in
Liwwadden bericht uut Woerden
in Hoilaand, dat daor een Jehannes Ebels oppakt was, die daor
now in de gevangenis zat. Eksteur
Gorter en adsistent Prins vut 't
Heerenveen Iwodden anwezen om
de lange rze naar Woerden te
rz .en, oma fe kieken., of die gevangcne de gezchte vlochteling was
wor.t 711j kerden cm. Mar de man,
die dar in Voerden in de bak zat,
was Lamhaatitien niet. Doe de beide weeren'mrrme weren in Friesiaand,
schreven ze in heur report: ,,. . hij
..N'ee in gien jaor. Wij hebben wadden brocht wodden. Morgens was niet de gezochte, want hij
om zes ure zei die vertrekken. miste geen stukje van een zijner
pul had".
ar doe 't eremorgens acht ure vingeren". De Justitie het laeter
Op alle vraogen die em veerder M
:og steld vodden, over wat ie dan was, doe was de man nog niet vat! ok nog alle muite daon om Jehanlaan hadde en of er ok goenend Om die tied zatten de leden van et nes Ebels veer in de vingers te
ii em in de hutte west hadden, gerecht al weer bi'j mekeer in de kriegen, maar kien meenske het
'erschoelde Jan cm hieltied mit rechtkaemer. Want, wat was er de hier ooit weer tael of teken heurd
van de Bodegrever Jehannes Ebels
en staoien gezichte aac1ter zien 1 oplopen naacht gebeurd? Je kenere kni'je. Daor had 'ie niet mit nen 't heuren op 'e straate in 't mit et lamme haantien. Et ontkommen laoten van de Hollaander kostopen kunci, dus hi'j hadde op 'e Heerenveen.
,,Da's ok wat niet . iene vmm & te Henderk Roeies en Geert Siettoel zeten. En volk had 'ie nhjet
zes heur baentien. Eerst kregen ze
ver de vloer had. ,,Ik hebbe hielenog acht daegen waeter en brood
n aole niet perbeerd om dr vanLa et blokhuus in Liwwadden en
cur te gaan, doe as die meesnkedoe wodden ze ontsleugen.....weeaegers bi'j nii'j in de hutte kwamgens het laten lopen van een gevangene, genaamd Johannes Ebels. . ."
Omdat ze d'r op etgerecht in 't
Veen bi'j Jan Hut niks uutkriegen
konnen - Jan dce op 't leste lorek
as ie doof was - wodde d'r besleuten om dan eerst mar of te warken n'iit Reinder Karsten. Reinder
lag in de gevangenis nog hieltied
omme te rakken op Gosse Oenes.

En now ok al op die Hollaançler.
Die hadde eerst zien verklaoring
bij mekeer leugen, volgens Reinder en doe was ie d'r uut knepen
en now kannen zi'j d'r veur opdri'jen. Zak min volk as Gosse Oenes
en Lamhaantien, die mosten ze ophangen, want die bedurven et veur
de goeie meensken op 'e wereld cmi
in de Kompeni'je. Zo zwetste Reinder in de gevangenis de hiele dag
wat omme. .Tegen Reinder Karsten
ston et gerechte trouwens ok wat
starker as tegen Jan Hut, want in
et getugenis van ,,Jacobje Dalsma"
ston, dat er aovends veur de inbraoke inc bi'j heur in de hârbarge
west hadde om jenever. Een grote
kerel en heur doch-te grif, dat ze
hadde. Uut 't Veen wodde d'r bedie laeter hi'j de inbrekers zien
richt stuurd naor 't gerechte van
Weststellingwarf in Wolvege, dat
,,Jacobje Daisma" uut de Blesse op
t gerechte in 't Heerenveen
verschienen mos. . ."om haarzelve
te doen confronteren aan den in
de verklaring van Johannes Ebels
genoemden Reinder Karsten. Wolvege stuurde de oproeping
deur naar de man van de justisie
in De Blesse. Now en dat was
Koene Pit! Die mos d'r veur zorgen, dat ,,Jacobje Daisma" op 't
gerechte van 't Heerenveen
verscheen. Koe-ne gang vanzels mit
doe zien moeke naor 't Veen mos
en in de gerech*kaemer ston hij
dichte bij heur. Joukien was hiel
zeker van heurzels, doe ze verklaorde, dat die grote kerel, die as
hier veur heur ston, perces dezelfde
was, die aovends veur de inbraoke
om een ure of tiene bi'j heur in de
tap west was om twie dikkop jenever! Doe de drost Reinder vreug,
wat hij hier wel op te zeggen
hadde, doe keek hi'j Joukien an as
een lelke hond, mar hi'j zee gien
ja en gien nee. Et drong zeker al
tot cm deui, dat hier niet tegen op
te liegen was. De drost vreug nog
een keer arm, of et waor was watdisse 'vrouw hier verklaord hadde
en of hij aovends in De Blesse in
de harbarge west hadde ja of nee!
Doe sileeg grote Reinder de ogen
daele en hij leut de schoolders
hangen. ,,Ja. ." zeed 'ie. Hi'j leek
inienen niks meer op de grote
zweerbuul van veur de tied. Now
en dit ,,ja" was et eerste woord
van de volledige bekentenisse van
Reinder. Doe ze mit. cm klaar weren en de pepieren in odder, doe
wodde hi'j votopslag naar et blOkhuus in Liwwadden brocht.
ET VONNIS VAN JAN HUT
De eerst f'eberwaori kwam hij
't gerechte in 't Heerenveen bericht, dat Jan Hendriks Hut ok
na6r Liwwadden bracht wodden
mos. Want op 't Heerenveensier
gerechte kannen ze mit Jan gien,
streep wieder kommen. Dwas tegen de verklaorings van Jehannes
Ebels en grote Reinder in-, hul Jn
mar altied glashad vol, dat hi'j
nargens wat van of wust. Mit zien
verstoekte knije had ie ommes
nergens bi'j wezen kund .. " en
daar is 't mit uut!" .En as ze dan
toch weer deurvreugen. dan wodde
Jan kerk een st.iems schaap, dan
deed'ie niks meer, dan heurd'ie
niks moer, dan zeed'ie niks meer!
clan zeedie niks meer!
(wordt vervolgd)
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wiFligers op los. Ze'ven kreeg ie
b'j mekeer. De hut'te van Gosse ter weerornme, ,,ie bin ja wel duOenes zol weer as u'utgangspunt zend keer disse heide over gaan
i
S
bruukt wcdden. Doe de mannen hei' toch zegd, niet.".,, Ja, verhip,
daor kwammen vullen ze midden mar ik kan now ommes niks zien.
Jna;sa awyuolaam uaoui £,i"
in luilekkerlaand! Gosse hadde
een peer daegen leden, cre'kt nao wi'i kommen d'r nooit!" zee iene
. ,
et ophangen van Jan Hut, al twie- Ik wete niet lens of we Ni'jhoorn
honderidiru.uftig gulden beur'd. Dat in de verlegenheid.
was de helte van de premie, die van de vrijwilligers. ,,Wie zee
al hebben", zee Gosse, hielemaol
In de boeiens, in een dichte wea- was et, dat de peerden d'r now en mr. Jan Albert Williinge Prins uut dat?" vroeg Gorter. ,,Ikke eksteur,
gen en ni'i•t twie gerechtsdienders
dan tegen hangen mosten om de Ooldeberkoop uutloofd hadde veur Jochem Pieters van Peerge", was
d'r bi'j wodde Jan Hut op
waegen d'r deur te kriegen. Tegen et vangen van Jan Hut en zien et bescheid. ,,Now Jochem, dat.
transport steld naor Liwwaddeii
de middag pas weren ze in Liw- kernuilten. De ere helte zei uutbe- liekt . me goed toe", zee Gter,
toe. Daor begonnen ze van veuren
wadden. Et leste aende hadden ze taeld wodden as de rest van de ,,vertel ie dan mar es welke kaant
of an mit verheuren. En of Jan
ia'ost de waegen lopen, want de bende ok opruuld was. Twiehonder- as weeromme is, dan weet ik tehier k stief en strak volhui, :dat peerden weren zo beko dat ze de dvuuftig gulden was een allemachtige protte geld in die daegen! En meensen welke kânt as veuruut
hi'j mit et gedonder in Makkinge aachterpoteqi haost niet meer aa
i.." Daor hadde Jochem niks van
en in De Blesse gien flikker te de veurpoten toekriegen kannen! doe de biezeiaegers uut Schoterweeremmé vanzels, .dat hij . sjokte.
maeken had hadde, ze vreugen Om en'e ure zei et vonnis voltrok- hand en Weststellingwarf aovends Mar weer mit. Gorter kon Jochem
hieltied mar weer. En dan kwam- ken wodden. Om twaelf ure ston in de hutte van Gosse en Griet Pieters en ok Gosse makkeljk ofmen de verkloorings van de Hol- et galgeveld al zwat van de kwammen, doe was et daor nog troeven, want hi'j hadde, de goeie
laander en grote Reinder mar rneenken! Goed ien ure, daor wel krek zoen rommeltien as de richting now wel te pakken. Et
weer op 'e lappen. D'r weren wel kwam Ja Hurt an, n de boeiens veurige keer, mar . . . et leek wel dee em: dan Ok niet lens nf'jé, dat
dinen, ie ze hem misschien al wel mt een stek of zes bewaopende bruloft! Ze kregen daor een ontze op een gegeven moment vlak
tien keer vraogd hadden. 1fl 't bewaeker•s d'r omme henine. Hi'j had man, as kwammen ze bi'j een bi'j et karkien van Ni'jhoorn tec1 In badde morgefls al ofseheid neumen rielce burger! Ja, Griet wust hiel laande kwammen. Ze leupen zover
leste raekte Jan
n hi'j kon niet van zien vrouw, dé ok in et bhk- best wat lekker was en hoe aj' recht tegen de hoge beukenhee
de strikvraoger
meer uut mekeer holen of ie now Irus zat en doe hadde h'i'j ok zien geld rulen laoten mosten! As de op, die om et karkhof ston! Mit
ja of nee zeggen mos. As ie dan galgemaol ruiikt. Mit zien heufd beide eksteurs niet oppast hadden, een branende zwevelstok wodde
niks meer zee, dan sleuten ze'm veurover zakt knoffelde Jan tegen. dan zollen d'r verscheiden adsistennog es sekuur naar de wiendrichv.eer op en dan kwammen ze een et trappi'e van et sehevot op. H'j ten en vri'iwilligers zo lange tirtg keken en doe gong et veer
pruufd
hebben
van
de
branewien
posien laeter om em weer op te i keer niet op of omme en 't was
wieder, now recht in de wiend op.
haclen en dan begonnen ze weer krek as ie d'r hielemaoie niks van rnit sjerp, waor as Griet hiej:tied Nog wel haost een ure scharrelden
opni'i, uren aachter mekeer soms. vnam, dat er meer as duend mit rondgong, det ze veur dejacht
ze op 'e heide omme, sitireampollend,
En zonder dat Jan dr zels wat j meensken naor em stomren te kie- 1 onbru'u'kber west weren.
en stroffelend, foeterend en vluvan in de gaten hadde, warkt'ie ! ken.
Goed
negen
ure
keek
Gorter
es
.
1
kend. Mar doe inienen......How!"
em dr hoe langer hoe dieper in.
,,Iqc
ieiaor", zee'ie, zô zaach- butendeure. Doe hij d'r weer in
daore.
reup Gosse, ,,how, kiek.
dat
was,
't
lietien
Et aende van
les, dat haost ien•iene et heuren kwam 'zeed'ie: ,,Mij . donkt we
.daor hej' de bos!
Ja verdomd.
hi'j zo muurvaaste raekte, dat ie ken. Doe legde de beul em de lus- mosten mar los. Ie moen mar veuWil bin d'r! Allemachtig, we bin
0k Jan se om de rekke. Een domenee zee rop Gosse, want ie weten waor as
deur de kni'jen gong.
dr recht op an
' lopen in de mist!
Hut legde een volledige bekentenis- nog wat tegen em. Doe gaf de beul '' OP an moeten." De mannen
Hoe is 't rneugelik!' Now kwam
se of!
vunnen;
dat
ze
nog
best
even
tied
on.verwaachs een drokker tegen
Gosse drok in aksie want, hi'j was
Et vonnis, dat tegen em opmaekt een plaanke en daor bongelde Jan . doen konnen. . . zo laet1e was 't ja
inienen weer hielemaole in de kunbun
deur.
nog
niet!
Mar
Gorter
wodde was een ellenlaank stok, wa- Hut tussen hemel en eerde. . .
de. ,,Kiek eksteur", zeed'ie en ht'j
or alle grote en kleine bezunderhe- Een peer nienuten en doe was 't want hi'j zag d'r een bok van ste'ias ze hier nog langer bie- leup een aentien dwas over, ,,kiek,
den in stonnen van wat er ge- of-lopen. D'r weren verscheiden,
ciaor zit een heidehoogte z-1-ei' wel,
beurd was in Makkinge en in de die disse wriede vertoning haost ven.Dat de jassen wodcFen dichte een voet of tiene hoge. Now, daor
Blesse en laeter mit de verboele- niet anajen konsien. Mar de wede- kneupt, de mussen over de oren
moet Ivrathijs in zitten. Mar et is
goeding in de Kompen.i'je. Dudelik vrouw Coi1é en Koene Pit sleugen trokken en daor gongen ze. Doe ze
niet mékkelik te vienen, want Maa.chter
de
bos
weg
kwammen
en
kwam d'r in uut, dat Jan Hut de de ogen niet daele. Die weren vol- 1
thijs trek atitied de plaggen weer
belaanden
ze
de
heide
op
leupen,
.
heu.fdman van de inbrekersbende . daon over de gerechtigheid, die 1
veur 't hol as ie d'r in zit en dan
inienen in de dikke mist. Dat
weet was en dat hi'j daoomme ok 1 heur man en stiefvader hier andais
't niet groter as een knienepie'e
op!
.
niet
beter
Op
as
de on wodde. Et dooie lichem van vodde d'r
beschouwd . wodde
pien". De eksteurs stelden heur
heufdschuldige. En dit zal wel de j Jan Hut bleef de Mele dag an de 1 grote overkuunderse heide vul et
mannen op om de heidehoogte henreden west hebben, dat er mit Jan t galge hangen. ,,Anderen ten exem- al niet mit om bil helder weer et
ne. Doe begonnen ze te loeren en
Hut drekt deurwarkt wodde, want pel" hie'tte dat. Pas aovends b.i'j pad te vienen, laot staan now de
te vulen om et gat-tien van et hol
dezelde dag kwam de uutspraoke duuster wodde et liek van de galge hiele boel in een dikke grieze dete. vienen. En intied trek de mist
eerst
,,
We
meen
ken
inpakt
was.
zich
al of: ,,De beklaagde heeft
haeld en aachteran op et Oolde- 1
op, nog een peer slierties ei doe
inar even de wiendrichting bepaaan hoofster karkhof begreven.
gemaakt
schuldig
alzo
was 't steeroheider. Krek as de
olen",
zee
Gorter.
,,Maar
d'r
is
hie.
huisbraak verzelt met berooving
duvel d'r mit speulde: Jochem, de
zee
lemaole
gien
wiend
ekteur",
DE VEERDERE JACHT
van goederen en gewelddadige .
man uut P,eperge, die h.alverwe,,Wisse
mishandelingen aan de perzoonen
Deur de verklaorisgs van Jehan- icce van de vri'jwilligers.
gens weeromme wild hadde, d1e
en nes bels en grote Reinder in 't wel", zee Gorter, ,,slao mar es vun et hol! ,,Eksteur," fluusterd.e
Dalsma
Engberts
Jacobje
haare overledenen man Otto Nico- Heerenveea en deur de bekentenis- vuur en stik mar es een zwe- li, J, ,,eksteur. . kom hier es.
laas Collé. Zoo is het, dat ht Hof, se van Jan Hut in Liwwadden velstok an". Dit gebeurde en.. doe vuul hier es.
hier liggen een
zaggen ze, dat et vlammegien naor
01 alles rijpelijk gelet, bij dezen wust men, &t AU.e Haas en Mepeer losse plaggen. z. zol dit et
kaant
flapperde
wier
as
ze
wei
condeinneert, dat Jan Hendriks thijs Ereriks ok bi'j die Kompe- .
wezen?" Gorter kwam dr bij en
Hut bij den scherprechter aan de n'jstjer inbrekersbende heurden. kwammen en de slierten mist dre- trok de losse plaggen an de kaant.
galge gehangen, geworgd en alzoo . Mor aft wus'te'n ze dan wel wie et ven die kaant ok u'ut. ,,Zo mannen,
van het leven ter dood gebracht weren, al weren de naemen wei a"k et goed veur de geest hebbe,
zal worden". Vuuf feberwaori 1803 ;bekend en al wusten ze ok wel . dan zit de .wiend in 't zuudmos dit vonnis voltrokken wodden, !hoe as de beide kerels d'r tuut westen", ree Gorter. ,,En wij
zo hadde et Hof veroddeneerd. Dit 1 zaggen, door hadden ze heur nog moen op de Katlie.ker heide wezen.
was as een goeze in hiel Friesland niet mit in de vingers. Of beter: in Daor lopt een st'riepe bos deur de
bekend wodden en op de vuufde 1 c boeiens! De justitie leut et er heidé, zegt Gosse én daor vlak bi'j,
feberwaori stroomden d'r protten t vanzels niet bi'j zâtten. Gosse 0e- daar moet de jonge Mathijs eén
ni'jsgiecige meensken naor Liwwad- 1 nes wodlde nog es opfieifieaxl, dat hol hebben. Daor moen we dus op
den, die dit zien wallen. D'r weren die ]jeup om et gait ut de haoke an. A'k Gosse goed bégrepen hebok nog al wat Blessegers die d'r 1 om wat van Alle en Ma'Vhijs ge- be, dan lei't die bôsstriepe zowat
Ni'jhenne trokken. Mit twie peerden weer te .wodden. Daor kwam nog krek zudéwest van de
veur een eupen waegen gongen 1 bi'j, dat de vuiufhond.erd gulden, hoornster karke. As we now zo
Koene Pit en zien moeke, bakker 1 je de Bekoper meneer uu,tloofd doen, da'we eerst recht op Ni'jBerend Jaansen mit de vrouw en 1 hadde, em ok lekker in de ogen hoorn an gaan en dan veerder
ieoht in de wiend op, dan raeken
nog een peer eren veur dag en spisge:lde. Zoen pr'ot'be geld! E
veur dauw al op weg naor Liwwc grif gien groot aende uut de
hoefdn
d'r
niet
iens
veur
te
warwadden. De grote zaanclweg naor 1
koers". Zo, dat wusten ze dan alleschap,
et noorden was deur de smulterige : ken! Gosse •ston goed op
ger:e en daor sjokten ze herme. Ze
kwalstersni'j op sommige steden ie- hij prao'tte init de iene, hi'j vreug leupen zuver haost op 't gev'uu!lte
een
aander,
hi'j
luusterde
hier
en
ne rote modderproeze. Zo min hi'j loerde daor. En mit een dag of want ze kannen niet lens zien waor as ze de bienen henne zetten.
wat docht'ie, dat ie wel zovule ge- Doe ze zowat een ure omstraamweer wodden was, dat er een peld hadden, weren 'd'r al enkelgoeie kaans was om de jonge Ma- den die wollen dat ze mar tjiuus
thijs in de hanen te kriegen. Hij bleven weren. Gosse ok! Et zat em
zee dit op et grechte in 't Veen hielerraole niet lekker. Hi'j wust
en daor wodde doe besleuten tot 'iet iens krek meer waor as ze
,,weder een generale jacht". Op zatten, hi'j hadde nargè'ns gien
Mathijs Freriks. In de naacht van hoolvaastean mit die mist. ,Zollen
acht op negen feberwa.ori zol
we de goeie kaant nog wel opgaon
wezen. Gorter uit Schoterlaand en eksteur?" vreug hi'j. ,,Man, dat
Koene Pit nut Weststellingwarf moet ik jow vra ogen", troefde Gorkwammen weer an't heufd te staon van een Idofte bewaopende
mannen. Gorter iiadde zes adsistenten van de justisie opkommedeerd.
Kc'ene Pit mos dr veer mit vr'i'j-
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JAN
iîdeiik was d'r ncw een roem 11
zien. Mar niks van een
eenske. ,,Wie duukt er in?"
re'ug d estei.n ,ieje Jochem?"
Ja eksteur. . . kiek ik z1 wel
us-ven heur, mar ik hebben een
rouw en kender in Peperge zie,
at uk dochte, dat et beter was as
r iene van de jongknaopen veu>p` gong". Mar et was al niet
Leer neudig, dat er iene et hol in
Dflg, want er kwam iene ut! En
e! As een wiende1dYre vleug er
ne et hol uut en stnee't mit haen vol zaand en stokken plaggen
n em henne, dat ze al.lemaole de
ond en de ogen vol hadden. De
Leersten zaggen niks meer en doe
,rong de holbewoner de heide op
1 as een hat biescl'ie d'r vandeur.
eu rdait iene wat doen kon, was
i'j in de bos verdwenen. . .
oase ston te stampen! ,,Had em
n grepen, verdomme, jdin stonen d'r ornmes boven op!" raosd'ie
gen de eren. Gorter kalmeerd'erfl
en betien en doe kreeg Gosse
,ch ok wel in de gaten, dat gieniee d'r aenlik wat na doen kund
adde, zo giesend vlogge hadde al.5 cm ofspèuld. Toch wol Gosse
og aachter Mathijs an, mar Gorr kwam d'r weer tussen. ,,Dat
oeven we niet perberen, Gosse"
ed'ie, ,,want we kriegen em
ooiit. Mathijs kan wel in ien stok
eu,rbiezen an Dokkum toe zonder
at ie aachter de poestex'd raelot".
'k dat mos Gosse toegeven, mar
fj lvon' et min verkroppen en hi'j
'ol nog niet hielem.aole loslao ten.
A'we dan es naor de Kompen'ie
,eeromme gongen, dan hebben we
isschien nog een kaansien", zeede, ,,want Mathijs moet toch arens henne en misschien vienen
ie'm dan wel bi'j zien volk in de
iu-t;te of zo". ,,Mar et zol ok wel
S wezen kunnen, dat ie hier weer
an komt, as ie wet, dat wi'j vot
,p
innen," dochte Koene Pit. „Mi']
.onlct, da'we dit hol wel even in
e gaten kolen mosten". Dat was
orter mit em lens en daoromme
ee h ij tegen Koene, dat die ma
.riie van zien B esseger vri'jwi'lli£rs anwiezen flOS om bi'j et hol
? biieVn. Ze mosten goed votkroe)en vanzels, want ie konnen nooit
eten, Mathijs was een rere!
De eren trokken weer op 'e Kome ni'je an. Ze leupen er drok over
e zwetsen, hoe as ze d'r aenlik
nit abn hadden moeten, om Marthijs
e griepen. Ze wu•9teri et now allenaoie wel vanzels, de iene nog
)eter as de aander. Mar is, ze
veren d'r hielemaole niet op ver:ooht west, dat die vent mit zaand
,n plaggen smieben zol. Max eers. .
! Op et zaandpad tussen Ni'jtoorn en Ooldehoorn kwammen ze
en peer kerels tegen. Et weren
aachtbidders zo te zien, want ze
tadden een grote zak op 'e rogge.
)ie mannen stakken een groot vei.tael of, dat ze de jonge Mathijs
jeisies tegen komen weren en ze
tadden mit em pra'ot ok ,,Niks
eeeen jongen", hadde Mathijs

,,dbiezejaegers zitten mi'j want dit wief liegt bat ze bast.
aachter de schobben mar ze krie- Kom op, naor de schure!" In de
gen mi'j nooit!" „0 nee hè, now schure zochten de mannen ok alle
hoekies en eggies deur, mar hier
da zu'we dan nog es zien!"
knakoesde Koene Pit Eksteur was ok niks te vienen. Gorter kon
Gorter had'de di&se beide kerels es hier mit de pette niet bi'j en hij
wat beter bekeken. Hi'j kende wodde gr'emietig. ,,Hi'j moet er weheur een goeie beloning . as ze mit- zen en we moen em vienen. Haal
tn trut cte Kompeni'je en Halbe alle hui ondersteboven" kommaGau1oes. Hailbe hede thus in deerde hi'j. Een half uu'rtien laeter
BoomburgJum of d'ao.r bi'j omme, lag ei et hui half op 'e dele half
was zowa't aLtiied in de butendeure. De mannen zwietten
JubbegabosteT Kompeni'je te vie- as karrepeerden. En doe dee blienen t weren gien beste broeders, ken, dat Gorter et wel weer goed
berochbe naachtbidders die onder . bekeken had. want hielemaole
verdaenking stonnein van schao- onderan achter 't hui, tegen de
plen. Mar Gorter deed wieselilk botermure, daor lag. . . Alle
krek as zien neuze bloedde. Hi'j Haarms! Hoe die daor kwam?
dochte bi'j em zels: a'k krek doe Now, nar, de rebulie in de Kompe'k ~ nbet kenne en Nc biede ni'je, doe Jan Hut en grote Reineen goeie beloning as ze mat- der en de Hollaander grepen wehh
gaon om MarUhijs op te zken, dan ren, doe was Alle zo benauwd woddoen e't, zoloke minne patjakkers den, dat hij duslie niet in zien
bin 't wel. Gorter stokte de man- eigen hutte te blieven. Daoromme
nen uut wat ze van doel weren en was ie onderdeuken bi'j zien
d heur vwu'f schelling as ze zuster Antien op Schurege. j'j Anhilj
gongen en vuve eçstra, as de tien in de schure zat nog een klamjacht wat opleveren zol. Et dee blie- pien hui en daor hadde Alle tegen
ken, dat Gorter disse kerels goed de butenkaant een gat in dold. Dascheuten hadde, want ze hapten or kon ie em hielemaole in wegzakvot op sieg toe. Vevral Klaos Ha-en- k
laoten as de knieperd an
begon drekt te gatslikken, doe boord kwam. Daags kwam hi'j
as hi'j geld reuk. ,,Ja wisse nooit
'e lappen, annient aoesteur, wi'j gaon mit hetar en vends in duuster leup ie d'r wel es
zeed'ie
mit
een
u'u4stregraeg ok,"
even uut. in 't eerste kon ie hieleken geich1e, ,,want dat gesteel en maole niet slaopen as ie naachs op
dat
geroof van Mathijs en die,
bedde lag. Now dr nog hielemaole
iieirt vanzels nargens op. Daor gien onraod west was, was zien
moei' eerlike jongen zoas mi'j en
slimste ongerustheid een betien be
Hal-be niet mit ankommen. Wi'j teerd, dat hij
deed now al es een
willen
en e gerecht best helpen heur. haezeslaopien. Mar doe d'r op
'e
Kom mar mit, want ik wil loven,
wel zowat wete w'aor as Ma- glaezen slegen wodde, was ie vot
slag wakker west en as een
thijs zit. We hoeven niet naar de OP
goeze
was ie et bedde uutscheuten
we
mar
me,
Kompeni'je donkrt
de schure in. Daor hadd'ie em
moen even zudeliker wezen. Ik wil
loven, da'we op Schurege an moe- aachter et hui zakken laoten, hieleten. Daor ziet Antien Haarms, een rnaole an onderen toe! Hi'j hadde
nooit op rakend, dat de biezezuster van Alle. Ze is wedevrouw
ze zit annient op een poilegien Jaegers em hier vienen zollen. En
Schurege. Ik kenne Antien wel al hieleznaole niet, doe hi'j in de
gaten kreeg, dat ze gien
en ik love, dat Mathijs da-or zo bi'j heur hadden. Mar honnen
ja, die
now en dan ok wel es over de
bed komt. Daor kon hi'j now ok eksteur van 't Heerenveen, die
" Now, dan Gorter, da t was een kwaoje lieder,
best es op anzet wezen".
dat
hadde
Jan Hut ok al es zegd.
mar
op Schurege
an.
die v.en em wel! Antien ston
Morgens om een ure of viere
kwammen de biezejaegel'S bi'j de nog in 't veurhuus te lippen en al
klinte van Antien Haarms. Et huus hadde ze de justisiemannen dan
mannen veurleugen, ze leuten heur toch
wodde omsingeld en de
Koene mar in de vrijheid, veurlopig teinstruksies.
iregen heur
zocht eerst et schaopehokke even meensen. Mar et kon best wezen
deur en Gorter inspekteerde een dat ze nog es weeromrne kwamplaggebulte op 't hiem. Mar daor men, zeden ze, en dan gong ze wèl
was niks te vienen. Doe klopten Z( mit! Want liegen tegen de mannen
r 'e glaazen en op 't zelde ma- van de wet, daor koj' veur geseld
ment heurden ze een protte gebul- wodden!
Gorter en zien adsistenten namder in huus. ,,Eupen de deure!
raasde Gorter, ,,en gauw een be- men Alle mit naor' 't Heerenveen
of we bruken geweld!" ,,Wat om em in de gevangenis onder bebeti
is cYr toch. . och here wat een waeking stellen te laoten. Koene
levend. . . wat is d'r toch an. . . ?" en zien vier mannen leupen mit de
Jammerde Antien. Ze hadde 'e Veensters op, an Mildam toe. Daar
deure eupen daon en daor ston ze zollen ze waachten op de ere drie
in 't gaankien, in 't naachtjak wa- Blessegers, die nog op 'e Katlieker
or de raffels bili hongen. Ze hul heide hij Mathijs zien hol zatten.
de hanen tegen de oren. ,,Huuszu- Gosse Oenes zal daor henne om de
king. . . last van de justisie!" bla- manluden te waorschouwen en
heur op 'e zaandweg naor Mildam
te Gorter. ,,Mar mien breur
hier niet", goelde Antien, ,,die het te brengen. Zo kreeg Koene zien
hier wel in gien jaor west". ,,Maar ploeg weer kepleet en over Schoot
zisschien is hier wel een aander", gangen ze op huus an. Middags om
zee Gorter, ,,maekt eerst mar es goed twaelf ure stapte Koene dan
locht". Ze zochten et hiele huus eindelik weer bi'j zien eigen thuus
deur, in de kelder, op 'e hilde, over de drumpel. De ,,generale
onder de beddesteden en iene was jacht" hadde vule meer as de klokd'r bi'j die de brille van 't husien ke rond duurd en Koene was an
optilde om daar es onder te kiken! ien stok deur in aksie west. Hij
Mar nargens vunnen ze wat, dat hadde een gevuulte, as weren em
op een meensice leek. Toch waren de bienen an de kni'jen toe ofsie
d"r twie bedden beslaopen, dat was ten. Hij kreup drekt op bedde en
dudelik te zien. Antien hul spieker- as een blok vul ie in de slaop.
had vol, dat er buten heurzels gie- Et gerechte in 't Heerenveen hadniene op slaopen hadde. Doe de mit Alle niet vule wark, want
wusten ze in elk geval, dat et Alle hadd'em al hielemaole overgevrommes leug en daoromme zee ven. Zonder omwegen en uutvlochGorter: ,,Veerder zuken mannen, ten gaf hi'j bescheid op alles wat
em vraogd wodde en doe dat vergeleken wodde mit de verklaorings
van de eren, doe klopte et allegere. De heren van 't gerechte hadden al gauw begrepen. dat Alle
niet de minste van de bende west
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was. In Makkinge en in De Blesse
hadde hi'j aerilik niks aanders daop as de wacht halen. Meer as
medeplichtigheid kannen ze em
niet in de schoenen schoeven. Mar
de leden van de bende van Jan
Hut wodden allemaole over dezelfde kam scheerd en Alle Haarms
zien vonnis was krek zo onverbjddelik as dat van de aanderen. Alle
belaande Ok in et blokhuus in Liwwadden!
DE JONGE MATLHJS
Drie daegen naadat Alle tegen
de laampe lopen was, kwam de
koster van Katliek zundagsmorgens de karke in om de boel klaoi
te zetten veur de preek. Doe hi'j
de karkedeure eupen dee, doe verbeeld'ie em, dat ie boven op 'e
kraeke wat heurde. Rotten zeker,
docht hi'j. Mar doe hi'j veerder de
karke in leup, doe zag hi'j, dat er
iene uutvanhuus west was. D'r laggen een peer spekzwaoren en een
bonke en ok een pette. Dit was de
verklaoring van de steleri'je een
peer naachten in de buurt van Katlieker Driehoek. Bi'j twie huzen
was et kelderraempien in sleugen
en hadde iene in de kelder ommesnuid. Mar d'r was niks eers
votraekt as wat slaachtgoed uut de
vleispot. En dag of wat Iaeter, in
de naacht van maendag op
deensdag wodde d'r bi'j Hender
van Siebrens in Schoot een peerd
van de stal haeld en et verstruperspak van de boer uut de kaaruhoek was Ok vat. Mit een oolde
hoed! Gien meenske in Katljek of
Schoot hadde wat heurd of zien
van disse steleri'je. Et wodde vanzels allemaole op 'e rekening van
de jonge Mathijs scheuven, diie
zien ,,onderdak' op 'e Katlieker
heide ommes kwietraekt was en
now daor in de omkrieten wel wat
ommezwaarven zol, dochte men.
Disse verhaalen over de jonge Mathijs vleugen as stroovuurtjes deur
S choterlaand en Weststellurigwarf.
De meensken smulden d'r van en
ie kun wel begriepen, dat et zo
hier en daor wel es wat andikt
vodde ok!

(wordt vervolgd)
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Een goeie weke heurder Ie--do-,
niks meer van Mathijs en ze dochteii al, dat hi'j op Henderk Siebrens zien peerd veurgoed uut
Frieslaa'nd verdwenen was. Mar
doe kwam hij zo inienen weer
opduken in Beesterzwaog. En wie
leup hi'j daor tegen 't lief? Klaos
Haentien en Halbe! Die deden
krek as Mathijs heur grootste kammeraod was. Dat ze hem een tietien leden veur tien schelling in
de hanen van de justisie speulen
wild hadden, daor praotteri ze
wieselik niet over. Een peer naachten trokken ze d'r doe mit 'n drienend op uu.t te naachtbidden.
Op een aovend, doe Klaos Haentien wat eers in de musse hadde,
gongen Halbe en Mathijs dr mit 'n
beidend op uut. Ze belaanden in
Lippenhuzen bi'j de pasteri'je van
domenee Lieftinck. De domenee en
zien volk weren niet thuus, et hiele huus was duuster. Dat was veur
de beide naachtbidders genoeg om
et kelderraempien d'r uut te slaon
en zo naor binnen te vlutten. Mac
onder de bedrieven, dat zij in de
pasteri'je an 't ommesnuien weren,
kwam de maegd van de domenee.
thuus mit de vri'jer! Ze kwammen
de inbrekers lillik over 't mad en'
die naaiden de aachterdeure uut.
De meid begon drekt moord en
braand te raozen en de vri'jer ok.
Zo steuven ze aachter de dieven
an. Deur dat lewaai kwam dr hoe
langer hoe meer volk aachter an.
En et was lochte maone, dat ze
konnen de vlochters aordig in 't oge
holen. Die vleugen de kaant van
Terwispel op, mar daor leupen ze
vaaste veur et briede waeter van
et Lan.gerak. Ze bleven dr niet
veur staon, mar ze waogden de
sprong want ze dochten: an de ere
kaant bin we veilig. Mar dat brak
heur smerig bi'j de hanen of. Halbe raekte in et koolde waeter bevongen en evrzeup. Mathijs
kwam wel an de ere kaant, mar
doe was hi'j deur de koolde zo
stief as een plaanke. Hi'j kon de

bienen hanst niet meer veur mekeer uut kriegen en hi'j vul hieltied daele. In 't leste bleef ie liggen, zowat hielendal buten westen.
Zo kregen ze dus bi'j Terwispel de
jonge Mathijs te pakken. Et hek
van Halbe wodde eredaegs mit een
baggelbak ophaeld en in een
turfschure henne gooid. Mathijs
wodde opsleuten in de toren van
Lippenhuzen. Middags wodde hij
overbrocht naor 't Heerenveen en
daor in de gevangenis opburgen.
Now en doe was de kring rond! In
nog gien drie weken tied was d'r mit
de hiele inbrekersbende ofweefd.
Allienig de Hollaander, die was
dan nog tezuke.
Veur et gerechte zee Mathijs zowat niks. Hij hadde alles vergeten
wat er de leste daegen van 't veurige jaor gebeurd was, zeed'ie, zuver niks mocht em nog hugen. Hi'j
vun et zels ok wel wat nuver, mar
ja, wat koj' dr now an doen aj'
min ontholen konnen! De helte
van de tied luusterde Mathijs niet
iens as ze hem wat vreugen. Dan
keek ie et raem uut butendeure of
naor een pepiertien dat op 'e
grond valen was. Dan was et krek
as ie mit hiel wat aanders doende
was. Ze perbeerden et goed mit
em, mar een bekentenisse kregen
ze der bi'j Matxiijs niet uut. Dat
hulp em vanzels allemaole niks,
want uut de verkiaorings van de
aandere viere was wel zovule mit
zekerheid bekend, dat er veur Mathijs gien zalve meer an te strieken was. Bekentenisse of gien bekentenisse, ok tegen Mathijs wodde
et vonnis opmaekt. In iene middag
wodde et ofwarkt! Mathijs Freriks,
de jonge Mathijs, nog mar twintig
jaor oold, volgde grote Reinder en
Alle Haarms naor Liwwadden en
op 22 feberwaori volgden ze mit 'n
drienend de weg van Jan Hut. De
weg naor et galgeveld en et schevot op. . . En krek as bij Jan Hut
was d'r Ok bi'j de terechtstelling
van disse drie mannen weer een
hiele protte volk in Liwwadden.
0k weer goenend uut de Blesse.
Veur de volledigheid moen we nog
even vertellen, dat Gosse Oenes en
Grietsje Durks de ere twiehonderdvuuftig gulden van meneer Willinge uut Berkoop ok uutbetaeld
kregen. Mac Gosse en Griet scheuten d'r niet vule mit op, want ze
jachten et geld er krek zo hadde
weer deur as ze 't kregen hadden.
Griet kochte alleraande snipsnaoren en ze atten en veural dronken

d'r van as vosten! Doe de vuufhonderd gulden op weren, weren ze
hielendal op 'e giebe raekt, want
zoen weelderig leventien wil een
meenske wel an vanzels. Dat doe
Gosse en Griet er deur weren en
weeromme mosten naor et gewone
aarmoedige leventien, doe raekten
ze glad van et rechte pad of. Gosse
wodde grepen, doe hi'j op 'n
naacht in Mildam een schaop uut
et laand steul. Et was eksteur Gorter mit zien adsistenten, die em
over 't mad kwam. Gorter keek
wel wat'reer, doe hi'j de man in
de boeiens slaon mos waor as ie
een tiedlang leden zo goed mit saemenwarkt hadde. Mac wet was
wet vun Gorter en Gosse wodde
opburgen in et olokhuus in Uwwadden! Doe hadde Griet mar anpapt mit een aandere kerel, iene
uut Ooldeioorn. Mar Griet was ok
bedurven deur de weelderige daegen, dat zij perbeerde dr ok wat
bi'j te snaaien. Ze heup tegen de
laarnpe, doe ze in 't Heerenveen
een zuiveren branewienkop verkopen wol, die ze bij die kerel in
Ooldehoorn aachterover drokt hadde. Doe belaande Griet ok in et
blokhuus in Liwwadden.
Op de 22ste feberwaori van et jaor
803. doe Reinder en Alle en Mathijs ok ophonge'n weren, was d'r
dus een aende kofnmen an de boevestreken van Jan Hut en zien bende. Veurgoed! Mar al was Jan Hut
dan dood, daor was hi'j nog lange
niet mit vergeten. Nog jaoren nao
de tied vertelden de oolden heur
kiender over Jan Hut en zien bende en hoe bange as demeensken
in die tied west hadden veur de
boeman uut de Kornpeni'je. En de
kiender vertelden et weer an heur
kiender en die weer an heuren. En
de verhaelen over Jan Hut wodden in de loop van de jaoren hoe
langer hoe griezeliger en d'r kwammen hoe langer hoe meer. Nog jaoren lang zongen de schooiers, die
mit de foddelpot bi'j de huzen langes kwammen, et lied over Jan
Hut. Dat was maekj deur Jan Lint
en het was zo:

(wordt vervolgd)
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En Ebels is zijn van.
0! eeuwig rust' op hein de blaam
En op zijn vriend Hut Jan.

HET KWAAD LOONT ZIJN
MEESTER

Die vrienden dan met nog een
paar,
Komt vrienden, lu!lstert naar dit Ze spraken het daar af,
Om te bestelen 't oude paar,
lied
Zeg, vindt ge dat niet laf?
Hetgeen ik U verhaal,
Is in dorp Bless'oniangs geschied,
't Is gruwelijk, dulzendmaat!
't Was in het middernachtlijk uur;
De lucht was guur en kuil,
Al in het dorpje, dat'k tT noem,
Toen brak men door de stenen
Daar wooncP een ouderpaar.
muur.
0, gun mij, dat'k hn goeheld
En alles bleef nog stil.
roe!n
Met kwaad beloond, zoo naar!
Nu was men In het achteziiuls,
Die hrldjes waren oud en stram
Een hunner hield de wacht;
De oude man was zwak
•De and'ren gaan stil als een
mus
i
Toen bijhen eens een vreemd'ivng
De kamer In, heel zacht.
kwam
Die daar vroeg Onderdak.
De oude man, die lag op bed
Zijn vrouw, zij lager bij;
Men brak toen open 't kabinet
En nam het geld maar vrij.

Zoals ik zei, hij kwam er in
En zat er 's avonds aan,
Aan tafel van dat goed gezin. 'k Ben met hun leed begaan.
De vreemdeling, hij zag goed rond,
Dacht bij zichzelf, zie zoo!
Al slaap'k vannacht hier op de
grond
Fin op wat vunzig stroo,

De vrouw werd-wakker van 't
geraas.
En schreeuwde toen van moord
Maar een der ~en, 't was de
baas,

`k Kom later, oudjes, nog eens
weer.
Dan wordt de zaak niet malach,
Dan zal 't wat worden, oude heer!
Zoo sprak en lacht' hij vaI'sch.

Zei: ,,'t Is je laatste woord!"

De Kompany in Schoterland Daar vind je menig hol,
Daar is vaak d'ondeugd en
schand
Verborgen als een nl.

de

Daar ging de vreemdeling ook
heen
En vond een goed onthaal.
En daar, In 't duister zo ik meen,
beraamde men 't schandaal.
De vreemd', Johannes is zijn naam

Men sleurde haar toen op de
grond,
Bij de benen van het bed
En gooide haar wat op de mond;
Een kussen of zo wat.
De oude man, hij kreeg een trap
Al op zijn zwakke borst.
Men pakte allesin, zeer rap,
En nam zelfs spek en worst
De vrouw brak uit toen in geween
En kwam in groot gevaar,
Toen men haar bond en riep meteen:
,,Snioor d'ouwe duwel maar'.

bes anderen morges, wat rnasbaar.
Heel Blesse op de been;
Ja iedereen die vond het naar
En treurde om Coil'ee
De oude man was nu a dood
Van de mishandeling;
De oude vrouw, op voeten bloot
En door de sneeuw 's nachts ging

Al naar het huis van Koene Ptt.
Haar zoon uit voor'gen echt.
Daar stond zij toen, heel In het
wit.

Slechte met een hemd bedekt.
De zoon was droef en kwaad meteen.
Van zulk een stoute daad;
Hij ging dra naar 't gerechte heen
Fin dit wist nu wei raad.
Men ging al aanstonds op de jacht,
En duurde het wat lang
Eens In een zek'ren, duistre nacht
Toen werd hun harte bang.
Het harte van de moordenaars
Want eensklaps was het: Halt!
Wij zijn hier de gerechtsdienaars,
Gij zijt nu in de val!
Men voerde hen naar Heerenveen
Al in een duister huis,
Maar Jannes Ebels, zo Ik meen.
Slim als een oude muis,
Die vluchtte In de duistere nacht;
Men zag hem nimmer weer,
Doch d' andren bleven in de nacht,
Zij stalen ook nooit weer

-'t Gerecht verwees hen tot den
dood.
De strop die werd hun deel.
Voor een bedrijf zo boos en snood,
- Was dit ook niet te veel.
Zij stierven met gelatenheid
Zoals een zondaar sterft.
Verstokt in d' ongerechtigheid
Die 't Hemelrijk niet erft.
Alleen Jan Hut was aangedaan,
Hij riep nog aan zijn vrouw,
Maar geen was met zijn lot begaan,
Hij kreeg het gauw benauwd.
Hij spartelde wat heen en weer
En toen was 't met hem uit;
Hij hoorde, zag en sprak niet meer
De loze, boze guit
O vrienden, die dit liedje zingt,
Denkt aan dit groot drama
En als men U tot kwaaddoe*
dringt.
Zeg dan toch nooit van ja!
De grote God in 't Hemelrijic
Ziet op de brave neer,
Verzorgt hem hier zeer rni.ldelij
En namaals nog veel meer.
Maar die hier goddeloos sbee
leeft,
Wordt door God niet bemind,
Dat ieder dan naar 't g,oeik
streeft;
Ik heb gezegd: Jan Lint.

