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MOEKE GEERTE
Eupenlochtspul naor de lieknuumde roman
Van H.J. van Njjnatten-Doffegnies.
Personen:
Geerte Obbink
Boerinne op huus Van Locht en Schaad
Bart Obbink
Heur man
Snoeksken
Dochter van Bart en Geerte
Dirk
(Ooldste) zeune van Bart en Geerte
Berend Jan
(Jongste) zeune van Bart en Geerte
Derk Obbink
Heit van Bart
Hanna
Mem van Bart
Boksen Teun
Knecht op huus van Licht en Schaad
Gait
Wedener en ni'je knecht op huus van Locht en Schaad
Lammert
Zeune van Gait, 15 jaor oold.
Dieke Haarbrink
Ni'je buurvrouw
Minke
Heur dochter
Jans
Kermisvrouw
Freek
Heur bliende zeune
Anneke
Jong vrommes uut de buurt
Heksen Maaike
Oold vrouwgien mit biezundere gaoven
Netaoris
Sprekt veur zich
Kremer Dieks
Kraompiesman en zoks meer
Bruurs Kieverkamp
Bruurs van Everdina Kleverkamp van de
Leeuwerikkenenk
2 massisees
2 freules van Wittensteyn
Vule onmisbere figuranten
1e bedrief 1860 begin juni.
2e bedrief 1 maond laeter.
1e tafriel deurdeweekse dag in juli 1860 d'r is mark.
2e tafriel ca. 2 weken laeter, d'r is kermis.
3e bedrief augustus 1870
1e tafriel morgens.
2e tafriel middags, een stokinennig uren laeter.
Et stok speult him of veur de boerderi'je van Bart en Geerte Obbink (et
huus van Locht en Schaad).
Et is een oolde boerderij e bestaonde uut een aachterhuus en een daegse
keuken. An de veurziede van de oolde boerderi'je het Bart jaoren herwerts
een staotig ni'j veurhuus anbouwen laoten. Bi'j de boerderi'je staon een
schure mit een ofdak waor as wat boereark in staot en een hui'jbarg. Evt.
as opvulling nog een kiepehokke, put mit putboom en sliepstien.
An de overkaante van de zaandweg staot een aarmoedig boerderi'jgien van
Dirk en Hanna Obbink dat naor heur vertrek pacht wodt deur Dieke Haarbrink
en heur kiender. Bi'j et begin van et eupenlochtspul staot d'r bi’j et
kleine boerderi'jgien een bod waorop de ankondiging van de eupenbaore
verkope te lezen staot.

