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Et oolde huus 

Et regent en d'r staot een hadde wiend. In de veerte zie 'k de 
bomen bij de spoorbaene langes heur schrap zetten tegen de storm. 
De hoge antenne op et dak van de flat naost m.ienend zwiept henne 
en weer. Een klein muskien zit op 'e raand van et balkon, et koppien 
in de veren deuken, te waachten tot de slimste bujje over is. De locht 
is wild en woest. Donkere wolkensjaegen van noord naor zuud. Een 
peer stormvoegels perberen nut alle macht tegen de wiend in te 
tornen. Et lokt heur een klein stokkien mar dan moe'n ze et ofleggen 
tegen de storm, ze zwinken omme en zeilen in raozende vaort mit de 
wiend mit weeromme. Terogge naor et plak waor as ze weg 
kwammen. Ik kieke ze nao totdat et kleine witte stippies binnen 
tegen de donkere driegende locht. Totda'k ze niet meer zien kan. De 
straoten beneden me liggen d'r leeg en verlaoten bij. Gien ineens die 
mit dit weer butendeure gaot. Alliend et rooie bestelwaegentien van 
de post stopt bi'j de ingang van de flat. De bode komt nut etautogien. 
De autodeure glipt him haost ont, mar hij kan him nog krek vaaste 
holen en dichte slaon veurdat de wiend d'r vat op krigt. Mit de iene 
haand hoolt hij de staepel Post beet, mit de aandere haand hoolt hij 
zien pette te plak. Een peer menuten laeter komt de man zonder de 
brieven de deure van de flat weer nut, hij stapt vlogge in de auto en 
ridt vot, krek as de stormvoegels gaot hij van de wiend of naor et 
zuden toe. Ik bin weer alliend. Alliend mit mezels, mit de regen en de 
wiend. 

Dezelde wiend die now om et oolde huus wijt. Dezelde wiend as 
hiere mar daor maekt hij aandere geluden. Ik heb et zo vaeke heurd. 
Et kraekende stunen van de oolde knoestige klaeteijaeger naost et 
huus. Et dooie hoolt dat kraekende ofbrekt, et roezen in de grote 
iekenwal, die as een stormbreker et huus perbeert te speren en de 
hadste klappen opvangt van de veniendige wiend, et rammelen van 
de dakpannen, et geluud van hieltied dezelde voste, krek boven et 



bescheuten dak van mien kaemertien, et fluiten in de sehostien, en 
de regen op et dakraempien. En ikke, et kiend, diepe votdeuken 
onder de dekens, luustrende naor de regen, de wiend en de geluden 
van et oolde huus. Et is as het et huus een stemme, as kan et praoten: 
de rammelende dakpannen, et piepende geluud in de schostien, et 
fluustrend gekraek van spanten en balkens op de holle grote dele, et 
klapperen van een loszittend raem. De stemmen van et huus. Et is 
angstig en mooi toegelieke. 

De flat het gien stemme, gien ziel zoas et oolde huus. Ik zie de 
wiend en de regen butendeure te keer gaon mar et huus zegt niks. Et 
leeft niet. Et het gien hatte. Et is een dood ding, mar et oolde huus is 
levendig. Overal leeft, beweegt en praot et de tael van wat as was en 
wat as nooit weeromme komt. Verhaelen van vroeger die misschien 
beter niet opraekeld wodden kunnen, een verleden dat et beste 
begreven wodden kan, mar toch kan 'k me d'r niet los van maeken. 
Et was beter a'k dat wel dee. Ik weet et, mar d'r is een 
onweerstaonbere drang om vaaste te holen an et oolde, d'r is een 
onweerstaonber verlangst om van tied tot tied weeromme te gaon 
naor et oolde huus. In dit huus vuul ik de benauwdens veur wat 
komt, hier kan ik niet weeromme vlochten in de tied. En toch, a'k 
eerlik bin, lopt dat weeromme gaon haost altied op niks uut. Ik 
daenke d'r dingen mit te vienen die 'k toch nooit weeromme vienen 
zal. Gelok, et kiend van vroeger, leven zonder zorgen. Mar et kiend 
van vroeger is groot en staot hier te kieken naor de storm en et gelok 
het misschien nooit bestaon en as et al bestaon het dan is et 
mitneumen op 'e vleugels van de tied, misschien wel votwi'jd mit 
zoe'n haaststorm. Ik miene dat al die mooie dingen in et oolde huus 
weeromme te vienen binnen, mat ik hole mezels keer op keer veurde 
gek. Zo gauw a'k in et oolde huus weeromme bin verstikt et me, et 
perbeert me te smoren in dromen en gedaachten an een tied die 
veurgoed veurbi'j is. As ik d'r bin zie 'k alles weer van vroeger en 
heur ik alle geluden weer. As ik mien ogen dichte doe en me goed 
inprente da'k weer kiend bin en a'k mien ogen dan weer veurzichtig 
los doe dan kan 'k soms et gevuulte hebben dat et waor is. Dan heur 
ik Mem heur treden op et stienen pattien naost huus weer en ik 
heure heur stemme. 
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"Waor bij' mien jonge?" 
"Hier Mem." 
Ze kikt om de hoeke van et huus. Ik zie heur gezicht. Ze lacht. 
"Of bi'j' now alweer in de zaandbult an 't speulen? le moe'nje niet 

al te smerig maeken heur." 
"Nee Mem." 
"En dommiet hanewasken veurdaj' in huus kommen heur." 
"Ja Mem." 
Vot is heur gezicht weer. Ik heure de treden weer op de stienen 

van et pattien en ik speule wieder. In et gele zaand bouw ik een 
biesterbaorlik mooi kesteel. Nooit eerder he'k zoe'n mooi kesteel 
maekt. Een kesteel mit poorten en torens, mit een grote grachte d'r 
omme toe die 'k dommiet vol waeter gieten zal, en een ophaelbrogge 
waor ridders op peerden over draeven zullen. Et liekt da'k alliend op 
'e wereld bin a'k zo speule. Alliend in een wereld van dromen en 
fantasie. 

Hiel zwakkies heur ik de geluden van de echte wereld. Et bin 
stemmen. Kienderstemmen in de bos, een peer honderd meter van 
oons huus of. Staorigan wo'n ze hadder, de hieltied wo'n ze luder. 
Ik hole op mit et bouwen van mien kesteel en luustre naor de 
stemmen. Ik kan niet verstaon wat as ze zeggen. Ik weet alliend dat 
ze speulen. De kiender van et dörp. Welke spullegies as ze doen weet 
ik niet, ik bin d'r nooit bij west, mar ik weet dat ze speulen. Ik speule 
altied alliend hier om et huus, hier in de zaandbult, mar in ienend 
zo'k zo ofgrieselik gratg mit de aandere kiender in de bos speulen 
willen. Zo'k d'r henne gaon ? Zo'k et andurven? Mank moet eerst et 
kesteel ofmaeken. Morgen gao 'k d'r henne. A'k ze morgen weer 
speulen heure, a'k morgen de stemmen in de bos weer heure, dan 
gao 'k d'r op of. Morgen... 

Ik bouwe veerder an et kesteel van zaand. 

In ienend bin ik hiel wisse van mezels. Morgen gao 'k weeromme 
naor et oolde huus. Ik zal et niet langer uutstellen. Et is al te lange 
leden dak d'r west bin. Ik zal een briefien op de deure plakken waor 
a'k.bin. As Rob al komt dan wet hij d'rvan en as hij nocht het kan 
hij me nao kommen. Morgen gao 'k weeromme. Morgen as de 
wiend liggen gaon is en as et niet meer regent. 



De aandeit daegs is de storm uutraosd. Et regent niet meer. Et 
weer is hielendal ommesleugen. De zunne schient, et is alderiewigst 
mooi haastweer. Butendeure hangt veur et raem van mien 
slaopkaemer een spinneweb. Fien en breekber wiegt et zachies 
henne en weer. De druppies dauw gleensteren in de straolen van de 
zunne. Et is ongeleufelik dat et weer zo hadde veraanderen kan. Ik 
redde de boel in huus wat op, gooie et bedde een betien terechte, 
geve de bloemen waeter en plakke et briefien veur Rob op 'e deure. 
Et is lange niet zeker dat hij komt, mar ie kun nooit weten. Ik kieke 
in de keuken as et gas uut is, trekke dejasse an, doe de deure aachter 
me op slot en gao vot. Butendeure snoef ik de locht in. Ik heure naor 
mien eigen treden op et beton. In de lift staot een man mit een hond. 
We zeggen mekeer goeiedag. Meer niet. Even laeter rie ik de auto 
uut de gerage en lao'k him bil de pompe op de hoeke van de straote 
vol tanken. Dan rie ik de grote diek op. Et is niet zo veer naor et 
dôrp. Tachtig kilemeter. In goed een ure bin 'k d'r. Et is niet drek op 
'e weg. Zaoterdags is et nooit slimme drok op 'e diek. Veur me ridt 
een lesauto. Ik blieve d'r stiekem aachter rieden. Hadde gaot et niet, 
mar ik hebbe gien haost. Et oolde huus lopt niet vet. 

In de veerte zie 'k de toren van et dörp boven de bos uutkommen. 
Ik zette de autoradio uut. Nog even en ik bin d'r. Op 'e hoeke in et 
dörp bin een stokmennig schoelejongen an 't speulen. Ik dri'je et 
klinkerweggien in en nao een halve kilemeter bin 'k d'r. Ik zie et 
huus in de veerte al staon. Et oolde huus tussen de bomen. Ik zwaaie 
de zaanderige menninge in die d'r naar toe lopt. De brummels bin 
riepe. Ik zie de grote pollen bil de sloot langes, ze zitten vol mit 
dikke zwat glaanzende brummels. Misschien da'k d'r vandemiddag 
wat van plokken kan, krek as vroeger a'k van Mem et gimmeleren 
emmertien mit kreeg om de wallen bil langes te gaon. Ik riede bil de 
hoge ekkelwal daele en dan stao 'k veur et huus mit de donkergrune 
zunneblienen die dichte zitten. Et is as een bliend gezichte. Ik kan 
zien da'k d'r een hiel schoft niet west hebbe. In et pattien gruuit et 
grös tussen de stienen, zels in de dakgeute gruuit hier en daor een 
klein pollegien. De dakpannen bin gruun uutsleugen, de uutbluuide 
zunnebloemen tegen de ziedmure an hangen slonterig naor 
beneden, en de klimop tegen et vuurhokke an begint al een hiel klein 
betien te verkleuren. Ik riede de auto op de dele, gao et huus in en 
doe de blienen los. In huus rokt et mof en daamp. Ik zette de 
verwaarming een klein stokkien los. In de straolen van de zunne die 
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deur et glas naor binnen schienen daansen ontelbere kleine stoffies. 
Ik kieke om me henne. Et is d'r allemaole nog. Ik lope deur et huus, 
ik doe de deuren los van de kaasten, ik vule an de oolde zwat varfde 
sehostienmaantel, an et oolde kammenet, ik wiene de klokke op, 
zien vertrouwde geluud tikt weer deur de lege kaemer. Ik kieke in de 
oolderwetse spiegel. Ik hoeve d'r niet meer veur op een stoel staon te 
gaon. Ik kiek naor mezels as naor een vremde. Veur disse spiegel 
ston Mem as ze heur mooi maekte veur et votgaon of laeter as 
Hans aovens kwam. Ik zie heur nog staon hoe ze mit een iezeren 
tange, die ze eerst in et vuur van de kachel hul, de slaegen in heur 
mooie lochtige haor legde. Soms schruuide et d'r van, zo hiete was 
de tange. Ik strieke es over de rooie lieste van de spiegel, d'r blift een 
klein betien stof an mien doem zitten. In et aachterhuus perbeer ik 
de oolde keuperen pompe, d'r komt altied nog waeter uut. Ik zie op 
mien slaopkaemertien en kieke deur et dakraempien over de lanen 
aachter et huus. Vroeger ston et bij de haast meerstal onder waeter 
en koj' et kebaol van de zeevoegels beuren. Now bin d'r gien 
zeevoegels, et laand staot dreuge. De ruilverkaveling het alles 
aanders maekt. Et kleine scholle slotien mit de diepe drinkerskoele 
in et hem, mit de kleverklassen en de donkerbrune koffiebonen is 
vot. Alles is vot. Grote mesienen hebben iene lange rechte briede 
sloot greven. Et waeter kan now makkelik vot, et laand blift dreuge. 
Ik lope om huus henne. De oolde bi'jestal is niet vule meer van over. 
Een peer balkens een invalen dak en wat grieze cementen 
dakpannen. Hier stonnen de bi'jekörven en de kaasten, die we 
zoemers mit een vrachtauto naor de heide toe brochten. Ik vege wat 
spinrag an de kaante. Ik lope bij de sloot veur et huus langes. D'r 
gruuien nog theebloempies. De gele bloempies bin uutbluuid mar ik 
zie de pollegies mit de gries-grune blatties nog tussen et grös staon. 
In de grote iekenwal naost et huus hangen de vleerpollen zwat van 
de beien, dommiet zullen de protters mit zwaarms toegehieke 
kommen om d'r heur zat van te eten. Ik kieke naor et oolde huus. 
Mit de blienen los leeft et weer. Et is weer krek as vroeger. 

Die middag kiek ik wat in et dörp omme. An een straotien in de 
ni'jbouw bin meensken doende om zels een huus te zetten. Een peer 
manluden lopen in de blote huud mit een laeding stiender bij een 
ledder op. Et is zuver waarm. Wat een wondere dag, nao die roezige 
wiend van gister. Op 'e Zanen is de heide uutbluuid, alliend hier en 
daor onder een polle in et schaad bluuit nog een inkeld pollegien. 
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D'r is haost gien heide meer over. Vroeger ston et hier paors van de 
heide, now staot hier en daor nog mar een klein betien en et zal niet 
mennig jaor meer duren of d'r is hielemaole niks meer van over. 
Grote bossen bente, birkenboompies, honnebeien en vliegdennen 
verdringen de heide. Et gaot de heide krek zo as et dobbegien d'r kot 
bij. Et gruuit dichte. Alliend in de midden is nog een betien waeter 
te zien, veerder is ei iene hodde waeterplaanten. Rk hier schieve 
over et laand kieke zo'k et huus van Lieneke zien moeten, mar et 
huus is ofbreuken. Ik zie alliend de dennen die naost et huus 
stonnen. En in de veerte blikkert in de zunne et witte sluushuus an 
de revier. Bij de schoele langes gao 'k naor huus. De kleine raemen 
in de schocle bin d'r niet meer. D'r zit now ien groot raem an de 
veurkaant. Een lange riegel tekenings hangt d'r veur. Alliend de 
deure, waor we as kiender deur gongen is nog percies dezelde deure, 
gruun mit twie vierkaante glassies d'r bovenin. 
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Lieneke 1 

Ik stao in et kleine hokkien op etaende van de briede gang die bij 
de drie schoelelekalen langes lopt. Et is een hokkien mit muren van 
gries cement, mar et onderste pat van de muren is betegeld mit grote 
vierkaante witte tegels. Tegen de butermure zit een kraene mit een 
grote spoelbak d'r onder. D'r zitten twie deuren in et hokkien die 
beidend op de gang uutkomnien. In de butermure zit een klein 
Iangwarpig raempien, et onderste pat van et raempien is van 
matglas, et bovenste pat van gewoon glas. A'k op 'e raand van de 
spoelbak staon gao, dan kan 'k krek overet matglas van et raempien 
henne kieken op et schoeleplein. Et is speulkertier. Ik stao hier wel 
es vaeker in et speulkertier. Waoromme week aenlik zels niet. Ik 
hebbe d'r gien nocht an om mit de aandere kiender te speulen, ik 
viene niet vule an de spullegies die ze doen, ik viene et noffelik om 
alliend te wezen in de besleuten ruumte van et kleine hokkien mit de 
kraene. Thuus hebben we gien kraene, alliend een oolde keuperen 
pompe in et aachterhuus waor as iederiene drinken uur krigt, de 
koenen krek lieke goed as wij zels. Soms dri'j ik de kraene een hiel 
klein stokkien los. De druppen waeter valen stokkend in de witte 
spoelbak. ten keer is de meester me hier over 't mad kommen. Hij 
vreug waoromme a'k hier was en waoromme a'k niet buten op et 
schoeleplein speulde mit de ere jongen. Ik hebbe zegd da'k dust 
hadde en even bi'j de kraene zeten hadde om wat waeter. Doe bin 'k 
bi'j him langes lopen, de gang opende buterdeure deur naor buten. 
Ik zorge d'r now wel veur dat hij me niet weer over 't mad komt. 
Meester en juffer bin onder 't speulkertier altied henne te koffie 
drinken naor et huus van de meester dat naost de schoele staot. A'k 
deur et raempien kielce kan 'k et meestershuus en de grote 
sparreboom die d'r naost staot krek staon zien. Vlak veurdat et 
speulkertier omme is gao 'k hier altied weg, gien iene die me op et 
schoeleplein mist. 
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Ik stappe op de raand van de spoelbak, buten is et prachtig weer. 
Et schoeleplein blaekert in de zunne. Et is me zuver haost te scharp 
an de ogen. Deur et raempien kan 'k mar een pat van et plein zien. 
Alliend et pat dat naost de schoele ligt, ei pat veur de schoele kan 'k 
niet zien. Ik zie de ere kiender henne en weer vliegen over ei plein, 
tikkertien van honk tot honk speulen ze vandaege, ze speulen ei de 
hiele weke al. Gister he'k mit daon, mar ik was him zo mar, en aj' 
mit tikken moeten dan vien ik d'r niet zo vule meer an. Dejongen en 
de maegies , ze doen allemaole mit vandaege. Ik zie ze vliegen, ik 
heure heur stemmen raozen over ei plein in de zunne. Ze hebben 
Lieneke krek oftikt, ik zie heur henne en weer draeven midden over 
et plein, om ok te perberen iene te tikken. Et lokt heur niet, ze bin 
heur allemaole te vlogge of en ze hebben de gek mit heur. Et kan 
heur bliekber niks schelen, ze raost en lacht en heide grootste wille. 
Ik heure heur hoge hiese stemme over et plein raozen. 

Ik weet de dag nog dat ze in april veur de eerste keer op schoele 
kwam. Mit heur mem aachter op de fiets. Een grof maegien, een stok 
groter as de aandere maegies, mit lochtig haor en mooie rooie 
wangen. Laeter gongen de memmen ien veur iene weer vet. Heur 
mem gong as laestevot, Lieneke wol mit weeromrne naor huus toe, 
ze wol niet alliend in schoele blieven, de juffer kwam d'r bij en 
streek heur es over et haor en zee dat et niet lange duurde, dan 
moch ze weer naor huus toe. Doe heur mem et lekaal uut gong en 
even laeter vot fietste goelde ze zoa'k nog nooit een kiend goelen 
heurd hadde. Ze beulde en sleug mit de hanen op de baank. Hiel 
geleidelik an wodde ze stille, in ei speulkertier goelde ze niet meer, ze 
was stille en zat ienzem en alliend op et grune hoolten stek an de 
westkaant van et schoeleplein tegen de meidoornhede an. Ik zag 
heur zitten en leup op heur of. Mij mos ze kennen, ik was al es een 
keer bil heur thuus west. 

Ze woonde een aende buien et dörp, an een zaandpad, een hiele 
tippe et laand in. Van de weg of koj' et huus haost niet iens staon 
zien. len keer bin 'k bil heur huus daele kommen doe 'k een keer mit 
He " it naor de sluus zei. Et was een klein boerespullegien waor as 
Lieneke woonde. Een klein veurhuus mit klimop tegen de muren en 
een hoolten pompe butendeure bij een blubberig zinkgat. Et stonk 
d'r doe wil d'r weren. Naost et huus ston een brakke van een 
hujbarg, et leek wel as die ieder ogenblik in mekeer mieteren kon. 
Ze nuugden Heit in huus te koffie drinken. Ik moch ok mit in huus. 
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Doe he'k Lieneke veur de eerste keer zien, een klein stil maegien dat 
mit poppen en een poppewaegen an 't speulen was doe we de keuken •  
in kwammen. Ze hul drekt op mit speulen doe ze oons zag. Ze zee 
niks, ze keek alliend nar naor oons mit grote bange ogen, de hiele 
tied dat we d'r in huus zatten keek ze naor oons. De manluden 
praotten drok. Lieneke heer helt vertelde dat hij een mudde onder 
de hujbarg hadde, misschien zatten d'r ok wet meer onder Wie zol 't 
zeggen. As 1-kit niet es mit de hond langes kommen kon. Dat kon 
wel, zee Helt. Ze konnen ok wel een klemme kriegen, dan kennen ze 
perberen om liim te vangen. Lieneke heur mem schonk koffie in, d'r 
zatten vli'jen in de koppies, ik zag et en griezelde d'r van, Lieneke 
niet bliekber, ze slobberde heur koppien drinken hiete en mit vli'j en 
al in een peer slokken leeg. Soms keken we mekeer even an. 

"Gao mar even mit dat joongien speulen," zee heur helt. 
Ze schuddede van nee en bleef op 'e grond in de hoeke van de 

keuken zitten. Doe we weer vot gongen en buten leupen op ei pad 
naor de sinus toe keek ik aachteromme. Ik zag heur op een stoel 
veer et keukenraem staon. Ze keek oons nao. 

Ik keek naor et maegien veer me op et stek. 
"Waoromme speul ie niet mit de aandere kiender T" 
Ze zee niks weeromme. Zol ze me niet meer kennen? Grif niet, ze 

had me ommes ok mar icn keer zien en dat was misschien al wel twie 
jaor leden. 

"Ie moe'n je d'r bij geven, ie moe'n niet zo stille op et stek zitten 
blieven. Hooi ie niet van spullegies?" 

Heur ogen dwaelden over et plein. Ze keek naor een peer maegies 
op 'e hoeke van de sehoele die an 't touwgiendaansen weren. Een 
aander koppeltien'maegies was an 't katsjeballen tegen de bliende 
ziedmure van de schoele. Ze keek me weer an. Ze hadde dezelde 
grote ogen as doe. 

"Liekt et je niet mooi toe, zokke spullegies mit de ere maegies 7' 
Ze zee niks. In ienend kree'k een klein plannegien. Ik vuulde in de 

buse en haelde et blikken deusien d'r uur. Ze keek naor mien hanen 
die et littien los schreuven. Zes knikkers en een boster zatten d'rin. Ik. 
pakte de boster d'r uut. Et was een groten iene, van helder glas mit 
een vlinder d'r in mit rood-gele vleugels. De boster fonkelde in de 
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zunne. Heur ogen weren nog groter wodden. Ze stak heur haand 
nut. 

"Hebben," zee ze. 
Ik schuddede van nee. 
"Af mit de maegies speulen gaon," zee ik. "Aj' mit de aandere 

kiender speulen gaon, dan kriej' disse boster." 
Ze trok heur haand terogge. Et leek as overlegde ze in heurzels 

wat as ze doen zol. Evenleek et d'r op as ze op et hekke zitten blieven 
zol, doe sprong ze in ienend op et grind van et schoeleplein en 
zonder nog wat tegen me te zeggen draefde ze naor de ere maegies 
toe en ze speulde mit. 

Doe de schoele middags uutgong kwam ze bil me. 
"De boster," zee ze. "Ik hebbe ommes speuld." 
"Ik bin him kwiet," leug ik. "Ik hebbe him verleuren mit 

knikkeren." 
Ik leup vol. De boster was ok zo mooi en ik hadde d'r mar iene 

van. 
Toch speulde ze in 't vervolg mit de ere maegies. Wild en raozerig. 

Ze dee en zee de gekste dingen. De grote jongen van de meester 
hadden d'r wille van. Ze konnen heur doen laoten wat ze graeg zien 
wollen, ze konnen heur zeggen laoten wat ze graeg heuren wâlIen. 

"Mit wie gaoj' laeter trouwen, Lieneke?" 
Willekeurig wees ze ien van de jongen an. 
"En hoeveuf kiender wil'  laeter hebben, Lieneke?" 
"Honderd!" 
lederiene lachte, Lieneke et hadste. 
"Durf ie wel in die poele te springen, Lieneke? le durven et grif 

niet." 
Lieneke duste et wel. Lieneke duste alles. Wild sprong ze op heur 

klompen in de grote poele op et schoeleplein henne en weer, totdat 
ze driefdeurnat om de voeten was. De grote kring schoelejongen 
histe heur op en Lieneke sprong al driester en wilder in de 
modderpoele op en daele, totdat de juffer et zag en heur lelk naor 
huus stuurde om dreug goed. 

Et speulkertier is haost omme. Ik zie de meester butendeure 
kommen. Ik komme van de spoelbak of, doe de deure van et 
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hokkien Los, lope de gang op, sloepe in mien klompen die onder de 
kapstok staon en lope et schoeleplein op, de zunne in. Even laeter 
lopen de meester en de juffer et hekkien in de meidoornhede deuret 
plein op. De juffer lopt de schoele in, de meester gaot bij de deure 
staon en klapt in de hanen. Soms fluit hij ok wel es op een fluitien 
mar dat het hij vandaege grif niet bij him. De kiender holen op St 
speulen. Twie an twie gaon we in 'n lange riegel veurde deure staon. 
Meester telt as we d'r allemaole binnen en as et klopt dan meugen we 
de schoele in. 

Et is waarm in et lekaal, de zunne staot krek op de roten. D'r 
hangt altied dezelde wondere locht in et lekaal. Et rokt d'r naor ink, 
naor pepier en kriet. Een telraem mit rooie en witte ballen staot veur 
de eerste klasse. Op et taofeltien van de juffer staot een bossien 
bloemen in een grote sjempot, ien van de maegies het et 
vandemorgen mitneumen. Op et bod staon een peer sommen en de 
eerste zeuven letters van et a-b--c. Naost de deure staot de grote 
kaaste waor as de bakkies in zitten van de maegies die ien keer in de 
weke haandwarken hebben. Boven de deure hangt et petret van de 
Keuninginne en an de ziedmure hangen mooie kleurde plaeten van 
wilde dieren. Olifaanten, tiegers en iesberen en ok en aep in de 
dakgeute van een schoele ruit een bluuiende kestanjerboom d'r 
naost. Ik zitte in de dadde klasse, we moe'n veerder gaon ruit een 
taellessien waor as we gister an begonnen binnen. 

"Ik komme dommiet bi) jim," zegt de juffer, "ik moet eerst naor 
de eerste klasse." 

Ik zitte ongeveer midden in et lekaal tegen de niure van et 
middelste lekaal an, naost de schostien. Lieneke zit op 't zelde 
hoogte as ik, mar zij zit in de eerste klasse an de raemkaant, ze zit 
naost de witte geranium die ik in de zoemervekaansie altied ruit 
kriege naor huus toe om d'r op te passen. T-leur lange blonde haor 
gleenstert in de zunne. Ze moe'n de leesplaankies nut et vak haelen. 
Mit een hadde klap lat ze et leesplaankien op 'e baank daele 
kommen. Een peer jongen beginnen te gniezen. 

"Rustig daore." 
De juffer kikt oonze kaant op. Lieneke lacht, hoge en schei. 

As ze op disse meniere lacht dan is d'r niks mit heur te 
beginnen. Zo lacht ze ok as de jongen heur vraogen mit wie as ze 
laeter trouwen gaot en hoevule kiender as ze laeter hebben wil. Zo 
lacht ze ok as ze as een wilde in de modderpoele omme springt. Wild 
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raomt ze an et littien van et rooie .deusien omme, waor as de 
letterties in zitten die bij et leesplaankien heuren. Mit een hot vligt 
et littien van et deusien of en de letterties vliegen in de ronte, over de 
baank en over de vloer. De jongen gniezen weer. 

"Oppakken dat spul." 
De juffer staot naost de baank. 
"Oppakken en rap 
Alle kiender kieken now naor Lieneke. 
"Dat doe 'k toch lekker niet," zegt ze. 
Ze lacht weer en begint mit et leesplaankien op de baank omme 

te boken. 
"Opholen mit dat lcebaol!" 
De juffer wodt lelk, poerlelk, mar hoe lelker as de juffer wodt, 

des te wilder as Lieneke ruit et leesplaankien op de baank begint te 
slaon. De juffer gript heur beet. 

"Mit ieje, in de hoeke!" 
Ze scheurt heur de baak nut. Lieneke verzet heur nut alle macht, 

ze is stark. Starker as alle maegies en starker as een hiele protte 
jongen. Ze slat om heur henne. 0e heden, de mooie witte geranium, 
ik zag et ankommen, de bloempot mit mien geranium komt in 
gruzelementen op de vloer te lane. De juffer wodt nog lelker. 
Lieneke begint nog hadder te raozen en te goelen. De juffer sleept 
heur naor de schostien toe, naost mien baank, en driegt heur daor in 
te stoppen as ze heur niet stille hooit en luustren wil. Ik zie heur now 
vlak veur me vechten mit de juffer. Heur ogen bin krek vonkende 
koolties vuur, fleur wangen he'k nog nooit zo rood zien, ze bin nat 
van de traonen. Et is. krek een bang wild dier. De juffer trekt heur 
mit naor de deure van et donkere middelste lekaal, dat leeg staot en 
alliend bruukt wodt as we een film hebben, ien keer in etjaor veur de 
grote vekaansie. Ze douwt Lieneke et lekaal in, en dri'jt de deure op 
slot. De juffer trilt hielemaole as ze weer veur de klasse staot. In et 
middelste lekaal heuren we Lieneke, ze bonkt op 'e deure omme en 
ze raost en goelt. Mar et bonken wodt staorigan minderen et goelen 
en raozen ok. Mit tussenpozen heuren we heur nog een galp geven. 
In 't laeste heuren we niks meer. Et is weer stille in de klasse, dejuffer 
reddet de kepotte bloempot en de grond op en gaot veerder mit de 
taellessies en de sommen krek as is d'r niks gebeurd, as bestaot d'r 
gien Lieneke. Een ure laeter haelt ze heur nut et donkere lekaal. Ze is 
stille en gaot in heur baank zitten, mar ze wil niks doen, niet 
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tekenen, niet schrieven, niks. Mit heur grote schrikachtige ogen kikt 
ze in de ronte totdat de schoele uutgaot. 

Toch bestaot d'r ok een aandere Lieneke. Ik kenne heur ok 
zonder die bange ogen en zonder et hadde geraos. Nao schoeletied 
gaon we wel es husienspeulen in de bos. In de bos hebben we 
verscheiden speulhusies. Meerstal speul ik niet zo mit de aandere 
kiender, meerstal gao 'k as de schoele uut is drekt op huus an. Ik 
vule me d'r altied een betien buten staon, mar de speulhusies in de 
bos vien 'k wel mooi. D'r speulen aenlik alliend mar maegies. Een 
stok of zeuven, achte bin d'r meerstal en mar twie jongen. Ikke en 
nog iene aanders die d'r zo of en toe ok bil is. Et is mar goed dat de 
ere jongen niet weten dat we mit de maegies an 't husienspeulen 
binnen, eers zollen ze de boel stokkend maeken en oons uutschellen 
veur maegiesgekken. De speulhusies liggen in een smalle striepe 
bos, d'r bin een peer diepe sloden, daor we damrnegies in bouwd 
hebben van zaand en toeken. We hebben allemaole oons eigen huus, 
ik hebbe een bloemewinkel. Laeter wi'k daenk' bloemist wodden. 
A'k van de schoele of bin wi'k naor de tuunbouwschoele om alles 
over bloemen te leren en laeter a'k groot bin wi'k een bloemewinkel 
hebben, een grote bloemewinkel, krek a'k now inde bos hebbe, mar 
dan een echten iene. Bloemen bin d'r altied zat. D'r staon grote 
pollen vingerhoedskruud veuran in de bos. Die heuren aenlik niet in 
de bos mar d'r bin meensken west die een vlut ofval uut de tuurt weg 
in de bos smeten hebben en daor het bliekber ok vingerhoedskruud 
tussen zeten. En now staon d'r overal mooie bluuiende plaanten, 
rose en wit. En op et laand naost de bos bluuien ok altied een protte 
bloemen. Al vroeg in et jaor is et d'r geel van de peerdebloemen en 
op een leger hoekien veuran bil de weg staon pinksterbtoemen en de 
schaopebloempies bluuien altied, haost et hiele jaor deur. Mar et 
mooiste van alles is de grote haegeldoornhede aachter in et lâand 
tegen de bos an. Die staot hielemaole wit as hij in de bluui staot. AJ' 
d'r een aentien of staon liekt et krek as de hede vol snij ligt, zo wit is 
hij en aj' d'r dichterbij kommen dan kuj' et goonzen heuren van de 
wapsen en de iemen die d'r hunning weg haelen en in de hiele omtrek 
kuj' him roeken, tot in oonze speulhusies toe, zute en kruderig. 
Onder de aovend is et op een slimsten. As een kruderige. daamp 
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hangt et in een waes over et laand. Ik hebbe d'r grote toeken van 
ofpiokt en die he'k in mien winkel te koop. (n oolde roesterige 
gruunteblikken, die de meensken in de bos smeten hebben, he'k ze 
op waeter staon en zo now en dan kommen de maegies uut de 
aandere speulhusies om een toefte bloemen te kopen. Zi'j nemen de 
bloemen mit en ik kriege d'r wat stokkend diggelgoed veur, dat de 
meensken ok in de bos gooid hebben, of een mooie stien of een 
oolde stobbe. Lieneke komt ok wel es in mien winkel. Ze speult 
oonze spullegies hielemaole mit en ze het altied heur poppe bi) heur. 
Ineen poppewaegentien hetze die soms, een waegentien waor as een. 
viel of mist en waor as ze mar muuilik mit rieden kan in de 
hobbelige bos, tussen de bomen deur, meerst het ze de poppe zo op 
de aarm en ze praot mit him as was et een echt kiend. De ere maegies 
gniffelen d'r stiekem wel es omme mar ze plaogen heur niet zo as op 
et schoeleplein en Lieneke het d'r niks van in de gaten dat d'r soms 
wel es een betien om heur gniffeld wodt. Ze speult heur spullegien 
doodeernstig. Ze koopt bloemen bi) me, ze lat de poppe d'r an 
roeken, ze praot mit me, ze betaelt mit een peer diggels en ze gaot 
praotende tegen de poppe de winkel weer uut. Et geluud van et 
bellegien maekt ze zels. Laeter zit ze alliend op 'e grond in heur eigen 
speulhusien, de toeke bluuiende haègeldoorn staot naost heur in een 
oolde stienen trekpot waor as de tule of mist. De poppe het ze op 'e 
schoot. Ze wiegt him zachies henne en weer tegen heur an, en ze 
zingt veur him. Mit een fien zuver stemmegien zingt ze een 
wiegelietien, dat veer deur de bos klinkt. 

Din, din, dosien, 
poppe pist in 't hosien, 
van et hosien in de schoi, 
poppe gaot naor Beppe toe. 

En as 't uut is begint ze weer van veuren of an, totdat ze d'r nao et 
drie, vier keer zongen te hebben mit ophoolt, de poppe oppakt en op 
bedde brengt, een bedde van grös en benten. We zitten allemaole 
stille naor et zingen van Ueneke te luustren en et is krek as zels de 
voegelties opholen mit zingen en schatteren as zij zingt. Et is krek 
een klein wonder in de stilte van de dag even veurdat et 
schiemerdonker wodt. In et speulhusien mit de poppe woont de 

20 



aandere Lieneke, niet de Lieneke van de schoele en et schoeleplein 
mar de Lieneke van et speulhusien en van et kastfeest. 

Ik hole van et kastfeest. Van de zundagsschoele ok wel mar toch 
vule meer van et kastfeest. De meerste grote jongen doen niks 
aanders as klieren en de doomnee kan d'r seins niet tegenop. Hij 
kan niet mit kiender ommegaon, lange niet zo as de meester en de 
juffer op schoele. l-li'j het d'r gien stuur onder. Pattie verhaelen die 
de doomnee vertelt begriep ik niet mar d'r bin ok prachtige 
verhaelen bij. Et mooiste verhael is et verhael van Jozef, die deur 
zien breurs in de steek Iaoten wodt en laeter mit de koopluden naor 
legypte reist en dromen veurspellen kan van de bakker en de 
schinker en zels an et hof van de farao terechte komt. Thuus he'k d'r 
een grote prente van tekend. Een joongien, hielemaole alliend, 
midden in de naacht, midden tussen de wilde dieren, mit een locht 
vol steerns en soms fantasere ik wel es dat ik Jozef bin en da'k al die 
verhaelen die de doomnee vertelt, zels mitmaeke. 

Krek zoe'n mooie locht vol steerns zaggen we veurigjaor doe we 
naor et kastfeest gongen. Et was de mooiste aovend van et jaor. 
Mem had me bij de haand doe we de Karkelaene langes leupen. De 
steerns fonkelden an de locht en alles lag onder de snij en alle 
geluud koj' van hiel veer heuren. De klokke koj' hielemaole bij oons 
huus heuren en toch ligt d'r een grote lappe bos tussen de karke en 
oons in, die etgeluud van de klokke aanders altied tegen hoolt. In de 
veerte koj' de verloehte raempies van de karke zien en op 'e laene 
weren allemaole lopende meensken die naor et kastfeest gongen, en 
in de karke was et krek een sprokien. De grote kronen weren uur, 
d'r braanden alliend mar keersen, de hiele kastboom zat vol 
branende keersen die deur de koster ansteuken wodden. Alles 
fonkelde en schitterde in de boom, gleensterende ballen en 
slingers en ingeltieshaor en boven in de boom ston een grote 
glaanzende steern, de steern van Bethlehem, daor de doomnee 
laeter van vertelde. Halfweg de aovend gongen we de hoolten 
kronkeltrappe op naor de kraeke toe, aachter et orgel. Daor kregen 
we de kleren an veur et kastspul. De huders kregen een dikke 
molton deken omme en een witte lappe om et heufd mit een zwatte 
baand d'r omme henne. De keunings kregen kleurige lappen omme 



en een gooiden kroontien op, de ingelties kregen witte pepieren 
jurken an mit vleugels die d'r an vaaste nijd weren en ze hadden 
zulverkleurige slingers deur et haor. En Lieneke kreeg een lange 
blauwe jurk an en een lange blauwe doek om et heufd en de 
schoolders, want Lieneke was Maria en ze had de poppe bij heur, 
dezelde poppe as die uut et speulhusien in de bos. We kregen 
allemaole een branende keerse in de haand en zingende leupen we de 
trappe of de karke in, et grote middenpad tussen de meensken deur 
tot hielemaole veuran in de karke onder de waarmte van de 
kastboom. Daor speulden we et verhael. Et verhael van Jozef en. 
Maria en et poppien en Lieneke was et mooiste van allemaole, ze zat 
op een hoolten krokkien midden op de hoolten battens onder de 
kastboom, de poppe hadde ze op de schoot en wij stonnen 
allemaole om heur henne. De huders leunden op heur stok, de 
keunings brochten et goold en de mirre, die ze bil  heur hadden veur 
et poppien, de ingelties stonnen aachteran en et leek krek as ze ieder 
ogenblik weerornme vliegen konnen naor de hemel toe. Jozef ston 
d'r mar een betien stillegies bil, krek as gong et allemaole buten him 
omme en Lieneke wiegde et poppien, krek zoas ze dat in et 
speulhusien dee, en ze zong een wiegelietien. In de karke was et. 
doodstille, alliend Lieneke kof heuren, iederiene keek naor heur, et 
kleine maegien in et blauw dat heur poppien wiegde en haorzuver 
heur vassien zong. 
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Mn  

Die aovend slaop ik in mien eigen kaemertien, in mien eigen bedde 
en ik luustre naor de geluden van et huus. Ik bin op tien eupenst en 
perbere alle geluden thuus te brengen. Beneden in de kaemer heur ik 
de klokke om et halve ure slaon. Deur et dakraempien zie 'k een 
stokkien van de maone tussen de takken van de wilde appelboom 
deur. EI is krek as de maone een gezicht is, een gezicht mit ogen en 
een mond, et is krek as et gezicht beweegt, et gaat zachies henne en 
weer. Zo zag ik de maone as kiend. Een gezicht mit ogen en een 
mond. Et is et gezicht van Mem. 

Ik war wakker. Waarvan wee'k eerst niet, mar et is krek a'k 
stemmen heure. He'k droomd? Ik kieke naor et dakraem. De 
maone is vot. Ik zie alliend mar steerns. Now heur ik et weer, 
stemmen beneden in de kaemer. 1-feit en Mem. Ik weet dat zij et 
binnen en ik weet dat ze spul hebben. Ik heure et an heur stemmen. 
Ze klinken hadde deur et huus. Ik heure Heit zien bulderende 
stemme, ik heure Mem goelen en et is krek as d'r wat stokkend vaalt 
op de keukenvloer. Ik bin bange, doodsbange. Ik vule naost me. De 
beer is d'r nog. Ik kroepe tegen him an, onder de dekens, mar ik 
blieve de stemmen heuren, zo veer kan 'k niet votkroepen, en et is 
krek as zede hieltied hadder wodden. Et dindert me deur 't heufd. Ik 
wil niet dat ze ruzie hebben. 

Ik stao naost mien bedde. EI zeil is koold en de treden van de 
trappe kraeken een betien, mar de grote meensken beuren et niet. 
A'k de keukendeure eupen doe knipperen tien ogen tegen et tocht 
van de pietereulielaampe boven de taafel. Even gaan de stemmen 
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nog deur, dan is 't in ienend stille, en kieken ze naor me a'k in mien. 
naachtjassien in de deure stao mit de beer in mien haand. 

"Hebben jim spul T' vraog ik. 
Ik heure mien eigen benauwde stemme, et klinkt zo jet nao et 

kebaol van zo krek. 
"Kom mar bij me," zegt Helt, "dan kriej' een stokkien appel van 

Heit en dan breng ik je dommiet weer op bedde." 
Ik kieke naor Helt en naor et diggelgoed dat an alle 

gruzelementen in de hoeke naost de kachel ligt. Dit is de aorige Heit 
van et hujlaand niet, dit is de Heit van de slaachtperti'j op de dele. Ik 
lope op Mem toe. Ze nemt me op 'e schoot en strikt me deur 't haor. 

"Woj' een betien waarme melk, mien jonge?" 
Ik nikke. Ze schinkt wat melk in heur koppien en lat me drinken. 

Heit zegt niks meer, hij komt in de bienen en lopt de deure uut. Mit 
een dreun slat de deure aachter him dichte. 

Ik schrikke wakker. Ik kieke naor et dakraempien. De maone is 
d'r niet meer, alliend een hiele protte steerns deur de takken van de 
wilde appelboom henne. Ik vege meet zwiet van 't veurheufd. Ik heb! 
et waarm. Wat een aekelike droom! 

Now vuul ik me aenlik klaor wakker. Ik kan niet weer in de slaop 
raeken, dat wee'k hiel sekuur, ik heb et zo now en dan wel es vaeker. 
Ik kieke op et wekkertien dat naost me op et kassien staot. De 
verlochte wiezerties staon op kwat over drieje. Dit wodt een lange 
naacht. Ik rule me es op de aandere ziede. Buten heur ik dat de 
wiend een betien anhaelt. Ik heur et geroes in de toeken. Ik gao et 
bedde uut, knippe et locht an en lope naor de keuken. In de kelder 
staot nog een halve flesse melk. Ik schinke me een glas vol en drinke 
et in een peer stokken leeg, dan zette ik de flesse weeromme op et 
kelderrim en lope weeromme de trappe op naor de zoolder toe. 
Mien voeten bin koold wodden. Ik zette et glassien even los en kieke 
naor buten de donkere naacht in. In de veerte ridt een auto de weg 
langes. De blaeden van de makke neutepolle risselen henne en weer. 
Boven de bos ropt een oele. Ik doe et raempien weer dichte en 
kroepe huverig onder de dekens. Klaor wakker bin 'k. 
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Ik kan niet in de slaop raeken. Ik lig al een hiele tied wakker in 
mien bedde op et kaemertien onder et bescheuten dak. Mem het me 
om half achte op bedde brocht, krek as alle aandere aovens. 

"Gauw slaopen gaan," zee ze. "Et is meer as tied veur kleine 
joongies was ieje. Morgen is 't weer vroegdag, dan moej' weer naar 
schoele. En aj' gien slaop kriegen dan kuj' morgen niet goed leren. 
En ie moe'n goed leren van de juffer." 

Ze stopte me Lekker in, streek me even over de wange en gaf me 
een tuut. 

"Welterusten, mien jonge." 
"Welterusten, Mem." 
Ik bin bange veur de juffer, daoromme kan 'k ok niet slaopen.. 

Aanders bin 'k nooit bange veur dejuffer. Ze is best aorigen ik vien 
't ok niet slim meer om naor schade te gaan. Ik moet vaeke alliend 
veur de klasse zingen, soms moe'n we mit 'n beidend, ikke en een 
maegien dat bij me in de buurt woont. Wij kun et mooiste zingen 
van de klasse, dacromme moe'n we veur et bod kommen en de 
lieties zingen die we van de juffer leerd hebben. ik vien die lieties 
mooi, thuus zing ik ze ok vaeke veur Mem, mar ik hebbe niet graeg 
da'k veur et bod kommen moete. De ere jongen schellen me d'r 
laeter soms omme uut, da'k juffer heur joongien bin en zo. Mem 
zegt da'k me d'r niks van antrekken moete, ze zegt dat ze 't niet 
hebben kunnen dat zij niet zo mooi zingen kunnen as ik, mar 't is 
wel aekelik. En now bin 'k ok nog bange veur de juffer.. 
Vandemorgen doe de schoele oflopen was en we naor huus toe 
mochten te eten en we de boel in 't vak bargen mossen is me et 
rekenboekien ontvalen, et vul op 'e vloer. Et is een oold boekien en 
de biatties liggen d'r los in, zo oold is et, mar deurdat et op de vloer 
valen is bin alle blatties deur inekaander raekten now ligt niks meer 
op volgodder. En zels kan 'k et nog niet op volgodder leggen. De 
hiele middag he'k d'r al over docht hoe a'k d'r mit an mos, mar ik 
wete et nog niet en morgen hewwe weer rekenen en dan moe'k et 
boekien weer bruken, en as de juffer dan geweer wodt dat mien 
boekien hieiemaole deur mekeer ligt, dan is ze grif duvels. 
Misschien moe'k dan wel in et lege donkere lekaal staan en ik bin 
bange in duuster. Dan moe'k grif goelen en as de meester et dan 
beurt... Veur de meester bin 'k ok bange. 

De meester is al oold. Hij het een snorregien en as hij buten is het 
hij altied een grieze hoed op tuit een gleuve in de midden. De 
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meester woont naost de schoele in een mooi groot huus mit twie 
koekoeken en een hoge schostien op et dak en een mooie 
blauwachtige sparreboom in de tuun. Aachter in de tuun staot een 
zoemerhusien. Een rond hoolten hokkien mit allemaole raemen d'r 
in en mit een rieten dak d'r op. len keer bin 'k mit Mem bij de 
meester in huus west. Ik wete niet meer wat as Mem bij de meester 
doen mos. Ik gong nog niet naor schoele, misschien mos ze d'r wel 
henne om te zeggen dat et zo veer was dat ik now ok naor schoele 
kon. Meester keek me an en vreug a'k wel graeg naor schoele toe 
wol, hij vreug hoe a'k hiette en a'k wel wus hoevule as iene en iene 
was en twieje en twieje. Ik wus et, ik had et van Mem leerd. FIi'j gaf 
me een tikkien tegen de wange en zee da'k laetergrif goed leren kon. 
Al die tied hul ik Mem stief bij de tippe van de schölk vaaste. En 
van de juffer van de meester, die bij de taofel zat en zute appelties an 
't toemaeken was, kree'k een klein pattien van een appel. 

"Eet mar lekker op en wees mar niet bange heur." 
Mar now bin 'k misschien nog wel banger as doe. Bange veur de 

juffer. As ze now es echt lelk is. A'k et now es an Mem vertelle. Mem 
wet altied overal rand op. 

"Mem? Mem?" 
Mem komt de trappe open dot de deure van mien kaemertien los. 
"Wat hej' toch. Waoromme slaop ie niet, hej' piene in de boek?' 
"Mien rekenboekien ligt hielemaole deur mekeer Mem, en as de 

juffer dat geweer wodt zol ze dan ok lelk wezen en zo'k dan in et 
middelste lekaal moeten? Zol Mem niet naorjuffer toe willen om d'r 
mit heur over te praoten?" 

Ik vertelle heur et hiele verhael. 
"Och domme jonge," zegt Mem, "juffer is daor hielemaole niet 

lelk ommeje. le vertellen heur morgenvroeg gewoon dat et boekien 
op 'e grond valen is, daj' d'r niks an doen konnen en dan zuukt ze et 
grif wel weer veur je op volgodder. Zit daor now mar niet langer 
over in. Vertel et heur morgenvroeg drekt mar en dan zuj' zien dat 
alles weer veur mekaander komt." 

Ze strikt me over mien haor. 
"En now slaopen gaon heur. Welterusten mien jonge." 
"Welterusten Mem." 

26 



Et was percies zo gaon as dat Mem zegd hadde. De ere morgen 
ha'k et drekt verteld en ze had mien boekien weer veur me terechte 
zocht en ze was hielemaole niet kwaod west. Wat koj' je op grote 
meensken verkieken. 

Naost me op et kassien tikt de wekker. Buten haelt de wiend nog 
een betien meer an. Et begint zachies te regenen. Alweer regen. Ik 
heure et op et dakraeinpien spatteren. 

De ere morgen wor ik eerst om tien ure wakker. Ik bin niet vrij 
van heufdzeerte. Ik ete een broggien. Et regent niet meer, marie kun 
an de poelen op et pattien naost huus zien dat d'r flink waeter 
kommen is. Now schient de zunne. D'r hangt nog een licht flattien 
nevel over et laand mar over een half uurtien is dat grif wel vet, Ik 
trekke in et aachterhuus mien leerzens an, doe de deure op 'e knippe 
en sjouwe aachteruut et laand in naor de grote ringsloot toe. In de 
ekkelboom, waor de rommel vroeger een keer in sleugen is, zit een 
spannegien doeven te koerken. De sepiepen in de wal hebben 
troesten mit donkerrooie heien en de brummelpollen zitten vol 
brummels, krek as naost de menninge naor huus toe. De plaanke 
over de sloot is half vermoegd. Ik perbere veurzichtig, eerst mit ien 
bien, as hij me nog holen kan. Ik lepe bij de bos langes en veur et 
husien langes waor as oolde Jehannes vroeger woonde. Et husien 
staot leeg. Et wedt as barghokke bruukt deur meensken mii de stad 
die d'r naost een bungalow daele zei hebben. De meensken bin d'r 
niet. Op et hiem ligt et bezi'jd mit appels, ik pakke iene van de 
grond, wrief him schone an de mouwe van mienjasse en biete d'r in. 
Zeer. In en inzoer. Mit een grote hoge smiet ik de appel vat. Mit een 
ploons komt hij in de sloot veur et huus te lane. Ik lepe de menninge 
veur ei huus uut weer naar de weg toe. Veur an de weg staat een 
bruun boerepeerd bi) et hekke. Mit et heufd en de hals schuukt hij 
tegen et haalt. Een hiele zwaarm vliegen zit him dwas. Hi'j zwaait 
mit de stat en schuddet mit et heufd. Ik praote even mit him en 
kloppe him nut de vlakke haand op 'e nekke. Hij speult mitde oren. 
Dan loop ik de weg weer langes naor huus toe. De boer van et peerd 
is doènde om een voer grös of te laeden bij de kuilbult. Hij zicht me 
d'r langes gaan en rept van goeie. Ik zwaaie weeromme. Aachter me 
kommen twie joongies de dick langes. Ze hebben een 
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schoesmeerblikkien mit een halve knieper d'r op tussen de spaeken 
van de fiets. Rattelende rieden ze me veurbi'j. Ze roepen wat naor 
me, mar ik kan niet heuren wat as ze zeggen. 

Die middag rie ik staorigan weeromme naorde stad. Ik doe kalm 
an, ik hebbe gien haost. De locht is betrokken. Et is krek as 't weer 
op een regenen an gaon zal. 

Beneden in de flat kiek ik in mien brievebusse. Een hiel pak 
pepier. De kraante van zaoterdag die de hieltied wel dikker liekt te 
wodden. Een peer foolderties, iene over ni'je auto's en iene over 
veurdielige reizen naor Amerike. Ik bin niet van doel om een ni'je 
auto te kopen en ik zol eerlik waor niet weten wa'k in Amerike doen 
mos, dat ik smiete et reklamespul in de grote bak die d'r appat veur 
daele zet is. Een rekentien van de timmerman is d'r bij en een 
ofschrift van de giro, een blattien van de .Jehovah's daj' op een 
bi'jienkomst kommen kunnen belaant in dezelde bak as de foolders 
over de ni'je auto's en de goedkope reizen naor Amerike. Een 
tiedschrift is d'r kommen en een brief mit et haandschrift van Rob 
op et kevort. D'r zit gien postzegel op, dus het hij him zels in de 
busse gooid. Ik drokke op et knoppien van de lift. Et waachten 
duurt lange. Eindelik is hij d'r. D'r komt een man in een 
invelidekarregien nut. Ik hole de deure veur him los. In de lift zie 'k 
mezels in et spiegeltien. Naost de spiegel hebben goenend van alles 
en nog wat op de waand krast en schreven. Dat Lucy mit Ronald 
verkering het, dat God toch dood is en drie vieze woorden onder 
mekeer. Dan stopt de lift. Ik bin d'r. In de veerte zie 'k de toren van 
de roomse karke. Beneden me staon vier auto's te waachten veur et 
rooie locht. Ik stappe mien huus in. 

De brief van Rob is mar kot, een peer riegels mar en toch schrik ik 
d'r van. 

"Ik hebbe Ria alles verteld. Dat was ommes toch 
et beste. Ze mos et toch een keer weten. Hoe 
langer a'k et stille huilen hadde, des te muuiliker 
as et laeter west was om d'r ihit veur de draod te 
kommen. Ze schrok vanzels wel, dat hef zo, mar 
argens hadde ze et wel een klein betien 
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verwaacht, zee ze. Ze hadde wel anvuuld dat d'r 
wat was, nar ze wus alliend niet percies wat. We 
hebben d'r lange over praot en aachterof bekeken 
bin 'k now toch mar bliede da'k et allemaole zegd 
hebbe. We blieven vanzels bij mekaander, mar 
zo now en dan, now ja, ie begriepen et wel. le 
moe'n hier trouwens es een keer kommen. Et is 
van keur zels uutgaon. Ik hebbe d'r keur niet op 
anstaon. We praoten d'r nog wel es over, et staot 
niet in de braand. Morgen zie t je wel weer op 
schoele, nar ik nos je dit toch allemaole even 
vertellen. Dag, Rob." 

Ik legge et briefien an de kaant. Ik zie d'r as de dood tegen an om d'r 
henne te gaon. Een peer keer nar het beur argens zien, praot 
hewwe kwaolik. Ten keer in et schoft van een tenielstok in de 
schouwburg, een aemel vrouwgien in een paorsejurk, en de dag dat 
zij en Rob trouwden. Hij warkte nog nar een peer maonden op 
schoele. Kot nao de zoemervekaansie was et, in een hiel klein 
dörpien midden in et vlakke, kaele laand. In et gemientehuus zat ik 
op een riegel percies aachter him, mar et vrommes dat veur me zat 
hadde zoen grote hoed op da'k kwaolik wat van him zien kon. Nao 
et gemientehuus ree ik naor et kleine dörpien toe waor as zij 
woonde. De naeme van et dörp had ik nog nooit van heurd. Ik ree 
deur et wiede laand. Hier en daor een grote kapitaole boereplaetse 
midden tusseneen groepien bomen, een aende van de weg of en in de 
veerte een toren van een karke van een aander dörpien in de buurt, 
veerder alliend de diek, de sloden en et laand ruit de bloemen en de 
koenen. Of en toe een riegeltien melkbussen bij een hekkedam. Zo 
now en dan een riger die op hoge poten an de kaant van een sloot 
omme stapte. 

Et dörpien was kleinder as et kleinste dörpien. Boven op de 
naaide van een peer boerderijen, vlak veur et dörp, wapperden 
vlaggen. In ien van die huzen zol ze grif wonen. De karke ston 
middenin et dörp op een hoogte. D'r was nar iene straote mit huzen 
an weerskaanten, die in een wiede boge om de karke henne lag. De 
Innen weren gries en oold, krek as de karke. Alliend an et begin van 
de straote stonnen twie ni'je huzen. De weg was min onderhullen, 
d'r zatten allemaole gatten en koelen in de bestraoting. Ik zette de 
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auto in de baarm. De baarni was een betien wieke en modderig. Een 
peer kri'jen vleugen om de toren van de karke henne. Ik leup et 
pattien op tussen de ere meensken, et pattien dat, tussen de 
grafstienen deur, om de karke henne, naor de deure gong. Et hof 
was netties onderhullen, de greven laggen d'r knap bil, mar et weren 
vremde naemen veur mij. Op de gries metselde regenbak tegen de 
karke an zat een zwat-bonte katte mit zien kop naor de zunne toe. 
Hij knipperde tegen et scharpe locht. Ondaanks alle volk op et 
pattien bleef hi'j rustig zitten. Hij zat d'r grif vaeker. 

Veur de deure hadden de kiender van de klasse van Ria een 
ereboge maekt. Zoe'n twintig kiender stonnen d'r, tiene an 
weerskaanten van et pad. De maegies in dunne witte jurkies, de 
jongen in zwatte broeken en witte bloesies. Ze hullen bogen beet mit 
slingers van pepier d'r an, in alderhaande kleuren, en ze zongen. Ik 
leup onder de bogen van de kiender deur de karke in. Zo oold en 
lillik as de karke an de buterkaant was zo goed onderhullen was hij 
an de binderkaant. Netties varfd, mooie sierlike baanken, een 
zulverkleurig orgel mit gooIden ingelties en keuperen kronelochters 
die schitterden in et locht dat deur de boograemen kwam. Ik scheuf 
in een baank naost vremde meensken. Een man in een zwat pak 
patte stencils uut waor as de dienst op ston. Et orgel speulde een 
onbekende wieze. Ik keek naor Robbie, hij was eernstig en mooi. 
De anne scheen percies op zien zwatte krullen. Ik kon zien gezicht 
niet zien. Ik keek om me henne naor de meensken en neuriede de 
lieden mit, meerst kende ik de wieze niet, mar et is krek as dat de 
meerste wiezen van die lieden op mekaander lieken, en soms zong ik 
zels een peer riegels mit. 

We bidden, Schepper, keer op keer, 
gaon op 'e kni'jen veur de Heer 
as schaopen zuww' in ruste weiden. 
Want oonze God, Hij gaot oons veur, 
Hij gaot mit oons de diepte deur, 
Zien haand zal oons veur iewig leiden. 

De man naost me in de baank zat grif in et zangkoor van et dörp. 
Zien stemme was zo helder, zo krachtig en luud dat ik me veerder 
mar stille hul. Een peer kiender veur mi'j in de baank keken stiekem 
aachteromme en zaggen de man mit alle ontzag in de wereld an. Dat 
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iene zoe'n geluud los maeken kon! De doomnee zegende et huwelik 
in, de man kon niet praoten, hij had een vervelende dreuge stemme. 
Zo now en dan nam hi'j een slokkien uut et glas waeter dat veur him 
ston. Veuran in de karke zag ik de koster de buul klaor leggen veur 
de kollekte. Ik vuulde in mien jassebuse naar de gulden die 'k, 
veurda'k de karke in gong, al uut de beurs haeld hadde. Doe et 
oflopen was en ze de karke uutleupen miende 'k dat hij me even 
ankeek, mar misschien was et verbelinge. Ik fielseteerde ze in een 
klein zaeltien naost de karke en gong doe weerornnte naar de auto. 
Et orgel speulde nog. Jesu meine Freude, ik beurde de meziek nog 
doe 'k weer op et pattien om de karke leup. De katte was vot, hij zat 
niet meet op 'e regenbak. 

Ik ree weeromme deur et kade laand. In vlammende kleuren was 
de zunne in et westen staorigan doende om onder te gaan. De 
kleuren spiegelden in et waeter van de sloden. In mien ore,n toette de 
meziek nog nao en ik vuulde me ienzemer en weemoediger as dit 
me ooit vuuld hadde. 
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Du bist die Welt für mich 

De bruiloft van Lieneke is de eerste bruiloft die in de pas 
vertimmerde harbarge huilen wodt. Et zaeltien is een peer meter bil 
ankommen. D'r is een klein teniei in maekt en alles is opni'j varfd. Ik 
bin ien van de eersten die kommen om heur te fielseteren. Ze liekt 
klein naost de groffe starkejongkerel waor as ze mit trouwd is. Een 
veekoopman uut de buurt, die wel een borrel lust. Dat kuj' an him 
zien. Staorigan lopt et zaeltien vol. Et is mar goed dat die peer meter 
d'r bil an bouwd binnen, et is now aenlik nog te klein, zoe'n macht 
volk komt d'r op of. Ik hole niet van bruiloften, ik vule me niet thuus 
tussen al die meensken die mar praoten en lachen en zingèn. Ik kan 
d'r niks an doen, mar ik kan d'r niet goed an mitdoen. Tussen al dat 
volk kan 'k et gevuulte hebben da'k op een onbewoond eilaand zitte. 
Ik kan me d'r hopeloos alliend vulen. Daoromme kiek ik mar wat 
naor de meensken om me henne, hoe as die heur gedregen. Drie 
manluden zorgen vanaovend veur de meziek. Manluden in donkere 
pakken mit vlinderstrikkies veur. De dikste van de drieje praot de 
boel an mekaander en vertelt zo now en dan een schuine bak. flauw 
en anstellerig, mar de meensken lachen en klappen, en dat ï et 
veurnaemste. De man wodt d'r de hieltied driester deur en stelt him 
de hieltied meer an. Op zien verzuuk haoken we in en deinen op een 
smatlappe mit henne en weer, we kommen in de bienen en zingen 
mit et glas in de haand dat ze mar lange leven meugen. Dan gaon we 
weer zitten en de drie manluden beginnen een ni'je riegel 
suksesnommers: Mien va lopt mit de pietereuliekarre en Janus pak 
me nog een keer. De man naost me lat zien gebakkien op 'e grond 
valen. De vrouw tegenover me lacht, ze stot heur buurvrouw an, as 
die et wel zien het, en ze knipoogt naor mij. Ik kenne de vrouw half 
en half; ze het et aenlik nooit goed veur mekaander, ze mekeert 
altied van alles. Ieder keer moet de dokter d'r an te passe kommen. 
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Warken kan ze niet meer, ze hebben een maegien, dat ien keer in de 
weke et roege wark doen komt. Now zit ze tegenover me in een 
rutense jurk. Een dubbeld string kralen het ze omme, et haor op een 
rulegien. Een hoge rooie kleur het ze van et hossen en et zingen en 
nao alle happies en draankies nemt ze an et aende van de aovend bil 
et laeste koppien koffie twie bolties. lene mit schinke en iene mit 
keze. Et is me een raodsel waor ze alles lat. Ze is morgen grif weer 
ziek. 

Ik kieke de zael deur, de eerste, meensken beginnen zo staorigan 
vet te gaon. Zollen d'r ok zovule meensken kommen a'k zels 
trouwen gao? Lieneke is nog mar achttien. Of zo'k nooit trouwen? 
Ik hebbe nooit 'n maegien, ik hebbe nog nooit wat mit een maegien 
had. Die iene keer, doe we een aovend van schoele hadden, bij ien 
van de maegies thuus op de lege koestal, kuj'ja niet mittellen. Iedere 
jonge mos een maegien vraogen en veur de aorighied dee ien van de 
lerers zo now en dan et locht wit. Ik daenke trouwens dat et zo mat, 
van de iene op de aandere dag, zo veer wezen kan, daj' verkering 
kriegen, daj' trouwen gaon, krek as Lieneke vandaege, en daj' 
kiender kriegen. Zo'k dat graeg willen? 

Ik geve heur een haand en weenske heur et beste toe. 
"Redaankt veur de gezellige aovend." 
Et trouwboeket hangt aachtçr heur tegen de mure. Lelies mit een 

oranje lint. De manluden van de meziek drinken een glas bier. De 
vrouw waor a'k tegenover zat is mit heur laeste boltien doende. 

Ik ken een maegien. Ik weet niet hoe as ze biet, mar ik weet waor 
as ze woont en ik zie heur iedere dag op schoele. Ze is grif ni'j op 
schoele kommen argens aanders weg, uut een aander plak of zo, 
want ik hebbe heur nooit eerder zien. Een fien maegien mit blond 
haor. Ze het een legertasse bil heur waar as ze in zwatte letters 
opschreven het: "Du bist die Welt ifir ntich." De titel van een 
lietien, mar ik wete dat et veur rni'j bedoeld is. Niet dat ik ooit mit 
heur praot hebbe, rnar et is krek as ze soms naor me kikt a'k heur in 
de gang veurbi'j lope. 

En now stao ik veur heur huus, tegenover et station, op heur te 
waachten. Ik waachte totdat ze butendeure komt om naor de 
schoeleaovend te gaon. Ik stao d'r al langer as een half ure De 
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klokke van de roomse karke he'k al twie keer slaon heurd. D'r bin 
drie treinen langes kommen intied. Ik heb ze zien veurbi'j gaon. 
Twie bin d'r stopt, iene is in volle vaort deurreden. De raempies 
flitsten veurbi'j. De meensken in de trein weren niet meer as 
schimmen aachter et verlochte glas, zo hadde gong et. Ik hebbe de 
stoepe op en daele lopen. Hoe lange wee'k niet. Ik hebbe de tegels 
teld tussen de iene lanteernpaol ende aandere lanteernpaol. len keer 
henne en ien keer weeromme. Et schilde iene tegel. Doe nog twie 
keer tellen. Doe klopte et. Beide keren henne en weeromme, lieke 
vule tegels. Een pelisieauto ree in volle vaort de straote in naor et 
station toe. Een man en een vrouw leupen lachende naor et 
parkeerplak waor as ze heur auto staon hadden. Een klein zwat 
hontien bleef even bil me staon en reuk me an de piepe van de 
broek. Ik aaide him over de huud. Doe leup bil veerder, en stak vlak 
veur een auto langes de weg over. De auto remde, et hontien leup, 
krek as was d'r hielemaole niks gebeurd, doodgemoedereerd 
veerder an de aandere kaant van de diek. 

De gedienen van et huus bin dichte. Ik kan niet in huus kieken. As 
de klokke van de roomse karke weer slat is et half achte. Een peer 
tellen laeter gaot de deure in ienend los. Ze is et. Vanaovend durf ik 
alles. Ik stikke de straote over en lope op heur of. 

"Vien ie goed da'k zoveer mit je oplope?" 
Ze lacht en de twie aandere maegies, die aachter heur de deure 

uutkommen binnen, lachen ok. Ik wus niet iens dat die ere maegies 
bil heur weren. Ik hebbe niet iens zien dat zij butendeure 
kwammen. Ik keek alliend mar naor heur. Ik heure heur gegiechel. 
Ze zeggen niks. Ze lachen alliend mar en lopen bil me langes de 
straote uut. Ik heure et tikken van de hakken van heur schoenen op 
de stienen van de straote. Et is ien gdiekmaotig gebuid, dat de 
hieltied hadder wodt. Et is iene dreun, as lopt d'r een leger soldaoten 
deur de straote. Et gebuid weerkaetst tegen de huzen, tegen et 
station en de roomse karke. Et is as een rommelbujje die vanuut de 
veerte dichterbi'j komt. Et is etzelde geluud zoa'k et vroeger heurde, 
midden in de zoemer op een zoele naacht, as d'r een rommelschore 
opzetten kwam. Hiel in de veerte begon et hiel zachies te rommelen 
en hoe dichter as et bil kwam des te driegender as et wodde. Ik 
heurde de hond in et hujvak op de dele piepen en goelen. Ik heurde 
de treden op de zoolder van Mem die van bedde kommen was, ik, 
heurde hoe as ze de laampe anstak. Even laeter kwam ze bil me, ze 
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had de kleren an en haelde me van bedde, ze dec meet naachtjassien 
md en trok me an. Dan zatten we mit n beidend in de keuken onder 
de pietereulielaampe. Ze had een oolde lappe over de spiegel hongen 
en een peer poetsvodden over de keuperen knoppen aachter de 
kachel, onder de schostienmaantel, waor as de tange art hong. Veur 
oons op 'e taofel ston et iezereri kissien waor a'k es een keer in keken 
hadde. D'r zat geld in, een viut pepieren, Mem heur gooiden 
ketteritien en een petret van Beppe, die 'k nooit kend hadde. Mit 'n 
beidend waachtten we totdat de rommeibujje vottrok, dan trok ie 
me weer uut en brocht me weer op bedde waor a'k mit koolde bienen 
perbeerde om weer in de siaop te kommen. Onweer was geveerlik, 
daorornrne hacide Mem me iederkeer van bedde of. As de donder 
insleug, dan braande alles ofi len keer was de rommel in de grote 
ekkelboorn sleugen, aachter oons huus nut, in et laand tegen de 
ringsloot an. En in de buurt was d'r al es een slim ongelok gebeurd. 
Twie mariluden die in 't hujlaand an 't opperen weren, doe d'r heur 
een bujje over 't mad kwam. Ze hadden in ien van de oppers schoeld 
en daor hadde de rommel krek inslegen. Laeter hadden ze heur 
dood vunnen. Mem heur neve was d'r bij west. Misschien dat ze 
daoromme zo benauwd veur onweer was. 

Staorigan raekte ik weer in de slaop. Et rommelen wodde minder 
en minder, de hond in et hujvak piepte nog mar een inkelde keer, 
butendeure begon et te wi'jen. 

De blaeden van de grote kestanjerbomen naost et station risselen 
zachies henne en weer. Ik heure naor et geluud van de treden op de: 
straote, Et starft vot. De maegies bin de hoekt om de karke henne al 
veurbi'j. Ze bio niet meer te zien. D'r ridt een ni'je trein langes. Ik 
wete.in ienend dat ik niet om et maegien geve. Dat ik van gien inkeld 
maegien hole. Ik heb et aenlik altied weten. 
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De bloedbrulloft 

Ik ligge op 'e rogge in 't grös. A'k goed snoeve kan t de grond; 
roeken. Een wondere lacht is et, mar wel lekker. Ik plokke een peer 
grote grössen mit mooie ploemen d'r an, ze kietelden me krek in 't 
gezicht. Mit mien doem en vinger veeg ik in iene beweging, van 
onderen naor boven, alle zaoties van de ploeme of. Rk omhogens 
kieke zie 'k de locht en de wolkens. Ik moet d'r zuver mit de ogen van 
knipperen, za scharp is et. Aenlik mos ik now zoe'n stokkien 
bewaimd glas hebben, krek as lessend. Doe was d'reen zunneklipse. 
De juffer het d'r oons in schoele over verteld, dat et mar een hiele 
inkelde keer veurkomt en dat et misschien wel vuuftig jaor duurt 
veurdat et weer zoveer wezen zal. En as we een stokkien glas 
nammen mit roet d'r op, zee de juffer, dan kannen we daor mooi 
deur kieken om zien te kunnen dat d'r een stok van de zunne of was. 
Thuus het Heit me d'r toe hulpen. En doe 't middags zo veer was 
hebben we d'r allemaole deur keken. We stonnen aachter et huus bil 
de prikkebult. Et was een hiel wonder gezicht, en d'r raekte de 
hieltied een groter stok van de zunne of en et wodde de hieltied mar 
donkerder, krek as wodde et schiemeraovend. Dat vunnen de 
kiepen grif ok, want doe Mem en ik de eier uuthaelen zollen, zatten 
de kiepen op 't rikke. Midden overdag. Ik zal d'r es naor vraogen 
hoe as dat now kan, daj' zomar een stok van de zunne niet meer 
zien kunnen, en waoromme as et zo lange duurt veurdaj' zoks weer 
mitmaeken kunnen. Mem zal 't grif wel weten. Ik zal now mar niet al 
te sharp naor de zunne kieken, dat is geveerlik, neffens Mem, daor 
verknoei ie je ogen mit. Daoromme kiek ik mar naor de wolkens. 
Daor kan 'k wel uren naor liggen te kieken. D'r zit haost gien drift in 
de locht, dat ze blieven de hieltied haost op et zelde plak hangen. Ze 
drieven mar hiel staorigan naor et oosten toe. Pattie wolkens lieken 
wel op lanen nut de atlas, die 'kop mienjaordag kregen hebbe. Eren 
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bin krek grote reuzen mit hiele grote heufden, aarms en bienen, en 
d'r bin ok hiele kleintjes bi) mit een zuiveren raantien d'r omme 
henne. Zwatte wolkens bin d'r niet vandemiddag. Dat is nar 
gelokkig veur Heil en die, want dan komt d'r ok gien waeter, en eers 
kregen ze et huj grif niet dreuge an de buil. Now wel, mit zok mooi 
weer kriej' ei beste huj. 

In de veerle heur ik de stemme van Heit enct geluud van de oolde 
roesterige hujmesiene, die et meerste kebaoi maekt as 1-feit die 
aachterste penneboel in de hoogte trekt en et hij wat as d'r in zit op 
de grond valen lat. De manluden die Heit helpen moe'n die statten 
dan an 't zwil harken. D'r bin twie manluden die Heit helpen, mien 
omke en mien neve. Die wonen niet zo veer van oons of en ze 
boerken wel vaeker nut niekaander. Zij helpen Hek as die hijen 
moeten Heit helpt heuraszi'j inde hujjinge zitten. En eers helpen ze 
mekeer ok wel es. Seins moe'k ok wel es helpen te statteharken. Ik 
hebbe daor nooit zovule nocht an. Et haandigt me ok niet zo. Ik 
kriege altied zomar blaoren in de hanen van de harke en ik slao de 
hieltied nut de punten van de harke in de grond. Dan is Heit ok wel 
es duvels, nar meerstal zegt hi'j d'r niet zovule van en lat hij me nar 
wat ommepielen. Vanderniddag hoef ik niet te helpen. 

"Kiek nar een heden rond," zee Heit, "aj' nar niet te dichte bil de 
sloot kommen en niet over 't stiekeldraod gaon om bij et kenaal te 
kommen. Hef goed heurd wat a'k zegd hebbe?" 

Ik hebbe 't beloofd en doe bin 'k et laand in gaon tot et 
stiekeldraod an toe waor a'k niet over mag. Aenlik zo'k d'r best over 
willen. Et gaot ok hiel makkelik, want 1-feit het d'r een stappien over 
maekt. Twie paolties het bil mit de sleic in de grond sleugen, an 
iedere kaant van 't stiekeldraod iene en daor het hij een piaanicien 

2op timmerd, dat aj' now opdat plaankien staon gaon, dan kuj' zo 
over de draod henne stappen, en dan bil' op de diek naost et kenaal. 
D'r lopt een koppeltien schaopen op de diek. ]en van de schaopen is 
slimme ni'jsgierig, die kwam zo krek al even bil me kieken. Ik heb 
him een aai geven tussen et stiekeldraod deur. Hij het me even 
ankeken en even mit zien natte snute an mien haand zeten. Hij het 
krek zokke ogen as Griesien, mar ik viene Griesien toch aoriger, die 
is vule makker, dit schaop is zo schrikachtig. 
• Kot bil waor a'k ligge is de wiek, die lom bil oons band langes 

naor et dörp toe. In et verlengde van de kenaaldiek ligt een broggien 
over de wiek. Daor wo'k aenlik wel graeg op. Mar d'r zit mat an iene 
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kaant een leuning, dat ik zal 't mar niet waogen, want as Heit me 
zicht, dan hej' kaans dat de rapen geer binnen. D'r zit een oolde 
roesterige plaete tegen et stienen onderstok van et broggien an, daor 
kuj' op lezen hoe hoge as et waeter staot en d'r ligt een hoolten 
roeiboot bij et broggien, die halfvol waeter staot. En d'r staon 
foeken. Ik zol wel es weten willen as d'r ok aol in zit. De wiek ziej' 
haost gien waeter meer in staon. Et zal nog wel een diep gat wezen in 
de midden, mar staorigan gruuit hij dichte mit paampels en buzems 
en zo. Over eenjaormennig is 't iene grote zodde moej' mar rekenen. 
D'r ligt vaeke zoe'n blauw-paors euliekleurig laogien op et waeter. 
Dat komt van et oer, neffens Heit, dat kriej' as d'r iezer in de grond 
zit. Vroeger veerden de schippen mit turf hier langes. Pake was 
turfschipper en Heit het him as jonge vaeke hulpen. Heit kan d'r 
mooie verhaelen van vertellen. Wonder aenlik dat Heit hier zo 
vaeke mit et oolde turfschip langes gaon is, vlak bij et plak waor as 
ik now op 'e rogge in 't grös ligge. Thuus hewwe d'r nog een oolde 
foto van, die zit in de taofellae. Et is een bruun kleurd plaetien, en 
d'r zit een grote kringe op. Misschien het Mem de natte trekpot d'r 
bij verzin wel een keer opzet. D'r staon wel een stok of vier schippen 
op 'e foto en d'r bin manluden op an 't wark die de turf uut de 
schippen weg op 'e walzetten. En ien van die manluden is Pake. Heit 
staot d'r niet bij op, misschien was Heit d'r doe nog wel niet iens. 

Mar now is 't krek a'k mien naeme roepen heure. Ik komme in de 
bienen. Ik bin d'r zuver een betien dwiel van now a'k zo rempend 
overaende komme. Heit staot te roepen en winken. We moe'n 
eten. A'k bij de manluden bin, dan zitten die al in 't grös op me te 
waachten. 

"Waor waf toch?' vragt Heit,a'k d'r bil zitten gao. 
"Ik lag op 'erogge in 't grös, Heit. Om naorde wolkens te kieken." 
"Ie hebben toch niet bi'j't waeter zeten?" 
"Nee Heit." 
"Dan is 't goed," zegt Heit. 
We beginnen te eten. Et eten zit in een rieten körfien. Grote 

plakken roggenbrood en koolde pankoeken en d'r is een blauwe 
pulle mit soepe. Ik bin niet zoe'n grote eter. Ik pluze d'r mar wat mit 
omme, zegt Mem altieten. Mar now smaekt et me toch wel. Ik kieke 
naor Heit. Hij et mit grote happen en hij drinkt mit grote slokken. 
Hij het et zwiet op et veurheufd staon en d'r kleven hier en daor 
kleine tugies an. Zien haor is nat en kleverig. Hij kikt me in ienend 
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an en hij knipoogt even tegen me en ik perbere weeromme te 
knipogen. A'k now es vraoge a'k dommiet mit op 'e tiempaol mag. 
As Heit wat goed op schik is dan wil hij et misschien wet heden. 

"Ma'k dommiet mit op 'e tiempaol, Heit?' 
1-kit kikt me weer an. Meerst wil hij et niet hebben omdat et 

geveertik is. 
"Now toe dan mar," zegt hij, "!en keertien dan, omke zal je wel 

goed beetholen." 
Ik kieke Omke an. Die nikt. Et is goed. Ik glundere. Mit op 'e 

tiempaol is slimme mooi. Dan trekt et peerd je zomar over et laand 
henne en de buit huj veur je wodt de hieltied mar groter en groter 
totdaj' bij de buit binnen die ze al eerder bil mekeer tiemd hebben, 
dan vligt alles op iene grote hoop. Mar et mag haost nooit omdat et 
geveerlik is. Soms dan kan de paol d'r wit schieten en aj' him dan 
tegen et heufd kriegen dan kuj' wel dood wezen. 't Is mooi om zo mit 
de manluden in 't laand te wezen, mar toch wi'k laeter gien boer 
wodden. Et meerste wark he'k toch gien nocht an, vredigen en 
dongrieden en op 'e bouwan 't wark vien 'k niks an, en dat moej' wel 
allemaole doen aj' boer binnen. Wat a'k wei wodden wil, dat wee'k 
nog niet, mar toch grif gien boer. As alles now zo mooi was as op 'e 
tiempaol staon, dan wo'k et wel. Wa'k ok mooi vien, dat is as de 
koenen in de iaete haast op 'e stal kommen. Op 'e stal kan et dan zo 
gezellig wezen. As Heit zit te melken, dan zit ik d'r veur de koenen 
soms stille bil te luustren. Dan heur ik de melk in de emmer broezen 
en soezen, dan heur ie et gesten van de koenen en alles is schiemerig, 
want de twie stallanteerns geven niet zo vule locht. D'r hangen altied 
een hiele protte druppen an de balkens. Dat komt van de waesem. 
En de katte zit, as hi'j de kaans krigt om op de stal te kommen, naost 
de busse te longeren op 'e watte uut de zi'je weg. En nao et melken 
brengt Heit emmers vol waeter veur de koenen dat ze heur zat 
drinken kunnen en ik helpe mit huj geven. Grote aarms vol huj toge 
ik van de dele of en ik goole et veur de koenen daele. Soms kriegen 
ze ok bietekoppen of knollen, die liggen in een grote buit tussen de 
peerdestal en et huus in. Of ze kriegen kuil van de kuilbult. Mem 
vint dat kuil stinkt, as d'r kuil vöerd wodt kuj't pruven an de melk 
en ze zegt dat rnien kleren d'r naor stinken. Ik viene et aenlik best 
lekker roeken. Op de stal vien ik et misschien wel krek lieke mooi as 
op de tiempaol. Mat a'k de volle melkbussen op 'e kroje naor de weg 
toe krojen moet van Heft, dan he!k daor weer niet zoe'n nocht an. 
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Daoromme wo'k toch mar gien boer, want et meerste wark is 
aekelik. 

Nao et tiemen gaon de manluden an 't wark om de bulten netties 
op te stikken en de eerste waegen vol te !aeden. Ik lope et laand nog 
een keer in de ronte. Halfweg et laand springt een biel klein 
kikkertien veur me uut, et grös deur op 'e sloot an. A'k stille staon 
blieve, dan blift hij ok stille zitten en a'k weer een tree doe, dan dot 
hij ok weer een sprong, totdat hij mit een sierlike hoge in et waeter 
van de sloot verdwient. D'r kommen zuver kleine kreengies van op 
et waeter. Op een bluuiende po!!e botterbloemen kropt een 
kroontien van boven naor beneden. Mem zegt daj' an de stippen 
zien kunnen hoe oold as ze binnen. Ik perbere ze te tellen, mara'k ze 
haost te!d hebbe, dan slat hij zien v!eugelties uut en vligt hij vot 
naor een aandere polle toe, an de ere kaant van de sloot. Ik plokke 
een stokmennig roggenbroties en kauwe d'r wat op omme. Een witte 
vlinder dwarrelt van de iene bloeme naor de aandere bloeme. Hij 
g!eenstert in et !ocht van de zunne, dat et liekt krek dat hij vleugels 
van zuiver het. !k hebbe wel es perbeerd om iene te pakken te 
kriegen mar aj' ze besloepen en krek op et punt staon om toe te 
griepen dan vliegen ze vot. A'k gien meenske wodden was dan ha'k 
wel een vlinder wodden wild. Klaosien zegt daj' nao dit leven 
misschien wel veraanderen in een dier. Klaosien woont bij oons an 
't pad. Ik komme wel es bil heur, dan krie'k een zuurtien of een 
appel. Klaosien is al slimme oold, grif wel zeuventigjaor. Heit het et 
d'r niet zo op staon da'k zo vaeke naor heur toe gao. !e heuren mit de 
jongen te speulen, zegt die, wat hef d'r now an om naor zoe'n oold 
meenske toe te gaon te wiespraoten. Mar ik vien Klaosien aenlik 
best wei aorig. Klaosien zegt daj' dieren niet dood maeken meugen 
omdaj' laeter zeis nog wei es in een dier veraanderen kunnen. 
Daoromme slat ze nooit een mogge dood. Mem wel, die slat ze mit 
de v!iegemepper of een kraante dood en in 't aachterhuus hewwe 
zoe'n kleverige v!iegehanger an de zoolder hangen, daor plakken ze 
levendig an vaaste en dan kun ze niet meer vot kommen. In 't begin 
ziej' de poties nog henne en weer gaon. Dat vint Klaosien gien wark, 
zegt ze. Klaosien vangt de moggen mit de haand, daor is ze 
meraokels behendig in en as ze een mogge vongen het dan brengt ze 
die butendeure en daor lat ze him weer vliegen. Ik daenke dat Heit 
Klaosien mar een nuver oold meenske vint. As Mem een mogge 
dood slat dan zegt hij wel es uut de gek dat et de beppe van Klaosien 
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misschien wel is. Dat is niet zo aorig. As 't waor is wat as Klaosien 
zegt dan wi'k laeter et liefste een vlinder wodden. Dan kan 'k overal 
zo mar henne vliegen. Now kan 'kja niet lens overde sloot springen 
mar dan kon 'k d'r zo mar over henne zweven en ok over de wiek en 
dan zocht ik de bloemen nut die et lekkerste reuken en de mooiste 
kleuren hadden. 

Ik kiek de witte vlinder nao die veerder over et laand dwarrelt. In 
de veerte zie 'k dat de manluden et voer huj op de waegen hebben. 
Heit zicht da'k stao te kieken en hij winkt me van verens. Ik draeve 
d'r hadde henne. Over et gele stoppelige laand. 

"As Omke now ment, zullen wij dan boven op et voer, Heit?" 
Et is goed. Heit tilt me op en ik klaustere tegen de liende op. Heit 

komt me nao. 
"Je goed beetholen an de wiezeboom heur," waorschouwt hij. 
We liggen naost mekeer, ieder an een kaant van de wiezeboom. 

Dan komt de waegen een betien hottende en kraekende in beweging 
en hobbelen we et laand of naor de diek toe. D'r kriebelt me een 
hujgien bek op 'e neuze. Ik kieke naor Heit. Hij is bruun en stark. 
Ik wil laeter krek lieke stark wodden. 

"Breng ie me de eerpelschellen es gauw even in 't kiepehokke," 
zegt Mem, as de manluden theedronken hebben en de dele opgaon 
om 't voer huj te legen. Ik moet altied van heur de eerpelschellen 
naor de kiepen brengen, mar de laeste peer daegen breng ik ze naor 
Griesien toe. Mem het d'r niks van in de gaten en an de kiepen is et 
toch niet besteded. Ie kun ze de schellen wel veur gooien, en dan 
pikken ze d'r wel zoe'n betien roegweg in omme, mar af laeter weer 
in 't hokke kommen om de eier nut te haelen, dan ligt meer as de 
helte van de schellen nog over de grond. Ze vergriemen et grootste 
pat. Ik viene niks an kiepen. Ze kieken je altied zo domachtig 
schieve an, of ze stoeven kaekelende nut mekaander af et hokke 
inkommen, krek as kennen ze je niet. En ze mossen me now zo 
staorigan toch wel es een keer kennen, zoj' zo zeggen. Mar dat doen 
ze grif niet, daoromme daenk ik dat ze dom binnen. Ze bin ok niet 
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mooi. Eerst wel as et nog piekies binnen, dan vien 'k ze wel mooi, 
dan bin 't krek kleine gele, doonzige ballegies. We kriegen vaeke een 
hiele toom toegelieke. Dan maekt Mem een rontien in 't hokke mit 
allemaol geel zaand d'r in en daor staot de keunstmoeder middenin 
en d'r omme henne staot, hielendal in de ronte, een hoge rolle 
bodpepier, dat ze mar niet votkommen kunnen. Ze moe'n vanzels in 
de waarrnte blieven aanders gaon ze dood. In 't begin bin d'r 
trouwens haost iedere morgen een stokmennig dooien. Ze kroepen 
meerstal zo dichte op mekeer dat de ondersten gewoonweg dood 
drokt wodden deur de aanderen. De dooien gooit Mem in de 
keunstmoeder. Mal is dat om ze zo mar te verbranen. Ze kun van die 
mooie hoge fiene geluties macken en ze kun zo lekker in et waarme 
zaand omme schodderen, mar et bin ok kribberige dingen die 
piekies, aj' niet uutkieken dan pikken ze mekeer dood. Op de 
plakken waor as ze mekaander pikt hebben strikt Mem vaeke teer, 
dan doen ze et niet weer. Soms moe'n ze brillegies op tegen et 
pikken, dat is een stom gezicht. As de veren een betien deur et gele 
doons henne beginnen te kommen, dan is 't mooie d'r of. 
Daoromme kriegen die domme kiepen de eerpelschellen niet. 
Griesien krigt ze. 

Ik kenne Griesien nog mar een peer daegen, mar we bin now al 
dikke kammeraoden. Ze is van Omke, dezelde omke die Heit helpt 
mit et hijen. Omke het een hoeke laand naost oons huus en daor 
lopt Griesien in. Ik hebbe [kit gister nog vraogd waoromme as 
Omke en die aenlik een schaop kocht hebben. Heit zee dat hij dat 
niet wus, et was krek as wol hij d'r niet recht over praoten. Nuver. 

A'k bij oons deur de wal klaustere dan bin 'k zo bij heur. Kiek es 
• an, ze zicht me al ankommen. Ze is 't al wend da'k heur de schellen 

brenge. Die vint ze grif vule lekkerder as 't grös. Aanders at ze ze 
• drekt niet op. Ik strieke heur es deur de dikke toppe wolle. Et vuult 

een betien vettig an. Ze het een briede rooie streep op 'e rogge staon. 
Dat is een markteken neffens Heit, dat hebbende koopluden d'r op 
'e mark op zet, dan wussen ze dat die verkocht was. 

• Ineen oogwink het Griesien de schellen op. Ze kikt me recht in de 
ogen. Ze het zoe'n mooi spits snutien en heur ogen bin bruunachtig. 
Ik hole soms hiele verhaelen tegen heur en 't is krek as luustert ze, 't 
is krek as ze et allemaole verstaot. Aenlik zol Griesien ankem weke 
deensdag een kleurig lintien omme hebben moeten, want toekem 
weke deensdag dan is 't feest. Dan trouwt mien neve, da's een zeune 
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van Omke en daor gaon wij ok henne op 'e bruiloft. Dat liekt me zo 
mooi toe. Aeniik zol Griesien die dag extra mooi wezen moeten, 
mar grote meensken daenken toch nooit an zokke dingen. Dat 
maegien waor as mien neve mit trouwen gaot ankem weke komt uut 
een aander dörp, mar ik hebbe heur wel es zien. Zundagsaovens 
lopen ze wei es over de diek, mit de aarms om mekeer henne. Dat 
heurt zo af verkering hebben. 

"Aj' zestien jaor binnen, dan kriej' al verkering," zegt Wietske. 
Ik wete niet iens sekuur hoe oold as mien neve is. Wietske is 

kunde van Mem en ze komt wel es een middag bij Mem te 
theedrinken. Ik mag heur niet lieden. Doe 'k nog kleinder was nam 
ze altied wat veur me mit, een appel of een sinesappel of zo, en dan 
mos ik heur d'r van Mem altied een tuut veur geven. Aekehk vun ik 
dat altieten, want ze drokte me dan hiel stief tegen heur an en ze 
streek me deur.  't haor. Gelokkig dat dat now niet meer hoeft. Doe ze 
d'r vieden weke was hadden zij en Mem et ok over de bruiloft van 
ankeme weke. Ik zat bij de taofel en was doende om een peerd te 
tekenen. 

"Hoe oold is hij now," vreug ze an Mem, en ze wees naor mij. 
"In meie het hi'j achte west," zee Mem. 
"Achte al weer," zee Wietske. "Waor blift de tied. As hij nog een 

keer zo oold is dan vligt hij ok al aachter de meiden an, zol 't niet?" 
Ze keek me an en Mem en zij mossen d'r omme lachen. Ik vun d'r 

niks an, ik hebbe de tekenboel opburgen en ik bin d'r uut gaon. 
Griesien staot me altied nog mar wat an te kieken. 
"Ik moete d'r vandeur," zeg ik, "eers wet Mem niet waor a'k 

blieve." 
Ik pakke et eerpelscheldersbakkien en ik klaustere weer tegen de 

wal op. Griesien kikt me nao. Ik zal es stiekem in Mem heur 
ni'jkissien kieken as d'r ok een kleurd lintien in zit, dan kan Griesien 
dat omme kriegen mit de bruiloft. 

Morgen is et zo wied. Dan is 't feest. Ik hebbe d'r zuver nocht an! 
Vandaege brengen we een hieleboel spul naor Omke en Tante toe, 
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stoelen en diggelgoed en zo, Tante is bange dat ze van heurzels niet 
genoeg het. Ze kriegen van oons de twie mooie grote stoelen nut de 
kaemer te hen. Et bin bruun-zwatte ieken stoelen mit buzen matten 
en ze bin percies geliek neffens Mem, mar dat is niet waor, want op 
de binderkaant van een pote van ien van de stoelen zit een grote 
krasse, vlakbij een noeste. Die heb ik d'r op maekt, bij ongelok mit 
een vörke. Ik hebbe d'r mar nooit wat van zegd en ik hebbe d'r ok 
nooit wat van heurd. Misschien hebben ze et wel nooit ontdekt. 

Heit zet de stoelen op 'e platte kroje en dan brengen we de boel 
vot. Mem komt oons dommiet wel nao mit et diggelgoed, koppies 
en paanties en glaezen koemegies. Mem is lelk vandemorgen, want 
ze het een grote glaezen koeme, die bil  die kleinties heurdè, 
breuken. Ze het him altied in de kaaste staon in de kaemer, en 
omdat die kaaste nog al wat schol is moet die koeme altied rechtop 
staon. Mar mit et spul nut de kaaste haelen het Mem de koeme in de 
drokte bil verzin gewoon plat in de kaaste zet en doe dee ze de deure 
in ienend dichte. En dat gong niet. An alle gruzelementen was de 
koeme en Mem lelk vanzels, et was zoe'n mooie koeme en ze had 
him kregen op heur jaordag, mar et was vanzels heur eigen schuld, 
dan had ze mar beter uutkieken moeten. 

"Laoten wil mar mit de stoelen veuruut gaon," zee Heit, "dan kan 
Mem heur eerst wat uutraozen." 

Dat now lopen we op et huus van Omke en Tante an. Et is niet 
veer. We moe'n de weg over en dan een hoeke laand daele en dan bin 
we d'r. A'k mien neuze snuten moete en de buusdoek nut de buse 
kriegen wil, vaalt dat ding me ont, krek in een poele. Hoe wil 't ok zo 
reer. Et is mar goed dat we veuruut gaon binnen, dat Mem et niet 
zicht, eers zol ze misschien nog wel meer foeteren. Heit viskt de 
natte buusdoek nut de poele, wringt him nut en legt him op 'e kroje. 
Ik mag zienend bruken. 

Tante is butendeure op et stap an 't bussebunen as we d'r an 
kommen. 

"Kom d'r mar gauw in," zegt ze. 
In huus is 't een grote bende. Alles staot op 'e kop. We haelen de 

beide stoelen van de kroje en brengen ze in de mooie kaemer. Daor 
kommen mien neve en dat maegien op te zitten, mar ze wo'n eerst 
nog versierd, Op 'e grond staot een deuze mit pepieren rosies d'r in. 

Ik viene et altied wel gezellig bil Omke en Tante. Ik kan altied 
best mit Tante akkederen. Sunderklaos brengt altied wat veur mij 
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bij heur en dat ma'k morgens betied altied ophaelen, mar dan 
moe'k van Tante altied wel eerst een lietien zingen onder de 
schostien en daank je wel Sunderklaos zeggen. Dat daank je wel 
zeggen gaot nog wel, mar dat zingen waor as Omke en Tante en 
mien neve bij zitten, daor hek een meraokelse hekel an. ik wol 
aenlik best wel dat et al morgen was. Morgen is et feest. 

Ik kan mar niet goed in de slaop kommen, wonder is dat want 
aanders slaop ik altied zo mar. Misschien komt et wel omdat et 
morgen feest is. Morgen hewwe dan eindelik bruiloft. in de loop van 
de middag gao 'k mit Heit en Mem naor Omke en die en dan gaon 
we mit mekaander eten en nao et eten dan is de eigenlike bruiloft. 
Dan wodt d'r zongen en dan kriegen we lekkere koekies die Tante 
zels bakt het en een glas kwast en de grote meensken kriegen een 
borrel uut de oolderwetse reumerties. Tante het hiele mooie 
reumerties. Ze bin van glas en d'r bin mooie plaeties in slepen, 
plaeties uut de Biebel. Biebelse veurstellings. Ik hope dat Omke 
morgenaovend ok op zien moenike speulen gaot. Een inkelde keer 
dot hi'j dat wei es. Op zoele zoemeraovens, aj' haost niet in huus 
wezen kunnen, as de meensken buten zitten te bekommen van et 
wark dan pakt Omke zien moenike wel es en dan gaot hij 
butendeure onder de proemeboom zitten te speulen. Dan kuj' et 
wiedwaor heuren, wi'j kun et bi'j oons huus zels hielemaoie heuren, 
en et bekt wel as de kikkers in de drinkerskoele zels opholen mit 
kwaeken om ok mit luustren te kunnen. Misschien da'k van de 
opwieriding veur de bruiloft wel niet slaopen kan of zol et van de 
waarmte kommen? Et is slim waarm vannaacht. Ik hebbe alliend 
mar een laeken over en nog brekt et zwiet me zo now en dan uut. ik 
hebbe et dakraempien ok al wat wieder eupen zet mar et liekt wel as 
d'r alliend mar waarme locM van buten weg in komt. Buten heur ik 
in de veerte een katoele roepen. in 't schiemerdonker kuj' ze soms 
bij oons aachter et huus over et laand vliegen zien. D'r bin meerstal 
drieje, een oolde en twie jongen. Ze loeren in schiemerdonker op 
moezen. Vroeger vongen de boeren de oelen en dan spiekerden ze 
die levendig op de baanzerdeure, totdat ze dood weren. ik hebbe 
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Heit d'r wel es over vertellen heurd. Aekelik was dat. Ik daenke niet 
dat Heit zoks doen zol, die hoolt grif een protte van dieren, krek as 
ikke. 

Now is 't verempeld krek a'k de deure van de dele eupen en dichte 
gaon heure. De waand van mien kaemertien greenst an de dele. Ik 
hebbe dit kaemertien nog niet zo lange. Eerst sleup ik bij Helt en 
Mem, beneden in de grote slaopkaemer boven de kelder. Mar now 
a'k al zoe'n grote kerel wodde, vun Mem da'k zels een slaopkaemer 
hebben mos en dat kon mooi op 'e zoolder, daor wodde toch niks 
mit daon. D'r ston alliend mar een vlut oolde rommel, die wel 
opbraand wodden kon. Doe het Heit hier een kaemertien veur me 
timmerd van latten en daorover henne het hij bodpepier spand en 
Mem het d'r laeter behang over henne plakt en een peer oolde 
stokken zeil op 'e grond legd. D'r is een ledikaant daele zet en doe 
was mien kaemertien klaor. Ik bin d'r slimme bliede mit. Now he'k 
temeensen mooi plak veur mien speulgoed en op et behang kan 'k 
mooi de tekenings plakken die 'k zels maekt hebbe. 

Nuver, mar now mien ik weer da'k wat op 'e dele heure, krek as 
wodt d'r praot. Dat kan ommes niet, Heit het et wark al lange an de 
kaant. Ik zal es even kieken a'k wat zien kan. 

Gien iene wet et, mar d'r zit een klein gattien in et behang en et 
bodpepier,krek aachter mien bedde, a'k et bedde een hiel klein 
betien op 'e kaant schoeve en a'k d'r dan bij op de vloer zitten gao, 
dan kan t d'r krek deur kieken en dan kan 'k de dele overzien. Ik 
komme van bedde en schoeve et bedde een betien terogge. Es even 
kieken. Ja verempeld, d'r is locht. De beide stallanteerns hangen d'r 
en de deleraempies konnen wel dichteplakt wezen en d'r lopen 
manluden omme. As ze onder de stallanteerns binnen kan 'k ze zien. 
Heit en Omke. Wat moe'n Heit en Omke now om disse tied nog op 'e 
dele doen? Za'k es roepen da'k ze zien kan? Nee, lao'k dat mar niet 
doen, Heit moch es daenken da'k dat gat zels in et bodpepier maekt 
hebbe en as hij dan lelk wodt, daor he'k ok niks an. Heden nog an 
toe, mar dat is Griesien die ze daor an 't touw bi) heur hebben! 
Waoromme brengen ze Griesien now toch op 'e dele? Et is ommes 
midden in de zoemer, Griesien het et ja hielendal niet koold 
butendeure in et laand. En al was 't winter, schaopen hoeven haost 
nooit in huus, mit zoe'n toppe wolle op 'e huud kun ze et buten lange 
hadden. Of zol Griesien ziek wezen? Mar doe 'k heur vandemiddag 
de eerpelschellen brocht mekeerde heur nog niks. Ze keek me nog zo 
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bliede an as wat. Ik kieke nog es beter, et is dudelik dat et Griesien is, 
dat kan 'k zien an de rooie streep die ze over de huud het. Dan zie 'k 
wat gleensteren in et locht van de stallanteerns en ik weet in ienend 
wat as et is. Een mes, een groot lang mes! Heit het d'r iene en Omke 
kon d'r ok wel iene hebben. Et is krek as et hatte me stille staon blift. 
Et is krek a'k mien mond niet meer los kriegen kan, a'k gien woord 
meer zeggen kan. Ik zol ranzen willen, ik zol beulen willen dat ze dit 
niet doen meugen mar ik kan niks zeggen en mit grote ogen zie 'k 
alles gebeuren. In iene hael mit dat grote mes snit Heit Griesien de 
strotte uut. Et is allemaole bloed, et galpt d'r uut... Heit zien hanen 
zitten d'r onder, et mes zit d'r onder. Et bloed van Griesien. Et is 
krek as ze nog een galm gaf. Now is et weer stille. Et is aenlik krek 
a'k drome. Zo'k dromen? Ik hebbe wel es eerder verschrikkelik mal 
droomd. Dat Mem vot gong en nooit weeromme kommen zol en 
da'k niet mit moch. Ik perbeerde om heur hadde lopende 
aachternao te gaon, mar ik kwam hielemaole niet veuruut en Mem 
keek lachende aachteromme en raekte de hieltied meer op me veur, 
totdat ze as een stippien zo klein was. Doe wodde 'k wakker. Ik was 
zo bliede dat et niet waor was. Ik mos eerst een schoffien hielendal 
goed bijkommen veurda'k wus waor a'k was, veurda'k wus da'k in 
mien eigen bedde lag en dat alles mar een aekelike droom west 
hadde. 

Et is now grif ok zoe'n aekeiike droom. Ik knippere es mit de 
ogen, ik kieke mien kaemertien es deur. Ik zie de maone schienen 
deur et eupen dakraempien. Ik drome niet. Ik kieke weer deur et gat 
in et bodpepier. Et is wel waor. Heit en Omke slaachten Griesien. ik 
zie hoe as ze doende binnen. Mien heit het Griesien dood maekt! 
Mit een mes! Et is krek a'k spi'jen moet, as alles me zwat veur de 
ogen wodt, ik,schoeve et bedde weer te plak. Mien voeten bin koold. 
leskooid. Ik kroepe weer onder et laeken. A'k krek weer ligge heur 
ik treden op de trappe. Mem, die kieken komt a'k wel slaope. Ik 
aoseme diepe en doe krek as of, et laeken half over me henne. Ik 
vuul dat heur heufd vlak boven me is en dat ze in 't duuster naor me 
kikt, dan gaot ze zachies weer vot. Ik heure de treden van de trappe 
weer kraeken. Ik trekke et laeken hielemaole over mien heufd, ik 
proppe de punte d'r van in de mond dat gien iene mien goeien 
heuren zal. Ik goeie om Griesien die now dood is en die now morgen 
gien lintien meer omme hebben kan en ik goeIe omda'k miende da'k 
de aorigste heit van de wereld hadde en naaehs drome ik van Heit, 
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Heit die verschrikkelik mal lacht en die me om de varkenshokken en 
de peerdestal henne aachternao zit mit een mes in de banen. Een mes 
mit bloed d'r an. 

Morgens heur ik Mem onder an de trappe roepen da'k d'r of 
kommen moet. Ik roepe weeromme da'k zo komme. Buten schient 
de zunne. Een strekien zunnelocht schient percies in mien gezicht. 
Ik rekke me es nut, wat he'k toch min en onrustig slaopen. Ik bin 
nog zo verhipte slaoperig, zol 't dan al zo laete wezen da'k d'r of 
moet? Wat was d'r ok al weer? 't Is krek as zowwe wat vandaege. 
Dan schöt alles me in ienend weer in 't zin en bin 'k in ien keer 
wakker. De bruIloft vandaege, et gat in et bodpepier, Griesien, Heit 
en et mes. 

"Bi'j' now nog es van doel om naor beneden te kommen?' 
Mem ropt al weer onder an de trappe. Ik komme van bedde en 

strupe de kleren an die veur et bedde over een stoel hangen. Dan 
gao 'k naor beneden. Mem is alliend in de keuken, Heit het zien 
brood al op en is al weer aachteruut an 't wark gaon. Gelokkig mar 
dat Heit niet bij de taofel zit. Ik zol niet weten wat a'k tegen him 
zeggen mos, ik zol him niet an durven te kieken. 

"Hej' lekker slaopen?" 
Ik zol ok niet zeggen durven wat a'k gisteraovend allemaole zien 

hebbe op 'e dele. 
"Mem vragt aj' lekker slaopen hebben. Wat zit ie toch te dromen 

en wat griem ie toch mit je bolle omme. Hej' gien zin an eten?' 
Ik schudde van nee. 
"Hej' piene in de boek?" 
Ik nikke van ja. 
"Een betien." 
"Mem zal een beker selvermelk veurje klaor maeken, af dat goed 

hiete opdrinken dan gaot die liefzeerte dommiet wel weer over." 
Ik griezele d'r van. Selvermelk is vies, mar ik hebbe zels zegd da'k 

piene in de boek hebbe. Dan moe'k et aanst mar opdrinken ok, d'r 
zit niks aanders op. 	 - 
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Die morgen zorg ik d'r veur da'k niet te dichte bij Heit inde buurt 
komme. Alliend mit et middageten dan zit ik vlak bij him, mar hij 
en Mem hebben et vusen te drok mit praot over de bruiloft. Ze 
besteden niet zo vule andacht an mij. Gelokkig mar. Ik kieke 
stiekem hoe as Heit zit te eten. Ik kieke naor zien hanen. Hanen die 
mit een vörke et huj an de buit stikken, hanen die de kalfies een 
aaigien geven as ze krek op 'e wereld binnen, hanen die mij hoge 
optillen kinnen, hanen die de eerpeis uut de bouw rooien, hanen die 
een mes beet holen, hanen die dood maeken. Mem vragt a'k nog 
piene in de boek hebbe, ik zegge dat et haost over is. 

"Dat komt van de selver," zegt ze. 
Heit strikt me deur 't haor as hij in de bienen komt en aachteruut 

gaot nao et eten. Ik wor mal van et gevuulte. 
Nao et melken doen we allemaole oonze zundagse kleren an en 

onder de aovend stappen we de menninge uut. Op weg naor de 
bruiloft. Ik lope naost Mem. In de veerte kan 'k et haentien van de 
karketoren zien gleensteren in de straolen van de zunne, die al leger 
en leger an de tocht komt te staon. 

D'r zit al een hiel vluttien volk in huus bij Omke en Tante. We 
geven mien neve en zien vrouw en Omke en Tante en die ailemaole 
een haand en we flelseteren heur. Oonze zwat-brune ieken stoelen 
bin versierd mit slingers en de pepieren rosies en d'r hangt een bod 
aachter tegen de mure mit in zulverkleurige letters "Leve et 
bruidspeer" d'r op. Mien neve dot wat onbehulpen en lat in de zenen 
haost ien van de mooie blauw bloemde koffiekoppies van de taofel 
knoffelen. D'r bin nog een peer aandere kiender in de kaemer. Een 
peer maegies. 

"Gaon jim nog mar even buten spéuien veur 't eten," zegt Mem. 
Ik gao mit de maegies butendeure. Ze willen parkhinken, mar 

daor vien ik niks an. Ik dwele wat om huus henne en ik praote even 
mit de ruun die bij et hekke staot te fraenzen. Hij slat de hieltied mit 
de stat om him henne om him de moggen van de huud te holen. In de 
gruuntetuun staot een voegeiverschrikker mit de aarms wied uut 
mekaander en een ooide hoed op et heufd. Ik lope op de wal an, de 
hempies bin al an 't dichte gaon en d'r hangt een zute locht van 
zoegepappen. Hier weg kuj' et haentien van de toren krek niet zien. 
Ik zoege een peer van de bloempies van de zoegepappe uut, et 
smaekt lekker. Dan ropt Mem dat we eten moeten. De beide 
maegies holen op mit parkhinken en ik komme bij de wal weg. 

49 



"le hebben je toch niet smerig maekt?" vragt Mem. 
Ik laote heur mien hanen zien, et kan d'r bliekber mit deur want ze 

zegt d'r veerder niks van. In de kaemer zitten de grote meensken 
allemaole al om de taofel henne. De bodden staon al klaar. Eerst 
kriegen we een bod sop. Et is hiete, mar sop moet ok hiete wezen, 
eers is d'r niks an. Et is best wel lekker. As de sop op is gaat Tante 
weer naor de keuken. 

"Dat liekt d'r op," ropt Omke as Tante de deure weer in komt. Ze 
het een grote schaole mit stokken braoden vleis in de hanen en zet 
die midden op de taofel henne. 

"Me donkt,jim lussen allemaole wel een flink stok schaopevleis T 
zegt Omke. "Ik hebbe d'r vleden weke appat iene veur kocht op 'e 
mark en die hewwe gisteraovend de jasse mar even uuttrokken." 

Ik kriege een gevuulte a'k dri'jerig wodde, as da'k de sop weer 
uutspi'jen moet. In ienend bin 'k van de stoel of en veurda'k d'r arg 
in hebbe gooi ik alles d'r uut. 

"Et is ingemien, ik wil niks van dat vleis hebben. Jim hebben 
Griesien dood maekt, gisteraovend doe ik al op bedde lag, bil  oons 
op 'edele. Ik heb et zien deur et gat in et bodpepier. Jim hadden een 
mes en 't was allemaole bloed en ik brochte Griesien iedere dag de 
eerpelschellen en ik praotte mit heur. Et is zo min van jim!" 

De traonen roegelen me over de wangen. Ik vege ze of mit de 
mouwe van mien bloesien. Et is doodstille in de kaemer. Gien meens 
die een woord zegt. Ze zitten me allemaole stief an te kieken. 
Allemaole loerende gezichten. Ik schoeve de stoel wild aachteruut 
en vliege de deure uut. Ik heure de klap aachter me as hij dichte slat. 

Et verhael van de bloedbrulloft lopt of zoas zokke verhaelen now 
ien keer oflopen, kleine kiender moe'n heur now ien keer naor de 
grote meensken schikken. Mem het me butendeure weg haeld. Ik 
mos weer mit in huus, me netties gedregen en mien bod leeg eten, et 
vleis moch ik staon laoten. Daor zat ik dan weer tussen de omken en 
de tanten in, en ze keken niet meer naor me, ze deden allemaole as 
d'r niks gebeurd was. Zo bin grote meensken. Ze atten heur 
allemaole bastende vol. Omke Berend dee halfweg et maol de strik 
en et boverste knopien van de broek los. Zien gezicht was rood en 
pafferig en hij schepte him veur de twiede keer een bod mit eerpels 
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en stoveri'je in. Hij geut d'r een sliefien mit vet over henne en prakte 
d'r mit zien vörke iene wieke vlut smurrie van. Tante Aof at mit 
kleine happies, bil  iedere beweging rinkelden de frutselties an heur 
aarmbaand en bil iedere hap koj' heur gooiden tane zien. Ik keek 
naor iederiene mar gien iene keek naor mij. Ailiend de twie maegies 
keken onder et eten zo now en dan mit grote ogen mien kaant nut. 
Ogen vol verbaozing en ok wel een betien ontzag. 

Thuus.is d'r nooit meer over praot. Een dag of wat iaeter gong ik 
gewoon weer mit naor 't hujlaand Ik praotte weer mit Heit en we 
lachten tegere. Et leek as dat d'r nooit wat gebeurd was, mar toch 
was d'r wel wat veraanderd. Heit was niet meer de superheit waor 
a'k him eerst veur versleet. Hij was alliend nog mar Heit, meer niet. 
Ik hadde zien hoe as et d'r in et leven van de grote meensken an toe 
gong. A'k d'r now bil naodaenke dan het et wel wat van een 
goedkope kemedie, mar dat was et niet, et was ien van de lessies diej' 
kriegen om groot meenske te wodden. Om wat dromen en illusies 
kwiet te raeken, om et goeie in te ruilen veur et minder goeie, om 
weer een betien minder kiend te wezen, om staorigan de wereld van 
de grote meensken kennen te leren. Een wereld van geweld en 
bedrog. Toch zol de naeme bloedbrulloft overdreven west hebben, 
as op die zelde dag, percies een jaor laeter, et ongelok niet gebeurd 
was. 
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Et ongelok 

Et was een jaor nao de bruiloft van mien neve. Et was een 
doodgewone deurdeweekse dag. Ik mos gewoon naor schoele. Die 
morgen zat ik bil de taofei te broodeten. Niks wees d'r opdat de dag 
aanders lopen zol as alle ere daegen. Ik wus niet iens dat de bruiloft 
percies eenjaor leden was, as Mcm d'r onder et broodeten niet over 
begonnen was. 

Vandaege bin Anne en Griet al weer een jaor trouwd." 
Ik dochte d'r veerder kwaoiik bil nao. Heit hadde haost, hij 

praotte d'r ok over henne, misschien wol hij d'r iens wel niet graeg 
over praoten omdat hij dan weeromme daenken mos an de 
slaachtperti'j op 'e dele en dat ik doe zo rempend van de eterstaofel 
votiopen was. Misschien hadde hij die morgen ok wel niet vule tied 
om te praoten, want hij hadde et drok. De melkrieder, die langs et 
zaandpad, waor as wil an woonden, de bussen op haelde was ziek 
en Heit dce de melkrit d'r bil now die melkrieder ziek was. Mit een 
gewone boerewaegen mit et peerd d'r veur haeide Heit de 
melkbussen op die de boeren bil de dick zet hadden. Dan brocht 
Heit ze naor de hoeke midden in et dörp toe waor as wei een 
verhadde weg was. Daor wodden de melkbussen overiaeded op de 
waegen van de melkrieder van de botterfebriek. Die melkwaegen 
was vule groter as [feit zien waegen. Hij ston deur de dag vaeke leeg 
op de hoeke. Ik kwam d'r iedere dag langes. len keer ha'k es een 
aentien mit de grote melkwaegen mitreden. Mit Foppe de 
melkrieder mit. Dat was mooi want et regende en toch bleven we 
dreuge want op de melkwaegen ston een soort hooiten husien waor 
as de melkrieder onder zitten kon. Veur was et ofdakkien eupen,. 
mar an weerskaanten en van aachteren was et hoolt en aachterin zat 
een vierkaant rutien. Aj' daor deur keken dan koj' de melkbussen op 
de waegen staon zien. Et was mooi dat rittien mit Foppe. Ik zag de 
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regendruppen op de rogge van de brune ruun valen en ik heurde et 
tikken op et ofdak boven oonze heufden totdat Foppe me van de 
waegen tilde. 

"Ma'k morgen weer een aentien mitrieden, Foppe?"  
"Best mien jonge." 
"Dag Foppe." 
"Dag mien jonge." 
Deur de regen draefde ik over de hoge bouw van Sibben naor 

huus toe. 

Veurda'k naor schoele gong was Heit de deure al uut. Ik heurde 
hoe as hij butendeure et peerd anspande en de volle bussen op de 
waegen tilde en hoe de waegen rattelende et hiem of ree. 

In schoele was et krek as altied, tot an et speulkertier toe. In et 
speulkertier mochten we niet naor buten. En toch was et prachtig 
weer butendeure. De zunne scheen en ie konnen in de schoele et 
koerken van de doeven zels heuren. De meester reup de juffer even 
bil him op 'e gang, ze praotten mit mekaander, mar et was zo 
zachies dat wil d'r niks van verstaon konnen. Doe ze uutpraot 
weren zee de juffer dat we die dag gien speulkertier hadden. 
Waoromme zee ze niet, dat zollen we Iaeter wel heuren. We 
mochten allemaole in plak van et speulkertier vandemorgen een 
kertier eerder naor huus toe. We dochten d'r veerder niet over nao. 
We hadden tekenen en ik tekende veerder an 'n grote zunnebloeme. 
Mit et puntien van mien tonge uut de mond tekende ik mit et 
potlood ien veur iene de grote bloemblaeden. Een pracht van een 
tekening wodde et, misschien ha'k nog wel nooit zoe'n mooie 
tekening maekt. Misschien kree'k d'r wel een achte op en misschien 
moch hij dan wel an de mure hangen in et lekaal. De aldermooiste 
tekenings mochten altied an de mure hangen. Ik heurde niet iens 
dat de juffer mien naeme nuumde, zo drok wa'k an 't tekenen. Ik 
heurde mien naeme eerst doe ze al naost mien baank ston. 

"Gaoj' even mit, mien jonge," zee de juffer. 
Ik keek heur an. Ik begreep et niet. Ik wol vraogen waoromme a'k 

mit mos, mar zoks vraog ie niet, misschien zol ze d'r kwaod omme 
wodden a'k et vreug. Daoromme kwam ik de baank uut en leup ik 
aachter heur an de klasse uut. De aandere kiender keken me nao. 

In de gang ston Omke. Dat was nuver, wat mos Omke now toch 
in schoele doen? 
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"le meugen mit jow omice mit," zee de juffer. "le bin vandaege 
veerder vrij." 

Ik keek heur vraogend an. 
"Toe mar," zee ze," pak je jassien en je klompen mar." 
Ik leup naor de riegel kapstokken en de klompebakkies, struupte 

de jasse an en trok de klompen an. Ik keek naor Omke. Hij nam mij 
bil de haand en we leupen de stienen gang deur naor de deure toe. 
Mien stappen klonken de hiele schoele deur. Bil de deure keek ik 
nog een keer aachteromme. De juffer ston oons nao te kieken. Bil 
Omke op 'e stange ree ik naor zien huus toe. Ik vreug wat as d'r was. 

"Tante vertelt et je dommiet wel," zee hij. 
Tante vertelde et doe we bil Omke-en-die in huus weren en we 

mit 'n drienend bil de taofel zatten. Heit hadde vlak bil de schoele 
een ongelok had mit de melkwaegen, et was slim ankommen, zo slim 
dat hij naor 't ziekenhuus brocht was, mar in 't ziekenhuus hadden 
de knapste dokters d'r niks meer an doen kund. Heit was dood. 

Ik goelde niet, ik zat alliend stille veur me uut te kieken. As Mem 
d'r now mar was. 

"Komt Mem gauw?" 
Mien stemme klonk deur de stille kaemer. 
"Mem komt onder de aovend bil je kieken," zee Tante, "mar ie 

blieven hier een peer daegen, tot nao de begraffenis, want Mem het 
et now zo drok." 

Ik kreeg een stok pepier van Tante en van de schostienmaantel 
pakte ze een deusien mit kleurpotloden. 

"Gao mar wat tekenen," zee ze. "le meugen toch zo graeg tekenen 
now? Dat kot de tied wat totdat Mem komt." 

Ik perbeerde weer een zunnebloeme te tekenen, mar et wol niet. 
De hieltied keek ik deur de ruten naor buten. Op et kaampien laand 
veur et huus leup een peerd mit een vooltien d'r stief naost. Soms 
bleven ze even stille staon en dan behaffelden ze mekeer even mit 
heur flewielzaachte lippen en dan leupen ze weer wieder et laand 
deur in de zunne. Et was zo wonder da'k percies een jaor nao de 
bruiloft weer in dezelde kaemer zat. Doe leefde Heit nog, 
vandemorgen leefde Heit nog. Now niet meer. Et zoi nooit meer zo 
wodden as vandemorgen. Alles was in ien keer aanders. En toch 
leupen et peerd en et vooltien buten in de zunne, krek as aanders, 
krek as d'r niks gebeurd was. 

Wat was et aj' dood gongen? Ik wus et niet percies, mar toch... Ik 
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docht an et schaop op 'e dele... Ik griesde d'r van, daor wo'k now 
niet an daenken. Ik docht an et hontien dat we had hadden. Een 
klein hontien dat op een kwaoie dag ziek wodden was, de veearts 
was kommen en hadde et diertien een spuite geven. Mem hadde een 
bodpepieren deuze bij de kachel zet waoras hij in liggen kon op een 
peer oolde vodden, mar hij wol d'r niet in liggen. Hij wol inkeld 
mar onder de keukentaofel liggen. En mit zien grote ronde brune 
ogen keek hij zo droevig da'k d'r mal van wodde. Hij wol gien eten 
hebben en gien drinken, zels et stokkien van mien maelkoekien 
da'k him veur hul, en waor as hij aanders zo op longerde, wol hij 
niet hebben. Hij keek me alliend mar an en soms dan rilde hij over 
de huud en piepte hij even as hij verliggen gong. De ere morgen was 
et hontien dood west. Ik hadde et ontdekt. Doe 'k van bedde kwam 
zag ik him in de bodpepieren deuze liggen. Zien oorties spits in de 
hoogte, et koppien op 'e poties. Et was krek as dat hij sleup. Ik 
raekte et hontien an. Et was koold en stief, ik goelde, et hontien was 
dood. Ik wiis kwaolik wat et woord bedudede mar opdat mement 
wus ik et. Ei hontien wodde onder de vleerpolle in de wal bestopt. 

Ik tekende nog een peer haelen op ei witte stok pepier veur me op 
de taofel, de zunnebloeme veur me was niet half zo mooi as de 
bluuiende gele bloeme die 'kop schoele an 't tekenen was. Disse was 
slonterig, et was krek as hadde hij daegen in de regen siaon en was 
hij haost uuibluuid en dood. 

Dood. Ik docht an de iekmulders in ei glaezen sjempottien. Ik 
vong ze in de grote wal mit de riegel hoge iekenbomen. Mooie 
donker kleurde krobben die wat haokerig anvuulden. Mit een peer 
iekenblatties stopte ik ze in ei sjempoitien. Een peer gatties 
in ei littieji en klaor was ei. En dan mar waachten totdat ei 
aovend wodde. Dat was et mooiste van et iekmulder-vangen, want 
onder de aovend begonnen ze hiel eigenaorig te toeten. Een 
wonderlik geluud. Ik zat d'r stille bil te luustren en bekeek ze deur et 
glas van et sjempottien henne, en de ere morgen laggen ze dood op 'e 
rogge op 'e bojem van ei glaezen pottien. Dood. Et was niet zo slim 
want in de wal zatten d'r genoeg. De dooien wodden in et zinkgat 
gooid en ik haelde gewoon een peer ni'jen op, totdat die ok op 'e 
rogge op 'e bojem van ei sjempotiien laggen en in et zinkgat 
belaanden. 

Tante zat te breien. Ik heurde et geluud van de pennen die tegen 
mekeer an tikten. Omke was naôr Mem toe om alderhaande dingen 
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te riegelen. Dommiet kWam Mem. 
Ik hadde Mem en Heit wel es zien as ze naor een begraffenis toe 

gongen. Een tietien leden was d'r een oolde tante van Mem uut de 
tied raekt. Ik kwam d'r iedere dag langes a'k naor schoele fietste. Ze 
woonde niet zo veer van de schoele of en ze was altied ziek. Ze lag 
haost altied op een bedde veur et raem inde kaemer. Soms zag ze me 
d'r langes gaon en dan stak ze de haand op. Dan stak ik de haand ok 
op. Mem maekte vaeke eten veur heur klaor. Soms gong ik mit heur 
mit om et eten d'r henne te brengen. Een pannegien mit stamppot 
eerpels mit zoerkool en wost. Veur een peer daegen toegelieke. Ik 
kan mede kaemer nog zo goed veur de geest haelen. De kaemer mit 
et bedde veur et raem, et glaezen theekassien, de knopstoelen en de 
radio. Die oolde tante Aoltien hadde een radio. Daoromme moch ik 
misschien wel zo graeg mit Mem naor heur toe gaon want wi) 
hadden thuus gien radio en de radio bil Tante wodde vaeke zachies 
anzet as ik d'r bil was, omdat ze wus dat ik dat zo mooi vun. Dan zat 
ik stille naor de meziek te luustren. Doe was Tante wegraekt, zo 
mar, toch nog onverwaachs. 

Ik hadde zien hoe as Mem en Heit heur antrokken veur de 
begraffenis. Zwatte kleren, zwatte hoeden en zwatte haansken. Dat 
heurde zo. Et reuk naor kaanfer. Ik was zo lange naor de buren 
brocht. Ik hadde ze in 't zwat vot fietsen zien en zonder dat Mem et 
wus hadde ik laeter op 'e dag nao de begraffenis mien haansken veur 
de winterdag uut de kaaste haeld en stiekem in de buse van mien 
jasse daon. En een weke laank fietste ik mit de haansken an veur et 
huus van tante Aoltien langes en a'k d'r veurbi'j was dan dec 'k de 
haansken weer in de buse van dejasse. Nao die weke burg ik ze weer 
op in de kaaste. 

Ik heurde de deure in et aachterhuus en legde et kleurpotlood op 
'e taofel henne. Tante legde heur breien daele en kwam in de bienen. 
De deure gong los. Mem. Ik zat bil  heur op 'e schoot, stief tegen 
heur an. Ik heurde heur aosemhaeling, ze streek me over et haor, en 
ik goelde. 
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Jonathan 

Vanaovend vuul ik in lenend hiel zuveran dat alles mit Rob nooit 
wat wodden zal, dat alles op een dood spoor raeken zal. Waoromme 
as ik dat vanaovend iniens zo vule weet ik niet. Misschien omdat ik 
him now zie zoas hi'j in warkelikhied is. Hoe hi'j him hier gedreegt, 
zo hielemaole aanders as dat ik bin en as ik wezen kan en as dat ik 
ooit wezen of wodden zal. Mar an de aandere kaant, thuus is altied 
alles goed en dan dot hij toch ok zoas hij is. Ik kieke naor him. Hij 
staot te praoten mit twiejongen, in zien linkerhaand hoolt hij een 
bierglas vaaste, in zien rechterhaand een branende sigerette. Ik zie 
him praoten, drok praoten en lachen. De ere jongen lachen ok. Ik 
hebbe ze wel es eerder zien. Ze kommen hier riegelmaotig. Rob het 
me wel es verteld hoe as ze hieten, waor as ze wonen en wat as ze 
doen, mar et is me vergeten. Rob kent zoe'n protte meensken die ik 
niet kenne. Ze lachen weer, ik kan et zien, heuren kan ik et niet want 
de meziek overraostet geluud van de stemmen. Ie kun kwaolik even 
praoten zo hadde staot de meziek an. De jonge aachter de tap het 
een witte boezeroen an en hoolt zes glaezen aachter mekaander 
onder de bierkraene. Hij veegt et schoem d'r of, rekt ze over an de 
meensken die et besteld hebben en zet zes strepies op et kaortien dat 
him anrekt wodt. Ik wieze naor mien glas. 

"Nog een keer etzelde." 
Hij schinkt mien glas vol. De lochtige rosé gleenstert in et locht 

van de laampe boven me. D'r drieven drie bellegies in et glas. Ik 
schudde et glas hiel veurzichtig henne en weer en ien veur iene 
spatteren de lochtbellegies nut mekaander. Et ni'je glas wien vuult 
koold an en de buterkaant van et glas beslat. Et is waarm in de bar. 
De jonge aachter de tap zwiet. Zo now en dan veegt hij him de 
mouwe van zien boezeroen over et veurheufd en zien haor wodt 
plakkerig. Hij gaot de schaolties veur de zoolten aepeneuten bil 
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langes en dot de koemegies die haost leeg binnen weer vol. Ik neme 
een slok van de wien. Dejonge die bij de plaetespeulder zit zet een 
ni'je plaete op. Een ogenblik is et rustig en kuj' de stemmen van de 
meensken heuren, dan knalt de meziek de bar weer in. Et flitsende 
locht boven de daansvioer gaot weer an en de stemmen verdrinken 
in et lied van Boney M. Boven de deure flitst et lochien weer an. De 
deure wodt los daon en d'r kommen twie maegies de bar in. Ze 
kieken om heur henne as d'r nog plak is om argens zitten te kunnen. 
Ze stikken de haand op tegen een bekende en lopen naor de aandere 
tap an de aachterkaant van de bar. D'r bin nog krek twie krokken 
vrij. Naost mekeer gaon ze an de tap zitten. len van de maegies 
liekt zo uut de veerte wel wat op Lieneke. Ze het et zelde haor en -ze 
is ongeveer lieke groot. De jonge aachter de tap zet een ni'j vol glas 
rosé veur me daele. Ik kiek him an. 

"Ie kriegen et," zegt hij en hij wist aachter him. 
Ik kieke de kaant op die hij uutwist en ik zie Rob knipogen. Ik 

neme een slok uut et ni'je glas. Rob daanst mit iene van de twieje 
waor as hij krek mit ston te praoten. De meziek van Massada 
dindert deur de bar. Vanaovend gaot et wel mar meerst vuul ik me 
doodongelokkig, hier midden tussen et lewaai en de meensken. Zo 
ienzem as zat ik op een onbewoond eilaand. Rob kent zoveul 
meensken, en praot zo makkelik mit iederiene. Aenlik is et 
allemaole zo oppervlakkig. Ik weet niet wat ik zeggen moet, ik 
kenne haost gien iene, en die 'k al kenne ken ik deur Rob, omdat et 
kunde van him is, is et ok kunde van mi'j, mar om uut mezels mit 
iene beginnen te praoten, ik zal et daenk' nooit durven. Ik zol niet 
weten wat a'k zeggen mos. Ik zol niet weten waor a'k over praoten 
mos. Ik wol soms zo verschrikkelike graeg da'k krek as Rob was en 
an de aandere kaant wi'k et aenlik ok hielemaole niet en wi'k mezels 
wezen en niet mit doen an alles wat d'r om me henne gebeurt. Stille 
zitten blieven op mien eilaand zonder tegen iene wat zeggen te 
hoeven. As Rob naost me zit, as we tegere praoten dan, et is wonder, 
mar dan is alles gezellig, disse bar ok, dan vien 'k et geluud van de 
meziek in ienend niet meer te hadde, de waarmte niet meer 
hinderlik, de draank lekkerder. Mar Rob vlindert henne en weer. Ik 
zegge d'r niks van. Ik laot him zien eigen gang gaon. A'k d'r wat van 
zeggen zol dan is alles binnen de kotste keren st'okkend. Dat wi'k 
niet graeg, en toch zal et die kaant op gaon en zal alles op niks 
uutdri'jen. De jonge aachter de tap stot bij ongelok een glas bier 
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ondersteboven. Mit een doek veegt hij de smeerboel weer schone. 
In rooie letters staot de naeme van de bar op de doek: Jonathan. De 
jonge die naost me zit hoolt me een pakkien sigeretten veur. 

"Woj' iene opstikken?" 
"Ik roke niet," zeg ik. 
Hij nikt en stikt zels een sigerette op. Even vlamt et vuurvan zien 

anstikker. 
"Ik roke te vule," zegt hij. "Ik hebbe al een keermennig perbeerd 

om d'r van of te kommen, mar et lokt me altied mar een hiel klein 
schoffien. Een weke of wat en dan is 't weer mis. len keer he'k et een 
half jaor vol hullen, mar ik bin d'r toch weer mit begonnen. Stom, 
mar wat doej' d'r an." 

"Waor koj' aenlik weg?" vraog ik. 
"Marokko, mar ik warke hier al tien jaor. Op een 

mesienefebriek." 
l-li'j nuumt de naeme van de febriek. Ik hebbe d'r nog nooit van 

heurd. 
"Woj' nog wat drinken?' vragt hij. 
Ik nikke. Hij wist naor mien lege glas en bestelt et drinken. 
"Zoas et hier toe gaot, zo kan et in Marokko niet," zegt hij. 
"Blief ie hier of gaoj' laeter weeromnie?" vraog ik. 
"Ik blieve hier," zegt hij. "Thuus is d'r gien wark. Thuus is now 

hier." 
Et is even stille, ik pakke wat aepeneuten uut et glaezen schaoltien 

veur me. An de aandere kaant van me gaot een maegien zitten. Een 
maegien in een grune jurk. Een grune jurk. 

Ik weet niet hoe oold a'k was, mar ik gong in elk geval nog niet 
naor schoele, ik daenke da'k eenjaor of viere west hebbe. Et was een 
zunnige dag in de meitied. Niet da'k dat zo percies meer wete, mar et 
moet wel een zunnige dag west hebben, want ik leup aachter in et 
laand, aachter et oolde huus en ik zol bloemen plokken. Bloemen 
veur Mem. Schaopebloempies. Vule stonnen d'r niet op oons laand. 
Hier en daor bluuiden d'r goenend en die plokte ik of. Staorigan 
leup ik wieder aachteruut over oonze hoge bouw totdat ik an de 
ringsloot toe was bij de drinkerskoele. Daor ston de hoolten 
waetertonne waor as de koenen uut dronken as ze in dit stok laand 
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leupen. Een schepemmer lag dwas over de tonne henne. Ik kon krek 
over de raand henne kieken. D'r ston niet vule waeter in de tonne. 
Heit zol him ien disser daegen wel vol waeter scheppen as de koenen 
verweided wedden naor de hoge bouw. In de veerte zag ik een man 
die in et laand an 't vredigen was. Mit een sleie sleug hij ni'je paolties 
an de kaant van de sloot. Et klappen van de sleie weerkaetste tegen 
de bos in de veerte. Iedere bats mit de sleie was twie keer te heuren. 
Ik keek naar et waeter in de ringsloot. Et waeter was kwaolik te zien. 
D'r dreef iene dikke laoge entekros in de ringsloot. Zollen de enten 
daar van eten? Ik wus et niet. Ik keek naor de smalle plaanke over 
de sloot en ik keek naor et lege stok laand van de buurman, en ik zag 
iene golvende zee van pinksterbloemen. Ik keek naor et aemele 
toefien mit schaopebloempies in mien haand. Mem zol de 
pinksterbloemen toch grif vule mooier vienen as die schaope-
bloempies en die plaanke, daor leup Heit ommes ok over en as de 
plaanke stark genoeg was dat Heit d'r over kon, dan kon hij mij grif 
ok wel holen. Ik keek nog een keer naor et kleine toefien 
schaopebloempies. Mos ik die now votgooien? Dat was zunde, 
want dan gongen ze dood, Ik kreeg een ingeving, ik leup weeromme 
naor de drinkerstonne en leut de bloempies ien veur iene in de tonne 
valen. Vule waeter sten d'r niet in, mar in ieder geval genoeg veur 
een stokmennig bloempies. Doe leup ik naor de sloot en voetien 
veur voetien kwam ik de plaanke over. Et was aenlik mar hiel 
makkelik en de plaanke kraekte niet iens. Doe was ik midden tussen 
de pinksterbloemen. Ik wus haost niet waar a'k zo vlogge plokken 
mos. Et was krek as veerder in et laand nog grotere en mooiere 
bloemen stonnen. Hoevule a'k plekt hadde wus ik niet, mar in 
ienend heurde ik een stemme. De stemme van Mem. Ik keek naor 
oons huus. Ze was op eens laand en ze reup me. Ik leup weeromme 
naor de sloot. De bos bloemen was groot genoeg, ik kon mit een 
gerust hatte opholen te plokken, ze zol d'r grif slimme bliede mit 
wezen. Ze zol ze in een glaezen pot op et haokte klietien op de 
kaemertaofel zetten. Ik was weer bil de plaanke. 

"Daor blieven, daor blieven!"  
Ik heurde de stemme van Mem de hieltied dichterbij kommen. 
"Niet op de plaanke kommen!"  
Now weren we vlak bil mekaander. Ze kwam zels de sloot over en 

pakte me op. Ze trilde. Ze dreug me over de sloot en zette me an de 
aandere kaant weer daele. 
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"En now maeken daj' thuus kommen kwaojonge daj' binnen en 
waog et niet nog een keer en gao alliend over die sloot. Mem is lelk. 
Mem wil niks meer mit jow te maeken hebben. Mem gaot vot 

Ik leup veur heur uut. Ik goelde niet. 
"Vot, mar waor gaot Mem dan henne?" 
"Mem gaot naor Amerike." 

We weren vlak bij huus. Ik leup veur heur uut et aachterhuus 
deur, naor de kaemer toe en bleef bi'j de taofel staon. Mem pakte 
een stoel, dee de deuren van de bedstee los, zette de stoel veur de 
bedstee, klom in de bedstee en pakte heur ni'je grune jurk. Heur 
grune jurk. 

"As ie zo ondeugend binnen om stiekem over die plaanke, over 
die geveerlike sloot te gaon, dan wil Mem niks meer mit zoen 
ondocht as ieje te maeken hebben. Dan gaot Mem liever naor 
Amerike. Hoe vaeke het Mem et je now al niet verbeuden?' 

Ik leup de kaemer uut, et aachterhuus weer deur. Naost huus 
gong ik zitten, naost de staldeure. In et varkenhokke heurde ik de 
varkens die roer weren. Amerike. Ik wus niet waor Amerike was, ik 
wtis ok niet wat as Amerike was, mar Amerike was hiel veer vot, dat 
was grif, en af naor Amerike gongen dan kwaj' grif nooit 
weeromme. Zol Mem dan nooit weeromme kommen? Mar hoe mos 
dat dan? Wie mos de hond dan eten geven? Wie mos mii morgens 
mien kleren an doen? Wie mos et gele zaand over et pattien naost 
huus stri'jen? We konnen Mem ommes hielemaole niet kwiet. Ik 
kon Mem ommes hielemaole niet misten. Et was krek as dat d'r me 
iene mit zien haand de keel dichte perbeerde te kniepen, zo slim da'k 
haost niet meer aosemhaelen kon. Zol Mem now et pad uutfietsen 
naor Amerike toe? Doe goelde 'k zoa'k nog nooit goeld hadde en 
doe ston ze in ienend veur me. Ik hadde heur niet zien ankommen 
om de hoek van et huus henne. Ze dreugde mien traonen mitdetippe 
van heur schölk en dreug me in huus. In de kaemer ston de stoel op 
zien gewone plak bi'j de taofel, de deure van de bedstee was dichte. 
Mem hadde heur gewone daegse kleren an. De grune jurk was 
nargens te zien. 

"Gaot Mem now niet naor Amerike?" 
"Nee." 
Fleur stemme was niet kwaod meer. 
"Nee, Mem gaot niet naor Amerike. Mem blift bi'j jow. Mar ie 
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moe'n Mem beloven daj' nooit weer allienig over die plaanke gaon 
zullen." 

"Ik zal 't nooit weer doen, Mem." 
"Dan is 't goed, mienjone. Dan gaot Mem now weer an 't wark. 

Gao mar op 'e vloer mit je blokken speulen." 
Ze streek me over et haor en leup de keuken in om de eerpels op te 

zetten. Mien jonge, hadde ze zegd, ik was Memmenjonge. Now was 
alles weer goed. Op de regenbak butendeure lag een toefien 
verwielkerde pinksterbloemen. 

De jonge naost me begint weer te praoten. 
"Woon ie hier in de stad T' 
Ik schudde van nee en nume et plak waor a'k weg komme. 
"En ie dan?' 
"Ik wone hier kot bil," zegt hij. "Ik hebbe een zoolderverdieping 

huren kund. Et was een oolde bende doe 'k de kaans kreeg om et te 
huren. Et is boven een pakhuus van brommers en fietsen. Ik hebbe 
de boel zels een betien vertimmerd de laeste peer jaor, en now i 't 
knap zat. Temeensen ik bin d'r wel tevreden mit." 

Hij lacht en nemt een slok uut zien glas. 
"Ik hebbe jow hier nog nooit zien," zegt hij. "Bi'j' hier veur de 

eerste keer?' 
"Nee," zeg ik, "ik komme hier wel es vaeker, mar toch ok weer 

niet zo slimme vaeke. Ik hole d'r niet zo van om een protte vot te 
gaon. A'k eerlik bin dan zit ik aenlik meerst krek zo lief thuus mit 
een boek bil de kachel of ik kieke naor een film op 'e tillevisie." 

"Mar vanaovend vien ie et hier toch wel gezellig?" vragt hij. 
Ik lache. 
"Ja vanaovend gaot et wel." 
"Ik komme hier ok niet iedere weke, mar toch wel vrij 

riegelmaotig, mar ja et is veur mij ok vule makkeliker vanzels, dat 
zoolderhuus waor a'kje krek van vertelde dat is hier vlak bil. Twie 
straoten wieder mar. Ik kan et lopende doen." 

Et is weer even stilte. Ik kieke op mien gelozie. ten ure. 
"Bi'j' hier vanaovend mit iene of bil' alliend?' 
"Ik bin mit Rob," zeg ik,"dat is een kammeraod van me. Ie zullen 

him wel kennen daenk', hij komt hier vaeker as ikke." 
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Ik wieze naor de aandere kaant van de bar, waor as Rob zit te 
praoten mit een jonge in een blauw t-shirt. 

"
"Die jonge mit dat donkere krullende haor." 
Oh." 

Dat is zien ienigste reaktie. We nemen ieder een slok uur oons 
glas. Et blift een hiel schoffien stille, dan komt hij in ienend in de 
bienen. 

"Ik zie kunde van me die 'k een weke of wat niet zien hebbe," zegt 
hij. "Even een praotien mit maeken. Tot kiek hen." 

Ik zegge dag weeromme. Hij pakt zien glas en lopt naor de 
aandere kaant van de bar en gaot alliend op een lege leren baank 
zitten. Op de daansvloer daanst een dikke vrouw alliend. Een grote 
koppel volk staot d'r omme henne en klapt op de maote van de 
meziek in de hanen. De vrouw zwiet, heurjurk is te kot en te nauw, 
ze het een dubbeld string kralen omme en een wit lint om 't haor. Et 
loehien bij de veurdeure gaot weer an. D'r komt weer iene in. Ik 
kieke naor et schiemerige duuster bij de deure om te zien wie as et is. 
Tante Hennie. Uut de veerte kan 'k zien dat hij et is. Hij het een rok 
en een bloemd bloesien an. Ik kieke de aandere kaant op. Ik hope 
niet dat hij naost me zitten gaot, eers moe 'k et hiele verhael veur de 
zoveulste keer anheuren. Waoromme as hij ontsleugen is, 
waoromme as hij gien wark kriegen kan, waoromme as zien heit 
him et huus uuttrapt het en dat zien mem soms bij him komt zonder 
dat zien heit d'r wat van of weten mag. Ik kenne de verhaelen, ik 
hebbe d'r gien nocht an om d'r vanaovend weer naor luustren te 
moeten. Tante Hennie lopt aachter me langes zonder me te zien. 
Even laeter staot Rob naost me. 

"Zeg, ken ie Leo aenlik?" 
Ik zegge van ja en zegge Leo dag. 
"Vien ie et slim as we hier vannaacht blieven? Dan rie ik niet mit 

je mit weeromme. Ik komme morgen wel thuus mit de trein of Leo 
brengt me naor huus. Of vien ie et aekelik?" 

"Nee netuurlik niet." 
"Waoromme blief ie ok niet?' vragt Leo. 
"Nee vannaacht niet daenk ik, een aandere keer wel es." 
"Dan gaon wil now naor boven heur," zegt Rob, "ik zieje ankem 

weke wel, misschien bel ik je morgen nog wel op." 
Ik vule zien haor tegen mien gezicht. Dan keren ze heur omme en 

even laeter zie 'k ze de trappe op gaon naor boven toe. Boven is een 
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sauna. Ik bin d'r twie keer west. Mit Rob beide keren. Ik wete boe et 
d'r is en wat d'r gebeurt. Ik hebbe alles as een film in me opneutnen 
die twie keer da'k d'r west hebbe. De jonge aachter de balie af d'r in 
kommen, waor aj' betaelen moeten, dieje beurs en zo ineen plestiek 
bakkien opbargt, die je een grote haanddoek geft en et sleuteltien an 
et ielestiekien veur de grieze iezeren klerekaaste waoraj'je kleren zo 
lange in ophangen kunnen. Et stoomhokke waor as zoe'n daamp 
hangt daj' kwaolik wat onderscheiden kunnen, de wisselbaeden mit 
et waarme en et koolde waeter, et filmzaeltien mit de hoolten 
stoeltjes, et zaeltien mit de tien metrassen naost mekeer op een riegel 
en de kleine kebines mit twie metrassen naost mekaander, et 
schiemerlochien en et gedien d'r veur. En ik bin mit gaon, mit de 
eerste die et me vreug, omdat hi'j knap was misschien. Omdat ik 
gien nee zeggen duste misschien, omdat dit ommes et leven was, 
omdat et zo beurde, omdat jederiene ei dec. Ja waoromme aenlik? 
Ik zal et niet zo gauw weer doen, mar ik weet dat Rob d'r wel henne 
gaot. Zol Ria dat ok weten? Zol hij keur alles vertellen? Ik daenke 
et wel, mar misschien wet ze toch wel niet lieke vule van him as dat ik 
van him wete. En weet ik alles van him? Ik daenk et niet. Et is gek 
da'k now in ienend.an Ria daenke. Ik weet nooit goed hoe a'kme 
tegenover heur gedregen moet a'k bij heur bin. Dat ze mit me in de 
kunde raeken wol, dat is grif van Rob uutgaon, dat het heur 
wark grif niet west. Ri'j wil graeg dat ze zien kammeraoden 
kent, mar zol ze dât zels wel zo graeg willen? Ik kan me aenlik 
haost niet veurstellen dat ze bij hun blift. Ze was stille west 
die eerste keer dat ik d'r over de heerd kwam. Een aemel 
maegien, een klein bang voegeltien op de grote driepersoons 
mesjesteren baank. Ze hadde niet viiie zegd, en ik had ok niet vule 
praot, Rob had et woord had en dee krek as alles lieke gewoon was 
en doe 'k vot gong had ze inc een haand geven en zegd da'k gauw es 
weer ankommen mos, dat ze 't gezellig vunnen hadde, mar ik daenk 
dat as ze eerlik west hadde, dat ze liever had hadde dat ik nooit weer 
kwam, nar misschien is dat ok niet waor en was ze d'r alliend nar 
een betien mit an. Laeter was et ommes toch beter gaon en hadden 
we beidend wel mit rnekaandet-  praoten kund. Aenlik zitten we 
beidend in et zelde botien. 

Ik kieke op 'e klokke. Et is half twieje. Ik gao naor huus. Ik geve 
mien kaorte, betaele en kriege de kaorte mit een stempel d'r op 
weeromme. Ik trekke mien jasse an. In een zwink zie 'k dejonge uut 
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Marokko. I-li'J staot te praoten ruit et maegien in de grune jurk. 
Tante Hennie maekt akrobatische toeren op de daansvioer. The 
Village People zingen. Ik geve de kaorte en een gulden an dejonge 
bil de deure. 

"Tot de volgende keer." 
De deure klapt aachter me dichte. Et is koold buten. Steernhelder 

is eten et het een klein betien snijd. Ik vege et dunne Iaogien van de 
veurrute of. Een ienzeme fietser ridt aachter me langes deur de 
straote. Ik riede de stad nut naor huus toe. De verkeerslochten staon 
allemaole op gruun, ik kan in ièn keer deur rieden. D'r bin haost 
gien meensken meer bil de diek. Een inkelde auto komt me mar 
integen. In mar een inkeld huus braant et locht nog. Onderwegens 
begint et weer licht te sni'jen. In et locht van de koplaampen 
daansen de vlokkies in ien riegelmaotig ritme naor beneden. De 
straote wodt nat. As 't ok mar een klein betien begint te vriezen dan 
wodt de diek zo glad as een spiegel. Ik gao as vanzels een betien 
zachieser rieden. Et was me zovule liever west as Rob mit 
weeromme kommen was. Ik vuul me now lieke allienig as zo krek in 
de bar. Dommiet bin 'k thuus. Alliend. Alliend za'k in de slaop 
raeken. Krek as Ria. 
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Lieneke 2 

Lieneke is dood. Ik hebbe de adverteensie in de kraante lezen. Et 
was Lieneke heur naenie die in die adverteensie ston, d'r was gien 
verzin meugelik. Een peer weken laeter he'k de meensken uut ei 
dörp d'r over praoten heurd. Lieneke had heur ophongen. Zo mar 
op een morgen doe de eren nog op bedde laggen. Ze hadde piene in 't 
heufd, hadde ze tegen heur man zegd, ze gong even naor beneden 
om een asperinegien te haelen. De twie kiender sleupen nog. Ze was 
niet weeromme kommen van beneden. Hij hadde heur naeme nog 
reupen, mat d'r was gien antwoord kommen. Doe hij heur vunnen 
hadde was et al te laete west. Et was gien wonder, neffens de 
meensken, et was ommes altied al wat een wondere Lieneke west. As 
kiend was ze al niet hielemaole in odder west. Ze was aenlik nooit zo 
as aandere kiender west. Ik docht an heur weeromme. Hoe lange 
ha'k hein aenlik niet zien? Aenlik nooit meer sund heur bruiloft. Al 
die jaoren was ze me ontkommen, ik wus niet jens dat ze twie 
kiender hadde. Ik had heur nooit weer zien. ZoNen de kiender op 
heur lieken? Ik heb een oolde schoeiefoto uut een lae haeld, doe 'k 
de adverteensie in de kraante staan zag en ik heb d'r lange mit in de 
hanen zeten. Ik bin alle gezichten en ik bin alle naemen bij langes 
gaon, naenjen en gezichten uut een verleden. Een verleden dat gister 
was, dat toch nog mat kat leden is, want wat is dattigjaor, mar toch 
een verleden. Vier riegels schoelekiender onder een peer machtig 
grote ekkelbomen. Schoelekiender op een schoelereisien. De iene 
kikt eernstig, een aander lacht, een jonge het een maegien een aarm 
om de hals sleugen en een klein joongien uut de eerste klasse, 
hielemaole op et hoekien van de onderste riegel, slikt an een blue 
omme. Kiender uut mien dôrp, uut mien oolde schoele, ze leefden 
allemaole nog tot veur een peer weken. Lieneke is de eerste die d'r 
bil weg vaak. Et geft me een grotere schok as dat docht hadde. De 



eerste die d'r bij weg vaalt. Veerder zeggen ze me niet zo vule al die 
kiender op de foto. Ik zie ze nooit meer, een inkelde keer es iene, 
mar toch... de eerste die d'r bij weg vaalt. Et begin is d'r. Op de foto 
staot ze op de twiede riegel van onderen mit een bloemdjurkienan en 
een witte strik in et haor en ze lacht. Op de foto het ze et leven nog 
veur heur. Gien meens die as doe wus hoe lange as dat leven duren 
zol. Op de foto was alles nog toekomst. Op de foto was onzeker wat 
as vandaege zeker is. Lieneke is d'r niet meer. Een klein stokkien van 
de foto is ijot. Heur twie kiender zullen heur laeter misschien wel 
niet iens goed veur de geest haelen kunnen, ze zullen heur misschien 
wel niet iens zo goed kend hebben as ik. Ze zullen heur kennen van 
wat oolde prenties. Misschien wel van disse oolde foto. In mien 
gedaachten zal ze blieven as et maegien van disse foto, et wilde 
wondere maegien van de schoele en et schoeleplein, mar et meerst 
za'k an heur daenken as et maegien van de speulhusies in de bos en 
et kastfeest in de karke, et maegien van de poppe en de wiegelieties. 
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Een vlinder van zuiver 

De winter is vroeg begonnen. Et is nog mat krek december en 
now hewwe al hinder van gladde dieken. De meensken in et dörp 
pranten over niks aanders as de winter. Hoe slim as et is, hoe 'n 
hinder as ze d'r van hebben. Dat ze de melk haost niet bij de diek 
kriegen kunnen, dat et zoe'n ongemakken geft en dat et nog wel es 
visie slimmer wodden kan. In '29 was et ja nog een stok slimmer 
west. Doe was de winter ok zo betied begonnen. As et weer wodt as 
doe, dan staot oons nog wat te waachten. Weke in weke uut koj' op 
'e redens de Lende nut naor De Kuunder toe. En koold dat et was! 
Meraokelse koold! Dan is 't now nog niks. Over Lieneke praot gien 
meens meer. De winter het alle aandere ni'js verdrongen. 

Et is oppassen rnit de auto. Vandemiddag het et eerst een betien 
regend en now vröst et al een peer graoden. Een auto van de 
gemiente die zoolt en zaand stri'jt ridt veur me uut de brogge over. 
Onderwegens he'k een auto op 'e kop in de sloot naost de weg liggen 
zien. D'r weren gien meensken meer bij, et was grif al een schoffien 
leden dat et ongelok gebeurd was. Ik riede et grote parkeerterrein 
op. De eerste peer riegels staon hielemaole vol, nar wat veerderop 
aachteran is nog plak zat. Ik zette de auto daele, doe de moter uut, 
komme de auto nut en doe him op slot. ik huvere, et is koold, ik 
kneupe mienjasse dichte en doe de sjale omme. Et zal grif wel flink 
vriezen vannaacht. Et duustert hadde vandemiddag. De daegen 
wo'n hadde kotter. In et ziekenhuus bin de lochten al an. Hoge en 
driegend zie 'k et gebouw veur me staon tegen de koolde 
winterlocht. Ik lope mit de aandere meensken tuit. Et is iene lange 
riegel van meensken. Et is krek een sprokkelnust, al die meensken, 
et bin krek allemaole sprokkels die allemaole weeromme lopen naor 
et nust. As ze de deure deur binnen, gaon ze allemaole een kaant 
uut. Alles zwaarmt uut mekaander. Ik stao even stille in de grote 
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hal. Moe'k Mem ok nog een kleinighied mitnemen? Ik kieke bij et 
kleine winkeltien. Aenlik het ze van alles wel: fruit, zuurties, ziepe. 
En toch wi'k heur een kleinighied mitnemen. Ik kope heur een 
flessien mit ooldeklonie. Misschien het ze dat ok nog wel, ik wete et 
zo niet iens, wat dot et d'r ok toe. Ik kan 't heur now nog geven. Ik 
lope de lange gang in. De meerste meensken bin al vot. Et is krek as 
ze opslokt binnen deur et gebouw. De gang is haost leeg. Ik luustre 
naor mien eigen treden. Ik drokke op een knoppien om ien van de 
glaezen deuren eupen te doen. Ik lope veur et kaemertien van de 
dokter langes. De deure staot op een kiertien. Et kaemertien is leeg. 
De tillefoon rinkelt veur niks. Even blief ik staon en kieke naor de 
stoelen, naor et buro mit de pepieren en naor de rinkelende tillefoon 
die vanzels weer ophoolt. In dit kaemertien he'k lessend mit de 
dokter praot nao et bezuukure. Ik mos me gien illusies maeken. 
Mem zol nooit weer beter wodden. Hij kon niet zeggen hoe lange as 
't nog duren kon. Dat kon gien meens zeggen. Et kon nog wel een 
schoffien zo anholen op disse meniere, mar et kon in ienend ok zo 
wel hadder aachteruut gaon. Dat koj' soms hiel verschillend 
mitmaeken. Dat was nooit geliek. Mar aachteruut gaon dec et, dat 
was grif. Staorigan mar zeker, dat was niet meer tegen te holen. Ik 
hadde de man ankeken an de ere kaant van et buro, een man in een 
witte jasse, een jaor of vuuftig, mit een brille op. Hij begon een 
betien kael te wodden. Hoe vaeke zol hij zoe'n bosschop al niet an 
de meensken zegd hebben? Et was zien wark. Ik was overaende 
kommen van de stoel. Aenlik vertelde hij me gien niiis.  Ik hadde me 
d'r rekenschop van geven da'k disse bosschop kriegen kon en toch 
ha'k argens hoopt dat et niet zo slim wezen zol as de dokter me 
verteld hadde. Ik keek deur et raem in de tuun van et ziekenhuus. 
Een peer tuunluden weren et grôs an 't mi'jen, een peer grote 
zunnebloemen weren haost uutbluuid, de bloemen hongen d'r zuver 
al haost een betien slonterig bi'j. Ik hadde de dokter een haand 
geven en was naor huus gaon. 

Ik lope veerder. De tillefoon is weer begonnen te rinkelen. Ik hole 
niet van ziekenhuzen. Et is krek as et hier een aandere wereld is. Een 
wereld waor a'k et liefste zo gauw as et kan uut ontvlochten wil. 

Ik stao veur de deure, Mem heur deure. Ik dri'je de krokke omme 
en stappe de kaemer in. D'r staon drie bedden, et middelste is leeg. 
De vrouw die in et eerste bedde ligt, vlak bil de deure, nikt naor me. 
Een man en een vrouw zitten naost heur. D'r ligt een bos asters op de 



sprei. Ik nikke weeromme. In ei laeste bedde, veur et raem, ligt 
Mem. Ze ligt wit de ogen dichte, ik schoeve zo zachies a'k kan een 
stoel naast hein bedde, trekke dejasse uut en gao naost beur zitten. 
In iencnd dot ze de ogen Los. 

"Bin ie et, mien jonge?" zegt ze. 
"Dag Mem." 
Ik pakke heur haand. 
"Hoe is 't," vraag ik. 
"Et is goed daj' d'r binnen," zegt ze. 
"Sleup ie krek?" vraag ik. 
"Nee." 
Ze schuddet van nee, 
"Ik kan hier niet slaopen. D'r is hier altied mar lewaai, Ik kan hier 

niet slaopen. En a'k al slaope dan droom ik. Altied moe'k dromen. 
Altied zokke verschrikkelike rere dromen. En dan wo'k wakker en 
dan mien ik dat et waor is en dan bel ik om de zuster en die zegt dat 
cl niet waar is, dat die dromen niet waor binnen, mar ik wete niet a'k 
die zuster wel vertrouwen kan." 

Ze begint zachieser te praoten. 
"Misschien liegt ze me wel veur. Soms komt ze hietemaole niet a'k 

belle. Et is niks niet een aorige zuster. Ik daenke dat ze me niet lieden 
mag." 

"Och mat dat vaalt toch wel een betien mii Mem," zeg ik. "De 
zusters hebben et ommes hatstikke drok. Misschien is ze soms krek 
wit iene aanders doende, om die te wasken, of om et bedde even op 
te schudden en kon ze d'r zo in ienend niet drekt bij weglopen. Dat 
kan toch gebeuren? Et is gien kwaodwillighied, dat moet Mem niet 
daenken je. En ie moe'n je ok niet van die malle dingen in 't heufd 
haelen, Van die dromen en zo. D'r is ommes niks van waor. Dromen 
bin ommes nooit waor. Vertel dan es waar aj' dan zo mal van 
dromen." 

Ze kikt me even an. 
"Altied ei zelde. Et is altied de zelde droom, soms wel iwie keer 

in iene naacht, En altied bin 'k thuus in et oolde huus. Ik zie et altied 
zo dudelik veur me. Kiek as et echt is. De zunne schient en de 
kossebomen staon in de bluui en de hond ligt veur et huus in de 
zunne te slaopen. En ie, ie toolteren op de schommel die Fleit veurje 
znaekt hei in de wilde appelbdom. En ik stao in de wal, onder de 
grote ekkelbomen bi'j de mais te kieken dat daar op een grote batte 
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ligt te dreugen. Zo nuver, dat de kossebomen bluuien en dat de maïs 
ligt te dreugen. Mar dan iniens wodt et duusterd er. Wel eigenaorig, 
over et laand van Sibben kommen hele donkere wolkens anzetten, 
en dan in ienend zie 'k dat vreselike biest over et laand ankommen. 
Een moonster, krek zoaj' ze soms op die plaeties zien van duzenden 
jaoren leden. Een groot biest mit een lange stat en een lange maegere 
hals mit een kleine kop en glundige ogen en een lange tonge en 't is 
krek as d'r vuur uut zien ogen komt. Ik raoze daj' van de toolter of 
kommen moeten, daj' in huus gaon moeten, mar ie schommelen 
rustig wieder, krek as hej' me hielemaole niet heurd. Dan perbere ik 
om vot te kommen, van de wal weg naoret huus toe. Mar et wil niet. 
Ik lope wel mar ik kan mar niet hadde lopen, hoe a'k et ok perbere. 
Et is krek as wo'k tegenholen. Ik zweve as 't waore hiel zachies op de 
deure an en ik heure die draek aachter me an kommen. Hij haelt me 
in. Ik vule zien glundige aosem in 't laeste. Dan bin 'k toch as eerste 
bij de deure. Et liekt d'r op da'k veiligen wel in huus kommen zal, ik 
doe de klinke in de hoogte en dan vaalt et hiele klinkstel op de 
straote veur de deure. Ik kan de deure niet aachter me dichte doen. 
En dan wo'k altied wakker, krek as die draek me griepen zal." 

Ze beeft een betien. 
"Ik bin zo bliede daj' now bij me binnen. Gaoj' drekt niet weer 

vot? Ie moe'n me beloven daj' drekt niet weer vot gaon. le blieven 
altied mar zoe'n klein schoffien. Ie laoten me altied zo allienig. Dat 
kan 'k niet meer hebben. D'r staot hier nog een bedde leeg. Daor kuj' 
vannaacht wel slaopen. Ik zal de zuster vraogen as 't goed is daj' hier 
vannaacht bij me blieven. Dan bin 'k niet zo allienig. Ze vint et grif 
wel goed, et is zoe'n aorige zuster. Ze komt altied drekt a'k belle." 

"Rustig mar," zeg ik. "We zullen wel es zien, et komt allemaole 
wel goed." 

We zeggen een posien niks. Zwiegzem zit ik nst heur. Ik kiek in 
de ronte en zie et boek op heur naachtkassien liggen. 

"Lees ie nog?" vraog ik. 
Ze nikt. 
"Is 't een mooi boek?" 
Ze nikt weer. 
"Ik kan niet lange meer lezen. De ogen doen me zo gauw zeer de 

laeste tied. Ik wil dokter Lodewieks d'r es naor vraogen wat as dat 
toch wezen kan dat mien ogen zoe'n stok minder wodden. Vroeger 
kon 'kwel een boek aachter mekeer uutlezen en now moe'k nao een 
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peer bladzieden d'r aenlik al ruit uutscheiden. Zol ie dokter 
Lodewieks niet es veur me bellen kunnen? Dat hij hier es bij me 
komt om te kieken wat as me schut. Ik vertrouw him beter as de 
dokter hier." 

Ze begint weer te fluusteren. 
"Die dokter hier is niet te vertrouwen. Ik mag die kerel niet 

lieden." 
De deure gaot los en de zuster komt d'r in mit de thee. len veur 

iene gaot ze de meensken bij langes. Ik daenke an de oolde dokter 
Lodewieks die vroeger bij me kwam as me as kiend wat mekeerde. 
Ik was altied een klein betien sehoftig veur him. Fli'j leeft aljaoren 
niet meer, mar dat zat Mem mar niet vertellen. Ze zol et niet 
begriepen. 

"0k een koppien thee? 
Ik nikke van ja tegen de zuster. 
"Drink mar lekker waarm op," zeg ik tegen Mem, "aj't koold 

wodden laoten dan is d'r niks meer an." 
"Dat is now die aorige zuster," zegt Mem tegen me, "waora'kje 

van verteld hebbe, ze komt altied drekt a'k belle, a'k weer teer 
droomd hebbe en bange bin." 

De zuster glimkt. 
"Ik zal jow vanaovend veurdaj' slaopen pen wat geven waor aj' 

goed op slaopen kunnen, en af goed vaaste slaopen dan dromenjow 
grif ok niet zo reer." 

"Dat is goed," zegt Mem. 
Ik pakke de thee an van de zuster en kiek hein nao as ze de zael 

oflopt. Mem drinkt heur thee mi( veurzichtige slokkies op. 
"Smaekt et?" vraog ik. 
"Ja," zegt ze, "et is lekker. Neem ie d'r mar een zoolten koekien 

bi'j. D'r ligt een pakkien op et naachtkassien." 
Ik pakke een zoolten koekien. As ze bent koppien leeg het blift et 

even stille. Dan begint ze weer te praoten. 
"Misschien kuj' dommiet aj' op huus an gaon wel even bij dokter 

Lodewieks langes rieden. Hij kent jow ok wel goed. Hij kwam 
omznes altied bil je as je wat schilde. Af him now es vertellen dat 
Mem niet al te goed is, dat ze zo alliend is en dat ze soms van die 
malle dromen het, dan wee'k wel grif dat hi'j drekt komt. Pattie 
meensken klaegden wel es over him as dokter. Dat hij niet kwam as 
ze him reupen. Daor hebben wil nooit gien last mit had. As wil 
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verlet van him hadden dan kwam hij altied drekt. Aj' dommiet now 
es even bij him angaon. Ik zol zo bliede wezen as hij kwam. D'r is 
hier ok nog een bedde leeg, misschien kan hij hier vannaacht wel 
slaopen, dan bin 'k niet zo vreselik alliend. Af dat dommiet veur me 
doen willen, mien jonge, dan zo'k je toch zo daankber wezen." 

Ze pakt mien haand even. 
"Et is goed heur," zeg ik. "A'k dommiet vot gao dan gao 'k bi'j de 

dokter an. Zit d'r mar niet over in, ik weet wel zeker dat hij dan bij 
je komt." 

"Da's goed," zegt ze. 
Et is weer een posien stille. Ik lope naor et raem toe en kieke de 

ziekenhuustuun in. Et blad is van de bomen, de zunnebloemen 
bin vot. Et is winter. De straotlochten branen al. Ik lope weeromme 
naor et bedde. 

"Ik moete d'r zo staorigan vandeur," zeg ik. "Et is al duuster 
wodden ondertied." 

Ik buge me over heur henne en raeke mit mien lippen heur 
veurheufd an. 

"Cao dommiet nao et eten mar lekker slaopen," zeg ik. "Ik 
komme morgen weer." 

"Dat is goed," zegt ze. 
Ze praot niet meer over de oolde dokter, et is heur bliekber al 

weer uut et zin. 
"Ie moe'n et speltien nog even veur me pakken," zegt ze. "Ik wil 

mien speltien op hebben." 
"Speltien?" vraog ik. "Wat veur speltien het Mem et over?" 
"Et ligt in dat kleine platte deusien in et laegien van et 

naaclitkassien. Kiek d'r mar es in, et ligt bovenan, ie kun et zo 
vienen." 

Ik trekke et laegien los. D'r ligt een rollegien pepermunt, een eer 
flessien ooldeklonie, een peer schone buusdoeken, een string kralen 
en een klein plat deusien. Ik pakke et en doe et littien d'r of. Et 
speltien gleenstert in et locht van de laampe. Ik hole et in mien 
haand. De kleine zuiveren vlinder. 

"Bedoel ie dit?" 
"Ja," zegt ze, "spelde et mar even op mien jurk." 
Ik doe et, mien hanen trillen een betien. 
"Cao now mar," zegt ze as ze et speltien op het. Bij de deure kiek 

ik nog een keer aachteromme, mar ze kikt me niet nao. 
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Onderwegens in de auto naor huus toe daenk ik weeromme an 
vroeger. An Mein en Hans en mij op de heide. De bhrniende heide 
en de vlinder van zuiver. 

Et was krek as dat we verdoofd weren de weke of wat nao Helt 
zien wegraeken. De begraffenis en de peer weken d'r nao doe d'r 
zoe'n protte dingen riegeid wodden mossen. We weren - krek 
poppen, Mem en ik, poppen van een poppespeutder, poppen die 
gien eigen wil hebben, mar beweugen en leefd wodden deur de 
haand van de poppespeulder. Et was krek as hadden wij ok gien 
eigen wil. Et was een verdoofde droom. We deden de dingen 
automatisch, omdat et gebeuren mos, omdat et wark d'r now ien 
keer lag en daon wodden mos, omdat de wereld deurdri'jde. Et was 
zo gek, mar de wereld dri'jde gewoon deur, iedere morgen opni'j 
wodde ei dag, krek zoas et altied gaan was. Et was een verdoofde 
droom en et was pienlik om daor wakker uut te wodden doe de 
verdoving staorigan uutwarkt was. Ik kan me die peer weken nog 
zo goed veur de geest haelen. Mem en ik aovens tegere in et oolde 
huus. Die peer weken tegere, nooit ha'k et zo intens beleefd, nooit 
ha'k de sfeer van ei huus zo anvuuld, en a'k now weeromme daenke 
an et huus dan daenk ik aenlik alhend an die peer weken. An wat a'k 
doe vuulde. Dichte bij Mem, ze praatte mit me, wat as we doen 
mossen. Et kon allemaole niet zo blieven. Mem kon et 
boerderi'jgien niet alliend beredden. Een peer buren hulpen de 
eerste weken mit melken en zo, mar dat kon vanzels niet zo blieven. 
D'r zot wel niks aanders op zitten dan dat de boel verkocht wodden 
mos. 

Die donderdagaovend gong Mem niet op bedde. D'r bleef tocht 
branen beneden in de kaemer. Ik kon niet slaopen. Ik wus 
waoromme as ze niet op bedde gong. Eerder vandeweke was de 
veekoopman d'r west. De koenen zollen vrijdags naor de mark 
brocht wodden. Vannaacht gongen de koenén vot. Ze wol d'r bij 
wezen. Om een ure of twieje heurde ik de vrachtwaegen et hiem 
oprieden. Ik heurde stemmen butendeure. Ik heurde gekraek van 
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batten en ik heurde et gebeul van de koenen op 'e stal. Even docht ik 
d'r an om ok naor beneden te gaon om te kieken. Ik dee et niet. Ik 
heurde de vrachtwaegen et hiem weer ofrieden. Ik heurde Mem 
beneden de deure dichte doen. Et vee was vot. 

En nao de veekoopman was d'r een dag of wat laeter, iene van de 
karke kommen om mit Mem te praoten over et huus en et laand. De 
karke wol de hiele zwik wel kopen. Wil konnen d'r toch niet 
blieven. Naost de pastorie ston nog een klein husien leeg, et was van 
de karke. De hure was niet hoge, ze weren schoppelik, ze wussen 
hoe as we d'r veur stonnen. 

Et gong an. We verhuusden. De buren hulpen om et huusraod op 
'e boerewaegen te laeden. Et oolde huus was krek een vremd ding 
wodden. Et leek dood doe et leeg ston en et was makkeliker om vot 
te gaon as dat ik eerst docht hadde. Ik zat aachter op 'e waegen doe 
die et hiem ofrattelde. Mien schommel hong nog an de wilde 
appelboom. Wonder dat we nooit an de schommel docht hadden 
om die mit te nemen. Misschien da'k him morgen nog wel ophaelde. 
Op et hiem bluuiden de gaanzebloemen. Mooie witte bloemen mit 
gele hatties. Hoeveul ha'k d'r vroeger plokt veur Mem? 

We redden oons tegere in et kleine husien naost de pastorie zo 
goed en zo kwaod as dat gong. Een vetpot was 't niet. Mem hadde 
now wat centen van de verkope van et huus, et laand en de koenen. 
We verbouwden oons eigen eten op et stokkien grond dat bil et 
husien heurde en Mem gong iedere morgen uut warken naor dokter 
Lodewieks, et wâs een hiele stiekel nut de voete dat ze zoe'n 
warkhuus kregen had, en ze ni'jde thuus ok nog veur aandere 
meensken. 

Doe was et oorlog wodden, zomar van de iene dag op de aandere. 
We hadden as schoelejongen bil de diek langes staon doe de 
Duutsers d'r langes reden weren. Een lange riegel soldaoten op 
peerden, mit helms open lange jassen an en geweren op 'e rogge. D'r 
stonnen meer meensken an de weg te kieken. Zwiegzem. Manluden 
mit de hanen in de buse, gremietig kiekende, een vrommes mit een 
bonte schölk veur was overstuur, heur zeune zat an de Ofsluutdiek. 
Een peer meensken zwaaiden naor de vremde soldaoten. De 
soldaoten zwaaiden weeromme. 

Op et sehoeleplein wodde nargens aanders meer over praot. len 
van de jongen van de Striepeboer praotte schamper over de 
Keuninginne, dat die d'r vandeur gaon was. Wat haj' an zoe'n 
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meenske? Ei zol now eerst vule beter wodden veur de gewone 
meensken, dat hadde zien beu zegd. Die kreeg ok blatties en zo waor 
as dat in ston. 

Staorigan bekwam de praot over de oorlogen de soldaoten totdat 
ze een weke of wat laeter in ienend weer kwammen in ei dörp. Een 
peer auto's, een vrachtauto mit soldaoten en een peer moterrieders 
veurop. Ze gongen naor de pastorie. Die wodde vodderd. D'r 
wodden Duutsers in onderbrocht. D'r kwam een post en op et dak 
van et huus kwam een uutkiektoren te staon. Now hadden we ze 
vlak naost huus en in ienend leek et as dak op et schoeleplein een 
stok belangrieker wodden was. De erejongen vreugen me honderd 
uut. Wat as ze percies deden, de soldaoten in de pastorie, as d'r wel 
es scheuten wodde, as d'r wel es gevangenen henne brocht wodden 
die ondervraogd wodden mossen en a'k ze bi'j naachte wel es mit 
laampen seinen zag. Et was niet onaorig zoe'n belangstelling, eers 
wa'k nooit zo in tel. Now wollen d'r ok wel goenend bij me thuus 
kommen om te speulen. Ik hulde boot of. Ik vermaekte me zels wel. 

Ik weet de dag nog dat hij veur de eerste keer bij oons kwam. Ik 
zie him et pattien nog op kommen. Ik zat veur et raem. 

"Mem d'r komt een soldaot ei pattien op." 
Mem keek. 
"t Is iene hiernaost weg. Wat zol hij willen, Mem? Toch niks 

aekeliks, Mem?' 
"Welnee mien jonge." 
Mem gong naor de deure. Ik leup heur aachternao en bleef 

stiekem luustren aachter de keukendeure. Hij kwam om eier. Ze 
hadden zien dat we een kiepehokke aachter et huus staon hadden. 
As ze zo of en toe niet wat eier kopen konnen? Mem gaf him de eier 
mit en hij betaelde heur. Mii 'n beidend keken we him nao deur et 
raem van de keuken. Nao die eerste keer kwam hij vaeker. Altied 
om eier. Meerstal op een woensdagmiddag as ik vrij was van 
schoele. In 't begin wa'k zuvereen betien schoftig en duste ik niet mit 
Mem naor de deure toe, totdat ik op een keer bij de knienekappe 
was doe hij d'r an kwam. Ik zat op 'e huken bij de knien en praotte 
mit him en streelde mit mien vinger deur et gaes henne over et 
snutien en voerde him vasse knieneblatties. Hij hadde aachter me 
staon veur da'k d'r arg in hadde. Hij hadde tegen me praot. Alles 
kon 'k niet verstaon, mart meerste toch wel en hij hadde de knien 
ok een aaigien geven. Aenlik leek hij best aorig. 
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Hans hiette hij, vertelde Mem op een keer, en hij kwam uut de 
buurt van Bentheim. Ik wus niet hoe as Mem wus dat hij Hans 
hiette en ok niet hoe as ze wus waor as hij weg kwam, mar ik daenke 
dat hij heur dat een keer verteld het doe hij om eier kwam. Ik weet 
niet meer wanneer a'k d'r aenlik percies arg in kreeg dat Hans niet 
alliend woensdagsmiddags om eier kwam, mar dat hij ok wel es een 
inkelde keer op een aovend bil  oons kwam. Mem hadde d'r niks van 
zegd, mar op een aovend doe 'k wakker wodde, beurde ik stemmen 
in de keuken. Ik was zo ni'jsgierig wie as d'r was da'k et bek naor de 
zoolder toe zachies los dee en op 'e trappe staon gong om te 
luustren. Et was zien stemme. De ere morgen vreug ik Mem 
waoromme as hij aovens zo laete om eier kwam. Ze zee dat bil niet 
om eier kommen was, dat hij d'r zomar west hadde. Dat ze praot 
hadden, dat hij aorig was, mar da'k d'r mar niet mit aandere 
meensken over praoten mos, ok niet mit de kiender op et 
schoeleplein. Ik beloofde et. Ik hadde nog niks in de gaten. Mem 
hadde ommes geliek, hij was aorigen hij hul ok van knienen, krek 
as ik. Mar toch, argens was et niet in de haoke, krek as moch et toch 
aenlik niet dat hij aovens zo mar bil oons over de heerd kwam te 
aovendpraoten. Mem hadde geliek, d'r kon beter mar niet over 
praot wodden. Et was toch een vremde soldaot, iene die hier niet 
heurde, et was inderdaod beter as de meensken mar van niks 
wussen. 

En toch wussen de meensken et op een gegeven ogenblik. Hoe 
wus ik niet. Ik hadde nooit wat zegd. Mar ze wussen eten dejongen 
op schoele wussen et ok. Ik vuulde et, ze vreugen me niet meer over 
de soldaoten naost oons op de pastorie. Ze vreugen me niks meer, ze 
leuten me links liggen. Ik ston an de kaant en speulde now 
hielemaole niet meer mit. Ik ston tegen et stek van et schoeleplein en 
keek naor de spullegies of ik ston in mien oolde vertrouwde kleine 
hokkien waor de kraene en de wasbak zatten. Ik speulde zels niet 
meer mit doe de erejongen riddertien speulden. Dat ha'k altied mit 
speuld tot now an toe, omda'k d'r zoe'n protte van of wus. Zo now 
en dan deden we dat spullegien. De grootste en de starkstejonge was 
keuning, d'r weren soldaoten en rovers en ridders en ik was altied 
een preens, de zeune van de keuning. lederiene hadde zien vaaste 
rotte. Een rover wodde nooit ridder, een ridder nooit keuning. En de 
grote betonnen platte bak mit de hoolten toeken op et schoeleplein, 
waor as et ofval in gooid wodde, was et kesteel. We verbeelden oons 
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dat we oorlog voerden. De keuning, de preens, de ridders en de 
soldaoten an de iene kaant en de rovers an de aandere kaant. We 
verbeelden oons dal we op peerden reden mit loswapperende 
maantels om oonze schoolders. De jassen hawwe mit de mouwen 
om de hals kneupt, dat weren de maantels. Et was een prachtig 
spullegien, ie konnen al je fantasie d'r in kwiet. En ik fantaseerde 
zels wel es da'k een preens was. Aovens op bedde veur et slaopen. 
Een preens in een machtig mooi peteis. Mat ik moch niet meer mit 
doen. 

"Wie wil d'r riddertien speulen?" reup de grote jonge die altied 
keuning was. 

Een hiele kring kwam d'r omme henne staon. Ik ok. 
"Ie bin ridder, ie bin soldaot, ie bin rover." 
I-Ii'j verpatte de baenties zoas hij ze altied verpat hadde, totdat 

hl'j an nü'j toe was. 
"Ie bin preens," zee hij altied. 
Mat doe niet. Hij zee niks. Hij keek me alliend mar an en de ere 

jongen keken me ok an. 
"Ui'j dol niet meer mit, we willen him d'r niet meer bil hebben," 

reup ien van de ridders. 
"Zien mem gaot mit een mof," reup een rover. 
De woorden sneden as een mes deur me henne. Alle jongen 

lachten en ze steuven vol en begonnen an et ridderspul op heur 
peerden mit de wapperende maantels. Ik leup naor et stek en gong 
d'r tegenan staon. Ik heurde et lewaai op et schoeleplein niet meer, 
ik heurde de jongen niet meer lachen en angaan. Ik heurde alliend 
die woorden nog mat. Dan klonken ze hadde, dan klonken ze 
zachies, mat de hieltied klonken ze driegend. Zien rnem gaot mit een 
mof. Zien mem gaot mit een mof, 

Et is een prachtige zaoterdagmiddag op et best van augustus. 
Volop zoemeris eten toch kuj' al marken dat et staorigan op 'e haast 
angaot. An hiele kleine dinkies kuj' et zien. Et blad van de 
sepiepenboompies aachter oons huus wodt hier en daor al een klein 
betien geel. D'r zitten mooie roodglaanzende beien an en iene 
sepiepenpolle is et hiel wonder mit. An de iene toeke zitten troesten 
mit beien en an een aandere toeke zitten nog bloemen. Dat he'k nog 
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nooit eerder zien. Dat is naobtuui neffens Mem. Morgens kuj' ok 
zien dat et staorigan op 'e haast angaot. Vandemorgen hong d'reen 
hiel klein betien nevel over et veld en in de pollen tegen et huus an 
zatten de eerste spinnewebben en now op disse mooie middag bin 't 
allemaole moggies. Ik ligge d'r stille naor te kieken. Et liekt haost 
trek dat ze stille staon in de locht. Ze bin zo klein daj' de vleugelties 
haost niet bewegen zien. Dommiet gaon we naor de heide, die staot 
now in volle bluui. Vandemorgen vreug Mem a'k mit Hans en heur 
mit wol vandemiddag. Ze wollen naor de heide toe, zo mar een 
aende kuieren bij oons aachter et huus uut. Ik hebbe zegd da'k mit 
gong. As we aachter et huus uut, de bos deur naor de heide gaon, 
dan wi'k wel mit. Dan koj' toch gien meensken tegen, mar a'k mit de 
straote over moeten hadde, dan wa'k liever niet mit gaon. Et is mar 
beter dat de meensken et niet zien. Ik begriepe niet goed waoromme 
as Mem et dot. Ik viene Hans ok aorig, marde meensken dan? De 
meensken vienen dat et slecht is. De meerste meensken temeensen. 
De dokter grif niet, die is altied lieke aorig as hij bij oons komt. En 
de mannen van de karke ok niet, of zollen die d'r misschien niks van 
of weten? As ze 't niet goed vienen moe'n we misschien wel uut et 
huus en waor zollen we dan henne moeten? Mat misschien vaalt et 
ok allemaole wel een betien mit, misschien bin de jongen op et 
schoeleplein wel et alderminste. De jongen doen now ien keer niks 
liever as plaogen en hunen. 

Die middag lopen we mit 'n drienend de oolde menninge 
aachter oons huus uut naor de bos toe. We lopen deur de 
bos op éi west an. Op et west ligt de lappe heide. Alles staot 
in volle bluui, et is iene grote paorse lappe. Hans lacht, hij is 
vandemiddag haost nog aoriger as aanders. Hij strikt me soms deur 
et haor en hij tilt me mit een grote zwaai over een oolde dooie boom 
henne, die vleden Weke mit de hadde wiend grif omme wild  is en 
now midden over et pad ligt. Soms vergeliek ik Hans wel es mit 
Heit. Ik vraoge me of wie as aoriger is. Mar misschien is 't wel slecht 
om over zokke dingen te daenken. 

Hier en daor staon grote oolde knoestige vliegdennen op de heide 
en bentepollen en aandere kleine boompies: birken en honnebeien. 
Ieder jaor gaot d'r een koppeltien manluden de heide over om die 
jonge boompies d'r uut te trekken, eers gaot de heide d'r staorigweg 
an. Soms komt d'r een buundermaeker die een stok heide ofmi'jd 
om d'r buunders van te maeken. 
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"Hier gaon we even zitten. 0e, ik bin zuver waarrn van dat aende 
lopen." 

Mem poefl d'r van. Hans lacht en gaat naost heur zitten tegen een 
yliegdenne art, an de raand van de heide en de bos. 

"Gao mar even rondkieken," zegt Mem. "Kiek mar es as d'r ok 
wollegrös bluuit, mar ie moe'n niet te dichte bij et veentien 
kommen, zuj' me dat beloven?" 

"Et veentien staat ommes dreuge," zeg ik. 
"In 't midden is et altied een heden sobbig," zegt Mem, "daor hij' 

misschien wel in vot zakken. Ik wil in ieder geval niet hebben daj' d'r 
dichte in de buurt kommen. Dat moej' me beloven." 

Ik belove et en lope naar et veentien toe. D'r bluuit gien 
wollegrös, mar de gaegel rokt lekker, ik wrieve een peer blatties fien 
tussen doem en vinger. Et rokt kruderig. Ik lope wieder naar de wal 
an de raand van de bos. An de iene kaant van de wal ligt de bos en de 
heide, an de aandere kaant et laand en in de veerte kuj' de 
karketoren en et dôrp zien. Mar oons huus hij' krek niet zien en de 
pastorie ok niet, die gaon schoel aachter de karke. Ik klaustere deur 
de dreuge sloot. A'k an de ere kaant uut de sloot weget laand op zal 
zie 'k in ienend et stiekelvarken op et laand liggen, vlak bil et 
stekpaoltien. Et is een halfwassen iene. Wonder dat hij hini niet 
opruult. Zol hij me niet heurd hebben? Ik kieke d'r vlak bi'j. Hij 
slapt. Ik zie dudelik dat hij de ogies dichte het en et boekien gaaf 
hiel rustig op-en-daele. In de mime ligt hij te slaopen. Wat een 
prachtig besien, ik hebbe nog nooit zoe'n halfwassen stiekel- 
varkentien zien. Ik strele him veurzichtig over zien stiekelige huud, 
hij ruult hint niet op, hij stapt stiekem veerder. Ik zal et Mem en 
Hans vertellen dat hier een stiekelvarken ligt te slaopen, misschien 
dat ze et ok bekieken willen. Zo veurzichtig a'k kan gao 'k de bos 
weer in. Ik lope bil  et veentien langes naor de heide toe, ik zol ze 
now zitten zien moeten tegen die vliegdenne an op 'c raand van de 
heide, mat ze zitten d'r niet. Wat nuver, za'k ze es roepen? Nee, lao'k 
dat toch mar niet doen. Ik lope et pattien op deur de bos naor de 
heide toe. Et is now krek a'k stemmen heure. Etbinde stemmen van 
Mem en Hans. Hiel veurzichtig kom ik dichterbi'j. Aachter de 
vliegdenne is een klein bossien mit een eupen stee d'r midden in mit 
grote pollen bente. De grote jongen hebben d'r al es een hutte had. 
Ik stao vlak bil de bomen en douwe veurzichtig een peer toeken an 
de kaant. Dan zie 'k ze, midden in et bossien op et eupen plakkien 
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mit de bentepollen. Ze bin an 't vri'jen. Aenlik wo'k da'k et niet zag, 
ik zol me ommedri'jen willen en vot vliegen op huus an. Mar ik 
blieve staon en kieke wat as d'r gebeurt. Ik zie alles. Zo gaot et dus 
bij grote meensken, mar et is zo aekelik om et van Mem te zien. 
Aen!ik schaem ik me da'k et zie en toch kiek ik. Op et schoeleplein 
zitten dejongen nut de zesde klasse wel es aachter ien van de meiden 
van de winkelman an. Die vint dat wel mooi want ze het meerstal de 
grootste wille. Bezieden de ofva!bak, aachter op et schoeleplein, 
hadden ze heur een keer te pakken. ten van de jongen lag boven op 
heur. 

"Ze vrijen, ze vri'jen," reupen de ere jongen. 
D'r ston al rap een grote kring omme henne. Gien iene die in de 

gaten hadde dat de meester et zag en d'r op of kwam. Die het ze in 
schoele jacht. De grote jongen hebben wel vaeker verhaelen over 
maegies en vri'jen en zo. 

Ik kere me omme en lope weer naor et veentien toe, zonder d'r bij 
nao te daenken plok ik wat gaegeltoekies. Ik waachte hier totdat 
Mem me ropt. Totdat ze naor huus toe willen. Ik wol mar dat ik 
vandemiddag niet mitgaon was. 

Ik weet niet hoe lange a'k bij et veentien zeten hebbe; a'k Mem 
heur stemme heure. Ze ropt mien naeme. Ik roepe weeromme da'k 
d'r an komme. Ik komme in de bienen en lope weer op de heide of. 
Now zitten ze weer tegen de oolde v!iegdenne an. In et schaad. Ik 
blieve staon. 

"Now kdm n6w rdpt Mem. "Kom hier esje, et liekt wel daj' niet 
veerder durven. le bin toch niet bange?' 

Ik loop wieder. 
"Waor hej' west?" vragt Mem. 
Ik vertel!e van et veentien, van et stiekelvarken zeg ik niks. 

Misschien willen ze him hielemaole wel niet bekieken, dan hoeven 
ze et ok niet te weten. 

"Moej' es kieken," zegt Mem, "dit he'k van Hans kregen." 
Et is krek as is heur stemme een betien aanders as aanders. Ze het 

een klein vierkaant deusien in de haand. 
"Now maek es los," zegt Hans, "zo zicht hij ommes nog niks." 
Mem dot et littien d'r of. Op wat rose watten ligt een speltien. Ze 

pakt et beet en hooft et in et locht van de zunne. Et is een vlinder. 
Een vlinder van zilver. Ragfien en et gleenstert in de zunne. 
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Et regent. Ik hebbe mien oolde zwatte regenjasse antrokken 
vandemiddag. De tocht is donker. Ik daenke dat d'r nog vule meer 
regen komt. In de hal van et ziekenhuus slao ik de druppen van mien 
jasse. Ik bin an de laete kaant. D'r bin haost gien meensken meer in 
de hal. Op de baank in de hal zit Elly. Ze komt in de bienen as ze me 
zicht en lopt naor de glaezen deuren in de gang toe. Veur de deuren 
blift ze staon. Elly zal eenjaor of vuvendattig wezen. Ze is muuilik te 
schatten. Ze was d'r al doe Mem hier kwam. Ze hebben een 
schoffien op dezelde kaemer legen, mar ze was naachs te drok, Mem 
klaegde d'r over tegen de zuster. Ze kwam naachs et bedde uut en 
dan maekte ze Mem en de aandere vrouw op 'e kaemer wakker en 
zee dat ze vot wol. Naor huus toe, naor heur kiender. Die mossen 
ommes naor schoele en zij mos de trommegies mit brood nog klaor 
maeken. Ze perbeerden heur mit mooie praoties weer op bedde te 
kriegen, mar meerstal mos de zuster d'r an te passe kommen die 
heur wat ingaf waor as ze van in de soeze raekte. Now ligt ze alliend 
op een kaemer, mar overdag reist ze wat henne en weer deur de gang 
van de ofdieling en zit ze zo now en dan in de hal te kieken naor-de 
meensken. Ze komt ok nog wel es bil Mem. Praoten dot ze niet zo 
vule. Ze zit zo mar even bil Mem, of ze kamt heur et haor uut en 
soms helpt ze de zusters, op heur meniere, om wat smerige koppies 
en paanties naor et kleine keukentien te brengen en of te wasken. Ik 
lope de gang of. Ze het grif zien dat ik et bin, we kennen mekeer zo 
staorigan wel een betien. Ik lache tegen heur. 

"Dag Elly, hoe gaot et vandaege mit jow?" 
Ze zegt niks. Ze kikt me an mit grote wezenloze ogen. Ze kikt 

naor mien lange zwatte regenjasse. 
"Dag pastoor," zegt ze. 
Ze dri'jt heur omme en lopt weeromme naor de hal en gaot op de 

leren baank zitten. Ik lope wieder de gang deur. Mem is ok op een 
aandere kaemer kommen. Een kaemer mit twie bedden, mar ze ligt 
d'r alliend, et ere bedde is leeg. Ze mag d'r overdag ok of, krek as 
Elly. Meerstal zit ze in een stokkien van de gang dat ofscheuten is 
deur een peer glaezen deuren. Ik wil toch nog es mit de dokter 
praoten as et wel goed is dat ze zo allienig op een kaemer ligt. Et liekt 
me beter dat ze iene bil heur het, iene die nog een betien acht op 
heur geven kan, iene waor as ze nog es een peer woorden mit 
praoten kan. De hiele dag allienig kan haost niet goed wezen zij' zo 
zeggen. 
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A'k de hoek van de gang omme komme zie 'k heur an 't aende 
zitten aachter de glaezen tochtdeuren. In mekeer deuken as een 
bang voegeltien. Ze is maegerder wodden de laeste tied, ik bin zo 
bange dat ze d'r niet goed op toezien dat ze heur eten altied goed 
opet. Een inkelde keer bin ik d'r as de zuster et eten brengt. Et wodt 
bij heur daele zet en redde je veerder zels mar. Ik weet et wel, ze 
hebben et drok, mar Mem lat et eten gewoon staon en aset koold is 
dan lust ze de helte d'r niet meer van. A'k d'r toevallig bin dan voer 
ik et heur op, happien veur happien, lepel veur lepel, krek as ze nti'j 
vroeger dee a'k zatte te kieskauwen. 

"Een happien van Gesien, hap, toe dan mien jonge. En now nog 
een happien van Klaosien, grote jonge heur." 

Een happien van die en een happien van die en veur da'k d'r arg in 
hadde ha'k mien bod leeg. Ik kloppe op et raem. Ze kikt open lacht. 
Ze kent me. Ik doe de deure los. 

"Dag Mem." 
Ik pakke heur haand beet. 
"Dag mien jonge. Ik bin bliede daj' d'r weer binnen." 
Ik kieke om me henne. Veur et raem in de hoeke van de gang staot 

een kastboom. Een groten iene, mit ingeltieshaor, zuiveren slingers 
en mooie gleenstereuide ballen. 

"Wat een mooie kastboom hebben jim hier. Za'k de keersies an 
doen?" 

Ik kieke heur an. 
"Ja, gezellig," zegt ze. 
Ik lope naor de kastboom en doe de stekker in et stopkontakt. 

Toegelieke floepen de keersies an. 
"Waor hej'je sloffen, Mem? le moe'n niet zo op 'e kousen over die 

koolde vloer lopen. Dat geft ja zo koold op." 
"De kachel is an," zegt Mem. "Ik hebbe vandemorgen de kachel 

an zet, et is hier niet koold. De schostien moet alliend nog raegd 
wodden, mar de schostienveger hadde et te drok. Die kon niet 
kommen." 

Ze pakt heur tasse die naost heur op 'e grond staot en zuukt d'r in. 
"Wat zuuk ie, Mem?" 
"Mien breien, ik wil een steek of wat breien, ik hebbe een peer 

sokken op 'e pennen, die moe'n veur de winter klaor, mar ik kan dat 
breien nargens vienen. Wonder is dat, want vandemorgen ha'k et 
nog, doe he'k nog een aentien oftrokken." 
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"Et zal wel argens liggen," zeg ik. "We vienen et dommiet wel. ik 
helpe je dommiet wel even zuken, zet je tasse now mat henne, dan 
kuj' dommiet nog wel een tippien breien." 

"Dat is ok zo," zegt ze. 
"Van wie hef die mooie ansichtkaorte?" vraog ik. 
Ik wieze naor de kaorte die veur heur 2P  et taofeltien ligt. 
"Ik weet et niet," zegt ze. "Ik kan niet lezen wat as d'r op staot. ik 

bin mien brille kwiet. Ik daenk dat ze him hier steulen hebben. ik 
vertrouwe de dokter niet. Ie moe'n hier alles stief bij je holen, eers 
stelen ze je alles ont." 

Ze zet de tasse nog dichter naost heur tegen de stoelpote an. Ik 
lope even henne en weer. Tegen de ziedmure an staot een groot 
aquarium. Et is arg mooi. Schitterende kleurde vissies zwemmen 
henne en weer. Ik stri'je stiekem wat eten uut et bussien, dat op et 
taofeltien staot, in et waeter. De vissies schieten d'r op of. Een gele 
vis mit zwatte strepen over de ziede is et gruusaordigste. Hij is grif 
de baos in et aquarium. 

Mem komt in de bienen. Ik schrikke d'r van hoe slecht as ze lopt. 
Ze lopt veurover, rond in de rogge. 

"Waor zuj' henne?" 
"Ik gao even naor de keuken om waeter op te zetten. Dan zet ik 

dommiet een koppien thee. le blieven toch wel zo lange om een 
bakkien thee mit me mit te drinken?" 

"Mar dat kan hier toch niet, Mem. Hier hoej' toch gien thee te 
zetten. Dat doen ze hier toch veur je? De zuster komt dommiet 
ommes bil langes mit de thee en een koekien d'r bij. Gao now mar 
zitten je." 

Ze begript me niet. Ze heurt misschien mar kwaolik wa'k zegge. 
Ik neme heur in de aarm. 

"Waor woj' now henne je?" 
"Naor de keuken. Ik zuke de deure van de keuken, dan za'k 

waeter op 'e kachel zetten." 
Ze schosselt op 'e deure van heur kaemertien toe. Ik doe de deure 

veur heur los. We lopen mit 'n beidend et kaemertien deur, veur 
heur bedde en veur et taofeltien mit de stoelen en veur de spiegel 
langes. Ze zuukt de kachel en de waeterketel. 

"Ik kan 't now niet vienen," zegt ze. "Ik doe et dommiet wel." 
We lopen weeromme naor de gang en gaon weer zitten. Een 

schoffien zeggen we niks. Dan begint ze weer te praoten. 



"Ie moe'n hier blieven. Je moe'n hier mar blieven te slaopen. Jow 
kaemertien op 'e zoolder is klaor. Ik heb et vandemorgen klaor 
maekt. Ik hebbe schoon goed op bedde daon. Ik bin hier zo alliend 
en zo bange. Ik bin vaeke zo bange." 

Ze kikt me niet an. Ze zit veurover beugen in heur stoel. Dat zegt 
ze now iedere keer a'k hier bin. Ze is altied bange. Ik moete de 
hieltied blieven. Ze is bange veur de verschrikkelikste dingen. Veur 
de aekelikste dingen die heur naozitten. Ze is bange veur et geluud, 
ze is bange veur de stilte, ze is bange as een kiend. Ik kan et me 
indaenken hoe et is om bange te wezen as een kiend. 

Ik bin alliend in de keuken. Ik bin klein, hiel arg klein nog, ik gao 
nog lange niet naor schoele toe. Ik speule alliend op et zeil in de 
keuken mit een klossien. Een groot rood klossien da'k uut et 
ni'jkissien van Mem hebbe. Een klossien waor as wit gaoren omme 
henne wunnen zeten het. Ik hebbe zeurd om et klossien. Ik wol d'r 
zo graeg mit speulen. 

Ik rule et over et zeil. Et zeil is glad en et klossien wil wel rulen, 
mar bij iedere keer dat et in de ronte ruult, stuitert et iedere keer 
evenpies. Boven in et klossien zit een karfien waor as Mem et aende 
van de draod in vaaste dee. As dat karfien d'r niet in zeten had, dan 
hadde et grif nog beter rulen wild. Ik perbere zo veer meugelik te 
rulen. Tot an et mattien veur de deure, dat et klossien in zien vaort 
tegen hoolt. Ik wete niet hoe lange a'k al alliend op de keukenvloer 
an 't speulen bin. Ik kan nog niet op de klokke kieken om te zien hoe 
laete as 't is. In ienend hooI ik op mit speulen. Et is krek a'k me now 
in ienend eerst goed realisere dak alliend bin. Hielemaole alliend in 
de keuken, hielemaole alliend in et grote, oolde huus. Waor is 
Mem? Et is krek as dat Mem al uren vot is. Waoromme duurt et zo 
lange veurdat ze weeromme komt? Eers is ze nooit zo lange vot. 
Eers duurt et nooit zo lange veurdat ze weeromme komt. Ik luustre 
bil de deure naor et aachterhuus toe. Hiel in de veerte heur ik 
geluud..Ik kenne et geluud. Mem is bil de prikkebult bezieden et 
huus, in de wal bil de bi'jestal. Ik heure hiel in de veerte hoe ze de 
prikken mit et snumes kepot hakt op et dikke ieken blok wat as daor 
ligt. Ik perbere a'k bil de klinke van de deure kommen kan. Et lokt 
haost. Haost kan 'k d'r bil. Mit ien vingertien kan 'k haost an de 
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onderkaant van de klinke kommen. Mar de deure krie'k zo niet los. 
Ik bin alliend. Et is krek as de muren driegend op me of kommen. Et 
is krek as ze me plat drokken willen. En ik kan niet ontkommen. 
Gien iene is d'r die me helpen kan. Ik raoze om Mem. Ik roepe heur 
naeme. Dan luuster ik weer, mar ik heure alliend et prikkehakken in 
de wal. Ze heurt me niet. Ze maekt zeis vuus te vuie lewaai om mien 
stemme heuren te kunnen. ik raoze weer. Et is krek as de muren nog 
dichter op me of kommen. Ik gao op de vloer tegen de deure an 
zitten en ik goeie zo a'k nog nooit goeld hebbe. Dan dot Mem de 
deure los. Ze is d'r weer en nemt me op 'e schoot. Ik bin niet alliend 
meer. Ze dreugt mien traonen mit de tippe van heur schölk en even 
Iaeter speul ik weer op et zeil van de keukenvloer en perbeer hoe veer 
a'k rulen kan mit et rood hoolten klossien. 

Mem komt weer overaende. 
"Woj' even omme lopen?' 
Ik neme heur weer in de aarm. 
"Ik zal even een kokeskrone haelen," zegt ze. "Dan hej' wat veur 

bij de thee. In de keuken staot nog een kladde vol op et rim boven et 
aanrecht. ik hebbe et vandemorgen van de jonge van de bakker 
huilen." 

We lopen tegere heur kaemertien weer in, mar de kokeskronen 
bin d'r niet, krek as de waeterketel en de kachel d'r niet binnen. Ze 
lopt mit me mit de deure weer uut. Ze praot niet meer over de 
kokeskronen. We gaon weer zitten. 

"Ik bin mu," zegt ze. 
"Slaop mar wat," zeg ik. "Gao mar wat in de stoel zitten te 

slaopen." 
Ze nikt. Even laeter slapt ze. Ik zie et an heur riegelmaotige 

aosemhaeling. Ik pakke mien regenjasse. Ik zal vot gaon now ze d'r 
niks van vernemt. Ik zal heur niet meer wakker maeken om te 
zeggen dak naor huus toe gao. Ze zal alliend mar weer bange 
wodden en vraogen a'k niet blieven kan omdat ze zo alliend en 
benauwd is. Ik doe de glaezen deure aachter me dichte. Et liekt een 
vlocht, misschien is et dat ok wel, mar et is wel et beste. Gien meens 
die him indaenken kan hoe zeer et dot om op disse wieze vot gaon te 
moeten. Et is me as d'r een mes riegelrecht in et hatte steuken wodt. 
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An et aende van de gang kere ik me nog een keer omme. Ik zie et 
kleurige aquarium, de branende lochies in de kastboom en Mem, 
die veurover beugen zit in heur stoel en slapi. Dommiet zal ze 
wakker wodden, ze zal niet weten da'k d'r west hebbe. Ze zal heur 
wel weer alliend vulen en bange wezen en ommetiezen in et verleden. 

Buten aosem ik de kooide winterlocht in. Ik kieke naor de 
verlochte raemen van et ziekenhuus. Mem heur kaemer is niet 
verlocht. De kaemer an ei aende van de gang wel. De kaemer van 
Elly. De gedienen bin los. Ik zie heur mit de kleren an op bedde 
zitten. Ze hoolt een spiegel inde haand en kikt d'r in, onofgebreuken 
en stille kikt ze in de spiegel. 

Ei is veurbi'j. De oorlog is veurbi'j. In ienend was ei toch nog 
gauwer gebeurd as dat de meensken docht hadden. D'r was al zo 
vaeke docht dat et vlogge oflopen wezen zol en de hieltied was et niet 
zo en duurde de oorlog mar deur. Mar now is alles veurbi'j. De 
Canadezen reden vandemorgen deur et dörp. De Duutsers bin vot. 
Een peer daegen leden bin ze vot gaon uut et dörp. Op een morgen 
in alle vroegte. Ik wodde wakker van et geluud van de auto's en de 
moters om een ure of vufe. Ze reden naor et oost in. Waor henne 
wee'k niet. De pastorie was die morgen leeg. D'r stonnen gien auto's 
meer veur, d'r leupen gien soldaoien meer omme en de vlagge mit et 
haokenkruus d'r op wapperde niet meer uut et dakraem. Ei was 
iniens zo wonder stille. Hans is ok vot. De laeste daegen het hi'j niet 
meer bil oons west. Ei is grif wel meer as een weke leden dat hij veur 
ei laeste bil  oons west het. Ei kon iedere dag zo veer wezen dat ze 
vot mossen, de oorlog was verleuren. Doe hij de laeste keer bil oons 
was bin 'k d'r niet bil bleven, ik wete niet hoe lange as hij d'r west 
het, doe 'k laeter weer in huus kwam was hij al vot. Mem praotte 
nargens over, die aovend niet, de daegen d'r nao ok niet en ik 
hebbe heur nargens naor vraogd. 

Now is et feest. In ei dörp hebben de meensken de vlaggen uut 
steuken. Boven op de plaeise van de Striepeboer staot ok een 
vlagge. Op 'e naaide van et dak. Indertied was hij bRede dat de 
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Duutsers kwammen. Alles zol aanders en beter wodden. Hij is 
bliekber ok bliede now ze vot binnen. Et is makkelik aj' alle kaanten 
uut kunnen. Uut de bos weg kiek ik naor et feestende dörp. Hier in 
de bos hewwe husien speuld tuit Lieneke. Hier zat ze heur 
wiegelieties te zingen. le kun kwaolik meer zien dat d'r speulhusies 
west hebben. D'r liggen alliend nog een peer verroeste blikken en 
wat diggels. Zol dat nog van oons wezen? Ik geve een trap tegen ien 
van de blikken. Et komt tegen de stamme van een ekkelboom te 
lane. 

In de veerte zie 'k de koster over de iaene fietsen naor de karke toe. 
Die zal henne te klokkeluden. Midden in et dörp lopt een koppeltien 
manluden. Waor zollen die henne zullen? Op 'e hoek staot een 
koppeltien schoelejongen. Uut de bos weg zie ik et dörp. ik durve d'r 
niet naor toe. Is et veur oons ok feest? ik bin bliede dat de oorlog 
veurbi'j is, mar Hans was gien minne kerel. Zol!en de meensken d'r 
now veerder gien acht meer op slaon? Et is now haost krek 
as doe 'k klein was en an 't speuien was in de grote buit mit 
geel zaand. Doe heurde ik in de veerte de stemmen van de 
schoelejongen die in de bos au 't speulen weren. Ik duste d'r niet 
henne. Waoromme toch niet? Waor wa'k doe toch bange veur? As 
ze d'r de ere dag weer weren dan zo'k d'r henne gaon en ik speulde 
wieder in de zaandbult. A'k goed luustre dan kan 'k de stemmen van 
de jongen now ok heuren, en ik durve d'r weer niet naor toe. 

Et is wonder, mar et koppeltien manluden is oonze weg inlopen 
en ze bin oons huus niet veurbi'j gaon. Ik hebbe d'r omme docht mar 
ik hebbe ze niet veerder oonze weg inlopen zien. Waor zollen ze 
henne gaon wezen? Naor et huus van de Striepeboer om een borrel? 
Hij het grif nog wel een peer flessen draank in de kelder staon. De 
Striepeboer is niet minder van de oorlog wodden. Of zo'k me toch 
verzind hebben en is et koppeltien manluden gewoon veerder et pad 
inlopen zonder da'k et zien hebbe? He'k zo staon te dromen en te 
fantaseren dat me dat ontkommen is? Ik moet zo staorigan mar 
weer es terogge naor huus toe. In et dörp is niks meer te zien. Et is 
eterstied. De jongen staon niet meer op 'e hoeke. Op de pastorie 
staot now ok een vlagge. As d'r weer ni'j stiekeldraod te kriegen is 
dan moet om et laand aachter oons huus ni'j stiekeidraod henne. Et 
oolde is verroest. Ik lope de slootkaant daele naor huus toe en 
kliiiime over et hekke op oons hiem. Et is zo stille om huus henne. 
Zo wonderbaorlike stille. Krek zo stille as op 'e dag dat de Duutsers 
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vot weren. Waor zo' Mem wezen? Misschien zit ze op me te 
waachten mit et eten. Ik trekke de klompen uut op et stap en doe de 
aachterdeure los. In et aachterhuus zit Mem op de oolde stoel die 
daor staot. Heur rok zit schieve en heur haor is vot. Et ligt naost 
heur op 'e grond. Ze is kael knipt. Et koppeltien manluden! 

Ik verbarg mien heufd in heur schoot. Ik vule heur haand over 
mien heufd. 

"De meensken bin zo dom," zegt ze. "De meensken bin zo dom." 
In de veerte hidt de koster de klokke. Et is eterstied. 

Mids feberwaori. Et is zoe'n vremde middag. De locht zit vol mit 
gaanzen. De hiele dag al. Doe 'k vandemorgen zat te broodeten 
heurde 'k ze butendeure al in de locht. En now 'k in de auto zitte en 
naor et ziekenhuus riede zie 'k ze in grote kloften over vliegen. Waor 
aj' ok kieken, ze bin overal. In grote koppels vliegen ze van oost 
naor west. Naor et lesselmeer toe. Daor zullen ze bij mekeer 
kommen, al die duzenden gaanzen, en daor weg zullen ze weeromine 
vliegen naor huus toe. Hoge Skandinavië in. Spietig da'k ze in de 
auto niet heuren kan. Wat zo'k now graeg buten wezen in et laand 
aachter et oolde huus. Daor het zo vaeke naor ze staon te luustren. 

Wat een hael aenlik da'k et oolde huus indertied weeromme 
kopen kon. Mar ik bin now niet in et oolde huus, ik bin in de auto 
onderwegens naor et ziekenhuus. Hoe vaeke zo'k disse rit nog 
maeken? Niet vaeke meer. Et gaot zo hadde aachteruut. Ze is niet 
meer bil kennis. Een peer daegen al niet meer. Ze zal me nooit weer 
kennen, ze zal mien naeme nooit weer zeggen, ze zal mien stemme 
nooit meer heuren, ze zal nooit weten wie Rob is, ik hebbe et heur 
nooit verteld. Moe'k daor spiet van hebben? 

A'k deur de gang lope kiek ik in de kaemer van Elly. Ze is d'r niet, 
de kaemer is leeg. Ik gao de kaemer d'r naost in. Et is schiemerig in 
de kaemer, et gedien is half dichte. Ik schoeve et een klein betien 
eupen en hange mien jasse over een stoel. Ik heure heur 
aosemhaeling. Et is een snorkend geluud. Iedere keer weer. Ik kieke 
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naor heur. Soms kreunt ze, krek as ze piene het, mar ze het gien 
piene. Ik hebbe de dokter d'r naor vraogd, ze krigt spul tegen de 
piene, dat vule piene kan ze nooit hebben. En toch heurt et krek zo. 
Ik verschoeve een betien mit mien stoel. Et krast over de vloer. Ik 
schrikke van et geluud, ze zal et niet heuren. Ze het de ogen los, mar 
ze zicht me niet naost heur zitten, heur ogen kieken zonder doel 
naor een bepaold punt in de kaemer, waor as niks te zien is. Soms 
perbeer ik as ze me toch niet zicht. Ik bewege mit mien haand veur 
heur ogen langes, ik gao veur heur staon zodat ze me wel zien moet, 
mar heur ogen verraoden gien inkelde veraandering. Lieke star as 
altied kikt ze recht veur heur uut. 

Ze is onrustig vandemiddag. Heur hanen bewegen over et witte 
laeken henne en weer. Ze tiest an de sprei omme. Heur hanen bin 
maeger wodden. Ik kieke naor de twie smalle gooiden ringen om 
heur vinger. Ik neem heur haand in mien haand, mar ze blift 
onrustig kreunen. Ik perbere heur heufd een betien te verleggen en 
schudde et kussen een betien op, dat ze wat hoger komt te liggen. 
Mit een nat washaantien veeg ik even over heur veurheufd. Dan 
gao 'k weer op 'e stoel naost et bedde zitten en ik waachte. Waorop? 
Wat zol d'r gebeuren kunnen? Zol ze zo in ienend wegraeken 
kunnen, now ik hier naost heur zitte? ik perbeer te luustren hoe 
riegelmaotig as et snorkende aosemhaelen is. As et niet een keer 
overslat. Et slat niet over. Ik komme in de bienen en lope wat henne 
en weer, kieke deur et raem en neme een peer slokken waeter uut een 
glas dat op 'e taofel naost de wasbak staot. Dan gao 'k weer op 'e 
stoel naost et bedde zitten. Ik mag zo lange blieven a'k zels wil. 

De zuster komt de kaemer in. Ze zegt me dag en kikt bij Mem. Ze 
strikt heur mit de haand even over de wange en vuult heur poise. 

"Hoe is et," vraog ik as ze klaor is. 
"Riegelmaotig, mar stadrigan zwakker," zegt ze. 
"Hoe lange kan dat zo nog duren," vraog ik. 
Ze haelt de schoolders op. 
"We kun 't nooit mit zekerhièd zeggen. Een dag of wat, misschien 

een weke, misschien wel langer as een weke. Et is ok mar krek hoe 
stark as et harte is." 

"Dus ik hoeve vannaacht niet te blieven?" 
Ze kikt me an. 
"Nee, daor is gien inkelde reden veur. Jow gaon dommiet mar 
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gewoon naor huus toe. En moch et al in ienend hadde aachteruut 
gaon, dan kriej' vanzels drekt bericht." 

Even is et stilte. 
"Ze is nat," zegt ze. "Ik moet heur verschonen." 
Ze pakt schone laekens uut een kassien. Ik lope d'r uut. Op de 

gang lope ik wat op-en-daele. Ik stao even stille veur et aquarium. 
De vissen kieken ni'jsgierig naor de punt van mien doem tegen et 
glas an. De zuster komt de deure weer uut. Ze douwt een taofeltien 
op wielegies veur heur uut. De smerige laekens liggen d'r op. 

"Jow kun d'r wel weer in gaon heur," zegt ze. 
Ze lachteven tegen me. Ik gao de kaemer weer in. De zuster het de 

gedienen weer halfdichte trokken. Ik laot et mar zo. In de kaemer 
rokt et naor ooldeklonie. Mem heur haor is netties kamd. Heur 
heufd ligt rustig op et witte kussen, zels heur hanen bewegen now 
niet meer zo onrustig as eerder op de middag. Ik trekke mienjasse 
an en doe mien sjale omme. Ik kan hier altied ok niet zitten blieven. 
Et is ommes ok niet neudig da'k blieve, neffens de zuster Ik buge me 
even over heur henne, raeke mit mien lippen heur vel even an en lope 
de deure uut. 

Die naacht wor ik wakker van de tillefoon die op et naachtkassien 
naost mien bedde staot. Even mien ik dat et de wekker is, dat et 
morgen is, zeuen ure, tied om d'r of te kommen en naor et wark te 
gaon. Hiel even mien ik dat mar, dan bin 'k klaor wakker en weet ik 
wat as d'r is. Et ziekenhuus. A'k drekt kommen kan. Et is toch in 
ienend een stok minder wodden. Ik trekke me an en riede naor et 
ziekenhuus toe. De naacht is helder. De steerns staon hoge an de 
locht. De maone is haost hielemaole rond. D'r bin haost gien 
aandere meensken op 'e diek. Twie ure, wie zei d'r ok op 'e diek 
wezen moeten. Alliend een peer vrachtauto's zie 'k. Morgen is d'r 
veemark. Grif auto's die hier en daor vee ophaelen moeten veur de 
mark. 

Op de gang staot de zuster. Een ere zuster as d'r middags was. 
"Jow bin te laete," zegt ze. 
Mem is d'r niet meer. Et was zo mar oflopen west. Zo vlogge 

hadden ze et zels ok niet verwaacht. Even naodat ze mij beid 
hadden was 't hatte in ienend stille staon bleven. A'k mar een kertier 
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eerder west hadde. Ik lope mit heur mit de kaemer in. Daor ligt 
Mem. Zo onwezenlik stille. Fleur ogen bin dichte. Fleur hanen 
stilder as ze al die weken west hebben. Fleur gezicht zo inbliek, mar 
ok zo Jong, zo viiie Jonger as vandemiddag. Et is krek as alle lieden 
en alle ellende, alle angsten en malle dromen in ien keer vot binnen, 
dat alles van heur of gleden is en dat ze now slapt. Hiel rustig, krek 
as alles goed is. Ik wete niet hoe lange a'k al naost heur zitte, de 
zuster is de gang op gaon. Rk overaende komme om naor huus te 
gaon vaalt mien oge op et naachtkassien. Op et naachtkassien ligt et 
speltien. Da'k dat vandemiddag niet zien hebbe. Doe het et d'r toch 
grif ok legen. Ik pakke et van et kassien en hole et tegen et locht. Et 
zuiveren speltien gicenstert. Veurzichtig doe 't et in de buse- van 
mien jasse en ik lope veur et laeste de kaemer uut. 
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Ofscheid 

Rob belt en vragt ast goed is dat hij dommiet even an komt. We 
moe'n even praoten, hi'j het me wat te vertellen. Ik zeg dat et goed is. 
Ik weet waoromme as hij komt. Ik weet wat as hij aanst zeggen 
gaot as hij bij me is. Ik heb et de laeste peer maonden an him markt, 
ik heb et zo krek an zien stemme heurd. 

Ik waachte totdat hij komt en doe de deure los as hij anbelt. Hij  
zit tegenover me. Zien jasse het hij over een stoel hongen. 

"Weej' wel waoromme a'k je zomar in ienend beider' 
Ik nikke van ja. 
"Ik daenk et wel," zeg ik. "Ik heb et de laeste tied wel an je 

verneumen." 
Hij stikt een sigerette op en schoft et askebakkien naor him toe. 
"Ik gao bil Leo wonen," zegt hij. 
Ik zegge niks. As een mes snieden die stokmennig woorden deur 

me henne. Ik zol et uutraozen willen, da'k niet zonderhim kan, mar 
ik doe et niet, ik laot me niet gaon. Et zol d'r alliend mar muuiliker 
deur wodden. 	- 

"Leo het ruumte zat. Now ja, ie hebben et ommes al lange wel 
vuuld." 

"Ja," zeg ik. 
Et is stille. Butendeure toet een auto. D'r vligt een klein 

vliegtugien deur de locht mit een reklamebosschop d'r aachteran. Ik 
kan niet lezen wat as d'r op staot. 

"Ikvien et zo rottige ellendig veurjow," zegt hij. 
"Et hindert niet," zeg ik. "Zokke dingen gebeuren now ien keer. 

Wat zegt Ria?" 
Hij haelt de schoolders op. 
"Et zelde as ieje. Zo gaot et now ien keer. We hebben d'r lange 

over praot. Ze blift in et huus wonen. Aachterof bekeken was et 
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vanzels stom om te trouwen, mar ja, et leek dat et zo heurde en ik 
vun heur toch ok wel aorig en now aenlik nog wel, mar toch..." 

Butendeure heure ik stemmen van kiender. De kiender van de 
buren. 

"Ik hooi van Leo," zegt hi'j. "Ik kan d'r niks an doen." 
"Et is goed," zeg ik. 
Hij komt in de bienen, drokt de half oprookte sigerette nut in et 

askebakkien veur him op et taofeltien en trekt zien jasse an. 
"We zien mekaander grif nog wel es, bij Jonathan of zo. Ik hope 

dat et goed mit je gaot. Dag." 
Ik laot him de deure nut. Weeromme in de kaemer gao ik aachter 

et gedien staon en kieke totdat ik him et plein oplopen zie naor zien 
auto toe. Aanders kikt hij altied nog even en zwaait as hij me zicht. 
Now kikt hij ok, mar hij zwaait niet. Hij kan me niet staon zien. De 
auto ridt vot. 

Was dit now gelok? Wat is gelok aenlik? Gelok is as een vlinder, 
een henne en weer fladderende vlinder die mar kwaolik te vangen is. 
En as 't je lokt, aj' him vangen en af kieken willen hoe as gelok d'r 
uutzicht, dan ontkomt e.tje en vligt etje uut de hanen waor af et zo 
goed mit beet pakt hadden. En wat overblift is alliend mar een klein 
betien stof. En spiet dat alles veurbi'j is. 

Ik kere me omme. Nog nooit het et huus zo verschrikkelike leeg 
west. Ik zette een plaete op. Jesu meine Freude. Misschien gao 'k 
vanaovend wel naor Jonathan toe. Waoromme zol ik niet allienig 
naor Jonathan toe gaon? Waoromme zo'k dat aenlik niet durven? 
D'r is ommes niks an te durven. Ik gao d'r gewoon henne, ik gao bij 
de tap zitten, ik bestelle me een glas rosé, ik lope wat henne en weer 
en ik praote mit alle oolde bekenden en misschien, misschien gao 'k 
wel mit iene mit naor huus toe as Jonathan om drie ure dichte gaot. 
Waoromme aenlik niet? Mar as et dommiet aovend is dan za'k niet 
gaon, alliend in mien fantasie droom ik d'r van. Mar ik zal et niet 
doen. Ik zal et niet durven. Liekemin as ik naor de bos toe duste 
doe 'k alliend aachter et oolde huus an 't speulen was in de hult mit 
geel zaand. 

Buten brekt de zunne deur de wolkens. Et oolde huus. De bomen 
wo'n gruun, dommiet zullen de zoegepappen weer bluuien in de 
hoge iekenwal, de appelboom waor as mien toolter an hong zal in de 
bluui staon en de hempies in de roegte van de sloot zullen eupen 
gaon. De schaopebloempies bluuien al en de pinksterbloemen ok al 
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haost in et lege laand an de aandere kaant van de ringsloot. D'r 
moe'n aenlik neudig wat toeken van de vleerpollen snuuid wodden. 
De boel verwildert te vule en de drie birkeboompies moe'n ok wat 
bekubbed wodden, willen 't mooie bomen wodden. Misschien da'k 
d'r morgen henne gao. Ik daenke da'k dat mar doe. Ik zal de loeken 
veur de raemen weg doen. Ik zal de raemen los zetten en ik zal alle 
oolde plakkies opzuken. De prikkebult, de drinkerskoele en ik zal 
zien as d'r nog theebloempies binnen. En ik zal de locht inaosemen. 
De locht van vroeger. De locht van et oolde huus. 
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