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"Streektaal staat tegenwoordig weer sterk in de belang- 

stelling. Tot nu toe is in de Alblasserwaard en de Vijf- 

heerenlanden weinig detailonderzoek verricht naar plaat- 

selijke en regionale verschillen. Het is hoog tijd dat 

daaraan wat wordt gedaan." 

Dit zijn de openingsregels van een persbericht van de 

Stichting Publikaties Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, 

te vinden in Oud-Gorcum Varia nr. 13 van september 1988. 

De laatste tijd wordt inderdaad meer aandacht besteed aan 

het dialect, de bijzondere spraak van een streek of 

plaats, voor zover ze afwijkt van de algemene landstaal. 

Ook de spreektaal van de echte, oude Gorcumers valt 

daaronder. 

Er is weinig over en in het "Gorcums" geschreven. Behal- 

ve enige vrij recente carnavalsgeschriften verscheen in 

1866 een publikatie in onvervalst "Gorcums". Het 

geschrift is ontsproten aan de fantasie van de in 1815 

in Gorinchem geboren onderwijzer Pieter van Zutphen, van 

wie mag worden aangenomen dat hij de volkstaal dagelijks 

hoorde uit de mond van zijn leerlingen en plaatsgenoten. 

,P. van Zutphen verkreeg in 1833 de bevoegdheid onderwijs 

te geven, waarna hij zich bekwaamde in de moderne talen. 

Sedert 1844 gaf hij als huisonderwijzer taalonderricht aan 

huis. Toen in 1871 de Hogere Burgerschool van start 

ging, werd hij aangesteld tot leraar Frans en Engels en 

later ook bij het gymnasium. Op 75-jarige leeftijd stond 

hij nog voor de klas. 

P. van Zutphen verwerkte de platte volkstaal, opgetekend
uit de mond van een bejaarde hulpoppasser in het ZiekenGasthuis, tot een brief over de nadagen van de Franse
tijd. De brief wordt gevolgd door een samenspraak van
twee dames uit de volksklasse. De auteur-, die diaken
was, bestemde de opbrengst van het boekje voor het Diakonie-Armhuis, dat ten gevolge van een cholera-epidemie
geldelijke steun goed kon gebruiken. De opbrengst was
f 168,80.
Het bij de firma J. Noorduijn en Zoon te Gorinchem gedrukte boekje is vrij zeldzaam. Bij gelegenheid van het 80jarig bestaan van de Historische Vereniging <ud-Gorcum
biedt het bestuur de leden een facsimile-uitgave van
deze brochure aan. Voor reproduktie is gebruik gemaakt
van het boekje dat het lid L.A.W. Noorduijn lang geleden
aanbood voor de bibliotheek van de vereniging; daardoor
is een exemplaar bewaard gebleven. Wel ziet het originele boekje er wat smoezelig uit en heeft de tand des tijds
eraan geknaagd, maar dat doet aan de inhoud niets af.
Door deze heruitgave kan de huidige generatie kennis
nemen van het "Gorcums" van bijna 125 jaar geleden.
Gorinchem, augustus 1989

Bestuur van de Historische 

vereniging Oud-~orcum 


VOORREDE.

Tot dier toe aarze& ik steeds aan Lt verlangez aan
sommige vrienden, om eenige mijner opstellen in (Ze Gorinc h s c h e v o l k a h l door den druk verhijgbaar te atellem,
te volcloen :te wel o ~ e ~ t u i dat,
j d heveel genoegen dergelijke
stukjee zelfs bij tamel5ke voordragt mogen geven, zij bij de
nalezing zeer veel van die veronderakEde waarde plegen te
verliezen.
N u echter & weeselike, heerbchde ziekte h r e qfers
uit ona ntùì%m wegmkte, en & k e r k t e geldmidclelen van
& diakonìekaa der flervormden alhier de opname i n Aet
Armhuia va?z vader- o# moehloos geworden kincleren vooreerst onmogelijk mauktm, ntb bragt men pligtgevoel, om althans &w deze uitgave te t;ucA&n de verzorging &er ongelukkige kinderen te kywedìqen, mijne woegere leztoaren
tot zmggen.
I k heb i n deze twee q s t e l h de ui.hprauk van onze volkstaal in h r e eigenaardiglieh zoo nauwkeuhg rnogel;jk cloor
de spelling pogen af k beelden: zoodat b. v. ik hier sun,
daar zun h6 geschreven, aZ naardat een sclierpe of zacAt8
medeklinker aan die uioor@ees voorafgaat, en steeh zun aan
Aet begin
een rolzin, welk verschil men is liet preken
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V O O R R E D E .

onzer co 2ksrE-Zasse i k i t l e l ~ k X nn opmerlen ; ~kraro?~)
.?cir'ee/'
ik ook dal1 s e , dal1 clie, dat i enz.
PGr den briej plaat8 ik lot toelichting daarvan een gerleelte der voorafqraak, welke ik ook bij Aet lezen van dien
brief, als 6;;idrage in ons dep. t. N. v. 't Alg., ter cpheZ&ring noodzakelijk achtte.
Bat de kogers van deze opstellen onder het lezen diraman
eenig genoegen mogen smaken, en bovenal dat &t liqdadìge
&el bereikt m d e , is de wenseh van

DEN SCHRIJVER.

Eeiiigcn tijd ge:edeii de ziekeii in ons Gasthuis bezoekeude,
trof ik tot liunne verpleging een tijdelijke11 oppasser aííii,
daar geroepen om de taak vali den vasten bediende, gedurende diens kortstondige afwezigheid, te vervullen. Met
dien tijdelijken oppaser (een type van een man uit Gorinchem's volksklasse en een oud bekende van mij) knoopte
ik een praatje van den dag aan; en daar ik een baas van
eene kokarde op zijne oude pet bemerkte, vraagde ik hem
ouder andere, of hij ook nog den Franschen tijd beleefd
en ,het bombardement van oiize stad bijgewoond had.
Mijn oude bekende verschoot, bij het hooren mijner vraag,
van kleur, kraamde ten aanhoore van de aanwelige patienten en mij verscheidene min of meer aardige bijzonderheden uit, en geraakte meer en meer in vuur, toen hij de
groote bewondering bemerkte, waarin zijn verslag de zieke
toehoorders bragt. Ook ik luisterde met genoegei baar
hem, en bij liet naar huis gaan kwam mij de gedachte
voor den geest, dat liet, bij de toenmalige, heugelijke
herinnering aan onze verlossing van de Frausclie overheerscliiiig, welligt aan mijne medeleden niet oiigevallig
zoude zijn, een vlugtig verhaal in oiize voikstaal over eeiiige
gebeurtenissen van dien tijd aan te hooren.
Daartoe heb ik dien ouden bekende, ouder den
van KEESOOM,een langen brief aan zijn neef HANNESKE
laten sclirijven. Mogten sommige punten daarin onbelangrijk schijnen, eenige uitdrukkingen wat onbeschaafd of ruw
klinken, of de bewerking hier eu daar onregelmatig voorkomen, men gelieve dan in het oog te houden: dat ik een
man uit onze volksklasse over allerlei laat praten, en dat
ik hem geene zaken boven' zijn begrip of smaak in woorden lover1 zij11 'staiid in de pen mogt geven.

An» munne waar-den Harzaes!

Ge hed ons aliemaol nie w h u g veul plezier gedaon mit
oewe leste, mooijen brief. 't Scliijn julli allegaor vlak
veur de wijnd te gaon, en daor mag dun onze lieven
Hirke wel op oe kniejen elleken aovend liarteluk veur
bedanke, want 't p o t alle menschen op geen stukke nao
zoo goed as jou en oe vrouw en oe kijnderkes. Denk
mar is, lioeveul amende 's aovens dur hoafd nie gerust
Meer kenne leggen en mar nie in &op kenne komme,
omdat tui maog te leeg is, en omdah se wel wek, dat
't dun anderen dag aweer un broek van 'tzelfde laoke ze1
zijn en schmlbans aweer veur keukemeid moh speuIe.
Dan zijn dur weer duzende, die zelvers altij zoo ziek en
mizeraobel zijn, dali se bekans dur êge ligcliaom nie keniie
dnoge, en toch Dar van de vroege morrege tot te laoteii
aovend toesjoer poat aon motte speule, om derun êge
mond en die van dur vrouw en kijnder ope te houre.
En wie wit, hoeveul duzende dur wel leve, die nog de
onplukkugste tobbers van allemaol zijn, omdah suii un
ruzieaclitug en kibbelug menscli of un vuile sloerie van un
wijf hebbe, en daorbij Ineer verdriet aon dur jonges en
meskes beleven as se hnoren op tur hoofd hebbe. En gij,
HANYESKE!
hed un vrourvke, die ge wel dur un riiigeske
ken haole, die de boel iiltij kant en klaor heet eii die
de kijnderkes kwikt en flikt, dali se dur uitzien om te
stele, die lieve joiigt en un kleur hebbe ziin als melk eii
bloed, ei1 ze ziju zoo lollug ei1 jolug als uil blieksken
iii 't waoter.

Nou ken 'k jou goed genog, dnli clie't zelvers ok wel
ze1 begrijpen en mle, wat uii gelukkug lot gij uit de groate
loterij heh getrokke, en dah ken 'k genog zien aan oewen
handel en wandel: anders zouden altij zoo goed nie veur
oe huishouwe zorgen en anders zoude meschiens ok al unne
luije lap of unne gemeenen brommert of vloekbeest zijn;
en dah ben de gij allemaol bij lange nao nie; b h weet ik
mar al te goed, HANNESKE!
Mar begrep te gij wel, waorom
'k in deuzen brief zoo mun best doe om zog geleerd as
unne profester mit oe te praote? Dah doe 'k, oindah chun
in oewen brief zoo weegaais ben gaon klaogen over de
slechten tijd teugeswoordug: dat 't vleesch bij julli zoo
duur is, dat te belasting op de koffie is opgeslaogen eu gij
zelvers nou en dan oe werk moh verletten, in vroegeren
tijd deur de schutterij en teugeswoordug deur de braudspruit.
Jongesket Jongesket ge wit werachtug zelvers nie goed
waorover dah clie klaogt; en as che zoo oud was as ik, oe
Oome, en as che hah beleefd wat ik heb beleefd, dan zon
de wel uit un heel ander vaotje tappe, en ge zou nie wete
wah che doen zou, om toch rnar tevrejen en dankbaor
aon de goeije God te zijn, die oe nou, en nie un vijftig
jaor vroeger hee Iaote leve. Daorom ze1 'k nou mar is
beginne mit oe te vertelle, hoe mizenobel en misseluk 't
mit te menschen af en lopt, as sun allemaol zoo gaon
mompelen en mopperen over alderlei baogetelle, en as se
niks nie goed meer keure. - Dah 'k nou ze1 schrijve, he'k
zelvers nie beleefd, maor 't is toch waor en werachtug,
daor ken de staot op maoke.
't Ze1 me nou zoo wah tagclientug of negentug jaor geleje
zijn, toe hadde de Hollanders nog geene koning, mar unne
stadliouwer, en die was, as 'k wel en lieb, dun overgrovaoder van dun teugeswoordugge koning; daorom liietten i ok'
Wullem van Oranje. Nou he'k meer as eens vati menun
Ouwe en van Oomes en Grovaoder hoore zegge, dat u r
ouder al die Oniijes geeiien eene slecliteri is gewist, zooas
iii aiidere lande; maar dat 't allegaor altnaggie.~e fermeti
ei1 braove lui waore. E;i tocli onder dieje Wullem de

stadliouwer was 't zoo wat te mode onder vede .Hollanders geworde, o& over alles te brommer1 en te gromme
wal1 van dun Baog kwam; en d& kwaaije kwam dan,
zeeje ze, nie zoo erg van Wulleme zelvers, as wel van
die groote Imze, die hum en zun vrouw altij flikkeflooiden
en alles verkeerd aanraaidde, om dur ege beurs en die van
goed te spekke.
dur oomes en niflies
Nou geloaf 'k graog, dat 't nie kwaod zou weze, as se
nou en dan zoo'ne groote vermijer is opknopte; mar ,
denk 'k tan weer;, me zijn tocli allemaol mensche mih
mekaor, en dun eene doet a1 gekker as tnu ander,
veral as te broadkruimels beginne te steke. Dal; hebk verleje jaor bij ons in de buurt nog gezien bij de Scheele
MIE: Ge luije sloerie had al jaore lang verregaonde errea o e i tnit tur huishouwe geleje, omdah snn altij aller opmokte,. wat turre man en zij zelvers verdiende. En daor
kiijg se me nou bij ongeluk is un erfeiiiske van honderd
en zeuventug gulde. As se nou van dah geld veur durzelve en durre man en kijnder . is un nieuw stuk kleere
hah gekocht, e n zondags is een beter bakske koffie mit
un brokske beste janhaogel hah gedronke, dan had iederendeen znnne mond motte houwe; mar daor mos te bij
de Scheele MIE om komme! Daodeluk nao VAX KUIKE,
hoor! en unne ketting om derun hals, gekoclit, daor ge
wel enun hond* aon uast kon leggen, en bellen in dur
ooren om de koors van te knjge; bij VAN HOUTESdrie
nieuwe kleurugge jakke, un verreken in de kuip, en durre
man en kijnder, en zij zelvers veral, aote 's morgens vroeg
;i1 dikke sneeje koek op tut bottram, en zoo gong 't mit
Nou iii un week of
alles: smulde nie, zoo lied de nie.
acht w= de Sclieele MIE glad vnn de koors geneze, ei;
toe mog se de zwaore briljaiite ketting en al 't audere
moois nao JAN PEK gaoii breiige, of veur unnen rotten
appel of aai verkaaiisele. Nou keu dezelvers wel nagpon,
'~IAKNYSKE!de
Scheele MIE mit hondcrd en zeuveutug
as
gulden al zukke duvelsclic gekke bokliesproiigc mokte,
onder dc grode lui wel zelle
wat taii cle Sclieele ~ I I E J E
,

-

cloeii , dit: inescliieiis wc1 hoiidrrd cii zcuvciitug toiiiie v(,\
zuivere iiioplie licbbe !
iilar wah wou 'k oe ok tiog incer vertclle? (Dic laininc
Sclieele MIE zou me heeleinaol vati de kook lielpe)! O jao!
van dah gemompel eii gemopper bij somtnugge Hollanders,
ouidnt 't alles me ria0 durre zin en gong! Dali gezaonuk
en gewauwel wier toe al erger en erger; dun eene mokte
dun ander de kop op hol; op 't lest zee dun een, dat
i veur ~VULLEME
was, en dur1 andere, dat i WULLEME
nie mog lijje, en dan begoiine ze nou en dan aon 't uitschelden en bakkelaaije, en ze gaoven un muilpeer of ze
kregen un watjekou; en 't mooiste van allemaol was, dat
tie bromkoppe
durzelve liete begoochelen en beduvele deur
-eenugge gemeene Fransche, die hier ruzie kwaome stoke.
Die vreemde jakhalze mokte non die mopperugge IIollanders
wijs, dat 't in hulli land net gegaon was zooas hier, mar
Iiadde, want
dah se daor wel andere mouwen aan gepast
- dal1 se de koning mit zun vrouw en kijnder in dun bak
liadde gedouwd, en toe hadde ze kerels aan 't roer gezet,
die mit terun ege mond hadde gezeet en &roepe: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap! en dal1 hadde ze wel
op duzeiid plekke laoteii aanplakke, en nou zouwe de
Fransche pas un leventje krijgen as un engeltjen in 't
paoredijs.
Nou ken de begrijpe, Nifke! dal1 was koren op de
ineule van de brommers onder ons, en die hebbe dat1 ok
werachtug naoderhand de Frsiischen un handje geliolperi
oin dieje goeije Wullem mih suii vrouw en kijrider weg
te jaoge. En 'hoe denkt te wel dat 't toe hier gong?
't Wier in korten tijd zoo'ii broerde boel; dali veule knappe
lui zaote te huile, en dat tie bromkoppe geen Vrijheid,
Gelijkheid ei1 Broederschap meer bulkte, mar wel stillekes
teuge mekander zeeje : Vrijlieid, Gelijkheid, Lammeitjespnp ,
hoor! Of anders zeeje zuil ok nog 41 dikkels: Kaoluglicid,
Naokendheid en Broadsgcbrek !
Eii riou was 't veniiike hier nos beilug bij Frankrijk !
omdat eiiuii Bollander, cl is i al wali gck, nog nieli alf
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zoo g& is as uiine Yrniisoos: ivniit dnor iii Frniikrijk golig
't iiou liet: as dal1 cliij, Iluiiiieske! uou is tluii L:ios vaii
't Iieele land was en (1311 clie kon doen wnli clic mar wou.
Eri as clie 't tau is in oe herses kreeg, om al de gei~ieeiist~
boeven en kwaaiste rakkers en bloedzuigers van 't .lieele
land bij mekaor te haole, en dan is teuge dur zee:
hoor is, ge moh maoke, dah churi ieder enuri boel iiieuwe
zakke hebt om 't geld
in te doen; ei1 daor hed de iiou
van mijn unne kwak messeu en bijlen en saobels en geweren en kurnonnl, daor ken de nou un pnor jaar lang allr
mensche mee kepot hakken en steken of scliiete, waor ik
of gij mar unne pik op hebbe, en hoe meer dal1 clic 't
Nou geloaf 'k wel,
doet, hoe liever dat 't mtin is.
Hanneske! dah che dur wel ietenrat van begrijpe ken, hoe
I
k
zcl
dur
't toe bij de Fransche mot toegegaan zijn.
alleenng hier nog rnar bij zegge: dat t e Hollanders naoderhand over dur &ge stommngheid wah gevloekt en gelammenteerd hebben en dun Hemel wah gebeje hebbe, om
toch mejeliije mit ur te hebbe, en dan, as te blieft, lievan Oranje te
ven Hirke! mar weer gauw unne WULLEM
sturen om hulli uit turre noad te helpe.
Ge wit wel, Nifke! as 'k eens op munne praotstoel zit,
dan ben 'k net as tiejen ouwe rtimmetieken tamboer bij
de Zwitsers, die LK sim erremen op
- 't lest moste vasthouwe,
as i eens veur goed aan 't roffele was; nou daorom en omdat
'k al verschaaije jonges bij mijn in de buurt mit oranjestrikskes heb zien loape, en omdat 'k overal hoor, dah
sun 't midde van November deur ons lieele land allemaggies
veul lol en pret wille maoke, omdat 't tan net vijftug jnor
geleje zel- zijn, dak tie gemeene Fransche sapperjuus hier
overal bekans wiere weg~ejaogd, daorom heb 'k elleken
aovend is un stuksken aon deuzeu brief gekrabbeld, om 't
jou is veur goed op oe gemoed te drukke: lioe gelukkug
iederendeen, die mar wil, teugeswoordug leve kan, iri vergelijking van die kwaaije tijd, toe ik nog zoo wat unnc
jonge jonge was.
Jou kijnderkes, hed do me zelvers onderlest verteld, gaoii
op zoo'n goeije school en leere dat 't liefliebberij is om te
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zcraohcldcr gcsteld was. De koaplui liete iiatureluk iiiks
aar1 dun ainbaclisman verdici~e mit afbreke, oplappen of
bouwe: want se zaogen ok weegmis goed, as 't ouwe vet
niet al te dik is en dur kom niks en bij, dar1 motte mar
geen kromme bokkespronge maoke, of iemand gao nao
de kelder, hoor! Nou waore dur op andere plekke toch
nog wel enkelde geratste waoghnlze, die eeumug veul
geld verdienden en daor de kijnder meecliiens nou nog
wel bonsjoer van slaon; dah gong dan mit te smokkel
van Engelscli koapgoed of konterdenbarid, zeeje ze toe ;
m r dah was geen kat zonder Iiaridschoenen om aon te
ratte, maot ! want ongelukkug kas de, as de Frrnselien
oe krege: dan was de, net zoo goed as tweemaol twee
vier is, de heele boel kwijt en zelvers konden un jaor of
wat in un gat te Parijs, of de duvel wit waorl zitte
bromme. En dsh was.hn heel anders brommen ss in 't
Panneke bij 01;s in de Keizerstraat! 81s che daor nog
zit, dan mag oe vaoder of moeder of dun een of ander
van de permetaosie nog is mit oe komme pmote, en oe
m bukkemke of nn dridje leverworst, of wali bellefleure
toedouwe, om in oe eentjen op te knabbele; mar as toe
iemand veur un dutjen of un datjen in de doas mos, dan
kon de bekans denke: hij is veur de haaije! want 't was
geen k1611 meevalderken as iemand hoorde, waor ze oe
gedouwd hadden en dah chun in 't land van de levende
bleef.
Meschiens ze1 de wel denke, HANNESRE!
waarom mos
toe iemand nao den bak veur Engelscli koapgoed, en waororn
nie veur moffepijpen of Zwitsersche kaas of zoo iets? Dah
zei'k oe gauw aon oe verstand brenge, m:iot! Dieje NAPOLEON, de oom of de vaoder van dun teugeswoordige ,
dieje NAPOLEO~~
van toe dan wou de heele wereld overwinue, en zou graog liebbe guzien, dat tun Engelschman
ok al nao zun pijpe hall motte danse, net zooas wulli en
de Braobanders en de Pruis mos doen. &lar dah ging
mit tun Engelschman om de wee,pi zoo makkeluk nie :
want op 't land kon dah NAPOLEOXNEKE
iederendeen baos,
d 


rnar orn op zec te kloppe, [laar liad i iiiks geel1 slag vaii,
rict zoo tnin as ikken of gij; eii zun giridernols 1icbl)eii
't wc1 'is geprcbeerd, rnar dan krege zuil altoos cri ecuwug
op tur ziel, dat ur de lappe bijhotigen en dat ur de ronk
af en vloog. I k weet 't nog net zoo goed as tun dag
van gistere, dali'k vaoders dikkels heb hoore vertellc, dat
ur toe bij dun Engelschman op de vloat enun hoage was,
die dun opereteur en de bolleboos van de heele boel was.
Zunne naom zou 'k zoo lang nie hebbe kennen oritliouwe,
as vaoder nie naoderliand net enun haozewindliotid, (ik geloaf van munheer IEPENBR BRUGGEN BS 'k me nie vergis) in
de kost hah gehad, die krek zoo luetten as tiejen Erigelschen bullebak. Diejen hond hadde ze NELSONgedopt,
en 't was enun bovensten beste, hoor! en NELSON
hiette
dieje knappe ginderaol ok. Nou ken 'k oe nie veur de
zuivere waorheid zegge, Hamesm! of zun in Engeland
diejen hoage nao de femilie van diejen bovensten besten
hond, of diejen bovensten besten hond nao diejen hoage
hebbe vernoemd.
I k heb is op unne keer unne Moffrikaon eiinn I-Iollander op zun broad hoore geve : dat ur onder ons zukke
eeuwugge liefhebbers van Schiedam zijn, dal1 se dur egen
in twee daoge morsdoad zouwe leppe, as che ze is un heel
vaotje goeije klaore prezent dee. Dieje Moffrikaon Iiee
meschiens de plank nie heel ver mis gehad; mar nou ze'k
toch nog is iets van diejen dapperen Erigelsclie ginderaol
vertelle, om oe is te doen zien, dat er bij duu Engelschman nog veul gemeendere drinkebroers zijn as bij ons,
en dal1 se daor drank luste waorvan enun Hollandsche
lieîhebber, bah ! zou doen. Nou mot te wete, HANNESKE!
dat tieje ginderaol NELSONmih sun ébne oog, zun éénen
errem, en 'k geloof mih senun é8nen onderdaoii (de aiidere
vlerke liad i al lang verspeuld), de Franschen al dikkels
ongemakkelukke muilpere hah gegeven; mar daor was i
nog nie mee tevreje, omdat t e Fransozen altij nog' uri
groate vloat op 't maoter Iiadde. hlit tie vloat voerc
de Fraiieoze wel is un Cndje .de zee in, ei1 sloegc daii

uil boiisjoer en Iiongc daii de jiiii uit, liet asof sc (lirjt,ii
Eiigelsclieii Eenoog, Eenvlerk, Eenpoot, giiideraol NELSOS, inet al zuil metrozen en kapteins levendus zouwe
versclieure; rnar as clie 't mijn nou vrnogt, HANNESKE!ik
geloaf veur mezelvers, dat sun elleken aovend in deruri
haiigmat in dur slaopmuts stillekes laoge te lagche, omdali
se dun Engelscliman waore miagevaore; mar op 't lest liepe
ze uni toch ongelukkug teugen 't lijf, daor ievemris bij de
Spaiijole, en daor l~xddenou de poppen mn 't danse, hoor,
astehlieft! Dieje NELSON,die mit sun é6ne oog en 6 t h
vlerk en é6neii onderdaan veul beter kon zien en vcul
beter kou schieten en heel wah slimmer was as te Franx h e ginderaol, dat unne zuivere Tweeoog, Tweevlerk ei1
Tweepoot was, dieje NELSONdan doclit bij zun yraoten
sltij mnr: één woord is un boel beter as tien; en daorom
was suu aonspraok aon zun duzende metroze zoo kort, as
't mw kon, want i zee maor leuk bij zun neus neer :
Jouges! houd oe nou goed, hoor!" E n ze hiele durzelve
weraclitug goed, en keke mar gedurus wat Eenoog liebbe
wou dat se deje, en deje dan net wat i hebbe wou. De
Fransche zaote bij al die gekheid om de weegaai ok nie
stil mih schiete, want se begrepe' best dat 't toe om dur
haclije te doen was en dat 't was: vreet, gogel! of ge
p o t dei1 hoek om! En omduh ze wel wiste, dat giiideraol
Eenoog de ziel van de negosie was, mikte ze veral op
hum; en hozoeweel hebbe ze urn ok zoo netjes gerokt,
dat 't kommandeere gauw veur goed mit urn gedaon was.
Zoo lang as tun dans aon de gang bleef, blafte ze 't bij
dun Engelschman mar nie uit, dat tun opereteur uit te
tijd was; mar zoo gauw as de kommedie aldermizeraobelst
veur de Fransche was afgespeuld, vertelde ze't op de Engelsclie vloat aan allemaal, en dat ken de begrijpe, hoe
in dur ziel bedroefd dah se waore!
As tieje NELSONnou mar unne gemeene metroos of enuii
alledaogsclie gindemol was gevist, dan zouwe ze urn in
uniie lap van un oud zeil liebbe genaaid en urn dar1 ZOO
veur de liliaije gegooid liebbe. Mnor daor was dun ouweii
Ecnoog iiiiue veul ste knappen en braove veiit veur gewist!

,

L);ioroin wouwc zc zuil dooijc lijk goed I)cwnorc, cii uin iii
Eiigelnrid op dc bestcii cii duurste plek begrnoveri ei1 zoo
IriIj:iiit as sc mar koiiiie; ei1 daorom Jeje ze urn iii uil
groate toii en gote toe uiine kwak vaii duii alderbeste ruin
dcrop, - zeker qp raod vaii dun dokter! Dat opgietc var1
diejcii drank liah uou zeker dur1 een of dun ander vaii de
metroze kaozoeweel gezieii, die. kon natureluk zurinc mond
weer nie houwe, en zoo haorderi 't ur gauw un boel meer.
Of nou die Eiigclsche metroze zoo graog rum lustte, of dat
se zukken alderbeste nooit onder dur neus krege, of dot
se dochte: 't is tocli verzinke zonden en jammer, dat onzen dapperen Eenoog zoo onder 't nat mol1 legge; liij ze1
meschiens wel denke, dat me urn in zee liebbc gegooid,
net as unne gemeene metroos!
dat weet 'k nou niet al
-Mar dat is me veur de zuivere waorte best, HANNESKE!
heid verteld, en 'k heb 't ok mit mun dge oogen in un
boek geleze, dat tie metroze, as ze dochte dat 't iiiemaud
nie en zag, met un pijpesteel of mit un rietje of un
blaospijp of rnit een of andere hollugheid al duii alderbeste
rum van derun dooijen Eenoog hebben afgezoge, zukke
smeerlappe van zuipers as se zijn! en toe ze te Engeland
kwaome, lag ginderaol NELSONzoo droag as kurk! Toe
hebbe z u i un ijselukke mooije doadkist veur urn besteld
uit te groate mast van 't groatste Fransche oorlogsschip,
dat ze toe ingepalmd hebbe, eu daorin leet i nou nog;
en wil' de 't nie geloave, dan mot 't mar is eventjes p o n
!
zien, HANNESKE
Nou weer is un bietje van dieje NAPOLEON:toe i nou
hoorde, dat sun mooije en groate vloat nao de weegaai
was, docht i bij zun êge, - as 'k JAN dun Bulk op 't
schip nie baos en ken, dan ze'k mar inaoke, dat i nieverans wah kan verkoape; 'k ze1 deur honderde doeaonen ei1
marresosees overal aon de zeekant laoten oppasse, dat tun
Engelscliman nergens in ken komme, en dan ze1 i in zun
&ge land op 't ouwe vet motte teere, en op 't lest zoo'i~
hoiiger krijge, dat se, net as te ratte, mekander zellea
opvrete; en as se daor dan druk mee aon de gang zijn,
dan zei ik mit un allemaggies groat vlot en duzende
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scliepe koiiiine niet iiiuii bcstc ouwe siiorre dcrop, cii t1:iii
zeiii iiiuii is zieii, of dur1 Engelscliinnii inijii iiog Inrigcr
ze1 durven iiitlagclie. - Eii daoroui ok liad i overal deur
de perfekteii en de inerries laoten atieze: dat iedereiideeii,
die de koernozie i11 zun ziel dors te liebbeii, om mit tuil
Eiigelsclimaii te liaridele, zoo'n vergete boete mos betnolei1 en zoo ongemakkeluk op suri baotje zou hebbe, dat
te sniokkelkoors veur altij bij um weg zou blijve. De
smokkelnors, die in de fuik liepe, krege dan ok dur bottram net zoo vet as NAPOLEONdur beloafd had; mar nou
't is tocli weraclitug gemot turi is hoore, I~ANNESKE!
beurd, dali se 't besten er1 rijkste Eiigelsclie koapgoed,
d d i se van zoo'rie smokkelnor liadden afgeiiorne, op staopels liier er1 daor op de groate mert gooiden en dan de
roaijen haori dur deur joege, dat 't zonde11 en scliauile
was vur un mensch urn aon te zien!
Mor riou hoor 'k oe zegge, HLCN'IESKE!hoe kwam 't
toch, dali se dieje NAPOEEONmet al zun Fraiisclie, die
overal dun baos zoo speulden en daor ze zoo'ii hekel aoii
hadde, toe pas wegjoegen en waorom dnh se dah nie lniig
van te vore deje? Houd oe mar stil, mtiot! dali ze1 'k
oe wel is gauw uit mekander zette, en dn11 iel de 't ii:t
zoo goed begrijpen as ieder ander.
, Ge mot dan mete dat te Fransclie, niit al dur vrindeluk gewauwel eu geparlavink, oiis Hollanders en deti Braobnrider er1 de Pruis en de Spanjole zoo allemaggies vali
de huig ligtten en zoo veul duzeude jongelui deur dur
eeuwugge vechte Iiadde Iaote vermoorde, dat te Praiis~liman overal net gezien was as tuil bonteu hond; eu dal1
vulli en al de andere naosies van volk woridergraog NAPOLEON mit al zun rommel nao dur dge land hadde geL
jaogd, oni daor op turre pont te gaon speuleri en dur
belabberde durine soep te gaon koke.
Nou be'k menigte keer hoore vertelle, dal1 wulli Holhnders geen Inmmelinge zijn as tur wat te kloppe v:ilt;
mar ik durf oe daii te zegge, dat wulli, mit de Pruis
eii mit de keizer vaii Oosterwijk mi11 zijn heele leger en
cltui nog al de Spnrijole dal1 weeganische NAPOLEONNEKE

iiie ouder zouwe lìebbe gekrege, as i zelvers op uiirie vieze
keer nie zoo'n uilskuike was gewist, om mit Iioriderdduzeilde van zun beste soldaote teuge de Rus op te trekke,
om daar ook te kenne zegge zooas hier: dal1 ze1 de doen
en dali ze1 de laote, hoor! N s r i kwam vaii un kouwe
kermis, daar ken de staot op maoke! mit al znn alderknapste ginderaols en zijn oudste snorre: want hij trof 't
liet dat *t midden in de wijnter was, en kaozoeweel was
't tieje wijnter 1106 wel tien ma01 zoo koud as anders.
't Was toe zoo koud in 't land van d e Rus, dat te
Fransclie soldaote, as sun ieverans gonge zitte, dan vrore
ze doad ; wouwe ze p o n legge, ei1 as se dan weer wouwen opstaon, dan waore ze doadgevrore; en as se wat
te knabbele hadde, dan bevroor 't eten iu dur lijf, zoodat ar mar heel wknug van al die honderdduzende manschappe weer thuis kwaome, die zeker geenen eene keer
ziju p o n zitten of legge, en stellug mar zoo hard as ze
konne bleve marcheere, om &ar geen tijd te hebben om
doadgevrore te worde. Nou zee dah kromme, guitaehtugge JANHEKB
de Sclioenpin tenge me, toe 'k is mit um
over die doadgevrore Fransche zat te praote: dat 't te
Pransoze dur êge schuld was, dah' se ,'t bij de Rus zoo
koud hadde gehad, want dan haddde ze mar in 't briljante Moskou motte blijve, daor was 't toch verzuipe werm
genog. Mar (zie diejen olukke Jm ok neg) zoo gaot 't
meestentijds mit te mensche; nooit zijn ze tevreie: want
tan is ieta te heet, en dan weer te koud.
Nou hed de zeker dun een of ander wel is hoore zegge,
as 't ieta was : dun eene zun doad, is tun ander m n broad.
Dah dochte toe ok de meeste naosies, daor NAPO.I.EONdun
baos zoo over speulde , toe ze hoorde, dat ur zoo veul
duzende van de beste Fnnsche soldaote doad waore gegaon
van de kou. En toe brogt de Pruis en de keizer van
Oosterwijk un ijsselukkearmee bij mekaor, en de Rus kwam
uit sun bevrore land mih wie wit hoeveul honderdduzende
Kezakke, Rnskieren en nog eiiuri hoop andere losclicluvels,
oin die twee te lielpe ; want zee de Rus : iiou inot tieje
ruzieaclitugge NAPOLEOX
deriioii , of i wil of iiie !

Nou liah NAPOLEONde douderbui wel verwaclit, cii
daoroni t ~ ie van Z U I ~ reis nao Rusland un bietje bij zun
vrouw Iiad uitgerust en is un goed m o l hah gedaon ,
brogt i al de manschappe, die i rnar krijge kon, bij mekaor; en toe hebbe den op 't lest al de Pruisen en de
andere Mofñrikaonen en de Rus drie daoge lang zoo grouweldaodug en zoo lekker teuge de Fransche geklopt en gebakkelaaid, dal1 che duideluk aon dur kon zien , dat 't
Iiulli geen zier kon schele, of se toh pullever wiere geschoten of kepot wiere geliakt, as se de Fransclie mar onder krege. En daorom bleve ze mar aon 't slaon en aon
't steken en bijten en schiete, toh sun op 't lest 's aovens
van dun drieden dag allemaol te gelijk: hoerah! riepe; zoo
eventjes liard , dah ken de begrijpe, al die honderdduzende
~offrikaonenen daarbij al die Russe mit ter wijje keele.
En, zoo waor as 'k 't oe zeg, van diejen tijd af was NAPOLEON veur goed op de flesch, hoor !
Nou schaai 'k vereerst uit mih krabbele, HANNESKE!
medonk 't, 't is al mooi en lang genog veur un arbeidsmensch zooas ik. As onze lieven Hixke blieft, dal1 wulli
binne kort dun hoek nog nie omgaon en gezond en wel
magge blijve, dan ze'k oe laoter meschiens nog wel is 't
een en ander van 't bombarsement van Gurrekum vertelle;
daor val uog genog van te zegge, dah ken de begrijpe:
ze hebbe dur un dik boek van vol geschreve, en daor stao
nog geen eens alles in. Mar zoo veul heb 'k oe nou tocli
al wel verteld, dal1 che net zoo blij ze1 zijn as ik, oe
Oome, dat te kwaaijen en ongelukkugge Franschen tijd
veurbij is, en dah me nou zoo stillekes en plezierug kenne
Ieven onder diejen besten en ferme koning WULLEY
dun
driede; en daorom mot te mar, as chun al mun gekrabbel
uit heb geleze, zoo hard en zoo mooi as ge rnar kent,
roepe: Eeuwug Orauje bove!!!
Nou, HANNESKE!zeg te vrouw en kijnder van 011sg'eii
dag, en kom de gij biune kort rnar is kijke bij oe

KEESOOM.

JuPvrouw var KRIEKE en Juîvrouw PROENIS 

over Pt maoke van aolebersew~n. 


Jufvr. V. KR. Wel, me lieve Jufvrouw! ken de nie is
zegge, hoe ze goeijen aolebessewijii maoke? Munne man
hou mar nie op om mun aon 't vringe te krijge; de bessen
en de suiker hebbe mun al klaor staon, en nou docht 'k
bij mezelvers: as 'k de bcel nie verknoeije .wil, mot 'k
de stoute schoene mar is aontrekken en bij Juívr. PROENISSM
mar is om dur recepke gaon vraoge.
Jufvr. PR. Nim unne stoel, as te blieft, Jufvrouw!
hlar zeg mun eerst is, hoe mokt 't Mwheer en de twee
klentjes?
Jufvr. v. KB. Mih munne man p o t 't teugeswoordug
nog al; mar nao mijne ziu doet um dal1 veule theedrinke
nie veul goed, want nao dun thee wordt i altij zoo wal1
flauw en aokelug, en i blijf nog al doaf. De klêntjes zijn,
God dank! frisch en gezond; mar ge ken begrijpe, zoo
twee platte kijnder daor val wat aon te doen!
Jufvr. PB. Wel, me lieve mensch! ge hed oe hande
vol, hoor! Mar veur die benauwuglieid van Muiiheer, en
ven1 veur de doavugheid, daor is geen goud in de wereld
zoo goed, as urn elleken aovend un paor gloskes aolebessewijn te geve.
Jufvr. v. Ka. Dali ze1 um lijkene, want 't is zoo'ne
liefhebber vali zuut I As che deukt, Jufvrouw! dat tieje
wijn urn kraclit zal geve, dan zeJk mar Iioe eer lioe beter
beginne init 't vringe: waiit 'k vijnd 't zoo aokelug, as
tuit bnos van 't Iiuis altij wah maukeert!

JiiI'vr. Pit. Nou iii;ir t l i i i i zc'k oe is gocijc r;iod g ~ v ( ~ ,
wniit wiilli Iiuuwcii oiis riltoos iii:ir ;\o11 't zi.11;It: rtnc:cl,kc
vaii tiiite Y . \ ~ I I ~ J E te liliddelburg, dali's zoo cciivoutliig c11
goad as teruntoe.
Jufvr. v. KL. hIot 'k eerst de besscii ufrisseii, of liocf
t311 iiie, Jufvrouw?
Taute SAOILTJE
dee 't altij : aiiders krijg (l(:
Jufvr. l'tr.
vaii de stcle zoo'ri leelulike iiaosmok, zee ze. Nou gc
moli ri3tureluk de \>esse goed
nfw:issclic; er1 di111 i i i i i i tliiii
uiiire sclioorieii 1i;rriddoek en dqor doe de iriar gedurug wct:r
weli besseii iii, en d a r 1 vring dum uit boven uniie pot of
eiiun emmer, dat 't sop ur iiilopt.
n 

Jufvr. v. KR. En as nou de vringerij gedaon is, J u f vrouw! wat h r i ?
' Jufvr.
Pa. Dan nim de net zoo veul pond bruirie suiker as aolebesse, en die doe de dan mit al 't sop in nu
schoon toiineke, en dan leng
- de 't mar aon mili zuiver
repiiwaoter, tot 't goed vol is. hlar dan rnot te vertil
goed outhouwe, dah clie dur elleke niorneu en eilekcii
aovend nao en kelit: want te boei begin inuw te werke,
en dan liornt er scliuim of droesem bovcri op, die sclielit
ur iedere keer mit unne pollepel af eri gooit er mnr wcc5r
schoou waoter bij; eu Iioudt 'L giste nou eilideluk op, daii
ken de de wijn aftapperi en diiii inot te de flcs~cliegord
toekulke, of ge lot urn mar op 't tonneke legge; rict zoolis
ge verkiest, Jufvrouw !
Juívr. v. Kn. Mar wah doe de rnit tah scliuim, Jufvrouw! dal1 che dur elleke morgen en aoveiid af ei1 sclicpt?
He'k nie is hoore zeggen of Iioorc jolike, dal1 clie van
diejen droesem lekkere pap ken koke!
Jufvr. PB. Zwijgt ur me vaii stil, me lieve meiisc,li!
Gooi de gij diejen droesem mar gerust deur de gutsteeii.
Dah papkoke hebbe mun is ééiie keer gepreberrd, ir~iir;is
'k oe dal1 mos vertelle, dan wed 'k, dal1 clie mit mijii zcl
zegge: waor ken un fatsoeudeluk rneriscli al iiie toe koiiiiiic!
Jufv. Kit Nou mok te me zoo iiicuwsgicnig iiog c:eiis
t i l ! Nou zou 'k graog 't iiaotlje vaii de kous wete! I\'uli
r a s tidi veur pap ?

Jufvr. PR, Gao zitte, p o zitte! Ge ze1 van den brand
Iioore! I k was op unne middag op tun thee gevraogd
bij Jufvr. VAN DER ZANDES,en omdat 'k al tweemaol nee
hnli gespeuld, kon 'k nou nie goed bedanke; mar ge mag
me geloaven of nie, ik h ~ hven1 liever in menun daogelukschen doen gebleve.
Jufvr. v. KR. Was zij dur ok weer mit turre luifel
van unne kiep op en rnit tur valsche krulle?
die heet 't me
Jufvr. PB. Die Mevrouw LANGTONG!
net gebakke! O mensch! 't was un moord! Ze zat zoo
smaokeluk van blommepap mit tun droesem van aolebessewijn t e vertelle, dah mun oor5 te gast gonge. I k docht
bij mezelven: dah zelle me van aovend is hebbe! I k mokte
dal1 'k vroeg genog thuis en kwam, en ik zeg teuge JAOXTJES r
Gauw kijnd! host oe as teruntoe ! daodeluk nao EISICES
om unne kop besten blom, en blijf nou geen half nur uit,
hoor de wel!
Toe de boel beslaoge was en de pot ;ver,goed aan 't rure bleef
Iiong, pasten 'k ur op, dah JAONTJE
en nou nie in slaop en viel; en op taofel zag tur de pap
bekans net uit as lekkere gebonden dril.
Jufvr. v. KR. Waffere kleur hat i?
Jufvr. v. PR. Wel nou' komaan! wel mensch, dat begrep te! aan dun bruine kant! Wulli aan 't lepele; dun
eene keek dun anderen al is s o u , en dun eene had al
meer leut as tun ander. I k gong uit nieuwsgierugheid is
kijke; mar menschlieve! ze was
in de keuke bij JAONTJES
pas aon dur tweede bord, of ze zag zoo road as vuur en
ze mokte dur muts los. I k zeg teuge dur: wel, kijnd!
wah scheel doe? hoe heb 'k 't mit oe?
Wsh mijn scheelt,
Jufvrouw! dah zou de nie wete! Hed de gij dan nie van
die sterke pap gegete, Jufvrouwkelieve? 'k Wou nou 't
mili sunne fitul is hier was, dan zouure me
ouwe JANNEKE
't ur is van hebbe:
r
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Die nie draaije wil,
En, zoo waor ns 'k leef, ze zong 't heele deuntjen uit.

Jufvr. v. KR. hlar, me lieve ziel! dah MS toch zeker
m it b h fijne gezigtje en zoo'ii beiiepe
nie dal1 JAO-ITJE
kapken op?
Jufvr. PB. Geen aterveling anders, Jufvrouw l I k zee
teuge dur: houd oe stil, asstrant schandaal! wal1 motte de
bure wel denke! En daor begin ze 't.-me uit te gille
van de lach, en toe ze dah binne lioorde, begonne ze
hurdop aan 't zinge:
Lang ze1 ee leve!
Jufvr. v. Kr. Zouwe zun ok toevallug wah lucht in
dur hoofd zijn geworde van diejeu droesem P
Jufvr. Pr. Toe begreep- 'k op 't lest hoe laot dat 't
was, en dah mun allemaol deur die weepische pap unne
snipper op hadde. Ik brogt de boel stillekes op 't plotske
en i k kreeg se zonder ongelnkke nao bed; mar bh 's
66ns van die pap, mar, nooit vau me leve geen aolebess e n b m meer dur in, me lieve menach!

