VAN KNEELES EN PIET, DIEJE NA DE
GOOVERWELSEDIJK GONGE OM TE
KOMFOOJE 1 ) EN 00 2 ) OVVE ZE VAN
'N KOUWE KERREMES TUIS KW AMME

Kneeles à 3) te smèèr in az 'n ouwe -dief. IJ stong vèèrover mi 3 )
s'n, kop 'teuge den eekelschuur an op t oekie van, de Speldemakersteeg en van nijdecheit stong die zèó 4 ) art as tie kon mi s'n
blooke 5) teuge de schuur an te schoppe. Ouwe Mie, die in de
schuur stong t' eekele mi Bet van Dam, wier dà chebonk sat en ze
schrèèuwde 4) na buitene: ,,Ee lèèleke snotaap, wi je wel is
opouwe mi tie errie, anders zè 3) k ie is mi je kop oover den eekel
a 1e. "
Nou, dà mè 3) je ned denke, azzie zèö böós ben as Kneeles, dà
j der dan zèó maar uischeit à se t je zegge.
"Je ken de pip krijge", roop tie zóó art as tie kon na binnene
en toe gong die noch feul arder staan te schoppe en mi sen knuiste
. gong die ook nog op te planke staan te bonke.
"Nou, mè je dat nou maar z·ó ó gemoederèèrd 6) oover je kant
late gaan?" zee ouwe Mie teuge Bet.
"Ach mins Iaa tie maar in zen sop gaar kooke, dan schei tie
der t'eerste uit. Rechtewoordeg 7) luistere de jonges toch nie na
verbieje. Ovvie ze wat iet s) of tà j ze wà ferbiet, ze lanen 9) 't
toch niet." Dà see Bet.
f'..Aaar Mie was nie sóó gemoedereert en ze roop na buitene:
.. Azzie nou nied op en out, zei 'k ie mid 'n ende out op ie zielement komme" en tegelijk nam ze n'n stok op en vloog na buitene.
Maar daa~ wachtende 10) Kneeles nied op. IJ gaf nog 'n aarde trap
teuge de schuur an, dadde zen teeje der zèèr van deeje en toe
smèèrde die 'm zöà art as tie kon.
Oo kwam 't nou eigelek, dat Kneeles .sóó bóès was? Toe die tuis
kwam ui school ( 't was Saterdag), toe zee zen moeder teugen 'm:
"Kneeles", zee ze, ,,m ebbe b'ang g'ad van den uisbaas en je
vader è femiddag f rij, omdà tie van de week oover è motte werreke,
nou mos jij maar is effe stijsel gaan ale op 't Lommerse watertie 11),
dan kenne me vemiddag b'ange." Toe die ·berom 12) k,vam, mos tie
-ellepe om de rommel an de kant te zette in 't vöórkamertie, want
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taar wouwe ze 't eerste beginne. De stoele mozze d'r uit en de
kleeje 13) mczze voor de glaze 14) vandaan.
"Ja, de sievejaar 15) is te zwaar", zee zen moeder, ,,daar mè je
vader maar ·a n ellepe." Toe mos tie nog na zen tante Mijntjie toe,
die Achter Tuchthuis 16) woonde om 'n borstel te lèèn, die à ter
nè sóón -goeje vàór om mee te b'ange.
Toewe ze zatte te eete, toe zee zen vader in eerste 1 7 ) teugen
'm: ,,Zeg Kneeles", zee die, ,,jij mos femiddag maar na je Tante
Kee gaan, die in, de Zak 18) woont, want ik ken gèèn kleine jonges
gebruike, az 'k an 't b'ange ben."
Nou oo is tat nou mi kleine jonges; azze ze in de smieze ebbe,
dà je ze weg wil ebbe, dan wille ze neturelek juistement niet.
"Nee," zee Kneeles, ,,'k wil n-ie naa tante Kee, 'k blijf femiddag
in de poort speule. Dan gane me schiet speule." Mi te Poort
-b edoelden ie de Broederpoort, maar de mèèrste tyd zeeje ze. de
.. Bloedenpoort" 19).
Ja, mi schiet 20) en mi werda 20) en verlos 20) speule wazze al
die póórechies wel fijn, -d ie je toe nog ad in de Vogelezang.
Maar zen vader mos taar niks fan ebbe, dà tie zóó dicht in de
buurt bleef en ie zee dan ook: ,,Nee oor, 'k mó jou nie sóó dicht in
men konterije 21 ) ebbe. Zeeker om dan gereegeld deur den uis èèn
te lóópe bèère 22 ). Jij ga na je tante Kee en daarmee uit."
,,Nou en ik gaat toch nie na men tante Kee", zee Kneeles,
,, 'k wil toch niet."
"Jij è chèèn ,vil", zee zen vader, ,,jou wil staad achter de deur
n1id 'n beezemstok op ie ziel. En eet nou maar as te mieter deur,
dà je gauw vort ken, 'k hè je liever kwijt as rijk".
Maar in plaas van deur te eete, gong Kneeles zitte te dreine.
IJ gong vooroover op de tafel leg ge, en ij zee, dà tie toch chèènonger en ad 23) .
"Zeg 1èèleken aap, vreet je nou", zee zen moeder, anders zel 'k ie
is mi men muil op ie ieremegunter komme,..
"En az 'k 't nou nied en lust", dreinde Kn,eeles deur. ,,Jullie
ebbe m'eerst den eele tijd fan 't kassie na de muur gestuurt, mid
al jullie booschappe en nou wille jullie me ned az en ont te deur
uitjage".
,,Oo, is 't meneer nou al te veul om iz 'n ·boodschap te doen",
zee zen vader.
"Nou, maar jullie gebruike me nè fóór góósiemekul 24), ze lane
me maar vóór niks làópe" zee Kneeles. En toe begon die te
schrèèwe 25) .
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"Ja nou mó nog gaan zitte krijte 25) ook", zee zen vader. ,,Je
zei ·der anders n,i e fan bedurrev•e, clà jïz en entjie löópt, je gan·g is
chèèn doktersgang" 26).
,.En hè je nou noch fan plan om te gaan eete, ja ofte nee",
vroog zen vader nog is, ,.nou vraag 'k ie 't voor 't lest oor".
,,Nou en 'k lus 't toch niet" zee die nog is.
,,Azz·ie 't dan nied en lust, dan zet je 't maar zeuve voet fà je",
zee zen vader, ,,dan ga je maar zonder eete de deur uit. Zurreg
maar gauw da j' uit men öóge komt, anders zei 'k ie iz bij je lurreve
neeme, en der ui chooje".
Nou mi ta bijltie à Kneeles al is meer geakt. As sen vader •begon
op te reeje 21), kan kó je maar be-eter make, ,d à j' uit te voete kwam
en daarom smeerden ie 'm maar gauw. In 't ganchie trok tie zen
blooken an en toe gong die na buitene.
Nou kè je zeeker wel begrijpe, waarom of tie nied in zen schik
en was? Azze ze je net as 'n ont te deur uitjage, azzie niks gedaan
èt en dan nog zonder eete ook. En dan wauwe ze 'm nog na zen
tante Kee sture, na dàt lèèleke ouwe wijf ml ter rimpelkööne 2 s).
Nou mö je weete, dà sen tante Kee zen tante was, daar die
altijd 't mèèrste van iel. Daarom stuurde zen vaader 'm der juiste...
ment na toe. Maar o is tat nou, az iemant te smoor in èt, tan is tie
wel is meer teuge zen eige.
"Nee," zee Kneeles in zen eige, ,,'k ferdei 't toch, 'k ga toch
nie na der toe. 'k Sel ze wel anders krijge. 'k Làöp lekker weg en
dan kom 'k nè·àit meer berom 12), dan zelle ze der wel spijt fan
krijge, dad·de ze me altij söó verbobbezakt ebbe".
IJ kwam nog effe berom en an de binnedeur rooptie: .,Nou lèèleke
loeteronde, 't is jullie eige schult oor, az 'k nooit meer berom
en komt".
,,Je ga je góöi maar öór", zee zen vader. ,,Opgeruimd is netjies".
Dà fiel 'm teuge, ze wiere gèènèès ·b ang. Kó je net is sien, o
weinig ove ze om 'm gavve. IJ was tuis nè söö veul in tel, as 'n rotte
kóöl ·bij 'n groentwijf. Maar ij wou ze toch ·b ang make en daarom
kwam die nog is berom en zee: ,,Nou jullie motten 't sellef maar
weeten oor, maar 'k ga men eige verzuipe".
Nou as tat nou nied en olp, tan olp ter niks mèèr. Maar zen vader
die begon art te lache en die zee: ,,Dà sou 'k fast ook doen, az 'k
in jou ·plaassie was, dan ebbe me ier teminste gèèn last meer và je.
Bè je dan al nie saleg, dan bè je toch van de vloer".
Nou daar à Kneeles nie fan .b erom en toe is tie maar vortgegaan.
Daar liep tie nou, zonder dà tie wist, waar die na toe mos. En toe
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was tie van nijdegeit teuge den eekelschuur an gaan staan sèhoppe.
nè sóó lang, tot ie weggejooge wier. Maar dat weete me al.
Ja. daar liep tie nou. Waar mos tie nou wèèr na toe? Naaw
uis gong die nie mèèr, daar zouwe ze gèèn lol van ebbe, dat ie
wèèr op angende póótjes naaw uis toe kwam. IJ zag al in zen
eige, wad 'n arseer 29) ovve ze ·der oover zouwe ebbe, dadde ze 'm
zóó gemèèn beandeld adde. ,.En" doch tie ·bij zen eige, dan zelle
ze -de pliesie wel waarschouwe en -dan gane al de dienders na me
lóópe te zoeke. Maar azze ze me dan vinde, .d an brenge ze me na
de poort 30) en daar è 'k ook gèèn zin in; dan mó 'k maar ,gauw
zurrege, da'k te stat uitkomt."
IJ gong .deur 't Parredijs, langs Amerika en de Karr~melkslöót
en ·deur d,e Kleika 31) zóó na ,de Gooverwelsedijk. Toe die 'n póósie
gelööpe . at. kreeg tie in ,de gate dà tie toch eigelek onger ad oo-k.
Dat was ook sóè> lekker niet; wat mos tie daar nou wèèr an
beginn.e? IJ ·b egon der 'n ,beetje spijt fan te krijge, dà tie gezeid
ad, dat ie nóóit meer berom en kwam. Zou die dan effe voor Jan
Gerret staan, as tie nou. toch weer naaw uis toe kwam? IJ zou na
zen tante Kee toe kenne gaan, doch tie in zen eige. Maar nee, dat
verjemden ie toch ook; zouwe ze 'm nè sàà goed uitlache, azze ze
't oorde.
Maar ij à toch sàón. onger.
IJ von 't laag van zen vader en moeder om der eige kint sóà maar
zonder eete de straat op te sture. ( Dat 't sen eige schuld was, daar
doch tie neturelek nie meer om). Nou mos tie maar stroomsge.moed 32) langs te strate làópe en ze keeke gèènèès na je om.
En ij à toch sàón onger, en oo meer of tie der om docht, oo meer
onger of tie kreeg. IJ -begon oo langer oo langsamer te löópe en
op lest doch tie der an om maar berom te gaan; nisschien pakte de
pliesie 'm dan wel op. Dan konne ze nóóit segge,--- dà tie ui sen eige
·b ero·1n gekomme was. Maar _d à durfden ie toch ook weer nied: ij
zag ter 'n -b eetje teugen op om nog iz in pliesiesande te komme.
Ja, zóón lekkeren druif was onze Kneeles niet, dà ·m ó je nie
denken óàr. IJ ad al is meer op te poort gezeete. IJ ad is beIIedeurtie gespeult nè toe der 'n pliesie ankwam en die àt 'm op 't
beroo gebracht. Daar adde ze 'm 'n póósie late zitte, en toe moch
tie weer naaw uis. Maar toe die keer, dà tie mi Kees van de Berg
plekkie was weeze speule 33) , toe· was tie der nie sóó makkelek
ofgekomme. Ze wazze 'n diender teugegekomme en oo of tie vent
wist, dadde ze an 't plekkie speule wazz, dà ken Kneeles zen eige
nog niet begrijpe, maar ij wis 't. IJ broch se èèrst op te poört en daar
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wiere der name opgeschreeve en toe gong die ze na school brenge.
IJ ·b roch se na binnene in de klas en toe gon·g de meester 'n preek
staan te ouwe daar die diender ,bij was en al de jonges en toe kwam
de bovemeester der ook nog an te pas. Nee, daar von Kneeles niks
an. IJ schaamde zen eige bekant 34) d·ö öd; ij à sen kop wel in zen
zak wille steeke. En daarom à Kneeles ter ook nie feul zin in om
zen eige deur de pliesie op te late pakke. Wie weet watte ze dan
voor gemèène flauwe kul gonge verzinne om ie te neegere.
Maar ij à toch söön enger. IJ wis ter gèèn raad op. Op lest kreeg
en tie zóó mi sen eige te doen, dadde de trane in zen óóge kwamme,
en oever zen kèóne liepe.
,,Ee, die lóóp te krijte ...
Kneeles keek op. Dat was sen kammeraatjie; Piet Mul. Was tat
effe lam, dà tie temet liep te schrèèuwe.
,,Belnèènek.. , zee Kneeles, 'k lóóp niet te schrèèuwe''.
"Oo denk ie soms, dà 'k men öóge i me zak e:d", zee Piet, 'k ziet
't toch sellef, dadde de trane oover je sm-o element lóèpe".
"Nee jo, berenteg 35) niet, 'k lóóp nie te schrèèuwe, maar der ed
'n vlieg in men óög gezete en dà d-oe no-u nog sóó verrekt seer;
der -blijf gereegeld water uitlàópe."
"Belnèènt jo", zee Piet, dad .is chèèn vlieg geweest, dà benne
zinkers. E'k ook wel is g'ad, dan is 't net of ter vuil i je öóg sit.
't Ga vàzellef wèèr oover ook. En waar mó jij na toe".
,,Oo, nurreges", zee Kneeles.
"Nou, weet je watte me dan gaan doen? Dan gane me appels
komfooie. 'n Entjie gunne kant te Pislaan. Dà garrel 37) van die
lui, die pas in 't poortie van de Gruil 38) benne komme woone, is
ter W -o ensdagmiddag ook geweest en die ad zen zakke barstende
vol. Oo iete 39) die lui ook weer?"
"Oo ovve ze iete, weet ik ook niet", zee Kneeles, ,,maar 'k
weet wel, wie ovvie bedoelt. Zen vader, dà 's sóón gróóte
zuiplap."
,,Ja," zee Piet, ,,ij ed eergistere nog 'n vergunn,ing 40) gekreege,
omdà tie dronke langs te straat liep te dweilen. Arstikke kachel was
tie vent. Nou mijn vader drink ook wel is 'n neutjie, maar die is
toch nooit dronke. Maar oo denk ie der nou oever? Zelle me gaan
komfooje of niet?"
,.Oo, doch Kneeles, ,,das glijk goed foor den enger, dà doene me".
Maar daar zee die neturelek niks van teuge Piet, dà tie zóön onger
at en dà tie weggelööpe was. Dà gon·g 'm niks an. IJ iel zen eige
net of tie gek was en ij zee: ,,Nou, dà konn,e me wel is doen, maar
•

•.
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dan motte me 'n ippie 41) opschiete, anders kom 'k veuls te laat
tuis".
"N eturelek", zee Piet, ,,me motte der nou sebiet na toe gaan, dan
is 't net mellekestijd azze me der benne. Dan benne al de ·b oere vort
om te melleke". Nou, dà deeje ze dan 1.
Ze gonge verbij de Waaiersluis, deur de tol, langs 't water-mesien van Stein en toe kwamme ze an 'n -b oogert, daare ze makke...
lik in konne komme, zonder dadde ze 't van de boerderij af konne
z-ien. En azzie der èènmaal in was, konne ze je van den óègen dijk of
ook nie meer zien, omdadde: der allegaar -b ossies vèèr stonge.
't Gong best. Ze klomme oover 'n ek, net toe der op ten dijk gèèn
mins te zien was. Ze kuierden, op ter dèèje gemakkie tusse de bóóme
deur, tó dadde ze 'n gröóten appelboom vonne, m1 fan die
móöie grèète rèèje appels ter an.
"Nou mö j-e mijn 'n ópgatjie geeve", zee Piet, ,,.d an zei ik se
der of plukke en dan kèn jij ze oprape. En dan mó je uitkijke of
ter niks an en komt. En azzie wà siet, mö je me waarschouwen oor
en 'm nie stiekem smèère".
"Oo", zee Kneeles, en ij wier 'n beetje nijdeg, ,,doch ie soms
dà'k sóàn Miechie was, dà'k men eige kammeraas in de steek
laat, azze ze in de penarie zitte".
,,Nou ja", zee Piet, ,:k doch sèó maar. 't Kon toch best?"
"Oo", zee Kneeles, ,,ij docht... ij docht ... ; nou jij è nie te
dochte; jou dochters löópe in 't Aagse Bos mi chebraaje snèèw.b alle".
,,Nou", zee Piet, ,,maak ie maar nie sóö dik, ,dun is te mode.
't Zou toch bes kenne, dà je der nied om en docht om me te
waarschouwe, Azzie in de rats zit, kan dà best."
,,Az 'k nè sóón suffert was as jij neturelek '\vel", zee Kneeles,
,,maar nou nied oor".
Nou toe kreeg Piet ook te smóör in, dà kè je -b eg rijpe.
"Azzie nou zóó ga legge te kliere, dà mó je 't maar allèèneg
u-isoeke," zee die, ,,dan gaan 'k naaw uis toe".
Maar toe bon Kneeles gauw 'n ippje in, want ij voelde nou net
wèèr wat 'n onger of tie ad en nou zouwe ze deur zen eige sache"
rijn.echeit temet toch nog zonder appels naaw uis gaan.
,,Lane me daar nou nie fedder oover gaan staan kwèèste" 42),
zee die, ,,lane me nou effies tie appels ter of ale."
Nou veruit mi te geit", zee Piet. Kneeles olp 'm om in de -boom
te klimme en toe plukten ie al de appels of, daar die goed bij kon.
Maar dà gong nied èèlemaal na zen zin, want te mooiste appels
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zatte allegaar an de endes van de takke, krek 43) sóó ver weg, dat
ie der net nie bij en kon.
"Jo", zee die teuge Kneeles, .,ik ken der nog nie goed bij, want
az 'k fedder op te takke kruipt, dan .breeke ze kepot en dan
zeegen 44) 'k na beneeje. Je ·mod is kijke oovie gèèn sto-k ken vinde
. . ' ,,
0 f soo .
,,Ja, wach maar effe", zee Kneeles, ,.ik zied al wat".
'n Ent je vedder stong 'n ek -en Kneeles gong is kijke of ter gèèn
losse lat an zat. Daar zat er èèn, die leekend nog al los te zitte.
En ja oor, mid 'n beetje èèn en wèèr vrèèke 45) ,g·ong die der of.
An 't èène ent sat 'n gróóte spijker. Verdikkeme jo, dat was
kasie 46), daar kó je de takke mee na je toe trekke. Maar Piet die
wis 't nog beeter. ,,Geef ier dà ding, jo", zee die, ,,dan zà'k ie is
effe uiduije, wad ovve me nou gane doen. Dan gaan ik te
móèiste der uisoeke, en dan trek ik tie mi tie spijker der èèn voor
èèn of. Dan mó jij ze opvange, dan va1le ze nie beurs ook".
Nou, dat wier me effies 'n spul. Kneeles propte al zen zakke vol en
ie at er nog 'n stuk ·of wat op ook. Toe die al zen zakke vol ad,
dee die der nog sèà veel as tie kon in zen kiel en toewe der daar ook
nie mèèr in en konne, lee die de rest netjies op 'n óèpie in 't gras.
,,Azze me der nou genagd ebbe, dan kè jij die in jou zakke stoppe",
zee die teuge Piet, ,,en dan gane me gauw berom oor".
Maar toe schrok tie zen eige 'n aa·pie. In èèrste kreeg tie 'n arde
douw in zen rug, dà tie mi sen snotkooker 47) vèóroover in 't gras
fiel. IJ doch neturelek dà te boer 'm te grazen ad. Maar toe óèrdenie
inèès vlak bij zen oor: ,,ggrrr, ... ggrrr, en toe die opkeek zag tie
'n grèèt varreke naast 'm staan. Toen wier die nog feul benauwder
en ij ·d och an al die veraalties, die de meester wel is ferteld ad, van
dadde der in Nederland nog wel is wilde zwijne benne, en nou
kon dut best wel is sàèn bèèst weeze, doch tie. Van bangegeid
durvdenie zen eige gèènèès te verroere. Maar toe begon dà farreke
weer an zen goed te snuffele en teuge zen kiel an te douwe mi
sen snuit. Toe wis tie èèlegaar gèèn raad mèèr. Mid en arde
schrèèuw vloog tie ooverend en zèó ard as tie lóópe kon, gong die an
den aal. Arde lóópe dà tie dee jè. IJ zà s·ó ó in de war, dàt .ie
gèènèès om en keek of 't farreken 'm wel achterna kwam. Nou dà
bèèst
was niks fan, plan, ij gong op sen ·g emakkie an de appels
,
staan te vreete, die op te grond lagge. '
·
Toe Piet, tie nog in den böàm zat, zag, dat 't farreke ullie
api:,els op wou gaan vreete, klom die as te wèèga na beneeje om 'm
weg te jage. Piet was veul ·gerizzelevèèrder 48) as Kneeles, die zà
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sàó gauw nied in de rats. IJ gaf 'm 'n opmieter mi sen stok en toe
liep 't farreke gauw weg en kroop deur dà gat in. dat ek, waar
Kneeles tie lat ofgetrokken at. D' appels, dieje der nog lagge,
douwden ie gauw in zen kiel.
"Lane me nou maar gauw naaw uis toe gaan", wou die teuge
Kneeles segge, maar . . . e . . . Kneeles was nurreges mèèr te zien.
. ,,,vaar zit
. Jte.
.. ?"
,. E e.. ..' K nee1es ....' roop tie,
Ierzóö", roop ·K neeles berom. Toe die die kant uitkeek, zag tie
Kneeles op 'n oud a11ef inmekaargezeegent schuurtie zitte. Dat
was 't ok fan de varrekes. waar der èèn van deur 't ek gekroope
was en die Kneeles söö an 't schrikke à gemaakt.
"Ee jö, kom ter nou gauw of en Iane me vort gaan, want as tie
boer komp, dan benne me zuur", zee Piet.
,,Nou en as tat wilde zwijn dan weer berom komt?" zee Kneeles.
,,Jo, verroest mi je wilde zwijn, 't is maar 'n döödgewoon varreke.
'k et 'm al lang weggejooge. En azzie nou nied erreg gauw van dat
rottege okkie ov en komt, dan è je nog kanst, dat 't èèlegaar in
mekaar zeegent".
Ja, Kneeles snapte ·o ok wel, dà tie daar nie kon blijve zitte.
IJ keek nog wel erreg benauwd of tie 't farreke nie mèèr en zag,
maar ij begon toch maar mi na beneeje te klimme. Maar net toe
die na beneeje zou springe, bleef tie an 'n -ballekie ake en toe bleef
tie zöö an zen kiel in de lucht ange.
Ja daar eng die nou. IJ spartelde mid allebei zen bèène in de
lucht en Piet steng der bij, maar die mós sóó lache om die gekke
spiktakels, die Kneeles maakte, dà tie 'm gèènèès ellepe kon om
der of te komme. Kneeles stikte bekant van den angst en nou steng
dien allevegare 'm nog uitelac:hen ook. IJ ,vier as te el, zàó duvels
as tie wier.
"Nou jij ben ook 'n móöi lid". roop tie, ,,azze je kammeraas
in de neste zitte ga jij ze ui staan te lache inplaas van ze te
ellepe."
"Jö verrek", zee Piet, ik kon nie fan 't Iache. Nou mozzie zelf
is kenne zien, oo lo11eg ovvie daar angt te spartele. Je lach ie eigen
·n kriek azzie 't siet''.
"Kom nou maar op men ande staan", zee Piet toe die
uichelache was. IJ pakte mid iedere and 'n voet van Kneeles. Toe
kon die zen kiel wèèr Iosmake en zóö kwam die wèèr na beneejene.
"Lane me der nou maar gauw van deur gaan", zeeje ze teuge
mekaar, ,,maar toe,ve ze der eigen omdraaide; zagge ze inèèrste
de boer ankomme. IJ was al knappies dichtebij ook. IJ was stiekem
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an komme löàpe; ij doch bij zen eige: ,,Azze ze me nou nied in de
gate ebbe, dan zel ik se bij d~r lurreve neeme, dadde ze gèèn raad .
''
meer
en \veete ,, .
Ze zaggen 'm nog net op tijd, maar ij was toch al zöà dichtebij,
dadde ze nurreges mèèr naa toe konne, want ze stonge net in 't oekie
tusse 't farrekeso·k en 't ek. Maar der eige zöó maar late vange,
daar adde ze toch ook gèèn zin in. Toe klom Piet op ·t ek en zöö
op 't farrekesok. Kneeles gong 'm neturelek achteran. Nou zatte
ze der allebei op.
Maar zöà sterk was tà ding niet; de plank waar Piet op stong,
brak deur de midde en Piet zeegende na beneeje. IJ viel bovenop
'n gröót rond zacht ding en dà ding •b egon inèès ard te schrèè\ve.
IJ lag mi sen buik .booven op 'n gróöt farreke. Dà begon neturelek
te lööpen as te wiedewèèga. Da farreke schrèèwde en Piet
schrèèwde en om der nied of te valle pakten ie zen eige vast an
de fJapööre fan dà bèèst en dà ·begon toe nog feul arder te
schrèèuwe. 't Liep nog 'n èèl ende weg mi Piet op sen rug.
Die boer stang der bij te Iache jö, te lache ... te lache ... , dadde
de trane over zen smoelement liepe ...
Kneeles zat nog op 't dak fan 't farrekesok. IJ zat sellef ook
lèèlek in de knijpert, das nogal wiedes, maar toch kon die ook sen
lache nied ouwe, toe die Piet zag paart ie rije op dà f erreke zen rug.
Inèès draaiden 't farreke zen eigen om, zè>ö dà Piet ter mid 'n
vaartie of vloog; midden in de derrie, daare de varrekes den èèlen
dag in adde löè>pe te dèège. IJ viel der vlak vooroever in. Chot,
chot, wà sag tie knul der uit. 't Leekend wel 'n màè>riaan. En zen
kiel was nog gescheurd ook, dadde al zen appels ter ui fiele.
De boer kroop deur 't gat in 't ek waare ze die lat ofgeaald adde
en die gong op Piet of. Maar ·die wachtende daar nied op; zöó
ard as tie kon ,gong die der vandeur. Toe Kneeles mork, dà te ·b oer
op sijn nie mèèr en lettende sprong die as te mieter van 't farrekesok
of en liep as te wèèga na den dijk toe.
Piet was aan 't lessie 4 9) speule mi tie boer, maar Piet kon 't 'n
beetjie beeter as tien stijven ufter; ij wis best, oo of tie 'm kulle
mos. IJ liet 'm nè söö lang in de ronte lööpe, to tie wèèr bij dà
chat in 't ek was, en toe die daar èènmaal deur was, nou toe mos tie
maar zien, dàtie 'm kreeg.
Kneeles stong op ten dijk op 'm te wachte. Ze liepe same weg
en ze '.bleeve nè söó lang op 'n dribbeldraffie 1oope todde ze van
moejegeid nie mèèr en konne.
Toe gonge ze mekaar is an staan te kijke. Piet zà fan kop tó
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teeje onder de modder en zen kiel was ook èèlegaar opegescheurt.
,,Nou". zee Kneeles, ,,jou moeder zei ook effe ongeredderd weeze,
à se siet, oo ov jij je goed vertrampeneerd ed. J' èèle kiel is na den
bleek .
.,Nou, maar jij zel ook best te duvel voor je nuwejaar krijge",
zee Piet, ,,mö je maar is na je eige broek kijke, die is ook èèlemaal
verrinneweert 51.
Kneeles keek na zen ,broek. ,,Jö 'k sie niks", zee die.
,,Nou dan mö je maar is an de achterkant voele".
Kneeles voelde en toe kreeg tie 'n kleur as fuur. De alleve achter..kant van zen broek ong der bij. IJ liep bekant èèlemaal in zen
onderbroek .
.,Das toch schuv.r ook" zee Kneeles, ,,oo komt tat nou?"
.,Ja, da sel wel op dat ok gekomme weeze, denk 'k,'' zee Piet,
"maar 'k è nog wel 'n touwchie in men zak, dan kenne , me 't taar
wel 'n beetje mee toebinde".
Onder an den dijk achter 'n paar bossies è Piet toe èèrst sen
eige 'n beetjie ofgewasse an de slööt en toe ebbe ze mi touwchies
Kneelizzen ·broek en Pieten kiel 'n ippie dichchemaakt. Maar ze
adde toch nog erg feul weg van segeunderskindere, toewe ze der
mee klaar wazze.
"Nou benne me on.ze appels ook nog kwijt", zee Piet, toewe ze
onderweg wazze naaw uis.
,.Verrek· jö", zee Kneeles, .,das waar ook, 'k et te mijne nog;
]aane me ze nou maar gauw opeete".
Toewe ze ze opadde, wazze ze te.m et al weer in de stad.
Errege lol adde ze nie mèèr, nauwe ze zöö dich bij uis kwamme.
Ze liepe maar stillechies ·deur. net ovve ze geen tien konne telle,
zonder wat teuge mekaar te zegge.
Piet was 't èèrste tuis, die woonden in 't Parredijs.
Toe gong Kneeles ook maar naa\.v uis toe.
Oo of 't fedder ofgelóópen is. daar zei 'k maar niet te veul van
zegge, dà kè je wel zöön beetjie op ie vingers uitreekene. Piet kreeg
,n rippelen1ent 5.2) daar die zen buik vol van ad. en Kneeles gong
maar erreg vroeg na bed dien avend, want ij kon nied al te best
mee zitte, toe zen vader mit 'r.:i ofgere~k.end ad.
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AANTEEKENINGEN
1) Komfóoje = het stelen van appels of peren uit den boomgaard. Zij vereenigden zich soms - om de boeren beter te kunnen weerstaan - in bendes
van 50 à 60, m.eest opgeschoten bengels. Zij gingen in konvooi. Vandaar
kefooien
appels gappen.
hoe.
2) Oo
3) à, i. è, ó, u
in het Goudsch werd zeer dikwijls de laatste letter niet
uitgesproken, waardoor dan meestal een onvolkomen klinker in een open
lettergreep komt te staan. Deze zijn met deze teekens aangeduid, het zijn
dus dezelfde klanken als in dak, pit, dek, vol en put.
deze èè's en öö's klinken als de ee en oo in peer en boor. Deze
4) èè, öö
klanken komen 1neestal daar voor, waar de spelling van de Vries en
te Winkel dubbel e en o voorschrijft in open lettergrepen. Er zijn echter
heel wat uitzonderingen . .
klompen.
5) Blooke
6) Gemoedereert
kalm, gelaten. Soms ook: koelbloedig.
tegenwoordig. Blijkbaar contaminatie van het Saksische
7) Rechtewoordeg
.,Rechtevoort" en "Tegenwoordig".
8) Icte
heeten, gebieden.
9) Meervoudsvorm. van "laten".
10) Wachtende = verleden tijd van "wachten". Zv.rakke werkwoorden, waar~
van de stam op "t'' uitgaat, vormden hunne verleden tijd door achtervoeging
van "ende". Deze vorm was in de buurt van de Nieuwe Haven nog veel
algemeener in gebruik dan in het Oosten van de stad.
11 ) Lommerse watertie
smal straatje langs de Nieuwe Markt van Vogelen,
zang naar Zeugestraat. Het terrein van de Nieuwe Markt was geheel door
water omgeven, dat naar de nu nog aanwezige St. Agnieten Kapel, ,vaarin
.,de Lommerd" gevestigd _,vas, het "Lommerse watertie" werd genoemd.
Ook het straatje werd zoo genoemd.
12) Berom = weerom, terug. Soms ook waarom.
13) Kleeje
Gordijnen. Geen enkelvoud in gebruik.
14) Glaze
ruiten of ramen. Geen enkelvoud meer in gebruik.
15) Sievejaar
vijf à zes voet hooge ladenkast. Chiffonnière.
16) Achter Tuchtuis
Geuzenstraat.
17) Ineens, onverwacht.
18) De Zak
Tuinstraat.
19) De Bloedenpoort of Broederpoort was een rijtje arbeiderswoningen op de
plaats, waar nu de Handelscursus, en de B.L.0.-sch:ol gevestigd zijn. De
ingang in de Vogelezang wordt nu nog gebruikt als toegang voor de
,.Werkinrichting van de Vereeniging Zorg voor geestelijk misdeelden".
20) Schiet, ,verda, verlos
verschillende vormen van verstoppertje spelen.
21) I(onterije
omgeving, buurt, ook omstreken. Fransch: contrée. Het Goudsch
heeft nog vele Fransche woorden, die in het beschaafde Nederlandsch niet
of niet meer in gebruik zijn, in verbasterden vorm en soms ook in zeer
afwijkende beteekenis behouden.
op wilde, onstuimige manier heen en weer loepen.
22) Lóope bèère
Dit "en" betekent ook "niet" en vormt dus de
23) Dà tie gèèn onger en ad.
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24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

32)

33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

41)

42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)

.z.g . .,dubbele negatie", die in het oudere Nederlandsch bij elken .o ntkennenden zin kon voorkomen, in het Goudsch echter alleen nog maar in
,,afhankelijke bijzinnen".
Góósiemekul
voor gek, voor k\vajongen.
Schrèèwe, krijte
huilen.
Je gang is chèèn doktersgang
Wanneer jij loopt, kost het geen geld.
zooals de gang van een dokter wèl doet, wanneer hij een visite maakt.
Opreeje
opspelen, te keer gaan.
Kèóne zijn wangen. Ook wel "koone".
hartzeer, verdriet.
Arseer
De poort
Politiebureau. Nog een overblijfsel uit den tijd, dat de gevangenen op de Tiendewegspoort werden opgesloten.
Kleika
Kleikade, oude naam voor Steinkade en Krugerlaan vóór de
bebouwing.
doelloos, aan zichzelf overgelaten. In het Platduitsch
Ströömsgemoed
beteekent "Stromer": ,,werkeloos rondzwervend handwerksgezel''. ·Waarschijnlijk bestaat hier verband tusschen.
Plekkie speule
spijbelen, stilletjes de school verzuimen.
Bekant
haast, bijna.
waarachtig, heusch, echt.
Berenteg
Zinkers zijn zinkings; ziekelijke oogaandoening door kouvatten.
Garrel
knul, jongen.
Poortie van de Gruil
Jan Kottensteeg. Genoemd naar den groenteboer
de Gruil, die aan den ingang woonde.
Iete
heeten, genaamd zijn.
Vergunning
waarschuwing door de politie wegens dronkenschap met
het gebod om naar huis te gaan. Proces-verbaal werd dan nog niet opgen1aakt.
lppie
beetje, weinig.
twisten, ~ibbelen, discuteeren.
K wèèste
Krek
precies, juist.
Zeegene
vallen, storten.
V rèèke
wrikken, wriemelen.
kolfje naar zijn hand. Net wat hij zocht.
Kasie
Snotkoker
neus.
Gerizzelevèèrd
doortastend, vrijmoedig.
krijgertje spelen.
Lessie speule
vernield.
Vertrampeneerd
Verrinneweert
·geruïneerd, vernield.
uitbrander.
Rippelement
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Het dialect, waarin het bovenstaande werd geschreven, werd tot
ongeveer 30 à 35 jaar geleden nog algemeen gesproken in ,d en
Vogelenzang en de omgevende straten. Nadien, toen met de uit-breiding der stad de bevolking meer buiten de singels ging wonen
en ook veel vréemdelingen zich in Gouda kwamen vestigen. ging
het heel snel aan het uitsterven; zoo snel, dat er nu in Gouda
waarschijnlijk niemand meer te vinden is, die in den gewonen

,
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om-g ang nog volledig dialect spreekt. Voorheen werd ·d e ar.beider,
die trachtte beschaafd- te spreken, uitgelachen. ,,Ouw je staduis-wóórde maar vóór je; praat je moerstaal maar" werd zoo iemand
al gauw toegevoegd. Nu is het juist andersom: De Gouwenaar
schaamt zich voor zijn ·d ialect en tracht beschaafd te spreken, al
gelukt dat den een ook heel wat minder goed dan den ander.
In de buurt van Raam, Keizerstraat en omgeving werd een dialect
gesproken, dat nog vele verschillen vertoonde met het Oostelijke
dialect. De meest opvallende verschillen waren: De "aa" werd uit-gesproken als "ae", dus: -b aen, straet enz. De "g" van de verleden
deelwoorden werd niet uitgesproken, dus elóópe, edaen, ezien enz.
Dit dialect is nog vollediger verdwenen dan het Oostelijke, alleen
bij oude menschen gelukt het nog wel aan hun uitspraak vast te
stellen in welk deel der stad zij hun jeugd doorbrachten .

