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Waor of niet waor?
Dick van Bloemendaal
Hele kleine verhaoltsjes die soms warkeluk gebeurd bin en verhaoltsjes die
ik uut mun duum ‘ezeugen het. Veur julie un vraag, mar veur mien un
weet, welke wel of niet waor bin.

Sil uut de kiep
De ouwers van mun moeder woenden in ut boerderietje “ DeKiep” an de
Voorthuzerstraot nummer E 400 en daorum noemden ze mun Opa altied
Sil uit de kiep.
Ut was een klein boerderietje waor ze woenden mit
acht kienderen, vuuf deres
en dree jonges. Van ut
boerebedrief kossen ze niet
rondkommen en daorum
warkte Opa bie de Jonker
in ut bos op Garven en
zoemers ging ie op de fiets
Boerderij ‘De Kiep’.

naor Holland, bie Edam, um gres te meien.

Rondum de boerderie was de bloemetuin, de moestuin, ut weiland en de kiepeloop en dur stung un gemetselde oven mit zand
dur op waor Opoe altied vloerbrood in bakte. De oven werd
warm ’estookt mit riezemiet. An eten hoefden ze niet veul geld
uut te geven, ut meeste han ze zelf, eier van de kiepen, vlees van
ut varken en de knienen, brood uut de oven, melk van de koe
waor ze ok botter van karnden, greunte en erepels uut de tuin
en sjem van rooie- en knoepbezen en prumen. De rest en ut veevoer kochten ze bie Garskamp, un buurtwinkel iets veerder op
an de straot. De meubels op de heerd waren rechte stoelen en
un ronde tafel, un rookstoel vur Opa en een makkeluke stoel vur
Opoe an weerskante van de kachel en ok un glaoze theekastje
waorop de snoeptrommel stung.Uut die trommel kregen ze zon-
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dags altied een snoepje.
Opoe bemarkte dat dur meer snoepjes uut de trommel verdweSil en Maartje bij Koningin Juliana
op paleis Soestdijk.
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vurzichtug in de snoeptrommel lei, dan kwam
ze dur vanzelf wel achter wie dur in de trommel kwam. Vur dat
ze naor bed gingen liep Opa altied nog effen de deel op um naor
ut vee te kieken en Opoe ging in die tussentied mar vast de bedstee in en dee de deurtjes dicht zodat ze geen last van ut licht
had. Toen Opa weer op de heerd was heurde ze’um inees hevig
bekken en tekeer gaon en toen ze de deurtjes open drukte zag ze
dat de muzeklem um Opa zun vingers zat, toen wist ze geliek wie
de snoeptrom plunderde. Op um margen zei Opa tegen de oudste jong Peter dat’ie um half vier nao schooltied een halfschepelsmand erepels mos rooien en tussen de middag nao ut eten
effen mit de geit
naor de bok mos
bie
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Toen ze ut eten ’s
middags op han
nam Peter de geit
an un touw mee
Tekening van Gerard Schut: Peter
op weg met de geit naor de bok
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naor Geert, haost had’ie niet, waordeur hie un dik half uur te
laot op school kwam. Toen de meester vreug waorum hie te laot
was zei hie dat’ie mit de geit naor de bok ‘eweest was en toen de
meester vreug of zun vaoder dat niet had kunnen doen zei Peter
dat dat niet kos, want dat mos de bok doen. Alle kienderen in de
klas pruusten ut uut van ut lachen en de meester werd zo
kwaod dat ie Peter un beste klits vur zun kop gaf, um over de
bank lei en um mit de anwiesstok hard op zun koent sleug en
vur straf mos’ie de veerdere middag in de hoek staon.
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