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Vekansie (vervolg)
De vorige keer hè ‟k al verteld dà me in de buurt van Zeist een zeumerhuisie huurde,
dà me daer vul fietste en dà me ons wassie deeje bij de pomp. Daer hè ‟k ok ontdekt
dà-je heerlijjk een wassie ken doen mit regenwaoter. Bovendien hè-je de helft minder
zêêp nôôdig. Buite de pomp was t‟r ok nog een grôôte regenput.
Onze naeste bure weunde in een klaain boerespullechie. Ze hadde een waailandjie
mit een aarg maogere koei en een gaait. De kippe liepe los rond ‟t huis, ze
scharrelde d‟r aaige kossie wel op. Ze stapte ok wel ‟s bij ons naer binne as de deur
ope sting. Achter in hullieze schuur hieuwe ze ok nog een vaarksie.
D‟n eersten dag maokte ik al kennis mit die bure, want we hadde gêên brôôdmes en
gesneeje brôôd was t‟r toe nog niet. Meschie kon ik wel een mes lêêne, voor zô lang
krijge, en ‟k mos effentjies binnekomme. De man waarkte as daggelder in de bosse
en ze hadde drie schoolgoande jonges. Laeter hoorde me dat de man nogal ‟s een
borreltjie dronk. ‟t Zel dus wel aarmoej troef gewist zijn. ‟t Was t‟r onbeschrijfelijk vuil!
Buite sting nog een grôôte ijzere stookpot. Hij sting op drie hôôge pôôte en d‟r onder
wier een vuurtie gestookt. Daer wier eerst hout voor gesprokkeld in ‟t bos. In die pot
wier de was uitgekookt, mor ‟t voer voor ‟t vaarke wier d‟r ok in klaor gemaokt. ‟t Was
toen een aarge drôôge zeumer en de koei had niet genogt te ete, mor ze zurgde voor
bijvoer deur de jong gras te laete snije langs de kant van de weg.
Wazze de bosbesse rijp, dan gonge ze hêêle daege plukke. Dat leverde bij de
febrieke aerdig geld op. Op ‟n aevend kwam êên van de jonges vraege of we
eenbakise kwamme doen. Nou, we konne kwaolijk neeje zegge. Ze huisde aaltijd in
de grôôte weunkeuke.
Op de kaole taofel lag ‟n grôôte hôôp appels. Afval, wat de jonges in ‟n boogertie op
mogge raope. Iederêên hielp mit schille, wij ginge ok mor meedoen. Klaaine
onôôglijke dingchies wazzen „t, vol mit pleksies en wurmsteke. ‟t Was een aarg grôôt
waark,mor wel gezellig mit z‟n aale. Buurvrouw zee, dà ze d‟r d‟n volgenden dag
appelmoes van zou maoke en ‟t in weckpotte zou doen. Gas hadde ze nog niet, dus
aales mos in d‟n huis gebeure op ‟t fernuis of op ‟t petroliestel. Ok gêên baontjie mit
dat hêête weer!
Of zou ze ‟t ok mor in de kookpot gedaen hebbe, netas ‟t vaarkesvoer? ‟t Zou me
niks verwondere, mor gezien hè ‟k ‟t niet. Ze zeeje dat ze gewend wazze een bordtie
pap te ete voor ‟t naer bed gaon. We konne mee ete as we wouwe. Daer hè me mor
voor bedankt. We zijn mor gaauw naer ons aaige hoksie gegaon!

