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Stambôôm
Een achter- achterneef van ons is bezig met 't uitzoeke van z'n stambôôm. Hij is pas vijfentwintig,
dus voor zuk waark nog 'n aarg jonge jonge. We hadde wel 's 'n tillefoonpraotjie met 'm gehad, mor
we konnen 'm faaitelijk niet. Nou is tie onderlest, op 'n zaeterdag, bij ons gewist. Hij is al 'n enkeld jaer
bezig en gaot zô nou en dan 's aarges op bezoek. Zô komp tie 'n hôôp aan de weet. 't Gaot hum niet
allêên om de stambôôm, mor ok om de verhaole die voor de borde komme. Hij verzaomelt ok ouwe
foto 's en zô. Omdat onze femilie in Holland nie zô grôôt is, was 't begin voor hum nie zô aarg
moeilijk. Hij gaot nou aan de slag in Duitsland, waer onze wortels motte legge. Daer schijnt onze
naom vrij algemêên te weze. Hij maokte daer kennis met 'n ouwe man van tachentig jaer die in de
twêêde wereldoorlog gevochte hèt aan 't ôôstfront. Die man was t'r nooit overheen gekomme. D'n
angst van d'n oorlog vervolgt 'm nog aaltijd.

Klompemaoker
Dien dag, toen onze verre neef aales vertelde, zij me veul aan de weet gekomme. Eên van onze
vôôrvaoders had 'n rang in 't leger. Tijdes 'n oorlog tusse twêê Duitse staote is tie mè nog twêê
militaire gedrost en bij Lobith de Nederlanse grens over gekomme. Net as de Batteviere. Daer hèt ie
z'n aaige van 't uniform ontdaen en hèt ie 't klompemaokersvak geleerd. Op z'n dartigste liet ie z'n
aaige neutraoliseere en trouwde met 'n Hollanse. De zeuns en klaainzeun wiere ok klompemaoker,
mor dat is nou 'n uitgesturve beroep. Dien Duitse opao wier nie zô aarg oud. Dien opoe gong met 'n
zeun en twêê knechs wij-jer met 't bedrijfie. Die knechs zijn aalebaai vijftig jaer bij heur in dienst
gewist. Dat was in 't begin van de twintiger jaere.Ze krege aalebaai 'n lintjie. D'r bestaot nog 'n ouwe
fote van die gebeurtenis. Zô 'n tijd bij iemand waarke was toe meschie gêên uitzondering, mor 't zou
nou nie meer kanne. In die tijd kwam ie mè je elfde of twaolfde jaer al van school af en dan mos ie
gelijk gaon verdiene, hee.

Verbouwereerd
Die knul die dat aamel verzaomelt had ok anderande beroepe van de femilieleeje opgetekend en
azzie dat ziet, dan bè je d'r verbouwereerd van, van zôôvel soorte. D'r was t'r êên hofmêêster gewist
bij de Holland-Amerikaolijn. 'n Ander was bij de pliesie in Utrecht terecht gekomme. Weer 'n ander
was dierekteur gewist op 't poskentoortie van koningin Emmao op Soesdijk en êên was t'r oppasser
bij Ouwehans Dierepark geworde. D'r wazze veul zaokemense bij en mense in overhaaidsdienst. Je
zou de verhaole van aal die loi wel 's wille wete.

Staonde klok
't Verhaol dat dikkels weer verteld wordt, is dat van dien Duitse opao die in achtienveertig de grens
over kwam met 'n grôôte staonde klok op z'n rug. Hoe die daer aan kwam? Waerom die voor hum
van veul belang was? Dat kan jammer genogt niemand nae vertelle. Wel is 't zô , dat die nou al
antieke klok, nog aaltijd in 't bezit van de femilie is!

Ok Uw Stambôôm?
Leuk hee, zô 'n verhaol! As U nou ok wel 's meer zou wille wete over Uw aaige afkomst of as U ok
wel 's 'n beginnechie zou wille maoke met Uw stambôôm, dan kan dat hoor! De Oudhaaidkundige

Verêêniging hèt 'n waarkgroep Genealogie. Daerin zijn 'n aantal mense aarg enthousiast bezig en die
helpe U graeg 'n end op weeg!
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