
 

 

 

 

TROUWERIJ UITGESTELD 

 

An 't end van de jaere dertig was t'r aarg veul waarkelôôshaaid. De scheepswurve lagge te 

verroeste. D'n huizebouw lag ok hêêmel plat, d'r wazze al veuls te veul huize, de helft sting 

bekant leeg. Azzie langs d'n dijk liep kreeg ie wel van de steun, mor dat was aai'lijk te veul om 

van te leve en te waainig om van dôôd te gaon. Daerbij hadde veul mense de grôôtste moeite 

om van de steun te trekke, ze wazze nie gewend om d'r hand op te houwe hee, ze wouwen 't 

zelf verdiene. Toen kwam, in de zeumer van negenendaartig de mobelezaosie en die broch veul 

waark mee. De mêêste gonge graeg aan de slag en dien oorlog, och, dat zou voor ons wel 

meevaale, doche ze. 

 

Surzjant-mejoor 
 

Onze jongste zwaoger Flip mos ok opkomme. Hij was surzjant-mejoor en seldaote med een 

rang kregen 'n best traktement. Nêênt, dat kon die as timmerman aan d'n dijk nie verdiene. Hij 

was al 'n paor jaer mè Jaontjies verloofd en ze hadde al 'n aerdig spaorpotjie. Nou die onder 

dienst was gong 't spaore ok wat rapper en met 't voorjaer wouwe ze trouwe. Jaontjie had 'n 

mooien uitzet bij mekaor. Ze had aales zelf genaaid. Jaot, 't was 'n handig ding. Op de 

Sesjonsweg wier 'n huis gehuurd, 't dee drie gulde in de week en 't zat knappies in de vaarf. 

Meubels koche ze in Dordt. Voor 'n paor honderd gulde gong ie toen op ie aaige. Jaontjie hà 

zelf d'r trouwjurk gemaokt en Flip had al vast een bruidsbeket besteld. Een week voor de 

Pinkstere zijn ze aangetekend en een week nae pinkstere zouwe ze trouwe. Mor toen brak 

opêêns op die vrijdag d'n oorlog uit. Flip was in Bredao gelegerd, mor toen inêêns wis niemand 

meer waer aal die seldaote uithonge. Hij is ongedeerd trug gekomme, mor toen was de zeumer 

al 'n end onderweeg en wazze de naespeuringe van Jaontjies en van ons al op niks uitgelôôpe.  

D'r was allêên nog een aanzichkaort gekomme uit Zêêland, dat was aales wà me wisse. Laeter 

hoorde me z'n verhaol. 

 

Zwaere strijd 

 

Toen de gevechte uitbrakke, kwamme ze in Zêêland terecht waer 't 'n zwaere strijd was. 

Zêêland hè zelfs nog een dag langer stand gehouwe nae de capitulaosie, bijgestaon deur Franse 

troepe. Zô trokke ze België in waer de gevechte nog langer duurde, opnieuw gesteund deur de 

Franse. Totdat ok daer de toestand onhoubaor wier. Aan de Belze kust gonge ze aan boord 

van een Fransozische oorlogsbôôjem. Ze zouwe perbere om Engeland te beraaike. Eerst gong 

aales goed, mor toe wiere ze getorpedeerd deur 'n Duitse onderzêêjer. Ze leeje veul verlieze, 

mor Flip wier, mè nog wat overlevende, opgepikt deur 'n voor hullie onbekend schip en aarges 

aan land gezet.  

't Bleek dà ze weer in België wazze. Wat nou? D'r was gêên aansloiting meer med aandere 

troepe, wiere ze krijgsgevangene? Op dat vreemde schip zijn ze van burgerklere voorzien 



omdat de uniforme deurwêêkt wazze van 't zêêwaoter. Ze hoorde dà België ok bezet was, dus 

was 't zaok om uit de Duitse hande te blijve.  

 

Weke van omzwaarvinge 

 

Saome mè nog 'n Hollander wou die perbere om over de grens te komme. Ze beraaikte, nae 

weke van omzwaarvinge en hier en daer bij 'n boer wat helpe en overnachte, Limburg. Vervoer 

was t'r bekant nog nie, mor 't zou ok veuls te veul risico meebrenge. Ze hadde gêên geld en 

gêên pepiere. Ze doche d'r over om 'n fiets te stele, dan konne ze 'm laeter wel 's trug geve. 

Mor fietse staon ok nie voor 't grijpe. 'n Boer die ze hielpe met hooie, namme ze in vertrouwe. 

Die zurgt 'r voor dà ze een fiets krijge. 't Duurde nog twêê daege eer ze thuis wazze. Jaontjie 

had onderdehand de moed al opgegeve en ze zag d'r aaige al as 'n aaltijd durende bruid. Wat 

dat weerzien voor die twêê betekende, dat vaalt bekant nie te beschrijve. Flip hèt 'n paor daege 

achter mekaor geslaepe eer die weer 'n bietjie op verhaol was. Toen was t'r ok voor timmerloi 

weer volop waark, d'r was ommers zôôvel verrinneweerd. En....begin juli zijn ze dan , in 

aanwezighaaid van d'n hêêle femilie, getrouwd. En Flip was voor d'n twêêde keer 't bruidsbeket 

weze bestelle en zee in de blommewinkel: "Doe t'r mor weer nè zô êên as de vorige keer!"  

 

Bedankt Mevr. B. voor dit trieste, maar prachtige verhaal! 
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