De MERBA aan de Kerkbuurt
Sinds de oprichting in 1932 is de ‘MERBA’ een industriële koekjesfabrikant.
Kleinzoons van de toenmalige predikant Juch kochten het kerkgebouw van
de Gereformeerde Kerk in de Kerkbuurt. Zij bouwden de kerk om tot een
koekjesfabriek. Begin jaren veertig werden vóór de kerk een kantoor en
expeditieafdeling gebouwd. In 1977 leidden onderhandelingen met de
gemeente tot een verhuizing van het bedrijf naar de Nijverwaard. De fabriek
is in een latere tijd vertrokken naar Oosterhout in Noord-Brabant.
Koeksies, krôôsies en kattekwaod
Azze me in ’t griendjie naest de Selonstoep aan ’t speule wazze en de wind
sting onze kant uit, dan konne me de koeksies van de Merbao in de
Zoutstoep ruike. Elleken dag aerepel poffe gaot ok vervele. De twêê
klapdeure bij de koeksiesfebriek stinge zeumer en winter ope om de karre vol
mè koeksies af te laete koele. Spritse, kokesmekrôône en kletsmejoors. Wij
gonge daer wel-is proletaorisch winkele. Mêêstal wier dà ôôgluikend
toegestaon, azze we ’t mor nie aals te gek maokte.
Toch beurde ’t ok wel-is dat ‘r ’n lillijke vent mè rôôd stekelhaer naer buitene
stekkerde en ons achternae kwam. Blijkbaor was ’t een zwaere rôôker en had
ie zôôdoende waainig aosem, want haaleverwege de Zoutstoep sting die te

hijge as ‘n oud postpaerd. Ja mense, ‘k weet dat ’t nie netjies is, mor bove
aan de stoep riepe me dan in koor: “Hee, lillijke afgebraande vuurtoren!”
In de buurt van de Boslaon wazze bogerde mè grôôte pere, die mosse me ok
is ’n keertie perbere. Die pere wazze zô grôôt as ’n grenaot en toe me onze
tande d’r in zette, bleke ze ok zô hard as ’n grenaot te weze. ’t Wazze
stoofpere, die dinger stinge nie v’r niks ure te seutere bij opoes op ’t
petroliestellechie om ze gaor te krijge. D’r wazze ok bogerde mè krôôsies en
sterappeltjies. ”Aan ’n bôôm zôô vol gelaoje mis ie êên, twêê pruimpies nie”
zeeje me tege mekaor (Hieronymus van Alphen).
We deeje wel meer kattekwaod, zôôas d’n aoi deurtrekke as ‘r iemand op zat.
In de Frans Halsstraet zatte de wc-raompies aan de straetkant. As ’t ‘s
winters om haalef vijf begon te schemere, kò je percies zien waer iemand
naer d’n aoi gong, want dan gong ommers ’t licht aan. As dan ok nog ’t
raompie ope sting, wachtte me een hortie totte me de wc-bril naer beneejene
hoorde klappe. We wachtte nog eefies… dan tilde je maotjie je op zôôdà je bij
’t kettingksie kon om deur te trekke. As t’r een vrouw op de pot zat hoorde me
mêêstal een vrêêselijke gil, zat ‘r een vent op dan een lillijke vloek.
As ’t geregend had, konne me gêên kampvuurtie stoke, deurdat ’t hout nat
was, dan hadde me kraante nôôdig om vuurtie te stoke. We belde aan bij een
hapschaer. “Heb ie nog ouwe kraante?” “Neeje schorriemorrie,” schrêêuwde
de kenau trug en smeet d’n deur dicht. Wij laeter weer trug. “Heb ie nog ouwe
kraante?” ’t Mens omplofte bekant, de schuimbelle stinge op heur lippe.
Voordà ze ”Neeje” kon schrêêuwe, smete me staopels kraante de gang in,
met de boodschop: “Dan hè je ze nou!” Daernae een grôôte klap... Was ze
omploft, of was ’t de voordeur?
Een mandemaoktertie

