Een Gemertsche schets

Leo Renée publiceerden
$an
v veldwachter

we in ons tijdschrift eerder al'De
en de stroper' (zie GH jrg.í+,tOZZ,nr.t), 'Een Gemerts Kerstverhaal'_(Gl{ l9]L4), 'Van den dokter'(GH 1980,1) en
'Speening v9o1 de Paus' (GH 1980,2).In de Meierijsche Couranr
werden in 1940 en 1941 in totaal een achttal "Gemertse Schetsen"
gepubliceerd onder het pseudoniem(?) Leo Renée. Namen werclen
door de auteur veelal verdraaid. In onderstaand verhaal, dat in
augustus 1910 gespeeld moet hebben, zal overigens niemand enige
moeite hebben om in Jan Croenestraten de kuiperfabrikant Jàn
Groeneweg te herkennen. Maar wie weet er nog iets van prins <ie
Zager?

Prins deZager
door Leo Reneé

dat ie de schoolbanken verliet, werkte hij bij Jan Groenestraten. Kortweg Prins de Zager werkte bij "Jantjes'i Eerst toonde hij
zijn kunnen als duigenjongen, later aan de schaafmachine. Of <tii
werk zijn "roeping" was? Och, over deze dingen worclt hier niet veel
gepraat. De ouders zijn meestal blij genoeg als ze eindelijk van de
jong eens eenen cent gaan beuren. Ondank.s zijn aanleg, wird prins
de Zager geenwever, maar houtbewerker. Doóh om dàverdiensten
moest ge nie bij "Jantjes" zi.jn. Nee, ze komme nie van Geffen.
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Prins sleet hier.zijn leven tusschen, de, pas van school komende jong
en de oudjes, die binnen eenige jaren bij de nonnen zijn. Volgeris dE
menschen echter, had Prins de Zager advocaat moeten worde"n, want
een mond als er op sté. Ge kaant hem_gewoon nie vastpraten. Bij
"Jantjes" probeerden ze deege.r hem in zilh eigen woordente vangen,
maar nee hoor. veur ge er erg in hàn hai ze erál weer tusschen zitjen.
Prins had werkelijk advocaal moeten worre.
Prins de Zager mee zijn broer en twee zusters hielden een klein
cafétje in 't dorp. Zondags kwamen hier de wevers en siouwers hun
glas bier drinken en er wier gerikt en gejasr en GemertËe "wil"
gemaakt. Ook wier er gesproken ovei flinke meiclies. prins hoorde
dè ook zo nu en dan. Hij ha zich echter nooii mee vrouwvolk
ingelaten. "I! ga nie werken veur de jong van ancler menschen" zei
rle Zager. 't Biertje, da kon Prins wel bekóren en zoo tusschenin kon
hij de blumkes welis buiten zetten.

Drika, die Zondags deeger achter de schenkblok stons, hield heur
broers in de gaten. Nie, van 't bier dè ze zellef in huis ïan. zouwen
ze.nie gouw zat worre. Nel, die meestal in <je keuken zat te n aien,
zei maar al te vaak tegen Ceel en prins: "Ge hèt niks in cle keltjer te
doen"! Nee, hendig waren Drika en Nel nie, maar "uitgeslapen" als
de besten. Ceel en Prins moesten door de week gesljpen'r|n urn
eens een glas-te tikken. Zondags kregen ze twee lóardàs slores, en
moesten hun biertje net zoo goed beialen als elk anclei.
bij.een zwaar onweer werden de zusters zoo bang, dat zij niet
in hun eigen huis durfden blijven en naar de buren vluïhtten. ?rins
en Ceel bleven alleen in huis. "Wat schrikneuzen,' zei Ceel tegen
Prins.''Alsof ze.daar veiliger zijn bij de buren"! prins vraagt dan: ';Zeg
Ceel hedde gai wel is geheurd, as den bliksem op het uaï ..... clè dah
dan het bier verandert in water?" Nee, antwooidt Ceel, "maar dè
qe't9r,blj mij ook zoo nog nie in". Aan 't gaarste lachen van prins hé
Ceel al lang gesnapt. waar hai na toe wil. "We moeten de kwezeis nou
is zien te foppe, nou hebbe we de kans en die moeten we waarnemen,,
zei Prins.
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Nadien zitten ze samen in de kelder bij de kraan en laten het eene
glas na het andere naar binnen loopen. Ze hebben de voordeur
gesloten en vertellen tegen een, dè het mee onweer in de kelder nog
weitweg het veiligste is. Prins vindt, er is nie zoo veel in het vaatje
geweest, want er komt al iets dik" uit de kraan. "Wij zijn haast op den
boojem" zegt Prins. Met, zetten ze nu het vaatje op het "kentje",
trekken de kraan er uit en laten er een halve emmer water inloopen.
Nadien gaan ze naar bed en laten de achterdeur ongesloten.
"Denk dè ge'erom", zegt Prins, as de lovezels mergen erover beginnen, dè ge de zaak dan nie verprutst.
Daags daarna, als allen "aan denmiddag" zitten en Prins allang gezien
hè, de'ter nog onweer aan de lucht zit, zegl Drika ineens: "Hedde
gullie gisteravond aan 't bier gezeten?" Ik wou Coes Neelders toe
straks een glas bier tappen en het was krek water".

Het tramstation op het Ridderplein in de tijd van Prins de Zager.
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In het-midden

he1 gasthuis

of oudemannenhuis.

in de nieuwstraat. Soms ook genoemd het liefdehuis
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Prins weten nelggll af, maar beweren dè, dè wet
meer is
qtD:ulg:,pnns zegt terwijl hij Ceel in "de gaten,,houdt: ,,Dè kumt um
.t
oe-oe Dlrksem op vat geslagen is". Drika kijkt prins
en Ceel eens
goes aan en neemt zlch voor om er mé niemès
over te praten.
vogrUrj. Weinig verandert er in dit stiile dorpie.
Ook prins
{1rg1q1a1
oe LageÍ rs ruet veel veranderd, wel is hij ouder gewbiden.
HrjstË
nu al leen op de wereld en is op kost"n u- de ge..Ënt"ïil
A" no,in*
opgenomen. In.,'het beginnenhad-de prins hËr ni. ,áó
go"ie aa.O,
had hij m_ee zijn grappigen uunte! "àiler harten
-ul,rp,g"dig grappig, dè
was de Zageiwet. De nónnen vonden
:-9Y-".9
ecnrer, datï3."t1a,
hu.soms wel eens wat te wijd ging.
Op 'n goeie dag, had de nieuwe pastóoi aàn Moeder_Overste
ge_
waagd,, of geen der mannen g-enegen was,
om elke week eens wat
"langs de.kerk op" te.poetsen.ïlaZur;* *ËrïóJi;,ijËiinr, ,,it
u"n
een van de jongste hier en um hier den heelen
àa!
in
port.n
á.
e!
--guun
"r
--o
|
zitten te kieken, neen, daar zie ik niets in'i

ilï.
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Eens als Prins weer langs de kerk doende is, waagt hem de pastoor
om in de tuin een gat te graven. Prins doet dat natuurlijk- direct.
Terwijl hij dan bezig is, loopt de pastoor hier wat te brevieien. plots
blijft hij bij de Zager staan en zégt: "Als gij nu dit gat steeds dieper
zoudt graven Prins, waar zoud'gij dan op slot van rekening uiikomen?" Prins denkt even na, krabt onderwijl is over zijen kalèn kop,
en zegt dan "Bè, uit een gat, pastoor!" De pastoor moet om dit raLe
antwoord lachen.
Prins heeft't warm gekregen. De zon steekt ook zoo, en't is ook niks
geene zachte grond hier bij den pastoor. Prins maakt zijn vest los en
doet mee zijne tesneuzik 'Í zweet van zijnen kop en zegt: "In het
zweet uws aanschijns zult gij uwe mik eten".
gai ook as ge werkt?"
"Maar pastoor,
De pastoor zegt^neeïte
hierop: "Voorwaar, voorwaar, ik zeg U elken druppel zweet is later in den hemel een parel aan je kroon!"
De Prins is er even stil van. Dan spuwt hij in de handen en zegt:
"Geleufde gai pastoor de'ze ons soort van menschen in den hemel
eene kroon op zetten?" "Nee, dè past nie op mlne kletskop, mij
douwen ze immers straks maar eene ouwe zinken emmer op mijnen
kop".
"Zager,Zager", zegt de pastoor, "gij had advocaat moeten worden".
"Maar Prins luister eens", als gij klaar zijt, ga dan even op de pastorie,
dan zal de dienstmeid je een glas bier en een sigaar geven".
"Heel goed pastoor", zegt Prins.
Nadien gaat Prins dampend aan een dikke sigaar naar de nonnen
terug.

In de kloosterboerderij is sinds eenige dagen een nieuw paard gekomeq een zwaar bruin pèrd met grijze vlekken. Prins komt ook 't
paard eens zien en klopt hem op den nek en zegt "Ja jongen, nou
hoefdeuwen kop ook nie meer zoo hoog op de steken, want nouvreet
ge ook armenbrood".
Eenige dagen later, als Prins tegen den avond wat zit tejassen, komt
Zuster Martina vragen, of de Zager even bij Moeder-Overste wii
komen.
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"Zag9l', vraagt Moeder-Overste streng: "bevalt U soms het armen_
brood hier niet?" "Nóch de menschen, nóch de dieren hoeven hier_
voor den kop te laten hangen".
Prins staat nu vellegen me.e zijn pet te draaien enzegti,'Och Zuster,
dè moele van mij zoo nie in einst opnemen".
Maar als hij weer alleen is, denkt hij, "Wa zijn dat hier toch kletsers,
um zoo iets nou subiet over gaan te bellen".
Een paar dagen later komt Prins weer bij de stallen, als de knecht
(die onnoozel doet, maar 't nie is) bezig is met stroo tá snijden. prini
*apt.den paardenstal binnen, klopt't paard op zijnen nék en zegt:
"Ik wist wel dè het hier kletsers wàren, maar Oê gai de gezeed zoídt
hebbet daar hà k toch geen eneg in". Nee van-zulkeiletspraatjes
moest Prins niks hebben. Voor een grap was hij altijd te vinden. "
Moeder-Overste kent hem nog wel vàn vroeger, toen zij nog portier_
ster was.
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avond "stond Prins aan de bel". Voor de deur had hij de
"kraige" staan mee eenen grooten zak appels.
"Kunde die misschien geb-ruiken" zegt pri;s, terwijl hij naar de appels
wij,st,"een volle zak veur 2 gulden. Ze zijn er minitens + wèrd. Eèhte
bellefleurs! 't Is finaal veur niks". Terwijl hij de zuster bij den zak
heeft gehaald vervolgt Prins: "Kiek is wà;n scioon dè 't zijn".
"Goed, de appels zijn gekocht".
Met een: "Ik zal de zak merge wel terug komme halen" sjouw hij de
zware zak naar binnen,
Nooit is Prins echter zijnen zak komen halen, want onder in de zak
zaten knollen.
Aan dit alles denkt Moeder-Overste nogvaak. En als op ,t naamfeest
van haar aan al d9 oudjes eenpaar letÈere appels woiden gegeven,
dan krijgt Prins zijn tradioneel-e knollen.
','Hier Zager", zegt Zr. M:artina dan, "die heeft Moeder_Overste nog
'Van toen" bewaard!" Prins krijgt er een kleur van, maar denkt latei
"Straks neem ik er de nonnen-óch weer tusschení'.
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Zoo slijt Prins de Zager zijn leven bij de nonnen, tusschen de

i

menschenven eenen dag. Zoogauw de menschen merken, dat ze oud
gaan worden, trekken ze naar de nonnen, om er hun levensavond
door te brengen. Hier leggen ze "heele dagen" hun kaartje en gaan
meestal heel vroeg naar bed.
Prins, die met vele baantjes is belast, houdt ook't toezicht op de
doodenkamer. Hier staat dikwijls, tusschen de in voorraad zijnde
kisten, ook de kist met het stoffelijk overschot van een der oude
mannen, die 't tijdelijke met 't eeuwige gewisseld hebben. Zoo ook
nuweer. 't Is 't stoffelijk overschotvan Friedje v. Melis. Hij had geen
bezoek van familie of wienden bij zijn ziekbed gehad. Vrouw en
kinderen had hij nooit gehad en zijn "eenigste" zuster was hem vorig
jaar in de eeuwigheid voorgegaan. Friedje was allang versleten gewèst. Hij kon zich bijna niet meer helpen. En mager astie was. Niks
às vel en been.

In de doodenkameÍ staat nu 't lijk van Friedje, broederlijk tusschen
de leege kisten. 's Anderendaags komen de meeste mannen en
vÍouwen tesamen om Friedje v. Melis te gaan begraven.
"Hier dees kist moete hebben", zegt Prins tegen de dragers. Terwijl
ze de kist naar buiten dragen fluistert er een: "Wà is die kist toch
licht?" "Het is ook nie veul meer as vel en schenken" meent een
ander.

Als het lijkkleed over de kist is uitgespreió, zet de stoet zich in
beweging.
De dragers hoeven bij uitzondering nie te wisselen. Das toch wel
vreemd.
"Bè" zegt erweer een drager, "Ik gleuf dè Friedje nog 40 pond weegt".
Nauwelijks heeft de lijkmis en zegening plaats gehad, of onder
klokgelui wordt "het lijk" naar den kerkhof gedragen. Hier heeft
Doreske Schokmans een graf gedolven. Mee beide handen op zijn
schup rustend, ziet Doreske de stoet het kerkhof op kommen. Hij
legt nu 2 touwen op den grond en hierop wordt nu de kist gezet. Dan
besprenkelt de pastoor't graf en de kist nog met wijwater en weldra
zal de kist in 't graf dalen. Hier bij dit graf vallen geen tranen. Men
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zegt alleen: "Gelukkig veur Friedje, dètie dood is', ,'As ,t voort zoo
welnlg mee een mensch is, kande maar beter dood zijn".
Doreske Schokmans legt eerst nog twee baddings oier'de grafkuil
en wenkt daarna een der dragerí om de kist ín 't graf tË laten.
Doreske en de helpende drager pakken de touwen vasiom de kist
te
laten zakken.
"Bè, bè", zegt Doreske, "ik gleuf nie dèter iets in die kist zit, ze is
toch
zo licht".
'Ja, dè heb ik.ook al gezeed, maar ge weet, het was nie veul meer
as
vel over t een", antwoordt de drager.
Onder't fluistergesprek van Doieske en de drager staan de men_
schen op 't kerkhof allen te "strisselen',.
"It zal de kist is openmak en',, zegt Doreske, en mee heeft hij twee
pinnen uit 't deksel getrokken.
Nu. staan zij beide te lachen, vol verwondering.
"Dè is nou 't nieuwste" zee Doreske, "dè he'k íog nooit van me leven
gebeurd".
"Prins de Zager.moet zich dan toch leelijkvergist hebben", vertelt de
drager, "want die heeft de kist aangeweien',. Dan deelt Doreske zijn orders uii en zegt: "Dan gade gullie maar
gauw de kist hale, daar Friedje wel in zit, óan zal ikle paistoor
efkes
waarschouwen, dà hij dan nog efkes de kist kumt ,egenen".
"Dè hè'k nog nooit van me leven geheurd,' zee later?rins de Zager;
"een begrafenis zonder Iijk".
Maar Moeder-Overste denkt: "Het zal wel een moedwillige vergissing zijn geweest van Prins, want hij is een onberekenUuàii"rnuriA,,.
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