B GANOEKOH •) 0
SCHETS IN ÉÉN BEDRIJF

DOOR S. DE VRIES JR.
Personen:
JAKOB COHEN, een kleine veehandelaar (68 jaar).
ROZETTE, zijn vrouw (63 jaar).
MOZES, hun zoon, hoofd eener school in Amsterdam (35 jaar).
HARTOG BLUMENTHAL, vriend en collega van Jakob (65 jaar)

P l a a t s v a n h a n d e l i n g : een dorp in het Noorden van Nederland.
Tij d: Heden.
Het tooneel is een eenvoudig, ouderwets gemeubeld vertrek: de woonkamer van Jakob en Rozette.
Mahoniehouten stoelen met pluche. Een ronde tafel met één poot. Op die tafel ligt een pluche kleed(
Daarboven een laaghangende lamp met kralen rand.
De kamer heeft slechts één deur: in de achterwand. Boven deze deur hangt een joodsch schilderijtje,
mizrech genoemd. In het midden van de linkerwand bevindt zich de schoorsteen. De kachel staat roodgloeiend. Recht in de muur twee ramen met opengeslagen blinden aan de binnenkant.
Alles in het vertrek duidt op zeer zorgvuldig onderhoud.
't Is late winternamiddag.

Eerste

Tooneel.

J A K O B , ROZETTE.
JAKOB

fis oezig Aetf gawoeAoA-zyzer, eew
Aem o/> ifa/e/ staatf, wa» baarse» ie
«"oos/e ew />/aa^ ze zn

ROZETTE
JAKOB

(waiatf /w; aWe am/>/es t/aw ^aarse» Aee/£ t»oome»j Waar is de
s jammes?
ROZETTE. Die heb je op de schoorsteen laten liggen (ze
scAoofs/ee» ee» fos ^o/>erew arm/>/e, ^a^ ze / a ^ o è
JAKOB
fsiee^i oo£ ^aar een ^aars w en èeves&gtf Aei arw^/e
floor aaw Ae^ ^awoe^oA-z)'zer. Z)a«
Hij s t a a t ! K l a a r ! (Foora'cMg />/fl«^ Ai;' t^e /«cAier o/>
. Hoe laat is 'et nou, Sette?
*) Ganoekoh is het joodsche Inwijdingsfeest, dat herinnert aan den strijd der joden tegen de Syriërs.
Laatstgenoemden verontreinigden de gewijde oliën der synagoge. Met de rest van de kruiken echter
geschiedde, naar de overlevering wil, een wonder: de pitten bleven gedurende acht dagen en acht nachten
branden. Acht avonden ontsteken de orthodoxe joden op het Inwijdingsfeest daarom de ganoekohlichten. Den eersten avond één, den tweeden avond twee lichten e ïz. Daarbij z i n g e n zij o. m. een
tweetal korte lofzeggingen. Het geheel wordt gemeenlijk als een bij uitstek g e z e l l i g feest beschouwd:
zooveel mogelijk is de heele kring van huisgenooten bij het ontsteken der lichten tegenwoordig.
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de regwtóew, die naastf de schoorsteen Aawg^J Half vier.
Je hebt de tijd nog.
waar ie ta/e/J. Nö, tijd ? Met een half uurtje komt de tram.
Am foej Ja, met een half uurtje.... (2e gaa/ ziWenj.
oo&fe)'de ta/e/ 2tóenJ. Halen hoef je hem nou niet meer,
nou de stoomtram er is. 't Vorig jaar moest je nog een dikke
drie kwartier loopen naar 't station. Nó, wat ben ik ze toch
vaak met een plezier getippeld, die drie kwartier als Moos
k w a m . . . . f£üew s/itóe. i/i/ &/'& «aar Ae/ gawo^oA-t/zer,). Dat
ie nou net fijn de laatste dag ganneke kan meenemen, dat
doet me recht goed! Weet je nog hoe die vroeger een plezier
had in 't aansteken van de kaarsjes? Als ie zoo naast me stond
dan blonken zijn oogen van plezier. Hé, weet je nog?
fg/zw/acAewi *'» de ver/e ziewdj. En als ie daarna dan met jou
mongoe soer zong.... Moos zingt zoo mooi.... (£en ooge«ï/t&
zitóew zeflWefteïin gedactónj.
Nog net even de laatste d a g . . . . 't Kerstfeest valt ook zoo
mooi van 't jaar. Simge over de heele wereld. Da's mooi.
Waarom moet ook de een nou feest hebben en de ander
morgen ? Zoo — samen, dat is mooi.... Wat zal ie van de
schuur opkijken met de nieuwe zolder !
fgöm'efeM^. En de nieuwe voordeur!
Ja, de voordeur.... en de schuur.... (7M)' staatf o/>J.
Wat wil je doen?
fgaa^ w«ar de dewj. Doen? Niks.
Blijf nou hier. Mot je nou kou pakken in de deur? 't Duurt nog
een dik kwartier voor de tram komt.
Heb ik gezegd, dat ik naar de deur wou? Ga weg, narrente !
Blijf nou rustig zitten. Je hebt weer gehoest vannacht.
Kuch jij niet als je je verslikt?
Aem owge/oowg aawj. Verslikt ?
weer 2itóewJ. Ja, verslikt. Natuurlijk verslikt. Ik was
stiekum aan 't slikken.
Ik zal je salmiak maken met anijsspiritus.
(Ao^igJ. 'k Wil 't niet hebben, 'k Heb 't niet noodig.
Ik maak 'et toch. 't Is goed voor je borst.
Mijn borst is best. Alle jiddisje kinder zeilen zoo'n borst hebben
as ik. Omijn!
fMen Aoortf de voofdewr in 7 s/otf vaWe» ew s/o//e«de sto/>/>e» t»
de gattgj.
f/m'siere«dj. Daar is iemand.
ow waar de dewrj. Hartog denk ik.
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Tooneel.

JAKOB, ROZETTE, HARTOG BLUMENTHAL.
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f&ow2foVmenJ.'n Avond samen f Ai/' gee/tf eerstf 7?oze#e ee»
j
Sette, veel jaren ganneke.
Dank je, Hartog, 't zelfde.
(gee/2 /a£o& een /jaw^j. Jakob.
Ga zitten, Hartog.
Even. f/u/ weemtf />/aafeJ. Is je zoon der nog niet ?
Met een kwartiertje komt ie met de tram.
Hoe lang heeft ie vacantie?
Een dikke week zeker, hé? De meesters hier hebben ook een
dag of tien vrij met Kerstmis.
Hij is toch hoofdmeester, niet?
NO, ja, maar daarom heeft ie niet langer vacantie dan de anderen, gammer!
(Aaa/2 <2e sc/wwim o/> en /#c^j. Weet ik veel! (d« anderen
iac/zen weej.
Van de geleerdigheid hebben wij nebbisj niet veel verstand,
Hartog. Wij kennen de koeien beter.
(SW«& CTSWJ. NÖ, een meester is zoo geleerd niet! Een neefie
van mij — een zoon van Saar en Moos — is ook onderwijzer en
als je mij vraagt is ie nog stommer als het achterend van een
koe.
(ge^'&em^. Jouw neefie is jouw neefie ! Maar onze Moos ! Hé !
Je wordt maar zoo hoofd in Amsterdam. Eén, twee, hup !
God zal mij bewaren tusschen ouders en kinderen te stoken.
NÓ? Te stoken, zegt ie ! Wat sla jij vandaag voor een mesjoggaas uit? Ik zei alleen, dat Moos knap is. De beroemdste
menschen van Amsterdam komen bij hem om raad.
(7«CA^. Als ie ze dan maar een goeie raad geeft.
(7actó /«id,). Nee niet! Een puike !
NÖ, goed. (7o£ SeöeJ Moeke zal tóch blij zijn, dat d'r jongen
komt.
(g/iw/flc^ tege» AmJ. Jakob niet.
(7acA2 ie/s s/>o#ewij. Nee, Jakob niet! Zijn eenige, zijn trots !
(weer wrzoewi,). Wat hebben wij anders op de wereld als onze
jongen?
Blijf je een kopje koffie drinken, Hartog?
Nee, 'k ga weg. 'k Dacht, dat Moos er al was. en 'k wou hem
goeien dag zeggen. f#t; staa^ o/>J. Ik loop vanavond of morgen
wel es even weer aan.
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Nö, wat een haast!
(7flc/^wd,). Drukke zaken.
Nebbisj, in December.
fgee/^ Setóe ew /a^oè ee» /MMÏCZJ. Ple:zierij;
aan Moos.
Dank je hoor!
Hartog. — Je vindt de weg wel, hé?
Hou je gemak maar. (£/wwe^/w/
Derde

T o o n e e i.
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fwa een oogenfr/^ waw sfo7/ej. Je moet niet met Hartog over
onze jongen praten. Dat begrijpt hij toch niet.
f/wató »)'w sc&owtfVs o/>J. Wat valt er te begrijpen?
Ze spotten er maar mee, dat wij zoo aan Moos hangen. Zag
je niet hoe zijn oogjes flikkerden toen ie tegen jou zei: „Zijn
eenige, zijn trots?"
fsmató ewewj. Laat ze flikkeren.
ZOO spotterig. Praat er niet over.
Sjat me wat!
't Is niet noodig. Bij zoo wat kennen ze nou eenmaal niet bij.
Wat heeft hij van zijn jongens gemaakt ? Veedrijvers ! Knechten
voor zichzelf! Koeien ! Opgevreten het ie ze dadelijk toen ze
maar net van school konden. Vuile taal uitslaan op de markten,
maar ze kennen d'r naam nog niet eens zonder fouten schrijven.
Nö, laat me asjeblief met menoeche !
f/ac/zem/,). Wij hadden ook zoo met Moos moeten doen, dan
hadden ze niet gelachen.
Ba, zeg ik ! Ba !
'k Heb kransjes gebakken voor bij de koffie. Zijn grootste
lekkers. Je zal een gezicht zien strak !
(W/ewewifef/ zzcA v«n />r e^). En de voordeur.... en de schuur..
D'r is hier wat veranderd in die negen maanden !
Acht maanden zijn 'et. Met Paschen was Moos nog hier.
fAm'&j Paaschmaandag, ja. Toen goot 'et zoo.
Ja, toen goot 'et zoo. — Toen was Moos nog geen hoofd.
N e e . . . . nee. Dat is ie in Mei geworden.
Op een sjabbesmorgen om half twaalf kwam de brief....
s/z//ej.

JAKOB

o/> de &/o&J. Zou je nou geen koffie zetten. De tram is wel
meer....
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. Zal je zien, vandaag is ie niet te vroeg. Als ie op tijd is,
duurt 'et n o g . . . . fze fosto^^ de A/o&j dan duurt het nog tien
minuten.
Hoe kan je nou zoo stom rekenen? Kijk nou — 'tis zeven
minuten voor vier en om drie uur negen en vijftig is de tijd.
Dat is bij m i j . . . . zes minuten en zes minuten is niks.
Blijf nou hier. Je hoort 'em vanzelf bellen.
Om mijn kuchie? Ik zal je salmiak met anijsspiritus wel gaan
slikken, wees maar stil.
Ik zal achter water opzetten voor de koffie. (i?oze#e a/J.
waar tó gawoe^oA-yze?', voetó aan de kaarsen 0/ ze goed
zz'/ten en ze£ een en&e/e èeter »'» de /wwder,).
Die éene dag ganneke, die doet me nou toch zoo'n plezier.
Dat 'et vandaag nou nog net de laatste dag is.
fg/iw/acA/ en ftm& Aem &egn//>end tóe. Zsvew sfe'/te. Da» Aoori!
wen o/> A/eï'we a/siawd o/> s^raa^ een oe/ /Wdewj.
(scAn'&J. Sette, de tram ! De tram ! Zie je nou wel? 'k Heb 'et
gevoeld, dat ie vroeg zou wezen ! (At)' Aotó de dewr w^j.
(ga:a£ waar de £awerde«r ew ö%'/i wo/ ofojdscAa/) wac/j^ewd o£
de drew/>e/ stoaw. Z)«defo)'^ daarop Aoor^ wen s^ewwen tw de
en even toer ztó wen Afozes CoAen
Vierde

Tooneel.

JAKOB, ROZETTE, MOZES.
MOZES

ROZETTE
MOZES

JAKOB

(een jonge man met welverzorgd uiterlijk. Donker, doch niet
bepaald een geprononceerd joodsch type. Hij spreekt correct,
zelfs min of meer afgemeten, zooals dat vaak aan onderwijzers
eigen is. Hij gedraagt zich dikwijls zoo, alsof hij bang is geen
„heer" te schijnen als hij anders zou doen. Hij is wel hartelijk
tegen zijn ouders, doch tegelijkertijd wat onwennig. Hij is
blijkbaar trotsch op zijn kennis, maar heeft iets vergoeilijkends
voor de betrekkelijke onwetendheid van zijn vader en moeder).
kranen t'n de oogenj. Dag jongen, dag mijn jongen,
zz/n woederj. Dag, moeder. Hoe is het er wel mee? (2e
6iVme», gevo/gd door /a&oö, dze wei i/er/jeerfe)'
'
&o//erfy'e van zi/» zoon draagt en t'n een Aoe& van de
(neewi

is ie nou!

zoon, dï'e ZÏCA van overjas en Aoed owidoei o/>^). Daar
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Ja, vader, daar is ie nou. (7M; «eewtf /as e« Aoed o/> ew ze>*7 z«
wegirewgew waar de gang,).
Laat dat maar eerst even liggen, jongen. Vader neemt 'et
dadelijk wel mee.
Nee, moeder, daar hou ik niet van Ik kan geen rondslingerende
kleeren zien
(7acAewd,). Nö, vroeger slingerde er nog wel es het een of ander
van je rond. Sette?
(g/im/ac/^ ge/wMigJ.
Ja, vader, maar de mensch moet zich nu eenmaal ook zelf een
beetje opvoeden. Als ik netheid van mijn leerlingen eisch, dien
ik zelf in de eerste plaats netjes te zijn.
^o/mowdïgj. Ja, da's waar.
(Wdwy'wtf waar de gawgj.
(zacA/J. Nou zal je zien, nou ziet ie de voordeur. Zoo pas was
't ie open en kon je niks zien. (ze ztóew vo/ flerwacMftgJ.
(£eer^terwgew scAm/2 een sfoe/foyde /a/e/j. En nu vertel me eens
wat. Is hier nog wat nieuws?
Heb jij niks gezien?
(Tza// i>erm)ïe«d,). Nou kan ik toch zien, dat jij hier niet meer
thuis bent.
ffo;^ waw zy» wader «aar zy« moederj. Gezien ? Is er dan wat ?
Nee, hier is 'et niet. — We hebben een nieuwe voordeur gekregen.
En een nieuwe zolder in de schuur. Kom maar es even mee.
Jij zal opkijken !
Och, vader, laten we nog even blijven zitten, 't Is een heele
reis van Amsterdam naar hier !
(Wgo«7tyfo«d owiatf ze o/> /a£o&s gezzc^ z^ai te/mste//t'«g
/ees/j. Moos is moe, Jakob. ^0/ Mozesj. Zal ik nou een kopje
koffie inschenken?
Zeker, moeder, dat is goed.
faerizercy^ «aar ac/tóereft,). f£Ve« sfo7tej.
Wat is 'et hier toch stil in 't dorp, hé vader ? Men moet er wel
eerst even weer aan wennen, hoor ! Als je altijd zoo'n drukte
om je heen h e b t . . . . (7flc/zewd,) Een heel verschil met de
Kalverstraat en 't Rembrandtsplein.
NO, vroeger vond jij 't hier ook mooi.
Zeker, zeker. Nou nog hoor. Nou nog. Ik wijs ook alleen maar
op 't verschil. En dat is groot.
NÖ, je moeder en ik hebben hier altijd met plezier gewoond.
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Zooveel bennen we niet gewend. — Heb je een plezierige reis
gehad ?
O, jawel, vader. Alleen 't laatste end was een weinig vervelend.
De menschen hier in 't noorden kunnen soms zoo raar doen, hé ?
Soms is 't net of ze geen Hollandsch verstaan. Vroeger is me
dat nooit zoo erg opgevallen, maar nu
Ze bennen hier wat stijver, niet zoo hupsachtig. Nö, ja, we
leven hier ook.
/erwg me£ o"e Ao//^. Ze «eewrf &o/>/es en scAew^ t«. Dan
6 me£ «ffl gm'cAi wa» „Nou zal mij 't benieuwen, wat jij
daar wel van zegt!" Mozes 00» frowwetó/e we2 foefyes uoorj.
fweewif vrawoWt/A een ^o^/ej. Ik had 'et juist met vader over
't verschil tusschen 't leven hier en in Holland, moeder. Weten
jullie wat 'et is ? Je leeft in een groote stad intenser — ik bedoel . . . . je hebt er meer aan je leven.
(swa/^ e^wj. Als ik mijn broodje met Gods hulp mag blijven
verdienen, zooals tot nou an toe en we mogen gezond blijven
met mekaar dan is 'et goed.
(fre&ztcA weer teywgj. Ja zeker, vader. Natuurlijk (Ai; ireeA/
een s t ó wan Ae/ Aoefy'e a/ <?w eetf Ae£ o^J.
(&ƒ& w?/ vmewcAtóng foej.
(oïe Aetf geziVAtf ua« zz;w wo«w ztó, 2O£ MozesJ. Is dat wat?
Lekkere koekies of niet?
O, ja, vader. (7o2 J^ozefóeJ. Heel lekker, hoor moeder. f
Hoe lang heb je nou vacantie?
Dertien dagen, vader.
f Wt/'j. Dertien dagen ! Da's mooi!
Of dat mooi is. En je salaris draait maar door, hé?
Zer/^s/acA/e,). O, ja, natuurlijk, vader.
. Dat most ik nou ook es hebben, Sette, hé? Maar
als ik in huis blijf, verdien ik geen posjet. f/acAewa' /o/ zt/n ZOOMJ
Ga je nou es weer met mij de boer op? En achter de koeien
loopen ? Hu ! Hu ! Met een stok ? Hé ? Dat was vroeger zijn
lust en zijn leven als ie met vader meemocht naar de beestenmarkt. Weet je dat nog wel? Ha, ha, ha !
(7acA2 /w^J. Nou of ik 'et weet! (isms&gerj. Maar 'k zou er
deze keer geen tijd voor hebben. — Overmorgen moet ik weer
weg.
(7e/e«rgesteW,). Overmorgen al?
En je hebt toch dertien dagen vacantie?
Ja, zeker, vader, maar ik kan helaas tegenwoordig niet meer
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over mijn tijd beschikken. fgem'cMgJ. Dinsdagavond moet ik
voor de vereeniging Volksonderwijs in Amsterdam spreken over
de resultaten van ons onderwijs volgens het systeem van dr.
Montessori.
Over wat zeg je?
feen tós/e wez;e%,). Nou ja, over een soort van onderwijs.

O. (stó/tej
Nog een kopje koffie, Moos?
Nee, moeder, dank u wel. Ik drink nooit meer dan één kopje
koffie.
Een koekje lust hij nog wel!
Ja, jongen? fze /w««7 Aem Ae/ /romwefóy'e &oe&/es voofj.
Nee, moeder, ik moet niet meer hebben, fyl/so/ Ai/' «cA z;er/>tócA/ gezwetó te />n;ze»J. Ze zijn heel lekker, hoor! Heusch!
fze/ Ae/ /romme/Z/e weer we^rj.
Aaar owienjoefowd aan, docA o/> Aaar gm'cA/ aaö wie/s
. Dan zeg/ At)* ^/o/se/zng:,) Tel ik niet meer mee? Geef
mij nog een koppie koffie en nog een koekje!
(.Roze/te scAen&Z Aem t» en /eg/ een &oe£/e «aasif zi/w Ao/)/e.
£ven stötej.
Heb je veel vrienden in Amsterdam, Moos?
O, ja, vader, heel veel. f^etf ges/>re& sfo& weer evewj. Wat ik
zeggen wou. E h . . . . Moos klinkt me zoo c r u . . . . zoo eh
hard in de ooren.... (Tb)' &/'& zi/'w i/ao*er ew woeier eve» aanj.
W a t . . . . Wat zeg je?
(ZM£ w^'/e/e»ij. In Amsterdam noemen ze mij Maurits of
eigenlijk.... e h . . . . Mau. Willen jullie....
Mau? Mau?
getm'temZJ. D'r is toch niets bespottelijks aan vader?
Ik zie dat tenminste niet in.
(7ac/jtf weerj. Mau ! Mau ! 't Lijkt wel een kat. Ha, ha, ha !
Mau !
Vader ik wou, dat u er niet zoo o m . . . .
Heb jij dat bedacht, dat Mau ? Was Mozes niet fijn genoeg meer ?
Was je bang, dat ze konden hooren, dat je een jood bent? Jood
blijf je toch!
Daar gaat 'et toch niet om, vader.
O, nee, gaat 'et daar niet om? Waarom gaat 'et dan wel? Mau !
fAz)' z'wwtee^ Ae/ gemaww wan een tój. M a u . . . . m a u . . . .
fangsfo'g,) Jakob ! Toe nou.!
(o/> een TneeroV/je^sfoo», waam'tf 6/y'A/, da/ fe)' ztcA m'eZ K>*7
ergere»J. Nou ja, 't was maar een verzoek en u behoeft 'et
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natuurlijk niet te doen. Laten we er maar niet meer over praten ;
(7M/ &/& ro«^ e» zie/ Aetf gawoe^oA-i/zer,). Hé, is 'et ganneke?
(gn;^ *2e ge/ege?*Aeü swe/ aa»j. Ja, de laatste dag net vandaag !
Dat treft, hé?
Ja, dat is zeker toevallig. (Tw/ s/aatf o/> en ###£ «««f <& steger,
(7mc^ ƒ«&>&, ifo'e stag 6y <2e ta/e/
zoefMwgsgezzV^Aeïi te èrewgew. /a&o
Ken je dat n o g . . . . Mau?
('ze'ew^ zzcA owj. Hé, vader, doe toch niet zoo hatelijk. Moet u
mij nu opzettelijk krenken? Ik zeg u toch ook niets onaangenaams?
(wei eew /acAJ. Nee !
(sm^forcd!,terzw/7ze Aew aaw ^e ;as fr^/J. Jakob! fstófóej Kan je
die rede in Amsterdam niet een paar dagen uitstellen, jongen?
Nee, die kan hij niet uitstellen.
(WW zeer gwm'temuj. Doe toch niet zoo onredelijk, vader. Heb
ik je wat gedaan?
Nee, niks, jij nar!
fAewg z;mwgefey&,). Ik ben hier toch met de beste bedoelingen
gekomen
Ben ik daarvoor nu wekenlang blij geweest, dat
ik hier es weer heen zou gaan om z ó ó . . . . om zoo behandeld
te worden ? 't Is net alsof u heelemaal niet blij bent, dat ik
gekomen ben !
(&ƒ& &em eew wowewif wcwi/oos a«w. Z>an /actó ï"ej. Niet blij?
Nee, heelemaal niet blij ! Ha, ha, ha !
fsteeis awgstógerj. Toe n o u . . . . toe nou toch....
fo^geze'ow^ewj. Nee, heelemaal niet blij! Als je ergens blij mee
bent, dan toon je dat, dan doe je niet zooals u
f&y& Aew ^mgewd aanj. Wou jij m i j . . . . ? Jij
? Tot zoover
ben ik vol, jij lougeifers, zie je dat dan niet? Blij ben ik niet
geweest, hé? 'k Had me derop gespitst als op me grootste
simge. Ik had kunnen dansen, zoo blij, zoo gelukkig was i k . . . .
Maar jij
Jij nar! Van het oogenblik af, dat je de beenen
hier binnen de deur hebt gezet.... was ' t u i t . . . . Heb je
ons laten voelen....
f sc/zmewi,) J a k o b . . . .
fwow'/i/'^J Ik zal 'them zeggen. Ik moet 'et kwijt! Schaam jij
je ervoor, dat je Mozes heet? (TM; m'w^ ztcA steeds weer o/>j.
Mau wil ie heeten ! Mau ! Mau ! Ha, ha, ha ! Mozes Cohen heet
je al ben je ook honderdmaal zoo'n groote meneer geworden.
Mozes Cohen en niks anders!
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/èeimngtf z»cA 2o£ m7erfoy&e Aa/wteJ. Ik ga even het dorp in,
moeder.
ROZETTE f aJso/ ^e Aew vasf wt7 /jowienj. N e e . . . . n e e . . . .
JAKOB.
Ja, ga maar w e g . . . . ga maar weer w e g . . . .
MOZES
(WÏ7 nog t'ete zeggen, &e<2en&£ xtcA ec^er en /oo/>2 sne/ de

MOZES

VijfdeTooneel.
JAKOB, ROZETTE.

(Er
s/agen 6y ie ^a/e/J.
ROZETTE (jzacM ^/agenij. 'k Heb 'et gevoeld.... de heele dag gevoeld..
dat er iets komen z o u . . . . 'k Had zoo'n onrust in m e . . . . zoo'n
vrees, f ze Awt7fJ fSfo7te. De dMtsierwts Jegttti weer en weer <e
fstaa£ o/>, S/MIÏ ie Wï'nien en s^ee^ veruo/gens ie /«w/> aan.
Dan gaa^ At; naar fo£ gawoe^o/t-i/zerJ.
ROZETTE f^;^ Aew angsfog aanj. Wat wil je, Jakob?
JAKOB
f^arij. 't Is nacht, 'k Ga ganneke maken.
ROZETTE. N e e . . . . n e e . . . . Moos k o m t . . . . t o c h . . . . dadelijk t e r u g . . . .
JAKOB.
MOOS? Mau ! Mau asjeblieft! En als ie t e r u g k o m t . . . . ffeay^^
Nee ! (ift; ontófóe/tf ie sjawmes&aars. Dan neewi /w)' /tef gebeienin ie eene en ie èranienie ftaars in ie aniere foani. Even
k)'. Dan zingtf k ; wo«7i/^ :J
Boroech ato adounoj
èlouheinoe... melech hongoulom....
a s j e r . . . . kiddesjonoe.... barmitswousof....
ROZETTE fzü stareni &*y ie /a/e/. Tranen fciggekw over Mar
JAKOB

Scherm zakt langzaam.
Groningen, 12 Januari 1925.

