
Eerappels. 

 

“Ze zellen n keer op tied wezen!” 

Jacob kiekt op klòk.  

“Hm, aal tegen elven.” 

“Ach, stadjers kommen nait zo vroug oet bèrre”, zègt Geertje opkiekend van heur braaien.  

De pennen bezied leggend staait ze op.  

“K zal in elk geval moar vast kovvie goan zetten, ze zellen der zo wel aankommen en Wim 

lust groag kovvie”.  

“Nou dij Saskia van hom nait, dat is n echte thee-leut”, foetert Jacob.  

“En ook nog noten op zang, laifst thee met n smoakje. Eerdjebijen-thee, kaarsen-thee, of 

gruine-thee! Bah, aal dat nijmoodse gedou. Gewoon n koppie thee is ook lekker. Moar dou 

mie moar eerst n kop kovvie en wat eten wie vandoag, Geertje?” 

“Snibbeltjebonen, eerappels en reloade, en nou most ophollen te mottern, Wim en Saskia 

bennen nog moar net traauwt moar k zolt t leuk vinden dat ze groag bie ons willen kommen. 

Dou nou n keer dien bèst om heur op t gemak te stellen.” 

Bèl ging. Geertje verwelkomde t jonge poar.  

 

 

 
 

“Moi opa!” Wim luip op zien opa oaf en gaf hom hartlek n haand.  

Saskia kwam der achteraan moar was n stuk miedzoamer. Saskia kon moar nait wennen aan 

de veenkolonioale stoemshaid van grootvoader Jacob. 

“Goa toch lekker zitten jongens”, perbeerd Geertje t ies te breken. Kovvie Wim? En doe n 

koppie thee Saskia?”  

“Joa, lekker!” 

Noadat Geertje de dampende koppen veur heur gasten had neerzet, kwam ze aanzetten met n 

schoal dij ze midden op toafel zette.  

“Ha, lekker, spekkendikken.” 

Wim ging der ais veur zitten.  

“Spek-wat?”, vruig Saskia verboasd.  

“Guster op maark was d‟ Onstwedder Goavern bezig met stoet en spekkendikken te bakken en 

k dòcht „ach ik nem der n poar met veur vandoag‟”. 



“Joa, das zeker nij veur die, Saskia”, begon Jacob.  

“Ja”, regeerde ze verzichtig, “wat zit er in?” 

“Nou, boukwaaitenmeel, spek, dreuge wörst en anies”. 

“Anijs en spek, wat een combinatie!”  

“Pruif ais”, Wim gaf Saskia n stukje. Verzichtig peuzelde Saskia t eerste stukje noar binnen.  

“Hmm, lekker!”, zee ze spontoan.  

“Hier neem n huile” zee Geertje en huil Saskia t bord veur. 

Saskia nam der ain en begon der smoakelek van te eten. 

“K goa even noar keuken t eten kloarmoaken”, zee Geertje. 

“Zal ik u even meehelpen?”, vruig Saskia. 

“Nee, laif aanboden wicht, moar blief lekker zitten, en neem nog n spekkendikken.” 

Toun Geertje noar keuken was goan, ging Jacob der ais recht veur zitten om zien aantraauwde 

ootjezegger n lesje olderwets lekker eten bie te brengen. 

Een Bedie nittjerig vruig Jacob:  

“Hest wel ais povvert had, Saskia”?.  

“Ja, op de Grote Markt staat een kraam waar je poffetjes kunt eten. Wim en ik gaan er wel 

eens heen”.  

“Nee”, kniesde Jacob, “dat bennen bolbaaisies, moar Wim het wel ais echte povvert had, zien 

grootmoeke muik t vrouger voak”. T is net n rond brood moar dan in grootte iesderen pan 

moakt, lekker, met spek, rezienen en stroop.” 

Wim knikte.   

“En klont kìnstoe dat?”. 

“Nee, ook nog nooit van gehoord”. 

“Nou t het wel wat van povvert, moar dan werd t deeg in n ketoenen zak doan en in woater 

kookt. Joa Saskia, toun werd der nog kookt! Toun gingen de vraauwen nait aan t waark, doar 

hadden ze gain tied veur, ze mossen klont moaken of görde mit proemen!” 

Jacob kwam op dreef. 

“Görde mit proemen?” 

“Joa, görde mit proemen, gedreugde proemen, broene sukker en n zolte heern”. 

“Broene sukker en zolte heern?”, zee Wim verrast. “Gain wonder dat t nou nait meer eten 

wordt, mout der nait aan denken.”  

“As mien moeke gain sju had dan muik ze zoepenstip. Dan bakte ze dobbelstaintjes spek oet, 

ruierde wat eerappelmeel met wat kruden en zolt, doar ging dan weer zoepen deurhìn, dat 

werd kookt, scheutje edik erdeur, spek erdeur en dat werd dan bie d eerappels en gruinte doan. 

Moar, wat eten joe nou zoal? Joe waarken baaide, is der nog wel tied om fersounlek te 

koken?”.  

“Dat valt nait met opa”, antwoordde Wim. As wie baaident tegen haalf zeuven thoes kommen 

dan goan wie nait meer oetgebraaid koken.” 

“Wat schaft de pot dan?”, vroagt Jacob oetdoagend. 

“Nou……”, goat Wim oarzelend wieder, “Ach, joe waiten wel, gruinte oet blik of oet de 

vraizer , n hamburger en van die kaant-en-kloare eerappeltjes, Celavita‟s. Stoat binnen haalf 

uur op toafel, en t is best lekker”. Of macaroni, lasagne en soms hoalen we wat van chinees 

op. Saskia vuilde aan dat Wim in t naauw kwam.  

“Ja, maar opa, het is niet meer zoals vroeger!” 

“Nee, dat liekt mie duudlek”, grìnsde Jacob,  

“Jacob!, zit dat jongkvolk toch nait zo te ploagen”, ruip Geertje oet keuken. 

“Kenst doe mie even helpen, Saskia?” 

Dat wilde Saskia moar aal te groag.  

Jacob ging wieder. 



“Dat je nait ais meer de tied hebben om eerappels te schillen. Celavita‟s! Eerappels, dat was 

bie ons thoes t gesprek van de dag. De eerste eerappels, daor keek je naor oet! Perfecten, 

eerstelingen, negenweeksen, schrappen, koken en dan stippen in gesmolten botter mit mosterd 

of spekvet, man o man, atst dien vingers der bie op! En dan de winteropslag, dat ging per 

mudde. Wie hadden thoes toch wel zo‟n drij mud neudeg in n winter. En moar hìn en weer 

sjaauwen. De opslag was in schuur, goud oafdekken aas t winter wui en t streng begon te 

vraizen dan gingen de eerappels noar binnen, moar niet te laang , aas t moar even kon gingen 

ze weer noar  schuur, aanders begonnen ze oet te lopen. Dat is nog ais wat aans dan die kaant-

en-kloare gloazen knikkers. Wim, roekst t aal? Dien oma moakt wat lekkers veur ons kloar. 

Joa, dien oma stait uren in keuken de lekkerste dingen te moaken, T zal dit keer wel geen 

klont wezen of görde mit proemen, maar ze kan lekker koken.” 

“Joa, dat wait k nog wel van vrouger”, beoamde Wim. 

Geertje kwam binnen om toafel te dekken en even loater konnen ze aan toafel. 

“Wat schaaft d pot Geertje?”, vruig Jacob in tied dat hij de deksel van paan lichte dij veur 

hem stond. 

“Nou k heb veur die n portie kaant-en-kloare macaroni in magnetron opwaarmt, waist wel dij 

van AH, dijst zo lekker vinst en veur ons heb ik lekker makkelek van die lekkere kaant-en-

kloare eerappeltjes, n metschijf en spinazie a la crème. Aal dat gedou in keuken doar word k 

te old veur.” 

Deksel in Jacob‟s haand wui opains huil zwoar……………………..  
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