




Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 ze, overal tegenaan botsend, want ze konniks niemandal door die baaien rokken zien.Kees de Aap snapte er niets van. Hij duwdeNelemeu's onderdeurtje open en wierp erlachend een handje duiten doorheen. Toenstapte hij fluitend verder, met z'n vingers inzijn vestje en den slok onder de arm. In deAchterstraat meende hij zingen te liooren.Eerst dacht hij dal hel de naklank van deklokken was, maar neen - dat was zingen.Waar gezongen werd, moest Kees zijn. Maarhoorde hij het wel goed? Z'n dik gezichtwerd zo rood als een baksteen, echt waarmeneer, als een baksteen!. Hij boorde eerstnog eens z'n ooren uil, zoomaar op straatmet zijn pinken maar dal veranderde nietsaan wal hij hoorde. Ze zongen Kees (Ie Aap is doodKees de Aap is doodEn zijn wijfie krijf^l hel lood Toen verscheen Kees, met driftigestappen in de Achlerstraat. Meneer ik zegje ze schrokken zichstijf. Ik zou hetniet zoo goedweten, maar deGrootvader vanVaders Vader, ofmisschien washet wel diensVader, had

hetliedje gemaakt endanste er bij ineen kring. Diemocht nadiennooit meer op 'tHuis komen vooreen duit. Zookomt het nou, onder de IJsselpoort hoorden dat en diezeiden tegen mekaar - 't is een aap en hij zalaap hieten.&quot; Daar was niets meer aan tedoen. De Baron zei aan den Diender, dat hijde lui die hem achter z'n rug uitscholdenvoor 't gerecht moest dagen, en de Dienderzei -jawel meneer de Baron - en scholdachter z'n rug even hard mee'. 'En op een keer ging ineens de aap dood,zeker aan de apenziekte. Weet je wat dat ismeneer? Nee? Nou dat is zooveel als dat jewat in je kop krijgt mieren van depierenverschrikkers. Dan ga je naar 'tziekenhuis, 't is zooiets als de dulte bij dehonden. De tuinman moest hem in devoortuin begraven en op z'n graf eeneikenboompje zetten. Die boom staat er nogen is bar dik geworden meneer. Apenvleeschschijnt dus goeie mest te zijn. Maar nu wil 'tgeval dat ze in IJsselstein hoorden, dat Keesde Aap dood was, en toen meenden ze dathet de Baron was. Maar 't was de Kees, diealtijd z'n buik zat te bekrabben als er

iemandbinnenkwam.En de klokluiersmoesten alledrie de klokkenlaoien, want hetwas voor eenRaadslid eneen Ambachtsheer.Zo waren ze nogaltijd aan 'tklokkemelken,toen opeensmeneer Keeshet IJsselpoortjebinnenkwam,met, naar z'n Rijpickerwaard anno 1990. Ingeklemd tussenverkeerswegen vormt het een blijvende herinnering aan deApenlegende. Red. dat ze onsIJsselsteiners gewoonte, eeneiken knuppel in z'n hand. Nelemeu van Gijsbert den Dikke zat net ophaar stoep aan 't mandebreien. 'HeNelemeu' riep Kees, boven hetklokkenlawaai uit; 'Waarom laoien deklokken zoo?' Nelemeu schrok zoo, dat zehaar rokken over haar hoofd sloeg en naarbinnen vloog. 'Een geest! Een geest!' gilde altijd apeluiersnoemen en al zeg ik het zelf, je kan me nietgiftiger maken, dan me daarvoor uit teschelden'. Flip was uitverteld en keek eensschuin naar me op, hoe ik z'n verhaalopvatte. Ik gaf hem een kwartje. Hijbezwoer me, dat God mij in mijn kinderenvoor dat kwartje zegenen zou. Het zij zoo. 316


