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Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1960 19 De trouwe Cora, die in 't veldBroer Peter altoos had verzeld,Werd naast het pad ter aard gebracht;En dikwijls werd er nog herdachtHoe kwispelend hij met schel geblaf,Zijn vriendschap ons te kennen gaf. Aan d'andere zij van 't huis, omgeven door een gracht. Lag moeders bogaard, die bij lentes pracht, Haar rijke bloesems strooit op kronkelende paden En later ons verkwikt met takken volgeladen Met keur van geurig en van saprijk ooft, Door zachte zomerzon van lieverlee gestoofd. De ruime moestuin lag daarneven. Door zijnen perzikwand omgeven. Van alles vindt men in dien tuin. Ook artisjokken en ajuin. Aan 't einde stond voor tijdverdrijf. Tot schieten nog een ferme schijf. Er liep een kade langs het Gein Waar schuiten lagen, groot en klein. Daar werden ze onder dak bewaard Voor 't ruwe weer, en zoo gespaard. Bij 't visschen was men gaarne vrij; Dus werd gepacht de visscherij. En als

men er op uit zou gaan, dan werd een paard Gespannen voor de groote schuit. Men hoopte zeer op goede buit. En Jan moest mee, de baas van 't spel; Zijn snaaksche aard beviel zoo wel. De visch niet van de netten week; Mama zei soms 't een moord geleek. Maar haar geweten werd gestild. Daar 't van een ieder was gewild, En men veel ten geschenke zond Aan dorpbewoners in het rond. Tot etenstijd was ieder vrij Voor 't werk van zijn liefhebberij.







Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1960 22 Tot in haar rolstoel, Jan met ijver. Mama trekt naar den linden vijver, Daar staat de koepel, die niet groot. Toch plaats genoeg voor allen bood. Men ziet van ver daar d'ijzren baan. En op bepaalde tijd de treinen stille staan. Zelf was het moog'lijk in 't verschiet 't Ontdekken wie de trein verliet. Rechts naast den koepel stond een bosch Van iepen, in hun schoonen blad'ren dos Zich spieglend in den vloed. Een klein bocht Bedekt voor 't oog de naderende aantocht Der drukke doorvaart; ja menig mandje en pakket Werd door de schuit aan wal gezet. En als ,,Koppelrust ho!&quot; was de vrolijke kreet, Dan repte men zich tot ontvangen gereed. Zijn schipper aan het roer, kwam om den hoek ge Een deftig vrachtschip, opgehoopt met waren,Getrokken door een paard; de lijn schuurt langs het riet,Wiens pluimen tot de nederige vergeet-mij-nietZich hoflijk buigen. De blanke nenupharWordt door het golfje overspoeld. Maar

geen gevaar!Te midden van haar groen steekt zij het hoofd omhoog.Terwijl een schaar van jonge eendjes zich bewoog.Daar gretig zocht naar mugjes en naar vliegen,En dartel kwakend, zich op 't lover laten wiegen. Sedert de spoorweg te Abcou was gekomen.Werd op den straatweg zeer weinig passage vernomen.Een enkel rijtuig van een buiten in de buurt,Of wel een huurspul, voor een zomerdag gehuurd. Toch ook een vrolijk feest van boeren en boerinnen,Die op een chais hun huwelijksreis beginnen,'Gevolgd op d'eigen wijs, in keurig feestgewaad.Door nabestaanden, wier vreugd men ziet op hun gelaat.






