Historische Kring IJsselstein 7 (jun. 1978). - Dl.7 DE AAP EN DE DOODSKLOK 'n Marskramer uit Utrecht in zwart laken en flanel Die overal bekend stond als een boertige gezel Verliet de Domstad 's morgens vroeg. Zijn doel was IJsselstein Waar iedereen hem kende bij zijn bij-naam &quot;Laken-Hein&quot; Hij naderde de Apeboer bij 'n bocht in de rivierEn dacht: &quot;Als ik geluk heb zit mijn eerste winst wel hier&quot;.Maar ach, hij vond de boer, die zat te zuchten op de deelDie keek niet op of om en ook zijn vrouw die zei niet veel Hein schrok en vroeg de boer: &quot;Wat is er toch wel aan de hand? &quot;En snikkend zei toen de boerin: &quot; 't Is net zo erg als brand!&quot;&quot;Maar zeg me dan, waar zit de pijn, ik help je uit de nood&quot;Was dat maar waar, zei toen de boer, Kees is hardstikke dood. Maar Kees de knecht mankeerde niks, die werkte op het veldHet ging om Kees de aap, waarop de boer zo was gesteld.De baliekluiver gniffelde en stapte welgemoedHet erf af met z'n handel en een glimlach op z'n snoet. Hij ging naar IJsselstein,

z'n eerste gang was naar de kerkEn zei tegen de koster: &quot;Teun, je mot direct aan 't werk&quot;De kom net van de Apeboer, de man z'n smart is grootHij zit verslagen in zijn stoel - gebroken - Kees is dood&quot;. De koster, die men kende als zeer ijverig en trouw Hing vijf minuten later aan het dikke klokketouw. En somber klonk de doodsklok, 't nieuws ging snel van mond tot mond &quot;Kees van de Apeboer is dood&quot; - &quot;Was gister nog gezond&quot;. Toen 's avonds Kees de knecht een pils ging drinken in de stadKeek iedereen verbijsterd, niemand wist hoe hij het had.De aap kwam weldra uit de mouw en Kees lachte zich rotBestelde nog een pils en zei: &quot; 'k Ben lang nog niet kapot&quot;. Sindsdien staat IJsselstein bekend als Apeluiers-stadWat is zo'n bijnaam waardevol, want als je die niet hadWas er toch een band minder met 't verleden, IJsselsteinJij fraaie Baronie-stad tussen Benschop en Het Gein. J.A. JansenStadskanaal. 20
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