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Een Bakker en Burger en Visch-vrouw gekijf.
.1.
Als ons iets door een vriend is vermeldt of verkondigd.
En men dan de gedachte (zou t’ wel waar zijn) vergeet.
Ach, dan wordt er zoo gauw verkeerd oordeel gesproken.
Men beweert dan zoo licht wat men feitelijk niet weet.
.2.
Als dan broeder of buur ons het goed wil raden.
En men dan zeer onredelijk, zijne vriendschap verbreekt.
Dan wordt liefde geheel door de haat overwonnen.
Ja, de vriendschap verbroken, en haat wordt gekweekt.
3.
Ach, hoe ras wordt de vriendschap der broederen geschonden.
Ach, hoe gauw kan t’ in twist en in nijd overgaan.
Zoodra t’woord, het bewijs van de haat is gesproken.
Treedt de vijandschap in, is’t met vriendschap gedaan.
4.
Een vriend, die zoo pas mij met nadruk vermelde.
Een vriend, die voor waar zoo hij zei had gehoord.
Dat gehijf door twee burgers, twee Lynden bewoners.
Had plaats tusschen Snapper, en vriend Harm Oordt.
5.
Er is, broeder, een spreekwoord, u bekend ongetwijfeld.
Hetwelk luidt zooals volgt,
waar twee kijven, twee schuld.
Maar k’ begrijp nooit toen Snapper u t’ goede wou raden.
Dat gij toen zoo met wraak, zoo met nijd werd vervuld.
6.
Ieder weet, hier in Lynden was een Leeraar beroepen.

Die door Oordt niet gewenscht was, niet door hem gewardeerdt.
Begon daarom een lasterend praatje te strooien.
Een Leeraar van niets, en een Leeraar verkeerd.
7.
Nu was Snapper, de Bakker, hierom Oordt gaan bezoeken.
Met het plan om eens nettjes, met t’woord in de mond.
Broeder Oordt, hierom flink op zijn nummer te zetten.
Hem eens deftig verklaren, waar het eigenlijk op stond.
8.
Maar O wee, t’was teveel, ja, zijn bloed ging aan’t koken.
Zijne aaderen bruizden, als olie in’t vuur.
Ook zijn gade, begon woest als een vischvrouw te schelden.
Dus t’ bezoek van vriend Snapper, was van zeer korte duur.
9.
Gij sla-dood, vernederde brooden verkooper.
Gij mispunt, gij onmensch, gij dwarsboom, gij gek.
Moet door mensch zooals jij, mijn beminde beleedigd?
Schei uit met gepraat, ruk op, hou je bek.

10.

Gij last post, gij deugniet, gij dubbeltje zoeker.
Van het beest een aanbidder, ellendige zeur.
Die dit openlijk bewijst, aan het glas van zijn winkel.
Door het teeken van’t beest, NRA aan zijn deur.
11.
Maar het oog sterk op man van zijn aandacht gevestigd.
Bleef de bakker bij’t stuk, stevig staan op zijn punt.
Neen, hij liet zich maar zoo niet door vischvrouw verschrikken.
Maar sprak stellig het woord dat op Oordt was gemunt.
Gij ongeluks-vogel, verachtende vleegel.
Gij drijver voor t’ engelsch, verveelende vent.

.12.

Gij Leeraar bepraater, gij leugen verkooper.
Nu meteen vindt ik uit, wie gij waarlijk wel bent.

13.

Ik wil zulke taal van een bakker niet hooren.
K’ wil mij nooit onderwerpen, aan het geen gij vermeldt.
Ik sta hooger dan gij, ik heb duiten, k’ heb centen.
Gij moet broodtjes verkoopen, en ik leef van mijn geld. 14.
Stil Oordt, nu is’t mijn tijd tusschen beide te treden.
Als gij dan zoo dik in het geld ligt gehuld.
Als men straks gaat voor nieuw Predikant collecteeren.
Stap dan dapper naar kerk, met uw broek-zak gevuld.

15.

Want dit mogt u mijn vriend, wel eens nettjes beloonen.
Ja, dit mogt voor gemeente, eens weldadigheid zijn.
Ds Hollebeek, mogt dit eens als weldaad beschouwen.
En gij Ouderling werd, ha, was dat dan niet fijn.

16.

Maar hiervoor zijt gij vriend broeder Oordt niet geboren.
Neen, hiervoor zijt gij nooit in het wiegje gelegd.
Neen, hiervoor zijt gij nimmer geknipt nog geschooren.
Neen hiervoor past gij niet in een broeder gevecht.
Wel, k’ heb alles gezegd wat ik weet, wat ik wilde.
Van het feit dat gij Oordt u in moeiten bevindt.
Mijn raad is, hou op met dat Leeraar bepraaten.
Geef nu Snapper de hand, wees vergevensgezindt.
18.
Goeden nacht vriend, ik wensch u geluk en den zegen.
Ja ik wensch u den voorspoed en t’ geld Mr Oordt.
Maar bovenal vree met de brooden verkooper.
T’Welk een ieder betaamd juist zooals het behoort.

Joger

17.

A Dispute between a Baker and Citizen and Fish-woman
.1.
If something is mentioned or announced to us by a friend.
And one then forgets the thought (could it be true).
Well, then wrong judgement is spoken so quickly.
People claim so lightly what they factually do not know.
.2.
If, then, brother or neighbor wants to advise us of good.
And one then very unreasonably, breaks off his friendship.
Then love is completely overcome by hatred.
Yes, the friendship is broken and hate is cultivated.
3.
Oh, how forcefully the friendship of brothers is infringed.
Oh, how quickly it can turn into controversy and envy.
As soon as the word, the proof of hate is spoken.
The enmity enters, it is over with friendship.
4.
A friend, who just recently mentioned to me with emphasis.
A friend, who for what he said had heard.
That dispute of two citizens, two Lynden residents.
Took place between Snapper and friend Harm Oordt.
5.
There is, brother, a saying, known by you no doubt.
Which sounds as follows,
Where two are quarreling, two are guilty.
But I never understood when Snapper wanted to recommend the good to you.
That you were then filled with such vengeance, such envy.
6.
Everyone knows, a teacher was called here to Lynden.

Who was not wanted by Oordt, not appreciated by him.
That is why slandering gossip began to be spread.
A teacher of nothing, and a teacher wrong.
7.
Now Snapper, the baker, went to visit Oordt for this reason.
With the plan to neatly, with word in the mouth.
To firmly put brother Oordt in his place.
To solemnly declare to him, what it was actually about.
8.
But oh dear, it was too much, yes, his blood started to boil.
His veins roared like oil in the fire.
His wife too, began to curse like a fish woman.
So the visit from friend Snapper was quite short-lived.
9.
Ye slay, humiliated bread seller.
Ye perisher, ye barbarian, ye thwart, ye lunatic.
Must by a man like you, my beloved be offended?
Stop talking, move on, shut up.

10.

Ye nuisance, ye scoundrel, ye dime seeker.
From the beast a worshiper, miserable whining.
Who openly proves this, on the glass of his store.
With the sign of the beast, NRA on his door.
11.
But the eye fixed strongly on man of his attention.
The baker stayed with the play, standing firmly on his point.
No, he did not just let himself be frightened by fish woman.
But spoke assertively the word that was aimed at Oordt.
Ye non-starter, despising flattery.
Ye driver for the English, annoying guy.

.12.

Ye teacher gossip, ye lie seller.
Instantly now I discover who you really are.

13.

I do not want to hear such language from a baker.
I never want to submit to what you mention.
I am higher than ye, I have money, I have cents.
Ye must sell breads, and I live off my money.

14.

Quiet Oordt, now it is my time to intervene between both.
If ye are so heavily shrouded in money.
If people go collect for new Preacher soon.
Then bravely go to church, with your pant-pockets filled.

15.

Because this, my friend, you may reward neatly.
Yes, this might be beneficence for the church.
Rev Hollebeek might consider this as beneficial.
And should you become Elder, ha, would that not be nice.
But for this you were not born friend brother Oordt.
No, for this you were not placed in the cradle.
No, for this you were never cut nor shaved.
No, for this you do not fit in a brotherly fight.

17.

Well, I have said everything that I know, that I wanted to.
Of the fact that you Oordt find yourself in trouble.
My advice is, stop gossiping about that teacher.
Now give Snapper a hand, be forgiving.
18.
Good night friend, I wish you happiness and blessings.
Yes, I wish you prosperity and money, Mr. Oordt.
But above all peace with the bread seller.
Which everyone is just as it should be.

Joger

16.
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