
Het geval van Frit “kont um hoog”, 
 
Van heure zegge, 
 
Ieder derp ha vroeger zun eige markante persoonlikhed. Zo 
hadde in Heuze Frits mit de bijnaam ‘Frit kont omhoog’. 
Hoewel zun geboortemaand in Kestere he gestaon, he tie ut 
grutste deel van zun waarkzame lèève in Heuze gewond. Nao 
zun pensionering, is tie wir in Kestere goan wonne, in bejaarde-
huis ut ‘Anker’. Zover bekend is her Frit nooit un vriendinneke 
gehad en is tie nie getroud gewis. Frit gaf altij aon da tie un 
druk leve ha, zo da tie gin tijd har vur un frammes. Overdag 
warkte die as prikateur bij de gemeinte, hij vegde de straot, 
rumde de drolle van de pjerde op, prikte papier en verrichte 
haand en spaand dienste vur de gemeinschap. De stroate in 
Heuze glomme as un spiegel, ge konde de haor kamme in de 
bestraoting. 
 
As aovondvertier ging Frit de miste brullufte in de umgeving af, 
um het bruidspaor te filisiteren. Hij trotseerde rèège, sneuw en 
weind. Ut makte Frit nie ut. Hij wouw ut brudspaor nie 
teleurstelle da tie der nie waar gewis. Zun warkgebied vur de 
brullufte bezuuk wur globaol tusse Valburg en Maauwerik. Op 
iedere brulluf was tie un gjen ge-ziene gast, hij warkete op un 
aovond meerdere brullufte af, hij fietste of liep van de een naor 
de aandere en overal krig tie un boltje en een un dikke sigoar, 
mistal un bolknak. Ut wur toendertijd gin goed fees as Frit der 
nie waar gewis. 
 
Maotschappeluk wur tie ok betrokke. In de periode van de 
Elsterpjerdemart, ging tie ok as vrijwilliger mi lote langs de 
deur as financiering vur de pjerdemart. De hoofdprijs was un 
poenie, de aandere prijze wure pjerdsvlijs. Op veul plekke waor 



Frit kwam mit lote, krig tie un bolje en un bolknak. Deur ut 
Schiedamse nat wies tie soms nie goed mir of tie allangs wur 
gewis en kwam tie de aovond derop wir terug. Ut is bar jammer 
da ter toendertijd nog gin stappe en kilometertellers wure. 
Aanders ha tie zeker un record gehad me dun plekske in het 
‘Guinness book of records’ veur het veule lope, fietse en 
bolknakke roke. Frit ha vur zun wark ok un gruts 
veraantwoordelukheids gevuul. As ter iemaand un papierke, 
sigarette-peuk of un prumke tabak op straot goide, sprak Frit 
die mins of keind der op aon. De keinder wure der aarg bang 
veur. Frit wur zo wijd gesteege, da de gemeinte hum vur zun 
prikateurs werkzaamhede un eige haandbakkar ha gegeve. Hij 
kreeg as gereedschap un schoep, stalbezum en un prikstok. 
Daormee vuulde die zun eige de burgemister van Heuze. Zo 
trots as un paauw liep tie daor mee deur ut derp te paradiere. 
 
Op zekere dag zag Frit da de klok van de kerktore stilstond. 
Doar kwam tie noar een paor uur achter, um da de wijzers 
steeds op de eigeste plek stonde. Frit nam zun 
veraantwoordelijkhed. Hij ging jers naor de dominee um te 
gaon zegge da de tijd stilstond. De dominee legde Frit uit da de 
tore en de klok van de gemeinte wure. Durrum verwees hij Frit 
naor de gemeinte. Daor konde dus regele da ze in Heuze wir bij 
de tijd weure en nie mir achterlope zouwe. Zo gezeed zo 
gedaon. Frit stiefelde naor ut gemeintehuis um de burgemister 
te gaon vertelle da de tijd stilstond in Heuze. Althans op de 
toreklok. Hij melde zun eige ers bij de siketarie van ut gemein-
tehuis. De dames die daor waarkte kende Frit wel en ze rende 
mi zun alle naor de balie en vroegen oan Frit of ze um aoriges 
me van diens konne zijn. ‘Nou’, see Frit, ‘ ik zou gjen ekkes de 
burgemister wille spreke, ik he namelijk een klein gevalletje. 
Hij legde ut war ter loos wur en de vrouwe seeje: ‘nou Frit mit 
jouw klein gevalletje hoefde gij nie naor de burgemister heur. 



Da kunne wij ok eiges wel regele’. Frit wur aarg tevreeje mit ut 
antwoord, mar intussen hiel tie de tore wel in de gaote. Hij 
weur un bietje bang da de vrouwe op ut gemeintehuis um nie 
vur ut lepke wilde hauwe. Mar waarempel, noar un paor dage 
liep de klok wir as un Zwitserse gelosie. Gelukkig liepe ze in 
Heuse ni mir achter! Daormee wur ut gevalletje van Frit ut de 
loch. 
 
Pitje 


