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1953 PROKLAMATIE 

‘n Droeve plicht heb ik vervuld toen ik me na de nationale ramp tot U 

richtte met een oproep tot naastenliefde. Een grote vreugde was het 

te ervaren dat het nieuwe wachtwoord voor Vastenavond 1953 door 

het Krabbegat spontaan is overgenomen en omgezet werd in de daad. 

AGGE MAR GOED DOET. 

Er is veel goed gedaan ! Gij allen hebt spontaan gedaan wat mogelijk 

was. Gij hebt getoond dat Uw hart behalve uitbundige vreugde ook 

gulle vrijgevigheid weet op te brengen; dat gij behalve de saamhorig-

heid in de leut van onze krabbengemeenschap ook de saamhorigheid 

in het leed van anderen kent. Bergen heeft zich van zijn beste zijde 

laten zien ' Vreemd zal het zijn, het dit jaar zonder ons Vastenavond-

feest te moeten stellen. Doch ook dit offer hebben wij met blij-

moedigheid te brengen, in het besef van alles wat er geleden is én in 

het besef van alles wat nog gedragen zal moeten worden om de 

gevolgen van de watersnood te boven te komen.  

En dan wensen wij dat spoedig de dijken hersteld mogen worden, en 

de huizen herbouwd, het land herwonnen en het geluk hervonden. Het 

leven gaat voort! — Ook als dit jaar het klingelen der sneeuwklokjes 

niet gehoord kan worden omdat het overstemd wordt door het 

galmen van de doodsklokken, toch komt er weer een nieuwe lente. 

Het leven gaat voort ! — Het volk van Nederland zal worstelen en ook 

deze ramp weer te boven komen.  

En als in het herwonnen land het leven zal zijn herbegonnen, het leed 

vergeten en het geluk hervonden, dan zal ons carillon het blije tinkelen 

van de sneeuwklokjes verduizendvoudigen en ons opnieuw oproepen 

tot een uitbundig feest van vreugde om ons bestaan; dan zal ons 

Krabbegat weer mogen bruisen van plezier, dan zullen de Krabben 

elkaar weer vinden in de leut! Voor dit jaar spreek ik de wens uit dat 
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wij allen bij het bepalen van onze houding in deze dagen de 

naastenliefde niet uit het oog zullen verliezen. Agge 't mar GOED doet ! 

't Zal oe goed doen !  

Uw aller Nilles 1  

 

Een woordje van de Grootste Boer  

Bergenaire, Al eel veul jare eb ik oe in deze tijd, vanaf dees plekske, in 

onze krant aan meuge spore om oe eige op te make en voor te bereije 

op de kommende dage. Eel dikwijls eb ik oe dan vanweges eel Berge 

gevraagd, om. zooas wij da d'ier zoo gaere zegge „Oewen beste tengel 

voor te zette." Da deede dan ok, ja da deede zooas alleen Berge da 

mar kan. want as me‘n ier wa doen, dan doen me t goed. Wij kunne 

zoogezeed erges voor werm loope. Dees jaar mense, vraag ik oe da 

d’ok weer, mar nou, omdat 't eel ard noodig is voor 'n ander doel. Ik 

vraag oe wèèr om ,,werm te loope". mar nou voor “agge mar goed 

doet", om te ellepe, waar en oe ge mar kunt. Veul edde al gedaan, veul 

edde al gegeve. waarvoor ik oe ee! arteluk bedank vanweges 't actie 

comité. Mar zet nou, vooral in de kommende dage nog is ekstra oewen 

beste tengel voor," Dees jaar gin elf gebooje, mar één gebod. ..BEMIN 

D'OE NAASTE" , Meer eb ik oe nou nie te zegge.  

DE GROOTSTE BOER 

 


