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Op pad mit kleine Hanna uut Lier’n 

 

(in 2013 is dit verhaal gepubliceerd in ‘t boekje “Ik zie het nog zo 

voor me” deel 7 van de Vereniging Oud Apeldoorn) 

  

Öm ’t volgende verhaal op te schrieven heb ik mien verplaats in de 

tied woarin ik dit alles heb belèèf, dat was in de joaren vieftig van de 

twintigste eeuw vanaf da’k een joar of vijf was. As kind belèèf ie de 

dinger heel anders dan as volwassene en doaröm heb ik besloten mien 

te verplaatsen in díe lèèftied. De gebeurtenissen heb ik etrach zo 

authentiek mögelijk op te schrieven. In ’t dagelijkse lèven wödt ik mit 

Willy anesproken ma in dit verhaal gebruuk ik mien tweede naam 

“Hanna”. 't Wereldjen van kleine Hanna speult zich af rond de 

boerderieje van de familie Hartgers op de punte Möllevoart, 

Möllenbärg. 

 

  
Ouderlijke boerderieje van Hanna op de punte van de Molenbärg/Molenvaart joaren ’50  
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’t Gezin besteet uut vader en moeder en acht kinder, zes jonges en 

twee deerntjes, Hanna is nummer vijf. De Möllevoart in Lieren löp in 

't verlengde van de Tullekensmolenweg vanaf de kruusing mit de 

Lierderstroate in oostelijke richting. Een paarhonderd meter 

vädderop is d’r een afsplitsing noa rechts van de Möllenbärg. Op 

disse splitsing lig de “Tippe” een belangrieke ontmoetingsplekke in 

disse buurte woar middenop een grote keie lig. De Möllevoart löp 

vädder via de Schanse en bie de fabriek van Goudkuul maakte een 

boch noa links, in die boch slöt rechs 't weggetjen de Sloot af, 

veurbie de fabriek van Goudkuul passeer ie links de bèke mit 't 

waterrad en waterval en effen vädder slöt no rechs de Kalverweie af.  

 
Möllevoart mit links de ouwe schure van 

Berends en rechts de boerderieje van 

Jan vd Kamp in de joaren ‘50 

 

 

 

 

 

 

 

De Möllevoart geet vädder öm vervolgens uut te kommen achter 't 

brugwachtershuus en bie cafe Ruijsch an 't kanaal. An de Möllevoart 

stoat ouwe Saksische boerderiejen van honderdvieftig töt 

tweehonderd joar oud. 

 

 

 

Hieronder een situatie schets van eind joaren vijftig mit 

genummerde namenlieste.  
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Veur ’t kuukenhok in een bult gèèl zand lekker in ’t zönnetjen zat 

kleine Hanna te speulen ze was taartjes an ’t bakken en mit eur 

armpien had ze ok al een gängetjen egraven in de zandbult. Van 
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moeder had ze een ouwe lèpel ekregen en dan ging ’t graven nog 

makkelijker.  

 

 
kleine Hanna veur ’t kuukenhok mit de hond Senta ±1953 

 

Hanna was een kleuter ma een kleuterschole hadden ze in de 

vieftiger joaren niet in Lieren en zo had Hanna de boerderieje en ’t 

arf töt eur speul terrein en zol ze pas noa eur zesde verjoardag noa 

schole goan. In ’t kuukenhok zelf brannen ’t duuvel kacheltjen ömdat 

d’r in ’t veurjoar weer jonge kuukens waren, die mossen ’t zo warm 

meugelijk hem. Hanna wol graag bie de kuukentjes goan kieken ma de 

knippe zat op ’t hok, dat kwam ömdat vader wel wis dat Hanna de 

deure nog wel is lös liet stoan of de kuukentjes een bitjen te härd 

kneep bie ’t kunffeln. In ’t hok ston ok een fornuuspot en die wödden 

in ’t noajoar altied an ‘emaak öm te gebruuk’n bie ’t slachen en op 

moandag maarn, veur dat vader ging melleken, stakke eers de 

fornuuspot an woar de wasse dan in 'ekoak wödden. 

Op pad  

Kleine Hanna woagen ’t niet öm van ’t arf af te lopen want dat had ze 

zo jong as ze was al wel eleerd. Moeder had eur op een keer mit een 

koerepe an de toafelpoot vas emaak en wat mos ze brullen. Hanna kon 

toch ok niet weten dat vader niet op ’t land an ’t wärk was? Een paar 

dagen doarveur was ze nog mee ewes mit papa noa ’t eerpelland 
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boaven op de bult van de Mölenbärg. Hanna wödden op die bewuste 

dag thuus ebrach deur Coby van bakker Berends, die boaven op de 

bult wonen, want zee wis dat dat kleine kind wat doar liep d’r ene van 

Hartgers mos wèèn. Toen Hanna de volgende dag wéér op pad wol 

goan maken moeder doar kötte metten mee en knuppen Hanna mit een 

koerepe an de toafelpoot vaste. Doarbie wödden ze deur de grote 

breurs ok nog is een keer uut ‘elachen en zetten kleine Hanna ’t nog 

hädder op een brullen. Zo kreeg ze dus al gauw deur dat eur 

speulterrein zich beperken töt ‘t eigen ärf.  

 ’t bouwland op de bult mit vader Wim en opa Gaart, op de achtergrond ’t weggetjen De Sloot 

 

Gelukkig kwam Evelien van Henk Boers nog wel is speulen, ja want 

Evelien moch al wel op de grote weg. Ze was mit de step dan op weg 

noa opoe de Groot van “de Lookamp”. De vader en moeder van Evelien 

waren gelieke etrouwd mit twee andere breurs en zusters, in oktober 

1950 trouwden drie kinder uut ’t gezin de Groot mit drie kinder uut ’t 

gezin Boers van de Veldbrugweg.  Heel Lieren ston op stelten en heel 

Bikbärgen liep uut öm de drie bruidsparen te zien. Hanna’s moeder 

hef d’r vake oaver verteld. Samen gingen Evelien en Hanna al 

steppend ’t hofpad op en neer mit een gang van “tachtig deur de boch 

en honderd deur de knipgaten”. Soms liep dat ok wel is verkeerd af 

tussen de pas ingezààide spinazie of jonge beuntjes. 

Alkoof 
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In de boerderieje waren drie berrestègen ma doar wödden niet meer 

in esloapen, ze déjen diens as bärgkaste. An de ziekante van ’t huus 

was een klein kàmertjen woarin de deuren noa de Alkoof zaten, een 

van de drie berrestègen. Hanna sliep mit eur kleine zussien in ’t 

kàmertjen bie de Alkoof. Op zomeroavenden klonk vake deur heel 

Lieren ’t getik van de boeren die de zeis an ’t haren waren, dät hoge 

getik klonk as een vässien woarop ie zo in sloap vielen.  

 

  

 

 

 

 

 

 
zomer 1956 
Hanna mit eur moeder Mina en kleine zussien 

Gerrie, op de achtergrond is de boerderieje 

van Wim Berends zichbaar 
 

 

Bakkers 

Dagelijks kwam de bakker mit värs brood an de deure, in die tied 

zaten d’r vier bakkers in Lieren en moeder had ’t zo eregeld dat ze 

ieder hun dag öm te bezörgen hadden, boavendien kwam Jan Muller 

de bakker uut Bikbärgen ook nog één keer in de wéke langes ömdat 

hee een nève van vader was. De kinder van bakker Reinier Berends, 

boaven op de bult van de Möllenbärg, brachen tussen de middag as ze 

uut schole kwamen nog gauw brood rond in de buurte. En bie bakker 

Hofman an de Lierderstroate wödden veur elleke zoaterdag een 

krintebrood besteld. De boodschappen kwamen van Stèv’n Hendriks 

en uut Ugchelen van Toon Hartgers, een ome van vader en wödden 

altied ebrach deur zien dochter Reintjen in de Citroën bestel auto. 

As ze dan kwam wödden meteene ’t boodschappen buuksien veur 

volegende wèke al weer inevuld.  

IJsien  
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Op zöndag kreeg Hanna altied de mooie jurk an en soms ok op een 

“bie zöndag”, zoas moeder dat nuumen. Want ’t was dan 2e 

pinksterdag of hemelvaartsdag. Mit zien allen mochen de kinder dan 

mit vader en moeder mee op de fietse noa de Roomsebärg.  

Dat was fees want doar ekommen mochen de schoenen uut en dan zo 

op blote voete in ’t mulle zand de barg aflopen. Op een groot kleed 

wödden dan breudjes egèten en moeder had ok nog ranja en 

apeneutjes mee’enommen. Ok wödden doarnoa nog wel is de Loenense 

waterval an edoan öm een ijsien te halen of mochen de grote jonges 

later as ze weer thuus waren een ijsien veur allemoale halen bie 

Ruysch an ’t kanaal.  

Schoolderman  

Wat kleine Hanna ok zo spannend von was as Schoolderman langes 

kwam mit de koffers achterop de motorfietse. Die koffers zaten 

propvol mit hemde, bruuksies, bloezen, onderjurken, directoires en 

nog völle meer klein grei. Op de grote toafel in de mooie kamer 

wödden dan alles stuk veur stuk uutepak en o dan zag Hanna zovölle 

moois dat ze alles wel wol hem. Moeder ston heel keurend te kieken 

en af en toe wödden wat opziet eleg. As dan uuteindelijk alles weer 

was inepak kwam d’r een blokneutjen veur de dag mit een lös blauw 

papiertjen d’r in en doar kwam alles op te stoan wat moeder had 

uutezoch, ’t kabinet ging lös en doar pakken moe dan ’t trömmeltjen 

uut woar de centen in zaten. Hanna wit ’t nog precies want ze ston d’r 

mit de neuze boaven op. Zo ging Schoolderman heel Lieren en 

Oosterhuuzen deur en zag ie bie alle boerderiejen de zelfde 

onderbroeken en hemde an de liende hangen.  

Meehellepen  

In een groot gezin as bie Hanna thuus mos ieder ok altied 

meehellepen en dat was bes wel een hele toer want d’r was op de 

boerderieje en in de buurte ok zovölle te speulen dat d’r gien tied 

meer oaverbleef veur härken, eerpels schellen, bedden opmaken, 

boodschappen doen, afwassen en schoenenpoetsen, ma moeder 

speulen ’t toch altied weer kloar öm ’t koor bie mekaar te kriegen 

veur de karweitjes.  
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Ärg  

Op een keer was de hele buurte van slag want d’r was iets args 

gebeurt. Gaart Jochems de timmerman had een ongeluk ehad in de 

timmerwärkplaatse. In de eerst joaren noa die tied was Hanna altied 

een bitjen bange öm bie ‘m in de buurte te kommen want hee had een 

glazen oge en een heel raar gezichte an ’t ongeluk oaver ehouwen. As 

d’r wat bijzönders in de buurte was stonnen alle mannen vake op de 

“Tippe” bie mekaar en oaverleien of d’r misschien ehollepen mos 

wödden of gewoon öm mit mekaar oaver de dinger te proaten. Hanna 

wit nog wel dat ok een keer de hele buurte uutliep ömdat d’r bie 

Waander de smid een ontploffing was. Hanna mos bie moeder binnen 

blieven want d’r zat een groot gat in ’t dak van de smederieje. D’r was 

iets mis egoan mit carbid zeien ze. Töt zelfs bie Freek de 

fietsenmaker lag nog rommel. ’t Alkoof kàmertjen woar Hanna sliep 

was an de zelfde kante as de peerdestal. Op een moandagmaarn nog 

heel vrog raken moeder helemoale in paniek, kleine Hanna begreep 

niet zo goed wat d’r goande was ma ’t bleek dat d’r een grote 

vrachwagen van Roelof Bosch uut de boch was evlogen en bie ons de 

peerdestal was binnen erejen. Ons peerd Bonda mankeren niks ma 

was wel helemoale wild van schrik. 

Buurvrouw Riek  

Soms heurden ie in de buurte 

ook nog wel is geknal van 

gillende keukenmeiden of 

donderslagen. Dat was niet 

ömdat ondeugende jonges 

stiekum mit siesters zaten te 

speulen ma dat was dan 

buurvrouw Riek van Reinder de 

Groot die wonen op de punte van 

de Möllenberg en de 

Möllenakker.  
                                                     Boerderij fam de Groot, buurvrouw Riek 
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 As ze dat deej was ’t niet öm 

nieuwjoar te schieten ma öm 

die smerige krolse katten weg 

te jagen, nou dat hielp wel. 

Hanna wis wel dat buurvrouw 

Riek vaker bezig was mit 

bijzöndere dinger want oaveral 

woar in de buurte eslach 

wödden mos de gal van ’t bees 

altied noa eur ebrach wödden. 

Buurvrouw brouwen dan 

volgens geheim recept een 

zàlfien wat hielp  

foto vanaf Molenberg 1 richting ‘t Haselt          bie mensen die “fiet” hadden.  

                                                            Oaveral uut ’t land kwamen 

mensen veur eur zalve an de deure. Reinder Ruutpolle was één van de 

zonen van eur, hee was nog steeds vriegezel en deej de boerderieje 

van zien vader. Moeder waarschuwen Hanna altied dat ze mos 

oppassen veur die gevoarlijke motor van Reinder want die BSA  motor 

was zo stärk datte d’r een platte wagen mee trok noa de weie. 

Reinder was in de ogen van Hanna een keerl die alles durven hee was 

naarns bange veur en had een hoop bravoer. Moeder vertellen ok dat 

Hanna op mos passen veur de buks van Reinder want een keer toen de 

keerls uut de buurte op de tippe stonnen te proaten klom Reinder mit 

vulle bravoer op ’t elektriciteitshuusien bie Maten van Zee onder de 

lindeboom, de buks die hee bie zich had gaffe effen an Wim Berends. 

Wim speulen ’t geintjen mee en deej net offe die grote krààie van 

dat huusien wol schieten, hee richen en paf doar kuulen Reinder van ’t 

huusien af. Wim schrok zich ’t apenzuur want Reinder had ‘m niet 

verteld dat ’t geweer elaaien was, een weke lang hef Reinder mit een 

lappe ömme de knie elopen.  

Trouwe hond 

Noas een peerd, koeien, värkens en ander vee heb ze bie Hanna thuus 

de trouwe hond Senta. Disse Mechelse herder steet bekend as een 

van de trouwste honde. ’t Arme bees had ’t soms zwoar te verduren 
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en wödden veur vanalles en nogwat gebruuk in ’t kinderspel. As een 

van de kinder de buurte in ging en de hond was mee dan bleef Senta 

braaf veur de deure liggen wachen. As die gene dan deur de 

achterdeure weer noa huus was egoan lag ’s oavens de hond nog 

steeds bie de buuren op de stoepe te wachen. Dan zat d’r niks anders  

op dan ’s oavens nog de klompen an en de buurte in öm de hond op te 

halen. 

Een echte piere  

De grote jonges in de buurte hoeven zich nooit te vervelen. Ze gingen 

wel is deur ’t Haselt noa ’t spoor en dan liepen ze oaver de spoorrails 

dwäs deur de Enk helemoale noa ’t Wittekruus of nog vädder 

helemoale töt de Roomsebärg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
trouwfoto van Gerrit en Bärtjen vd 

Kamp-Jochems 

Gerrit wärken bie de Coöperatie en 

Bärtjen was de steun en toeverloat 

in ’t huushouwen van Hanna’s 

moeder, en wat Hanna niet veur 

mekaar kreeg bie eur moeder von 

Bärtjen meesal wel goed 
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Meesal wödden Bärtjen, moeder’s hulp in huus, ok nog effn an edoan. 

Zee was nog ma net etrouwd mit onze buurjonge Gärrit vd Kamp en 

ze waren in etrokken bie Bärtjes tante Jens Hofman. ’t Huus steet 

gelieke an ’t spoor bie ’t Wittekruus. Zo’n bezuuk lever’n al gauw een 

kuuksien of snoepien op.  

Vadderop in de Veldhuuzense bossen lagen heel völle lege hulzen van 

losse flodders die de militairen doar hadden gebruuk bie hun 

oefeningen. Ok vake zaten ze in de clinch mit de jonges uut 

Oosterhuuzen. Tegen onze jonges zeien ze altied “Lieren is een 

pötjen mit pieren” ma onze jonges zeien dan “Oosterhuuzen is een 

pötjen mit luuzen”. Toen Hanna later groot was dach ze vake “wat bin 

ik blie da’k een piere bin, want pieren kruup in de grond en weg bint 

ze en dat ku’j van luuzen niet zeggen want doar krie’j alderbässende 

jeuk van. Pieren kom ie juust tegen in heel vruchbare grond”. En 

doarömme was Hanna altied blie een echte piere te wèèn. 

Engel  

As de grote breurs noa opa en opoe Bresser gingen an de 

Zwaansprengweg (noe Wolfskuulen) moch Hanna ok wel is mee. Opoe 

had altied koffie mit vellen, brrrr. Op de schoorsteenmantel ston een 

blikken deusien mit “steken”, die waren pas lekker en ie déjen d’r ok 

zo lekker lange mee.  

’t Gebeuren vake dat Engel net bie opoe was, opoe zei datte in de kos 

was bie Thera van de Hel  een eindjen vädderop.  

Engel was een klein grappig mannetjen, hee liep 

altied mit een piepe in de mond woar een 

ellestieksien ömme zat en de jonges vroegen 

steevas “Engel, wi’j de motor nog is starten?”. ’t 

Kleine mannetjen begon dan vol oavergave ’t 

geluud te maken van een startende motor of a’j 

vroeg’n van, “Engel hoe is ’t mit de meid”? dan 

was zien antwoord “de meid is an de schijt, an de 

slingerschijt”. Wat hee ok altied zei was dat, “as 

de Russen komp, komp ze oaver de Woudbrugge”. 

Hanna was bes onder de indruk want volgens    

 
Engel                                                             
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Engel passen hee bie de geboorte in een sigarenkissien zo klein 

wasse. Onderweg noa opa en opoe kwam ie altied deur de Brink woar 

an de linker kante, vanaf de Lierderstroate, de boerderieje ston van 

Gaart van Scheven. Pas joaren later heurden Hanna dat die mensen 

hemoa niet zo heetten ma dat hun echte naam Wilbrink was. Van 

Scheven zol een verbastering van Scheveningen wèèn ma hoe ze doar 

bie kwamen wis Hanna ok niet. 

Apät  

In Hanna’s buurte kwamen ok wel is apätte figuren of ’t kwam dat ze 

zo’n apätte naam hadden. ’t Was temensen bes wel raar dat die man 

mit die dikke konte op de solex altied “Gaart mit ’t köntjen” enuump 

wödden en dan kwam ok nog vake Jan Jochems langes mit peerd en 

kärre woar de beer in zat op weg noa een motte. Ok hee was een klein 

keerltjen en 

wödden “Jan de 

Knoes” enuump.   

De jonges in de 

buurte wissen dat 

ze ‘m bèter niet in 

de weg konnen 

lopen want hee kon 

alderbässend hellig 

wödden. As Hanna’s 

vader een koe of 

värken an de 

slachter had 

Albert Jochems en zien breur Jan Jochems “de Knoes”          verkoch kwam  

                                                                             dikke Geert altied 

afrèkenen. Geert had niet alleene de knippe dikke ma zelf wasse ok 

een zwoargewich. Hanna ston altied vol verbazing te kieken as die 

grote portefullie lös ging mit zovölle briefies geld dat Hanna vingers 

te kört kwam öm ze allemoale te tellen. Asse dan weer weg ging 

schommeln dikke Geert niet alleene deur zien gewich, bie ’t lopen ma 

ok van de borrel die hee steevas oaveral kreeg. De kinder uut de 

buurte hadden zich al verdekt opesteld öm te zien hoe värre de auto 
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deurzakken bie ’t instappen. Op zöndag middag ging Huuten Jan (Jan 

Huetink) altied een rondjen maken deur de buurte, oaveral liepe wel 

koffie op mit een kuuksien d’r bie en een sigare veur onderweg. Jan 

was soms niet veuruut te branden dat de jonges ‘m nog wel is 

anduwen öm iets hadder te lopen. En dan ha’j nog de Zeemannetjes. 

Dat was de familie van de Hel, de oaverburen van Hanna. Mäten, zien 

vrouw Gärritjen en dochter Alie. Mäten zien breur Marinus kwam 

dagelijks vanaf de Troandiek fietsen öm op de boerderieje van zien 

breur mee te hellepen. De van de Hel’s wödden in ’t dagelijks lèven 

van Zee of de Zeemannetjes enuump. Hanna wis niet bèter dan dat 

eur buren “van Zee” heetten en pas völle later zol ze d’r achter 

kommen dat de naam van Zee was ontstoan ömdat d’r värreweg 

ärgens in de  familie iets van die naam veurkwam. 

Ulk  

Moeder had altied een hèkel an klungelwärk, op de boerderieje mos 

altied een hoop gebeuren ma dat mos gien half wärk wèèn 't was dus 

altied weer opschieten 'ebloazen. En zat d'r soms ene te knooien dan 

was dat een Unzel of een smerige Ulk. Geregeld kwam de pottenkeerl 

mit peerd kärre an de deure, Hanna von dat altied spannend en net as 

bie Schooldrman, zat ze d’r mit de neuze boaven op. Want die kärre 

hing vol mit potten en pannen en vädder wasse vol ‘elaaien mit 

maskramer spull’n zoas: goarne, band, lucifers, ellestiek, wasknippen, 

schoenpoets, kachelpoets, bössels, stopgoarne, stopnoald’n en nog 

völle meer. Pas völle later bleek dat die keerl, mit zien 

onafscheidelijke hoedjen, Ossenbrugge heten en datte van de 

Brinklaan in Apeldoorne kwam. Achterop zien kärre ston mit grote 

letters te lèzen WEES SLIM GEBRUIK GLIM. Zien peerd ston altied 

een bitjen te dommel’n veur de kärre en asse dan weer an mos lopen 

schote inens veuruut dat de potten en pannen hoas uut de kärre 

rammel’n. Op zoaterdag kwam Klungeltjen an de deure. Ja hee heten 

eigelijk Rosmolen ma ömdatte altied zo ston te klungel’n, nuumen 

moeder ‘m Klungeltjen en ze von ‘m ok een grote slofhakke. Hee kwam 

op een bakfietsbrommer vol mit kranten en tiedschrif’n. Onder de 

deksel hatte allemoale ellestieksies ‘espannen woar vanalles achter 
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zat ‘estoken. Op zoaterdag stonnen wie kinder ‘m altied op te wachen 

want dan brache de DONALD DUCK. 't Was altied weer een strijd 

wie 'm 't eerste te pakken had. 

Gien gebrek  

In ’t ouwe Lieren was ’t veur een kind de mooiste ömgeving die ze zich 

konnen denken want d’r was zo völle te speulen en te belèven dat ze 

tied te kört kwamen. Zelfs bie ’t kinderspel was d’r an geld gien 

gebrek en as ’t soms toch weer op was gingen ze gewoon weer effen 

noa de schroothoop bie Goudkuul, want doar lagen nog dubbeltjes 

genog.  
 

No schole 

Mit de pannekoeke in de buuk en ‘t hoar weer ekamp in een peerde 

stät geet Hanna op weg noa schole. Hanna is inmiddels al zeuven joar 

en zit al weer in de tweede klasse van de Prinses Juliana schole an de 

Tullekensmolenweg. De wärkluu van Goudkuul bint al veurbie ekommen 

en Henny van Driel is ok al 

op weg noa de 

Oostruuzense schole. 

GärtJan de Groot geet net 

weg mit peerd en wagen 

eier’n ophalen. Aaltjen zien 

vrouw voert de kippen  en 

haalt eier’n uut bie de 

kipp’n. Bie Karel van de 

Kamp hef Mientjen de 

wasse al weer buuten 

hangen. Ut huus van van 

der Giesen steet lèèg, de 

buurvrouw geet bie Adrie 

wonen in Apeldoorne, die is 

links de boerderieje van Karel vd Kamp en rechts de   pas etrouwd mit Jo van 

boerderieje van Jan vd Kamp mit de ronde silo          Reinder. 
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Ze zek dät Wim Berends d’r kump te wonen mit zien zuster, ma hoe 

kan dät noe ze bint wel etrouwd en hee nuump eur toch Zus. Marten 

van Zee brenk ut peerd noa de weie en Merinus van Zee is al an ut 

vègen mit de bärken bessum, hee maak d’r een visgroat ärf van, 

elleke keer vèègte vanuut een andere richting. D’r lag zeker nog blad 

troep van gisteroavend toen ut donker was. Hanna wit wel dät toen de 

jonges bezig ewes bint onder de grote lindeboom, ze hadden een pet  

en een zaklampe en as ze dan in de boom schenen konnen ze zo de 

mussen zien zitten die doar zaten te sloapen. Mit een bitjen 

handigheid ko’j de pet 

oaver ‘t veugeltjen kriegen 

en hebbes. Doar ko’j dan 

weer van alles mee doen, 

beveurbeeld een 

veugeltjen bie de meester 

in de brievenbusse 

stoppen. Merienus had 

altied wel een goed 

woordjen veur oe en mit 

een pruumpien achter de 

kieze vègende gewoon 

deur.  

 
Möllevoart richting Lierderstroate mit links de          
Weijenberg’s en rechts de lindeboom van v Zee           
 

Brand  

Hanna huppel’n langes de bieten kuule richting Jan Jacobsen, wat 

stonk ut hier nog noa die brand, de ouwe schuure lag d’r zwärt 

geblakerd bie, dät was toen ‘s nachs wel angstig mit die grote brand. 

Kleine Hanna was d’r wakker van ewödden en a’j noa buuten keken zag 

ie ene grote vlammen zee, gelukkig mochen de kinder bie moeder in 

berre, vader Willem was buuten, ömme goed in de gaten te houwen of 

de vonken niet op hun rieten kappe kwamen. D’r ston nog een ouwe 

traktor, helemoale uutebrand, en ze zeien dät d’r ok nog een hoop 
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kuukens umme ekommen waren. Metene uutkieken of de bolle niet lös 

liep want ie konnen mä beter uut de buurte blieven bie dät bees. 

Een eindjen värder was d’r al weer een gevoar, de hond van GärtJan 

van Riek “Waldo”. Gelukkig liep GärtJan zelf ok buuten, dan deeje 

niks, Riek liep ok buuten mit een emmer an de arm, had een 

paar  schölken oaver mekaar veur en een rooie zakdoek umme ‘t heuf. 

GärtJan had alteid een blauwe kiel an en een mesester broek, hee 

had ok altied wel een gräppien  tegen oe en Riek dee’j d’r nog wel een 

scheppien boaven op. 

Piepe  

Huppelnd ging Hanna väddder en kwam langes GärtJan van ‘t Loo. Hee 

liep as altied buuten, een lange dunne piepe in de mond die hee 

gewoon in kon houwen asse proaten. Wel makkelijk, konne de hande 

gewoon in zien zakken houwen. Mit een hoge krakende stem zeie dan 

“zo mien deerntjen goaj weer noa schoole, he’j de pannekoeke al op? 

en he’j al epoep vandage? “, “Allange “ kreeg hee dan as antwoord. “ 

Goa dan ma gauw noa schoole en doe de groeten an de meister.“ Een 

eindjen vädder ston die lekkere  appelboom van Jan Diks, mit van die 

mooie rooie stär-appeltjes,  

a'j die oppoetsen glommen 

ze helemoale en wödden ze 

nog rooier dan ze al waren, 

mit een bitjen geluk lei d’r 

nog ene langes de weg. 

“Half negen komt ons 

tegen” kwam d’r ok al weer 

an fietsen. Disse vrouw 

wärken bie van Zuuren an     boerderij van Diks, hoek Lierderstraart/Molenvaart 

de Möllenakker op kantoor.          midden joaren zeuventig deur brand verwoest  

Elke maarn kwam ie eur tegen  

um half negen en dan wis ie precies da’j deur mossen lopen noa schole. 

Wat was dat bie Wim Diks laats toch een spiktakel toen die 

vrachwagen tegen ‘t huus an reej, ma goed dät Jannie net die kleine 

jonge uut de wiege had ehaald want de bakkeien lagen in ’t kinder 

bedjen. Goed uutkieken bie ut oaverstèken zei mien moeder altied 
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want die vrachwagens van de Kurkfabriek die jaag zo vake henneweer 

as ze de wagons mit kurk an ’t lössen bint bie ’t station. A’j dan de 

kruusing oaver waren zag ie Klara al weer druk mit de stofdoek in de 

weer en Gaart Plante van de spoarbanke deej de knippe van de deure.  

Klömpies  

Bie Roenhos, die mensen heetten Rouwenhorst, ma mien opa zei altied 

Roenhos, ko’j, a’j op de tenen 

gingen stoan noa binnen 

kieken in een grote spiegel 

van de buffetkaste. Ko’j 

metene zien of de strik in oe 

peerde stät nog goed zat. 

Vrouw Roenhos drummeln op 

eur klömpies, mit riempies 

oaver de  vreef,  henneweer 

en a’j goed luustern ko’j 

heuren dat ze ’t wiesien van 

“Scheepke onder Jezus 

hoede” zong, zelfs onder ut 

bussen  

schoeren zong ze ut vässien 

nog.  

 
Hier ’t huus van Rouwenhorst an de Tullekensmolenweg. Wat kleine Hanna toen nog niet 

kon wet’n was dat ooit die zelfde buffetkaste mit spiegel bie eur zelf in de kamer kwam 

te stoan ömdat ze zol trouwen mit Appie, de kleinzoon.  
 

Gauw langes Piet Willems de smid en dan noa schoole.  

Wat ruk dät dich bie schole toch weer lekker bie de bakker, gelukkig 

däk al pannekoeke ehäd hebbe anders zo’j d’r honger van kriegen. 

Nog effen veubie ‘t huus van de conciërge van de schole, Jo Timmer, 

en dan waa’j al weer bie ‘t schoolplein. Metene mot Hanna weer 

denken an een paar joar eleen dat ze doar zo lillek evallen is, ze was 

nog ma vijf joar en herinnert zich niet alles meer en doar bie was ze 

ok effen buuten westen eraak. Ze zat bie eur grote breur veur op de 

stange van de fietse op weg noa opoe Hartgers an de Hansengraaf. 
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Bie ’t huus van Jo Timmer ging ’t hemoa mis. Hanna stak de voeten 

noa veuren öm te kieken noa die mooie nieuwe schoenen die ze veur 

de verjoardag ekregen had, de voet kwam tussen de spéken en ze 

sloegen mit fietse en al oaver de kop. Hanna kan zich nog vaag 

herinneren dat ze bie vrouw Timmer op de divan lag en later ok nog 

bie opoe thuus. Op ’t schoolplein was ’t altied weer een heel lawaai. As 

de meester of de juffrouw niet in de buurte was kroop ie gauw 

tussen de buizen van ‘t hekke deur, dan hoeven ie niet helemoale deur 

te lopen noa de grote ingang.  

In ’t vergaderlokaal ston een 

prachtig houtsniewärk van de 

conciërge, ’t was een adelaar 

mit gespreide vleugels en 

zien klauwen waren eklemp 

öm de Biebel. Bie Timmer in 

huus en in de tuin stonnen 

nog völle meer mooie 

houtsniewärken, allemoale 

deur ‘m zelf emaak.  

 
 Houtsniewärk van Jo Timmer,                                     

fazante mit uule 
 

 

 

 

Op schole  

A’j een bitjen geluk hadden moch ie mit de schoolbelle rond. De 

kinder gingen allemoale in de rie stoan de meisies veuran en dan de 

jonges, klasse veur klasse, en  rie veur rie noa binnen. Op schole 

leerden ie veur ’t eerste deftig proaten, dat was thuus nooit eleerd, 

alleene deftige mensen deejen dat. De fijnste klasse was die van 

meister Albers, ok wel Jan Prik enuump, doar mochen de kinder 

lekker völle tekenen en zingen. Mit een fluitjen zoch hee dan de goeie 

toon op.  
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links juffrouw de Vries en 

meester Albers en zien vrouw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ok konne zukke mooie verhalen vertellen, alle kinder waren   

gek op um. Juffrouw de Vries wis de kinder altied zo völle te leren 

dät zelfs de kleintjes uut de eerste klasse mit de käsmus al ut 

käsevangelie helemoale uut de kop op konnen zeggen. A’j bie juffrouw 

Nieuwland in de klasse kwamen mos ie oppassen en goed oe wärk doen 

anders was ut niet bes, zee kon wel altied van die mooie verhalen 

vertellen, de kinder waren dan één en al oor en ie konnen een spelde 

heuren vallen zo stille was ut in de klasse. 

                                                                                          
de ouwe Prinses Juliana schole an de Tullekensmolenweg 
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De pik  

Zee had de pik op Hanna en nuumen eur altied “Hannesje,“ Hanna was 

dan zo hellig en zei “ik hete niet Hannesje, ik hete Hanna.“ 

D’r mankeren mar weinig an of Hanna had eur uut emaak veur 

“Ruurtje“ mar doar had zee ut lef nier veur. Al die joaren op schole 

hef zee ut vol ehouwen öm eur steeds weer Hannesje te nuumen.  
 

 

Musse  

‘t Allerärgste wat oe kon gebeuren was a’j  de hoofmeester Maatjes 

tegen kwamen, hee keek mit zien schärpe ogen, onder die zwätte 

wenkbrouwen en zien zwätte, in visgroat gekamde, vette hoar, dwärs 

deur oe heer en ok al waa’j oe van gien kwoad bewus ie wollen wel 

deur de grond zakken. Op een keer had hee de jonges goed te 

pakken, een van de jonges had mit tekenles de schole noa etekend 

mit alles d’r umme heer. De meester kump toen bie zien banke stoan 

en zeg  “dat is wel een mooie tekening mär ie bint nog wat vergèten, 

hier mo’j nog een pààdjen tekenen woar de jonges langes kunt 

ontsnappen as ze een musse bie ’t meestershuus noas de schole in de 

brievenbusse heb edoan.“ Ma goed dät hee achter um ston want zien 

kop wödden nog rooier as de brandende schuure bie Jan Jacobsen. 

Breinoalden  

Op moandag middag hadden de meisies altied handwärken van 

juffrouw Beukeman. Kleine Hanna had een hoge dunk van zichzelf en  

menen dat ze al heel goed kon breien ma moeder zei dat ze op schole  

leerden breien mit noalden en niet zoas ze thuus had eleerd op een 

klössien. Dat was toch wel weer heel iets anders. Op moandagmiddag 

ging achter in de gang  bie de klasse van meester Alberts een grote 
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kaste lös mit allemoale 

lààtjes, iederene had 

zien eigen lààtjen en 

doar zaten oe    

breinoalden in mit ut 

breiwärk woa’j mee 

bezig waren, vake een 

opgepropt heupsien 

steken die zo vaste op 

de penne zaten dat a’j 

ze op wollen schuuven en 

ie mossen een bitjen te  

ieverig breiënde meisies netjes twee an twee              härd duwen, oe ut hele in 

de banke                                                          bitjen van de penne 

vloog. Tegen die tied da’j ze allemoale weer op de penne hadden was 

de les net af elopen.  

School dokter 

Woar niet alleene kleine Hanna de bibbers van kreeg, ma alle 

schoolkinder waren doar wel bange veur, dat was de school dokter die 

één keer in de zovölle tied de schole bezoch. In ’t vergader lokaal 

was dan een soort onderzuuk ruumte in’erich. Niemand kwam d’r 

onderuut want klasse veur klasse wödden de kinder stuk veur stuk 

onderzoch. En of dat nog niet genog was kwam ok nog is, één keer de 

zovölle tied, de tandarts mit zien boormachine en ander gereedschap 

langes. De angs veur da’j an de beurt waren wödden allene ma 

verstärk deur dat klasgenogen mit een wit vertrokken gezichte 

weerömme kwamen en de gruwelijkste verhalen te vertellen hadden. 

 

Grote deerns 

’t Maken wel indruk op  Hanna dat helemoale achterin de schole twee 

klassen bezet wödden deur grote deerns van de “Huushoud schole.“  

Moeder had ut zelf ezeg “ze bint achter de Griffemeerde kärke een 

hele nieuwe  Huushoudschole an ut bouwen en as ie groot genog bint 

meug ie doar ok noa toe”. Töt de bouw kloar was zaten ze nog bie ons 
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in schole. 

  
Huushoudschole “de Beekvallei” mit op de achtergrond de silo van de Coöperatie  

 

Van streek  

Op een dag ko’j märken dat d’r ech iets niet goed was op schole, zelfs 

juffrouw Nieuwland was helemoale van streek, meester Maatjes was 

estörven en de hele schole kreeg vrie, ons wödden op ut hätte edruk 

däw héél stille de schole mossen uutgoan en veural niet härd lopen en 

roepen “heui wie bint vrie!!“ 

Uut schole 

A’j ‘t schoolhekke uut liepen ha’j eers an de oaverkante ‘t huus van 

“Huize Bloem”, dat heten zo ömdat eerder meester Bloem doar 

ewoond hef. Toen de moeder van Hanna nog op 

schoole zat mossen alle kinder  veur an de weg 

zingen toen de meester estörven was, zee von dat 

heel indrukwekkend want ’t was ok zo’n geliefde 

meister. Zollen de kinder dat noe ok motten noe 

meester Maatjes dood was? ‘t Was niet te hoapen 

want stel oe toch is veur dat hee weer lèvendig 

zol wödden deur al dat gezing.                                     meester Bloem     



 

23 
 

        

 
Huize Bloem   
 

Gauw deurlopen noa bakker van de Beld die hef d’r altied van dat 

lekkere snoep stoan, meteene a’j de bakkerieje in komp he’j rechs 

een paar schappen mit snoep, ie mossen wel uutkieken veur de heite 

oaven links van oe want doar ston Toon soms net brood in te de oaven 

te scheppen mit zo’n lange schieter en heite gebakken brooien 

stonnen nog op de grond af te koelen woar hee dan mit een natte 

handstoffer oaver heer streek. Soms ston ie uren te kieken bie dat 

lekkere snoep en al uut te zuuken wat o’j zollen kopen a’j een paar 

centen hadden. As moeder soms is een goeie buuie had kree’j een 

paar centen mee um snoep te kopen. A’j dan eindelijk wat uut’ezoch 

hadden mos ie afrèkenen bie vrouw de Winter, die ston achter de 

toonbanke, zee maken wel vulle indruk op Hanna ömdat zee altied zo 

schudden mit eur heuf, doar kon ze niks an doen dat ging vanzelf. Ma 

ze was altied wel heel aardig. Al snoepend kwam Hanna langes 

Hylkema de schoemaker, een grote man mit een hadde stem, had een 

grote schöt veur en liep heel moeilijk, ie zollen d’r bange veur 

wödden. Noas de wärkplaatse ha'j de winkel ‘t viel altied zo op dat 
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vrouw Hylkema van die krakende schoenen an had, ie konnen zo 

heuren dat die van ech leer waren.  

Hoge silo 

Bie ‘t huus van Oosterbroek ekommen ging vrouw Oosterbroek net 

weg mit de auto, de dochters achterin, ze hadden alle viere de zelfde 

kleren an, jassen, röksies en truien, allemoale emaak deur eur zelf.    

Coöperatie mit silo, rechts (niet 

zichbaar) de woning van Oosterbroek   
 

Bie de coöperatie wilt ze een hoge silo goan bouwen wel net zo hoge 

as de griffemeerde kärke, nou dan zult ze wel een hele hoge takel 

nodig hem. Gärrit van de Kamp löp mit mèèl zakken te sjouwen en 

Hannes Beltman mot de volle zakken dich knuppen en dut d’r een 

leudjen an. De zwätte pinopet van hun beien is hoas helemoale wit van 

al ut mèèl. Willem Jochems steet net een papier op de ramen van ’t 

kantoortjen te plakken woarop steet dat vollegende wèèke de wagen 

van de Wolfederatie weer kömp. 

Hanna’s moeder zal dan ok wel weer 

wolle kopen, zee hef al an vrouw Lijpold 

evroag of die een jurksien veur Hanna  

wil breien, want zee hef een 

breimechiene en dat geet lekker gauw. 

Hef Hanna weer een lekkere warme jurk 

veur de winter. Vrouw Lijpold is bes wel 

biedehand zee hef ok een solex.  

 
kleine Hanna mit de deur vrouw Lijpold gebreide                                                  

jurk, bruun mit gele banen 
hier poseert ze bie ’t zieraam van Jan vd Kamp 
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Op de veurgevel van de coöperatie stoat een heleboel woorden mit 

van die gekrulde iesden sier letters, ma a’j in de tweede klasse zitten 

ku’j dat hele verhaal nog niet zo goed lèzen. Net as bie Dolman doar 

heb ze boaven ut winkelraam ok een lang woord stoan, ma Hanna hef 

wel is eheurd dat doar steet “Manufacturen.“  

Nummero honderd  

In de weie noas Dolman bint ze een nieuw huus an ut bouwen, ut 

huusnummer is al bekend dat is “nummero honderd“ en ze goat ut 

huus de naam “ ‘t rustpunt“ geven, ze zek dat Paul en Kees van ‘t 

Willert der komp te wonen. Noe mo’k toch ech deurlopen anders kom 

ik nooit thuus, vlug langes de winkel van Stèven Hendriks en dan bink 

al weer bie Gaart Westerik de schoemaker op de hoek, ze nuump um 

meestal “schoepik.“ A’j dan de kruusing oaver stèèk zie’j een eindjen 

vädder alweer ut huus van Driekus Jansen, Teunie is bie de 

keukendeure op de stoep an ut touwtjen springen, die is dus al weer 

thuus. 

Bolle  

Hanna löp noe ok gauw deur langes ut huus van Adam en Aaltjen 

Weyenbärg en langes Hanna en Märten nog denkend an die keer dat 

zee ok doar bie Hanna van Märten achter ut huus op de weg liep, zee 

wol vädder de Möllevoart in noa  huus toen Hanna inens uut ut hekke 

kwam zetten en al schreèèuwend rech op eur afvloog, kleine Hanna 

wödden bange en wis niet wat ze ‘edoan had, mar toch greep 

buurvrouw Hanna eur in de klädden en sleuren eur mee achter ‘t 

hekke, vandoar zagen ze nog net hoe de bolle van Jan Jacobsen 

veurbie kwam zetten. Dat was effen schrikken. Moeder had Hanna 

die dag net dat mooie rooie vessien an etrokken. Effen nog 

bokspringen op de grote keie op de tippe en dan is Hanna al weer bie 

eur ouderlijke boerderieje op de punte van de Mölenbärg. Vader 

Willem boert bèter in ’t veurhuus bie de vrouw as in ‘t achterhuus 

zek ze, wat zollen ze doar mee bedoelen? As Hanna thuus kömp is 

moeder an ut bonen plukken in de tuin, ze vrög “woarumme bi’j zo 

vrog thuus?” as Hanna dan vertelt dat meester Maatjes dood is, is 

moeder al net zo van streek as Juffrouw Nieuwland. 
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Hoogeland 

Heel soms moch Hanna 's middags meteene noa schooltied op bezuuk 

bie eur beie tante's, Gerrie Hartgers en Reintje Berghuis, die mit 

eur tweeën wärken op 't Hoogeland.  Ze wärken doar as nààisters. De 

nààikamer was een houten gebouwtjen wat ston tussen de Bosjeslaan    

op beie foto’s de zuss’n Reintje Berghuis-Hartgers en Gerrie Hartgers in de nààikamer 

en bie mooi weer buut’n 

 

en de bloemen kassen op 't terrein an de Van Limburg Stirumweg. 

Samen mit Coba Jansen zaten de drie dames op de nààikamer en 

verstelden doar oaverhemden, broeken, hemden, lakens slopen en nog 

völle meer. Bie oaverhemden wödden versleten kragen, boorden en 

manchetten ekeerd zodat ze d,r weer as nieuw uutzagen. Hanna von 

't altied mooi öm bie hun te kieken en liep altied wel een koekjen of 

een hand vol pèpermuntjes op. Toch hef Hanna wel is bange 

momenten mee'emaak want buuten op 't terrein liepen altied 

Hoogelanders rond en ok al deejen ze niks toch was ze d'r bange 

veur. 

 

Gebruuken en gewoontes 

Een boerderieje vädderop in de Möllevoart, bie Jan van de Kamp, bint 

ze de dèle an ut schoonmaken want jonge Jan geet trouwen mit Riek 

en dan geef ze groot fees op de dèle, d’r zal ok wel weer härd 

eschoten wödden. As ze goat gruun maken maak de vrouwen uut de 

buurte ok altied een versierd touw veur ’t tuiwtjen scheren. Hanna 

mag dan ok meedoen. As ’t getrouwde stel uut de kärke kömp heb de 
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kinder uut de buurte een touw, versierd mit gruun en reusies oaver 

de weg espannen. Öm zich dan vädder een vrieje deurgang te 

verschaffen trakteert ’t bruidspaar op bruidsuikers of snoep. De 

bruid krig dan een mooie schére mit een lintjen d’r an öm ’t touw deur 

te knippen en zo kan de stoete weer vädder. Toen Frits de Groot van 

de “Lookamp”  en Krina laats etrouwd bint moch Hanna ok meedoen 

mit tuiwtjen scheren. Bie “de Lookamp“ heb ze een heel léég dak op 

de mest loze, laats beurden Frits zien zuster Merie eur kleine 

nichie’s Evelien en Hanna zo boaven op dat dak, “hier kan’k mooi vanaf 

piss’n” zeg Evelien en ’t schèlen ma iets of Merie kreeg ’t op de kop. 

 

 

Buuksies op toafel 

Onweersbuujen hadden de boeren in Lieren ’t niet zo op begrepen 

want Hanna wit nog goed dat ‘snachs bie de eerste klappen de hele 

kinderschare uut berre etrommelt wödden. Samen mit moeder zaten 

ze dan ömme de toafel en op de toafel zelf lagen mappen mit 

papieren en de spoarbuuksies. Oaver de stoelleuning hingen de 

jassen. Dat was dan ok ’t enige wat Hanna fijn von want dan kon ze 

bibberend van de kouwe temensen de jas antrekken. Moeder waken 

d’r veur dat de grote breurs niet bie ’t raam kwamen want dat von ze 

veuls te gevoarlijk. Vader was op de dèle bie ’t vee en keek af en toe 

buuten of de buuje al veurbie trok en as ’t donderen en bliksemen 

minder wödden mochen de kinder weer noa hun berre. Op een keer 

was d’r zo’n vreselijk onweer dat de hele buurte zat noa te trillen van 

de angstige momenten bie zwoare vuur en donderklappen. Zelfs 

Hanna’s moeder was bange en dat wol wat zeggen! Bie Jan van de 
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Kamp was de grote boom veur 

an de weg helemoale opekleuf 

en de hele top lag d’r noas. Uut 

de stam staken nog lange 

blanke splinters ömhoge woar 

de top finaal vanaf escheurd 

was. Opoe Dina Gorsseling, de 

moeder van Zus, die bie Zus en 

Wim Berends inwonen kreeg 

de schrik in ’t lief, want zee 

zag een vuurballe uut ’t 

stopkontak dwärs deur de 

kamer schieten noa ’t andere 

stopkontak. 

 

Ruilverkaveling  

Elleke keer as d’r aarns fees in 

de buurte is zink Merie van de 

Lookamp ‘t “Ruilverkavelingslied” weer.                              Eb Bresser en 

Marie de Groot  Ömdat in 1953 de ruilverkaveling bie de boeren zovulle 

tewège brach, had Merie doar een lied op eschreven. Zelfs kleine 

Hanna kent ’t vässien al uut de kop. ’t Vässien geet op de wieze van 

“Aan het strand stil en verlaten”.  

Heel ons därpien stèèt op stelten 

Alles is in rep en roer, enkel um de Ruilverkaveling 

Um de grond van elke boer 

Driekus Jansen krig ‘t zandgat , Teunis Hartgers ‘t hoge stuk 

GertJan de Groot die hef ‘t spoorgat 

Dooroaver proat de boeren druk 

  

Refeein: En in de Enk komp nieuwe wègen 

Midden deur ‘t bouwland heer 

Fietse paaien breje sloten ,veur ‘t komend snelverkeer 

  

Oaveral stoat ze te proaten 
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Op “De Haar” of “Krommehoek” in Oosterhuzen 

En in “Engeland “ ‘t is allemoal de zelfde koek 

In de smitteberg ku’j kieken woar ze oe heb neer e’druk 

Krieg ie de grond noe um de deure 

Of heur iebie ’t ongeluk  

Refrein:  

Marten Bresser hef ‘t e’troffen , krig almoal weiland öm zich heer 

Maar toch is hee niet tevrèden 

Noe heffe hoas gien bouwland meer 

Op de “haar “ door kump een zwembad 

Hannes Beltman hef dät veur e’steld 

Buurvrouw Ale zal ‘t um leren 

Maar noe nog op ‘t dreuge veld  

Refrein:  

Jan de Grip die zei toe deerntjen 

Benuum mien noe ok in dät lied 

Al mien grond zit in een bloempot 

Maar och dät hindert noe toch niet 

Heb ie een verkeers agent soms nodig 

Of misschien een knipperlich 

Noe dan maak ik mit mien verfkwas 

Dät rooje Gèle Gruune Lich  

Refrein:  

Hendrik Gosseling die zeg , Jannes 

Kerel wat doe ie door bie 

Wiele hadden nooit wat mit mekander 

Maar noe bin ik toch nie bliej 

Straks mot wiele allemoal betalen 

De ene minder de ander meer 

Maar een ieder een begrip toch 

‘t kump allemol umde ping-ping neer 

  

Merie kon, toen ze dit schreef, nog niet indenken dat dit lied zovölle 

tewège zol brengen en dat ’t töt in de 21e eeuw in Lieren en ömgeving 

nog steeds ezongen wödt. 
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Wasdag 

’t Was moandag dus moeder was druk mit de wasse, in een groot 

gezin was d’r toch altied een hoop te wassen. Gelukkig hoeven ze ’t 

niet alleene te doen want Bätjen van Albert Jochems kwam altied 

hellepen. An de wasliende in de kippenrenne hingen de lakens al weer 

te wapperen, in ’t kuukenhok ston de grote fornuuspot woar de wasse 

altied in ekoak wödden. Noa ‘t wassen mos d’r ok nog espuuld en 

ewrongen wödden. In de zomer spuulen moeder de wasse op de 

stoepe bie de pompe en ‘swinters gebeuren dat in ’t Bakhuus. Hanna 

ston d’r vake mit de neuze boaven op en as Bärtjen dan zo’n bölletjen 

in een zäksien deur ’t water henneweer halen wödden ’t water hemoa 

blauw, en doar gingen dan weer de witte lakens in. D’r wödden ok 

altied nog een päppien ekoak woar moeder stiefsel in reuren. Hier 

gingen kragen een boorden in. ’t Dreugen van de wasse was soms ok 

een hele toer veural as ’t weer slech was. As de wasse dreuge was 

moch Hanna moeder wel is hellepen bie ’t invochen. Iets wat kleine 

Hanne niet zo goed begreep want de dreuge wasse wödden weer nat 

emaak, moeder of Bätjen maken dan stevige rölletjes deur alles strak 

en stief op te rollen. ’t Strieken gebeurden meestal as Hanna ’s 

oavends al op berre lag ma Hanna wis wel dat de boorden noa ’t 

strieken strak en glad waren en hoas zo stief as een planke.  

Hygiëne  

Eerlijk ezeg beston in Hanna’s belèving ’t woord hygiëne nog niet, loat 

stoan dat ze wis van de betekenis hiervan. De dagelijkse wasbeurte 

speulen zich af rond de pompe in ’t bakhuus. ’s Maarns bie ’t opstoan 

een waslappe ömme de snuute en ’s oavens as ze zo zwät was as een 

pot, ston ze in eur hempien te bibberen bie de pompe en wödden 

arms, bene en voete mit gruune zepe flink aferos. Op zoaterdag ging 

ze in de grote teile ’s zomers ston die in ’t bakhuus of as de koeien in 

de weie liepen in de lège koestal. In de winter wödden de teile in de 

woonkamer ezet, lekker bie de wärme kachel. Wärm water kwam uut 

een grote kètel op de kachel en wödden an’elenk mit koud water. 

Ömstebeurten was de grote kinderschare an de beurte mit ’t risico 

dat de laatsen koud water had of mit een bitjen geluk was de grote 

kètel al weer een bitjen ope’warmp en wödden d’r weer warm 
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bie’egoten. Dat was ok wel nodig öm ’t water nog enigszins fris te 

houwen.     
 

Slachen  

In ’t bakhuus zit een deure meteene no ’t värkenshok en elk joar 

wödden doar een beste kui vet emes en as ’t dan slachtied was kwam 

ome Eb Bresser mit een bundeltjen onder de arm woar de schärpe 

messen in zaten. Hanna moch dan van moeder doar niet in de buurte 

kommen en pas as ’t värken op de ledder hing moch Hanna op dèle 

kieken.  Ome Eb kreeg een borrel en dan 

mos eers ’t värken ekeurd wödden deur 

een keurmeister van ’t slachhuus, dat 

von Hanna ok altied zo anpàrt, die keerl 

had een deusien bie zich, een stempel 

mit een 

lange stel 

as handvat 

en sloeg 

dan oaveral 

van binnen 

en van 

buuten 

blauwe 

stempels 

värken op de ledder                                                                op ’t värken.  

 

In een grote teile ston ’t klokhuus en doar stonne dan effen in te 

reuren en dan gaffe ok nog een stempel op de lèver. An een van de 

kinder dan de eer öm de stät af te snien. De galle was veur 

buurvrouw Riek en de bloaze was altied veur de jonges want die 

maken d’r dan een foekepot van. Hanna wit nog wel dat ze d’r een 

vässien bie zongen van “foekkepotterij, foekkepotterij, geef me een 

centje dan ga ik weer voorbij”. En dan kon ’t wors maken beginnen. 

Moeder had altied hulp van Ale Buutenhuus van de Zwaansprengweg 

en eur zuster, tante Gärrie uut de Krommenhoek. Veur de wors 

mossen eers de därms schoon emaak wödden, Ale schrapen dan mit 
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een lepel langs  de darms en öm ze te keren goot ze dan mit een 

kannetjen water in ’t ömgeslagen krägien en dan krullen ’t water zo 

deur de därm tötte helemoale krange was öm zo de binnenkante 

schoon te kunn’n schrapen. ’t Vleis veur de vulling wödden fien emalen 

töt met en an emaak mit kruuien. Op de worsmölle wödden een                         

heurntjen ezet en doar schoof Ale heel behendig de därm an. Hanna 

von ’t wonderlijk dat doar dan zo ma een gevulde wos uut kwam 

krullen. Noa ’t afknöppen wödden de wossen an een stok eregen en 

gingen zo de wimme in. Hätte lèver en nieren wödden ekoak in de 

grote fornuuspot en fien emalen, van de bouillon en ’t gemalen vleis 

wödden dan balkenbrie emaak. De vrouwluu stonnen dan mit een rooie 

zakdoek  ömme ’t heuf en rooie wangen de baalkenbrie te reuren. De 

brij in de fornuuspot wödden an emaak mit boekweit mèèl en kruuien, 

op ’t laatste wödden ’t mengsel zo dikke dat de lepel d’r hoas niet 

meer deur wol. Schalen en bakken wödden bie mekaar ezoch en doar 

scheppen moeder dan de brij in. Op elleke tree van de keldertrappe 

ston dan een schale op te stieven. Veur kleine Hanna en de res van de 

kinderschare brak dan ’t hoogtepunt van de slach an ’t uutlèkken van 

de balkenbriepot. 

Gretig mit de vinger 

of een ouwe lepel 

wödden de hele pot 

uut’elek dätte d’r 

weer as schoon 

ewassen uutzag. Op 

’t vuur kwam ok 

altied een weck 

ketel te stoan  

plààtjes balkenbrie in de panne                                      want d’r ging ok 

altied een hoop vleis in de weckflesse. Hanna von ’t wel vremp dat de 

heuf kèze, die van de kop emaak wödden, wel op balkenbrie leek ma 

lange niet zo lekker smaken. ’t Spek wödden in een grote teile mit 

pekel ezet woar de hammen ok in gingen en Hanna wis wel dat die 

hammen en ’t spek later ok in de wimme kwamen te hangen. 't 

Gebeuren wel dat d’r ok een keer een koe eslach wödden ma jammer 
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genog ha’j dan gien balkenbrie. Wel wödden dan rölletjes emaak. Vol 

verbazing zag Hanna dan dat die smerige stinkende pense schoon 

ekrabbet wödden tötte d’r blinkend wit uutzag en woar tante Gärrie 

dan läppie’s van sneej. Van ’t vermalen klokhuus en repies afval 

wödden dan een mengsel emaak mit kruujen en doarvan kwam op elk 

läppien pense een heupien te liggen. Mit een grote stopnoalde en een 

katoenen droad nààien tante Gärrie dan die bundeltjes dichte en 

koaken ze gaar in de grote hengelpot. ’t Spannendste kwam dan as ze 

later koud waren want dan ko’j, net as bie balkenbrie, d’r zo plààtjes 

van snien. Van ’t geslachte bees ging wärkelijk woar niks verlor’n want 

zelfs de reuzel, een grote klompe wit vet uut de böskaste, wödden 

fien emalen en uut ebakken. ’t Vet wödden gebruuk öm in te bakken 

en te broaien en de oaverebleven köäntjes waren een lekkernij op een 

plààtjen roggebrood, veural as ze een bitjen warm waren. Op ’t 

laatste kwam de flesse Citroenbrandewien veur de dag en kregen de 

vrouwen een glàsien mit een scheppien sùker d’r in en een klein 

lèpeltjen. Hanna von ’t altied weer spannend öm te zien hoe Aale ’t 

lèpeltjen vas hiel en dan hele kleine kringetjes reurden in ’t glàsien, 

dat töt an de rand toe vol zat, zonder te knooien. 

Inmaak 

As de breurs van Hanna grote vakantie hadden gingen ze vake mit 

een hele trop de bos in öm bosbessen te plukken. Hanna moch dan ok 

vake mee en meestal gingen ze dan plukken in Schalter. Ok was ’t in 

de vakantie altied net tied van inmaken dus kon ieder mooi 

meehelpen. De groente in de tuin was goed en dat mos dan weer in de 

weck of in ’t zout. Teilen vol mit beuntjes en sniebonen mossen eers 

afehaald en esneejen wödden.  Wat veur de pekel was ging löägien 

veur löägien mit steeds een hand vol inmaakzout d’r tussen in de 

Keulse pot. Doar boavenop kwam dan een theedoek mit een plànksien 
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en dan nog een zwoare keie d’r boavenop. Onder in de kelder ston dan      

sniebonen mölle en beuntjes in de weck                    
 

een hele rie potten, zo völle dat Hanna hoas de tel kwiet raken.  

En op de schappen stonnen de weckflessen. Hanna von ’t altied zo’n 

mooi gezichte al die lekkere dinger en verschillende kleuren in de 

flessen. Of verdult de klokke d’r op gelieke ezet wödden! ma in de 

härfsvakantie mos d’r altied andievie en zoerkool inemaak wödden. 

Dan kon dus ’t hele koor kinder weer an de bak. Andievie en kool van 

’t land halen, wassen en snien en dan in de pekel mit een grote keie d’r 

op. Soms ging moeder mit de andievie op de kroewagen noa de bèke 

öm ze doar te wassen, en dan ok goed opletten dat d’r gien slakken of 

roepen meer in zaten.  Moeder zei ok altied ‘mit de verjoardag maak 

ik een paar flessen mit lekkere dinger lös öm bowl van te maken’, 

hmmm ’t water liep Hanna al uut de mond. Heel soms gebeurden ’t dat 

Hanna buukloop had en as ’t dan te gek wödden maken moeder een 

flessen bosbessen lös. Zo wol Hanna nog wel vaker ziek wèèn.  

Melken  

Varreweg de belangriekste bezigheid op de boerderieje was dat d’r 

twee keer per dag emolken mos wödden. In de zomer ging Hanna’s 

vader mit ’t melkgerei veurop de transport fietse noa de weie, die 

helemoale achterin de Möllevoart was, en molk doar de koeien. Dat 

gebeurden mit de hand, een melkmachine kwam d’r toen nog niet an te 

passe. Mit de emmer tussen de kniejen en zittend op een klein 

kruksien, een planksien mit een klein pòssien d’r onder, zat vader dan 
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onder de koe. Vol bewondering zat Hanna altied te kieken hoe vader 

de hande ritmisch bewoog en de streulties melk die uut de spenen 

kwamen een vässien 

zongen bie                           

’t neerdalen in de     

emmer. Hoe voller de 

emmer hoe hoger ’t 

vässien klonk, 

esmoord in de 

schuumkrage die op ’t 

laatste boavenop de 

melk stoan. De volle 

emmer wödden deur 

een grote zéve die   

melleken onder de koe                                              boaven op de 

melkbusse ston in de busse egoten. Op weg noa huus was ‘t mit de 

zwoare melkbussen veurop de transport fietse nog een hele kuns öm 

niet uut balans te raken. Hanna von ’t altied zo knap dat vader zonder 

knooien de bussen weer thuus kreeg want ze wis nog wel dat eur 

grote breur mit de melkbusse veur op de stange van de fietse noa ’t 

melken noa huus mos fietsen. De melkbusse was zo zwoar dat de 

stange bie ’t stuur afbrak en doar lag hee midden op de weg in een 

grote plas melk en tussen twee stukken fietse. Veur an de weg bie 

huus wödden dan de bussen mit een handige zwaai van de fietse af 

elaaien. In de winter wödden de koeien altied op stal emolken. Noa ’t 

melken wödden altied een koker mit melk achter ehouwen veur eigen 

gebruuk, die koker was eigenlijk bes wel bijzönder want de melk kon 

nooit oaverkoaken. As de melk ekoak was stonne de res van de dag 

achter op de kachel, de deksel mit gaten d’r in was altied anezet mit 

kössen en vellen. Moeder was d’r altied nauw an dat ’t melkgerei 

schoon was en ston dan ok dagelijks de bussen en emmers mit een 

bòssel te schoeren en öm de bussen an de buutenkante nog iets 

mooier te kriegen had ze een emmertjen mit wit zand woaruut ze iets 

an de bòssel deej woar de bussen dan mooi van gingen glimmen. ’t 

Schone spul kwam buuten op ’t melkrekke te liggen gereed veur de 
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volegende ronde. Geregeld kwam de monsternemmer langs mit een 

kissien achter op de fietse. In dat kissien zat een möatjen mit een 

lange stel d’r an en glazen buisies mit een kùrksien d’r op. Mit ’t 

möatjen wödden dan onder uut de melkbusse een scheppien melk 

ehaald en mit een behendige zwaai in ’t glazen buisien egoten, de 

kùrke ging d’r op en ’t buisien verdween weer in ’t kissien. Een paar 

dagen later hing d’r dan een briefien an de lège melkbusse. Hanna wis 

wel dat dat briefien in de fabriek an de busse was edoan en dat ’t 

cijfer belangriek was veur de pries van de melk. Ok zat d’r wel is 

bòtter of kéze in de lège busse want die had moeder dan besteld bie 

de fabriek. De volle en lège bussen wödden altied ebrach en ehaald 

deur de melkriejers.  Jan Zegers en Jaap Testerink en Breurtjen 

Albers waren niet weg te denken in ’t ouwe Lieren. Hanna was al zo 

ewend an ’t geluud van de trekker en ’t rammeln van de bussen dat ze 

’t nauwelijks meer heurden. Mit een grote zwaai wödden de zwoare 

bussen opelaaien en as de wagen vol was kwam d’r nog een tweede rie 

boavenop te stoan. Hanna 

wis wel dat al die melk noa 

Apeldoorne ging noa de 

melkfabriek van 

Mariëndaal woar eur opa 

veurzitter van was. 
 

 

 

 

 

 

 

’t Oplaaien van de volle 

melkbussen geet 

volledig mit de hand 

 

 
 

Oud en nieuw 

An ’t ende van ’t joar was ’t ok altied weer een spannende tied want 

dan mossen de puffertjes ebakken wödden, veur Hanna weer 
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luilekkertied. In ’t Bakhuus wödden dan ’t fornuus weer wärm estoak. 

Moeder mit gluuiende wangen, een rooie zakdoek ömme ’t heuf en 

Hanna mit de neuze oaveral boaven op. Op de dèle waren vake de 

breurs in de weer, die waren ok gespannen ömdat ze al weer druk 

waren mit hun schietgerei. De bomsleutels wödden lèèg ekrabbet van 

ouwe snippers want doar mossen de donderpoeiers weer in. De grote 

breurs mochen zelfs al siesters hem. Ze mossen dan wel goed 

oppassen want, buuten ’t schietwärk, was moeder mit eur rooie heuf 

ok zeer lich ontvlambaar en o wee as iemand tegen de emmer mit 

riezend puffertjes beslag anstoten! Op nieuwjoarsdag gingen dan de 

kinder de buurte deur. Bie ieder huus, buuten eers een paar klappen 

mit de bomsleutel tegen de mure wat schoten mit ’t klappertjes 

pistool en dan noa binnen onder ’t roepen van “gelukkig nieuwjoar, he’j 

de puffetjes al kloar? op toafel steet de flesse, ik lusse d’r wel 

zesse”. Oaveral ston dan ok een schale mit puffetjes op toafel en 

kree’j een klein glàsien grinadine of likeur. Beroerd en misselijk 

kwamen ze dan weer thuus zonder nog een hap te èten van de 

stamppot, sniebonen uut ’t zout. Dit recept was de beste maniere öm 

de hengelpot weer te rienigen van alle puffetjesluch. In januari kwam 

altied de hele buurte bie mekaar öm nieuwjoar te schieten, elk joar 

bie een ander. 

Schaatspret 

In die joaren was 't vanzelfsprèkend da'j 's winters konnen 

schaatsen, want gek genog lag d'r gewoon elke winter ies. Kleine 

Hanna mos zich 't eerste behelpen mit een paar bie mekaargezochte 

houten deurriejers 

woar ok nog is een 

grote krulle veuran 

zat. Öm de 

schaatsen een 

bitjen goed onder 

te kriegen kwam de 

schoe ärgens 

halverwège de 

hielband en de  veurleertjes te stoan en dan mossen de banden 
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gelieke an etrokken ewödden want anders trok ie de voet al metene 

scheef op de schaatse. Op zich was dat al een hele kuns want vake 

zaten d'r ok nog versheidene knuppen in de touwtjes of ze waren 

hard bevroren. Tegen die tied dat Hanna dat een bitjen onder de 

knie kreeg was 't inmiddels al hoas weer deui. Soms was d'r een 

gewillige breur die hielp mit onderknuppen en as Hanna dan eindelijk 

kon riejen was 't altied weer een kuns öm bie 't vallen niet in die 

krulle veurop terechte te kommen. Vake ko'j in een ondergelopen 

weie schaatsen, die weie tegenoaver, bie Marten van Zee, was dan 

blank ezet deur de bèke deur te stèken. En toen Hanna oud genog 

was en op 't kanaal moch schaatsen was ’t altied een hele belèvenis                                                  

de bevroren waterval bie Goudkuul  
                                                             

as ze langs de bevroren waterval van Goudkuul kwam, 't gebeuren 

zelfs wel dat de weg ok ene grote iesplate was en dat ’t nog 

stromende bèèkwater steeds weer een gààtjen wis te vinnen öm 

vädder te stromen. Mit al dat  gemättel kwam Hanna regelmoatig 

verkleump thuus en wat was d'r dan lekkerder dan warm bie de 
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potkachel te kruupen en 's oavends in 

berre lekker onder de gestikte dèken mit 

nog een lèvertroane smaak in de mond, van 

die volle lèpel die alle kinder noa binnen 

mossen slikken, veur ze gingen sloapen.                                                          
 

 

 

 

 

 

De flesse lèvertroane die noa verloop van tied van alle 

kanten pikken van de olie 

 

Stamppot 

In de winter kwam d’r trouwens vake 

stamppot op toafel, Hanna wit ze nog wel 

op te nuumen, zoas heite bliksum, hutspot, 

moes, slinger öm de snuute, kabbes en zoerkool. In ’t noajoar as ’t nog 

niet vroor kwam d’r nog wel völle foeksandievie op toafel. Zoas bie 

Hanna in huus gebruukelijk was ging d’r niks oaverstuur en wödden 

een restantjen van de stamppot de volgende dag weer opebakken en 

dan smaken ze hoas nog lekkerder. Bie ’t bakken kwam d’r dan een 

lekker kössien in de panne wat dan vake weer strijd opleveren oaver 

wie dat kössien moch hem. ’t Ontbijt beston altied uut pannekoeke, 

dat was heel gewoon, of soms ok wel een bord pap en as d’r pas eslach 

was beston ’t ontbijt uut balkenbrie. Veur dag en dauw ston moeder 

dan in ’t bakhuus te bakken töt ze een hele schale vol had en dan an 

toafel ko’j d’r zo mit de vörk een plààtjen an prikken. Moeder zei 

altied goeie kos is belangriek want doar mo’j een groot gedeelte van 

de dag weer op teren. 't Was ok steevas de gewoonte dat d'r mit 

Poasen riest mit eier op toafel kwam. Meestal wödden dan al de 

veurige dag een grote panne mit ries, in volle melk, ekoak, mit töt 

gevolg dat d'r de volgende dag een dik vel op zat. Op 1e Poasdag 

hoeven dan de panne alleene nog ma op’ewärmp te wödden. Doarbie 

wödden dan een grote schale mit eier 'eserveert en zo kreeg ieder 

dan op zien bord een grote schep riestepap en noas ’t bord of in een 
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eierdop een afgepeld ei. An 't ende van de moaltied lag de toafel 

bezààid mit eierbassen. Vake wödden d'r een sport van emaak wie de 

meeste eier op kon. Heel soms had moeder een goeie buuie en dan 

bakken zee een pofkoeke. Een soort krintebrood ma dan heel anders 

en ’t wödden ebakken de zelfde panne as woar de puffertjes in 

ebakken waren. 't Meest gruwelijke recept wat in Hanna's ogen op 

toafel kwam te stoan was Kruutmoes! Dit zomers gerecht wödden 

bereid van gekoakte gort in kärnemelk woarin ok een stuk spek en 

een vässe worst wödden mee ekoak. Boavendien kwamen doar nog 

grote rozienen zonder pit in en op 't laatste een hand vol fien 

esnejen kervel.  Öm de boel niet in de schift te kriegen mos d'r 

onder 't koaken goed ereurd wödden en dan mos de boel af koelen 

want ze wödden koud egèten. Kruutmoes was volgens de liefhebbers 

't lekkerst as ze een dag oud was. 't Gebeuren wel is dat moeder per 

ongeluk rozienen mìt pit had en dat was dan volgens Hanna ok 't enigs 

leuke an dit gerech want dan vlogen de pitten ech links en rechts 

oaver toafel.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

kruutmoes 

 

Dörssen 

As d’r wel is narigheid in de buurte was hielp iederene mekaar, 

moeder zei dat is burenplich. De boeren hielpen mekaar ok as d’r 

edörs mos wödden meestal in wintertied ging dan de dörskaste de 
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hele buurte rond en wödden de zoadbärgen stuk veur stuk edörs. 

Hanna von dat fees. Moeder was dan druk in touw mit brood smeren 

en koffie zetten en dan bleef d’r altied nog wel een plààtjen wors 

oaver. De jonges waren meestal te vinden bie de zoadbärg mit een 

knuppel in anslag want hoe kleiner de bärg wödden hoe meer kans dat 

d’r van alles onder vandan kwam. Vake krioelen ’t van de muuzen en 

soms ok een rotte en zelfs een keer een Ulk. Een van Hanna’s breurs 

zat de hele dag al te krabben an wat ‘m zo prikken in zien kruus, pas 

tegen de oavend, toene ’t niet langer kon houwen en hee zien broek 

noa benejen trok sprong doar pardoes een muus uut. Hanna mos doar 

niks van hem en was ok bange veur al dat geweld van die brullende 

dörskaste, zee hing liever an moeders rokken. 

Rouw 

In ’t kinder lèventjen van kleine Hanna kwam rouw heel kört bie toen 

Senta ’t niet meer redden. De trouwe hond was oud en versleten. As 

dan buurman Frits de Groot mos kommen en hee achter vader anliep 

mit zien jach-geweer onder de arm wis Hanna wel hoe late ’t was. Ze 

had al wel ezien dat vader doar bie de heuibärg een gat egraven had. 

Ok al wödden d’r op de boerderieje völle eslach, dit gevuul kwam toch 

heel anders an en blif diepe in ’t geheugen egrif. 

Hanna zoch ok altied verschansing bie moeders rokken as d’r een 

grote zwatte man in de buurte liep. Die man mit die hoge hoed en 

zwatte cape mit zilveren koorden veurop, betekenen onheil, dat had 

Hanna al lange deur. Vake zaten dan ärgens in de buurte de luuken 

half dich en opens was iedereene ok heel stille, kwam een buurvrouw 

nog effen in ’t bakhuus mit moeder proaten of een van de mannen op 

dèle mit vader. In de mooie kamer lei moeder dan gladgestreken 

boorden kloar, een mooi gestreken witte schöt en de zwätte kleren 

wödden noaekeken. Opens waren de kinder ok heel mak en gedroegen 

zich veurbeeldig, moeder drukken nog wel de grote breurs op ’t hätte 

dat as ze uut schole kwamen en de zwätte stoete kwam d’r an, dan 

mossen ze stille blieven stoan an de kante van de weg en de pet 

afzetten as ze die op hadden. 

  

Hanna kan dit alles nog zo noavertellen want: 
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"ZE ZUT 'T NOG ZO VEUR ZICH" 

 

 
 

Hier poseert Hanna mit eur zuster en breurs, in 2015, bie ’t ouderlijk 

huus an de Molenbärg. 

Vlnr: Gerrit, Wim, Hans, Co, Jan en Marten 

Veur: Gerrie en Willy (kleine Hanna) 

 

 

Geschreven door; 

2022 Willy Rouwenhorst-❤gers 


