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n verhoal van Jan Huttinga
oet n Daam

mit dank aan mien pa en moe
mien opa en oma

de buren en aal dij mie kel muiken
vrouger......



Ik ging vrouger as klaain beudeltje voak bie mien Opa speulen. Eerst in toen waarken en 
sloa poten of bezzen plukken.Der was altied wel wat te doun. Sums gingen we bonen plukken 
en den gingen wie baaident t gras veur t hoes maaien. En as opa t goud op zin haar den 
kwam angelstok veur de droad. 
Wie haren t altied slim drok mit vissen achter bie t daip. Opa mit zien angelstok en ik mit 
mien grote trommel  van wasmesien. Ik vong altied voorntjes mit krummeltjes brood. Opa 
wol dikken vangen en haar n wurm aan t hoakje. 
Aigenlieks kon opa der niks van. Hai was nait echt n vissersman. Hai vong niks.



Tegen etenstied as mien moag begon te knorren en t begon te twijduustern, was t hoogste 
tied om  knientjes te vouern. t Waren maist swaarte knientjes. Mor der waren gounent bie 
dij druigen n wit doukje op rug. Der was altied wel genog gras en in keuken ston n emmer 
mit kapkes brood. Opa zee altied dat ale knientjes n noam haren. Hai wos ze aalmoal oet de 
kop. Mor ze leken zo aldernoast op mekoar. Der waren swaarten en witten en witswaarten 
en swaartwitten en gounent mit n widde vlek op snoet en n aander was ..... Och ik leufde 
mien opa nait. hai was n dikke snakkerd.



As t waark doan was, den ging we noar binnen en den kreeg ik sukkeloamelk mit n dikke 
pleverkouk. Of sums was der n dikke plak stoet mit botter en broene suker. Den ging grode 
laamp boven toavel aan En den vruig ik opa of e nog n verhoaltje vertellen wol. t was Aal-
tied t zulfde..
De kat kroop den t laifst bie mie op schoot en as opa zien kovvie op haar.... Den begon e te 
vertellen. Ik wis al wat der kwam. Opa ging vertellen over... ik zat votdoalek te trillen op 
stoul en kneep koater Snor hoast in steert.



‘Waist ja wel, hier achter bie daip woar Sicko woont. Doar binnen ze voak op staaiger aan 
t vissen. Dat most nait doun! Kom noeit te dicht bie t daip, mien jong. En zeker nait as t 
duuster begunt te worden. Waist wel van dij knuppels van Diekemoa? Dij wollen nait luustern 
en dij gingen toch nog aan t visken, ze wollen n poar dikke oalen vangen. Mor doe komst nait 
bie daip doar, Want den, joa den pakt die....Hebben ze dij jongens aal wel ais weer zain. 
Zitten ze bie op schoul? As t bie daip komst, den....’ Ik schudkopte, den ruip ik hail haard:  
‘de BOEZEKNOR!’. Opa knikte. Ik haar t alweer goud roaden.



En Jampie mien jong. kom ook noeit allenneg in t Achterste Bos, doar woardat weg twij 
kaanten op gaait....... achter  t hek van Koene, doar zit e. Joa man oh man. Hai is gruin en 
broen en zit onder stiekels en bloaren. Op zien kop gruien takken en hai het zukke grode 
haanden. As t op dat kampke gruin laand gaaist speulen den komt hai der aan en kroept 
en sloept deur bosderij. As je eefkes nait opletten, den in ainen springt e vanachter n boom 
vot en......
‘Da’s de BOSKLOPPER!’, ruip ik den.... sikkom aal stief van schrik. Opa nikkopte en nam nog 
nslok van zien kovvie. Dij was aal kold worden in tied.



Opa knikte en laagde hail haard. Kopkes trilden den op toavel. ‘En mien jong.... ast bie boer 
Jonker zien laand deur koren lopen wilst.  Nee, nee dou dat nait. Ook doar is t slim gevoar-
lek. Ast deur dat koren gaaist, den komst noeit meer toes. t Verleden joar is t ook nog weer 
verkeerd goan. Balko en zien lutje bruirtje. Joa, dij jonkjes van eerappelboer Hollander, 
wollen ja nait luustern. ze gingen wel t koren in en.. en snappo snappo snappo, doar haar ze 
dij knuppels te pakken en greep ze in nek. Aigen schuld, dikke bult. 
In t koren zit ‘...... t KORENWIEF!’, fluusterde ik hail zaacht.



Achter bie t kerkhofpad, woardat de leste drij lanteerns stuk binnen. Doar zweven widde 
wieven oet sloot, as winkels dichtgoan. den gaait der morzo n hond aan t blavven. Hai het 
n grode bek mit schaarpe tanden. Zien ogen binnen sums rood en den weer geel. Hai kwielt 
der over en hai komt die achternoa en den hap.. snap... het e  die. Joa mien jong, den worst 
opvreten deur....? Ik piepte der over. t Wuir boeten ook aal zo slim donker. Hou mos dat nou? 
Ik mos ja ook nog noar hoes. Opa keek mie stief aan.” Nou den worst..????.’
‘Den wordst opvreten deur ...de BORRIES!’.  Opa nikkopte. Ik haar t alweer goud.



En den wol ik bie opa op schoot. En den stak opa zien stinkpiep aan. De rook prikte in mien 
ogen. t Leek net of ik jaankte. Dat was ook sikkom zo. Ik dee  nog wel hail stoer. Sums 
keek ik gaauw noar foto van oma. Ze laagde mie tou op foto en den ging opa weer  deur. 
Ik wist aalmoal zo goud. Der kwamen der nog twij. In  regenput..... kat was aal weglopen 
en zat onder toavel. Moezenvanger von t zeker wel genog zo. ik greep opa bie scholder en 
luusterde.O wee, de grieze ging mie  over de graauwe. Opa’s stoul kroakte en hai zoog nog 
ais goud aan zien piep..... ‘Nou mien jong.......?



Ik haar hoast gain stem meer over en ik mos den ook neudeg  n plas doun.
 ‘Waist ja wel jampie. Achter t hoes zit n daipe, grode regenput. Hai is zo groot. Jong toch, 
kinst der wel in zwemmen. Dij doar zit. Dij slept t laifst in daipste wotter as jullie beudels 
bie juf op t kakschoultje zitten. Waist t wel: Kom mie nait bie regenput! Til noeit t deksel 
op. Den wordt e wakker en den wordt e vergrèld. Den klimt e noar boven. Nee.. Jampie dou 
dat nait, nee dou dat noeit, want in  regenput.........’
‘zit JAN HOAK!’. t Verhoal was nog nait oet. ‘Nee Jampie, dou dat noeit.’ Ik rilde der over. 
Nog ain!!



‘ Oh, en guster nog Jampie,  hier aan overkaant van t daip in stroekerij het buurvraauw 
Buzze ze nog zain. Of  was t veurege week..... noa zeuven uur. t Waren der n haile bult, zee 
ze. t Kin ook nog wel haalf negen west wezen.’
Opa keek mie den aan. Hai wreef mit zien haand over mien rug. Ik keek den dapper terug 
en fluusterde ..... Ik kon mien stem hoast nait meer heuren. Zo ging t altied. Slag veur keer. 
Opa luusterde en zee den slag veur keer. 
‘Ik heur die hail nait jong.’   Ik gilpte hail haard ‘SUKKERAAIWIEFKE opa. Wel twinteg.’
Opa nikkopte. ’Nou mien jong, dat was t verhoal. Mor Jampie, kiek ais op klok.’



Opa nikkopte. ‘Joa mien jong. Sukkeraaiwiefkes.’ Mit n grode zwaai zette opa mie den op 
grond.
Den dee e tillevisie aan en zee dat ik mor noar hoes goan mos. lopend. Hai wol nou noar 
t voetbalen kieken. Ik wis mie den gain road. Lopend, dat duurde ik ja nait meer. in gain 
honderd joar. Tillevisie ging weer oet en mit gepoest en n bult gestommel kwam fiets op 
batterij. Ik wis ja wel dat der gain voetbalen veur was. en noa dat griezelverhoal brocht e 
mie achter op fiets noar hoes. ‘Aalmoal flaauwekul heur!’, zee e den. Ja, mor toch.......
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.....en den was der nog 
‘ONGEBOREN ROULF’

Mien pa zee, dat dij in schuur woonde of 
op zolder hoesde.

Dat het mien pa biemekoar logen, 
ik heb hom noeit, noeit, noeit zain!
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