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Ongehoorde verhalen:
Op zoek naar de geschiedenis van je eigen
leefomgeving
J. Rozendaal-Hogebrug en A.Verhoef-van Ommen
Inleiding
Onder deze titel startte enige jaren geleden een project van vijf landelijke
organisaties, met het doel de leden te interesseren voor de eigen
plaatselijke geschiedenis van ongeveer 50 tot 100 jaar geleden. In ons dorp
heeft de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (heet nu Passage) dit
opgepakt. Op zes bijeenkomsten werden de verhalen verteld, uiteraard in
dialect. Het was merkwaardig, humoristisch, ontroerend en altijd
interessant. Zelf meegemaakt of gehoord van familie of buren. Verhalen
over op visiet gaon, wievenvet, de school, de slacht, over rouw en trouw
en nog veel meer. Hieronder volgt zo’n verhaal, verteld en opgeschreven

OP VISIET GAON (door: Anĳe Verhoef-van Ommen)
Ik wouw julie effen wat vertellen over vrogger as we op visiet gingen.
Dan het ik over zo’n 70 j aor geleën. Dat gebeurde meestal in de wienter,
want zoemers han ze gien tied. Dan mosten ze ut land op, rog meien en
eerpels poten en nog veul meer.
Als pa en moe dan nor Kareloom en Dreesjemeu gingen, dan moggen de
kienderen ok mee. Dat was un feest, dat ku je denken. Mar ut was nog un
heel gedoe eer ut zo veer was. En as het zo veer was, dan had moe nooit
gien zin meer. Mar ja, ut was afespreuken, dus zin of gien zin, gaon mos
ze, dr zat niet aars op.
Moe nam altied de breikous mee of un tas miet kapotte sokken. Pa stak de
storrnlamp an en daor gingen we miet het hele koor, 8 man stark. Ut was
nog un heel eindje lopen, want Kareloom woende midden in de bos, die
was boswachter. We gingen dr altied greeg nor toe; je kon daor mooi
speulen op de zolder. Mar we waren helemaol niet ewend urn zo laot nor
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bed te gaon dus we laggen daor ok zo te slapen.
Urn un uur of 9 gingen ze weer op huus an en dan mosten ze ons wakker
maken. Mar dan waren we nog zo lui, dat we zo wat niet lopen konnen.
As het dan heel niet ging, dan mog je op pa z’n rug zitten. Dat was nog us
un mooie tied. Da’s noe heel aarst. Tegenwoordig kommen ze um 9 uur
en wanneer ze weer gaon, dat moe je mar ofwachten.
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