
Kom-kommer  en kwel  . . .  in verlèden tied. 
 
 
 
 

2019  was  ’t jöör dät de uutwärking van ideeën aover de viering van 75 jöör  
vri’j-eid,  nao ‘t  be-endigen van de twiede wereldoorlog,  in  2020.      
Wi’j zollen mogen en willen vieren dät wi’j ier in vri’j-eid ons lèven met anderen 
maggen delen. ’t  Mossen ”groots”  wörren  evierd  en  erdacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En dan blèk inies dät olde uutdrukkingen  ärgens op estoeld bint.    Iene dervan 
. . maak maer gien plannen -- ’t kump toch anders  . . is inies bewöör-eid  deur 
’t Corona-virus.   Onze vri’j-eid is be-oorlijk bepärkt ewörren deur de angst 
veur besmetting met  . .  en  ’t niet ebben van medicienen  iertegen.  
 
Blader ik deur een speciale uutgave van Stichting Platförm WO2 Aoveriessel de 
” Vri’j-eidskrant Zwolle ”  en lèze in ’t veurwoord van Andries Heidema, as 
Commesaeris van de Konink veur de provincie Aoveriessel, dät wi’j de vierink 
van 75 jöör vri’j-eid niet an ons veurbi’j oeven te laoten gaon.    
 

 
En dät juust now ’t universele naoberskop  weer in 
ons  baoven  kump  drieven,  
 

. . . wi’j weer een bettien oge en zorg ebben veur 
onze umgèving,  
 

. . . wi’j  juust  bli’j  maggen wèèn  met de  verwörven  
vri’j-eid  van de  of-elopen 75 jöör.   
 

 

As wi’j der maer an blieven denken dät onze vri’j-eid ärd is bevöchten en wi’j 
ons now maer al te  goed  realiseren  oe  kwetsbaer  vri’j-eid  is deur de oorlog  
die  de mens-eid now tegen ’t coronavirus  voert en ons met een eleboel 
bepärkingen  ef op-e-zadeld.     
Oorlogen bint van alle tieden,  maer der kwamp ook steeds weer een  ende an. 
 



Verlèden tied  
    
 

De Tachtig Jörige Oorlog . . .   ef  ons  
uutendelijk  allenig maer een beeldenstörm,  
1-april-grappen  en ’t  Wilhelmus  op-e-lèvert. 
 

. .  slachtoffers ? . .  ach die waren te 
vervangen . . en getallen onbelangriek. 
 

de inname van Den Briel 
 

 
De Eerste-Wereldoorlog - 1914/1918 - wazzen niet de 
eerste oorlog, maer is wel as zodaonig  op-e-tekend in 
een medärnere tied  en  ’t  is döörmèè  wel de  boeken 
in-e-gaon  as  een  ”smerige oorlog”.     
 

Slachtoffers ? . . te massaal umme döör  ere-velden veur 
an te leggen . .  
knokenvelden met klaprozen  mutten  ’t  doen. 
 

 
 
 

De 2e wazzen een oorlog met nazi-Duitsland . . maer der kwam 75 jöör  
terugge  een ende an.     Slachtoffers in stried bint ter onderdduizenden, maer 
umwille van genocidale moordpärti’jen . . miljoenen.     
 

 
 
 
 

 
 
’t Giet ons veustellings-vermogen te baoven en dan rest eigenlijk allenig nog 
maer ’t getal. 



” De vergèten oorlog ”     De Staat der Nederlanden streed deur 
in Nederlands-Indië . .  en  döör kwamp pas  in 1949 een ende an.        
 

Pas 70 jöör nao dato kommen de veraelen aover de minachting 
deur de aover-eid  jegens die vremde Indische-Nederlanders die 
ondstrouw  bleven  an-’t  gezag  toch  nog  baoven  water . .  
 

 
 
 

Wi’j . de generasie van de wederopbouw, wieren evoed met kolde rillengen 
veur de Russen . . en kregen kruusraketten op Nederlande baodem  . .  ’t 
uutbrèken van een derde wereld-oorlog bleven dreigen deur de ver-van-ons-
bedde-conflicten as in Korea (1950), Hongaarse opstand (1956) of een Cuba-
crisis (1962)  . . maer an die kolde drukte kwamp in 1989 een ende toen der in 
Berlijn  een mure  umme-donderden.  
Wat toen nog bleven was een spèèkwoordelijk ” Gele-gevöör ” vanuut China. 
 

 
Maer a-j de veteranen niet wilt vergèten bint ter nogal wat 
missies uut-evoerd umdät soldaoten in (onze) vredestied 
wörren uut-ezunden umdät politike minkukels maer 
blieven vinnen dät zi’j ’t gelijk an un kante ebben en 
soldaoten  ’t  maer weer veur  un  mutten  uutvechten.   
 
 

 

Nieuw Guinea -1962 / Korea 1950-1955 / Libanon 
1979-1985 / Sinaï 1982-1995 / Irak-Koeweit 1990-
1991 / Cambodja 1992-1993 / HaÏti 1993-1996 / 
Joegoslavië 1992 / Cyprus 1998-2001/ Kosovo 
1999-2000   En zo ku-j nog een ele tied deurgaon . .  
Ethiopië / Eritrea / Macedonië / Irak / Afghanistan  
. > . > . > enz 

 
Voltooid tegenwoordige tied 
 

Maer gooi tiedens oew missie now gien bomme in een oorlogsgebied, want a-j 
dan ies burgers zollen (kunnen) raken, ku-j as piloot nog ter verantwoording 
wörren eroepen umdä-j oe wärk goed ebt edaon.    En dan een stellegien 
snotnözen in de twiedekamer maer roepen . . boi-foi-toch . . ze ebben der ons 
nooit wat aover willen vertellen . . een skande !     Ik geleuve dät ’t bèter is dä-k ier mien 

mening  ieraover niet oeve te gèven, want  dan  wörren  ’t  ter niet  gezelliger op. 
 

A-j ier te völle aover naodenkt . . weet ie wel bèter 
. . . vrede is een illusie . . zolange  politici  niet  beseffen  wat  oorlog  is . . . 



Ik  oeve  dit jöör niet  naor de doden-erdenking  bi’j  ’t Oorlogmonument  an  ’t 
ter Pelkwijkpärk  of naor  ’t  bevri’jdingsfestival  in pärk  de Weezenlanden.      

( Disse samenkomsten bint niet meer toe-estaon in de stried tegen coronabesmetting. )  
    

Ik zal vanaovend wel tillevizie kieken oe ons Koningspaer een kranse giet lègen op De Dam en 
euren wat die te vertellen ebt. 
 

Dit jöör mu-k ’t doen met wat erinneringen en besef 
dät vri’j-eid ook in onze medärne tied oe zomaer van 
de  iene op  de andere  dag  kan  kommen te  vervallen.    

 
 
 
 
 
 
 

 
Oorlog ef völle gezichten  . . .  as  ’t ter op an kump . . .  
e-j der gewoon gien ärg in  oe  ’t  ter uut  zöt  . . .  
tötdät  ’t  bi’j oe  an  oew  deure klopt. 



Onvoltooid toekomstige tied 
 

Wi’j kunnen ’t beste maer blieven erinneren dät onze vrede toch völle 
slachtoffers kent en der ook steeds weer ni’je bi’jkommen . . Aopen op bètere 
tieden allenig is niet genog . .  
 

Wi’j zullen in ons eigen doen en laoten toch 
steeds weer mutten bedenken wat 
gevolgen kunnen wèèn . .  
 

Laoten wi’j astoeblieft de ogen niet sluten 
veur mogelijke gevören elders in disse boze 
wereld . . .  
 

Oe alerter da-j blieven, oe minder slacht-
offers  der zullen vallen. 
 
’t  Gevöör zit in ons mensen zels.  
 
 
 
 
 
In 1939/1940 ad men  angst dät de oorlog ook in ons land zol kommen . . . 
En die kamp ter dan ook !   
Vrede mos ter kommen . . .  en die kwamp ter pas jören laterder ! 
75 Jöör bevri’jdingsfeesten  mossen der kommen . . . 
Maer die kwammen der niet 
 

Wi’j weten dät de verlèden tied van kommen . . . kwammen  is.  
Komkommer in de verlèden tied is dus kwamkwammer !  
 

Kwel oe dus niet langer met angst. 

’t  Corona is now ekommen . . . en zol dus ook wel weer een keertien gaon. 
 
 

Misskien mu-k jullie ten aovervloede der èven op attent maken dät  ’t Zwols-(h)Istorisch-
Tiedskrift  deze wèke uutkömp ( 2020-nr 1 ) en in zien ge-eel eweid is an de 75 jörige 
bevri’jding  en de olde ( ni’j op-e-tekende veraelen ) die ierbi’j euren. 
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