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i Schierhorn is mien tweete Heimat worn
Ik bün 1910 in Lüll geborn
Vör dönig Joahr bün ik nah Schierhorn kom'm
De Krieg het mi dat Leewste nom'm.
Dat Glück heff ik in mien Kinner fun'n
vel Schönes künn ik hier bekun'n.
Toeerst sünd mien Gedank'n öft na Lüll hingoahn,
Doch nu hev ik hier \Wöttel schloan.
De groot'n Hööf noch richtige Buurn
An de Stroat hinlang noch de ool'n Muurn.
De ool'n Eek'n stoaht een bi een
Dat krigt man nich öberall to seehn.
De oole Dörpschoul wör an'n Privarmann verköfft
Us Kinner ward mit?n Bus nah de Hanstedter Hauptschoul bröcht.
De Stroaten hebbt nu all een Noam'n
Veel schöne Hüüs sünd hier noch kom'm.

I D. schön'n Goart'n wott'n Stoat
Wee hebbt us 200 Joahr Fier hat.
'Wenn man in düssi Tiet noch kiek'n kunn
Geev dat an Dag noch keen acht Abeitsstunn.
Us Hauptstroat is groad at'n Linjoal
Ton Schützenfest steiht hier Poahl an Poahl,
Umbun'n mit Dann'n un Eekengreun.
Son'n Ehrnpoan'n givt in ganzen Ümkreis nich to seehn.
De Leev to us Dörp un us Land
'Wee legt alln's in Gottes Hand.

Wöttel : Vurzel
Buurn : Bauern
Muurn : Mauern
Eek'n = Eichen
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De Naturschutzpark!
1908 hett Patoar Bode ut Estörp dan \flilserbarg kc;fft för 100.000 Mark. In Stuttgan wör
an 25. Oktober 1910 de Naturschutzpark gründ. Dat wör Pastoar Bode sien 50.
Geburtsdag. Landroat Fritz Ekken, \üilli Menk un Peter Rademacher ut \(Iäsel wör'n
för em de beste Hülp. Up de dree kunn he sik ümmer verloaten. Rundum dan Vilser-
barg wörn Buurhööf un Ländereen upköfft, so wör de Park ümmer grötter. För düt
groode Vark kann jede Minsch doch nur een danke hem un dan'n '$?'unsch, dat us de
Naturschut zpark erholen bliw.

Estörp = EBestorf
\üilserbarg = tVilseder Berg
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Gasthaus rrZum Naturs chutzpark"
1912 hett mien Voader dat Gasthuus toun Naturschutzp*k boun loeten. Mien
Groodunkel ut Hannober, de Baumeister wör, hett dat bout. In us lütt Dtirp geev dat
blos een'n Gastwirt. Mien Voader müß em de Konzession affkööpen. Fief Vieser Holt
müß hee doarför geben. Een \üieser kös 400,- Mark. Dat wörn barg Geld.
Dat Huus wör ferdig! Groodunkel sä vuller Freid, "dieser Saal ist mir besonders gut
gelungen. Ich habe in Hannover mehrere Säle gebaut, die Akustik war aber nicht immer
so gur... Mien Öllern hebbt dat Geschäft toeerst sülbst anfoat. De Pries wörn lün.
Vullpansion kös 2,50 Mark un Kinner 50 penn, Köm 5 penn, Glas Beer 10 penn, 13
Grog förn Doaler. Een Mettwurstbrot kös 30 penn. Tun Freuhstück geev dat satt
Bomerkouken, dann back Mudder sübs. De Zimmer wörn besett. 'Wandervoagels, de
neben de Bühne in Strohloager schleupen, an de linke Siet de Deerns un rechts de Jungp,
de tofout mit jümm ehr Mandolinen un Gitarren vun Boukholt noa Schierhorn leupen.
Mit Gesang teugen see dörch Lüll. ft kann mi noch gout doaran erinnern. De bunten
Bänner weihn an de Instrumenten. Mudder seg, dat wörn us besten Gäst. De Rückfoahn
noa Hamborg harn se betoahlt un dat Geld wot se in de Taschen harn, hebbt se utgeben.
1914 het mien Voader de Gastwirtschaft verpacht an een Bergmann ut Lünborg. De
eerste \Teltkrieg breuk ut. Bergmann wör Soldat un is bald folln. Mien Ollern wörn
wer noa Lüll up'n Hoff goahn, un Groodmudder hett mit Dochter un Schwregersöhn
de \flinschaft moakt. Denn keumen Pächter bit tou'n rweeten \(eltkrieg. De Krieg gting
vörbi mit all sien Schrecken. Mien Brouder Rudolf, de vun Amerika keum, het an 25.
Oktober 1947 de Gastwirtschaft öbernom'm.



Holmer Boahnhoff lHotm-seppensen)
Noadem de Eesenboahn bout wör, köff mien Voader 1.5.4.1913 groode Heideflächen. De
Lüller Hoff un de Holmer Boahnhoff wör mien Voader sien lVark. Hee hett köft un
hett bout. De Heid wör at Huusplätz verköfft. Hüüs wörn bout un so fiing
Holm-Seppens an to wassen. Mit dat verdeente Geld kunn Voader us'n Halvhoff toun
Vullhoff moaken un so keum de Eegenjagd. 1927 - 1928 hett Voader dann Diek utheben
loaten. Dat müß run Hand mit de Schüffel moakt warn. De I our'n wörn vun een
Peerd toagen. Halv wör de Diek free moakt. De anner Siet schull blieben, doarmit dat
Mouer nich verlour'n güng. Dat 'Sü'oader har Heelkraft. Sanitätzroat Dr. Schlottmann ur
Boukholt schick sien Reuhmakranken doarhin toun boaden. 1928 wör de Boadeanstalt
inweiht. Acht Muskanten spelen. '$Tettswümm wör moakt. De Sponverein wör ünner
Adolf Harms dtichtig in gang.
Mien Brouder August wör de Boadewärter. Dütt schull sierr Arfdeel wen. Dat Huus
wör lang ferdig. Oaber he hett't nich kreegen. De Krieg hett em us nom'm. Mien
Broader Villi kreeg nut' dat Arfdeel. Lütt is he anfungen. Toeerst wör dat een Gastwirt-
schaft. Buten wör danzt. lJnvergeten is mie, at an een Maienmorgen'Werner Maack up
sien Trompet an de anner Siet r.un Diek (Die Post im \falde) bloasen de. Nu is een
grood'n Cempingplarz kommen. De meisten Lüü hebbt dat ganze Joahr jümmern fasten
Platz.

Lour'n = Loren
Halvhoff = Halbhof
Vullhoff = Vollhof
Schüffel = Schaufel
Peerd : Pferd
\üoader : lüüasser
Muskanten : Musiker
Arfdeel = Erbteil
Buten : Draußen
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Woheer de Noahm
De.Sepp'nser Buurn wulln dann Boahnhoff nich hebb,m.
Se harn Angst, jül 

hrp:" de peer weg. De Tehlsto.p., bur.r, harn de Eesenboahn dat"Land verköfft' \(zeil Teirlstörp oaber nL. ,*r. nuurhäof har, schull de Boahnhoff nichTehlstörp heeten.,Holm rr". i.n rui .rgour. oaber d. Corhrhoff schull doar uk nichhin. So keum de Boahnh"ff ,*ir.f.n rior- ;; s.pph;ön h.., ;; H;1,*sl*.r,r"r,.
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De wiede Heid znrischen Schierhorn un \7dsel
\üenn ik mien Gedanken loopen loat fallt mi in, dat de Gefang'n in eersten Veltkrieg
Heid haun müssen, för de Munutschonsfabrik. Mien Unkel, de ut Köln keum, feuhr
dan grooten Laswoagen. Hee is hier sogar hingenbleben, hett mien Tante to Frou
,ro-ä.rr. De Film "ör. Brockn wör hier dreihi. De Harvstjagd wör ree'n achter de

Neddersassen-Meute. Een herrlich Bild, wenn de Rotjacken mit jüm ehr Peer öber de
Heid joagen dä'n. '$üenn d. J.gd vörbi wör, sttinn mien Brouder, de Gaswin vun'n
Natuisch-utzpark in Schierhorn is, in de Sandkuuhl mit de Arfensupp, de in d9
Gulaschkanon koakt wör. De eersten Joahr hett he sik een foahrboare ut Boukholt
leehnt. De Trecker, de vörspannr wör, keum ut Lüll. De Veeg wör uneeben, Kopsteen-
ploaster un Sandweeg, richtig tou de Heid paffnt. Seit 1969 - 70 hebbt wee Teerstroaten.
Mien Brouder hett rik d.ttn sülbs een Gulaschkanon anschafft. Koakt ward de
Arfensupp noch doarin, oaber rutbröcht wör se mit'n Auto, in groote fhgr.rtren. Mit de

Jagd is dat ,nOrlaufig vörbi, hoffentlich nich vör ümmer. '\üüot veel Freid hebbt de veelen
Minschn hatt, de jedes Joahr doarbi wörn.

Arfensupp = Erbsensuppe
11
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Mien Öllenthuus
In Lüll, doar steiht mien Öllernhuus
Du büst mi leev, di gilt mien Gruuß.

1866 hett mien Urgroodvoader dan Joosthoff köft. Dörch harte Arbeit is de Hoff mit
jede Generaschon gröter worden. \üflee wörn söben Kinner, veer Jungs un dree Deerns.
Goude Öllern hebbt wee hatt un een schöne Kinnertiet. Sorgen heit dat sicher ukmal
geben, oaber doarvun kreegen wee nie wot to weeten.
Mudder müß'n grooten Putt vul Aeten koaken, wee harn je noch Hülp. Een jungen
Mann un Plichtjoahrdeerns, de na jüm ehr Schoultiet un bevör se in'n-Beruf gtingen,
jüm ehr Plichtjoahr moaken müssen. Erst harn se öft Heimweih, oaber na Tiet hebbt se
geern alle Arbeit mitmoalit. Se sünd geern bi us ween un hörn ganz to de Familie.
Denn harn wee us'n treuen Heinrich, de öber twindig Joahr up'n Hoff wör. Hee wör
noch wn'n oolen Schlag, güng mit de Heidlinn tou'n Heidhaun. Dat Jungveeh wör mit
Heid streit, doar söchen se sik dat Fiene ruut. De drögen Heidbloumen müchen se
besonnders geern. Velicht smecken de noch'n beeten na Honig. Heinrich hau uk de
Bült, dat wör de böberste Schicht ut'n Torfmouer. Doarmit röker'n wee us \flust un
Schinken. Torf hett hee uk steeken. Oabens seet Heinrich in'n \finter geern mit de
Feut an'n Kacheloaben un smök sien Piep. Mudder pleeg öft so säng'n:-rlk schink die'n
Zigar, dien'n Tobak mag ik nich reekenu. Hee smök nich groat dan düersten. In de
groode Stuuv wörn wee all tohoop. Mien Voader lees, wee meuken Handarbeiten un
vertelln, wot wee all belewt harn. Een schöne un stille Harmonie ohne Radio un
Fernsehn. Vör'n Huus stünn de grooten Linnbeum, de in'n Sommer so schönen
Schatten smeeten. De groode Goarden, achter'n Huus de Seev, an beiden Sien de
greunen lVischen, öberseit mit Bloumen. \(ot manchen Struuß hebbt wee hier pltickt.

Een wunnerschöne Tiet un mi unvergeeten.

Feut = Füße
Sien = Seiten
Torfmouer = Torfmoor t3
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Buurnhochtiet L933
\fien ölste Schwester wull heiraden. Oh, wot hör doar all tou. Dat nee-e Heim müß
inricht q/arn. De Kissenwoagen mit all de Möbel, achtern hochbunn de Riesbessen, dat
iedereen seehn kunn, dat is'n Bruutwoagen, doar giw wer'n groode Hochtiet. Een Kouh
kreeg se uk mit in de Utstüer. De Kouh kreeg eenen Kranz üm de Hörn. At Bruutkouh
güng se vun'n Hoff. Us oole Heinrich müß se kilometerwiet trecken, bit se an eern nee'n
Plaz wör. Denn keum de Vörbereitung tou de Hochtiet. Kökschmudder wör mit'n
Fairung vun Glüsen, dat liegt bi Töst, hoalt, un denn güng dat Anrüsten los. Kouh un
Swien harn wee schon schlacht. Doar hör je allerhand tou. Öber hunnert Verwandte un
Frünn'n wörn inload. Toeerst keum de Pulteroabend. De Deel wör vull mit junge Lüü.
In de Mitt eenen grooten Barg mit Greuns. Toeerst müssen de Kränz bunn'n warn, de
üm de'Sü'oagens un de Dören keumen. Denn geev dat Kaffee un Botterkouken. Veer
Musikanten speelen up, un denn wör danzt. Klock twee keum Kökschmudder un sä:
-Nu is oaber noug. De ganze Botterkouken is al worn. Ik mutt to Hochtiet neer backen,
un'n poar Stunn'n mutt ik noch schloapen.(

Dan nöchsten Gag güng dat denn wer los. Mien Voader meuk wer Füer in'n oolen
Steenoaben in us Backhuus, un Kölschmudder reuhr wer Botterkouken. Up'n Hoff
s'örn poar Bund Roggnstroh ut'nannerreten, wo de fertigen Botterkouken-afschütt
v,'örn, dat wee de Ploaten schnell wer free kreegen. Dat güng wie an'n Fließband.

Dat Bruutpoar müß denn Pütscher tohoopfeegen. "Denn Scherben bringen Glück", so
heet dat doch, un de Hoff müß je uk wer schier ween. Annern Dag keum doch de
Hochtiet. De Dörn wörn mit de Kränz schmückt, de Huusdör un de Missendör. Een
Buurdeern geiht at Bruut ümmer ut de Grootdör, dat is Tradischon. Mit'n ganze Reeg
Kutschen güng dat na Schierhorn, wo de Hochtiet fiert wör. Toeerst geev dat
Freuhstück, Ketöffelsalat un Broatwust. Dat har us Huusschlachter bannig rut. Doar
müß he'n Barg vun moaken. De Hochtietsgäst langen düchtig tou. De \üeg na de
Jesbörger Kark wör wiet, uk wenn de Peer düchtig loapen den'n, dat dur sien Tiet.

Acht Muskanten stünn'n proat, at se ut de Kark keumen un speelen dan Hochtiets-
marsch. Se güngen vörup rund üm'm Huus un denn in'n Soal. \ü'ot wör mien
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Schwester för'n hübsche Bruut. "Een schönes Poar.,. De veelen Gäst meuken een lange
Reeg. Denn keum de groode Moahltiet. Dat Eeten smeck gout. Dat Bruutpoar wör
hoch leben loaten, Reden wörn schwungen, de Muskanten möken schöne Musik un
kreegen veel Biefall. - Denn wör danzt. Toeerst keumen de Ehrndänz.De Bruut fleug
vun een Arm in'n annern. Toeerst danzdejunge Ehemann mit ehr, denn de Voader, de
Schwiegervoader, denn de Onkels. Dat neuhm goarkeen En'n. Up de Bühne srünn een
Teller, doar smeet jeder, de mit de Bruut danzt har, een Geldstück oder'n Geldschien
rin för de Muskanten. At de Ehrndänz vorbi wörn, danzen se all. Klock twölf wör die
Schleier afdanzt. De Muskanten speelen "\üir winden dir,den Jungfernkranz aus
veilchenblauer Seideu. Dat Bruutpoar danz, un denn wör de Schleier tweireeten. Jeder
müch doar'n Stück vun hem'm. Doarmit wör de Hochtiet oaber nich vörbi, bit tou'n
freuhen Morgen güng dat lustig tou. Die schöne Mai lett sowieso nicht schloapen. Kaffee
un Kouken geev dat nachts noch un toletzt Nachtvesper, Brot, Botter, \W'ust,

Vellfleesch, vun allen wot.

"Een schöne Hochtiet.., sä'n se all, >un een schöne Erinnerung!..

Dör'n :  Türen
Faitung : Kutschwagen
Kissenwoagen : Aussteuerwagen
F,hrndänz : Ehrentänze
Lüü : Leute
Pütscher : Scherben

1,6



Sülber Hochtiet L972
Vundoag ward fiert, vundoag hebbt we tiet. Keen een wör de \üeg noa Schierhorn to
wiet. Ingrid un Otje ut Norwegen sit mit in de Reeg wenn us dat nich frein de, wör dat
leeg. All de Gäst kann ik hier nich benöm'm ik keum mit mien Riemels sonst goarnich
to End. \üot lopt de Joahrn, wot lopt de Stun'n vör 25 Joahr hebbt se sik fun'i. Dat
Schicksoal spelt so ist nu moal, se güng je all tohoop noa Schoul. Rudi keum ut
Amerika öbern groot'n Diek, un meen na Broackel ist nich wiet. He sett sik up Rad un
een twee dree wull he moal seehn op Ilse noch free. He fohr noa Broackel doar hülp
keen snak'n, wo de Snee to hoch leeg neuhm he dat Rad öbern Nacken. De vördreite
Fasloam de wör schult un velicht hett Ilse dat goarnich wullt. Doch denn wör freet, dat
wör de Sinn. Vullbeloat för de Kissenwoagen noa Schierhorn hin. Dat Neest wör bout,
doch de Gastrüüm wörn leer. \üo keum nu Disch un Steuhl her. Lohmann vun Holm
de beu wek an, Rudi öberleg nich un spann an. Tante Asta de föhr mit, alle Ogenblick
reuP se, Rudi feuhr Schritt de Kroam de wackel dat geev je heen Strick. In Bremer-
hoaben seet'n de Amerikaner de harn noch dat richtiger geistige \floader. Tante Asta har
Beziehung'n un wüß Roat, so öberleg nich lang un greep to Tbat. Se pack de Buddels in
de Kist, Opa Rohwedder wör je Molkerist. Maschienenteile schreev se up de Kist.
Maschien'ndeel schicken wör nich verboan, un so keum'm de tsuddel uli richtig an.
Pulteroabend wör sik düchtig een nom'm dat wör jüm goarnich gout bekom'm. De
Hochtiet wör fiert, mit Peerd un rVoagen güng dat öber Kopsteenploasterstroat na
Jösborg hindoal na us oole Kark. Andächtig hörn we us de \üör vun Pastoarn an. De
lütt Jürgen reup, nu kummt de rü(iehnachtsmann. De Pastoar leg de Bruutlüü de Han'n
tosoam, nu wörn se richtig Frou un Mann. De Leev wör jung, wot köst de Velt. Se
hebbt gliek'n lütt'n Jung'n bestellt. Nu keum een un noch een, so wör dat recht. Doch
denn keum dat annere Geschlecht. Nu sünd se grood hebbt fix wott leen, hebbt'n eegen
Heim un eigen Heerd. De Groodkinner sünd jümm ehr ganze Glück, so hebbt nu denn
je alle dree Stück. De lütte Gastwirt keum nu an. Schoa dat Opa August dat nich meehr
beleb'n kann. Nu wüllt we upstoahn ik rop dat lut,,Hoch, hoch, hoch de Sülber-
brögam un de Bruut..

benöm'm = benennen
Diek = die See
Jösborg - Jesteburg

Groodkinner - Großkinder
Kissenwoag'n = Möbelwagen
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Mien Groodmudder
'srot 

weet ik öber mien Groodmudder? Danznndee se geern. At se Jungdeern wör, wöran'n schönen Sommeroabend i,, rr.. r, d-;;. ü;-s.pp.?, k.u,'.o de jüngen Lüü uphölten Tüffet. De Tüffel fr.;;;;;;;;;s;'r.r."ä1ä.amudder 
har dä meisten

i:||mlDe 
Jun8s sä'n: "De D..* 

-it 
i. tä*" Hä de muß griepen, de kann

\üflenn die srroaten-Muskanten keumen, r:rp Groodmudd:, urr. har anens vergeten. Atde eersten Grammofo". r..u.ä üff ;iJn;;;;;t mien Groodmuider deMusik hören dee, wör se jüst .päHäff s. r*, ä'rur.istoahn un keum .nlop.rr.Stroatenmusik, stroatelryuslk, ra r.. b*" srtinn s.;;;;*"nner dat Ding un kunnnich begriepen, dar a. uu'ir-L;;'; 
Ti;i;;; ü;: lr.., sä mien voader, ,,nu hebbtwee de Musik in'n Huus, n" trrrtt* d1, tirl-e, danzen,.,-un dat hett se uk. In deschummeree kreee se dan_1ru;;i""qi9*. grt *a. a..,'a. r.rr, rr.r" Ätißl'"Mrr, ,ou",sä se, "du muß daäzen reern, ,rrn.rr"k igrt du ail'mä ää keen Bruut... up

:iffitJr'r'j:n suns dat. De sr'{;; ä"r* rwei, doar äi"n r. nich an, ,r, är,, wör se

Groodmudder neum mi ümmer beeten in schutz. Ik wör man son,n lütten spiddel. Ikwör uk dee vun mien Geschurr." a. *n eehr kimmt wor. Hoaqpomade smeer se miin di Hoar' denn w;i-ik dan'r g3ri* porg ni.h *a, ru"g,rk dröff bi ..t. ,.rrto"p.rr,se güng mit mi to Bett, neum ,,ii ir,,r, Ar;:il; *ärii i.nreil warm. wenn senachrs'n Ramm in eehr Bee" *;;;yl 
ii ;$.ilö süns,t schne, vörbi. At iktein Joahr oalt wör, ir crooa.ulää, ,roru.r. s.l, btoß zz *oia.n, t;;;rÄi<inr,., go

!.ru;r?loß 
twee sroor kregen. E;h; Gorrvertror;;;; groor. se dreug so eehr

Tüffel = Holzpantoffel
rwer = kaputt
Spiddel = Blaßsesicht
Ramm = Kram*pf
twölf - t2
tein = 10

19
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De Slachterköst üm L920
Bi us schull'n Swien schlacht warn. Mien Groodvoader wör Huusschlachter un schull
dat moaken. Hee keum morgens tofout vun Seppens, har sien Geschirr in'n Rucksack,
in de Hand'n fasten Knüppel. Ut Angst sicher nich, denn de kenn he nich. - De
Arbeit güng em gout vun de Hand. Mien Mudder at sien Dochter wüß bescheet, se har
allns proat.-De Breuhtroag stünn an'n Huus, dat Breuhwoader koak, Stricken un
Krummholt, wo dat Swien an uphungen wör, müß bienanner ween. Denn güng dat los.
Us Keerls heuln dat Swien fast. Een wn de Keerls hau em een vörn Kopp, dat dat
Swien bedüst wör. Mien Groodvoader steek em, un mien Mudd., r.uhi biorrr. Denn
wör dat Swien afbreuht un uphungen, oapensneen, de Inneree'n ruthoalt un reinmoakt.
De Darm wör wichtig. Doar keumen all de rü(/ust rin. Künstlichen Darm geev dat tou
noch nich. Dat Fleesch för de Koakwust keum in'n Keetel, noadem de Ti'ichin'n-Kieker
dat Fleesch ünnersöcht un faststellt har, dat dat Swien keen Trichinen har. \üenn dat
Fleesch gor wör, wör \Vust moakt: Lebberwust, Bloutwust, Preßsülten, de kaum in'n
Swiensmoagen; un Grüttwust keumen in runne Darm, wörn in de Mitt nochmoal i
Kinnerwust: 'n poar Grüttwust keumen in runne Darm, wörn in de Mitt nochmoal

i dörchbrunn'n, un so geev dat twee lütte \üust. De Noaberskinner kreegen uk welk.
-\üü'ee stünn'n denn schon vör de \üustköök un töben. Endlich wör dat sowiet. De'Wust

wör noch warm, wee beeten doar'n Lok rin un lutschen se ut.

\üenri us Schoulmester een Swien schlachen dä, geev dat Kinnerwust mit Rosinen, de
müchen wee besonners geern. Nu bün ik ut't Gleis kommen, ik will nu vertelln, wie
dat bi us wiedergüng.

At de Koakwust ferdig wör, wör dat Swien ut'annermoakt. Groodvoader snee sik dat
Fleesöh |öi-de Mettwust nrt. De Söhinken, Specksien un dat Koakfleesch keum in de
Soal; na dree\üü'eeken keum allens in'n Rook. Een vun us Lüü har intzwischen dat
Mettfleesch dördreiht un Groodvoader meuk Mettwust un Brägenwust, doarmit har he
sien Arbeit doan. De Daglohn wör twee Mark un föftig Peen, doartou keum een
Lebberwust, een Bloutwust un eeen Grüttwust. Na'n Oabendbrot pett Groodvoader
denn wer na Huus, meuk sien Messer scharp un teug dann annern Dag wer los. So hett
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he dat noch eenige Joahr moakt. Mit de Inflatschon keum he nich meehr trecht. Hee
leg sien Verdeens jeden Oabend in'n Zigarrnkist. At de Küll vörbi wör, wull he sik de
Hoar snien laten. He güng na Erns Koars, de wör Muskant un snee uk de Keerls de
Hoar. At mien Groodvoader dan Pries hörn dee, verjeug he sik. Soveel Geld heff ik
goar nich, kiel moal hin, för dütt Geld heff ik dan ganzen Vinrer schlacht. Tou har
Erns 'n Inseehn un sä: "Denn goah man na Huus, denn schall't so gout ween<<.

Ik müch noch'n poar oole Rezepte anhingen: De Brägenwust geev dat tou'n greunen
Kohl, Swienstert un Snuut wörn in Steekreuf koakt. Pooten un Oahren keumen in'r
rVittsuur. Swattsuur koak Mudder vtrn Rinderblout. Grooten Putt vull Rindfleesch koak
se, dat geev'n goue Breuh. Denn neuhm se Blout un Breuh tou glieken Deel, koak dat
dick, snee dat Fleesch in Stücken, un denn wör dat schichtwies in'n Kruukenputr legt,
ümmer een Schicht Blout, een Schicht Fleesch. Toletzt wör dat Ganze mit Talg
tougoaten. 'Wenn Swattsuur up'n Disch keum, meuk Mudder doar noch Backplum rin.

Soal = einsalzen
Küll = Käke
Deel : Teil
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Dat Brotbacken in'n oolen Steenoaben um Lg3o
Mit,dat Ansüern güng dat los. Oabens wörrn de Backtröög in de Köök hoalt, dat Mehl
utschütt, 

{T $ 
eegen Koarn moahlt wör. Dat Swattbrot olor mit Su..d..g, itlt .rn

woader, dat Fienbrot mit verdünnte Bottermelk, Solt un Gest tohoop.rir.uhn und warm
toudeckt. Morgens wör^{ Deeg.dörkneet, doar harr Mudder een to Hülp. Denn wör
dat Füer anbött. Ik müß dat Hält vun'n Backhuusbö'n smieren un min üoade, to Hand
goahn. Twee bit dree Stunn'n müß dat Füer brenn'n, dar Füerlock müß halfrut witt
ween' denn wör de Oaben heet. Mit een Kruck wör de Glout ruthoalt, in..r ooeln
Graapen smeeten (dat wör een oolen Vaschketel). Mir twee Amm., V",., *,ir. d. 23



Glout dootgoaten. Mit natte Säck, de ik in'n Beek achter'n Backhuus urwoschen harr.
n'ör de Oaben utwischt.
Intzwischen'harr Mudder mit ehr Hülp de Bröö formt. Dat Swattbrot wör roeersr
schoaben, denn keum de Botterkouken, dan Mudder immer so gour up'n Ploaten kreeg

1n dick mit sülbsgebotterte Botter belegen dee. Mit Zucker rn üand.in spoar se uk niäh.
De Backtiet wör kott. So een gouden Botterkouken kann man in'n Brorolben goarnich
backen. Denn wör dat Fienbrot schoaben. Na twee Stunn'n hoalen wee dat FiÄbrot un
toletzt' dat Swattbror nrr.

In'n Sommer un Harvst wör achterran Obst dröögt. In'n \Winter söchen Brutltiü geern
een Backhuus, wo morgens Brot backt wör. De oole Graapen wör denn öft noch-warm.
Doar kunn'n se sik schön de Feut warmen.

Gest = Hefe
Lüü = Leute
Eröö = tsrote24



Dat oole Rookhuus
In Lüll up Joomshoff ünner de grooten Eeken stünn dat oole Rookhuus. \üenn man de
Kkitindöör achter sik har, schleug een glik de Rook in de möt. Dat Füer in Dingen, so
heet de Füerstee, brenn. De ganz* Deel stünn stief vull Rook. In'n \flinter hüng de
'Wiem'm vull Wust un Schinken. Dat wör noch richtigen Koatenrook. De Döns mit de
Butzen leeg an de rechte Siet. An de linke Siet wör een lütte Kommer. Denn keum de
Kouhstall, un öbern Kouhstall seeten de Heuhner. Voader geev dat in'n Huus nich.
Buten wör de oole Soot. Doar hoalen Dohrmanns, so heeten de Lüü, de doar lang in
woahnt hebbt, jüm ehr \üü'oader. Mit een Ammel, de an'n Schwungboum hüng wör dat
Woader ut de Deep hoalt. Alln's, wot köhlt warn schull, hüng Dohrmanns Mudder in'n
Soot. Ik wör mit de jüngste Dochter na Schoul goahn un wör öft bi jüm in'n Huus.
'$(ee speelen tohoop un hebbt uk woll moal Undöög moakt. \üee rutschen geern up de
Ketüffel, de ünner de Butzen loagern, oder sprüng'n schnell moal up'n \üeewstouhl,
wenn Dohrmanns Mudder rut güng, un hebbt'n poarmoal dörschoaten.
Markt hert se dat, oaber schimpft hett se nich. Se weew Handdeuker, doar wör dat nich
so schlimm, wenn doar'n poar Knutten keumen. Nu is dat oole Rookhuus weg,
,afreeten.,! Vundoag har dat'n Museumswert hatt.

Dingen : Feuerstelle
Döns = Stube
Ammel = Eimer
Lüü = Leute
Deep - JisL
Soot = Ziehbrunnen
\foader - 

lüfasser 29
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Fasloam
Und alle Fastnachtsbrüder, die leben so wie ich und du.
Und alle Fastnachtsbrüder, die leben so wie wir.
Sie legen sich besoffen nieder, stehen auf und saufen wieder.
Und alle Fastnachtsbrüder, die leben so wie wir.

Düt Leed hön tou'n richtigen Fasloam. Toeerst ward de Fasloamskeerl stoppt. Doar
givt dat denn schon een bi to drinken. Sünnoabens goaht de Jungs tou'n Schnurren. Se
hebbt sik verkleed un hübsch anmoalt, meist so schön, at bi'n Kölner KarneväI. So geiht'
vun Huus to Huus. Ut Traditschon gevt de Lüü geern Geld, Köm, Eier oder Vust. Mit
de '\ü[ust ward dat weniger, die meisten Buurn schlacht nich mehr. Vör Joahrn harn die
Jttgt noch'n Gevel, so heet de groode Goabel, dee de Lüü in'n Rookhuus harn, wo se
'Wust un Schinken mit in'n Viem'm hüngen. De Gevel wör för düssen Dag utleehnt.
Doar hüngen all de Vust an. Dütt wör ut mien Jungdeerntiet. De Muskanten keumen
ut Buxstu ut de Musikschoul. De Muskanten teugen mit vun Huus to Huus. Sünndoagp
un moandoagp wör danzt. Sünndoagpnoamiddoagp speelen de Muskanten vörn Huus een
flotten Danz, un so sä'n se de Lüü Bescheed, dat't nu losgüng. Sünndoags wör de Danz
för de Jugend, un moandoagp wör Priesskat un Danz för de Oolen.
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De Jungs. hingt-dan'n Fasloamskeerl in Soal hoch up doarmit de Jungs ut'n annert Döry
cm nich klaun könnt. \flenn jüm dat glückt, möt ui Jungs em fräe k<;pen.

Iriu will ik oaber vertelln, wie dat vundoag bi usen Fasloam wiedergeiht. Us Jungs loopt
nich mehr toufout, >>nee<<, de feuhrt mit'n Trecker un sitt up'n grooten Anhänger. Köm
girt dat noug. Se hebbt meistens ornlich een ünner de Mütz, wenn se werkommt.

Oabends Klock acht geiht de Danz los, denn kommt us Jungs all schick un frisch wer.
5e hebbt nu je'n lütte Paus hatt. De Muskanten moakt Stimmung. Se hebbt de Lüü
düchtig in Gang. Sünn{oags is Kinnermaskerade. Dat is'n Spaf3 un lohnt sik antokieken.
Wot weel Arbeit un Meuh vun de Öllern ligt doarin, jüm ehr Kinner in hübsche
Kostüme to steeken.
De Priesskat is nu sünndoagsnoamiddag. Oabens ward de Fasloam verteert, wenn Geld
öber is. Denn giwt dat groote Mengen Broatkedffel. Vun all de Eier, dee se schnurn
hebbt, Reur- un Spiegelei. Grüttwust giwt dat uk, de kummt ut de Schlachteree.
Smecken deit dat ümmer, lütten Köm giwt't achteran.

Un de Meen is: "rüüör wer'n schönen Fasloam!"

Fasloam = Fastnacht
Lüü = Leute
Buxstu = Buxtehude
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Dat Broaken
Lang, lang is't her. Mien Voader har na lange Tiet moal wer Flass seit. At dat wossen
un tiedig wör, hebbt wee dat optoagen un dröögt. Een Noamiddag wörn oole Frouns
inload tou'n Broaken. Mien Voader mök'n lütt Füer in'n Backoaben tou'n Nadröögen;
denn fleugen de Speun beter. De Frouns harn jümm ehr Broak ünnern Arm, at se
ankeumen. ,'Denn man los!" sään se, ,'denn möt wee moal wer doarbir.. Ik dröff at
Jungdeern mitmoaken. Ik schull dat je uk leehren. Klapp, klapp, klapp, güng dat'n poar-
moal, denn wör dat Bündel drir die Holttähn wn de Broak toagen un in lütte Poppen
dreiht.

Kaffee un Kouken geev dat tou'n Schluß. In'n Vinter wör dat Flass to Goarn spunnen
un to Linnen weew.

Broaken - Flachsbrechen 25
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Dat Dröschen
'Iüan tou!" yi mien Voader, ,de Peer möt vör'n Gibel, wee wöllt dröschen". De Gäbel
*ünn mitten up'n Hoff. Veer Peer wörn vörspannt, an jeede Siet twee. Un denn güng
ds in de Runn'n, Stunn'n üm Stunn'n. Dat wörn noch richtige PS. Ik heff öft de Peer
mit drieben müßt. Een Vell güng vun'n Gibel na de lütte Dröschmaschien, de in de
Schüün stünn. Lanpam güng dat man, müß je all mit de Hand moakt warn. Insmiet'n
un Binn'n. Dat Koarn ftill unner de ltitt Dröschmaschien und miß öber de Stööfmöhl
dreiht warn, denn harn wee eerst reines Koarn. lüflo is de Tiet bleeben? tü7ee harn keen
Hektik un keen Luftverschmuzung. Vundoag lööst een Maschien de anner af. Dat heet,
de Maschienen freet keenen Hoabern, wenn se in'n Stall stoaht, so at de Peer. Oaber
beeter is de Tiet nich worden.

Vundoag moakt dat de Meihdröscher in een Arbeitsgang. Dat reine Koarn ward up'n
grooten \floagen lopen loaten. Un dat Stroh ward in groote Ballen presst.'$üenn de
Sünn man schient un dat Koarn gout riept, kummt alln's schnell in de Schüün.

PS - Pferdekraft 27
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De Danzschoul
1925 har Villi Aldag ut Boukholt to Danzschoul roopen. In Schierhorn in dan schönen
Soal schull dat stattfinn'n. Gout 50 Kinner harr'n sik meld'. De Pries wör nich hoch, 6
Mark för een Kind. 'W'enn dree Geschwister keumen, wör de Drütte free. Toeerst keum
& Polkaschritt. "Leicht wie eine Feder müßt ihr tanzen", sä Villi Aldag un danz wie
'ne Fehr up'n Strich lang. - \üee hebbt gout bi em leehn. Eerst keum de Polka, denn
S'alzer, Mazurka, Krützpolka (na de Melodie ,\üenn hier een Putt mit Boahnen steiht").
Un denn Rheinlänner.

Denn keumen de Bunten. De wörn mit veer Poar danzt Eerst de Achterrüm. denn de
Dirscheeter, deFranzeese un toletzt de Dreetritt.

At wee utleehrt harr'n, keum de Afdanzball. \(ee kreegen all neee Kleeder.'\flot wör
dat vun'n Stoat. Un upgeregt wörn wee. - De Soal wör vull mit Öllern un Verwandte
Mit de Poloneese keumen wee rin. Allens hett klappt, bit up de beiden Lüttsten. Dee
rrrrllen düssen Dag jüst nich tohoop danzen. Dat geev Troanen. \flilli Aldag wüß Rat,
hee köff fcir jtim Schokoload un de beiden danz.en. De lütt Deern wör eerst veer Joahr
oolt.

Fer = Feder J)
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Dan Schoulmester sien Melkschoap
Ls Schoulmester har sik Melkschoap köft. Dat wör wegen de Vull un de Melk, de hee
*5r sien Familie hem wull, Anner Joahr schullen de Schoap Lämmer kriegen. De
Schoulmester in Handörp, nu heet dat Handeloh, har een Schoapbuck, un doar müssen
& beiden Jungens mit een Schoap hin. Dat wör'n lange Reis. 'Warm wör dat, se han'n
Dist un dat ulle Tier wull un wull nich loopen. Se wörn dat so leed. Toletzt sä een
tou'n annern: ,'Loat us ümkehren, wer weet, wo dat ulle Handörp lingen deit". Se
kehrn üm un müssen dan annern Dag noch moal wer los.

-\nner Joahr geev dat I-änrmer un Melk. Eenen Doag har Schoulrresters Mudder ver-
{ctcn. de Schoap to nrelken. Se wull ut, har dat nee-e Kleecl schon an, doar füll ehr in,
r' nrüß cle Schoap noch melken. Toun unrteehn wör keen Tiet nrehr, clat müß schnell
qoahn. At se molken har, kreeg se vun dan jungen Bock een vun achtern, un de halbe
\lclk u,ör weg, öber dat nere-e Kleed leup se. Doar wör Schoulnresters Mudder so arger-
lich. se h;ru clan Buck c{an Putt riber'n Kopp, tou u,ör cle letzte Melk uk weu.
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Dat Pingssing'n
.Pingsfoss, Haberkaff, Bouweetenstrooh, tougunjoahr üm düsse Tiet noch moal wer so.
Dibber, dibber dib, Eier in de Mütz, oh wot is us Pingsfoss hübsch".

So teugen wee von Huus tou Huus. Grooten Korf för Eier un'n groore Knip far Geld
neumen wee mit. Morgens güng dat tou rechten Tiet los. Usen Pingsfoss harn wee
schön utputzt, dröff nich öller at sös Joahr ween. Dat Singen wör nur fcir Kinner
rwischen sös un veerteihn Joahr, nur för Schoulkinner. De Jungs wullen mit us nix to
doun hem'm. Se leupen geern vörweg. Se wullen dat meiste Geld kriegen. Hübschen
Pingsfoss harn se uk.

De Frou vun usen Leehrer meuk vun Beesen een'n spitzen Hout mit veel bunte
Lexenbänner. Se meenen, jüm ehr Foss wör hübscher at us. Dat hören wee goar nich
geern.

Möög wörn wee all, doch dat Geld, dat wee kreegen, leet allns vergeeten. De Eier harn
wee tou Geld moakt. De Hambörger - so heeten wee äe Villenbesitzer - köffen us de
Eier af.

Düsse oole Vies giwt dat vundoag noch. Jedes Joahr heet dat wer: "Dibber dibber dib,
oh wot is us Pingsfoss hübsch!"

tougunjoahr : nächstes Jahr
Beesen : Binsen
Lexenbänner = bunte Bänder
Knip : Geldbeutel 37
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Bickbeernplücken
sös morgens teugen wee los, de Körf mit de Verpflegung ünnern Arm, "all

Singend güng dat dörch dan Mürger sien Schweiz na'n Hanstedter Barden.
dat groode Holt meuken wee us een Loager, wo wee usen Kroam versteeken

än- Un denn güng dat de Bickbeern to Liev. Jeder wull för sik ween, de Voagsls
bönr' de so wunderschön süngen, un wull uk de dicksten Bickbeern finnen. De
Imhien wörn pünktlich hoaln. Klock ryölf schall dat vun alle Sien: ,Hunger,
lünger!" Denn güng dat an dat Schinken- und Mettwustbrot. tüüot hea us dat smeckt!
Lüte Paus geev dat noch, denn teugen wee wer los. Fliedig wörn we ween, alle Körf
drn vull. Oabens keum een Buur un hoal us mit'n Leerwoagen wer na Huus. Vot frei
hdder sik, at se de vullen Körf seug. Denn geev dat Bickbeern in de Melk, Bickbeern-
lnnkouken, sünndoap oder wenn jüst een vun us Gebunsdag har Bickbeernkouken.
Döögt wörn uk welk, de hülpen so gout gegen Dirchfall. De hoalen wee nich ut de
Aftek, dat Geld wör spoar.t

Sicn - Seiten
l,eerwoagen - Leiterwagen
Afteek - Apotheke
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Ketüffelköst
Doag harn wee schon Ketüffel kleit. In'n groode Reeg seeten wee. Dat güng

de Hand mit'n lütten Kratzsr. Veel Spoafl hebbt wee doarbi hatt. Dan letzten Dag
denn de Köst, ganzen Korf vull Botterkouken geev dat denn. Nu is allens anners.

Köst is woll bleeben. De Maschienen sünd uk hier kommen. Eerst keum de Haspel,
nrn Peer toagen wör, un nu sogoar de Vullerntner. De Peer sünd een Luxusartikel

Up'n Buurhoff krigt man kuum noch'n Peerd to seehn.

4l
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Een Schlägenpartie
Dat har düchtig sneet, schön wör die Landschaft. Mien Voader keum in de Köök un sä:

"\üee wüllt utrüschen. Ik will na Jooms uir froagen, ob ik dan Peerschlägen leehnen
kann... Dat klapp uk. Jooms bruken em jüst nich. Un nu güng't los. Mudder leg
Muursteen'n in Broatoaben, achtern in'n Schlägen keum een Bund Roggenstrooh, doar
seeten wee Kinner. Mudder bröch de warmen Steenen,
steek se in dat Strooh vör us tou'n Feut warmen. Denn wör dat Peerd vörspannt. Dat
Peerd har Glocken up dat Geschirr, un so klingel dat de ganze Foahrt. Mien Voader leet
dat Peerd düchdig loapen. Öber Koppsteeenploaster, dat wee Gott sei Dank noch harn,
güng dat dörch Dörper un Holt. De Dann'n leegen dick wll Schnee "wie in'n
Märchenholt.,.. Vundoag kann man so een schöne Foahrt nich meehr moaken. Dat giwt
kuum noch Koppsteenploaster, nur Teerstroaten. De Autos, düsse Benzinstinker, moakt
nu dan Verkeehr. Un in Vinter ward Solt streiht, nix at Solt. Schoaden giwt dat ümmer
meehr. De Beum starwt, veel vun jüm ward goarnich meehr greun, jammerschoad.

Schlägen - Schlitten
leehnen = leihen
Dann'n = Tannen
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De Karkenweg
1958 kreeg Handörp een eegene Kark. Yun t957 - 58 wör se bout. Tou wör't vörbi mit
de i{ochtietswoagens, de dörch Lüll feuer'n dän'n na de Jesbörger Kark. 'Wott wör dat
vun'n Freid vör us Kinner. Dat Juchen hör man schon vun wieden. Mit Peer un
\Voagen keumen se. Up'n eersten \ü'oagen seet de Bruut. IJp'n tweeten'\üüoagen de
Bröögam. \Venn se trüch keumen, har hee sien junge Frou in Arm. Denn güng dat
Froagen los: oFlest de Bruut seehn? - Vör se hübsch? - Harn de \(oagens all'n
Kranz?u Aober wo Freid is, kummt uk Leid. 'Wenn een Minsch storben wör, müß hee
in Jesbörg to Grab bröcht warn. Dat wüß de Hund vun us'n Noaber in'n vörrut, denn
wör hee up'n Krützweg un huul. Hee sä us ümmer Bescheed.
Bescheed.

huul : heulte 45
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De Barkhoahnbalz
Vee dröffn mit, mien Tante un ik.
Mien Bruder sä: o\7enn ju gout kreepen könnt,
nehm ik iu mit." Mit'n Fuhrnbusch in de Hand
hebbt wee kroapen, bit wee dicht noug ran
wör'n. 'Wee müssen lang tööben, bit de
Barkhoahns keumen.
Hett sik oaber lohnt. Dat wör een Schauspeel,
wot mi unvergeeten blivt.

Fuhrnbusch : Kiefernbusch

De Rehbuck
Mien Schwester de in Benstörp een Gastwirtschaft hett, wull Rehfleesch hem. Mien
Brouder, de wie mien Voader Jäger wör, wüß wo een Knupp'nbuck stünn. Mien
Brouder sä to mi, wenn we tou'n melken feuhrt, nehm ik gliek de Büs mit. Mi duur
de Buck. Mien eenzigen Gedanken wörn, hoffentlich steiht he doar nich. "Dat keum
anners, he stünn doar... Mien Brouder steeg ut. At ich houssen de, sprüng de Buck af.
He geev mi de Schuld un sä, he wull mi nie wer mitnehm'n. Oabends hett he em denn
doch kreegen.

Benstörp : Bendestorf

Büs : Gewehr
47
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LJt'n eersten \Tehkrieg
At de Krieg utbreuk, wör ik veer Joahr olt un weet noch genau, dat mien
Groodmudder bis us achtern Huus to Noabersfrouns säng'n de: "\[ee hebbt Krieg! Nu
möt us Jungs los". Ik kreeg Angst un söch Groodmudder ehr Hand. Vot dat allens
bedüün de, kunn ik tou je goar nich weeten. \üee harn neben us Buuree 'n lütten
Loaden. De Lüü harn Angst vör Hunger un köffn, wot se kriegen kunn'n.
De Hunger keum. De Lüü in de Stadt hett dat schlimmer droapen at us.\ü[ee müssen
veel afgeben: Veeh, Koarn un Melk. De Melk dröffen wee nich verarbein, dat wör
verboan. Vun de Zentrifug müsen wee de Trummel bi de Gemeen afgeben. De xilbsge
botterde Botter wör vergeten. De Botter müssen wee vun de Gemeen hoalen. De
Portionen wörn man lütt. Ik wör nu je wot öller un müß Mudder uk mod helpen. De
Botter schull ik hoalen, neum noch'n poar Kinner mit, un denn hebbt wee achtern
Sprüttenhuus seeten un vun de Botter eeten. Mudder har schon up mi luurt. "Oh," si
se, "ju hei Botter lickt, wot schall ik denn nu langkommen.< Oaber Mudder keum
ümmer lang, de wüß ümmer Rat.

\üenn Veeh afgeben warn müß, keum de Schandarm un xich sik dat ut, wot he
bruuken kunn. Eenmal wull he de beste Melkkouh nehmen. Dat wull Mudder nich
inseehn. ''Mufi es denn die sein, die die meiste Milch gibt? Nehmen Sie doch eine
andereu. Dat wull he oaber nich. Mudder hett em dat nich vergeten. At de Schandarm
up'n Koarnböön Koarn meeten wull, har mien Voader'n poar Sprossen ut de Leer
haut. "Die Leiter kann ich nicht besteigen, holen Sie eine anderen. ,Das tut mir leid,
eine andere habe ich nicht", sä mien Voader, un so wör hee em eersmoal wer los.

Gemeen = Gemeinde
Schandarm - Polizist
Lüü - Leute 49
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Een Iesenboahnfoahrt
1901 wör de Ieasenboahn vun Boukholt na Hannober bout. Tiet loater wullen Joom's
August und mien Vadder Joost August na Hannober. Se harr'n tohoop de Schoulbank
drtickt und wör'n goue Frünn'n bleeben. Mien Vadder har dan Zugfi.ihrer bestellen
loaten, he schull up em tööben, he dröff up sien Kosten verteeren, bit die beiden doar
wör'n. Joom' August har von düsse Aufmoakung keen Oahnung un wör ganz upgeregt.

'Augustu, sä he, "wee mööt loopen, wee kriegt danZug nich". "Brukt we nich.., sä mien
Vadder, "dei tööwt.., un dat hett he uk. De beiden steegen in, un de Foahrt güng los.

So pünktlich feuhr de Boahn noch nich.
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Een groode Freid
Dat wör in'n eersten \fleltkrieg. \Vee Kinner müssen de Keuh heu'n. De \üeiden harr'n
noch keen Tuun, un so müssen wee rundüm uppassen, dat se nich to Schoaden güngen.
Een Kouh wör us wegloopen in Richtung Reindöry. 'Wee kreegen schon meist dat
Veenen. Doar keum een Soldat un bröch de Kouh trügg.

Dat wör us Papa. Hee neuhm us un de Keuh mit na Huus. At wee up'n Hoff keumen,
si us Mudder: ,,Kinner, ju kommt halbignamiddag mit de Keuh na Huus, dat geiht doch
nicht!" Tou kunn'n wee eerst wer richtig snacken: "'$üee hebbt us'n Papa doch
mitbröchtu. De Freid har us de Sproak verschloa'n.

Heu'n = hüten
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De Bargen grünt
Vundoag hev ik in \üäsel mit Dora Röhrs een wunnerschönen Spaziergang moakt. Dora
Röhrs is dee, de de schön'n plattdütschen Geschichten schräben hett. Se is'n richtig
Heidekind un hett ehr'n Standpunkt ümmer vörtren. Intresant vör mi wör, öber ehr
Leben to hörn. De Tiet leup, wee marken dat nich. Toletzt wörn we still. Hebbt nur
keken.
Tou seg Dora!
Ik glöv ik bün een Stück vun die
\üee hört tosoamen beide
\üot hüng süß so mien Hart an die
Du Dörp in stille Heide.

54
Bargen : Birken



Gedichte

55



t*wr,3l ,,
d $,.,11
üry,W

0)
\

rl ,
(\i

' t

a'''
(
( -
(  

- --r'' I
i-\*_-1

.)(
q
ta-.- 

" -

56



De Verlobungsbank
Ik gottg an de Vischen lang
un keum an de Verlobungsbank.
'$foheer de Noam, ik kann't nich weeten,
hett hier velicht moal'n Bruutpoar seeten?
Se ist bloß lütt, nur Platz för turee.
Ik sen mi doal, de Platz wör free.
Dat wör so still, hebb dan Oabend genoaten.
Keen Autolarm keum heer vun de Stroaten.
Ik hebb mi freit öber us lütt Dörp.
Dat wör srie 'ne Andacht, hett Gott mi woll hön?
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Mien Linnboum
'Wenn ik ut mien Finster kiek
un seeh de Knubben springen,
denn frei ik mi, denn lacht mien Hart,
denn müch ik bloß noch singen.
Mien Voader hett dan Boum mi plant,
at hee mien Huus hett bout.
Keen Soag, keen Aex schall di wot doun,
du wars gewß nich haut.
In Sommer givs du Schatten dee,
de dan'n Schatten wüllt.
Man set't sik sinnig doal
un de Döst ward stillt.
IJn wenn ik in mien Legstouhl lig
un kiek di in dien Kroon,
will ik di plegen Dag för Dag
un allens far di doun.

Knubben - Knospen
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De Wacholder
'Wie groot sünd de Flächen, wo \ü'acholder stoaht.

Öb". schmale 
'\üü'eeg frohe tüTanderer goaht.

Heid un Ginster wiet un breet.

Jungs un Deerns singt ehr Leed!
Schon winkt de \flacholdergrund,
Vergeeten is Tiet un Stund.

Oabend will dat war'I1
Sünn de geiht to rouh.
Ehr letzten Stroahlen smit se jüm noch tou.
Swatt ward de'\üü'acholder,
Düster wie de Nacht.
Bit tou'n freuhen Morgen
Is to End de Pracht.
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Neejoahr
Dat nee'e Joahr is nu anfungen,
De tWiehnachtsleeder sind verklungen,
De stroahlenden Kinnergesichter,
De Dannenboum mit all sien Lichter.
Dat Leeben h<;llt us wer in Tritt,
Vee hebbt us Plichten un mööt mit.
\üüee bitt usen Herrgott: Gev us Kraft,
Denn künnt wee voran un hebbt veel schafft.
Mit Freiden wüllt wee dat Joahr beginnen,
Denn wart wee sicher Erfiillung finnen.
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Freuhjoahr
Nu kehrt dat Freuhjoahr bi us in,
De Sünn steiht höger,
De'$üinter is hin.
Hee is vörbi mit Ies und Snee,
Nu deit de Küll us nich mehr weeh.
Nu wart dat'n \üüassen,
De Vischen wart greun,
De Beum kriegt Knubben,
F*gt bald an zu bleihn.
De Buur hett dat ielig,
Mutt de Felder bestell'n.
Hee plöögt, eegt un seit,
Hett keen Tiet to vertell'n.
De Dünger mutt streit warn,
Dat schall je uk wassen,
Denn drOfft he je nich de Tiet verpassen.
Oabends dröfft hee sik een günn'n,
Denn hett hee uk moal Tiet to klön'n.

65



iJi'
"  r i , , t i ; , l " i , l  r  j r . , l i i , ' ,1,

. j ,J :d i"  '  '

-,'t:i.t: -":: ;,,::, 
,,,t:,._

66



Mai
De Mai is kommen,
De Kuckuck röppt;
Hee hoalt dan ut'n Bett,
De denn noch schlöppt.
De \üischen sünd geel vun de veelen Bloumen.

Nu is't sowiet, nu künnt de Keuh rutkommen.

De Schinken kummt ut'n RookschaPP
Un kommt up'n Disch;
De smeckt anners at'n Stück Fisch.
Dat Jungveeh wart born,
\üüot'n Lust, dat to seehn,
Oolt un Jung künnt sik doar an frei'n.

Ja, de Mai, de moakt us riek,
\üü'ot is dat doch för'n schöne Tiet.
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Sommer
Heet schient de Sünn von boaben,
Nu is de Sommer doar.
Dat Koarn, dat steiht so golden,
De Arn steiht vör de Döör.
De rüüind, de weiht so liesen,
So at'n warmen Fööhn.
De Kinner hebbt nu schoulfree,
'\ü(/ot is dat Läben schön;
Se künnt nu sünnenboaden
Un uk in't'Woader goahn.
Ach, kunn dat doch so blieben
Un bleev de Tiet doch stoahn.
De Schoultasch loat se lingen,
Se nutzt de schöne Tiet.
De Eernst det Läbens lOppt jüm na,
De Tiet is je noch wiet.

Arn = Ernte 69
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De Heid, de bleiht
De Heid, de bleiht,
Oh, düsse Freid.
De Lüü, de kommt von rundherüm,
De Arbeit löppt us nu meist üm.
See kommt von Ost, Süd,'West un Nord,
De Autos rullt in een'n fort
Hin na dat wiede Heideland,
Dat wiet öber de Grenzcn is bekannt.
Denn heet dat: Halt, so heet dat Geserz,
Dat Heideland will keen Hetz.
Hier geiht man tofout oder nimmt'n Gespann,
Hier gilt de Peer noch, de Buur'n spannt an.
Hier stoaht de Kutschen in Reih un Glied,
Hier mutt man betoahl'n, hier geiht dat na Tiet.
Hier süht man dan Schäpper mit sien groote FIeer,
Dan Imker, de Imm'n un veeles mehr.
Dütt allens mutt man seehn hebb'n, düft mutt man beleeben,
Dütt hett us de Natur nich umsüns geeben.
De ool'n \facholder hoolt de'Wacht,
Gespenstisch stoaht se in de Nacht.
Dütt allens wüllt wee us erhool'n
Un wüllt dat moaken wie de Ool'n.

Lüü = Leute
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Harvst
De eerste Frost keum öber Nacht,
Neuhm us de letzte Bloumenpracht.
Dat Oole geiht, dat Nee-e kummr,
Iüot moakt us Herrgott dat Loov so bunt,
De Eeken, de Beuken, se sünd wie ut Gold.
Ik stoah alleen ünner dat groote Holt,
Bekiek dan Himmel in sien Pracht;
De Sünn geihü ünner,.dat geiht to Nacht.
Dat Vild kummt to Asung,
Se künnt noch wot finn'n;
In'n 'Winter bringt de Jäger jüm wot hin.
Eckern un Kastanien möögt se geern;
De Kinner helpt seuken,

. Se mööt dat je leern.
De Arn is binn'n, de Felder sünd swart,
Nu wart dat stiller, de Harvst seggt us dat.
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Winter
Oh, dat sneet, de Flocken fallt vun Heeben;
Mirdder, loat de Arbeit lingen un kiek moal eeben.
Hoal mien'n Schoal un de warme Mütz,
Denn bün ik gegen \üind un Küll schützt.
\flo hest Du dien mien'n Schlägen hinsteeken?
Hest uk nich dat Infetten vergeeten?
Hee rutscht sons nich, dat Iesen is struuv,
Denn bliev ik leeber in de warme Stuuv.
In'n poar Doag hollt sicher schon de groote Diek.
\üo sünd mien Schlittschouh?
Kummt Vadder woll mit?
Ik btin noch nich sicher, hoal noch nich de Balanz.
\Venn hee bi mi is, hebb ik'ne gröttere Chanz.
'\üü'enn't düster wart, kommt wee wer rin,
Mit mien Nachtgebet schloap ik in.

Diek : Teich
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Advent
Advent, se heet wee düsse Tiet,
Heiligoabend is nich wiet.
Mi dücht, de Engel kommt öber't Land
un künd't de Geburr vun us'n Heiland.
De Glocken lüüt vun rundrüm,
As röpen se: "Komm, komm!!..
De Karken sünd vull bit up'n letzten Platz,
Vergeten is alle Arbeit un Flast.
De Paster leest de \fliehnachtsgeschicht,
De Dannboum stroahlt in all sien Licht.
Leebe Voader in'n Himmel, du bestirnm's öber Starben un Leben.
\(ee bitt di: "Erholl Du us dan Freeden!"
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De Glocken lüüt
De Glocken lüüt,
Is 'Sü'iehnachtstiet.

In \(isch un Holt ruht Reh un Hoas,
Un stief vun Frost steiht dat Gras.
De Keuh, de Peer, de sünd nu binnen,
Denn buten is nix mehr to finnen.
De Schäpper, ja de hett dat beeter,
De drifft sien Heer öber de Heidfelder.
Oabens goaht se denn in'n Stall,
Denn de'W'arms, de brukt se all.
De Voagels kommt na us in't Dörp,
Seukt jüm ehr Fudderhuus.
\(röt sünd wee ohne de lütten Gesell'n,
In'n Freuhjoahr hebbt se us so veel to vertell'n.
De Swienegel is uk schloapen goahn;
De Melkschöttel leet he eenfach stoahn.
In'n Loovbarg hett he sien lütt Liev rinsteeken,
In'n Freuhjoahr mutt de Sünn em wecken.
Nu kummt de Snee, deckt allens tou.
Un öberall is deepe Rouh.
Still is de Nacht,
Un us Herrgott h<;llt de'Wacht.
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Vör Viehnachen
Oje, oje, wöt löppt de Tiet,

'Viehnachen is nich mehr wiet.
Oje, oje, wee mööt us sputen,
De Bäcker backt schon \fiehnachtsstuten.
De groote Huusputz is in Gangä
Oh Lüü, oh Lüü, mi wart ganz bang.
\üee mööt noch neihn, stoppen, flicken,
'!ü'ann schöllt wee dat bloß allens beschicken?
Dat Poppentüüch, dat Schaukelpeerd brukt uk noch'n neeen Steert.
De Doag sind kott, lang sind de Nächt,
\üot kriegt wee dat bloß allens trecht?
Un oabens kummt de'tüüiehnaclxmann
Un seggt: "Na" is nu allens trecht?
De Tiet, de löppt, de Sack mutt vull,
IJn snee'n deiht dat at dull.
Ik mutt'n Masse Kinner bescheern,
IJn wenn ik uk oolt bün, ik dou dat geern."
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De \fliehnachsstullen
Mudder reup mi, komm schnell rin,
Help mi, dat ik allens tohoopenfinn;
Vee wüllt dan \üiehnachtssullen backen.
Doartou brukt wee allerhand Soaken.
Fett, Zucker, Mehl un Eier,
Dee muß du hoalen von Mudder Meier,
Rosinen, Sukkade un wot tou'n goahn.
Hee geiht sons nich up un blifft eenfach stoahn.
Denn wart he reuhrt, formt un backt,
\üü'enn hee us bloß nich tohoopensackt.
Ik bün noch lütt, bün noch'n Kind;
Mudder meen oaber, wees du man flink.
Du warst schnell groot un muß denn uk sorgen,
Dat kann man nich leern vun vundoag up morgen.
Ik kann't noch nich inseehn,
Ik speel noch so geern;
Ik heff je noch Tiet,
Ik war't woll noch leern.
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An'n \fliehnac]rsmann
Leev rüfliehnachsmann,
Ik weet nich veel,
Ik stoah hier mitten up de Deel.
Lütten Keerl bün ik man,
Kiek mi man moal richtig an.
Nehm dien'n Sack un schütt em ur,
Ik finn doar flink dat Richtige rut.
Du geihst je nu gliek wer na buten,
Ik hoal di'n Stück vun usen Stuten.
Oder magst du leeber Botterbrot?
Us geiht dat gout, wee hebbt keen Not.
'$ü'ee sünd gesund, hebbt Magd un Knecht,
IJn so hett allens bi us sien Recht.
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Een Dankeschön an't drtitte Fernseehn
Ik har mien Arbeit doan un keek int't Blan;
Nanu dink ik, Talkschou op Plan.
Sunn Programm könnt ju geern werhoalen,
Doarför wüllt wee geern de Gebüührn betoahlen.
Ewald Christophers is us lang bekannt,
Nu zeig hee us dat schöne Ammerland.
'\üüee seugen dat Dörp'Westerloy,
Dat Platt is meist so at bi us in de Heid.
De hübschen Hüüs, de Flächen vun de wieden Mouern,
'Süee seugen un hörn öber us Vörfourn.
Dat Fachwarkhuus mit dan Kamin,
Keen\[unner, hier kommt de Lüü gern hin.
Un denn de Musik! De Möhlnhoff Muskanten un de rViefelsteder Bloaskapell,
Dat wörn de Passers för Danz up de Deel.
Dan Kapellmeister sien Hout smeet Schacen,
De Musik wör gout, velicht kommt nu Platten.
Hee wör keen Berufsmuskant,
At Boumeister wör he bekannt.
De Handwerker harn freuher genoug tou'n Läben,
Schlechtweddergeld hett't tou noch nich gäben.
In'n Sommer arbei'n se mit de Kell,
In'n'Sü'inter güng't de Swien to Fell.
Muurn un Schlach'n hör tohoop,
So güngen de Rek'n ümmer up.
rüfo de veelen Swien sünd, dröfft dat stinken,
'Süoher kommt sons de Ammerländer Schinken.
ln Twischenoarn giwt de veelen Oal,
De Fischmeisterin bröch'n poar mit in Sod.
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Se is de eenzige Fischmeisterin in'n Norden,
Dat wör manche Fischerfrou sicher uk geern wor'n.

De Antwoart keum.

Hamburg, Mai 1982

\Wir machen weirer. Und ein Dankeschön

Norddeutscher Rundfunk

Mouern : Moore
Lüü - Leute
Twischenoarn = Bad Zwischenahn
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Seit'n poar Joahr bün ik Mitglied in Boukhöller
Landfrouenverein, un heff Riemels moakt'öber dat,
wot we seehn un hörn dröffen.

Bi Minna in Vans!
Bi Minna in Vans hebbt wee us droap'n,
Hier koim'n wee Landfrau'n all tohop'n.
'Wee wörn willkomm'n, all'ns wör prat,
Minna hett ehrn Kram fix op'e Naht.
De Dischen wörn deckt,
Kaffee un Kouken hett us wärr smeckt.
Denn wör Brüssel in Erinnerung bröcht,
Annemie Seyer harr mi nich toveel seggt.
Een Bild wör schöner at dat anner,
Us Fotografinn'n sünd richtige Könner.
Een Dagfouhrt na Hambourg - all frohe Gesichter,
Dat kunn man seehn - doar brukt man keen Lichter.
In Buxtu un Mösborg sünd wee ween,
'\üüot is us Heimat doch schön!
Denn koim Monte Carlo mit de hoog'n Kakteen,
Monte Carlo bi Nacht hebbt wee ok seehn.
Düsse Nahmittag wör wirklich schön!
lVee kommt gern, wenn us Präses röppt,
Een Glück, dat wee Hanna Flasse hebbt.
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Genneralversammlung!
Hanna reup nich öber Fung.
'Wee harn us Genneralversammlung.
De nee-e Vörstand wör wählt.
Doar hebbt wee us nich lang mit quält
Us Herrgott heuhm Marianne Albers hin.
Hildegard Zimdars nimmt dan'n Platz nu in.
Gisela vun Fintel hebbt wee us söcht.
Doarmit hebbt wee Jug'nd in'n Vörstand bröcht.
Us Kreisvörsitzn'de Hanna Matthies hebbt wee hört.
Doarvun hebbt wee veel Nee-es leehrt.
Leopold Meyer hett us up platt vörtelt.
rüflot schön dat hee us Sproak hoch hc;lt.'

Advent
In Königshoff harn wee us'n Advent,
\üfee keum'n geern weil wee dan'n kennt.
De Boukhöller Paster keum in't Huus,
Vun Bethlehem vörtell hee us.
De Landfrau'n köm'n vun öberall heer.
Hanna fiin wer de richti'gn \flöör.
Een hübsch'n Dann'boum srün in Soal,
Doareuber frein wee us alle moal.
Wiehnachtsleeder hebbt wee sung'n
Mit Orgelbegleitung; wie hett dat klung'n!
Erika Jordan speel wunnderschön,
Ik säg vör Ahl een Dankeschön.
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Bi Helga in Steenbeck!
'Wee wör'n bi Helga, dat Huus tou de Eek'n,
\Wee neuhm üs Tiet, de Arbeit wör streeken.
De Ruum wör vull, iede Stouhl wör besett.
Ik segg je, wee kommr, wenn us Präses röppt.
Een'$üeg na Thailand sünd wee bildlich goahn,
Herr Riekmann feuhr us, dat stünn em gour an.
Hee zeig us Tempel, Buddhas un dat Königshuus,
Soveel Prunk un Schönheit givt dat nich bi us.
Un doch - wer de Heimat nich leev hen
Un de Heimat nich eehrt,
De döcht nich un is dat Glück in de Heimat nich wert.

Uk bi Helgt
Vee wörn bi Helga ganz ünner us
'W'ee seug'n us un wörn ut'n Huus.
'\üü'ee harn keen Redner un trotzdem wör dat schön
Vun international'n Veltlandfrauendag hebbt wee wunnerboare Biller seehn.
De schön'n Itzenbüttler Hööf läup'n an us vörbi.
De Familien in Pose,
De utländisch'n Gäst srün'n uk doarbi.
Dat schönste wör Gout Immbeck
Dat Herrnhuus un de Park.
\(/ot schön, -'Wor schön.
An Hanna un us'n Vörstand een Dankeschön.
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De Foahrt na Hannober
An'n 18. Juni föhr Hanna mit us na Hannober;
Man schullt nich meenen, wee harr'n de Tiet sogoar öber.
Hanna harr man'n lütten Bus,
Doar kreeg se de Revolutschon in't Huus.
De Anmeldung'n koim'n, un wot wör de Schluß?
Hanna neuhm nu'n grooten Bus.

An de Steenstroat steegen wee in,
Dat\ü[eer wör gout, de Sünn de schien.
In Steinbeck harr'n wee'n lütte Paus;
Dat wör nödig, dat wör keen SpoafS,
Denn in'n Bus, doar hör ik man:
Otti Meyer hett de Büx noch nich an!

Denn güng dat langs de Autoboahn,
LJn wee feuhr'n us Ziel an.
'Wee wörn in'n Rathuus un in de Herrnhüüser Gärt'n,
Doar güng'n wee öber englische Fährt'n.

Dat leibliche \flohl hebbt wee nich vörgeet'n,
In'n Mövenpick hebbt wee wot eed'n.

Een Foahrt öber'n Maschsee, een See ohne Quell'n,
Dat wör so still, man mög goarnix vertell'n.
Een'n herrlichen Dag dröffen wee beleben,
'\ü(ot schön is de \felt un de hooge Häb'n.
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Dee, de dat teekent hett, is'n Jenie,
Se moakt de Teeknungen eerst mit Bl ie,
Denn mit de Fer, toletzt ward radiert.
At Moaler un Schauspeelerin ward se fien,
De nöchste Utrt.ilung is nich wiet,
Se is nu Rentnerin, nu hett se Tiet.
De schönsten Ölbill.r kann se moalen,
De Kööper wüllt geern dan rechten Pries betoahlen.
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