
Van heure zegge, 
 
Bartus en Klaos, de erste slachtoffers van 10 maai 1940 in 
Dojewert.  
Bartus en Klaos weure twee bruurs die baij in un hofstei op de 
Hoederik in Dojewert wonde. 
Ut was 10 maai negetien vjertug, un rampdag vur Neederlaand. 
Mar die daotum wur ok de dag om bonne te leggen, waant der 
wier altijd gezeit: “Wie bonne wil èète mot 10 maai nie vergèète. 
Bartus was daor die dag mee bezig, in de moeshof vur de hofstei. 
De bonnestaake van wilgehout waor de bonne aon motte gaon 
greue wurde deur hum in een mooie haag geknup. Hij makte mit 
de paotpin wa gutjes naost de staake waorin per staak drie 
bonjes geleit weurde. Zun bruur Klaos wur achter op ut aarf van 
de hofstei bezig in de keujesloop, om die schon te make. De 
hofstei waor ze in wonde ha een ieselijk lange gang dwars dur de 
lengte van ut huis. De gang liep vanaf de dèèl tot aon de vurdeur. 
Nou wur ut zo dat de Duitsers op die daotum de grens van 
Neederlaand wurre over gekumme. De gebruurs hadde der wel 
wa van gehurd, mar dogte da ut wel mee zou valle en vonde da 
ut wark op de hofstei deur moes gaon. Opins kwam er un Duits 
vliegmachien vlak baij de grond over gevloge. Bartus en Klaos 
schrokke zo aarg, da ze ut huis in vluchtte, de een via de dèèl, de 
aandere bruur via de vurdeur. Mar wa gebeurde d’r? In de 
schiemmerige gang klapte ze as un gek tege mekaor op. Bartus 
ha de erm gebroke en ut de kom en Klaos ha een paor ribbe 
gebrooke en un blaauw oog. De minse ut de burt vroege naor 
derhand aon Klaos wel is, hoe ut ongeluk mit zun bruur Bartus 
toch zo ha kunnen gebeure. “Kjal’’, see tie, ‘’da vliegmachien 
kwam zo lèèg over gevloge, da ik kon zien dat de vliegenier een 
paor gouwe taand in de moel ha. Nou dan begrepte zeker wel da 
tie heel lèèg  overvloog’’. 
Ondanks al deze naorigheid, gruide de bonne bar goed. Ze konde 
der wel un een paor maond van èète en ze deeje ze vur in de 
wijnter ok nog inmaake in ’t zout. Op Nijjoarsdag aate ze daor 
dan vur ‘t jerst van. 
 
Pitje 


