
de froulju dy’t soan bakkersknecht en resjersjeur idsardi koe 
 
by de bakker yn ie koe ik it mei de frou net fine 
dy liet my yn de pauze fan alles dwaan 
 
by de bakker yn kollum wie it oars  
by har ha ik letter gauris del west 
 
har man stoar jong 
dy minsken ha my opfongen 
 
fan de frou fan de boer yn eastrum dêr’t heit arbeide 
krigen we altyd wat as wy dêr kamen  
 
by de frou fan myn kollega by de plysje  
dy’t hiel knap mei minsken omgean koe  
en ek net âld wurden is 
ha ik altyd kontakt hâlden  
bin ik lang kaam 
 
heit wie goed mar dêr hiest net folle oan 
mem mis ik noch alle dagen ferskriklik 
 
as ik sneintejûns thúskaam  
stie der altyd wat foar my klear 
 
sy is oan endeldarmkanker stoarn 
doe lieten se dy útleve 
neat bleau fan har oer 
 
dan giet de tillefoan 
 
it is de âld buorfrou fan westeinde fan de twa-ûnder-ien-kap  
dêr’t idsardi mei de frou 42 jier wenne hat 
yn in hûs mei wol fiif sliepkeamers 
 
ien foar alle fjouwer bern 
 
doe’t it boud waard tocht er dêr wol ik hinne 
wylst de minsken seinen 
 
dat kinne se noait dwaan 
  



de vrouwen die zoon bakkersknecht en rechercheur idsardi kende 
 
bij de bakker in ee kon ik het met zijn vrouw niet vinden 
die liet mij in de pauze van alles doen 
 
bij de bakker in kollum was het anders  
bij haar ben ik later vaak langs geweest 
 
haar man stierf jong 
die mensen hebben mij opgevangen 
 
van de vrouw van de boer in oostrum waar vader werkte 
kregen we altijd iets te eten als we daar kwamen  
 
bij de vrouw van mijn collega bij de politie  
die heel goed met mensen omgaan kon 
en ook niet oud geworden is 
heb ik altijd contact gehouden  
ben ik lang gekomen 
 
vader was goed maar je had niet veel aan hem  
moeder mis ik nog alle dagen verschrikkelijk 
 
wanneer ik zondagsavonds thuiskwam  
stond er altijd wat voor mij op tafel 
 
zij is aan endeldarmkanker gestorven 
toen lieten ze je uitleven 
niets bleef van haar over 
 
dan gaat de telefoon 
 
het is de oud buurvrouw van westeinde van de twee-onder-een-kap  
waar idsardi met zijn vrouw 42 jaar gewoond heeft 
in een huis met wel vijf slaapkamers 
 
een voor alle vier kinderen 
 
toen het gebouwd werd dacht hij daar wil ik heen 
terwijl de mensen zeiden 
 
dat krijgen ze nooit voor elkaar 
 
  



maandag 14 november 2022 (út it deiboek fan itsardi sels)  
en tiisdei 15 novimber 2022 (út ús petear) 
 
Mem en heit om 09.00 uur opgestaan.  
Janny belt. Ze zegt dat het met haar been redelijk goed gaat 
alhoewel het nog wel pijnlijk is.  
 
op myn twaennjoggentichste wist ik it 
ik belle myn âldste soan en sei ik hâld op mei autoriden 
moast him mar ferkeapje dan bin ik derfan ôf 
 
Om 11.30 met Jitske wezen wandelen, hoewel het wel fris is. 
Tussen 14.00 en 15.00 uur uitgerust. 
 
ik bin noch like goed as tsien jier lyn 
dêr profitearet myn frou ek fan 
ik moat wat op har passe 
 
In plaats van bingo gingen wij met Petra autorijden door de provincie.  
Rond 16.20 uur waren we weer terug.  
 
Mem begon in de auto misselijk te worden.  
Ik had al een kom en handdoek meegenomen  
mocht mem al overgeven. 
 
alles koe se breidzje en borduerje 
wat se yn ’e etalaazje yn ’e stêd seach 
makke se thús sa nei 
 
Nadat mem even buiten de auto had gelucht 
ging de misselijkheid over.  
 
Petra reed toen weer terug naar Stiens 
en om 16.20 uur waren wij weer thuis. 
 
Wij hadden ongeveer 80 kilometer gereden. 
 
Na thuiskomst heb ik om 18.00 uur 
de gordijnen gesloten. 
 
as ik in boek op har skoat lis 
leit se it oan de kant 
mei de krante lyksa 
 
dêr hat se gjin sin mear oan 
  



maandag 14 november 2022 (uit het dagboek van idsardi zelf)  
en dinsdag 15 november 2022 (uit ons gesprek) 
 
Mem en heit om 09.00 uur opgestaan.  
Janny belt. Ze zegt dat het met haar been redelijk goed gaat 
alhoewel het nog wel pijnlijk is.  
 
op mijn tweeënnegentigste wist ik het 
ik belde mijn oudste zoon en zei ik houd op met autorijden 
je moet hem maar verkopen dan ben ik ervan af 
 
Om 11.30 met Jitske wezen wandelen, hoewel het wel fris is. 
Tussen 14.00 en 15.00 uur uitgerust. 
 
ik ben nog net zo gezond en scherp als tien jaar geleden 
daar profiteert mijn vrouw ook van 
ik moet wat op haar passen 
 
In plaats van bingo gingen wij met Petra autorijden door de provincie.  
Rond 16.20 uur waren we weer terug.  
 
Mem begon in de auto misselijk te worden.  
Ik had al een kom en handdoek meegenomen  
mocht mem al overgeven. 
 
alles kon ze breiden en borduren 
wat ze in de etalage in de stad zag 
maakte ze thuis zo na 
 
Nadat mem even buiten de auto had gelucht 
ging de misselijkheid over.  
 
Petra reed toen weer terug naar Stiens 
en om 16.20 uur waren wij weer thuis. 
 
Wij hadden ongeveer 80 kilometer gereden. 
 
Na thuiskomst heb ik om 18.00 uur 
de gordijnen gesloten. 
 
als ik een boek op haar schoot leg 
legt ze het aan de kant 
met de krant doet ze hetzelfde 
 
daar heeft ze geen zin meer aan 
 

 

 

 

 

(Tsead Bruinja voor de heer Idsardi, november 2022) 

 


