
Vrieswijk-genen  (een verhaal uut 2015). 

Van nature ben ik behept met Vrieswijk-genen; die hebt een afkeer van 

lichamelijke beweging. As iene vrogger bij oons thuus an toafel zegt haar dat ik 
in 2015 de Aomndvierdaogse zul wandelen, dan was mien reactie vast west: “Ja 

heur. Met dat pottie met vet zeker. En ze leefden nog lang en gelukkig.” 

Mao het was gien sprookje. Op een dinsdag in juni in 2015 deur ik veur ’t eerst 
van mien leven met an de Aomndvierdaogse. Vief kilometer heb ik die aomnd 

wandeld. 
Samen met een veur mij wildvrömde meneer, in gedachten nuum ik hum Klaas. 
Het evenement weur veur de eerste keer organiseerd in Roden. Een mooi 

initiatief vun ik, dus om zes uur stun ik in een bomvolle kantine van de sporthal 
in de verkeerde rij op mien inschrieving te wachten. As ien van de lesten 

wandelde ik het bos in, waor ik al snel Klaas achterop leup. 
We arriveerden samen bij het fruitstallegie, sponsord deur meneer Jansma van 
de plaotselijke Jumbo, namen allebei een mandarijn en vunnen oons eerste 

gezamenlijke onderwarp: de streektaol. 

Nao een poossie renden oons twee jonchies achterop: “Bent u van de 
leiding?” Wij  straalden kennelijk gezag uit…. 

Maor nee, hoezo? “Wij weten niet waar we langs moeten”. 
Onbegriepelijk. Lange  slierten mensen gungen ons veur op het bospad en zij 

wussen de weg niet. 
Wij stuurden heur achter de anderen aan en wezen heur op de pijlen die 
onderweg de richting aangaven. “Welke pijlen? O die! Dat is handig!” Weg waren 

ze. 

Kinder hebt trouwens ook gien last van grote modderpoelen midden op ‘t pad. 
Woar wij oons omzichtig deur het struukgewas wurmden, glibberden sommige 

jongen d’r dwas deurhen.  Die moeders zult zöch d’r ienmaol weer thuus wel met 
redden. Op dat soort momenten bin ik altied bliede dat mien moederrol op dat 
punt uutgespeuld is.| 

Underweg kwamen wij soms bekenden tegen, maor Klaas en ik bleven mekaar 
gezelschap holden. Hij was lid van de Historische vereniging in Roden. 
Gespreksonderwarpen genog dus, de tied vleug umme. 

Achterof is de medaille d’r niet kommen, want de leste aomnd was ik niet in de 

gelegenheid om te wandelen. Maor woensdag en donderdag was ik wel van de 
partij, ondanks de onwillige genen. En het onvermijdelijke ‘Pottie met vet’ heb ik 

niet één keer veurbij heuren kommen. 
Gien stoffelijke herinnering dus an mien eerste Aomndvierdaagse; het was 
trouwens ok geliek de leste. Het is slim drok bij de pad tiedens zu’n vierdaagse. 

Ie hebt aal groepen veur je. Uutwaaierende groepen. Met rennende en klierende 
jonchies d’r umhen. En teutende mama’s met buggy’s. En stoere papa’s die 

schroet over heur auto’s. Dat holdt wal hiel arg op. Dus dan doe j’ maor eem 
kallem an; het waren een prachtige wandelingen  en d’r veul genog te genieten. 

As ik echt lekker wil deurwandelen, kan ik dat beter niet doen op een moment 

dat er 897 andere wandelaars ok op pad bint. Dat huuft ok niet. D’r bint 361 
dagen per jaor waarop ik kan wandelen zunder bovenbeschreven hindernissen en 



as ik op de 4-daagseaomnds wil wandelen kan ik ok nog een aandere kante uut 

gaon. 
Nemp niet weg dat ik het een mooi avontuur vun, ik heb d’r van geneuten. 

Maor wandelen en fietsen in zukke grote groepen mus ik maor niet meer doen. 
Snel opkommende argernis zit ok in mijn Vrieswijk-genen inbakken. 
Ik moet mijn genen wel een beetie te vriend hollen. 
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