
Tante Jantje uit Doezum op visite 
Wij hadden vroeger ook een tante in Doezum wonen, dat was tante Jantje. Het was de op een na 

oudste uit de familie Vegter. Ze was een beetje ongelukkig en had een hoge rug. Ze is eens getrouwd 
geweest met een weduwnaar met vijf kinderen, hij was molenaar in Thesinge. Maar ze zijn later 
verhuisd naar Doezum. Ze heeft het altijd verschrikkelijk arm gehad en was niet gelukkig met die man. 
Hij heeft zich later opgehangen. Maar tante Jantje had altijd moed en kon iedereen lachen laten. Ze is 
later weer getrouwd met Douwe Douma. En dan kwamen ze ieder jaar een paar dagen bij Grootmoeder 
en ook altijd een avond bij ons en dat was dan groot feest voor groot en klein. Dagen van te voren dan 
hadden wij het er al over. “Tan Jainje komt ook.” Oom Douwe had vuurrood haar en was kaasmaker en 
huppelde het leven door. Als ze dan ‘s avonds bij ons kwamen dan lagen wij met vijf man op bed en 
lieten we de bedstee-deuren open staan en dan tegen half tien dan was tante Jantje aan het vertellen en 
dan lachten ze zoo hard en waren alle kinderen wakker en lachten wij op bed nog veel harder als de 
grote menschen in de kamer en kwamen de bedstee-deuren al maar verder open. Ze fantaseerde de 
hele wereld aan elkaar en het was de grootste komiek van de hele wereld. Ik moest haar ‘s morgens het 
haar altijd kammen en dan zei ik: “Wat hei joe doar ja ‘n  dikke bult zitt’n op rug.” en dan zei ze: “Dei bult 
mot zitt’n.” en ze werd er nooit kwaad om. “Het leven is geen lolletje, parapluutje parasolletje.” zei ze 
dan. Ik was stapelgek met haar, zoo moesten alle menschen zijn na 60 jaar. Ze kunnen nou niet meer 
lachen. 

A Visit of Aunt Jantje from Doezum  

 In the past we had an Aunt who lived in the village of Doezum. She was one of the oldest 
of the Family Vegter. She was a little invalid, had a high bump on her back. Once she was 
married with a widower with five children, he was a Miller in Thesinge. Later on she moved to 
Doezum. She was very, very poor and was not happy with that man. He hanged himself. 

 Later she married with Douwe Douma. Each year they came over to Grootmoeder Vegter 
and also an evening to us (Family Martje Ridder – Vegter) and that was a very great pleasure for 
all of us. All days before, we were talking about: “Tan Jantje komt ook” (Aunt Jantje is 
coming!). 

 Uncle Douwe had extreme red hair, was cheese maker and jumped happy through live. 

 As they arrived in the evening we (five children) in bed, let open the door of the 
‘Bedstee’ and listened to the stories of Aunt Jantje. All people in the room laughed so loud that 
all kids awoke and they laughed still louder. We opened wider the ‘bedstee’ doors.  She 
fantasized everything! It was the greatest artist of the whole world.  

 In the morning I had to comb her hair and then I said: “What a big bump, you have on 
your back”. And she said: “Yes, that bump has to be there”. She never get angry. “Live is not 
funny” she said. 

 I loved her very much. All people should be like her after 60 years. People nowadays can’t 
laugh anymore. 

PS 

Bedstee is a kind of ‘cupboardbed’, behind one of the walls of the living room. With two small 
doors the Bedstee can be separated  from the living room. 
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