
   
 

 

8 maart 2013 – Internationale Vrouwendag 

 

Margriet Dikken 

Duitse verjaarsvisite 

Sinds mei 2012 woon ik in Duitsland in het plaatsje 

Wilsum. Dit is een deel van de plaats Uehlsen in de 

Graafschap Bentheim. Het dorpje Wilsum heeft circa 1600 inwoners, het heeft geen 

winkels, alleen één klein bakkerijtje, en die is al ’s morgens om 07.00 uur open voor 

vers brood, broodjes en gebak. Oók op zondag. 

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag vertel ik graag iets over het 

alledaagse leven in mijn nieuwe woonplaats. Over mijn eerste kennismaking met 

mijn buurvrouwen. 

Ik woonde hier nog maar een paar weken toen ik werd uitgenodigd voor de 

verjaardag van mijn naaste buurvrouw.  Gewapend met een doosje bonbons en een 

bloemetje van een Nederlandse bloemist ( ik vind de Duitse samenstelling van 

boeketten niet zo mooi) belde ik aan en feliciteerde haar met haar Geburtstag. 

Binnengekomen werd ik aan de andere buurvrouwen voorgesteld. Het was een 

behoorlijk gezelschap van zeker zo’n vijftien vrouwen. Wat mij opviel was een grote 

tafel met wel tien tot twaalf heerlijk uitziende taarten en cakes. Het leek wel een 

taartenbuffet. Na enige tijd zag ik dat diverse dames lekker zaten te smullen. Ik had 

al wel een kopje koffie aangeboden gekregen en praatte met de buurvrouwen, maar 

ik kreeg geen gebak. Het gesprek ging erg gemakkelijk, want men spreekt hier geen 

Hoog Duits maar een soort dialect dat erg veel lijk op het Twents waar ik vandaan 

kom. De communicatie ging dus wel goed. 

Tegen het einde van de middag vroeg de gastvrouw mij of ik geen gebak lustte, 

want ze had gezien dat ik nog niets had gegeten. “Natuurlijk lust ik wel gebak”,  zei 

ik. “Ze zien er heerlijk uit.”  De jarige vertelde dat het in Duitsland de gewoonte is 

dat dat iedereen zelf taart pakt. En niet één stukje, maar minstens twee à drie en 

ook een paar flinke Obstlers (een soort drankje van fruit, erg lekker maar met een 

hoog  alcoholpercentage). 



   
 

 

Het werd een erg gezellige middag en wanneer ik nu weer naar een verjaardag ga, 

of ’s avonds even bij een buurvrouw op visite ben, moet ik er nog steeds aan 

wennen, dat men je in dit gedeelte van Duitsland niet constant iets aanbiedt, maar 

dat je gewoon van de tafel kan pakken. De gastvrouw blijft niet aandringen.  
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