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Marianne Ehlers

Mathilde un Johannes

Hochtiet 1921

De Kraag vun de swattsieden Bluus will nich so recht sitten. Mathilde steiht vör den ovalen Spegel

un  treckt  ehr  Kledaasch  torecht.  Nu  noch  Mudders  Medaillonbrosch  ansteken.  Naher,  wenn

Johannes un se vun‘t Standsamt torüchkaamt,  warrt  de Fotograf al  dor stahn. Johannes hett  em

glieks bestellt, as dat mit de Hochtiet kloor weer. Un de Kinner – schöllt de ok mit op dat Bild?

Oder gifft dat twee Biller? Schaad, dat fallt ehr nu eerst in, se harr vörher mit Johannes doröver

snacken schullt.

Alles is anners düt Mal. Vör teihn Johr droog se Witt mit en langen Sleier – in’n Mai 1911, un de

Maiklocken in ehr Hand harrn so rüükt. De grote hölten Kuffer weer vull mit Handdöker un Disch-

deken, Fedderbedden un Küssens. Wat weer se jung – un ehr Nikolaus ok. Dat Leven mitenanner

kunn losgahn. Lachen un Singen, Arbeiden un avends mööd un tofreden op de Goornbank sitten.

De lütt Hans stevel al vergnöögt dör de Kaat, as sien beiden Süstern Marie un Sophie op de Welt

kemen, veel to fröh. Een leev man twee Stünnen, de anner twee Daag. Mathilde schuddert – nich

wenen nu … 

As ehr twete Marie boren weer, weer de Eerste Krieg al in de Gang. Eenmal keem Nikolaus noch

na Huus, denn nich mehr. Wo geern harr se em frische Maiklocken op’t Graff leggt, man dat weer

so wiet weg. He leeg in frömde Eer, in Frankriek ..., un de lütt Jung, de noch keem, kreeg den Naam

vun sien Vadder. Se haalt deep Luft.

Blots noch swatte Tüüch af denn un arbeiden, arbeiden, de Kinner satt kriegen. Nachts wull de

Slaap so männichmal nich kamen, denn full ehr dat Snacken so swoor an’n annern Dag.

Johannes vun’t Naverdörp keem un plöög ehr dat Land. He bu ehr dat ole Backhuus wedder op,

so kunn se Broot för de ganze Week backen. Bald geev se em Bescheed, wenn de Sünndagskoken

mit de letzte Hitten fardig backt weer.

Mathilde sinneert un kickt noch eenmal op den smallen gollen Ring vun Nikolaus. Naher warrt

se twee Ringen an’n Finger dregen.

De hoge Kragen is so stiev – un woans geiht dat noch mal mit düssen Slips? Johannes steiht in

de Köök un kickt in den lütten Spegel över den Utguss. Nu noch rin in dat Jackett un noch en
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Taschendook in de böverste Tasch. Ach, he is dat nich wennt mit „smucke Tüüch“. Man för düssen

Dag mutt dat ween. Wat Mathilde em so lieden mag? Seker warrt se dat.

Allens is anners op eenmal.  Fru un Kinner hebben, nienich harr he sik dat dacht. Bet nu en

Eenspänner, 43 Johr oolt, kahl al de Kopp. In’t Lazarett harrn se em de Hoor afraseert, keeneen is

wedder nawussen. Blots den Snoorboort,  den pleegt  he. „Wat wullt  du mit so en olen Mann?“

suuster annerletzt en Naversch an’n Goorntuun. Johannes kunn Mathildes Anter nich klook kriegen.

Oolt, wat bedüüdt dat? He harr nu mal noch nienich wat mit en Deern hatt un de Johren güngen

doröver weg.

He kickt op den Kalenner över den Kökendisch: 10. Mai 1921 – un övermorgen warrt Mathilde

28 Johr oolt. Denn is se keen Weetfru mehr, naher warrt se sien Fru. Un de Fotograf schall man

twee Biller maken: een mit Mathilde un em – un een mit Hans, Marie un Nikolaus dorbi. Dat gefallt

em.  Mag  ween,  dat  sien  Mathilde  en  lütt  Lachen  in’t  Gesicht  kriegen  deit,  wenn  Marie  ehr

swattsieden Bluus strakelt. Mag aver ok ween, dat se den ganzen Dag över eernst un still bi em sitt.

Se hett toveel achter sik, so jung as se noch is. He süüfzt.

Wat he ehr Glück bringen deit? He weet dat nich. He kennt sik nich ut mit dat, wo de Lüüd

„Leev“ to seggt. Man he kann nu mit ehr arbeiden, ehr Land plögen, dat Backhuus anböten un de

Kinner mit grootmaken. Un wenn dat naher mal twee Slag Kinner geven schull, em is ok dat mit.

Johannes smuustert un bringt noch eenmal sien Snoorboort op Schick. In de Westentasch drückt

em en lütt Pappschachtel mit twee gollen Ringen.
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Tilda un Hannes

Hochtiet 2021

Dat witte Kleed is so slicht un smuck. Tilda steiht vör den groten Spegel mit de bunten Steens an

beide Sieden un dreiht  sik hen un her.  Nu noch dat Spitzen-Taschendook vun Mama insteken.

Naher, wenn Hannes un se ut de Döör bi’t Standamt rutkaamt, warrt de Fotograf ok al dor ween.

Hannes  hett  glieks  sien  Fründ Dennis  fraagt,  wat  he  Biller  maken kunn,  as  he  Tilda  ehr  „Ja“

infungen harr. Tilda smuustert vör sik hen – ehr Hannes …

Alles is anners, as se sik dat dacht harrn. Se mööt alleen rin in‘t Standamt – keeneen vun de Familie

un vun de Frünnen dörv dorbi ween. Wat is dat doch argerlich un gemeen! Man as dat rutkeem,

weren se sik eenig: se heiraadt liekers in düt Johr. Ehr Kleed weer torecht, de passlichen Schoh harr

se ok al inlopen. Un nu hett se sik denn noch so en smucke Spitzenmask dorto köfft. Maakt doch

nix – denn gaht se anner Johr na Kark un achterna is en grote Fier mit Musik un Danz. Wenn dat

Kleed noch passt, will se dat noch eenmal antrecken. Un wenn nich? Denn treckt se en kommodig

Fladderkleed an.

Un wenn denn al wat Lütts dor is? Tilda mutt en beten sluken. Kunn ja ok angahn. Mama wöör

sik freuen. Un se hett ganz seker noch dat ole Dööpkleed in’t Schapp hangen. Un Hannes sien lütt

Marie warrt sik wiss över en Broder oder Süster freuen. Wat Hannes woll an de Maiklocken denkt?

De hett se sik wünscht för den Bruutstruuß. Wo leef se em doch hett! Se haalt deep Luft.

Toeerst weer dat nich eenfach ween. Se müss noch toveel an Nico denken. Veer Johr lang weren

se en Poor, man denn harr he mit eenmal en anner Deern funnen. Man, wat weer se trurig un

vertwiefelt do. Denn keem Hannes – un so ganz sinnig weer de Leev kamen bi ehr.

Tilda sinneert un kickt op ehr Hannen. Naher warrt se en Ring vun Hannes an’n Finger dregen.

Dat Hemd dücht em mit eenmal en beten to eng – un mutt he würklich düssen Slips umtüdern?

Hannes steiht in de Baadstuuv un kickt in den groten Spegel över dat Waschbecken. Nu noch rin in

dat Jackett un noch en lütt Insteekdook in de böverste Tasch. Ach, he wörr doch lever in Jeans un

T-Shirt losgahn un nich in düt „smucke Tüüch“. Man för düssen Dag is dat doch heel wichtig. Wat

Tilda em so lieden mag? Seker warrt se dat.

Allens is anners in düsse Tiet. Man nu schall dat so lopen, he freut sik liekers op den Dag un 
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op de feinen Biller, de Dennis seker maken warrt. Un de grote Hochtietsfier is denn even anner

Johr, dat maakt doch nix. Un wenn denn al en Baby kümmt oder al dor is, em schall dat allens

passen. He hett sien Tilda doch so leef. Un he versteiht ehr nu, se hett eenfach en Tietlang bruukt,

ehr dat se Nico vergeten kunn. Un sien lütt Marie? He will versöken, ehr veel bi sik to hebben,

villicht  ok mal  wat  länger  as  blots  an’t  Wekenenn.  Mona un he,  se  hebbt  dat  nich  henkregen

mitenanner. Vörbi, vörbi ..., he schuddert. Nu man nich melanchoolsch warrn.

He kickt op den Kalenner över den Schrievdisch: 10. Mai 2021 – un naher is Tilda sien Fru.

Tilda, de smucke blonne Fru mit de blauen Ogen. Mitünner dünkt em, dat se to eernsthaftig is, man

vundaag will he ehr lachen sehn, ehr in’n Arm nehmen un vergnöögt mit ehr in de Kamera kieken.

Tildas  un sien Kinner  schöllt  doch laterhen en glücklich  Bruutpoor  to  sehn kriegen.  Kloor,  de

Tieden sünd snaaksch un anners, man dat warrt ok mal beter warrn. He süüfzt liesen.

Ach ja, he mutt ja ok en Mask mitnehmen hen na dat Standsamt.

He will ehr woll Glück bringen un mit ehr tosamen twee, villicht dree Kinner grootmaken. De

Arbeit warrt se sik delen, dat is al mal kloor.

Hannes  smuustert  un  bringt  noch  eenmal  sien  Hoor  mit  en  beten  Gel  op  Schick.  In  de

Jackentasch drückt em en lütt Etui mit twee gollen Ringen.
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