
Oma’s kukeltjes 
 
 
Oma, Marie Dalmeijer, woonde op boerderij  De Zwaluw, vlakbij de haven van 
Oudeschild. Mijn moeder Geertje en haar twee jongere zussen, Jannie en Paula, 
hebben een heerlijke,  onbezorgde jeugd gehad op de boerderij. Oma vond alles 
best, er was nooit gezeur. Iedereen kon er binnen komen en het gebeurde geregeld 
dat er meer dan 10 paar klompen voor de deur stonden….  
In en om de boerderij was altijd van alles te doen, slootje springen, spelen in het 
hooivak, helpen in de stal, zwemmen achter diek of in de haven. Er waren veel 
beesten op de boerderij, koeien, schapen, varkens, ganzen, kippen, een ket, een 
hond en katten. Het jonge vee ging altijd voor bij oma. Jong en oud, wie kon hielp 
mee, daar werd op gerekend. Achter de kachel zat regelmatig een soggie in de 
lammertijd. 
In het voorjaar gebeurde het een keer dat er een eend op tien eieren zat. Al gauw 
kwamen er 7 kuikentjes uit, die rap op pad gingen. De moedereend was een echte 
kloek, die wou met ‘r kuikentjes mee. Drie eieren lagen nog in het nest en mijn oma 
zei ‘kom meiden, pas op die eend, die mag niet van d’r nest.’ Maar dat viel niet mee. 
De zussen zaten ieder aan een kant op wacht. De eend was niet te houden, 
ontsnapte keer op keer. Probeer maar eens een moeder vast te houden die haar 
kroost achterna  wil.  
Toen kwam oma even kijken. Ze nam de eieren uit het nest. En weet  je wat ze 
deed? Ze stopte ze in haar BH! Haar forse boezem bood voldoende plaats, de eieren 
lagen warm en zacht. Wat later, na koppiestied, moest oma naar de winkel een 
boeskip doen. De meiden gingen mee, want meestal kregen ze wel wat lekkers op 
weg naar de kruidenier. Dit keer een ijsje van een dubbeltje, zonder dat ze hadden 
gezeurd.  
Oma stapte de winkel van Wil Koorn binnen en toen hoorden ze een vreemd 
geluidje, zo’n heel klein zacht gepiep, pieppiep….pieppieppiep. Het klonk door de 
hele winkel, net waar oma liep…. Oma vroeg nog ‘horen jullie dat, wat is dat voor 
geluid?’ En toen ineens riep ze vol schrik ‘mien kukels komme uut!’ 
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