Potje dammen…? Kom maar op!
REPORTAGE
EGBERTJE LEUTSCHER

Egbertje Leutscher is
met 109 de oudste persoon in het Noorden
3 In Nederland zijn
waarschijnlijk nog drie
mensen ouder
3

Door Martin Vlaanderen
Havelte
Koningin Beatrix
wordt ze wel genoemd, de vandaag 109 jaar geworden Egbertje
Leutscher-de Vries uit Havelte.
En niet alleen om haar mooie
jurken, waarvan ze er steevast
elk jaar weer één voor haar verjaardag krijgt. Nee, meer nog
door de wijze waarop ze ’s morgens met rollator een rondje
voor verzorgingshuis De Molenhof loopt. "Heel kras én rechtop",
zeggen bezoeksters Grietje Have-Martens en Geertje Westerbeek-Mager. "En dan zwaait ze
net als de koningin heel gedistingeerd naar iedereen die ze tegenkomt of naar de mensen achter de ramen.
"Vorige week maakten zoon
Geert (67) en dochter Mina (67)
zich even zorgen over hun anders zo fitte moeder. Ze had flinke bronchitis, maar antibiotica
deed al heel snel wonderen. Ze is
weer bijna de oude. Vooral als je

¬ Dochter Mina moedigt bij
het dammen haar moeder
aan. Foto: DvhN/Martin
Vlaanderen
haar vraagt voor een potje dammen, veert ze helemaal op. "Ja,
daar heb ik wel zin in! Kom maar
op." Ze doet de laatste tijd niets
liever, zegt zoon Geert. In de verslaggever ziet Egbertje een nieuwe tegenstander, een nieuwe
kans om te winnen. Egbertje

heeft wit. "Wit begint, zwart
wint", zeg ik, maar het ontgaat
haar. Ze is compleet gefocust op
het spel, de ene zet volgt snel op
de andere. Enthousiasme heeft
plaatsgemaakt voor grote concentratie en gretigheid om te
slaan. Die is zo groot, dat ze wel
wat kansen laat liggen. Mina en
Geert hebben intussen de kant
van hun moeder gekozen en
daarmee is het drie tegen één.
Geert vertelt ondertussen

over zijn moeder. Geboren in Uffelte, getrouwd op 30 april 1926
met Geert Leutscher. Al snel begonnen ze in Wapserveen met
een paar koeien hun eigen boerderij, een paar koeien en wat akkerbouw. Ze was moeder van
vier jongens en twee meisjes.
We stevenen af op een gelijkspel,
maar op het eind laat ze toch wat
steekjes vallen. "Volgend jaar als
ik jarig ben, kom je dan weer?
Dan spelen we nog een potje."

