
Zmitscht (26-01-2009) 

 
Ja, daar kijkt u natuurlijk van op. Is dit een nieuw krentenbrood van bakker Peter of een nieuw 

ijsje door Kees op de markt gebracht?. Een naam van een zomerhuisje wellicht of de 

gezamenlijke horeca uitbaters in Callantsoog hebben een lokaal mix drankje voor de straks 

weer vol zittende terrassen bedacht. Nog niet eens zo’n onaardig idee misschien maar het is 

niets van dat al. En toch heeft het een beetje met Callantsoog te maken. 

Al jaren gaan we, mijn vrouw Tineke en ik, nu en dan naar Biel in Zwitserland. Nee, ook 

weer niet het grote Biel maar een piepklein dorpje op 1300 meter hoogte gelegen in het 

Gomsdal in Wallis. Daar waar de gletscher van de Rhône is gelegen en de rivier dus 

ontspringt. De, dan nog relatief kleine, rivier noemen ze daar de Rotten. 

In dat kleine dorp is een gezellig café, annex restaurant en het is ook nog een hotel met 

eenvoudige kamers. Een echte oude en ouderwetse en berengezellige dorpskroeg met vanzelf 

een centrale stamtafel.  

Een tiental jaren geleden waren we daar, op een avond, een maaltijd aan het nuttigen toen de 

plaatselijke voetbalploeg binnenkwam.  

Oh, nog vergeten te vertellen dat het dorpje Biel onderdeel uit maakt van de gemeente 

Grafschaft bestaande uit drie kleine dorpjes. 

De voetbalploeg maakte het zich gezellig en van lieverlee werden er meer en meer liedjes 

gezongen. Op een zeker moment werden er tekstblaadjes rondgedeeld met de mededeling dat 

dit het plaatselijke volkslied was. Wie kon en wilde mocht meezingen. Het lied had de fraaie 

titel: Grafschaft dü Heimat. De titel was nog te begrijpen maar de verdere tekst was 

geschreven in onvervalst Zwitsers Duits en daar moet je echt wel even induiken. Het refrein 

kon ik al gauw meezingen. Dikke pret natuurlijk. 

Dit jaar beleefden we met onze Zwitserse vrienden weer een korte vakantie in Biel. Op een 

avond trakteerden we ons op een traditionele maaltijd uit de regio die voor ons was klaar 

gemaakt. De waardin Anita, trots op haar kunnen, kwam een praatje met ons maken en ik 

vertelde haar dat ik er ooit het Grafschaftslied had gezongen. Dat kende ze en met haar, en 

een stamgast die het nota bene op zijn mobiele telefoon had staan, zongen we het hele lied. De 

tekst had, en heb, ik nog steeds bij me. Zelfs onze eigen vrienden die een huisje hebben in het 

dorp kenden het niet. Daar sta je dan als bewoner van een kustdorp in Noord Holland een 

plaatselijk volkslied te zingen in de Zwitserse Alpen.  

En nou wat dat zmitscht betreft. Het komt uit een zinnetje van dat lied: zmitscht in 

Gommertal. In het midden van het Gomsdal.  

Het lied daar zingende kwam het in me op dat het ook op Callantsoog kon slaan. Ons 

kustdorp door schoonheid omgeven. Zmitscht  tussen duinen, zee en bollenland.  

Hoe zou het Callantsoger volkslied trouwens klinken in het oorspronkelijke dialect?. 
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