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Vrij rond te sturen; nait zo mor wat over-

nemen van schriever/schriefster.  

 
Op de webstee www.kreuzekeuze.nl  kin 
je dizze en  de veurege òfleverns vinden. 
Binnenhoalen en oetprinten kin doar ook. 
 
Dit was veur Bert en Henk de leste  
Kreuze. 
Wel wil t overnemen? 
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Bie mien leste Kreuze 
 

In meert 2011 vuil mien oge op n artikel in t Dagblad van het 
Noorden: n Grunneger tiedschrift mit de noam Kreuze was op 
zuik noar n nije tekstredakteur. Kreuze … dat kwam mie nait 
bekend veur, wat zol dat wezen? n Digitoal tiedschrift veur 
elkenaine dij Grunnegs schrieven kin, zoveul wuir mie dudelk. 
Bie n kiekje op dij webstee bleek t mie toch wél aargens     
bekend veur te kommen. Was k der den es n moal veurbie 
kommen, zunder der wieder acht op te sloagen? Kreuze was 
wel ain van de best bewoarde gehaaimen in de Grunneger 
toalwereld. 

 

Uut t DvhN-artikel bleek, vanzulf, dat je 'wat hebben mouten' 
mit de Grunneger toal. Grunnegs proaten dee k altied al en    
t lezen ging mie ook goud òf, deur de bouken van Jan J. Boer 
dij bie mien ollu in d'kaaste stonden. Schrieven ging bie mie 
nog mainst in t Nederlands. In t Grunnegs haar k al wel pe-
baaierd … mor (zo denken meer begunnende Grunneger 
schrievers) wèl wol dat nou lezen? Aan mien spèllen kon t 
nait liggen, mit Siemon Reker zien buutswoordenboukje in 
huus. Dat 'wat hebben' mit de Grunneger toal zat wel goud, in 
woord en geschrift. 

 

Dat leek mie wel wat tou, dat Kreuze. k Heb mor es n berichie stuurd. Doar wuir positief op reageerd 
en de redakteurs wollen kommen te proaten. Zo muik k kennis mit Jan Blaauw en Henk de Weerd, twij 
laifhebbers van de Grunneger toal, dij mit heur tiedschrift benoam n podium baiden wollen aan Grun-
neger schrievers woarveur nait altied stee was en is in Krödde en Toal en Taiken. Zai zagen der wel 
wat in om Jan zien toaken aan mie in handen te geven en ik haar der zin aan om mit dat waark te be-
gunnen. Zo bin k in de Grunneger toalwereld te lande kommen.  

 

k Kreeg veul positieve reaksies op mien redakteurschop. En k bin al gaauw nuver aan t waark zet: noa 
t bericht dat je schrieverij in t vervolg noar mie insturen mozzen, kreeg k sikkom votdoadelk d’eerste 
biedroagen toustuurd. Doar haar geliek al n bult oardeghaid aan en k leerde der ook meer van over de 
Grunneger toal. En t leren is tot aan dit nummer tou deurgoan. k Leuf dat k mien waark mainsttied noar 
joen tevredenhaid doan heb, mor k heb ook wel kritiek van schrievers kregen. Veur n enkeling het dat 
n reden west om nait meer in Kreuze te schrieven. k Kin wel zeggen dat k t altied noar mien beste wai-
ten doan heb. 

 

Geern daank ik Jan Blaauw, dij mit ale vertraauwen zien waark aan mie overdroagen het, en Henk de 
Weerd, veur de soamenwaarken van om en bie 11½ joar. k Daank elkenaine dij Kreuze volgd en lezen 
het via e-mail, facebook of op wat veur menaaier den ook, veur d'aandacht dij wie zeuventien joargan-
gen + ain nummer (dizze Kreuze is al d'achttiende joargang) van joe kregen hebben. En vanzulf gaait 
slim veul daank uut noar de schrievers, dij altied weer schiere biedroagen leverd hebben. Want zunder 
schrievers zol der ja gain Kreuze wezen. 

 

Ik blief veur miezulf aan d'loop mit Grunnegs schrieven, in elk gevaal op mien aigen webstee https://
www.bertwijnholds.nl/, woarmit k meer doun mout en wil. Wieder wil k nog kieken of k mie inzetten blie-
ven kin veur de Grunneger toal … nait meer as tekstredakteur, mor meugelk wel op aander menaaiern. 
Wèl wait heur of zai je in de toukomst nog van of over mie of komve nander nog es n moal tegen in de 
Grunneger toalwereld. Veur nou wìns k joe t alderbeste. Moi. 

 

Bert Wijnholds 
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Honderd Kreuzes 
Feest?.......of toch nait? 

 
100 Kreuzes, 17 joargangen, Wat vlogt de tied. t Liekt nog zo kört leden dat t eerste nummer uutkwam 
mor t kin wezen dat t vlaigen van de tied mit leeftied te moaken het. Loaten wie t doar mor op holden. 
k Zet even wat op n riege: 
 
2005: Noa 38 joar waarken in t onderwies kon k nog net gebruuk moaken van de VUT-regeling. 
Even biekommen, niks aan de kop, dat leek mie wel wat. Dat was ook wel zo, mor noa verloop van 
tied begon t toch weer te krieweln. Je willen toch wat omhanden hebben. Buurman even wiederop 
haar heurd dat k mit de VUT was en kwam langs mit de vroage of k der nait veur vuilde om ‘de herten-
kampcommissie te coördineren’. Ik heb wel wat mit daaier, dat was dus gain perbleem, mor dat k den 
ook de boukholden doun mos, doar haar k nait veul zin in. ‘t Is mor even biegoan’, verzekerde hai mie, 
‘En eh….. most ook n joarverslag moaken en n joaroverzicht van inkomsten en uutgoaven, mor dat 
stelt ook niks veur’. 
Joe roaden t al……. k bin derin stapt. 
 
Jan Blaauw, n joargenoot van de kweekschool in Winschoot, was joarenlaank direkteur wèst  
van de basesschool in Noordhörn, mor körtsleden ook stopt mit zien waark. Jan vertelde mie dat der  
gelegenhaid was om n kurses Grunnegs te volgen in t dörpshuus. Hai wol zuk der wel veur opgeven 
en of dat ook niks veur mie was. Om n lang verhoal kört te moaken, wie hebben de kurses volgd. 
Jan haar wel es wat in t Grunnegs schreven, mor veur mie was dat nij. As geboren veenkolonioal was 
k vanzulf opgruid mit de Grunneger toal. Mor schrieven is toch wel even wat aans as proaten, doar 
kwam k al gaauw achter.  
 
2006: Noa òfloop van de kurses kwam Jan mit t veurstel om wat te doun mit wat wie opstoken haren. 
Hai was al even aan de loop mit n soort ‘rondzendbraif’ dij hai Kreuze nuimd haar en dij e den as  
droadpost versturen wol. Mìnsen konden dij den vrij deursturen. 
Wie hebben toun besloten om dat mit zien baaident te doun. Jan zol de teksten doun, doar was hai al 
wat meer in thoes, en den zol ik de opmoak doun, omdat ik mie al wat meer in t waarken mit de kom-
pjoeter verdaipt haar.  
 
Wie haren de eerste nummers nog mor net verstuurd, toun k opbèld wui deur Henk Dikkema, n ex-
collega. Wie haren nog geregeld kontakt mit mekoar en zodounde was hai ook op de heugte van t ver-
schienen van Kreuze. ‘Mor woarom allain n rondzendbraif?’, vruig Henk. ‘Woarom gain webstee? Den 
beraaik je veul meer mìnsen’. Hai wol wel n opzetje moaken veur n webstee. k Mos mor even langs-
kommen. Dat leek mie wel schier tou, mor hou mos dat den? k Kon mie wel n beetje redden op de 
kompjoeter, mor n webstee bieholden, dat is wel even n poar stapjes wieder. ‘Gain perbleem’, zee 
Henk, ‘Dat leer k die zo’. En hai het mie dat leerd. Mit valen en opstoan vanzulf. Eerst in ‘Flash’ en 
toun dat nait meer ondersteund wui, in ‘HTML’.  
 
2011: Jan Blaauw is in 2011 stopt as tekstredakteur. Veur hom was 6 joar wel genog. Wie gingen op 
zuik noar n opvolger. En dij dainde zuk aan, n zekere Bert Wijnholds. Wie binnen bie Bert langsgoan 
om te proaten en Bert het ons overtuugd dat e t waark as tekstredakteur wel aan kon. En hai het dat 
meer as woar moakt. Hai bleek de juuste persoon te wezen veur dit waark, ondanks alle bepaarkingen 
woar hai mit te moaken het. Om Kreuze te promoten het e noast de webstee, ook gebruuk moakt van 
aandere kenoalen as Facebook, Linkedin en zien aigen webstee. Zoaken woar Jan en ik nog nait zo 
mit aan de loop waren. 
 
2022 : Begun dit joar stuurde Bert n berichtje mit de vroage of k even langskommen wol. Hai wol even 
proaten. Ik wos geliek woar t ‘proaten’ over goan zol. En dat bleek te kloppen. Bert wol ook groag nog 
wat aandere dingen doun dij nog op zien verlanglieske stoan en om doar tied veur vrij te moaken, wol  
e wel stoppen mit Kreuze. k Haar doar alle begrip veur. 
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Veur mie is t ook veurbie. t Is goud wèst zo. As Kreuze nog wieder gaait, den mout dat mit nij bloud, 
mit nije ideeën.  
Tot zowied het zuk nog gainaine aanmeld om Kreuze over te nemen, mor wie hebben de hoop nog 
nait opgeven dat dit toch nog gebeurt. Zo nait, den is t nait aans. 
Eerste tied blift nummer 100 nog op de webstee stoan. Zoast nou liekt tot september 2023. 
 
Bedankt  schrievers, lezers en aandere mìnsen dij mitwaarkt hebben om Kreuze 6 moal per joar, 17 
joar laank weer vol te kriegen. Dank aan Jan Blaauw en Henk Dikkema veur wat zai veur Kreuze be-
taikend hebben. En den Bert…..Wat n inzet, wat n deurzetter… Daip respekt. Bedankt !! Goa dat doun 
wast die veurnomen hest.  
 
Schiere feestdoagen en veul zegen in 2023. 
 
Hold joe, 
 
Henk de Weerd 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Slim körte verhoaltjesSlim körte verhoaltjesSlim körte verhoaltjesSlim körte verhoaltjes 

 

Kreuze-jamboree 
 
De honderdste Kreuze-jamboree is aan gaang. Toalpadvinders zuiken thoes 
op t schaarm noar keuzewelpkes. Wèl? Woar? Hopman Henk verkent t pad 
onder meulens, bie wolverasters en damhekken. Commandocentrum wordt 
aanstuurd deur hopman Bert. Belhoamels Pé en Rinus, Akela Alina, 
miljonair Burdy, Tou even doe, Wia, Harrie Diefklaai, Ricketiktok, Dou Ais 
Aans Wat en Inge zuiken in t Faceboukbos. Scouts Alex en Fries kniezen 
bie n Ziggokampement, d’ainzoame kouknechtjes zitten in n Gordioanse 
knup.  
2023 wordt dokeg, woar gaait dit hen? Welkse loze Lord zugt nije hopman-
nen of Akela’s veur t Kreuzedoolhof? 
 
Gerhard P.J. Jansema 

t Kin aalmoal goud kommen 
 
Aan t ende van t joar 
Zingen wie mit mekoar: 
'Komt allen tesoamen’ en ‘vrede op eerde’. 
Hebben dizze woorden nog veul weerde ? 
 
Woar mensen aal minder soamenkommen, 
vrede roeg versteurd wordt deur bommen. 
Voak t ik boven t wie wordt steld 
En alles draait om macht en geld. 
 
Welke bosschop hebben wie mekoar te geven? 
Want staait nait aargens goud omschreven: 
'Gij zult …' dat deur élk wordt beleden, 
Mor deur mennegain mit vouten wordt treden. 
 
Toch n moment van bezinnen is nait verkeerd 
Want men zegt toch: beter ten haalve keerd … 
Wel wait komt men din mekoar weer tegen 
Om oprecht te zeggen: veul haail en zegen. 
 
Trijnko Pelgrim 
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Dooie knötwilgen 1 
 
Joar of wat leden binnen knötwilgen bie sloot laans poot. Mainste 
stoaken binnen nuvere bomen worden, aal twij joar worden zai knöt. 
Veur hoes van kammeroad willen vaaier knötwilgen nait gruien.  
Gemainte het ter al twij moal nijen poot, mor t wil nait. Te dreug of te 
nat? Van veujoar binnen der veur daarde moal nijen hìnzet, mor k be-
twievel of zai t dismoal redden. Kammeroad zegt dat hai n dikke hekel 
het aan dij bomen veur zien roamen en is blied dat dij aalsmor dood  
goan. Dat heurend, wait k nou woarom bomen juust dóár nait willen. 
 
 

Dooie knötwilgen 2 
 
Buurman van kammeroad is slim wies mit bomen, dus ook mit dij 
knötwilgen bie weg laans. Muit hom slim dat bomen bie zien buurman 
veur hoes mor aalweg dood goan. Nou dat ter nijen poot binnen, het hai 
bedocht dat hai wilgestoaken ale doagen mor even wotter geven mout. 
Din mout t ja goud kommen. Dou man mie t vertelde kon k laggen nait 
loaten. Hai keek mie verbaldereerd aan en vruig mie woarom k zo lag-
gen mos. k Heb hom mor nait wiezer moakt. Mout deur mie gain hikhak-
kerij maank buren kommen. 
 
Nane van der Molen 
 
 
 
 
 
 

 
Hond 
 
Dizze zummer haren wie hond van kinder in hoes. Hoast drij week. t 
Was even wennen. Deuren dichtholden, aans was ze zo vot. Wie laipen 
mit hond, drijmoal doags, kwamen buren ook mit hond tegen en mouken 
proatje. 
Hond kon n poar kunstjes, zo as zit-poot-high five. Bie NEE gaf ze gain 
oasem. Wel haar ze veul energie. Veur ons aan ging ze noar heur 
sloapplek, in bench mit deur open. 
Mor n jonge hond gaait op onderzuik oet. Onder baank zit n gat in 
beklaiden, t holtwaark is aanvreten en drij kuzzens binnen verropt. 
Wie missen hond wel. 
 
Kunny Luchtenberg 
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Tradities 
 
Doagen zo tussen Kerst en Nijjoar geven mie n biezunder gevuil. k Heb wìnst noar dij der nait meer 
binnen. Mor t leven gaait deur en as k mien kerstspul van zolder hoal, begunt t mainsttied al. Grode 
rooie baal van middelste zeun hang k as eerste op en n aigen gemoakte kerstman van n lege wc rol, k 
kin hom nait votgooien. En nait te vergeten kerstengel boven in boom. Ieder joar is e der weer bie. t Is 
aigenlieks mien pa, dij hom ooit zulf moakt het. 
Op toavel ligt n klaid, k heb netuurlek zulf gemoakte dingen en kloarkochte, mor dij worden voal van t 
wassen en wien- en vetvlekken moaken ze ook nait mooier. k Heb n olderwetse peuletaik van rood 
gebloumd ketoen van moeke. Compleet mit knopen (n peule is n kuzzen en n taik is n overtrek). Dij 
paast mooi bie mien boudeltje. k Zet moekes dekschoalen der op, ook al binnen der verschaaiden 
hakjes oet en paast t nait goud bie nkander. Wel is t aalmoal wit. 
t Vertelt n aigen verhoal, t geft n gevuil van vrouger en as vanzulf komt mien kerststemmen.  
Sukkeloabekers mit n kerstboom, snijpop en kerstman nog van ons jonges kommen op batterij. 
Schaande genog is der veureg joar n beker sneuveld, klaaindochter is nogal wif, zodounde. Ook cd’s 
mit verskes kommen weer bie, al was t wel even omschoakeln van stoomboot noar Rudolf mit zien 
rooie neus. Lutjewicht zingt in eerste weken van t nije joar nog Jingle Bells en ropt haard ‘hoi’ der tus-
sendeur.  
Wieder versier k t hoes mit kuzzens, lampkes en keerzen. Ik klokker miezulf in n lekkere stoul en 
neem t der van. Bosschoppen heb k genog doan en t olle mout eerst op. En aans stoan der ook nog 
kerstpakketten in kaast. 
Din wordt t oljoar en dat betaikent: euliekouken en appelflappen bakken. En weer dou k n greep in t 
verleden. Bie schoonollu was t traditie: om zes uur kommen, euliekouken eten, mit ananas oet blik en 
nog n stuk kerststol mit roombotter der op en waarme sukkeloamelk. 
Nou bak ik ze in moekes broadpaan, ruier mit schoemspoan, schil appels mit t 'mezzie' van Grootmoe 
en zuik ale schoalen oet baaide femilies bie nkander. 
Ollu binnen der nait meer, euliekouken eten bie ons doun wie net zo, mor ook weer mit n aigentiedse 
varioatsie. Schoondochter haar dit joar bedocht om cupcakes te bakken, mit ham, porrestoulen en 
kees. t Was ais wat aans, mor slim lekker! Rode bèrreklaid laag op toavel, en wie mit kinder en klaain-
kinder der omtou. t Krinkje was weer rond, net as vrouger. 
t Liekt aalmoal zo gewoon, mor veur mie nait. Mit dizze olle spullen en gewoontes sloag k n brug van t 
olle van vrouger en t nije van toukomst. Zo blift t olle toch mit ons mitleven. Ons nije generoatsie maag 
keerskes aansteken, en dat is net zo spannend as vrouger. Mor nou hebben dij van ons bedocht, dat 
as ze keers oetbloazen, ze hom nog n moal aansteken kinnen.  
Hou waarm wil je t hebben! Van waarmte heb je ja nooit teveul. Haile dezembermoand zo tegen twij-
duuster vuil ik dat. 
k Krieg t Dagblad onder ogen en lees, dat tradities holvast geven en schoel. Wereld veraandert en din 
gaait n mìns op zuik noar worrels oet t verleden. Om dij weer deur te geven aan aigen kinder en 
klaainkinder. En din binnen we der net. Dat is mien gevuil om distied, nuim t bezinnen. k Tel mien ze-
gens en bin blied mit wat wel goud gaait. Op het snijvlak van verleden en toekomst (citoat: Jon van 
Schilt, Dagblad), dus van old noar nij. 
 
Kunny Luchtenberg 
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Kerstmis 
 
Klokslag aacht. Tiedens Midwinter begunt dag ien Leerms din zo’n beetje. Is ja ook laang duuster 
smörns. Mor nog evenkes en doagen worden vannijs laanger. Schane genog is der gain oetzicht op 
snij, aal op regen. Aiglieks heurt ter ja  n dikke loag snij te liggen, zo as ie op kerstkoarten zain kinnen. 
Zo as ien vrougerdoagen. Zai t veur mie ien mien herinnerns. Stèl joe ais veur.  
n Loag snij op sleepdak van ol smederij en op rooie pannen van nog ollere Donatuskerk, snij op graf-
stainen en op hegen rondom kerk, snij bovenop Leermster vlint, snij op gras en op pad en weg. Wat 
bandensporen der deur van auto’s en fietsen. Bomen wit van riep. Even loater zet zun haile boudel glìn 
ien schienwaarper. Joa, dat is pas winter. 
Ankommend week is elkenain vrij, veul lu goan der din even tussenoet, even n raaiske moaken, lekker 
oet eten of gewoon op veziede. Mor dizze week het elkenain t nog slim drok. Ook ien mien kop is t drok. 
Schriefkederij zulf kost  din meschain wel nait veul tied, mor kop mout aal leeg wezen om denken te kin-
nen. n Hail kerwaai om kop leeg te kriegen ien dizze tied, doar van ales nog mout. Mout omreden t kin. 
Kon t nait din huifde t ook ja nait. Kon der mor wat meer nait dizze tied, denk k sums wel ais. 
t Gaait ons vandoag de dag apmoal goud, mor der is veul van doun en der mout zoveul oetzied zet wor-
den nog. Ales mout ain mitmoaken, overaal aan mitdoun, t liekt wel of der nooit gain ho is. Nee zeggen 
blieft slim stoer. 
k Wil toch nog wat aan schrieven vandoag, n slim kört verhoaltje meschain, beste wìnzen mouten ook 
nog deur oet en aal zukswathìn, mor k wil ook ja n poar doagen biekommen van … joa, van wat ai-
glieks? Wereld is nait roazend moakt, mor wie denken vandoag de dag van aal.  
Wiezulf moaken wereld  mit nkander roazend. En woartou? Doar gaait t hìn, eer k ter op verdocht bin, 
zit k al weer achter computer en begun aan n gedicht over deksels roazende wereld. 
k Mout aiglieks eerst mit kerstboom veur dörp aan loop. Mout mit nog wat jonges hoald worden en op-
zet en lampkes mouten der ien. Kerstboom komt aal joar stoef bie Leermster vlint te stoan. Lampkes 
blieven branden tot Drijkeunegen. Stroalen rusten oet as t nait waait en din binnen lu ook kaalm zo as t 
heurt ien dizze tied van t joar. Bie dikke wiend slingern lampkes wild hinneweer. Din wordt t lu vot-
doadelk ook roeg ien kop en is t doan mit kaalm overdenken van dingen. Lampkes slingerden òflopen 
joaren veul te veul veur elkenain. Loatve hopen dat t van t joar kaalm is mit slingerderij ien mien, mor 
ook ien joen binnenste. Din nog bloots wat snij der bie en kloar is Kees!  
Kaalme midwinterdoagen, gelukkeg Nij-Joar apmoal en vree op eerde. 
 
Nane van der Molen 
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Laifde in t leven 
 
Doe dust dien best 
noar eer en gewaiten. 
Van minsen swaart moaken 
wilst nait waiten.  
Laifde meldt zok 
in zoveule kleuren. 
t Leven is te kört 
om laank te zeuren. 

 
 
Minselkhaid in regeltjeslaand 
 
Deur minsen mit macht 
worden ons wetten geven 
mit aalderhaande regels 
om noa te leven. 
Over regeltjes kinst 
laank klieren en mieren. 
Most aaltied streng wezen 
of letst teugels vieren? 
 
Veur t voaderlaand vot leven 
laaidt tot n aarm verdrait. 
Mor wordt goud veurbeeld 
den geven deur d'overhaid? 
Let men joaren d'haile boudel  
op zien beloop  
den wordt t bestoan n toesternust 
vol vaalze hoop. 
 
Zo aibels voak is n zoak 
nait enkeld wit of swaart. 
Ast goud heurst noar n aander, 
volgst stim van t aigen haart. 
Sloet aan bie t koor van klaaine lu 
van t zuver laid 
dat aal vannijs vertelt 
van waarme minselkhaid.         
 

 
Neuspoliepje 
 
Doe - mien poliepje - mien poliepje. 
Wast doe mor zo'n beschaaiden tiepje 
dij stil groter gruit tussen t gewas.     
Woarst nou zitst komst doe mie min van pas. 
 
 
Henk Puister 
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Doene mus 
(Noar n old foabeltje) 
 
Mus haar zès gaarstkorrels vonden en legde dij ien n schuddeltje mit wotter ien zun. ‘Wat dustoe do-
ar?' vroug moeske. 
'k Wil bier braauwen,' zee mus. 
‘Bier braauwen mit zès gaarstkorrels en n beetje wotter? Dat wil k wel ais zain’, zee moes. 
Noa n pooske nam mus n stuk of wat slokjes van wotter en begon votdoadelk te waggelbainen en te 
slingern asof e doen was. t Zol toch nait woar wezen, docht moes. 
Kat haar mus en bierbraauwerij al n zetje ien de goaten holden en dou mus dee asof e doen was, 
sprong kat ter op òf en zee: ’Hap!’ 
‘k Zaag t al wel aan kommen,’ zee moes, ’as ie joe veurdoun as ain dij ie nait binnen, gaait t aaltied 
mis!’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Haardloperij 
(Noar n olle foabel) 
 

As hoas por tegenkwam, kon hoas t nait loaten om por te nittjen dat dij zo loi was en zo troag. ‘Dus ter 
ja dien haile levent over om n stuk laand over te steken doe-laangzoam-aan.’ 
Op n duur wer por geklier zat en wol vroak. Hai mouk n òfsproak mit zien neefke dij aan t ìnne van 
bospad wonen dee, om hom te helpen hoas ien hemd te zetten. Dat leek zien neef wel wat tou. 
Duurde n haile zet eer por weerom was, mor n dag of wat loater kwam hoas hom weer ien muit en dij 
raip: ’Schait toch es op. Wanneer stopstoe ais mit mie aalvot veur vouten te lopen?’ 
‘Dat dou k zo gaauw astoe net zo vlug as mie noar dikke vlint aan ìnd van bospad runnen kins.’ 
Hoas wis nait wat of hai heurde. Votdoadelk zee e, dat hai om n goldstuk wedden wol mit por, dat hai 
der veul vlugger hìn runnen kon din t troage daaier. Weddenschop ging deur en doar stoof hoas al hìn. 
Aan ìnd van bospad bleef hoas bie vlint stoan en keek om woar of por bleef, mor dij zat al bovenop 
stain en zee dat hai der al n zetje was. Hoas was stomverboasd. ‘Nog n moal?' vroug por. Joa, dat 
ging aan. Ars kars mars en vot was hoas al weer. Mor ook nou was por der vannijs as eerste. Hoas het 
por twij goldstukken betoald en het nooit deur kregen hou por hom deroet rund haar en hom zo aibels 
te groazen nomen haar. 
 
 
Nane van der Molen 



 12 

 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernadje Waf Waf 
 
Ien n ol hoes ien Ikswerd was n man mit zien vraauw aan proat. Heur hoes ston aan Dörpsstroat. Veul 
volk op stroat zaags mor betuun. Winkels wazzen der nait meer. Minsen kochden nait meer ien aigen 
dörp. En zo wazzen winkels ain noa aner sloten. 
Hoeskoamer van t span, Bernad en Annie, haar n bult van joaren zeuventeg. Zai wazzen ien dij tied 
traauwd worren, baaident twijentwinneg joar old. Dat dij mit n joar aal zeuventeg werren, kons mor 
zuneg zain. Zai haren baaident n kleurspoulen deur t hoar en nog pelzaaier ien t levent ook.  
Tegen muren aan stonnen donkerbroene kaasten. t Ol behangselpampier was n bult van zien kleur 
kwiet. Mor zaags nog broene en oeraanje vörmen. Bernad en Annie zatten ien staarke holten stoulen 
mit sleetse kuzzens. 
Hai zee tegen Annie: 't Jeukte mien bruier ien joaren zeuventeg doar midden ien Stad. Otto huurde  
koamers op n bovenwonen. Wais dat nog? Wie binnen der wel west.' 
'Hou jeuken … ?' vroug Annie. 
'No, Otto wol krekt as thoes bie pa en moeke daaiern hemmen en doeven hollen. Ons ollen haren vo-
gels en houner. Otto haar thoes sallemanners ien n gloazen bak te stinken. En doar ien Stad aan t 
waark en op koamers, wol hai weer zuks goud hemmen. Bloumen en cactuzzen mozzen der ook kom-
men. Dat jeukte hom.' 
'O joa, doar kwam trammelant van, nait …?' zee Annie. 
'Joa wis. Van zien huurboas moggen der gain daaiern ien hoes. Mor Otto dee t aal. Sallemanners, dat 
vil nait zo op. Mor doeven hollen, doar was gain roemte veur. Doarveur mos hai stiekom n hok baauwen 
op zien noabers pladde dak. Mor dat hok kwam der aal. Dou t dak van zien noabers begunde te lekken 
mos Otto betoalen.' Bernad kreeg n fotobouk van toaveltje òf. 'Kiek,' zee hai en langde t openvollen 
bouk aan Annie over. 'Wais nog, Otto ien Stad mit zien widde doefkes?' Op foto ston zien bruier mit 
boardje en laank hoar. Op raand van t hok zatten vief widde doefkes. Zai loerden fotogroaf aan. 
'Binnen foto’s van die, nait?' zee Annie. 
'Joa, ik haar n fototoustel,' zee hai, 'kiek even op volgende bladzie …' Ook dizze foto’s haar Annie 
voaker zain. 
'Doar,' zee Bernad, 'doar hes Otto mit n gloazen bak mit daaierkes. Ien bak lagen vlintjes en der gruiden 
mos en plantjes ien. Otto zien bèr ston noast dij gloazen bak. As hai baisjes bekieken wol, din ging hai 
der bie liggen.' 
'Otto haar ook vizzen,' zee Annie, 'hai haar dunkt mie twij koamers, n keuken en n plee?' 
'Joa, dat main k ook. Hai sleepte aalgedureg wat aan, zo as kikkers en hoagedizzen. En doar haar hai 
apmoal bakken veur. Hai ging ien zien vrije tied noar zukse winkels tou. Dou mie t fotobouk mor weer! 
En joa, dou is hai doar votgoan noa dat lekke dak van zien noabers. Ook loader ien aner wonens was t 
sikkom nait te doun om daaiern te hollen. Mor op t heden is t feest! Otto is schatriek! Hai het sinten won-
nen ien lödderij. Otto is op zuik noar n hoes ien Ikswerd en wil mit ons n daaierntoen begunnen!' Bernad 
trommelde op fotobouk dij op zien schoot laag. 
Joa, Otto was bie Bernad west. Dij lèste waarkte veur pelzaaier nog twij mirregs ien week. Was dou vrij 
van t waark west. Annie kon t nait wachten en was vot. Otto was n joar jonger as zien bruier en haar n 
pries wonnen ien lödderij. Wis nait hou hai zien sinten apmoal spendaaiern mos, mor haar aal ien t zin 
om ien Ikswerd n daaierntoenboudeltje begunnen. 
Bernad keek Annie ais daip aan ien heur schiere, blaauwe ogen. 'Otto het ons neudeg. Wie mouten 
hom helpen mit honnen en slangen. Eerst wil hai jonge honnen kopen. Van dij swaarde woakhonnen mit 
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krulhoar. En der kommen gloazen bakken ien zien nije hoes. Kommen bie ons ook bakken ien hoes. 
Doar kommen leventege slangen ien. Hai vroug of wie veur hom jonge honnen grootbringen willen. En 
of wie mit heur noar n honnenkurses tou willen.' 
'Ho …' zee Annie, 'dat kin nait! Doe bis nog twij mirregs aan t waark. En mout k doar din allinneg veur 
opdraaien?' 
'Hai wil der veur betoalen … Eerst kriegen wie slangen. Mor, zo is mien gedachte, honnen doar hem-
men wie n pìns vol waark van. En wie hemmen haildal niks op mit honnen.' Bernad trommelde nog n 
moal mit vingers op omslag van fotobouk. 
'Woarom mout hai der zoveul hemmen?' vroug Annie. 
Bernad gnivvelde. 'Om hom te bewoaken. Otto is riek. Hai is baang dat boeven hom beroven. Ien aal 
zien koamers mouten woakhonnen lopen. Ook ien boeten, ien schuren, overaal …' 
Op dij ovenblik wer t stil ien koamer. Annie tuurde deur t roam. Wat n maal verhoal. Takken van n boom 
aan overkaant van stroat wazzen sikkom koal. n Poar kleurde bloaren trilden nog ien wiend. Van n aner 
boom, vot achter dij eerste, dwarrelde n blad omdeel. Deur lichtgrieze wolken stroalden zunnestroaltjes. 
Ien ainen vloog n hanska stoef bie t roam laans. Annie schrok der van. 
Bernad zee: 'Dat gedou mit honnen dat willen wie nait, hè?' 
Annie schudde van nee. Ien ainen brak zun haildal deur. Zai keek ien t zunlicht. Keek dou heur man 
aan. 'Slangen … Bernad … wat is dien bruier n gekke kerel! En wais dat wie din ook moezen hollen 
mouten? Slangen vreten leventege moezen en rötten op.' 
'Joa,' zee hai, 'dat is Otto… t mout aaltied apaart.' 
'En dat waf, waf …' zee Annie, 'doar kinnen wie gek van worren!' 
'Joa, haile daag waf, waf en mit noame: keudels …' Bernad begunde te housten. No heurde t of hai 
zulm n hond was. 'Waf, waf, waf.' 
Annie keek hom schrikachteg aan. 
'Komt van t laggen,' kwam ter oet, 'ik kin nait over honnenhoar …' Weer mos hai laggen en housten tou-
gelieks. Nog n moal heurde t of Bernad zulm n hond was. 
'Hier kommen gain honnen ien hoes, Bernadje Waf Waf,' zee Annie stoensk. 'En het Otto wel zoveul 
sinten wonnen? Is doar bewies van Bernadje Waf Waf? Wais wat ik dink? n Kienerhaand dij is gaauw 
vuld! Zel t zo nait weden?' 
'k Heb haildal gain bewies van n pries ien lödderij zain …' gaf Bernad antwoord, 't kin vanzulm ook wel 
n belon weden. n Prikje der ien en dij is vot. Wat flaren kleurd gummi zigs nog ien t ronne vlaigen. En 
dat was t din.' 
Hai kwam ien t ìn en ging op grond zitten. Dat ging hom goud òf veur zien leeftied. Kwam dou op han-
nen en vouten stoareg aan op zien vraauw òf. Gromde as n hond. 
'Nee, Bernadje Waf Waf, nait bieten!' raip zien laiverd. 
'Waf, waf,' blafte Bernad en loerde noar heur trabbelnde dikke baintjes … 

 

 
Eldert Ameling 
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Gedichten van P.J. Werkman (Lains, 1880, bruier 
van De Ploeg-kunstenoar H.N. Werkman) in t 
Grunnegs zo as hai t doudestieds schreef. 
 
 

 
De overjas 
 
Joacob Laps studaaiert veur doomie 
Ien Amsterdam. 
t Sprak noatuurlik, dat zien bruier 
Ais bie hom kwam. 
 
Joacob hoalde dou eerst Iesbrand 
Zulf of van train, 
En dou lait hai aan zien bruier 
De stad ais zain. 
 
Deurdat Amsterdam zoo groot is, 
Wör t hail gauw loat 
En dou trokken zai noar „Polen" 
Ien Kalverstroat. 
  
Hier was nog ain plekje open 
Mooi dicht bie t glas 
En z'ontdeden heur noatuurlek 
Van houd en jas. 
 
Mor de klaierhoaken wazzen  
Aan 't anner èn; 
Kellner brocht heur overjazzen 
Doar doadelk hèn. 
 
Iesbrand keek zoo onder t proaten  
Hailtied op zied, 
Want men roakte hier zien spullen 
Hail makkelk kwiet, 
 
En het zol hem nait gebeuren, 
Dat straks zien jas 
Bie vergizzen of oet moudwil  
D'r nait meer was. 
 
Mor dat kieken, dat kon Joacob 
Nait langer zain; 
„Dat mos loaten, Iesbrand", zee'e 
„Dat dut gainain; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
„Jong, doe bis hier nait ien Klaiwerd, 
„Kiek moar noa mie; 
„Ik zit ook nait aal te draaien; 
Hou komst d'r bie? 
 
„Joa", zee Iesbrand, „dat doe kikze, 
„Huift ook nait, zeg; 
„Want dien overjas, mien jonkje, 
„Is laang al weg." 
 
 
 
 
 

Zuneg Westerwolde 
 

As 'n boer 'n hinne et, 
Din wai 'k, 
Din is of de boer . . .  
Of de hinne zaik. 
 
 

 

 

Zijn er meer zo? 
 

in Terborg 
Doar moakt ze 'n korf; 
In Terwisk 
Doar vangt ze 'n visk; 
In Terhoar 
Doar moakt ze hom kloar; 
Op ’t Haim 
Doar kriegt ze hom in de raim; 
In 't Klooster 
Doar legt ze hom op de rooster. 
 
(Noamen-riemke oet Westerwolle op de  
dörpsnoamen) 
 
 
Jan Sleumer 
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Gain borstklopperij …  
 
… mor vanzulf wel n scholderklopke! 
97 … 98 … 99 … 100! t Honderdste nummer van Kreuze is oet. Wat ducht joe! 
Nou wil ik geern d'oetgevers, Jan, Henk en Bert (echte Grunneger noamen ook, hè) 
bedanken veur heur bedenken, oetgeven, opmoaken enz., enz. Mor veuraal ook veur t plezaaier dat ik 
en wie mit nkander doaraan beleefd hebben. 
Apmoal in joen aigen Grunnegs schrieven meugen ... Wat n plezaaier en genot! Wat n soorten Grun-
negs ook. Mooi man, gloepens mmooi! Ik loat dij twij m's gewoon stoan, omdat der ook nait keken wuir 
of je wel of nait stuttern … of aander gebreken hebben. Dou mor gewoon, den dou je gek genogt. 
Jan waarkte mit aan datteg nummers. n Scholderklopke. Ook aine veur t opstarten. 
Bert begon in nummer 31 en muik de zeuventeg vol. Zien foto dou, lait zain wat hai aal in zien rolstoule 
aan attributen neudeg het. Stoer, dat e Jan opvolgen wol. Van mie n scholderklopke meer. 
Joa, en den Henk: soam mit Jan de starters van n hail mooi initiatief. Meschain nait besevvend houveul 
waark zai zok op d'haals huilen … n Echte deurzetter mit schienboar n hoop vrije tied … Ook mor n 
scholderklopke ekstroa. 
Gain borstklopperij (zollen ze zulf ook nait willen) … paast ook nait veur n 'nummer ain', toch? 
Meschain n knufke van ale schriefsters? Kinnen ze nog even veuroet. 
Op noar … of nait meer … ? Wat t ook wordt, wie zellen t aksepteren mouten. Aan ales komt n end. t Is 
nait aans. 
k Zag net nog, dat de site van Dideldom.com ook al oet de locht is. Vanòf maai haar Jacob Nijboer de 
site nog nait weer aanvuld … k Wil hopen, dat t mit homzulf wel goud gaait (op 20 dezember kwam bie 
de redaksie t bericht binnen dat Jacob oet tied kommen is en zien webstee opheven, mor dat pebaaierd 
wordt om d'inhold over te zetten op n nije webstee).   
Hoop dut leven. Loatve dus mor hopen dat 'ons' Kreuze nog joaren deurgoan kin. Sukses! En veuraal 
bedankt veur de 100 nummers! 
 
Klaas van Zonneveld 

 

 

 

 

 

 

 

Zaacht vaalt snij deel op grond  

wit as n klaid van verbond 
wind roezelt zuitjes deur boom 
bliede bint wie 
karsttied dij komt  
 
Mien denk verwaarmt t verhoal 
wereld karst veur apmoal 
zörgen in t leven dat smelt 
as dit verhoal wort verteld  
 
 

 
 

 

Engeltje in mien kerstboom 
 
engeltje in mien kerstboom 
vlaig mor omdeel 
engeltje in mien kerstboom 
wieske oet mien keel 
 
twij gloazen vleugel-
tjes 
om te goan vlaigen 
hoog oet mien kerst-
boom 
noar omdeel 
 
 
Anna de Vries-Maarhuis 
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Krekt n verhoal oet Biebel 
 
Op n kolde winterdag ree bie ons in t loug n dikke bus, dij op zuik aargens noar was. Gain minsk op 
stroat te zain vanzulm, t was ook aibels kold dij dag. n Hail aaldoagse vrijdagnommerdag, dochde k. 
Dikke bus ging bie ons op maarkplaain stoan, sjefeur dee roam omdeel en zag mie doar stoan mit mien 
fiets aan haand. Sjefeur begunde te proaten mit mie: 'Guten Tag, ist hier ein Asylzentrum?' 
'Moi' zee k, 'wie bitte? Joa,' zee k in mien schierste Duuts. 
Zo ree k veur dikke bus aan noar asielzuikerscentrum bie ons in t loug. 
Veur in bus zat n klaain wichtje dij mit grode swaarde kiekers aan t kieken was noar mie. Zai haar n de-
ken om heur hìn sloagen. Elks haar n deken om zok tou veur kolde. Woar zol dij bus votkommen? n 
Vrumde noam ston der op, wied vot in èlks gevaal, zo te zain. Haildaal vol was bus, òfgeloaden. Zollen 
zai aan vlucht weden … vanaal gaait deur kop, ja. 
Bus draaide t haim op, sjefeur stak zien haand as 'bedaankt' omhoog. 
 
Dag of wat loader bin k ais noar asielzuikers tou goan om n proatje moaken te goan, op wat veur me-
naaier ook. Wichter deden mie oet douken dat dizze lu hail oet Israël ontkommen wazzen. Moanden 
onnerwegens west, mit aal goud en slecht der bie. Zai binnen der nait goud aan tou, wer der mie oet-
stukt. Ain van wichter kwam noar mie tou en zee: 'Wilst doe hier wel n toutaast helpen goan, wie hem-
men verlet om helpers.' 
k Ging mor eefkes in binhoes om lu n haand te geven en 'wilkommen' zeggen. Zo tumelde k in n spin-
web van lu dij mie nait begriepen konnen en ik heur nait. Mor mit haanden en vouten kom je n ènd, ja. 
Zo ben k in e kun kommen mit dizze lu oet Israël. Stoareg aan kinde k noamen, mor stoer is t. Dat aine 
wichtje dij zo klaain leek, was dat ainmoal nait, zai wazzen apmoal nait groot. Dij lutje wicht is n maaid 
van om en bie viefentwinneg joar old. Mainstentied zit zai bie mie aan toavel óf is mie aan t helpen. Ma-
ria hait zai, mor wort Magdalena nuimd. Krekt zo'n boudel as hier, as ain Kneels hait, nuimen wie hom 
Geert. 
Ain van wichter dee mie oet douken dat dij Magdalena in n tehoes zeten haar, zai was ja nait ver-
traauwd om lös te lopen. Dokters haren van aal mit heur ommaans had mit pillen en woarzeggers en 
striekers. Ook in Duutslaand was zai onner behanneln west. Zo'n strieker haar zegd dat zai zeuven 
kwoade gaisten in zok haar. Doarom dee zai zo maal, der kon ja gain minsk wat mit heur worren. Zai 
zol beder worden as zai bie lu in n hoes touhollen zol. 
t Wer der nait beder op, zai was aal voak votlopen. Ook hier dee zai dat. 
 
Zo kon t der heergoan dat zai noar UMCG in stad òfraaisde. Mit n plestieken puut, meer nait. k Bin der 
miesderg van west, k wol heur zo geern bie mie in beurt hemmen. Mie veurnomen om Magdalena op te 
goan zuiken in zaikenhoes. 
Gain goud nijs kwam der oet Stad. Zai was haildaal in toeze mit heurzulf. 
Wichter wazzen bie dokter west en dij zee dat t goud weden zol dat zai noar n femilie òfraaisde dij heur 
helpen konnen mit heur kwoal. 'Dat kwoade in heur is vot,' zee dokter Mit pillen en poeders kinnen zai 
heur kwoal n klaain beetje in bedwang hollen.  
Wie binnen n end op glee mit Magdalena. Wichter hemmen goud omdenken noar heur had. Mor ja, 
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woar mos zai noartou? 
Dou kwam mie der wat in t zin. Zai komt oet Israël en wie hemmen stoef bie Röppen 'Bethlehem' liggen, 
n ploats dij zo hait. Zol dat wat weden? 
k Bin der ais op òfgoan of doar n stee veur dizze wicht was. Wie hemmen heur t zain loaten. Mit heur 
aan proat west, mit n tolk der bie. Zo is t heergoan dat Magdalena òfraaisde noar Röppen, noar Bethle-
hem. Gain wizzer stee kon der weden, n biebelse noam dij in heur stroatje paast. Magdalena is der nou 
aal weer dik twij joar. Wie kommen voak ais bie nkander. Nederlands leren gaait goud, verstoan doun 
wie t hail schier. 
Heur kwoade gaist is vot, op n goie dag was e aal vot, noeit weerom kommen. Zai het teuverdeus-les 
en mit droadpost kin zai aan proat mit heur femilie in Israël. 
 

t Gaait goud mit Maria Magdalena. Vandoag gaait Maria Magdalena traauwen mit Jaap, dij op boeren-
ploats zien waark het. k Bin getuge veur heur, krekt of zai mien dochter is. Dij wicht in bus mit heur 
broene kiekers, dij is mie bot slim dierboar worden. n Crème traauwklaid het zai aan mit n roeker oet 
Israël. Geluk en laifde op Röppen mit Grunneger ploats Bethlehem as heur thoes. 
 
Anna de Vries-Maarhuis 
 
 
 
 
 

 
Ien kerk 
 
Ien kerk n olle piëtoabeeld. 
t Liggoam swiegend klokkern. 
Òfhaandjende baarmhaarteghaid. 
Gedoanteverwizzeln en t bloud 
brekt. 
 
Holtwurms vreten stoadeg deur.  
Merije hoelt mit kepotte lippen.  
Ontroostboare bedruifdhaid ver- 
goadert nait. 
En k fleer dankboar heur gezicht. 
 
Zundag ien middelaiwse kerk. 
Klokken luden oardeg swoar. 
Trovven deur haartstochtelke 
smaart. 
Bewogen bedend ien geroakt 
weden. 
 
Veur t altoar hangen duustere  
gerdienen. 
As hemel doar achter zitten zol. 
En God op zien troon 
 
 
Folkert Sierts 
(oet zien Grunnegs/Duutse dichtbundel Traainraaize/Reise mit der Bahn, dij in  feberwoarie/meert 2023 

verschient) 
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Sicilioanse rente 
 
Noa schrieversoavend verkeerde ik ien twijstried. Oavend was laank, hoast elk dij n stukje veurdroagen 
mog, nam meer tied as ienpland en ik haar dörst. ‘Mor aal dij swienerommel din, en dij e-nummers,’ zee 
mien innerleke Gutmensch. Gutmensch verloor t spuldje zo gaauw as ik t stuur omgooide en tegen mid-
dernaacht aansloot ien de rieg ‘knorrende baisten’ veur de grode M. n Shotje cafeïne om wakker te blie-
ven achter t stuur, loog mien innerleke òl vent.  
Morzo snoof mie ien dij rieg auto’s ain veurbie. Op fiets. Hai barricadeerde dij poal mit zien brieke Bur-
gers kerelsfiets, gooide zien laange aarms ien n slim soeterg jaske lucht ien en bèlkte tegen de moateg 
betoalde bongel aan aanderkaant proatpoal. Dou gaf hai n trap tegen dij poal aan en bèlkte nog wat 
haarder.  
t Kwam mie der noar veur ik kon deurrieden, mor om nou over dizze kerel en zien fiets hìn te joagen, 
was mie net wat te roar. Terwiel dat kerel prommelnd zien tied nam om n peukje te pielen, Burgers 
ienklemd maank zien bainen, keek hai om hom tou. Of hai nooit denken kind haar dat ien dij auto’s mìn-
sen zaten, kreeg hai mie ienainen ien de smiezen, lait fiets tussen zien bainen valen en swaalkte op 
mien auto tou. Votdoadelk was ik vanzulf wat kwiet aargenswoar op achterbaank dat hoogneudeg zocht 
worden mos, mor hai tikte dranzerg tegen t roam. Swait ston hom veur op kop. Ik begreep dat hai om 
hail aanswat as n shotje cafeïne verlegen zat en kon mie heugen hou daklozen oet mien buurtje ien 
Stad iendertied geern wat zuits aten. Ik nam mie veur om hom din mor n ijsco te kopen en draaide t 
roamke n luk beetje open. 
‘Wil je kipnuggetsss met sssoetsssure sssausss voor me kopen? Ssse willen mij niet helpen asss ik op 

de fietsss kom, ssslaat nergensss op. Hier heb je geld, ik wacht je daarssso wel op.’ Mit elke s spitterde 
kerel aldernoarst. As ik docht haar dat zien jaske soeterg was, din haar ik dat verfrommelde tientje nog 
nait zain dat hai mie ien auto schoof.  
‘Mor ik bin vegetariër!’ piepte ik nog. Kerel en zien Burgers waren al om t houkje. Van dij M. Ik wol zo 
gaauw meugelk van dat groeterge braifke van tien òf en vuilde mie hoast schuldeg dou ik doarmit be-
toalde bie n wichtje mit nuvere noagels aan kassa. Dou ik t puutje mit kipnuggetsss en mien aigen drin-
ken kreeg, ree ik deur noar kerel en drukte hom t puutje en wat wizzelgeld ien handen. ‘Dit isss wel pre-

ciesss genoeg wisssssselgeld, toch? ‘t Isss voor iemand andersss en die wordt altijd heel sssjagrijnig 

alsss ’t niet preciesss klopt,’ sjanterde hai. Dat was ja vanzulf: nait morzo n gebruker op n Burgers was 
hai, mor hai laip ook nog es veur ain dij wat hoger ston ien t kartel. En bie dijgene haar ik nou n schuld 
van om en noabie de twij euro, wat mit Sicilioanse rente gaauwachteg deelkwam op n haalf miljoun mit 
n moand of wat.  
Ik trapte t gaspedoal ien en nam mie veur ien t vervolg te luustern noar mien innerleke Gutmensch. 
Gain grode M meer veur mie. Veurlopeg verteun ik mie nait ien de Veenkelonies – zulfs nait op n schrie-
versoavend. 
 
Ingeborg Nienhuis 
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Colombia 
 
Olguita het pien 
over t haile lief 
 
Bie buurman  
streut ze aal heur piljes 
over toavel oet 
welkent zel ik  
diskeer nemen 
 
Mor as t te slim wordt 
komt Jezus 
loop even mit 
noar zee zegt e din 
 
Maag ik joe wat vroagen 
willen ie asjeblieft 
nait over t woater lopen 
doar krieg ik t van 
op de zenen 
 
Din lustert Jezus  
blift gewoon 
op t strand lopen 
 
Jan Sleumer 
 
 

Zundagmörn in Mokum 

 
Bie Pancakes gaiten wichter komme vol beslag 
Maiwen vreten onbekommerd ol pankouk op 
Eerste lu zitten aan stoetje bie Coffeecompany 
en k roek rook bie Coffeeshop The Otherside 
 
In vrougte fiets ik hier deur Groot Loug 
maank leven, ruiern en roegte 
op weg noar wat stilleghaaid en Bach 
 
Flaren van doezend tongen en toalen  
mingen zuk hui mit klingeln van tram zeuven 
Lege sloapzak en keton binnen verloaten 
swaarver op Singel neusket al in òfvaalbak 
 
Stad opent stoadeg aan heur ogen 
holdt wat komt nog even bezied 
mor netgliek belooft t weer wat 
 
Amsterdam, 3e zundag van Advent 2022 
 
Hanne Wilzing 
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Kerstfeest op t Grunneger plattelaand 
 
Hou loat of t was, wis Jitske nait. Ze laip deur de lange gaang, steun 
zuikend laangs de staang aan de muur en vroug zich òf achter welke 
deur heur koamer ook al weer was. Aan t ende van de gaang was de 
gloazen deur, woarachter de sfeer van gezelleghaid huusde. Deur t 
glas ien lood zag ze lichtjes brannen. De reuk van dennentakken 
kwam heur tegemuit. Was dit de deur van heur koamer? Op elke 
deur was n foto van de bewoner plakt. Ze herkende heur foto. De 
deur kierde open. t Was duuster. Ze knipte t licht aan en zag heur 
bekende spullen. Heur bèrre, twij leunstoulen, d'antieke linnenkaast, 
heur rolloator, dij ze alweer vergeten haar en de kaast met de voas 
van heur ollers noast de foto van heur verloofde, dij vlak veur heur 
traauwen deur n ongeluk om t leven kommen was. Ze haar noeit 
meer n man trovven dij heur grode laifde vervangen kon. 

Op t toaveltje ston de cassetterecorder dij de vraauw van kerk brocht haar. Ze hufde allain mor de 
knop met plakker ien te drukken, den kon ze noar kerkdainst luustern. Ze schoevelde noar ain van de 
stoulen met n kanten klaidje over rugleunen, drukte op knop en heurde t ienlaaidend örgelspel van 
kerstdainst ien heur vertraauwde gemainte. Met heur handen vollen en ogen dicht gaf ze zich over aan 
de woorden van de domnee. De liturgie dij ze van de vraauw kregen haar lag noast de cassetterecor-
der. Ze kon nait meer zo goud lezen, zulfs grootledderliturgie begon veur heur ogen te daanzen. Nee, t 
was beter zo. Òf en tou prevelde ze woorden met ien t gebed. As t zingen begon, leefde ze op, den zat 
ze rechtop ien stoul en zong uut de kop met glim-ogen alle verzen met. Ze leefde zich ien asof ze der-
bie was. 
Noa t amen van de zegen ging ze stoan, pakte heur tas en schoevelde gaang op. Ze laip de lange 
gaang weer deur, kwam veurbie kapstok, pakte n grieze jas dij op heurent leek en trok hom aan. Der 
zat n sjaal ien de maauw, vernam ze, dij dee ze om haals. Ien jaasbuzen von ze handschounen. 
Hailemoal aanklaid om vot te goan, ston ze even loater bie veurdeur, dij nait open wol. Hou kon dat 
nou, ze drukte tegen deur. Woarom wol kerkdeur nait open en woar waren ale mensen? Gelukkeg, 
doar kwam n man met n lange zwaarte jas aan en n houd op. Dat was domnee, zeker. Hai drukte op 
knoppen van n soort telefoon en de deur ging zomor vanzulf open. Zunder om te kieken laip er noar 
boeten en zai schoevelde zaacht achter hom aan. Hai laip met grode stappen en ien ainen bedocht ze 
dat heur rolloator nog ien kerk ston. Ze was hailemoal vergeten dat ze nait goud meer lopen kon, zo 
haar ze pebeerd domnee bie te hollen. 
Zuikend noar holvast greep ze om zich hen en begon te stroekeln. Ze vuilde hou ze heur evenwicht 
verloor en tegen n taxusheeg aanviel, heur tas lag n end verderop. Ze pebeerde ien t ênne te kom-
men, toun n staarke man zich over heur hen boog en vroug of ze zich zeer doan haar. Ze kende de 
man nait. Hulpeloos keek ze ien zien ogen en zee dat ze t aalmoal nait meer wis. 
De man hailp heur ien t ènne en vroug woar ze hen wol, of hai heur aargens hen brengen kon. Ze wis t 
nait meer, t leek wel of ze hailemoal niks meer wis. Dou zag ze veur n verlicht roam van t huus woar 
ze op uutkeken n keerske brannen en heur ogen begonnen te lichten. Ze wis t weer, t was kerstfeest 
en ze wol noar kerk! Ze vertelde de man dat ze noar kerk wol, omdat t kerstfeest was en met kerst 
ging ze altied noar kerk om t evangelie uut Lukas te heuren en te zingen tot Gods eer, te vieren dat de 
Redder geboren was om mensen te verlözzen. 
De man zee dat der op dit mement van dag gain kerkdainsten hollen werden en t kerstfeest van zun-
dagsschoul was ook al òflopen, hai haar nog noar de kiender zwaaid en zich òfvroagd of ze tegenwor-
reg nog n boukje kedo kregen net als vrouger. Dou er t teleursteld gezicht zag van de hulpeloze 
vraauw, kwam der n gedachte ien hom op. Hai kende n boer dij op zien aarf n kerkje baauwd haar en 
ien dat kerkje werden wel es traauwdainsten hollen en ook wel biezundere kerkdainsten. Op eerste 
kerstdag waren er vast wel kiekers ien dat kerkje op dit uur van de dag. Der speulde ook wel es ain op 
t örgel. Wèl wait, zo te zain moakte t dizze vraauw nait uut of t n kerkdainst was of n zanguurtje, hai 
kon heur der wel hen brengen. Der lag altied wel n Biebel woar er wat uut Lukas lezen kon. Der kwam 
glaans op zien gezicht dou er heur vertelde, dat er heur noar n kerk tou brengen zol woar uut Lukas 
lezen worden zol en woar ze zingen kon tot eer van God. 
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Hai hielp heur ien zien auto en even loater reden ze deur t prachtege laandschop van Grunnen over 
smalle wegjes, schoars verlicht deur valende snijvlokken. Jitskes gezicht stroalde. Met heur tas op 
schoot genoot ze van dit onverwachte autoritje. Wat was t hier mooi, zo stil en vredeg. Overaal zag ze 
boerderijen met verlichte roamen, t was net as vrouger dou ze as jong wichtje bie volle moan noar 
wichterverainen fietste. Alle herinnerns kwamen boven.  
De man keek òf en tou opzied ien t gezicht van d'olle vraauw, dat glaansde ien weerschien van licht 
ien t duuster. Hai docht aan zien moeke, dij er net thuusbrocht haar, moakte zich zörgen over heur 
geestelke gezondhaid. Ze ston nou al host n half joar op de liest veur t Hofke. Wat haar ze genoten 
van dizze mirreg. Ze haar t zo mooi vonnen heur kiender weer te zain en t vriendinnetje van Johannes 
te trevven. Ook mos er terugdenken aan zien vraauw, dij vanmörn nog veur hom stoan haar met sme-
kende ogen en vroagd haar of hai den tenminsten nou t Kerst was weer es met noar kerk wol en hou 
er zegd haar dat der juust met Kerst vrede ien kerk weden mos en dat doar veur hom gain vrede was. 
Verdraiteg was ze allain deur uutgoan, kop veurover en schollers noar beneden en hai haar weer ver-
nomen hou ellendeg hai zich der deur vuilde. 
Nou zat er met n olle vraauw ien auto en was onderwegens noar kerk. Hai realiseerde zich ienainen 
dat de vraauw wel es ien t Hofke wonen kon. Hai haar heur vlakbie t Hofke vonnen. t Begon hom du-
delk te worden dat t gedrag van de vraauw goud paasde bie de mensen dij doar woonden. Hai keek 
ien de spaigels en zette auto aan kaant van weg. Hai mos zien vraauw bellen en vroagen of ze t per-
soneel van t Hofke ienformeren wol. Hai zol de vraauw persoonlek noa n poar uur trugbrengen en hai 
zol zien vraauw vroagen of ze met kiender noar t kerkje kommen wol, dat hai doar uut Lukas veurle-
zen zol en of Johannes zien örgelbouk metnemen wol en wat kerstlaidern speulen kon. Hai zol tegen 
heur zeggen dat t hom speet van vanmörn en aal dij keren dat er heur allain noar kerk goan lait. Hai 
zol t goud moaken met zien buurtgenoot uut gemainte en den zol der mörn op twijde kerstdag toch 
vrede ien kerk weden. Den zol er noast zien Irene zitten met n opschoond haart. 
Hai hail zien mobieltje teveurschien, zee tegen de vraauw dat er even n poar mensen bellen mos. 
De vraauw knikte noar hom met heur zaachte ogen en keek weer noar boeten, woar de snij ienmid-
dels liggen bleven was ien t uutstrekt laandschop. 
Met n roem haart startte hai auto, keek noar de vraauw dij hannen weer vollen haar en met ogen dicht 
noast hom zat en zee: 'We zijn er bijna mevrouw, we zullen het kerstfeest van ons leven meemaken.' 
De bliedschop ien de ogen van Jitske was groot. 
De autobanden moakten sporen ien de snij. Ien t schiensel van de lampen dwarrelden aal grodere 
vlokken. Nog even en t kerkje kwam ien zicht. Der braande licht net as ien t theehuus dernoast. n Be-
vraaid gevuil kwaam over hom. 
Met de vraauw ien aarm laip er veurzichteg t brugje over, t kerkpad op en Jitske genoot van de mooie 
kleuren ien t verlichte glas ien lood. 
Johannes speulde op t örgel. Zien vriendinnetje zat ien kerk noast zien laive Irene, heur dochter ston 
achter katheder en bloaderde ien Biebel. Zien schoonzeun stak n poar keersen aan. Met brannende 
ogen en Jitske aan aarm laip er noar wel hom zo laif waren. 
Dou de boer noa zien ronde ien stal de deur van zien kerkje open dee, trof er ain van zien vrunden uut 
n noabureg dörp achter de katheder, uut Lukas aan t lezen, zien huushollen en n olle vraauw dij er nait 
thuusbrengen kon, n stuk of wat bezuikers en n groep verdwoalde Pieterpadlopers, rugzakken ien t 
gaangpad, brannende keersen, de reuk van dennennoalden. Mor wat veuraal opvail, was de vredege 
sfeer dij er hier aantrof. Hai pakte n stoul en ging derbie zitten. Hai keek omhoog en zag Johannes op 
örgelbaank en noast hom zat … zag er t goud … zat doar noast Johannes dij veeholler woar zien 
vrund al joaren met ien onmin leefde om n stuk laand? Baaide mannen kwamen geregeld n kop kovvie 
bie hom drinken hier in zien kerkje. De leste joaren kwamen ze allain nog as ze zeker wissen dat  
d’aander der nait was. Hai haar van baaide kanten t verhoal heurd en haar der zo zien aigen gedach-
ten over. En nou, hier ien zien kerkje, ien ain of aander zanguurtje zo leek t, waren ze der baaiden. Ain 
aan t Biebellezen, aander as hulp van örgenist. Hai was ontroerd dat zien gebeden op dizze biezunde-
re kerstdag hier onder zien ogen verheurd leken te weden. 
 
Weeromraais ien de stille widde oavend mengde n basstem zich met n trillerge soproan ien n waarme 
auto. Ienainen begreep de Grunneger dat t welbehoagen uut t engelnlaid vanoavend heul dichtbie 
kommen was en dat dizze vraauw dij op zien pad kommen was doar n groot aandail in had haar. Ze 



 22 

 22 

waren host bie t Hofke, woar ze ien laifde opvongen werden met waarme sukkeloademelk en n dik plak 
krendestoet met roombodder. Jitske haar n kleur op wangen en heur haile gezicht stroalde dou ze zee: 
'We hebben kerstfeest gevierd in de velden, net als in Efratha en het Engelenlied klonk er heerlijk!' 

 

Coby Poelman– Duisterwinkel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eerste contract 
 
Joen eerste joaren beleef je voak in laifde. Jammer genogt kommen doar ook d'eerste leugens. Joa, 
woar … al is t ook om bestwil. 
Noa november komt de grote dag: vief dezember! Dus mout je joe gedeisd hollen, want den komt e: de 
Sunt! En verdold, den worden de grootste droktemoakers stil. 
Op joen achtste bliekt den voak dat De Sunt aigenlieks ain grote leugen is! 
Luttje Bram kwam bie opa en raip: 'Opa? Wil je mijn contract zien?' 
'Contract?' 
'Ja, wij moesten op school dit contract tekenen.' 
'Oh?' Ik lees: Sinterklaas is een kinderfeest … Jij bent nu 8! Dan wordt je verteld, dat Sinterklaas NIET 

bestaat. Je krijgt dit contract om te verklaren, dat je dit niet vertelt aan de kleintjes. Ik stoa paf! Sunter-
kloas bestaait nait? Hou gek bin je den? 
Ik heur Hans Wiegel nog zeggen: Sinterklaas bestaat! Daar zit ie …!' en wees noar Joop den Uyl. 
Ze kinnen om mie wat … ik blief in hom leuven!Klaas van Zonneveld 
 
 

 
 
 

Dat wil ik nait! 
 
Verduld nog aan tou … wil je n automoatische overbouken veraandern, heb-
ben ze t alweer aans moakt. 'Dat moet u nu zelf doen … Nee, kan niet meer 

op het postkantoor.' t Kon allent nog via de computer. 'Dat is heel gemakkelijk, 

hoor.' 
'Zel best, mor dat wil ik nait. Wie binnen al òfhankelk genogt.' 

'Hebt u geen kinderen die dat even willen doen?' 
'Hè-je nait heurd wat ik zeg?' 
Dat was twijdoezendtwijentwinteg … d'aine veraandern noa d'aander! 
En Co Rona (wel dat ook wezen mag) is der ook nog aal. Zulf kwam e bie ons langs in feberwoarie. Tot 
nou tou nog aal bekòf! 
DIO – badmintonclub – staait op springen (lid). 
De Zunnebloum in Scheemde gaait t stoer (vrijwilleger). 
Dideldom.com van de buis (dailnemer)? 
En den ook nog Kreuze! Mor dij is honderd worden, en den mag je nait kloagen. Mor ik bin wel n poar 
van mien hobby's kwiet en dat moakt mie nait vrolek! 
 
Klaas van Zonneveld 
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Tied vlogt  

 

n Bewogen joar veurbie. 

Dat 2023  rust en vrede mag brengen. 

 

Schiere  feestdoagen en veul zegen in t nijjoar! 
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O P R O U P 

 

Kreuze is op zuik noar nije redakteuren 

m.i.v. jannewoarie 2023 

 

De redaksie van Kreuze het t veurnemen om noa t verschienen van Kreuze 100 heur waark deel te leg-
gen. Doarom binve op zuik noar ain of meer redakteuren dij ons waark overnemen willen. 

 

Waarkzoamheden: 

In ontvangst nemen, noakieken en zoneudeg bewaarken/verbetern van ingezonden teksten. 

Zoneudeg n oproup doun aan lezers veur t insturen van nij waark. 

Rondzendbraif (pdf) opmoaken en ter kontrole veurleggen aan de schrievers. 

Webstee opmoaken veur publikoatsie. 

Beheer van de webstee. 

Beheer van de facebook-bladzie. 

Beheer van adresliest (e-mail) van lezers en schrievers. 

 

Van joe as nije redakteur(en) wordt verwacht dat je: 

Laifhebber binnen van t geschreven Grunnegs. 

Biedroagen willen aan de instandholden en verspraaiden doarvan. 

Haart hebben veur de Grunneger streektoal in aal zien varianten: Hogelaandsters, Oldambtsters, 
Stadjers, Veenkolonioals, Westerkwartiers, Westerwolds … 

Ervoaren hebben mit Grunnegs lezen en schrieven. 

 
Ons oetgangspunt veur t noakieken/verbetern van de spèllen binnen de regels zo as dij deur perf. Sie-
mon Reker op schrift steld binnen in t boukje Groninger Spelling (Stichting t Grunneger Bouk, 1984). 
Veur de zinsbaauw is t bouk Groninger Grammatica In Kort Bestek (Vliedorp, 2021) van Klaas Pieter-
man n goud noaslagwaark. Meer kennis van t Grunnegs en ervoaren mit teksten redigeren binnen nait 
strikt noodzoakelk, mor is wel aan te bevelen. 

 
Kreuze is n tiedschrift veur en deur laifhebbers van de Grunneger schrieftoal. Elkenain kin en mag 
schrieverij insturen, of je der nou net mit begunnen of dat je der al n zet mit aan loop binnen. In t blad is 
stee veur elke vörm van schrieverij. t Huift nait per se op literair nivo, oardeghaid aan t schrieven staait 
veurop. As t mor in t Grunnegs is.  
Kreuze verschient zes moal in t joar, rond t begun van d'oneven moanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


