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Ien de bonen 
 
 
Haalf stroekelnd kwam Hoas t achterhoes 
in. Gaauw stevels hìnzetten, din kon e dam-
mee zo speulen. Moeke zol wel thee kloar 
hemmen stoan op t lichtje. En mainsttied 
lagen der op t aanrecht  wel n poar meel-
koekjes. Kon e zo weer vot. Ien keuken 
botste tegen n zuster dij net kieken wol wat 
of doar ien t achterhoes gebeurde. n Grode 
kloetenstamper mit n wit schoet veur. Hai 
mos even rusteg doun, din aaiber was 
laangs wèst vandoag. Hou of hai haitte. 
“Hoas”, zee e.  
Ze haar hom verbiesterd aankeken.  
“Hoas”? vroug ze. 
“Joa, aigliek Hemmo, mor elk zegt Hoas, 
omreden mien lipke, en mien grode oren”. 
Zuster wis t even nait meer. Hoas glunder-
de. Hai mos van zuster mor eefkes veur-
zichteg bie Moeke boven kieken. Moeke zag 
hom ien verwondern op hozevörrels stil veur 
t waigje stoan.  
“Ze hait Trientje”, zee Moeke zaacht.  
“Twientje n mwooi wichtje”, zee Hoas “en ze 
hwet gewlokkeg gwain maal lipke zowas 
ikke. En ze hwet gwewoon lwutje oortjes”.   
Hoas doekte Moeke even stief aan en zag 
dat ze slovve ogen kreeg. Moeke streek 
hom deur t hoar. Hai mos mor gaauw boe-
ten speulen goan. En as e bruier Tjeerd zag, 
mos e hom votdoadelk noar boven sturen. 
Dij mos noamelk op bosschop veur Opa. 
Tjeerd dij net thoeskwam, zee male woor-
den toun hai t heurde. Zuster greep hom vot 
bie t oor.  
“Dat wol ze nait heuren, en zeker nait van 
zo’n grode jong. Hai mos vot noar Moeke, 
en aans kon e ook nog wel n schop onner 
zien kont kriegen”. 
Hoas haar twij oldere bruiers. Tjeerd dij was 
net dattien worden en Onno was bienoa 
twaalf. 
‘Beren van jongen’ zee Hoas zien Pa, ‘en 
veuraal nait makkelk, doar kinnen wie wel 
tien Hemmo’s veur hemmen. Dikke deugnai-
ten, dij bruiers van Hemmo’. 
Mor Opa was n verhoal op zokzulf. Dat was 
veur jonges n dik perbleem. Opa was n vre-
zelk nusterge en stoenze olle man. Hai 
woonde aal joaren ien zien klaain aarbai-
dershoeske net even over t spoor. Groapeg, 
haar gain begrip veur n aander en haile bou-

del laip hom deur. Opa was dik ien de zeu-
venteg en kon mìn lopen. Omreden hai n 
moal mit twij dikke tazzen bosschoppen aan 
t stuur nog even veur traain laangs wol. Hai 
haar traain wel  aankommen heurd en ook 
wel zain. Bomen wazzen net noar beneden. 
Opa docht ‘kulkouk, doar kin k nait op 
wachten’ en ging om bomen hìn. Traain was 
radder en greep hom net bie pakjedroager. 
Opa het weken laang mit n broken heup ien 
t zaikenhoes legen. t Eerste wat e vroug dou 
e doar was: 
“Woar binnen mien bosschoppen??!!”.  
Hoas zien Moeke haar doar zörgen om. Din 
Opa was aal joaren allinneg. Toun jonges 
geboren werden, was Opoe aal laank oet 
tied. Jonges waren nait wies mit Opa. Ze 
mozzen om beurt aal week op bosschop. 
Opa haar din n boukje woar boudel ien ston,  
of hai haar n braifke. En dat wer voak n per-
bleem. As boschoppen din op keukentoavel 
oetpakt wazzen, pakte Opa t boukje of braif-
ke derbie dij e zulf nog haar.  
“Joa mien jong”, zee e din, “dat huif k nait 
hemmen, staait nait op  mien braifke”. Hai 
haar ain van jonges din mit t boukje op pad 
stuurd en zulf nog n braifke moakt, of net 
aansom. En din mozzen jonges weerom mit 
‘verkeerde bosschoppen’.  
Din was t nog nait kloar… Opa mos haile 
boudel mit n stompke potlood noareken. 
Jonges wazzen din mainsttied vot nog nait 
weer thoes. Mozzen voak nog n moal weer-
om, omreden Opa zee dat sìnteboudel nait 
goud was. Opa haitied vergreld en moppern. 
t Was noeit goud.  
t Gebeurde nogaal ains as jonges boeten 
bie achterdeur wazzen, dat Opa vergrèld 
van kwoadens ien t achterhoes ston wel of 
deur op slöt doan haar. Jonges mozzen 
hom dìn dudelk moaken of sleudel op spie-
ker noast achterdeur hong of onner mat lag. 
Bie geluk zat deur din nait op n grundel…. 
Jonges kregen der vot van laangs as deur 
open was. “Wel of dat wel nait ommaans 
had haar!”. Der was gain proaten aan. Toun 
Tjeerd n moal bie t hoeske kwam, heurde 
hai Opa aal van vèr bèlken. Dij zat boven op 
dak, en jong mos votdoadelk plietsie en 
brandweer derbie hoalen, din ze haren  Opa 
zien ledder stolen. Hai kon nait meer van 
dak òf. Tjeerd  op n draf noar plietsieburo. 
Toun plietsie en brandweer der wazzen, 
ston haile buurt aal bie stroat. En Opa op 
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dak mit n dik stuk keboal. Plietsie en brand-
weer zagen annerkaant hoes ledder bie dak  
omhoog stoan. Opa wol noamelk dakpan-
nen op stee leggen en was achter t hoes bie 
ledder omhoog goan. Tou e aan veurkaant 
kloar was, docht e dat ledder vot was. Gro-
de konsternoatsie. Opa wol nait om liek en 
plietsie kon proaten as n grode, ‘ze haren 
ledder stolen en doar was t mit doan’. 
Mainsttied sprak e din mit jonges of, wan-
neer e bie Moeke kwam kovviedrinken. Dij 
mos din bie stroat kloar stoan, as e kwam. 
Haile femilie was bliede noa t traainongeluk, 
dat Opa zien fiets stukkend was en nait 
moakt worden kon. En n nije fiets begrode 
Opa. Allìnt elk was vergeten dat Opoes òlle 
fiets onner n klaid ien t achterhoes ston. 
Moeke heurde van Opa’s buurvraauw dat e 
aal n zetje aan t oefen was mit opstappen. 
Dat wol nait, omreden Opa haitied mit ver-
keerde bain op trapper ston te autopetten, 
en din kon e nait mit anner bain tuzzendeur. 
Buurvraauw haar aal n moal zain dat Opa 
kletsnat mit fiets onner t kreus tou sloot oet 
kwam. En nou mos Moeke kloarstoan en 
hom opvangen as e kwam kovviedrinken, 
din hai kon nait van fiets kommen.  
As e aan t begun van stroat is, begunt e te 
bellen. Fietst nezzo laang hinneweer tot der 
ain aan komt. As t hom te laang duurt, loat e 
zok bie noabers laangoet ien heeg valen. 
Grode goaten ien heeg, Opa krazzen aan 
kop en n winkelhoak ien zien jaske. Kwoad 
op elk en op Moeke dij der niks aan doun 
kin. Nee, van jonges mag Opa aan anner-
kaant spoor blieven. ‘Opa lopt mit 
meulentjes’, mor dat moggen ze van Moeke 
nait zeggen. 
Hoas dronk gaauw ien keuken zien thee op. 
Hai wol vot bie elk laangs om te zeggen dat 
e der n laif klaain zuske bie het. n Aibels 
mooi pòtje mit n goud lipke doar e orreg 
wies mit is. 
‘Twientje, zìen zuske”.  
 
Jan de Jong 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van schoule of 

 
Dij kinder dij nait noar aandre schoule gin-
gen, mozzen de achtste klazze ook nog 
doun, bevel van de Duutsers nog. Dou ik 
van schoule of was, mos ik in hoes helpen, 
der was aaltied genog te doun mit twij klaai-
ne bruiers, mor ik mos ook wat verdainen, 
dat wer kraante rondbrengen. Noa d’oorlog 
kón dat weer en t was “Het Vrije Volk”, 
paasde ook sekuur bie ons hoesholden.  
k Mos der hailmoal mit achter noar t veen, 
weer of gain weer, licht of duuster… Dat 
mos dìn ook nog lopens, fietse was der ja 
nog nait. k Von der niks aan en k was voak 
baange. Der kwam mie aingoal n kerel ach-
terop fietsen en dij wol mie aaltied wel mit-
nemen, toun ook al…. k Heb t nooit doan, 
mor as k t in hoes vertelde, zee moeke aal-
tied dat ik mie nait aanstellen mos. 
Poar moanden loater kreeg moeke bonnen 
veur n nije fietse, n “Veeno”. “n Haile goie”, 
zee pa, hai haar om leuf ik kocht bie Tho-
mas Looyenga, dij was ook fietsenmoaker in 
Midwolle. d’Eerste tied mog ik hom nog nait 
broeken, dat was ja zunde, ik was doar 
veuls te roeg mit…. Fietse het joaren mit-
goan. Toun ik al laank aner waark dee, 
broekte ik hom nog. k Wait t nait zeker 
meer, mor volgens mie heb k hom ook mit-
kregen dou ik in verplegen goan bìn. Der 
wazzen dou best goie fietsen, ook in Mid-
wolle, zesteg joar leden, doch best n mooi 
dörp! 
 

Gepke de Vries-Blaauw 
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t Grode gehaaim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

School gaait oet en n koppel giebelketrienen 
hoast heur noar t fietsenhok om heur iezern 
peerd van staal te hoalen. De vaar ‘A’s ‘ 
hebben mekoar weer vonden, ducht mie. 
Dat binnen, as je t groag waiten wullen, vaar 
wichter van groep zeuven van de 
‘Hagenhofschool’ op t Knoal, noamelk: Am-
ber, Annelot, Aniek en Astrid. Lopend mit 
fiets aan haand lopen ze deur t sluuske, 
over t voutpad en broggetje om noar hoes te 
goan. 
Onderwegens stoan heur ‘kwebbels’ gain 
ogenblik stille. Ze hebben mekoar ok nog 
zoveul te vertellen. Woar t zoaal over gaait, 
zel k nait zo ain, twij, drij, waiten. Ze hebben 
in elks gevaal n bult plezaaier. Slingern heur 
om auto’s en aandre lu, of t niks is. t Iest je 
bie toeren tou. Hou t aal goud gaait? Gelok-
keg zai je as olders aal babbeleguuchies 
nait, dij t jonkvolk op fietse oethoalt.  
Wel t veurstelt, wait k nait vanzölfs. Loater 
bliekt, dat aine van de vaar nog groag even-
pies bie manege langes wil, omreden der 
volgens heur n nij riepeerd kommen is. 
d’Aandern liekt t ok wel wat tou. In goud 
overleg besloeten ze efkes mit te goan. Or-
dentelk rieden ze noast nkander tot aan t 
fietspad, woar ze heur op t voutpad opstel-
len. Verkeersregeloars helpen heur hierzoot 
noar d’ overkaante. 
Noa de ‘rotonde’ stekt het stel over en zörgt 
er veur weer op t fietspad teregte te kom-
men. Krapaan honderd meter loater rieden 
ze schuun overdwaars in richten van sport-
velden. Veur t körfbalveld sloan ze rechtsof. 
Rieden laangs t hekwaark van de ‘Page 
Boulers’, woar smangs n stel oldern as die-
verdoatsie pebaaiern mit n dikke ‘zulvern’ 
koegel stoefaan n klaainere te roaken. Van-
doag is der gain meens te bekennen. t Zel 
heur wel te kold weden.  
n Zetje loater ridt t vaartal t loantje tussen 
atletiek- en tennisboan in. n Dooie boudel is 

t hier. Aiglieks amperaan vertraauwd om 
hier as wichtje of vraauw allent te kommen. 
Veuraal in t duustern of bie twijduustern geft 
dat aigenliek gain pas. Mit heur vaarend 
vaalt t aans tou. Nog evenpies en din binnen 
ze op ploats van bestemmen en kinnen ze t 
nije peerd van Marcel bewondern. Zo wied 
binnen ze dizze raaize aans nait kommen.  
Wel t zain het? … Dut der ok nait tou, mor 
inains moaken wichter mekoar opmaarkzo-
am op n sporttazze dij maank de stroeken 
achter t stiekeldroad bie ‘Blikken Nelis’ 
staait. Blikken Nelis, dat is n klaidkoamer 
van de hockeyverainen. Jonglu springen 
van t rad en stoan riddersloagen en n bedie 
baange noar t veurwaarp te kieken. Zol ain 
van de hockeyers hom meschain verloren 
hebben? Nee, dat kin ja nait! t Liekt wel, of e 
zomor maank de boskes smeten is. Zugt der 
aans nog oardeg nij oet. Zo’n dure tazze 
mieter je doch nait zomor vot. Wat dut dij 
doarzoot? Dit is doch nait normoal? Hou ze 
ok om heur tou loeren, der is gain meens in 
buurde. Vervast gain zuvere kovvie! Noa 
laank verzin, ze kinnen t nait makkelk ains 
worden, zetten zie fietsen aan kaante en 
hail verzichteg lopt t vaartal in richten van t 
roadselachtege veurwaarp. Wat zel der in 
zitten? t Vraauwvolk gedragt heur ja smangs 
as Oagje Nijneers.  
Aine wil t nait waiten veur d’aander, mor zie 
binnen altmoal schietensbenaauwd. Bainen 
trillen heur onder t gat. Doar kin ja van alles 
in zitten. Zie duren sikkom nait onder t droad 
deur te kroepen. Noa veul proat en laank 
dreudeln binnen ze nog even wied. Zie kin-
nen t zuneg ains worden. Wat doun we? 
Zellen we …? Of goan we der vandeur…?  
“Kinnen wie nait beder wachten tot der licht-
kaans aine langes komt?” vroagen wichter 
heur of. Mit ain vout maank de boskes stoan 
ze nog aaltied te rezenaaiern. Zie kommen 
mit heur geteut zo ok nait wieder. 
Harregat, wat is dat?? Van alteroatsie voamt 
elks achteroet. Der kump geluud oet dat ge-
haaimzinnege fertuut. n Hoog jeuzelnde 
toon is dudelk heurboar. Besoesd kieken de 
wichter mekoar aan. Goie road is duur. Al-
lerhaand gedenk schöt heur deur de kop. 
Oetendelk besloeten ze ‘kou bie d’ hoorns’ 
te pakken en tazze oet de stroeken te hoa-
len. Twij van de wichter trekken endelk 
‘stoute schounen’ aan en kriegen tazze. Op 
tonen lopen ze doodstille noar t pad, woar 
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d’aandern heur schieterg mor ok slim benijd 
opwachten. Mor ais kieken wat er in zit. 
Ritssloeten zit nait hailemoal dichte… Is n 
stokske open loaten…Woarveur is dat do-
an?...Zain kinnen zie nog nait biester veule. 
t Haart klopt heur in t haalsgat. Langzoam 
trekken ze rits open. In n haanddouk ligt n 
koedeltje. Allent t snoetje is onbedekt. Ver-
dikkeme n lutje popke! Woar komt dij vot en 
wèl let zokswat hierzoot achter? Dit is ja van 
de rötten besnuvveld! Veul proatjes het t stel 
nait meer. Ze duren t potje nait aan te roa-
ken. t Jaustert, krek n jong poeske. Wat 
nou? Wat motten ze doun? Noa wat kop-
schraberij binnen ze der oet. Hebben van 
aal t denkwaark  biekaant liefzeerde kregen. 
Mitnemen vanzölfs! Annelots voader zel der 
vervast wel road mit waiten.  
Twij goan alvast veuroet. Onderwiel pakken 
d’ aandern heur fietse in ain haand en tus-
sen heur, taze bie d’ handsel in d’aander. 
Totoal verbiesterd sjiestert t twijtaal noar de 
‘Kievit’, woar Annelot woont. Ok hier is de 
konsternoatsie groot. Zokswat hebben ze 
hier ja nog nooit beleefd. Dokter Muilerman 
is gelokkeg thoes. t Echtpoar lopt heur in de 
muite en nemt kostboare loaden over. 
Eerst wordt t zwikkie op keukentoavel zet, 
woarnoa t ‘wonder der netuur’ hail verzich-
teg oet tazze tild wordt. In dij bedrieven 
wordt t popke hailemoal wakker en begönt 
zachies te schraiwen. Ok gain meroakel, as 
der inains zes maalkoppen boven joe ver-
schienen. t Kind het zok vervast n hail aand-
re komst op dizze wereld toudacht. Lutje 
‘kroamvesiede’ stait der op neus en snoede 
bie, as dokter loag veur loag t lutje potje oet-
pakt.  
Altmoal binnen ze slim benijd wat der noa 
de leste douk teveurschien komt. t Bliekt n 
jongske te weden mit alles derop en deraan. 
t Kerelke zit nog onder t bloud. Kin, volgens 
dokter, nog nait slim old weden. Inains piest 
e dokter sikkom over d’ haanden. Mit zien 
reeuw is in aalsgeval niks mis. Dokter nemt t 
lutje ding mit noar zien veurmoalege spreek-
koamer om hom doar nog ais goud te on-
derzuiken.  
Intied kriegen de vinders n glas prik en 
‘hangen omstebeurt aan t droad’  om t 
thoesfront te melden woarom ze hier binnen 
en wat loater thoeskommen. Zie waiten nou 
vervast dat zie dammeet gain rabbelement 
kriegen. t Kind is amperan n poar uur old, 

volgens de dokter, mor wel tiereg. Woar 
zien moeke bleven is, wel t wait mag t zeg-
gen. Maank de kleroazje en maank romtom-
merderij in tazze is noa laang zuiken niks te 
vinden. Gain braifke, edres of noam van 
welks din ok. Plietsie zel der nog n haile toer 
aan kriegen, dit gehaaimzinnege zoakje op 
te lözzen.  
Lichtkaans dat de Hermandad, noa wat 
speurwaark, doch nog achter de verblief-
ploats van zien olden komt. Bar groag zellen 
ze achter t woarom van heur doad kommen. 
Zien moeke mot wel slim oet stuur west we-
den, aans dee ze zokswat ja nait. Nou mot-
ten ze zölf mor n noamke ver t potje beden-
ken. Elks dut zien best, mor tot  ainsludend 
kommen ze nog nait. Het tied ja ok nog wel. 
Kraanten en tilleviesie stoan kommende tied 
vast bol van dit gehaaim. Veurlopeg zel fe-
milie hierzoot, heur over lutke ‘oet van 
hoezer’ ontfaarmen, tot lu n bedere oplöz-
zen vinden. Kinder hebben veurlopeg in 
aalsgeval proat zat. t Zel de rest van groep 
zeuven best muien, dat ze der nait bie waz-
zen. Allewel ze nog geern n pooske blieven 
om wat meer over heur ‘vondelingske’ te 
vernimmen, wordt t zo zachiesaan tied op 
hoes aan te karren. Annelot belooft heur op 
de heugte te holden. Thoes roaken zie nait 
oetproat over aal wat ze beleefden. Hier kin 
ja n nij peerd bie lange noa nait tegen  
 
Knoal, 30 jannewoarie 2008  
Roel Sanders  
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AANVULLEN  op verhoal BEVRIJDEN 
(van Beno Doedens, Kreuze 13):  
 

De Polen, dij n groot dail van Oost-Grunnen 
bevrijd hemmen, werden hail laank ophol-
den in Finnerwolle, Beerte en Drijbörg.  
Dat was mit de schuld van boer Ebels op 
Polderweg, dij haar n grode gehaaime  
zender in zien boerderij en hai gaf deur aan 
de Duutsers woar de Polen zaten, tot t leste 
tou.  
Dij Polen binnen doar zo kwoad om worden 
(zai hebben doar veul soldoaten verloren), 
dat ze, dou ze doar bie boerderij van Ebels 
wazzen, boer en zien vraauw veur d’ogen 
van heur kinder en Ebels zien olle moeke, 
doodschoten hebben.  
Vot doarnoa hemmen ze boerderij in braand 
stoken. Kinder (Wieneke, Fekko en Derk 
Doeko) en ol mevraauw Ebels binnen  
doarbie omkommen.  
Dit verhoal vergeet ik nooit, ik speulde voak 
mit Wieneke en Fekko.  
 
Gepke de Vries-Blaauw 
 
 
 
 
 

gekwetter 
 
In t nije gruine gras van waaide en baarm 
springen vlakken gele botterbloadjes 
noast widde  zachkes waaiende  
schaarmkes van kezebloumen  mit rode 
kloavertjes der maank  in t oog 
 
Hail ien verte rondkiekend op n taluud 
aargens achter Loppersom acht toren 
spitsen tussen volle almoar klaainer 
wordende boomkruunen van dörpkes 
mit doartussen nog noakende laand. 
 
Recht der boven waarpen grode dikke 
stoapelwolken heur schaar vèr veuroet 
de locht is vol van gepiep en gekwetter 
dij overleeft komt wél weerom en vindt zien 
stee opnij ien waaide  baarm of bomen. 
 
 

Giny Hartman 
 
veujoar 2008 

 

 

 

 

 

 

Keuzemenu 
 
“Televizie dut nait meer”, zee de vraauw, 
dou ik thoes kwam van mien waark.  
“Hest reken wel betoald dìn?” vruig ik.  
“Tuurlek”,  zee zai, “dat is ja t eerste woar ik 
noar keken heb.”  
“Nou ik zel  noa t eten wel even kieken wat 
of der mit loos is”, zee ik.  
Dou ik mie hemmeld en t eten even zakken 
loaten haar, bin ik op onderzuik oet goan. 
Alle stekkertjes en droadjes leken mie wel 
goud tou. Ook televizie zulf was nait stok-
kend. As ik een spaigelploatje in t dvd-
apperoat dee, haar ik ja wel beeld. Doar lag 
t dus nait aan. 
“Ik zal mörgennommedag wel even mit Es-
sent bellen”, zee ik, “en vroagen of der wat 
loos is mit de koabel.” 
Aanderdoags greep ik telefoon en belde t 
nummer van Essent. t Eerste wat k heurde 
dou der opnomen wer, was n vraauwlustem 
dij mie mitdailde dat ons gesprekje n dub-
beltje per minuut kösde Nou dogde ik nog: 
“As t dìn mor nait te laank duurt…” Onneu-
zel jong dat ik bìn.  Ze wees mie der op dat 
ik ook op ain of aander webstee kieken kon 
of der bie ons misschain een steuren goan-
de was en ook vruig ze of ik wel alle droad-
jes en stekkertjes controleerd haar. “Ze 
denkt zeker dat gemiddelde Grunneger in 
Zuudloaren thoes heurt…” zee ik tegen de 
vraauw, “k heb nog noeit zo’n stom verhoal-
tje heurd.” 
Dou t wicht noa vief menuten endelk kloar 
was mit heur gesoes en ik docht dat ik nou n 
mitwaarker aan liene kriegen zol, kreeg ik 
der n aner wicht veur. Dai vruig of ik wat mit 
kompjoeter haar. “Dìn druk je op ain”, zee 
ze. “Nee heur”, zee ik, “doar is niks mis mit.” 
Mor ze ging gewoon deur mien zin hìn en 
vruig of der wat mit telefoon was. “Dìn  druk 
je op twai!” Dou haar ik in ainen deur dat dit 
ook zo’n baandje was en luusterde gedul-
deg t reloas of. “Heb je gain televizie meer, 
drok den zeum” zee t wicht oetendelk en dat 
dee ik dìn ook vot. t Was even stil aan aner 
kaande en dou ik een wichterstem heurde 
zeggen van:  “Goedemiddag, welkom bij 
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Essent TV” begon ik votdoalek mien verhoal 
te vertellen over dat mien televizie t nait 
meer dut. Dou ik mie even stil huil, heurde ik 
t wicht zeggen: “Veur de finansjele admini-
stroatsie toets ain, veur de koabelaansloe-
ten toets twai,enz.” t Leste wat ze zee, was: 
“As je niks doun, wor je deurverbonden mit 
n mitwaarker.” “Het zel mie nai doun…” 
docht ik en bleef geduldeg aan telefoon. t 
Ainegste wat ik heurde, was n stuk keboal 
wat veur meziek deurgoan mos en doar tus-
sendeur n wicht dai aans niks zee as “Aal 
ons mitwaarkers binnen bezet, ie mouten 
nog n ogenblikje wachten.” Ik begon der 
over te denken om  hoorn der mor op te leg-
gen. k Haar t gevuil dat ik gain steek wieder 
kwam. Mor aan aner kaant was t ja ook 
zund. k Haar al n nuver zet aal dai verschil-
lende wichter aanheurd en dat haar ook al n 
mooi cent köst. k Besloot nog mor wat ge-
duld te hebben. 
Inains wer meziek oetzet en heurde ik een 
kirrel vroagen wat hai veur mie doun kon. 
Omdat ik docht dat t weer n bandje was, 
mor nou mit n kirrel der op, zee ik niks. Even 
loater vragt kirrel mie weer of der ain aan 
liene is. Nou begon ik doch te twieveln en 
zee: “Is dit n bandje of bist doe n mitwaar-
ker?” “Dat leste, meneer”, zegt dai kirrel, 
“wat kin ik veur joe doun?“ “Nou”, zee ik, 
“mien televisie dut nait meer”. “O”, zee kirrel,  
“wat is joen postcode en hoesnummer?” 
Dou ik hom dat nuimd haar,  zee hai: “Dat 
klopt meneer, der was n steuren bie joe in 
de buurt, mor intied is t alweer verholpen. 
As alles goud is, dut hai t gewoon weer.” 
“O”, zee ik, “nou mooi bedankt dìn mor hè. 
Moi heur!”  Ik legde  hoorn weer op telefoon. 
“Nou”, zee vraauw, dai t huile reloas mit 
aanheurd haar, “doe bist sikkom n haalf uur 
mit heur aan t bellen west en wat zeeën ze 
doar?” “Nou, televizie is weer kloar”, zee ik 
vrolek. 
“Ik zel die t even zain loaten” en ik luip noar 
de kiekkaaste en drokte hom aan. Mor op 
welke zender ik hom ook zette, ik haar over-
aal snij…. 
Moudeloos luit ik mie in stoule valen en zee 
tegen vraauw: “Wilst doe  Teake en Cato 
wel bellen of wie venoavend terechte kìnnen 
om te kloaverjazzen?”  
 
Cor Uildriks 

 

 
 
 

Zolde heerns 
 
 
 
 
 
Wie haren weer  Canadezen  op verziede.  
Ik haar hinter en twinter wat kontrakten veur 
Rik Barron en Perry Williams regeld en wie 
bounderden Nederland deur om meziek te 
moaken. 
Zai, Rik, zong en baaident speulden op de 
gitaar  en banjo en ik, ik speulde op mien 
lutje concertina. 
Zo zaten we op n dag middenmaank t volk 
in Hoorn en Enkhoezen en speulden shan-
ties en seasongs en aander  laidjes oet Ca-
nada  en 's oavends zollen  we in Emmen 
weer wat aans doun. 
t Belangriekste was dat we mit mekoar n 
bult pelzaaier hadden. 
Rik, groot, braaid n board as n bunzelhond 
en n grode swaarde bos hoar, kon zuk nog 
gain twij menuten bedappern en  gain vief 
menuten stil holden en rabbelde aan ain 
boksem aan deur.  
Perry, n iepenkrietje en dunne slinger om de 
mast, was de rust zulve en haar ook nog 
slim wìnst noar hoes. Hai was veur eerste 
moal in Europa, zoas ze dat doar nuimen. 
Nederland, loat stoan Grunnen wordt aal 
nait nuimd. Ain ding ging aalgedureg  goud 
en dat was eten. Elk anderhaalf uur mos der 
eten in dizze jongens. Alderbenaauwst. 
Hamburgers, patat, pizza der kwam gain ìnd 
aan. Eten en nog ais eten. Ik haar der toes 
aal mit verstand noar keken. Ze vraten ons 
de oren van de kop. Ik en mien Gezientje, 
wie kwamen sikkom keuken nait meer oet.  
Mor t zol  wezen! En nou stonden we bie n 
heernkroam.  
t Was weer tied veur n snack zeden de Ca-
nadese boetenlanders. 
Wie haren wel zin in n heerntje en dìn kon 
Perry dat ook ais perbaaiern. 
Rik haar aal eerder kennis moakt mit heerns 
eten op stroat. Hai kwam oet n old vissers-
geslacht , dus hai vrat heerns as n zeekoap. 
Perry zien ofkomst was beslist nait  aine van 
vissers en dat zol blieken. 
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Visboer greep in n grode plestiken emmer 
mit graauwgrieze braggel en viste der n 
heern oet.  
Perry zien aandacht was trokken. Hai stook 
handen in buuts en keek.  
Heern kwam op n soeterg holten bredje en 
de kop ging der of. Der luip wat blouderg 
wotter omdeel.  
Heernkop bleef verbilderd in t ronde kieken 
mit zien broene dooie oogies.  
Visboer pakte de rest bie t steertje  en huil 
om op. 
Van zien doem en wiesvinger muik e n rin-
geltje en hai knirsde de heern der  
deur. De jirre luip hom van de handen of. 
"Ze binnen weer zo goud van t joar me-
neer", zee e tegen Perry. Dij gnees wat en 
trok n maal gezicht. 
Heern kwam weer op t bredje en de groat 
wuir der oethoald.  
De heernkop keek nog aal noar zien aigen-
ste steert.  
Nog n keer wuir de heern deur n ringeltje 
van doem en vinger hoald.  
"Oh bliksem wacht even, der zit n knizzel 
in", sprak visboer opgewekt.  
Perry nikkopte en ik begon te lachen. Weer 
kwam t zilvergrieze liekje op t plaankje en 
wuir der nog wat microchirurgie op toupaast.  
Perry dee zien pet of en kraabde zuk op 
zien koale kop.  
Visboer trok ook nog wat donkerbroene frut-
seltjes oet de heern.   
Der wuir, woardat kop zeten haar nog wat 
roafels wegsneden.  
"Siepeltje derbie heren", vruig visboer en hai 
veegde zien handen of aan n nait aal te fris 
doukje.  
Wie kenners, wie nikkopten. Tuurlijk der 
mos n siepeltje bie.  
Perry draaide zuk om en ging deur de knijen  
en ging zien veters strikken. Of ston e te 
kokhaalzen? 
 Eefkes loater lagen der vaier heerns mid-
denmaank n bult siepels.  
Wie ruipen Perry.  
"Hee doe, kiek zo most dat doun", zee 
ik.,mor den in Canadees Engels vanzulfs.  
Wie huilen de heerns aan steert in lucht en 
luiten ze zo noar binnen zakken.  
"Yes", ruip Rik.  
En hai hoalde zien overbleven heern deur 
de siepels ofdat t doagelks waark was.  

Wie huilden Perry t pampieren schoaltje 
veur.  
Visboer stak zien mes in de heernkop en 
speerde mit de kop noar ons.  
"Nou binnen ze goud of binnen ze goud?" 
vruig e. 
Perry keek noar t schoaltje en noar de 
heernkop op t puntje van t mes. 
Hai schudde, hai kronkelde.  
Wie luiten ondertussen t leste ìndje heern 
wegglieden. 
Hai kokhaalsde, de aarme jong.  
"You dirty bastards", zee e.  
“Joa, ook smoakelk eten”, zeden wie. 
 
Jan Huttinga 
 
 

 
 
 
Moudertoal 
 
t Grunnegs is mien moudertoal 
Doar bin ik mit opgruid 
t Ligt mie zo noa en t is veur mie 
n Toal dij nooit vermuid 
 
t Grunnegs proaten dat hait "plat" 
Woardeur wie mekoar begriepen 
Woar wie ons in oeten kinnen 
As wie lagen of liepen 
 
t Grunnegs vin k de schierste toal 
Van ale aander toalen 
Doaroet mag ik ook t allerlaifst 
Mien insperoatie hoalen 
 
t Grunnegs hoog in t voandel holden 
Is hailendaal nait verkeerd 
Zodat deur ons, t noageslacht 
t Grunnegs nooit verleert 
 
Mien moudertoal is mie zo aigen 
t Geft mie zo'n waarm gevoul 
Wèl in zien haart n Grunneger is 
Begriept wat ik bedoul ! 
 
 
Fennie F.G.Croeze-van Til 
 
n Daam 
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Gijt ‘Mien Westerkwartier’ bóven 
mien Grunnen?? 
 
 
 
 
 
Geert Moatjes het nog mor krekt de rol be-
schuut noast de jonge kees ien zien karretje 
leid, of hij wordt op zien scholder tikt. Bietje 
veraltereerd kikt Geert wie hum doar steurt 
bij zien bezegheden. Bosschoppen doen, 
doar moet je de kop bijholden. Hij zigt de 
kniezende kop van Lammert Loos uut Ol-
hoof, ‘Lammert Stiefkop’, die uut Oost-
Grunnen noar aner kaant van Stad emi-
greerd is. 
“Moi, Lammert, ok even n kar vullen?” 
Lammert kiekt noar de nije AH-woagen van 
Geert. “Kár vullen? Dìn magst wel opschai-
ten, aans bist veur sloetenstied nait kloar.”  
Dan trekt e Geert aan zien jas met noar de 
kovviehoek, drukt m deel op e stoel en gijt 
zulf even twee bekertjes ientappen. 
“k Mout aal even mit dij proaten, Moatjes, 
over t Grunnegers en t Westerketiers, veur-
dat de Vraizen of de Drenthen heur invloud 
nog wieder vergroten, doar helpt ja gain 
Reinder Hiemstroa of Jelte Diekstroa te-
gen…” 
Geert kikt de Olhoofster sprekert met open 
mond aan. Woar het t over? 
“Woar het..” 
“Is t Westerketaaier nou Grunnegs of nait? 
As wie t hebben over ‘der gaait niks boven 
Grunnen’, proaten we dìn inklusief of eksklu-
sief t Tonko-Ufkeslaand?” 
“Joa, kiek es, Lammert, ik hol mij nooit zo 
met poletiek bezeg, hè. Ik denk mor bij ….” 
“Das gain poletiek, Moatjes, dat is kultuur! 
Dat het te moaken mit de menaaier woarop 
mìnsen léven, soámen leven. En doar heurt 
de toal ook bie, je moudertoal, je carrièreto-
al, je gehaaimtoal, goa nog mor even deur. 
En nou krieg ik hier in dit dail van Grunnen t 
idee dat ze wel verduveld slim bezeg binnen 
zok of te schaaiden van de rest van Grun-
nen. En dat is gain goie zoak, Moatjes, dat 
gaait verkeerde kaande op!” 
“Zol t, jong? Dat zal doch wel wat metvalen, 
de soep wordt ja…” 
“Nee, Moatjes, dat vaalt om de dooiedood 
nait mit, t is krekt as mit n veenbraand, gaait 
onnergronds aal wieder en wieder en dìn 

inains ist malleur, kìn brandweer nog zo 
klooien, mor fik kriegen ze nait oet, zoakje 
reddeloos verloren. En dìn smieten Wester-
kwartierders  kind mit badwotter vot, wat ik  
die brom!” 
Lammert nemt n slok, bölkt zo slim dat ze 
hum bij de konkurrenten van Super de B. 
wis en vast heuren kunnen… Geert wordt 
schoonverlegen met e toaltoestand en de 
bölkerij van Lammert Stiefkop. As t woord 
‘kultuur’ bruukt wordt, dan het e voak al eten 
en dronken….  
“Moatjes, dou der denken om, dit kìn leiden 
tot slim male dingen. Nog even dìn ropt dien 
noamgenoot oet Paiterziel…” 
” Nee, Lammert, dat is gien Paiterziel, mor 
Pieterziel, dat heb ik n moal heurd veur t 
kulturele programma van Radio Noord op 
zotterdagmörgen, met dij weerboer Bos-
scher, ‘Piéterziel’…” 
“Moatjes, nou most mie nait veur t zootje 
holden, kin k min over, veur mie ist Paiter-
ziel en blift t Paiterziel. En dij Geert Zielstroa 
veur Radio Westerketaaier duurt best de 
zulfstandege regio ‘Lemagrozu’ oet te rou-
pen en dìn hei je de poppen pas goud aan t 
daansen. Hai krigt aaltied wel aargenswoar 
support vandoan. Wordt t net zo’n klerezooi 
as doar in Kosteveul of in Sakasvilistan. Dat 
mit dij schriefwedstried ook, schaive boudel. 
t Was n Grúnneger schriefwedstried en dìn 
mot je nait aal tamboeren op schrieven in t 
Westerketaaiers. Ik woon al sikkom 20 joar 
in Olhoof, mién Grunnegers is ook Grunne-
gers en…” 
Op datzulfde moment wordt Lammert romp-
slomps onnerbroken deur n stem die luud 
en dudelk zegt: “Hier Radio Westerketier. 
Vandoag is om 13.00 uur sekuur n verkloa-
ring veurlezen deur t veurlopege bestuur 
van de regio…” 
“Kiek, heb je t gedonder al in de gloazen. Ik 
goa der vandeur, ik mout mien Oost-
Grunneger boukjes votbaargen, veurdat ze 
op zuik goan noar opruiende lektuur. Dit 
komt nait goud, Moatjes, laang nait goud!” 
En vot is Lammert… 
Geert kikt omhoog, persies ien t gezicht van 
Harm Proatjeboksem, woarop n dikke, vette 
laag vastbakt zit.  
“Aal dat kultuurgezever van dij Loos, weg 
dermet. Schenk nog mor even ien, Geert. 
Op zien Westerketiers! 
                                                                Bé 
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Instappers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 4 juni is mien moeke joareg. Ik bin der 
hail wat vergeten, mor ain joardag, dij van 
1954, staait mie nog helder veur  geest. Joe 
kìnnen dat wel, dij olderwetse verjoardoa-
gen. Doagen van te veuren aal aan t bakken 
en broaden.  Femilie blift mainsttied eten. 
Mien moe het geluk, in maai is der vekaan-
siegeld beurd. Kin je toch even meer  aan 
diggeln sloagen. 
Poar doagen doarveur waren wie mit zien 
baaident noar stad west. Moeke haar zok 
wat oetboudeld en ik haar nije schounen 
kregen, instappers. Nuvere lichtbroene mit n  
donkerbroene spekzool. Ik was tien joar, 
mor vuilde mie aal gruien. Ze waren nog  n 
krummeltje aan de grode kaant, mor  mit n 
poar widde sokjes der bie aan wol t hail 
goud. 
‘Op mien verjoardag magst ze aan’, zee ze, 
‘din kinst ze aan dien nichtjes zain loaten.’ 
Doar spinsde ik mie op.  
Dag brak aan en t hoes was vol. Ik kreeg 
mien mooi lichtblaauw klaidje aan en ze 
drokte mie op t haart nait voel te worden en 
veuraal gain kaddekwoad oet te hoalen. 
Mor op n duur begun je joe te vervelen  bie 
aal dij oldern en kniep je der tussen oet, te-
minnent  zo ging dat mit mie. Nichtjes haren 
mien instappers aal zain, moar mien ka-
meroadjes boeten nog nait.   
Wie woonden aan t westènne van t dörp en 
even veurbie café en bakkerij Kamps waren 
ze, in ploats van d’olle iezern draaibrug, 
over t Zieldaip nije hoge brug aan t baau-
wen. Grode bulten grind en zaand lagen der 
nuigend bie. Jongs oet  buurt, wichter waren 
in minderhaid, mor twij en dij woonden wat 
wieder vot, rolden van zaandbult of. Ik ston 
der bie en keek der noar.  Mainsttied speul-
de ik mit, mor mien schier klaidje mog nait 
voel worden . 
Kloas en Koos kregen genog van t zaand en 
luipen op grindbult tou.  Kloas greep n  
haandvol staintjes, smeet der aine locht in, 
peunde mit punt van schoun der tegen aan 

en plets! zo in t daip. Hai keek mie oetdoa-
gend aan. Altied mos ik heuren dat wichter 
laang zoveul nait konnen as jongs.  Och 
makkelk , kin ik ook. Bedocht mie nait , pak-
te n poar staintjes (heb altied al wat mit 
staintjes had) en dee hom noa. Nait allain  t 
staintje vloog, mor grode schrik !  mien 
schoun schoot der achter aan. Jongs waren 
slap van t lagen. Troanen stonnen onner 
mien oogleden en keel kneep mie dicht. 
’Help mie din, help mie din , mien nije 
instapper’.  
‘Wie mouten stok hebben of nog beter n 
haark’, zee Koos. Zo sloop ik op ain schoun 
mit jongs achter mie aan noar  raiveschuur , 
von haark en dou stiekem weerom. 
Mor joa , t Zieldaip is gain Caribische Zee. 
Der kwam allain voel wotter boven mit haal-
ve fietsbaanden, iezerdroad  en veul meer 
troep, gain schoun. 
Moud zakte mie in dij aine schoun en dat 
was genog, moud kon nog nait in n vinger-
houdje. Ik sjokte noar hoes en dee bie 
d’achterdeur d’aander ook oet. Zo kwam ik 
op hozevörrels keuken in.  
Moeke ston mit kovviepot in haand , keek 
noar mien vouten en zee: ‘wel potverdikke 
hest z’al weer voel mokt, wat bist ook n 
kwoajong , k haar t nog zo zégd. Hoal ze 
mor op, kinst  zain loaten hou zo’n swien-
hond dast bist!’   
Doar ston ik mit ain schoun in koamer. Mais-
ten keken verboasd of mit meelie, mor der 
waren der ook bie, dij haand even veur 
mond deden.  
Rest van zummer mos k op mien gimmes-
tiekschounen lopen, mor k zee tegen jongs: 
‘das gain straf  hur, kin der veul en veul 
haarder op lopen….’ 
 
Giny Hartman 12-7-08 
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Börgmeester van Stad ien 
Groot-Mokum-  Jan Sleumer 
 

Hendrik Werkman (1882-1945) mouk tussen 
1941 en 1945 schiere druksels veur De 
Blauwe Schuit. Werkman leerde ien oorlog 
de nijmoudsege domie August Henkels ken-
nen en vörmde mit hom, en loater mit nog 
twij andern, de artistieke vrundenploug De 
Blauwe Schuit, verwiezend noar t schilderij t 
Narrenschip van Jeroen Bosch. Henkels 
haar Werkman ien ketakt brocht mit jeudse 
verhoalen dij optaikend waren deur Martin 
Buber: Chassidische legenden. En non (t/m 
30 november) worden proefdrukken van diz-
ze òfbeeldens ien t prentenkabnet van t 
Jeuds Historisch Museum ien Amsterdam 
oetsteld. 
 

 

Chassidische legenden, ‘Vaders en 

zonen’ 

Ien tied is der nog veul meer over Werkman 
te doun. 

• Bie SUN bennen twij dikke dailen 

oetkommen van: Hendrik Nicolaas 
Werkman. Brieven rond De Blauwe Schuit 

1940-1945. 

• t Van Gogh Museum brengt n overzicht-

soetstallen dij deur t Stedelek Museum ien-
richt is. 
NAi Uitgevers is oetkommen mit: H.N. 
Werkman. Het complete oeuvre (illustreerd 
ien kleur, gebonden, 536 bladzieden). 
 
Jacques Wallage, börgmeester van Stad en 
Veurzitter van de Stichting H.N. Werkman, 
bood Job Cohen, börgmeester van Amster-
dam, eerste exemploaren aan van dij twij 
publicoaties over H.N. Werkman. 
t Muitte mie even dat ik gain börgmeester 
van Amsterdam waas. 
Veureg joar waas der ien t Ploegpaviljoen 
van t Groninger Museum aal n oetstellen 
Werkman – On line! te zain. Dij waas 
organiseerd ien t roam van d’òfronden van 
de publieksversie van de database dij deur 
mitwaarkers van t Werkmanproject 
realiseerd is en dij dudde t ind aan van t 
laangdureg bruuklain van de Werkman-
collectie van t Stedelek Museum aan t 
Groninger Museum. 
Wallage gaf ien zien proatje veul aandacht 
aan t Werkman-on-line project. 
 
Veur Grunneger nuigden veur d’opening 
waas der nog wat extroa’s. Directeur van t 
JHM, Joël Cahen, las n hail toupazzelke bal-
loade veur van Saul van Messel: 

 
Groningen-Gassiedisch (1985) 

 
vannacht kwam ik h.n.werkman tegen 
in gezelschap van martin buber 
ze filosofeerden over gods zegen 
op diens ondoorgrondelijke wegen 

 
langs het gedempte zuiderdiep 

waarin het water was wéérgekomen 
zuchtte werkman het is of ik sliep 
en wij beiden lopen te dromen 

 
wat zou dat zei buber belerend 
wij hebben nooit anders gedaan 

als tegen tegenspraak zich verwerend 
slechts daardoor worden wij nog verstaan 
 
En zo gaait t daartien coupletten wieder. 
 
Tegen t ind van oorlog wer Werkman aan-
holden deur de Sicherheitsdienst, op ver-
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denken van t moaken van bolsjewistische 
kunst. Op 10 april 1945 wer e, mit negen ver-
zetsstrieders, ien t Vraise Bakkeveen dood-
schoten. 
 

 
 

Graf H.N. Werkman 
 

www.jhm.nl 
 
http://images.google.com/images?q=H.N.%
20Werkman%20Chassidische%
20legenden&rls=com.microsoft:nl:IE-
SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-
8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLG&um=1&sa=N
&tab=wi 
 
www.uitgeverijsun.nl 
 
www.naipublishers.nl/werkman 
 
http://www.groningermuseum.nl/uploads/
Artikelen%20Mori%202.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’Ain is d’aander nait….. 
 
d’ain is d’aander nait 
en dat geft partie lu verdrait. 
 
d’Ain is mooier as d’aander, 
d’ain is staarker as d’aander. 
d’Ain het meer te makken as d’aander, 
d’ain is gezonder as d’aander. 
d’Ain is goochemer as d’aander, 
d’ain is gelokkeger as d’aander. 
 
Mor zugt d’ain nait 
dat t d’aander minder gaait? 
 
En kìnnen wie mit mekaander 
ons haand nait oetstrekken noar 
dij aander? 
 
Ie zol n hoast wìnsen 
dat alle mìnsen 
ainder wazzen……. 
mor wat is dìn nog t verschil? 
 
 
Klaas van Zonneveld 
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Oet olle deuze 
 

Is t joe wel ains opvalen, dat der bie ons n 
bult femilienoamen binnen, oet t Duuts of-
komsteg? Denk mor aan noamen as: 
Scheuneman, van Lingen, Völlink, Baum-
gart, Dussel, Dröge, Vroom en Dreesman, 
Brenninckmeijer, Teuben, Peek en Clop-
penburg, om zomor n poar op te nuimen. 
Lu dij mit heur stamboom gaangs goan, 
komen der achter, dat heur veurolden van 
oorprong meschain wel Duutsers wazzen. 
Aiven laang binnen ze as gastaarbaiders 
over grubbe noar t ‘stainreiche Holland’ tou 
trokken. t Was doar bliekboar doudestieds 
n dikke schietboudel. t Volk was stroataarm 
en pebaaierde hierzoot aan t waark en n 
beder inkomen te geroaken. 
Kiepkeerls en Hannemaaiers werden ze 
voak nuimd. Kiepkeerls verkochten hakken-
ak en vegezak en deden, mit heur negotie 
in raiten -, of wene körven op rogge, goie 
zoaken op t pladdelaand. Hanneke ,komt 
ducht mie, van Johannes of Hannes, lu dij 
deur t maaien van gras, geld veur thoes in 
knippe hoopten te kriegen. In hoofdstad 
van Westfalen, Münster, stait nog aaltied 
een levensgroot beeld van zo’n koopman, 
Kiepkeerl of Münsterman, zoas hij ok wel 
nuimd wer. 
Dat Duutse volk har t hier nait aaltied even 
makkelk. Der mos haard pokkeld worren 
om n oardege stuver te verdainen. Mainste 
lu haren dij ‘poepen’ nait veul in reken. Al-
lerhaande verhoalen over dij domme Hans 
Hannekemaaijer, werden dou groag rond-
verteld. Zoas t verhoal van onneuzele Hans 
en Heinrich dij over Winschoot noar Stad 
wollen. Snikke was heur veuls te duur, doa-
rom besloten ze te goan lopen. Noa n zetje 
vruigen ze aan aine dij veur t hoes zien 
laanderijen bewonderde, hou wied t nog 
noar Stad was. “Nou”, zee t man, “nog wel 
zeuven uur steveg deurstappen”. Kerels 
glopen nkander ains aan. t Vuil heur op t 
eerste zicht nait tou.  “Och”, zee Hans, “dat 
vaalt nog mit, wie binnen mit zien baaident 
en dat is de man ja mor drij en haalf uur!” 
Ook in taimkes kwamen je dij waarklu voak 
tegen: Bevubbeld: Dat was aine zunder 
stain, zee velenk, dou har e n slakke 
deursloken. Of: Ik kin dat kiddeln om haals 
nait velen, zee n knuppel dou e ophongen 
wer. En wat te zeggen van: Woar rook is, is 

vuur, zee e, dou wol e piebe aansteken aan 
n vrizze peerdekeudel. n Bult gegier mor 
gain wol, zee t man en dou schoor e t 
zwien. Zo kin k nog wel evenpies deurgoan. 
t Volk mog geern droak steken mit dij ham-
pelmannen. Beste maaier gong aaltied veu-
rop en veur d’aandern dij doar achteraan 
kwamen, was t n haile toer dij bie te fok-
seln. Gain meroakel dat e Haantje Veur-
maaier nuimd wer. Ons Hoantje de Veurste 
komt hier woarschienlek vot. Der wer wel 
wat vroagd van dij lu.  

 
Honderdtwinneg tree en twinneg swad, 
was hier te laand n maaiers mad! 

 
Zie wazzen hier wizze nait op verziede.  

 
 
Roel van t Knoal 
9 augustus 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
deurgoan 
 

as n spons 
nog laang nait verzoadegd 
aal opnemen der vaalt zoveul te zain 
 
nije laanden, nije dingen 
deurgoan veuraal nait stilstoan 
bewegen blieven, altied op raais 
 
zoadjes zitten der wel 
binnen aal aan t kiemen 
moar willen nog nait worteln 
 
as t zover is en doe stil staaist 
omkikst  gruien lest en oogsten wilst 
dat aal nog dailen kinst 
 
 
 
Giny Hartman 
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Twij rechter- en……… 
twij linkerhanden 

 
 

Mit mien buurman kin ik snaren, 
alles lözzen wie soamen op. 
Hai de moeren en de schroeven… 
Ik der mit neuze boven op! 
 
‘Dat hevve weer kloard’, roup ik dìn, 
‘goud mooi worren!’ 
‘Nuver lokt!’ mompelt hai. 
k Heur hom denken: 
‘As t nog ais wat waist’. 
 
Toch dut hai t aal mor weer, 
dat is zien oard. 
De moaze dut hom van t zitten zeer, 
doarom het e bie t vannijs weer vroagen… 
klus al bienoa kloard! 
 
Ik kìn dus snaren  
en soamen waarken blieven… 
k Zel hom geern belonen 
mit n lekkere tros droeven. 
 
Bedankt Boeman! 

 
 
Klaas van Zonneveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© Jan Sleumer 

Zoltvloud 

Veurege week mós ik n wichtje oet Rötter-
dam, Julia, n Grunneger accent biebrengen. 
Julia is ain van hoofdrolspeulers ien n aan-
kommende jeuddramaserie dij vanòf oktober 
te zain wezen zel bie VPRO. 

Om Julia nog wat beter op order te kriegen 
heb ik heur – noamens t Huis van de Gro-
ninger Cultuur! -  t boukje kedo doan van 
Gré van der Veen: Loat joe nait nuigen!  Kin 
Julia even goud noar oetsproak luustern. 
Vaalt laank nait mit ja, veur ain oet Rotje-
knor! 

 

 

Serie het de noam mitkregen:  

Sterke verhalen uit Zoutvloed. 

 

t Scenario van de jeugddramaserie is schre-
ven deur Nynke Klompmaker en regie is ien 
handen van Ineke Houtman, Ivan Lopez 
Nunes en Ties Schenk. 

Ien elke òflevern van de aachtdailege serie, 
dij heur òfspeult ien n denkbeeldeg dörpke 
ien Noord-Grunnen, beleeft n kiend oet t 
dörp n wonderliek oaventuur.  
’Staarke Verhoalen oet Zoltvloud’ bennen 
spannende verhoalen over biegeloof, ma-
gisch-denken en over de vroag of der meer 
is as wat wie woarnemen kinnen. Verhoalen 
dij noa òfloop nait ‘vót’ bennen, dij joe aalge-
dureg deur de kop spouken. Niks is wat t 
liekt! En wat t liekt is hail aans! 
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FIETSEN, vannijs, en nait zo 
haard… 

 
Mien fietse is even noar Kloas, mien twijwie-
lerboas, west. Onderhold: nije veurbaanden, 
nije trappers, nije stander woar k fesounlek 
twij fietstazzen vol bosschoppen aan touver-
traauwen kìn…. Beetje smeerderij, eulie-
druppen. As k nou fiets (en ogen dicht 
dou…) is t net of k op n nije rie. Mien 
vraauw haar t al over n moal fietse schoon-
moaken en zukswat, mor op dij momenten 
verstoa k heur voak zo slecht…  
Mien eerste fietse was n wegmovvelde Fon-
gers, dikke blokken aan trappers. k Heb lest 
nog n ploatje weer vonden, in woningbaauw 
van Midwolle. Kin je mooi zain hou ik groot-
sk op mien stoalen ros zit. Hege staait der 
ook op, doar was in begun mien landings-
boane as k remmen aal te stoer von, of as 
trappers verkeerd stonnen, zat ja zo’n terug-
traprem op. (t Mooie van t ploatje is ook dat 
dij hoezen van woningbaauw der zo dudelk 
opstoan. Overkaant van weg, rechts woon-
den dou Engel en Geertje Tuun, bruier en 
zuster; links Mans Loer en Geessie dij zo 
haard gieren kon). k Wol dat k dij fietse nog 
mor haar, zitten n bult verhoalen aan vast. 
En n vlaggetje, van Grunnen ducht mie, loa-
ter aine van jeugdherbergen, mor dou ging 

fietsen al n stok beter. Dat fietsen leren, dat 
mos ja, mor wieder wer der gain speulgoud 
van moakt, van dij fietse. In schuur dermit 
en zörg dat veurste trapper omhoog staait, 
kin der n aander fietse tegenaan zet wor-
den. Veur de lol n rondje fietsen of n wed-
striedje holden, doar zag pa nut nait van in, 
kösde allain mor geld en zere knijen. Asmits 
ook nog n bult op kop….. 
Noar schoule fietsen deden we , dou tied 
van MULO aanbroken was. Vaaier, vief kilo-
meter noar Eexte, n makkie. (Mos je nait te 
veul stainen op weg of brannekkels in sloot 
tegenkommen…) Der was ook n joar bie dat 
fietse of en tou nait wieder wol as brogge 
over Winschoterdaip. Ding haar wat oplo-
pen, was nog besmeddelk ook. Wazzen 
meer fietsen dij nait wieder wollen, wel 
weerom noar Scheemde. Noar rieksweg, 
hebben we fietsen in baarm legd om bie te 
kommen, gingen we zulf liften noar Stad. 
Wat we doar doun mozzen, wozzen we nait, 
gingen we mor weerom… Fietsen lagen der 
nog, wollen wel noar hoes. Loater op 
kweekschoule heb k n tiedlaank n fietse had 
dij mor aal noar t Midwolmer bos wol, as t 
mooi weer was. Doar was k mooi kloar mit, 
k heb mor n bouk mit nomen, haar k wat te 
doun. Zo heb k ale acht dailen van Merijntje 
Gijzen oetlezen en dat deur n fietse dij in 
toeze was en nait meer wos woar Sodom 
lag…. 
In vekaansies heb k ook hail wat kilometers 
oflegd. Op fietse noar Azzen, noar mien 
zuster, dij waarkte doar as zuster, bie aan-
dern. Voak ook noar Hoogeveen, noar mien 
olste bruier en zien vraauw en kinder, lo-
zaaiern. Hailemoal deur binnenlaanden van 
Drenthe hìn, nou dat was mie wat in dij tied. 
Zat k n moal zo mor in kamp Schattenberg, 
mit dij donkere lu van de Molukken en n 
slagboom bie ingang. Loater haar k deur dat 
t vrouger kamp Westerbörk west was, en zo 
laip en fietste ik al van mien kindertied of 
achter de faiten aan, dij konden aaltied net 
wat haarder as ik. Joa, zo bin k ook n poar 
moal deur Nederland hìn reden, ainmoal 
solo, aner moal mit mien wichtje, heur zuske 
en heur bruiertje. Maisttied n feest mit stoet-
jes smeren in slootswale maank brommels 
en mieghummels, mor asmits was t oorlog, 
dìn vlogen je d’ekkels om kop tou. En dat 
geplierke mit ‘Ik lus gain tomaten’ en ‘Ik 
drink nait oet n flezze woar hai mit zien 
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mond aanzeten het…’  Doar hai je, as je al-
lain op raaize binnen, gain hinder van. Bist 
mit diezulf in gesprek. ‘Wilst nog n stoetje?’ 
‘Joa, liekt mie wel wat, doar mor even bie t 
wotter’. Zat k allain mit miezulf aan kaant bie 
d’IJssel of bie de Maas…. Overnachten in 
jeugdherbergen, voak op n noodstee, k haar 
mie nait van te veuren aanmeld, kwam j’op 
teneel op n strozak (in Haarlem). Maank 
boetenlanders, nou, ik huil mien kop in ale 
toalen… Fietse het mie aaltied weerom 
brocht, noar hoes, en veul malleur heb k nait 
had. (Was k ook kloar mit west, mit mien twij 
linkerhannen….) Nou fiets ik voak wel n 
rondje veur mien plezaaier, mien pa leeft ja 
nait meer. Trapper zet k wel aaltied goud, in 
schuur, verleer k nooit meer. 
 
Jan Blaauw 

 

 

Podstoule 
 
sierlek ston e doar onwenneg nog 
onwoarschienlek mooi te wezen 
podstoul net oet zien hoed knapt 
bekeukeld bleef k even stoan 
noatuur haar mie dik verrast 
mörgen din mor digitoal  
vastleggen zat aans niks op  
k laip deur mit ploatje in kop 
 
dag loater bozzelde ik op fietse 
noar stee woar ogen groder wurden 
k sikkom noppen op aarms kreeg 
noatuur haar t dudelk oflegd 
tegen kultuur mit heur bevlaigen 
van boudel schier moaken 
mit veul rebulie was gras maaid 
woar ogenkost mie stilstoan lait 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
©jan blaauw 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Brulòf 
 
 

Midden maank feest 
zit vervremd 
mìen verdrait. 
Vergedelk  
slaab veur 
ien stoul vaast 
ogen verblaaid. 
Toesterg en stiekelg 
doe kins mie nait.                
 
Sesteg joar traauwd 
schienboarliek 
mit zien baaid 
n aiweghaid. 
Verdraitelk verhopen    
ien mie schraift. 
 
Dommee noa t feest 
vernijs allain 
vertwieveld deurgoan 
ien ainzoamhaid. 
 

 

Jan de Jong 
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VAN PEUTER NOAR KLEUTER 
 
 
d’Eerste joaren 
Eerste joaren noa mien geboorte heb ik van-
zulven nait zo veul herinnerns aan.  Ollu 
mozzen nogal wat muite doun om voeding 
oet flezze te organiseren. Nutricia fabriekde 
nog nait van dij mooie buzzen mit oetgeba-
lanceerd melkpoeder veur flezze. t Was n 
haile toer om goie melk in flezze te kriegen. 
Onze swaartbonte melkfebriekjes stonnen in 
t gruinlaand, van dij melk mos ik t eerste 
moanden noa bevrijden hebben. Tot OZMI 
in Winschoot weer draaien en melkboer mit 
melkprodukten bie weg kon. Ook winkels 
mozzen eerst weer beveurroad worden mit 
potjeprodukten. Ook produkten mit meel de-
rin wazzen der mor mondjesmoat. t Mos aal 
invoerd worden en hoavens hadden Duut-
sers verinneweerd achterloaten. t Was aal 
op de bon. En din dij spenen, dij wazzen ja 
van rubber en dat was in oorlogstied en vlak 
noa bevrijden gain artikel woar veul veurro-
ad van was. Kinderwoagen mos der ook 
kommen. Mor goud dat k nait meer wait in 
wel zien ofdankertje ik legen heb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
k Haar in tied van gemainte n keurege distri-
butiestamkoarte kregen. Ik mog dus mitdoun 
in t verdailen van de aarmoude noa bevrij-
den. t Het nog n zet duurd mit distributie. 
Pas in 1953 werden leste artikeln “op de 
bon” verkocht. 

 

 
 
 
Ik mout der toch nait te veul onder leden 
hebben. Noa wat problemen in t begun, 
gruide ik verder as kool. Vanzulf lag dat ook 
aan t olle en bekende “Molenaars Kinder-
meel”. As kinder van dizze tied zo’n papke 
zain konden, din zollen ze neuze der veur 
optrekken, moar bie kinder van de bébie-
boom ging t erin as ….. pap! En noadat eer-
ste tandjes der deurkommen wazzen, begon 
moeke ook mit gewoon eten. Nait dij nij-
moodse potjes van Olvarit, mor gewoon t 
eten wat ollu zulf ook noar binnen lepelden. 
Moeke haar t din eerst wel prakt en zeefd. 
Reseltoat: n smereg oetzaind papke van 
eerappels en gruinte. As kind ging je der 
ook nog wel ais wat speuls mit om, din zat 
der meer eerappels mit spinoazie op moeke 
as dat je zulf noar binnen waarkt hadden. 
En as t mooi ging, zat haalve keuken der 
ook onder. (t Was din ook, wat Fransozen 
zeggen, een “déja vu” gevuil dou ik zulf mit 
mien aigen jong op schoot verhoopt pebaai-
erde der n potje Olvarit in te wurmen !) 
Stoareg aan ging je din gewoon mit ollu mi-
teten. Ook bakkersprodukten wollen der wel 
in. t Laifst mit n beker lekkere sukkeloade-
melk, dij steevast over toavel ging as moeke 
der n schoon toavelklaid op haar (en ik n 
weke laank gain sukkeloa weer kreeg). Loa-
ter ging je aal netter eten en bleven moeke 
en t toavelklaid ook maisttied schoon. Indelk 
was j’ook van t potje- en peutereten of en at 
je gewoon mit de pot mit. Pot woarvan de 
produkten maisttied nog van aigen toene 
kwamen.  
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In tobbe 
 

 
Hemmeln was bie ons n hail apaart gebeu-
ren. In dij joaren haren wie in Midwolle nog 
gain wotterlaiden. Drink- en waswoater 
kwam van t dak en wer bewoard in regen-
bakke, n grode betonnen bakke dij bie ons 
haalf onder t hoes en haalf onder drifte lag. 
As je hailendaal hemmeld worden mozzen, 
din ging je in tobbe. Bie ons was dat in t 
achterhoes, woar regenbakke was mit n ol-
derwetse wasbakke der noast. Der wer n 
grode kedel wotter kookt en dij wer in tobbe 
leeggooid. Din dee moeke der kold wotter 
bie, totdat t veur n lutje beudel goie tempe-
ratuur haar. En din wer je in tobbe zet en dat 
was grote lol. Je deden t pas goud, as der 
meer wotter op vlouer lag as nog in tobbe. 
In tied was moeke joe aan t hemmeln. 
Grootste hekel haar ik, net as aner kinder, 
aan t hoar wassen. Din laip t zaipschoem 
joe in d’ogen en dat prikde gemain. Moeke 
broekte eerst altied kindersjampoo dat nait 
prikken zol, moar dat wel dee. Loater wer 
mien hoar wossen mit gewone Castella 
Shampoo. Dat was poeder en mos oplöst 
worden in wotter. t prikde joe gemain in 
d’ogen. Mor dou was je al n grode kerel ja, 
en din hailen ie joe stoer en deden net of 
der hailendal niks aan de hand was. 
t Leven op dörp hernam zok, langzoam aan 
wer situoatsie weer normoal. Moeke ging 
mit mie noar “consultatiebureau” in t Gruine 
Kruusgebaauw. Doar wèr je din wogen en 
meten en deur dokter onderzöcht op ofwie-
kens. En din kregen moekes advies hou ze 
goud veur de kinder zörgen konnen. Ook 
kreeg ik streepkes om mie weerboar te 
moaken tegen pokken. Ze hadden allain 

gain sukses, ze kwammen nait op, zoas ze 
zeden. k Heb der loater nooit gain last van 
had. Der wazzen altied veul moekes mit kin-
der op t buro. k Mout Jan Blaauw, dij nou 
dizze oetgoaven redigeert, op dat bureau al 
tegen kommen wezen, al haar k der dou 
gain wait van. Mor dat zol ook aans worden. 
 
Nellie 
 

 
Nellie was mien hondje, aiglieks ons hond, 
moar dou ik de baintjes onder de kont 
kreeg, was Nellie nait bie mie vot te sloa-
gen. Nellie was n lutje, nait al te zuvere fox, 
laif veur elk en ain, zolaank ze mor nait aan 
mie kwamen.  Nellie was de woakhond dij 
op mie pazen mos, mor dou ik bie ons in 
drifte boeten speulen mog en ollu drifte of-
sloten haren mit n ledder, kroop Nellie mooi 
tussen treden van ledder deur  noar de vrij-
heid. En woar Nellie deur kon, doar kon ik 
ook deur…. Wereld boeten onze drifte trok, 
dus ging ik Nellie achternoa. ’t Bleek dat ollu 
doar aans over dochten, noa dizze ontsnap-
penspogen wer ik aanliend, en hond nait en 
dat von k nait eerliek. 
 
Daip 
Ik bin mit, aan, op en zowat ook in t wotter 
groot worden. Ons hoes ston hoast vlak aan 
daip, Nij Kenoal van Scheemdermeer noar t 
Hammerk woar e oetkwam in t Zieldaip. Dou 
ik van liene of en bie stroat speulen mog 
haar ik aan aander kaante van Draaibrogge 
al gaauw n lutje vrundinnetje. t Dochtertje 
van de melkboer en doar mog ik din wel ais 
hin om te speulen. Dat het ook sikkom mien 
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enne west. Dou t wotter in daip ais n keer 
hail hoog ston – t was pegel zeden mien ollu 
din - was mien vrundinnetje heur buske in 
daip valen. Ik zol dij der ja wel even weer 
veur heur oetvissen. Net dou ik buske pak-
ken wol, verloor ik mien evenwicht en vuil in 
daip. Vanzulf kon ik nog nait zwemmen, ik 
dreef as lutje pakketje in t wotter. Brogwach-
ter Draai zag mie van d’aner kaant wale 
drieven, moar hai kon zulf nait zwemmen. 
Hai zag mien vrundinnetje heur pa op mis-
bult stoan en raip noar Melkboer dat der wat 
in daip lag. Melkboer bedochde zok nait en 
sprong in t wotter en het mie der oethoald. 
Kin mie nog hail voag herinnern dat ik, wot-
terspijend, weer bie kwam. Melkboer brocht 
mie noar hoes woar ollu steveg schrokken 
van mien oaventuren. Eerste tied kwam ik 
nait weer aan aander kaant daip om mit 
mien vriendinnetje te speulen. Wel beloof-
den pa en moe zok, dat dizze kwoajong loa-
ter wel zwemmen leren mos. Ik heb der gain 
angst veur wotter aan overholden. Zwem-
men he’k mie zulf leerd en in mooie zum-
mers zat ik meer onder as boven wotter in t 
Scheemter zwembad. Mor da’s n hail aan-
der verhoal…… 
 
Kleutertied 
Stoadeg aan grui je deur en komt tied dat 
ollu joe nait laanger in hoes hebben willen. 
Din mout je noar schoule. Kleuterschoule 
kwam eerst. Doar kon je mooi speulen, je 
kregen der nije vrundjes en vrundinnetjes en 
der was n laive juf dij op joe pazzen dee. 
Jan Blaauw, dij hailendail links nog nait ains 
veur de helfte op de foto paasde, kwam ook 
bie mie in t kleuterklaske, soamen mit ale 
aandere kinder van de eerste lichtens van 
de noa-oorlogse bébie-boom. Mit maiste 
kinder zit je din acht joar laank op schoul, de 
maisten in dezulfde klazze of in t zulfde lo-
koal. Zulf zit ik onderaan op de foto, hailen-
dal rechts. Nait om t ain of aander, moar op 
eerste dag van kleuterschoule, dou moekes 
votgingen en kinder bie juf achter bleven, 
reerden ze aalmoal dat t n laive lust was. 
Blèren en nog eens blèren, ain nog haarder 
as aander. Moar in loop van weke wer dat 
aal minder en al gaauw wollen wie de kleu-
terschoule nait meer missen. Mit juf gingen 
wie in t veujoar en zummer op pad noar t 
Midwolmer bos en zien Hoog Baargje en 
plokten wie botterbloumkes en speenkruud 

in t bos.  

 
Kleuterschoule zat in n leegstoand lokoal 
van openboare schoule. Bie t lokoal was n 
zandbakke woar wie zummers in t zaand 
speulen konnen. En mos wie binnen zitten, 
din was der speulgoud, konnen we kleu-
ren,en knippen en plakken mit mooi ge-
kleurd papier. Kleuterschoul deden wie twij 
joar over. n Diploma kreeg je nait. Dou ik 
zes joar wer mos ik noa de vekaansie noar 
grote schoule. Van n laive juffrouw noar n 
strenge meester. t Leven zol nooit meer 
worren, zoas t was. Zo mor even n middag 
votblieven, omdat Pa en Moe even mit joe 
deroet wollen, dat was der nait meer bie. 
Nou mos der leerd worren.  
 

 

Ol Pekel, augustus 2008 

 
Beno Doedens 


