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Jetje

Vraauw Smit is kold, aldergloependste kold,
din ook hier nog wachten , ‘k liek ja wèl nait
wies’. Joa, woarop wachtte zai aiglieks?
‘Bezoekuren van 19.00 uur -20.00 uur’ staait
der op n bred dij aan muur van aula vast zit.
t Is al laank tied, deur is wis open. Mor zai
duurt aiglieks nait aan aner kaant van deur
te kommen.
Vraauw Smit is kold van verdrait. Achter dij
deur ligt Jetje. Jetje is heur klaaindochtertje,
aacht joar, nou al aan aner kaant van dij
deur. Aacht joar, dat kin toch nait, ons Laimeneer het dat nait goud doan. Dikke troanen drubbeln oet heur ogen, over heur kolle
waangen, miemeroatsies kommen boven,
veur dij deur woar achter Jetje is.
Noeit is der tegen heur zeggen doan dat t
kind zaik was, ongenezelk zaik, zai wis t ja
nait. Griet haar dat toch wèl zeggen kìnd?
Mor baand mit heur dochter is noeit goud
west, dij muite haar zai ook nait nomen. n
Kennis haar wèl vertellen doan dat t wichtje
zaik was, meer ook nait. Griet haar toch dat
waiten loaten mouten?
Op n mörn was zai aan bosschoppen doan
west, in winkel wast heur verteld dat Jetje
dood was. Kin toch nait? Versloagen was
zai op hoes aan goan, kepot was zai. Nou
stoa k hier. k Mout achter dij deur weden,
mor hou? Zai leufde nait in n laive God of
zo, zo was zai haildaal nait groot brocht. Bie
heur thoes was t aaid n gebèlk, en ragen,
van hier tot gunner. Bie vraauw Smit is dat
noeit zo west, zai wol nait dat heur kinner
dat ook doun zollen. Kinner haar zai degelk
opvud, ook Griet.
Wat stoa k hier toch te stoan, t mout der mor
van kommen. Drubbel van n aula kin aibels
hoog weden, om din dij stap te goan doun.
Zaacht trekt zai deur open, staait aan aner
kaant. Zo, dij stap is zet. Nou nog ain deur
noar Jetje. Zol zai Jetje nog wèl kinnen? Zol
zai nog wèl zain dat t heur Jetje is?
n Man komt op heur oaf, vroagt woar zai hin
mout. t Ainegste wat zai zeggen kin is: “noar
Jetje”…

“Goa mor mit “ zegt man. Mit lood in schounen gaait vraauw Smit heur stoerste gang in
heur leven. Noar heur klaainkind, dij zai sikkoms ja nait kin.
Din is zai allinneg, allinneg mit Jetje. Hail
zaacht gaait zai noar heur maidje tou, kiekt
mit grode verboazen noar t schiere kind, dat
doar dood ligt. n Widde kist, aal is wit. Zulfs
Jetje. Zai het n blomkesklaidje aan. As zai
wil, kin zai heur aanroaken. Hail zaacht gait
heur haand over heur hoar hin, over heur
oetkiek. Haanden om vaast te holden.
Baintjes om zo te goan lopen. Zo kold, mor
dat vuilt vraauw Smit ja hail nait.
Zai vuilt waarmte veur dit kind, troanen kommen din vanzulf. Doar ligt n schiere krans
mit blommen, eefkes kieken wat der opstaait. “Laat de kinderen tot Mij komen” Nou
t mog wat, n klaain kind wil gainais dood.
Bedoulen der van begreep zai goud. Haar
ook op stoan kìnd: ’’Laat Jetje tot Mij komen”…
Joa, dat haar der op stoan mouten. Vraauw
Smit staait nog aalaan te kieken noar Jetje,
nait genogt kin zai der van kriegen. Dat deur
zaacht open gaait, venimt zai ja nait. Zulfde
man van zopas staait noast heur.
“Gait t? “zegt man vrundelk.
“Joa e, t gaait goud mit mie.”
Ofschaid het zai nou nomen van heur
klaainkind, dij zai sikkoms noeit zain het.
Verdikkemie, haar zai sikkoms nog wat vergeten, veur Jetje. Oet heur tas krigt zai n
zaachte beer, lègt baaist op haandjes van
Jetje. Raais mor noar engeltjes, k wait veul
woar hin, t zèl wel wied vot weden. Nog ainmoal kikt zai om, din staait zai op gaang, n
aaldoagse gaang. Is dat wel zo? Gaang in
aula is aans as aans…..
Vraauw Smit gaait weer op hoes aan. Op
stroat nog ainmoal omkieken, noar Jetje.
Noeit ain minsk zèl waiten van dij beer, dij
beer van oma.
Meschains ons Laimeneer, ie zollen sikkoms in Hom gleuven goan, dìnkt vraauw
Smit.
Anna de Vries-Maarhuis
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HAIKU
Blom geft haarsdag aan
bluien is oam op t lest
aal verswindt in winter.
……….

HAIKU
Zun schient mit stroalen

Haarfst

striedend tegen uur en tied
fel, schier, stoeptrekkend.
……….
HAIKU
Schoemkoppen bie straand

De boeren hebben t laand weer leeg
Ze plougen alvast veur aankomt joar
De zunne schient mor t is nait waarm
Schustain vegen den binnen wie kloar
De haarfst let van zug spreken
De kleuren van t blad, kiek mor ais rond
Regen en wind de tied van t joar
Podstoulen schaiten oet de grond

daanzen broezend over laand
störm staait doar börg veur.
……….
HAIKU
Blad vaalt van boom oaf

Mit n ander deur t bos hèn lopen
n Eekhoorntje dai vlug boom in kropt
Hai mokt zien veurroad veur de winter
n Specht dai op zien stamme klopt
Thoes kommen en den bie grode toavel
Ekkels kestainjes en stokjes op n kraant
Soamen mit kinder baistjes moaken
Mit n beker sokkeloa in de haand

op grond, as n klaaid zo schier

……….

Elk joargetie dai het zien aigen
Bie de haarfst heurt t gure weer
Gedienen stief dicht en lekker bie kaggel
Glaske wien ik vul hom nog mor n keer.

HAIKU

Cor Uildriks

veujoar gruit weer aan.

Sukkerbait winnen
klaai kloeten vlaigen veurbie
gruin blad nou vot, koal.

Anna de Vries-Maarhuis
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Sunnermeerten

“n Haaidense boudel” bromde mien Opa.
“Aal dat geschontje bie deur laangs, en noatuurlek haitied onner t eten”.
Opoe wol dat nait heuren. Op bewoarschoul
haren ze t der drok mit. Weken veurtied wur
der aal prikt op priklap, kleurd en potten vol
gluton versmeerd. Juvven haren t drok. Op
dag zulf mog e mit noar hoes. n Paddestoul,
gezichtje, hoeske of n bloumke. Veul Moekes konnen der thoes voak vot vannijs weer
mit aan t waark. t Mos ook ja wel hoast n
haaidens feest west weden. As je noar t
weer keken, gaf onze Laimeneer der nait
veul zegen over. Wel n hail bult regen, hoagel en n baarg wiend. En doar kon aal
pepier en plaksel nait tegen.
Op grondschoul was t plakken en knippen
doan. Din mos elk zulf mor wat moaken. k
Haar zulf docht om mor ains n dikke sukkerbait op te hoalen. Mor dat mog eerste poar
joar nog nait. Dat gedou mit n schaarp mèske von Moeke nait goud. Onze Pa zol t wel
regeln. Doags veurtied kwam e der mit aan.
Wie mozzen mor even noa t eten op
waarkbaank ien schuurtje kieken. Mor nog
nait aankommen. n Verrazzen dij ons n
baarg opleverd het bie t lopen. Nait allinneg
n bult slik, mor ook bakkende vaarfhanden
en aibels zere aarms. Dij wazzen noa t lopen wel n haalf meter laanger. Twij rode
buzzen zagen wie stoan, mit gatjes der ien.
Vief literse vaarfbuzzen bleek loater noatied,
toun wie wat groder wazzen. n Laange hoge
dij veur mie was en n klaaine braide was
veur mien bruiertje. Lèste kreeg vot van Pa
n fleer aan kop. Der mos tappentien bie
kommen om zien handen en n veeg ien t
hoar schoon te moaken. Ze wazzen nog nait
dreug. Pa haar noamelk van vaarvers n

poar buzzen hoald op t allerlèste mement.
Doar n meulen en n hoeske op taikend en
doarnoa mit hoamer en n dikke spieker
gatjes ien haauwen. Allinneg was e noatied
vergeten wat vaarf op buzzen te smeren.
Mor t kon docht hom nog net. Hai bakte der
vot nog even n poar keerskes ien.
Aanderdoags wazzen buzzen nog nait haildaal dreug. Ik was orreg groots, omreden ik
zulf n hail deuske swaalfke luzivèrs mit
kreeg. Mien bruiertje mog gainent. Dij mog
voak geern brandjen en haar n moal bie
noabers achter t hoes mit t kerkbladje hoast
knienhokken ien braand stoken. Noaber, dij
der net op tied bie was, vroug Moeke of der
male dingen ien stonnen. Of dat boudel op
braandstoapel mos. Wie, mien bruiertje en
ik haren nait veul plezaaier aan dij buzzen.
Nait te tillen, zeker nait aan n stok en ook
nait aan t hingsel. Dij wer gloepens hait. En
ik wer haildaal nait bliede mit keerskes aansteken ien dij hoge buzzen. t Duurde voak
mor even, din sleepte bruiertje bus achter
hom aan. Der zat maistied niks aans op dat
k zien bus ook nog droagen mos.
t Joar dernoa konnen we vannijs mit buzzen
op pad en ons zuske der bie. Dij haar zo’n
pepieren kerkje mit van dij rooie roamkes
der ien. n Noaber aan t ende van stroat
vond n aibels mooi kerkje en kon wel roaden
op wat veur schoul mien zuske zat. Wie begrepen t nait.Twij stroaten wieder was t
kerkje aal stukkend waaid en verregend.
Wie deden t din mor soamen mit mien bus.
Noatied ging tas op kop en aal slik op t
swilk. Mien jongste bruiertje dij nog veulste
klaain was, dailde soamen mit mie. Eerste
moal, hai zat er op knijen bie aan toavel,
begon e inains iezelk haard te reren. Haar
ien ain haand n taaitaai en ien aander
haand n lutje tandje. Ik kreeg vot n fleer, “en
wat of k hom wel nait geven haar, k mos
toch beder waiten”. Oetleg van mie dat e aal
n dag of wat mit zien tandje zat te wuppen
dee der niks aan of. Mien aander bruiertje
wus nog dat t dij knoeter-haarde taai was,
dij wie bie domie zien vraauw van aander
kerk kregen haren. Pa dee van grammiedeghaid deurtje van kaggel lös en smeet
hom der ien. Bromde nareg dat t din ook
nait veul gouds weden kon. En wat of wie
bie ons aigen domie kregen haren?
“Haildaal niks”, zeden wie. Wie zagen van
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vèr dat der gain licht braandde, t was aal
duuster. Wie haren aiglieks rekend op n sìnt
omreden wie dochten dat domie doar wel
genog van hemmen zol. Pa zee tenmìnse
nogaal ains n moal dat domie ien kerk weer
n poar dikke bulen mit sìnten haar. Aankommende zundag zol domie t wel maarken, zee
Pa….
t Lèste joar van grondschoul heb k mie n dikke sukkerbait hoald en n aibels mooie kat,
knien en n vogel oetsneden. Mit twij kammeroadjes haren we ofsproken aiglieks allinneg mor sìnten op te hoalen. En wie zollen
op fiets. Wie wuzzen ja woar we weden mozzen. Bie burgmeester, netoares, direkteur
van gasfebriek, melkfebriek en wat meesters
van schoul. Doarnoa votdoadelk boeten dörp
bie n bult boeren laangs. Grode verboazens
bie n baarg boeren. Hai, en mit zuks roeg
maal weer, haildaal boeten dörp, wie mozzen der mor ienkommen. Mor dat wol we
nait, wie mozzen gaauw wieder bie zoveul
meugelk laangs. k Kwam strontnat en riek
thoes. Ain gulden en twijenviefteg sìnten, ‘n
doalder en twij sint’, zee Pa.
Zulf heb k nou haitied groot pelzaaier op dag
zulf. Mag groag aan deur luustern en kieken
noar aal lutje kiener. Dij gezichtjes, t zingen,
dat wat ze moakt hebben, en intied kieken of
Pabbe of Moeke dij n èndje wieder in duuster
staait der nog is. Mooie laange verskes in
vergliek mit wat wie vrouger òfravvelden. Je
kinnen stoul der soms hoast bie pakken. k
Gun mie de tied derveur, even vroagen hou
of ze boudel moakt hemmen. En van wel ze t
verske leerd hemmen. Bin zulf ook ja n
klaain jonkje west, en doar heb k wel wat van
leerd.
Jan de Jong

Bliedschop.

n Blied gezicht, n vrundelk woord,
n proatje over t weer
dat dut mie deugd, niks wat mie steurt
ien dizze goie sfeer.

n Vogel vlugt hail hoog ien lucht,
ik fiets deur zun en wiend.
Veul kin ik zain ien vogelvlucht
k vuil mie weer n kiend.
n kiend, dij blomkes plukt en ropt:
"Doar stoan der nog veul meer",
en aal mor deurplukt en nait stopt
dat geft mien bliedschop weer.

Dit kiend ien mie,dat geft mie zin
ien t leven van ale dag.
Zo wil ik leven, k hoop dat k t kin,
din krigt t zien beslag.

Siebrich Huizinga.
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Woningbaauw

Woningbaauwloane, doar bin k geboren. In
Midwolle, in t Oldambt. Blaauws Loane zeden lu ook wel. As kind docht k nog wel ains
dat t was, omdat wié doar wonen deden…
Mor nee e, veuraan bie Hoofdweg ston
Tj.Blaauw zien Ford-garage. Wieder noar t
westen lag Groenbergs Loane. Op hörn ston
Groenberg zien winkel, makkelk zat t dou in
mekoar. En Brouwers Loantje, mit café
Brouwer op houke. Loater bedochten Midwolmer veurtzeggenhebbers noamen as
‘Hoethslaan’, ‘Phebenslaan’ en
‘Diurckenlaan’ (Augurkenloane zeden maiste mìnsen…) . Doarvan springen joe knopen
ja van boksem of, zomor.
Woningbaauwloane… Acht joar heb ik doar
touholden. Woond wer der, mor baauwd?
Heb k nooit wat van maarkt. Dat baauwen
kwam veul loater pas, dou wie al laank en
braid op Nijssiesoord zaten, of loater nog,
dou wie oetvlogen wazzen. (Dat was ons
elke dunderdagoavend veur radio verteld,
bie NCRV: “De jeugd vliegt uit”….) Nou kinst
niks meer weer vinden van dij olle Woningbaauwloane. Ze hebben elke herinnern doaraan votbound, oetgumd, deurstreept. Ast
doar nou weer komst, kinst die as olle bekende nait veurstellen dast doar geboren
bist, en opgruid. Doezelg wost doar, volsloagen weg kwiet.
Op Nijssiesoord wer wel baauwd. Aannemer
Wiecher de Wit het doar n moal n rekord
vestegd, haar e nij hoes in ain weke onder
kappe, het dou nog in Winschoter Kraande
stoan. As der baauwd wer, wazzen wie doar
as kinder voak nait bie vot te kriegen. Werden der sleuven groaven en as waarklu votwazzen, lag doár ons speulterraain. Tikjen
vanzulf en nait tikt worden deur over dij
sleuven te springen. Joa, der zakte wel ais n
waalkaande in, mor doar konnen wie ja niks
aan doun. Wale was nait steveg genog. …
Dou mien wereld groder moakt wer,
Scheemde kwam derbie, zag k ook meer
nijbaauw. Doar bie ULO-schoule aan Knoalweg kwammen haile nije stroaden mit vogelnoamen: Merelstroat, Liesterstroat, Reiger-

stroat… Wat n hoezen! In Scheemde zulf
kwam n nij gebaauw: ‘Randstede’. Doar was
wat mit. Lu dij doar wonen deden, haren n
steekje lös (zeden anern tegen ons…). Pa
wer duvels as we doar minachtend over deden. Hai beloofde ons n pak haauwe as we
ook mor ain verkeerd woord tegen dij mìnsen zeggen deden. Werden ze nog vrumder
van, mor oetragen was der nait bie!
Vaaier joar loater heb k Winschoot annexeerd, kreeg k aal meer roemte. Nou,
doar wozzen ze ook wat baauwen was. Joarenlaank bleef Sodom steken op t zulfde
inwonertal, mor inains zetten ze de sokken
derin. Benoam aan zuudkaande kwam der n
‘stadsdail’ bie. Loater wer boudel ook volbaauwd aan noordkaande, tussen Knoal en
Bovenburen, bie Vosseweg en Kloosterloane. Der kwam zulfs n nije Kweekschoule
aan de Mr.Stikkerloane (dat haide eerst Omsniedenskenoal). Dij olle kweekschoule aan
Engelseloan… doar denk nog voak n moal
aan. Dij laange gaangen, lokoalen mit olle
schoulbaanken en asmits n dikke kaggel in
houke. Koamertje boven woar wie voak
d’akoestiek oetpebaaierden mit ons getjoedel op blokfloiten. Taikenlokoal boven, woar
we bie Van der Deen taikeningen deurgaven
tot e wel slim voak zulfde waarkstok in handen kreeg… Hannenarbeid haren we doar
ook mit De Weger, neef van direkteur. Dij
was grammiedeg op Duutsers, haar d’oorlog
nog in kop. Dij nije schoule, doar haren
baauwvakkers wel wat moois van moakt, mit
n aigen hoeske veur de Mellemoa’s, elkenain von dat schier. Mor van dij nije schoule
wait k nait zo veul meer, konst der wel goud
kloaverjazzen. In biebelthaik mozzen we
asmits n proefwaark inhoalen. Mellemoa
mos ons kontroleren, doar was e goud in.
As we n vroag nait wozzen, holp hai wel.
Hai was veur ons geleerdste stofjazendroager van hail Nederlaand….
Dou lag haile wereld veur ons open. En
ogen ook…. Wie keken en keken en zagen
dat t nait goud was. Baauwd wer der, wis en
vast, mor verschillen wazzen wel slim groot.
In Nederland, en doarboeten. Mor ja, as
zulfs je linkse bruiers en zusters mit scholders trekken en projekten as ‘Blaauwe Stad’
goudkeuren… (Nee, ook ‘Blaauwe Stad’ het
niks mit mié te moaken…)
Jan Blaauw
25-10-2008
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Ol vraauw Stoal
Elke dag om haalf vaaier as schoul oet was,
ging t lutje wicht noar hoes. Moeke haar din
n stoetje mit n kopke melk veur heur kloar
stoan.Dat mos ze aaltied eerst opeten en
opdrinken.
Din mos ze noar ol vraauw Stoal,dij woonde
schuun tegen heur over en doar mos ze din
kraant hìnbrengen.Zo ging dat elke dag. t
Lutje wicht von dat haildaal nait slim. Ol
vraauw Stoal haar n tromke mit zuutjes en
doar mog ze din aine oetzuiken.Dat was nait
makkelk. Aal dij zuutjes leken apmoal gelieke lekker. Bie ol vraauw Stoal was t nog n
beetje olderwets in hoes.Olle stoulen en n
grode toavel mit n zwilk erop. t Rook ook
aans as bie heur aigen moeke. t Rook aaltied noar eterij, mous of stamppot kool en
noar petreulie Ze von t ol mìns zulf ook hail
olderwets. Ze haar aaltied n laank swaart
klaid aan mit n bloumkesschoet veur en hail
olle pantovvels om vouten. Ze was haaildaal
kroes in heur gezicht en op heur handen. t
Wazzen net golfkes op t wotter. Mor gezelleg was t, hail gezelleg. Ze pruiten aaltied
twij laangen en twij körten.
Mor guster was t aans. Moeke ston heur bie
deur al op te wachten. Er was gain stoetje,
gain melk en moeke haar troanen in ogen.
"Huifst nait noar vraauw Stoal," zee moeke.
Dat was ja roar, aans aaltied wel en nou
nait? Wat is der din?
"Vraauw Stoal is gusteroavend op bère
goan," zee moeke, "en ze is nait weer
wakker worren vanmörgens.”
t Lutje wicht begreep dat nait. Hou kon dat
nou? Ie werden toch elke mörgen weer gewoon wakker en vraauw Stoal naait?
"Nee," zee moeke, "vraauw Stoal is sturven”
Toun begreep ze t pas en ze ging hail stil
boven op heur koamertje zitten mit heur
broene teddybeer dicht tegen zok aan. Ze
mos aal mor aan ol vraauw Stoal denken.
Een dag of wat loater, snommedags om twij
uur zat t lutje wicht op schoul. Ze heurde
nait wat juffrouw zee, nee, ze heurde klok
luden en dou ze tou roam oetkeek boetendeure, zag ze n grode swaarte auto hail
langzoam veurbie rieden mit apmoal minsen

derachter. Moeke was der ook bie. Nou kon
ze nooit meer noar ol vraauw Stoal om
kraant hin te brengen!

F.H.Zandinga

Koolzoad
t Koolzoad staait
in blui
en ik der
midden maank.
Boven mie
de blaauwe lucht
en t wiede landschop
um mie hen.
Zo hier te stoan,
al duurt t nait laank,
geft mie n gevuil
van aiveghaid.

Jan Hoiting
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Knelis

Knelis Haaijer höng aan latten. t Volk mummelde, dat ze dat joaren leden al aankomen zagen. Gruide ja op veur galg en rad.
Docht dat wereld ain groot speulpelais was.
Centen gruiden in t kamnet en t waark was
veur de dommen.
Vuilde hom wied verheven boven t klootjesvolk, dat veur n haalve rooie cent in waige
legen har en gain oetzicht kreeg op bedere
tieden. n Wiesneus eerste klas, woar
schienboar gain vraauwlubloud in zat. Haar
aan zien moeke zoaleger bliekboar meer as
genogt. Aander doames oet t dörp wazzen
hom, noar t scheen, veuls te min. Kneep
kadde laiver in t duuster. Bie tied en wiel
hoalde hai zien gerief wel in Stad, wer der
flusterd. Buusgeld kreeg e ja zat. Zien ollu
hadden hom achterof beder Knelis Naaijer
nuimen kind, of Knelis Repel, din har e teminzent zien noam nog eer aandoan. Het in
amperaan tien joar t duroabel spul van zien
ol heer Berend versloerd en verhoerd. Haar
noa t ‘hemeln’ van Berend, dij körts doarveur zien oldske, Knelis moeke, noar t kerkhof brocht har, t schienboar nait recht verwaarken kind. Was aal stuur in zien bestoan kwiet. Dee woar hai zinneghaid aan har
en dat was nait veul. Zien moeke was alles
veur hom west. As ainegst kind strontverwend en aaltied noar ogen keken. Ons jong
haar kost veur t kaauwen en t veuroetzicht
aan t geld in t kamnet beloofde hom n golden toukomst.
t Waark lag hom aans nait. Haar ledder W
van waarken in paalm van zien haand nooit
lezen. Knelis en zwait verdruigen nkander
ja nait. Oet verdrait, om t verlais van zien
boakens, kreeg Knelis fles brandewien oet
kaaste, veur n klokske dij hom beder
smoakte as aal tebletten van heur hoesdokter. Zeupkes smoakten noar meer, van dij
gevolgen Knelis flezze sikkom voaker in
haand kreeg as zien ballaster of laaide van
t peerd. t Levent brocht veur hom mor n

schietbeetje dieverdoatsie meer.
Dizze vatteger mos aans wel aarg veul
dörst had hebben, as hai in zo’n körde tied
n kostboare ploatse noar zien barrebiesies
helpen kon. Volk wol nait meer bie hom
waarken. Aarbaaiders mozzen mor zain,
wat ze doun konden. Sturing was der nait
meer. Boer was haile dag aan de flotter en
mos n traauwe bezuiker wezen van bepoalde vraauwlu in Stad, dij heur liggend perbaaierden overende te holden.
n Echtpoar oet Waarvum het ploatse opkocht en was der slim wies mit en zo t zoch
aanzain luit, kregen ze t spul weer nuver
aan loop. Knelis trok in bie n olde ainspaanster oet Beem. Was in Grunnen bliekboar
oetspeuld, nou zien porterfulie nait meer zo
dik was. Och en in t duuster binnen aal
kadden ja ainder. Knelis was der op
bouldag liek oetspröngen. Haar allent wat
kleroazie en n noagel overholden om t gat
mit te kraben. Wat t wicht in zo’n verlopen
sujet zain haar? Zel wel n nuver passend
lid veur heur potje west wezen?
8 juli 2008 Roel van t Knoal

pedde
ogen van onner zien pedde
kieken mie aan kinst mie nog
zo zai k der tegenswoordeg oet
slik ik mien woorden ‘dij staait die
nait du of dat male ding koal is hot
koal is koel’ as de wiedeweergoa ien
aarms valen laangs zien liggoam deel
handpaalm open woarom ik komt der
nait oet woarom nait blift stilkes hangen
gain tied vergraimen gain woord verswieren
aarms om hom tou hai draait zuk om pedde in
haand n lichtval zet zien gladde heufd ien gloud

Giny Hartman
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Schipper noast God

‘Of bist aan t waark?’ vruig e en hai keek
noar mien vingers. Nee, hai wol ook nait binnenkommen. Hai wol allenneg sleudel van t
gebaauw. En dij haar ik nait. Hai keek nog
ais noar mien vingers.
Doar zaten de wereld plaisters omtou.
‘Och hmmmm, ik bin wat aan t spiekern en
zoagen, hmnn,’ prommelde ik.
‘Nou ik kom aander moal wel weer’, zee e
en keek nog n moal noar mien plaaisters.
‘Timmern en zoagen hè’, zee e mit n zörgelk
gezicht. ‘Nou ik zol mor oetkieken as ik die
was mien jong!’
Ik dee toch wat verniend de deur dicht en
luip weer achter t hoes. Wat docht e wel.
Ik wol nije reusters moaken veur in mien
boot. De ôlden waren stokverröt en ik haar t
aal zoolaank oetsteld. Ik mos der maank.
Dou ik lest aan voaren was, was mie der al
zoon roeidol-geval ôfvlogen en was ik
dwaars deur t grootste holten reuster goan. t
Ding was der finoal aan. Kompleet in barrels.
Doar lag ik midden in n Daam onner de hangende keukens. Gain motor achter de boot,
nee ik zol roeien, dat was ja zo sportief. En t
motortje kwaalmde ook wel slim, dus toch
mor laiver zunder.
Ik haar mien Gezientje nuigd, mor dij haar
mie aankeken en haar mien boot ais goud
bekeken. Doar ston ze op walekaant en
keek de daipte in.Mit n zuneg gezicht haar
ze van nee schud en was vaaileg in heur
zummerstoul zitten goan.
‘Doar krigst mie nait in mien jong’, zee ze.
‘Dat is mie aalmoal te gammel.’
‘Hou nou gammel? In dizze boot overkomt,
die niks. Ik leg der n poar kuzzens in en den
gaaist doe doar rielekst zitten veurin. En den
voar ik die deur n Daam. Vuilst die hoast in
Venetie. Gain gesputter van de motor, gain
stank. Wie kopen n ijsco bie t café. Den leggen wie doar aan en run ik gaauw in de
weer.’
‘Douk nait! Doei!! Oh joa, kinst der nog
opschildern van TITANIC!!!’

En dat dee zeer. Ik was mit n verniende kop
wegroeid en nog gain haalf uur loater brak
mie t boudeltje of. Ik lag sikkom staail op
rug. Verbilderd keek ik noar t fermik dat ofbroken was. Tja dat kon je hier nait eefkes
repareren.
Hou kwam ik nou weer toes? Links om weer
terug was n meroakel ìnd. En rechtsom
messchain wel net zo.
Ik ging veurin zitten en mit ain raim polterde
ik wat deur t wotter. Dit schoot niks op. Ik
ging over bikboord en bakboord. Wat mos ik
nou doun. Haardop denken, dat wol nog wel
ais helpen.
-Ik zol aargens aanleggen en din opbellen,
mor ik haar gain geld bie mie.
-Ik zol hom aargens aanleggen en den
lopend noar hoes goan en hom den loater
op hoalen.
Ik keek noar mien grode widde blode jubeltonen. Ik haar gain schounen aandoan. Ach,
bie n rondje deur n Daam heb je ook ja gain
schounen neudeg.
Ik draaide rondjes op t daip en kwam niks
wieder. Ik stak de spoan in t swaarde wotter.
Veuls te daip. Der gebeurde niks. Wat nou?
Ik bleef wat deur poltern, ook al haar t aalmoal gain nut.
Ik kon Onno opbellen en dij kon mie slepen,
mor Onno was veurvast aan t vissen.
Ik kwam veurbie Harrie. Harrie keek net tou
t roam oet. Hai was mit aine aan t tillefoneren. Ik swaaide en hai swaaide vanachter t
roam en ik domme kou swaaide weerom.
Harrie stak zien doem op en draaide zuk om
en kwedelde deur.
En ik…. ik polterde deur.
Ik kwam veurbie Koos. Koos woonde ook
aan t wotter. Hai woonde in t olde veerhoes.
En bie Koos zol ik hulp kriegen. Koos huil
net zien fietse tot schuurtje oet en hai keek
noar mie. Koos zee allenneg mor: ‘Dag
kapitein’. Hai wrikte zien fietse deur t toenhek en luit zien krat mit lege flezzen hoast
vaaln. Koos foeterde en haar gain oog veur
mien ondergang. Koos haar t drok. En ik
polterde deur. Ik was nou toch aal n best
ind opschoten. t Was mien eer te noa. Ik zol
zulf wel toes kommen. Ik slingerslangerde
wieder over t Damsterdaip en ramde sikkom
twij kano-ers. Twij van dij snakkers oet Stad
in zoon Tupperware-boot. Wat dochten ze

11

wel nait? Ik wol opspeulen, mor ik haar problemen om nait vast te lopen in t raait.
Der kwam n motorbootje achterop. Nou zol
der wel hulp veur mie wezen.Minsken op t
wotter binnen vrundelk en swaaien en willen
aine altied helpen. Ik stak mien hand op.
Dizze bobbekoppen in heur widde
speedboot, keken mie aan en namen n slok
bier. Ze zeden niks. Ze swaaiden nait en ze
huilpen mie nait. Ze broesden wieder. Ha,
aine haar widde sokken aan. Van zo aine
kon je ook gain hulp verwachten. Nou, nog
moal. Ik zol mie zulf wel redden. Ik polterde
langs de woonschepen en gloop overaal
noar binnen. Doar was gainent toes.
Weer kwam der aine achterop. Hai druig n
Duutse schipperspet en ik wos t in t veuren
aal wel. Mor ja…. ‘Wil je mie wel helpen’,
vruig ik mit pien en muite.
‘Ik goa noar Ten Boer en doar begunnen
wie dus nait aan.’
Wat behulpzoam. Niks behulpzoam. Minsen
op t wotter binnen ja zo vrundelk. Welken?
Deurpoltern. Weer kwam der n bootje aan.
Pa, moeke n tjucht kinder.
‘Wat doet die meneer?’ vruigen de kinder
aan pa achter t stuurrad.
‘Dij meneer dut der lekker langzoam over’,
zee pa en gaf n snitter gas. Deur de golven
sluig ik sikkom overboord. Ale minsen op t
wotter helpen mekoar. Allenneg vandoag
nait. Noa n uur was ik bie Westerdraaibrug.
En nou kwam t minste stukje. Stel die veur,
dat Gezientje nog eefkes noar de winkels
luip en hier over brug kwam en mie den zag.
Oh laive toetpot. Of ain van mien kollegoa’s.
Ik was drok en dee of ik drok was en keek
nait op of om.
Der hing aine over brug en hai spijde kringeltjes in t wotter. ‘Hee ik heur die ja hail
gain shanty zingen ja Huttema jong’
Ik dee net of ik hom nait heurde. Ik ging
onner brug deur en kon t leste stuk over
staaiger de boot noar hoes slepen.
Dou ik toes was keek Gezientje van oet de
toen noar omdeel.
‘Zugst wel’, zee ze. ‘Doar gruit niks gouds
van. Woar bleefst wel nait? Ik heb mien
bouk oet en nou loop ik nog eefkes noar Hema. Gaaist mit?’
Mor ik haar de laamp oet.
Jan Huttinga

n Ploatje
Duustre wolken hangen
Zwoar van wotter, boven t landschop
Lucht is draaigend
Zun kroept bezied, wind stekt op
Wat zeekoapen vlaigen
Zulverkleureg, n ènd wiederop
Der komt n stoever
n Dunderslag der bovenop
Felgeel koolzoad
Droepend van regen, op t pladdelaand
Wind jagt t raait in toeze
Laangs slootkaant
Ik kiek om mie tou
Kleuren veraandern, ain en aal gries
k Loop zunder jas, zulfs zunder plu
k Liek wel nait wies
Wat kin mie t verschelen
t Wotter lopt nait wieder as t vèl
Gehail deurwaikt, ervoar k rust
t Bevaalt mie wel
Opais brekt zun deur
Regenboog verschient, pronkend in regen
Mien Grunnegerlaand is n "Ploatje"
Wat n zegen !
Fennie F.G.Croeze-van Til
n Daam
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Tommie

t Was n zoaterdagoavend in oktober en t
was al duuster boeten, dou deurbelle ging.
Dou ik bie deure kwam, ston mien schoonmoeke der veur zo nat as een verzopen kat.
t Wotter luip van heur plastic kopdoukje of
zo in de schounen.
“God”, zee ik, “t kon wel regen”.
”Loatst mie hier boeten stoan of letst mie
der in?“ zee ze en keek mie der venieneg
bie aan. Vot dee ik n stap aan kaande en luit
heur derin.
“Wat n hondeweer!” zee ze, dou ze met n
dikke rooie kop in de koamer kwam en vot
op mien stee veur de kaggel zitten ging.
“Och mens”, zee de vraauw, “is t den zoks
min weer? Joa,” ging ze wieder, “wie hebben om dis tied gedienen al dicht en de
open heerd der bie aan. Wie wollen net aan
de kovvie begunnen. Wilst doe ons Geert en
Kloas Jan even roupen, den moak ik veur
heur sokkeloademelk”.Dou de vraauw noar
keuken ging, ging ik onder aan trabben
stoan en ruip jongens tou of ze sokkeloademelk wollen. “Oh joa”, bulkte ik der achteraan, “en opoe is der ook!”
Even loater wazzen kinder beneden en zaten gezelleg bie ons in koamer. Opoe (dai in
tied alweer opdreugd was) greep in heur
tazze en zee: “Ik heb gevulde kouken mitnomen, bie de waarme bakker vot.”
Doar haar ze mie! Man, dai vin ik ja zo lekker hè! Ze binnen groot mit n lekkere broene
bovenkaant en n dikke loag spies derin en n
amandeltje derbovenop. Votdoalek gong ik
stoan om schurreltjes te pakken, woar wie
de kouken opleggen konden.
“Nou wist wel overhìnde, hè…” zee schoonmoeke, “as der mor n gevulde kouke op toavel komt….” Doar haar t olske wel geliek
in, je maggen mie der snachts veur wakker
moaken.

Dou de kouken op de schurreltjes lagen,
kreeg der nog ain belangstellen, noamelk
ons hond. Tommie haide t baist en t was n
rasechte asbak. Nait al te groot, swaart mit
broen en wit, ach n alleroardegst baistje. Elk
en aine begon aan zien kouke en kovvie of
sokkeloademelk en der wer vrolek wat keuveld over van alles en nog wat. Noa n tiedje
haar mien vraauw ons twaide bakje kovvie
inschonken en dou ze der weer bie zat, zee
ze tegen mie: “Verrek, hest dien kouke ja
nog aal nait op. Bist nait goud ofzo?”
“Joa”, zee ik en keek kring ais rond. “Joe
hebben allemoal dai kouke nou al op, mor ik
heb hom nog even liggen loaten. Je mouten
dervan genieten, van zo’n kouke,dai mout je
nait zo albegereg noar binnen schrokken.
Mien voar zee altied ‘spoarst doe wat, den
hest doe wat’ ”.
Ik haar het nog mor net zegd, dou der wat
swaart en broens tussen mien bainen deur
schoot, mit n noodgang mien lekkere gevulde kouke van t schurreltje oafgriste en mit
dezulfde gang weer onder de stoule schoot
en mit grode happen mien kouke noar binnen waarkte. Riddersloagen keek ik Tommie
(want dai wast) noa, mor ik kon der nait
meer tegen griepen om mien kouke nog te
redden. Elk en aine was vanzulf slap van t
lachen, veuraal mien schoonmoeke…. Troanen biggelden heur over de wangen en ze
mos t lief der bie vastholden. Op den duur
begon ik zulf ook te laggen. Ik zel der wel
beteuterd bie zeten hebben en as ze allemoal zo schottern, den mout je zulf ook wel.
Dou elk en aine wat bedoard was en Tommie weer in zien mandje kroop om reden dat
der toch niks lekkers meer was, kwam lutje
Geert noar mie tou en zee: “Kiek Pabbe, ie
maggen mien amandeltje wel hebben. Dai
lag nog op mien schurreltje en ik lus hom
toch nait.”
Ons hondje Tommie is der allaank nait
meer, mor ieder bod as wie nou n gevulde
kouk bie de kovvie kriegen, den bin ik
d’eerste dai hom op het.
© Cor Uildriks
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Vizzen

Ze bozzelden mitnander deur t hoge gras
achteroet t laand ien. Woensdagmirreg,
‘Snöt’ mit n schone overaal, Bert mit nije
stevels en ‘Hoas’ op klompen. Dij kon zien
stevels nait vienden. Ain van bruiers zol ze
wel aan hemmen. Piet docht “dat onze Laimeneer t goud mit jonges veur haar”. Volgens hom was t vrouger ien t paradies ook
haitied zoks mooi dreug zunschienweer.
Doarnoast waren ze nog ains n moal goud
beloond mit n echte snouk-hangel mit n blikken blinkertje deraan.
“Al het goede zal u toekomen”, zee Piet.
“Eerliek vonnen op drekstoup”. En nou zollen ze wel even n dikke snouk vangen.
Allinneg ze moggen nait bie daip kommen.
Gainain van jonges omreden ze nait swimmen konnen. Piet haar zegd dat ze dat din
ook nait doun mouten.
“Onze Laimeneer zugt ja ales en joe kinnen
der op wachten datter ain ien vaalt”. Of joe
zollen zain dat net ain van jonges zien Moeke op bosschop mout en laangs fietst.
“Wie goan noar t moar”, zee Piet, “dat hemmen ze nait verboden. En doar zigt gainain
ons”.
En nou mós t weden. Vèr achteroet bie boer
Jansen deur t gruinlaand noar t moar. Stoefbiet lutje hoeske van Oabel ‘Sik’ dij doar
woont. n Vaarveloos kröt maank roege boskederij en hoge bomen. Oabel woont doar
soamen mit ‘Greetje’ zien olle segebok. Elk
ien dizze kontraainen kon ze. Eerst haar
doar ook nog n grode flinke vraauw woond.
Dij haitte Geertje. Mor toun Oabel op n dag
mit zien segebok thoeskwam, haar Geertje
roupen “hai deroet aans goa ik deroet!” Oabel docht dat t wel mitvalen zol. Dee bok ien
zien hok en spiekerde n bord derboven. ‘Zik’
ston derop. Aanderdoags haar Geertje boudel bienander zöcht en was votgoan. Oabel
haar onner ‘Zik’ Greetje vaarfd. En dou waren ze mit n baaiden. Oabel zien ‘Greetje’

was n echte rasbok veur t dekken van aal
aander sikken. En dat wizzen aal sikken dij
der woonden. As Oabel mit ‘Greetje’ ien
zien fietskaar ien kontraainen onnerwegens
was, hailen ze op mit vreten. Din staken ze
kop omhoog en keudelden aalderwegens
van dij leutje gladde swaarte knikkers. En
‘Greetje’ luit zok overaal heuren mit zien geblèr en gebèlk. En intied schopte bienoa
fietskaar oetnkander. Onnuur zoas dij ja roeken, zee t haile dörp as baaide der weer
ains laangs kwammen. Voak mos Oabel
even bie kroug aan veur n kaan jannever en
n pond proemtebak. Oabel mog groag
proemken en dat kon elk zain. Hai haar ain
broene klomp doar e aalgedureg overhìn
kwittjede en ain maauw van jeske was
broen. Doar veegde hai hom snoet mit of.
Ien kroug haren ze Oabel aal ains n moal
wat klókjes aanboden en hom aan proat holden. ‘Greetje’ ston intied boeten vanoet
fietskaar stroekerij te vervreten. t Ging aibels mooi en ‘Greetje’ mos der ook mor
ains biehoald worren. Krougholder keek wat
zuneg dou dij der ien kwam. Hai nam vot n
roam en ston boven op stamtoavel omreden
bloumkes hom lekker tou leken. Toun krougholder begon te gilpen en bèlken ging
‘Greetje’ van schrik lekken en keudelde
woar e mor kon. Sprong van stamtoavel en t
duurde even veur ze hom bie hoorns haren.
Intied lekde overaal en streude roem keudels ien t rond. t Was eerstkommende weken orreg rusteg ien kroug. n Lucht om te
snieden.
Jonges wollen t nait wied van Oabels hoeske mor ains perbaaiern. Ze haren ‘iet wiet
waait weg’ doan wel eerste mog. ‘Snöt’ won.
Piet docht dat e eerst mor stoef bie daam
begunnen mós woar ien t wodder n baarg
roegte en gruin zat. n Echt woonstee veur n
dikke snouk. ‘Snöt’ mit tong n éndje tou
mond oet lait t blinkertje ien t wodder zakken. Jonges zagen hou t blinkertje blonk en
dwarrelde as n zaik viske ien t heldere wodder. Dou ‘Snöt’ hengel over dampoal dee
kreeg elk n schrik.
“Gwode goden” brulde ‘Hoas’. t Moar kolkte
en spatte oetnander, grode golven en der
kwam broes op t wodder. t Ging der heer.
“Help mie toch” gilpte ‘Snöt’ dij hangel nog
net vastholden kon. Bert pakte hom vot ook
mit vast en aandern deden verbilderd n stap
achteroet. t Wodder kolkte en broesde. Piet
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bèlkte “runnen jonges aans gript e joe dammee”. Bert en ‘Snöt” laipen haard achteroet
mit n hangel dij op knappen ston. En toun
was t ien ainen doan en lag doar n dikke
snouk laankoet ien t gruinlaand. Om baang
van te weden. Jonges waren der glad stil
van.
“Zwol e dwood weden?” was ’t eerste wat
‘Hoas’ zeggen duurde. “Jonges” zee Piet,
“dij dut niks meer hai ligt stiefoet”. Piet was
nait baang veur n dooie snouk. Tikte hom n
moal of wat aan, pakte t snoer vlak bie
snoukebek en zol t blinkertje der even oet
hoalen. Snouk wol t nait hemmen zagen ze
en greep onverdachts Piet bie haand. Dij
sprong hoezenhoog, gilpte en brulde of ze
hom villen wollen. Troanen biggelden hom
over waangen. Jonges zagen dat Oabel
‘Sik’ der op n draf aan kwam. Piet jausterde
en brulde hail wereld bienander. Oabel
greep vot zien buusmès en snee snouk n
éndje onner kop deurmidden. Piet ston der
aibels bie te snokken mit n dikke snoukekop
aan haand dij hom orreg maal aankeek.
“Zitten loaten, mit aander haand vasthollen
en votdoadelk mitnander noar dokter”, zee
Oabel.
“Joen hangelstok baarg ik wel op”. Doar
ging t hìn, op n draf. Piet haard grienend
tussen jonges ien. Bert zol ien t dörp vot
Piet zien Moeke woarschaauwen. Dokter, dij
boeten ston mit n kovvertje, din hai zol net
op vesiede bie n zaike, keek roar op. Zo’n
patient haar e nog noeit had. t Haalve dörp
was onnertuzzen mitfietst of mitrund. Piet
mos vot mor mit noar binnen. Toun e n stief
ketaaier loater boetenkwam mit aarm ien
douk en zere lappen om haand ston der n
baarg volk. Was zulfs ain van t bokkeblad
mit n fototoustel. Hai wol van Piet waiten
wat of der wel nait gebeurd was. Piet onnertuzzen wat bekommen van aal schrik dee
mit nog nadde ogen zien verhoal. Moeke
kwam hom op fiets ophoalen. Jonges zollen
eerst mor noar hoes goan. Aanderdoags op
schoul was Piet de held. Snouk wer aal
laanger en was aan t ènde van dag meer as
n meter. Dou ze tou schoul oet laipen zee
Piet dat t nait goud was, wat ze guster doan
haren. “Onze Laimeneer haar hom toch
even waiten loaten dat hai en jonges ook
nait bie t moar kommen moggen”.
Jonges haren gain straf kregen van ollu.
Zollen deur t oaventuur eerst wel genog

schrik ien bainen hemmen.
Aanderdoags ston n grode petret mit Piet op
veurkaant van t bokkeblad. Der onner mit
dikke swaarte letters,’ Jongen tijdens spelen
aangevallen door reuzensnoek ’.
Oabel haar n lekker viske had bie t eten en
docht dat e hangelstok nog mor ains perbaaiern mós.
Jan de Jong

Domme kou
n Glènrooie zunne verschient aan de kim
Verspraait langzoam zien licht over t waailand
Woar in dunne opstiegende dook
n Koppel koien herkaauwend ligt in t zaand
t Is ja n aibels mooi gezicht
Zoas dat deur n ander ligt en lopt
Kleur en ras dat moakt ja nait oet
Roodbonte kou of grunneger bloarkop
Zai eten aalmoal tzulfde gruine gras
En geven aalmoal zulfde widde melk
Der is in dat koppel genaine de boas
Ze binnen aal geliek en dat geldt veur elk
Zai kriegen gain roezie om t geleuf
Van laigen en stelen hebben zai gain hinder
En zai hebben ook gain last van drugs
Ze binnen laif en goud veur heur kinder
Was dat in t mìnsdom nou ook mor ais zo
En gaven wie ons fouten nou mor tou
Dìn kon je in de wereld veul beter wezen
Wel is nou dommer wie of dai kou?
Cor Uildriks
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Ik lig
Benzine of woater??
Sunt k nait meer waark, heb k t nog
drokker as dou k mie nog in zwait juig.
Doch scheelt mie dat n bult in knippe.
Veuraal as k mit auto bie pomp stoa,
vlaigen liters der in en euro’s deroet.
Potterfulie is moakt van siepelleer.
Troanen miggeln mie over waangen
as k er in kiek. Man man wat n boudel. n Mèns duurt sikkom t woagentje
nait meer broeken en t ende is der
nog laank nait heer.
Luip t fermikkie mor op wotter, dat
kost nog sikkom niks, tot onze Overhaid der ok n melkkou in zugt…. Haren ze Johannes Wardenier oet Meppelt mor geworren loaten. Oetvinder
van benzineloze motor. Dat was mie
wat! Auto ’s op wotter! Wat zollen wie
dij tegenswoordeg goud broeken kinnen.
Diezel, gas, eerdgas, konden we din
stoan loaten, mor t Grootkaptoal von t
doudestieds nait goud. Febriek in
Wolvega is der nooit komen. Aandailholders in eulieboudel gunden ‘Jan
mit Pet’ dat veurdail bliekboar nait. Ok
Regeren wis der wel road mit. Vragt
er t laifst nog poar stuver bie.
Konden we mor n windmeulen op dak
van auto febrieken. Kerel nog aan tou,
dat zol ja wat wezen…. Regeren vindt
vervast goud. Zet ja overaal zokse
‘vervoelers’ dele.
Of ze mouten dij olde oetvinden weer
van ‘staal’ hoalen. Doun doar n haile
bult lu plezaaier mit. Kost mor n
bedie, mor din heb je wel wat! k Bin
benijd, woar t op oetdraait, mor k heb
er nait veul ferduutsie in.
30 juni 2008
Roel van t Knoal

Ik lig mit die in
t baalkduuster
en heur dien
zaachte stem.
t Is enkeld
mor gefluuster
dat ik amper
heuren kìn.
Mor k hol die vast
en ik luuster
mit mien aarms
um die hèn.
Jan Hoiting

Mien Grunneger laand.
Mien laand, ik mag die zo geern lieden,
mit wiede verten, n landschop mit verzin.
Dat geft mie oam, zodat ik leven kin.
Lopend of mit fiets kin ik mie din verblieden.
Rust en roemte binnen hier nog veur handen,
aal komt ter aal meer nijbaauw bie.
n doalders plekje is t veur mie
Gainain krigt kaans dat oet mien haart te branden.
Dit laand, t doagt mie oet aan ale kanten
om te beschrieven, hou goud of t mie voldut.
t Wonen en waarken, dat het veur mie zien nut,
mien laand, mit aal zien golden randen.
De rechte woorden vienden, dat vaalt nait tou,
k heb t perbaaierd, k hoop dat joe t verstoan.
Grunnen is mien stee, doar wil k geern bestoan,
dat geft mie vree en t geft mie moud veur nou.

Siebrich Huizinga.
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Vuurtje

Zien olle Daf was schoon op. Ze harren hum
in de garage dudelk moakt, dat e t mor vergeten mös. Der mekaaierde te veul aan.
Toch ree e der nog hoast doaglieks mit deur
t dörp en of en tou nog noar Knoal. Noar de
kinder. Wieder nait. Aiglieks wol e zuch gain
nije auto meer kopen. Albert luip al tegen de
tachteg. Nog goud vereg hor, doar nait van.
En zien vraauw Gitje ook, mor dai was dan
ook n poar joar jonger.
Mor ja, gain auto? Dat was ja niks. Garageholder vuilde goud aan hou of t zat. Hai har
der nog n schiere Volvo stoan. Nait te veul
lopen en in prima stoat. Mit n automoat. Dus
gain geschoakel. Albert kon der nog joaren
plezaaier van hemmen.
‘Goa der mor ais in zitten, dan goan we der
n eindje mit rieden’.
d’Auto ree as n tierelier. En de pries vuil
hum niks òf. Hai belde zien vraauw op en
vertelde hou of ter veur ston. Ze begreep,
dat der nait veul aans op zat.
‘Dou t mor’, zee ze.
n Underholdsbeurt en twij nije achterbanden
warren bie de pries inbegrepen. n Poar doagen loater ston de Volvo bie Albert en Gitje
veur de deure. Zie harren hum mooi veur
hum oppoetst. Hai glom der over. En Albert
ook. Noa t waarme eten gungen ze aan de
rit. Kinder mössen d’auto ook even zain. Op
de weerumweg keek Gitje opzied noar heur
man en zee:
‘Dizze ridt inderdoad veul beter as dai olle
Daf, of nait den’.
Joa, t was een goie koop west.
‘Dus dan kinnen wie, as t ais n moal zo oet
komt, ook wel n eindje wieder vot’.
Albert har zien gedachten meer bie zien nije
auto as bie t gekwedel van zien vraauw.
‘Joa, dat kan wel’.
‘Mooi, dan goan we mörgen mor ais n moal
weer noar t Stad tou. Ik mout neudeg n nij
klaid hemmen’, kwam Gitje mit de oape oet
de maauwe. Hier har e nait op rekend.
‘Of duurfst der nait op aan?’ Gitje wus wat of
zien gevuilege punt was.
Nee, dat was gain probleem. Mörgen was
goud. Hai luit zuch nait kennen.
Dai oavend muik e n proatje over de hege

mit buurman. Dai stokde hum oet hou of e
rieden mös en woar of e t beste parkeren
kon.
En zo reden ze saanderdoags mit d Volvo
noar Stad. Zunder ainege twievel ree Albert
noar d’Ikea woar of e d’auto parkeerde.
‘Zo, en non goan we mit de bus noar t
centrum’. Gitje keek hum vol bewondern
aan. ‘Das doe dat aal waist’.
Albert vuilde zuch op slag n joar of wat jonger. Dou ze loater op Grode Maarkt oetstapt
warren, luip e wat rechter op as aans. Gitje
wol noar C&A. Noa n uurtje pazen en keuren huil ze n klaid en rok mit n bloeze over.
Het wör oeteindelk t klaid. De keuze was
stoer. Hai drong der nog op aan dat ze de
rok en de bloeze ook mit nam, mor dat was
nait neudeg. Dou wol ze in d’Hema nog wat
rondsnuustern.
‘Blief doe mor boeten, doe hes t non wel
had, ducht mie’.
Dat was zo. t Was lekker waarm weer. Albert stelde zuch veur de winkel op. Lekker in
de zunne. Kon e op zien gemak ais kieken
wat of der aal veurbie kwam. Non, dat was
de muite wel weerd. Albert mög dan op
leeftied wezen, blind was e nait. Noa n zijtje
kwam der jonge knuppel op hum tou. Aine
van n joar of zestien. Moager as brandholt.
Boksem under aan zien kont. Hai har n sigaret in haand. Gain gewone, mor zon dikke
graauwe. t Vloeitje was aan t dikke oetènde
dichtdraaid. Albert zag t vot. Dit was aine mit
hash der in. Dit was n joint.
Jong huil hum de joint veur en zee:
‘Hemmen joe n vuurtje veur mie?’
Nee, dat har e nait. Hai rookde ja ook al
hoast datteg joar nait meer. Albert vuilde
zuch veur de twijde moal dai dag n stuk jonger worden. Het muide hum dat e gain vuur
bie zuch har. Dat zon jong hum, Albert, vuur
vruig veur een joint. Meschain har e hum
ook wel n trekje doun loaten. Man, dat was
wat west…! Zoaterdag mös e mit Gitje op
verjoardagsveziede. Wat har e dan wat te
vertellen had…!
Gitje ston in ains weer noast hum. Hai har
heur hail nait kommen zain… Mit zuch
baaiden struunden ze de stad nog wat deur.
Gitje von t aal prachteg. t Klaid was
hailemoal goud. Zoaterdagoavend zol ze m
aan doun.
Dou ze weer op Kielsterachterweg reden,
sluig bie Gitje de twievel tou. Dai rok en
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bloeze warren toch ook wel mooi west. Meschain was t toch beter west as ze dai ook
kocht har. Hier har Albert wel op rekend. Hai
kende zien vraauw. ‘Och mèns, moak die
mor nait drok, dan hoalen we dai mörgen
toch nog op’. Dit antwoord har Gitje nait verwacht. Kende ze heur kirrel dan toch nait zo
goud as dat ze doch? Zie zee, dat ze dat wel
geern wol. En dan mös Albert zölf ook mor
even kieken veur n naaie boksem. Doar was
e ook wel aan tou. Albert zat zwoar te prakkezaaiern woar of e zien olle Ronson aansteker loaten har.
Jan Hoiting

ANNEKEDOTES
Opoe's leste wìnsk
Opoe wordt 90 joar. Heur kiender en klainkiender geven n groot feest veur heur.
Zai vroagen heur: " Moeke, hemmen ie nog n
wìnsk? " "Joa," zegt mouder, "as ik dood
goa, wil ik kremeerd worren."
"OK," zeggen kiener, "dat regeln wie veur
joe. Mor hemmen ie din haildal gain aandre
wìnsken meer?"
"k Zol t nait waiten”, zee moeke, “k Heb toch
alles."
" Mor wie willen groag wat spesjoals doun!"
zeggen kiender.
"Och joa," zee moeke, "As ik dood bin en
kremeerd, strui mien aaske din mor oet
over parkeerploats bie de Aldi."
"Woarom Aldi, mouder?" vroagen kiener.
"Joa, kienderkes, dìn wait ik ien elks geval
dat ie ain of twij moal ien week bie mie kommen."
Omtoald oet t nederlandsk.
Roelf Steenhuis,

Verantwoordelkhaid
Hinderk komt thoes en zegt tegen zien
vraauw: "De boas het mie nou endelk ais
meer verantwoordelkhaid geven."
Oaltje: "Da's ja mooi ja, wat holdt dat in?"
Hinderk: "Ik bin nou verantwoordelk veur aal
wat der mis gaait."
Stroombraifke via Ginie Bakker

Mien mooiste zin
Dou veureg joar eerste cursus Grunnegers
ien Amsterdam begon, kwamen der n hail
bult reacties van de media.
Aan t ìnd van t interview vroug Paroolmitwaarkster: ‘En wat is joen mooiste
woord?’
‘Fiebeldekwinten’, antwoordde ik om der van
òf te wezen.
Op eerste les waren zowel ‘Een vandaag’ as
TV-Noord.
‘Ik hoop nait dat ze t mie weer vroagen’,
docht ik nog bie miezulf.
‘En wat is joen mooiste woord?’ vroug TVNoord-mitwaarker.
‘Fiebeldekwinten’, zee ik mor weer.
Guster schoot mie t ien ainen ien t zin: ik
haar heur nait n schier woord zeggen monnen, mor mien mooiste zin:
‘Gaai mor op kop stoan en schiet dubbeltjes!’
http://www.eenvandaag.nl/index.php?
module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=3183
8#

Jan Sleumer

Hou zeg joe dat nou !
Mien femilie geft mie verhoaltjes deur dij in
onze toal verteld binnen. Zo ook n hail mooi
stoaltje : n bestellen van n grunneger klaant
bie n Chinees. Aan t ènne van zien bestellen
wil hai eulifantsoren derbie. Hier begript de
chinese vraauw hailendaal niks van. Ze geft
hom over aan n hollander en soamen kommen ze deroet dat hai ‘kroepoek’ bedoult.
Joa, as je in joen aigen femilie aigen woorden gebruken, den kin je veur zukke toustanden kommen. Dou k joaren leden nog gaauw
eefkes om boodschop ging, vruig k bie de
versofdailen ( joa, dou wer t nog votdoadelk
veur joe ofsneden) om n poar ons vruchtenvlaais. De verkoopster keek mie hail vremd
aan, den dat spul haar ze nait.
Nee, nogal wiedes den wie nuimden
‘boerenmetworst’ zo, omdat mien dochter, dij
gek was op vruchtenbrood, dij noam der in n
vergelieken veur uutvonden haar.
Zo kin je oardeg op de korrel kommen!
Giny Vonk
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Haarst

n Sloerege dook woart rond, ien
ainzoam verdraitelk duustern
filaaineg wilstern memènten
dwirreln ploagen fluustern.

VERGETEN
Vergrèlde wolken juchtern
roeg en rebèls oetreten
poazen vergedelk vervremd
maank mien gewaiten
doun zin ien leven vergeten.
Dien roezeg aandoeken
striekt dail as vraid vernien
kloagelk weerom aal joar
bloots betroande zunschien
strikt mie vertwieveld deur t hoar.
Jan de Jong

Optaikens van n grootmoe
Aaltied waren der kinder dij wat deugennaits
oethoalden. Wat dou je din? Nait sloagen,
nait raggen. Das nait goud. Eefkes apaart
zetten. Das beder.
Vrouger in houke, nou op t heden op n doarveur bedould stoultje. Mor bie mien dochter
is dij stee d’onderste tree van trappen.
As k mien jongste ootjezegster, n iepenkriet
van twij joar dij t bekje aal oardeg bruken
kin, wat mout verbaiden, wordt ze gloepens
kwoad op mie. Ze gaait mit baaide haandjes
in zied veur mie stoan en ropt mie tou :
“Most doe op tjap”?
Giny Vonk .

Wat vergeten?
Smörgens vroagen wat of wie eten goan
wel vief keer verteld,
soms wat vergreld
mor hai is t vot weer vergeten...
Ik heb die toch zegd,
aaldeur oetlegd
wat ik kocht heb en wat wie eten goan.
Hai kikt mie aan, hai is t al weer vergeten…
Noamen van kinder en klaainkinder,
hai is ze vergeten…
Femilie en vrunden? zeggen hom niks
meer,
k vertel t hom, aaldeur weer,
mor t is net as mit t eten:
hai is alles zo weer vergeten…
Inains kikt e mie aan,
hai laagt en zegt:
Zo, gek wicht oet Midwolle!
Hai liekt even weer d’olle.
Dìn draait e zok om, hai mot eten.
Mie is e al laank weer vergeten...

Gepke de Vries-Blaauw
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Kneusde proemen

Wat is het toch mooi weer vandaag
En lekker in de lucht.
Zo sprak een man al tot zijn vrouw.
Wij gaan de stad ontvlucht.
Dat zong mien pa altied. t Is nou ook zunschienend weer. Wel felle buien. Schane om
thoes te zitten. t Hoes is aan kaant. Schone
loakens op ber. Was hangt onder t òfdakje.
Leste snoeiholt zit ien gruine bak. Pad is
aanveegd. Ik pak fiets en dou mien riegke
‘things to do’. Dwaars deur t sentrum van
Stad, deur Noorderplantsoen ien haarfstkleuren weerom en op A-weg paas ik korte
jentege steveltjes. Pries schrikt mie òf. Mörn
beslizzen. Nog even noar gruinteboer. Dij
het Roemeense proemen. Jam moaken. Is
geleisukker ook op? Hai staait zulf ien winkel en prat mie bie over nije abbelsoorten. Ik
kais gonnent oet. Hou onthol ik noam. Denk
aan Vloamse dichter, zegt hai.
Gaauw noar hoes veur n kop thee. Mit fiets
aan haand loop ik over riep noar weg bie
oprit noar t winkelsentrum. Auto dij doarhìn
wil, staait stil. Hij mout mie veurrang geven.
Ik stap op. Woagen begunt te rieden. Hai kin
achter mie laangs. Din heur ik dat bestuurder gas geft om verkeersdruppel te nemen.
Verrek, hai stopt nait. Ik perbaaier vot te
kommen. Hai het mie al te pakken. Ik knal
veurover mit kop op stainen. t Wordt swaart.
Stemmen. Wied vot, dìn dichterbie.
“Ze zegt niks as k wat vroag. t Was heur
schuld nait. Heuren joe mie? Hou haiten
joe? k Heb heur nait zain. t Was nait mien
bedoulen om n ongeluk te moaken.”
Natuurlijk nait. As t wel zo was, mozzen ze
hom ien t hok stoppen.
k Wil haand bewegen. Aarms liggen roar
onner mie. Bril ligt 30 cm verder. n Jong stel
zit op t houkje bie mie. t Wichtje het 112
beld. k Vroag of ze dochter op Meziekschoul
woarschaauwen wil.
“Doun we straks”, zegt ze. Woarom nou
nait? Ik vroag weer en zeg t nummer. Ze

belt. Jong vragt hou of k hait. Dat vertel ik
hom. En wat veur dag of t is. Wat kin mie
dat nou schelen… Hij wil t doch waiten. Vrijdag. t Joar din? 2008. Doatem? 15e het al
west, mit leste lezen van Kader Abdolah.
20e is t nog nait. Dat is holdboarhaidsdag op
ain van bosschoppen. k Vien zulf dat t redelk rationeel redenaaierd is. Zai binnen der
nait blied mit. Kuzzen wordt mie onner kop
schoven. Zol dat gruinteboer wezen? Sirene. Zaikenwoagen. Veur mie. k Bedank t
jonge stel en zeg derbie dat ambulancepersoneel vervast alles van heur overnimt en
dat ze der meschain beteuderd bie stoan.
Nije stemmen.
“Wel waas der bie? Zag je t gebeuren? Het
ze vot west? Was ze lopend?”
Jongkerel vertelt dat ik eerst niks zee, dat ik
wel wis dat t vrijdag was en welk joar, mor
nait dat t de 17e is. Aha, 17e. Vasthollen. k
Lig nog aal veurover en krieg een aludeken
over. Lekker waarm. Bloud wordt stelpt.
Weer n sirene. Plietsie. Agent zegt: hier is
uw kleinzoon. Ik zai hom en nuim zien noam. Vroag woar fiets is. Dij mout liggen blieven. Agent taikent er n streep om tou. Hai
taikent gain streep om mie tou. Ze leggen
mie op brancard en schoeven mie ien auto.
Dochter komt deraan. Ze gaait noast chauffeur zitten. t Spul ridt vot. Verpleger vragt
noar mien noam. Tou din mor. Wat veur dag
of t is. 17 oktober 2008. Ho, nait al te triomfantelk. Hai radt mie aan om rusteg liggen te
goan. Der staait mie hail wat te wachten.
Dat klopt. Behandelkoamer. Dokter zegt:
“Thorax is OK”. Watding? Hai legt oet. Röntgenfoto. CT-scan. Thoraxdokter ien traumakoamer vragt en krigt anatomisch pincet.
Oordailt din: “diepe vleeswond in het hoofd,
ik ga eerst verdoven”. Hij jagt mie 4 pieltjes
ien kop en zet drij krammen. Dochter het
mie haand geven. Zai knipt haarder as ik.
Weerom ien behandelkoamer mouten wie
wachten. Der is wat slimmers gebeurd. Tot
zowied binnen wie hier vakkundeg holpen.
Toch ook wat dom volk. Gainain kin onthollen wat veur dag of t is….. Dat heb ik heur
wel 20 keer verteld. Zuster vragt dochter:
“heeft mevrouw al gehuild?” Nee, zegt t
wicht. Verwachtensvol kieken ze mie aan.
Ja, kom even…. k Dou mien best om zo
kaalm meugelk te blieven bie wat er gebeurt. As der liept worden mout, doun ze dat
zulf mor. Zuster ‘scoort’ n kop soep veur
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ons. Dat vaalt der lekker ien. Pepierboudel
is kloar mit wekschema veur hazzenschudden. Nije vroag: woont U alleen? As dochter
blift, mag k noar hoes tou. t Aarme kiend
mout mie om de twij uur wakker moaken.
Schoonzeun hoalt ons op. t Is oavend. s
Mirregs is hai laangs plek kommen, dou
grootste commotie veurbie was. Der laag
wel n grode plas bloud op weg. Harregat,
wel zol dat west hemmen? Ik dus.
Wie komen ien hoes. Zeun komt te kieken.
Der glidt n meewoareg laagje over zien gezicht. “t Is goud òflopen,” zeg ik. “Gelukkeg
mor,” zegt hai. Ik stap ien ber mit schone
loakens. Net of ik mit dat gehaaister van
vanmörn vuilde dat er wat gebeuren zol. k
Heur waarme stem van man oet dörp dij mie
oppakte dou ik as kiend op SunneMeerten
aanreden wer: “Hes die zeer doan, laive?”
Ondanks paramollodinges bin k kloar wakker. Haile film trekt veurbie. Noorderplantsoen ien geel en oranje. Steveltjes. Rubensabbels binnen hail bleven. Proemen binnen
kneusd. Bril mit bloud zai k ien close-up:
linkerglaas ien diggels, rechter dof òfschuurd, staang mit roare knik omhoog.
k Heb vandoag gain thee had.
Siet Bootsman
Groningen
21/22 oktober, 2008

Crisis.
t Begunt oet haand te lopen.
Boer har t wel aankommen zain.
Hai zee: “Baank speult mit t geld,
dat ik zo stoer verdain”.
De hebzucht het t weer wonnen
van het gezond verstaand.
Mor volgens ons regeern
was der hailendal niks aan d’haand.
Opains ston zoak in brand.
Men ruip: t Binnen d’Amerikoanen.
dij leven op ons por’menee.
Weg mit dij gebroaden hoanen.
De schrik sluig ons om t haart.
De beurs begon te keldern.
Veul geld vervloog in mist.
Doarnoa begon t op te heldern.
Uut nood goan nou regeerns
uuteindelk soamenwaarken
De oplözzen ligt veur d haand.
dat zellen we straks wel maarken.
Het stait bie veurboat vast,
der komt veul meer controle.
Wie kriegen een haalsband om
om nait weer om te vallen.
De meroal dij hieruut volgt :
Pries joen geluk, t kin aaltied minder.
Hebzucht komt veur de val.
Leer dat, veuraal , joen kinder.!!
George Petzinger
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Malaise

Geert Moatjes zit wat ongemakkelk op e
stoel bij de kovvie van de grootgrutter. De
veurege dag haar e n grode stoel ien stukken zoagd, en ok nog n krukje. Je kunnen
niet alles bewoaren of noar de kringloop
doen. Doar hebben ze ok al richtlienen en
kwaliteitseisen. Stoelzitting kepot? Nee, die
mag je wel holden. Joa mor…. Nee, kunnen
we niet aan begunnen. Kloar, dudelk. Zoag
derien. Mor doar haar e me nou doch n
spierpien van… Niks wend vanzulf. En
d’aarm dut hum doch al zeer, haar e ja n
prik ien had, n griepprik. Ien t Praktijksentrum ien Zuudhörn, lopies waark. Dokters
haren niet ies tied om ‘Volgende’ te roepen.
t Was ok net of Zuud- en Noordhörn allenneg mor zestegpluzzers as ienwoners hebben, aanvuld met ‘partiële kneusjes’…. Zo
numen ze die: ‘partiële kneusjes’…. Veurdat e der op verdacht is, krigt Geert n opdovver op zien zere aarm: “Au, verd…!” Hij
kan de godslastern nog net zo’n bietje verdonkeremoanen en kikt achter zuk. Haar t
niet docht: Harm Proatjeboksem…
“Moi Geert, aal goud? Is de kovvie der nog
niet deur? Jim zit ja aal ien n leeg bekertje
te stoaren… Kom, k zal dij ok even ientappen…”
Geert vrieft zuk even over de linkeraarm.
Wat haar Rinnert Tolsmoa ok al weer tegen
hum zeid? Gien prik ien e waarkaarm… Mor
ja, hij haar ja gien waarkaarms meer, moakte niks meer uut, beide aarms waren ja met
prepensioen…
Haarm komt weerom met twij bekertjes en
zet ién veur Geert op e toaveltje. “Asjeblief
jong, en kiek niet zo bescheten. Of het jim n
griepprik had? Joa, doar kunnen paardij lu
wel deur van e kook roaken. Bennen ze nog
bemieterder as dat ze griep kriegen…. O, k
begriep t al, dien aandelen bennen zakt…
Tja, Geert, wel hoog op e toren klimt, kan n
beste smak moaken. Mor jim het doch nog
niet ale olle sokken wegdoan? t Is me aans
wel wat, hè?! ING zakt deur de bodem, Aegon? Geld is net snij dat smelt… Nationale
Nederlanden? Die wollen nou wat geern dat
ze belegd haren ien olle sokken… En Fortis,

doar proaten we mor niet over… Zulfs Feyenoord het der n beste tik van metkregen.
Niet meer veuruut te branden, is nou al degredoatsiekandidoat nummer 2. Mor goed
dat Volendam metdut, nou ja, niét metdut,
die hieten ja niet veur niks “Hènneweer”…
Zo, dat viel der lekker ien, nou moet k eerst
mor ies even de kar volgooien. Mien kleinkiender spoaren van die zegels veur de
sprookjespopkes, Doornroosje of zukswat.
En kleinkiender bennen tegenswoordeg de
boas, niet dan? Dan kan t Dagblad nog zo
veul kolommen vullen met opvoedkundege
aanwiezens en gekwedel van deskundegen… O, jim het gien kleinkiender? Geluk bij
n ongeluk zol k zeggen… Is t ok ja niet zo
rampzoaleg dat dien aandelen keldern. Metnemen is doch gien sproake van. Nou
Geert, kop derveur ien dizze swoare tieden,
ik zeg mor zo, ik zeg mor niks… Aju, Pichegru!”
Geert siekt. Hij wil ien t ènne kommen, mor
dan vuult e zien spieren weer en blieft doch
nog mor even zitten. Geldcrisis? Nou, je zollen t hier ien e AH niet zeggen, wat n katjejacht. Asmits kun je deur de mensen niet ies
meer de beschuten zien, of de kees en de
stoetjes. Nou, t moet doch mor wezen…
Juust as e stijt, bietje krom nog, komt Harm
weerom. Hij legt zien haand op e scholder
van Geert, die even poest en stènt, en vannijs op e stoel zit.
“Wiet jim wat t mooie is, Moatjes, van dizze
crisis? Bezine wordt elke dag beterkoop. Je
kunt weer noar de damherten ien Sebaldeburen of noar de Liedl op e Leek zunder dat
je knipke haartkloppens krigt….” En vort is e
weer, krat bier ien elke haand. Geert scharrelt richting betoalstee, ien e kar liggen twij
rol beschuut, n homp kees en wat biezundere bekertjes met stoelgangverbeteringsienhold. Nee, veul het n mens niet vanneuden
as je t goed bekieken….
Bé

Malaise
ien dizze tied
van finansjele malaise
kopen wie n puut patat
mor ien e kontbuutse
hebben wie
n tube mayonaise
Harm D.Guikema
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Is joen knippe ok moakt van
siepelleer?

Kerel nog aan tou, wat gaait t er vandoag de
dag om tou. Geld is amperaan t bedrag
weerd, woar t op drokt is. Net as senten en
stuvers in dij goie olde tied aan koper minder opbrochde, din dat der op ston. Geld
bewoaren in n sok mag wel nait traauwd
wezen en niks oplevern, mor je waiten wel
wat je hebben.
Bie n Baank mout je mor ofwachten, of
‘hoge omes’ der nait mit vandeur goan binnen. Lainen, om n persent rente, sloden
geld oet an twievelachtege boetenlaandse
‘griepstuvers’. Denken vervast, dat t allenduvel Sunnerkloazen binnen. Dat lu zokswat
mit aigen stuvers doun, is tot doar aan tou.
Aigen schuld, dikke bult, zol k zeggen. Mor
dat Gemainten en Pervinzies zo roeg mit
ons geld omspringen, brekt mie klombe.
Wel betoalt reken? … Juustem, wie mit
nkander. Doaders verkroepen heur op t
kerkhof. Onzichtboar, mit n dikke pongel
geld, dat ze van t volk stolen hebben. Zel t
doch woar wezen, dat geldduvel aaltied op n
bult schit? Zol ja van rötten besnuvveld wezen! Dou doar as Jan Boezeroen mor ains
wat aan. Wie blieven mit sores en lege knippe zitten.
Hou is t in hemelsnoam doch meugelk, dat
mensen zokswat nait aan kommen zagen.
Aan top van Baanken stoan doch verdikkeme gain dompies. Kinnen over t aalgemain
meroakels goud reken, veuraal as t om aigen ‘spiekers’ gaait. ‘Jan mit Pet’ mout mor
zain hou e oet dizze kripsie komt.
Zölfs ‘Drees-trekkers’ binnen bie leste tieden
nait wizze meer, of ze heur dail van t geld,
dat ze mit nkander mit haard waarken bie
mekoar sprokkeld hebben, nog wel in voldounde moate kriegen. Haren ze der in heur
waarkzoam levent der zölf mor boas over
speulen kind, din haren wizze n hoop lu der
beder veurstoan as vandoage.
Ok Regaaiern van ons kikkerlaand is der
euvel mit aan. Gript as n haalfmale in ons
spoarpot. Doun dik en gröts van ons vermo-

gen. Mit recht n segoar oet aigen deuze.
Bats kriegen wie der groates bie!
Geldboom gruide in haile wereld, dochten
ze, boven bomen oet. In n bult romtommelderij zit n baarg locht, dij zel veureerst verdampt worren mouten. Hoezenmelkers en
hoezenbezitters binnen pineut. Inains draaien Lainbaanken kroane sikkom dichte.
Traauwen zölfs mekoar nait wieder as zie
nkander zain. Doardeur roaken lu heur
‘kostboare, dure’ hoezen aan stroatstainen
nait meer kwiet en dij bakstainen liggen
mennegain bar zwoar op moage. Woar t
hingait? Zel Wouter Bos t wel waiten? Ik
nait!
Roel Sanders

Peerdentwijsproak

Wat is dat doch aal veur gedreun?
Ze bìnnen aan t heien, noast Kooi.
Wat n toustand, stokdoof wor je
dervan. Ik stoa te trillen op mien
bainen. Zeg der wat van!
Helpt nait, ze hebben kopdoppen
op. Maggen z’ons ook wel lainen.
Wat n roasderij! Kin onze noaber
doar gain ènne aan moaken?
Ik bemui mie der nait tegenaan.
Kom, neem nog n pluk heu, goud
veur daarms en anti-nierstainen.
Jan Blaauw
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Bladbloazers

k Heb aaltied weer wat muite met dizze tied
van t joar.
k Wait nait persies hou t komt. Of het te
moaken het mit de kòlde, de natte of de
duustere doagen, ik kin der nait de vinger op
leggen.
Mien vraauw zegt, dat ik ”lichttherapie” hebben mout, mor dat zai k ook nait zitten. Dat
brengt de zummer ook nait weerom.
Zai het doar wel ferduutsie in. Gain wonder,
want zai waarkt n poar doagen in
”fitnesscentrum” hier in t dörp.
De parkeerploatse stoat doar aaltied vol met
auto’s van mìnsen dij doar den op fietse
stappen om zuk in t zwait te joagen, zunder
ook mor n meter veuroet te kommen. Doar
hebben ze d’auto veur.
Nee, zo’n kunstzunne zit zo’n beetje in t
zulfde houkje. Niks veur mie!
Mor ik mout tougeven dat der in dizze donkere tied nait zo veul oet mien vingers komt.
Pas oet bèrre as de hoane kraait en dat is
op t heden nait zo vroug.
Eerst de kraante even deurnemen, nog onder de leeslaampe.
As t even dreug is, mouten de dakgeuten
ook wel weer es leeghoald worden.
En op t stroatje ligt ook al weer n dikke loage bloadern. Straks mor even de bladhaarke
pakken.
Dat is vanzulf ook al laank weer olderwets.
Mien buurvraauw twij hoezen wieder demonstreerde ons van de week heur nije
bladbloazer. Haar ze kocht bie de Aldi (Nee
dizze keer nait bie de Lidle) veur n dikke
datteg euro. Gain geld toch!
Hai kon nait allent bloazen, mor ook zoegen.
n Meroakels ding, volgens buurvraauw.
“Wie kinnen ook wel zo’n ding ophoalen “,
zee mien vraauw.
Mor ik zag dat nait zo zitten. Je mouten dat
blad toch aargens hìn bloazen. En woar is
aargens ?
“Hai kin ook toch zoegen!”, zee buurvraauw.
“Joa”, zee ik, ”mor den mout ik om de poar

minuten dij zak leegmoaken. Den kin k net
zo goud de haarke pakken en t blad in de
koare gooien”.
“Doe kinst nog meer zoegen as dat ding”,
zee mien vraauw, “blief doe den mor mooi
haarken. Kom, wie goan noar hoes !”
“Wat n enthousiasme weer ja !”, beet ze mie
onderweg tou. “t Is ook nooit goud”.
Zai kom oet Drìnte en buurvraauw oet
d’Achterhoek. Dij zitten toch wat aans in mekoar. Zai doun al vast enthousiast as ze t
nog nait binnen.
As wie Grunnegers t “wel es minder had
hebben”, binnen we al glad oet de kette.
Soavends zitten we noar de televisie te kieken en dat kin n mìns op t heden ook al nait
meer opmontern in de duustere tied. t Is aal
krises en malaise wat de klok slagt.
De beurzen hebben al weer n vrije val
moakt en de zoveulste baank lopt op zien
lèste bainen.
Der kommen weer es mìnsen aan t woord
dij t waiten kinnen, mor ze waiten t ook nait.
“Hou is t toch meugelk nait”, zegt mien
vraauw, “dat zowat zo mor over komt waaien oet Amerikoa”.
“Bladbloazers”, zeg ik.
Zie kikt mie es van opzied aan.
“Nou wordt t toch echt tied veur lichttherapie !”
Henk de Weerd

