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Laifde 
 
Zien haand...het dij van heur 
pazen zo mooi inmekoar 
heurent het n mooie kleur 
net...wossen blaank ivoor 
 
heur heufd...ligt op zien scholder 
twij grieze koppies noast mekoar 
werden soamen older 
binnen ook al zo laank...bie elkoar 
 
hai striekt heur over d’hoaren 
dat mooie...zilvergries 
fluustert wat laive woorden 
ben mit die...zo wies 
 
hai roekt aan heur 
lavendel...limoen 
heur lievelingsgeur 
geft heur zaacht...n zoen 
 
hai bekiekt heur liggoam 
zo klaain...zo smaal 
laifde is nooit overgoan 
al zo laank leden...dat ze zien haart stal 
 
dou...dat donkere laange  hoar 
twij bliede ogen 
dij tied...bie mekoar 
dij is omvlogen 
 
mor...ze is zo kold 
dat is wat hom begroot 
as hai heur beter vasthold 
wait e...zien wiefke...dij is dood. 
 

tineke boer 

 
 

Midwolle, veúr Jan zien tied! 
  

Wonen aan Hoofdweg in t Oostenne, noar 
schoule in t Westenne… Wie gingen lopens 
noar schoule, konden asmits mitrieden op n 
boerenwoagen, totdat t nait meer mog van 
Meester… Ain van d’jongens vol derof en 
brak zien bain…  
Swinters gingen we glieden over d’weg! Dat 
kon toun nog, der waren ja nog gain auto's. 
Allenneg peerdokter haar n auto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze dokter Magendans haar n dikke mo-
tor. Hai kwam aaltied om middag bie ons, 
keek in pane en as t om goud tou leek, bleef 
e eten.  
Op schoule was meester De Vries dou ook 
al "Meester Proeme", Juffrouw Buremoa 
was aaltied "Knapkoukje"… Woarom? Ik 
wait t nait. Toch was dat n best mens. Wie 
haren aaltied roezie mit kinder van 
'Koksjoanse" schoule. Noa schoultied speul-
de je weer mit mekoar, der waren ook nait 
veul aandern. Veurdat wie noar schoule gin-
gen, mozzen we voak nog eerst noar toene, 
bonen en spruutjes plokken of mangels ru-
den.  
Midwolle was ook t dörp van "Ol Graitje", 
doar gingen we mit noar speultoene bie 
"Hessenbril", of "Wedderveer", of noar oom-
kes en taantes. 
"Midwolle", herinneringen van veur en tie-
dens d’oorlog, mooie tied? Toch wel!  In t 
Oostenne was ik ja kind mit de kinder. Loa-
ter, in woningbaauw, waren der twij lutje 
bruiers, ik mos moeke helpen. Zoaterdoags 
bloumentoene aanhaarken, stroade vegen 
en dìn gingen we ook voak noar t kerkhof, 
graf van Opa en Opoe Wolle schier moaken.  
Twinteg joar "Midwolle", dat vergeet je nait! 
Noa dij tied kwam je allenneg mor meer op 
vezide, mor dij herinneringen nemt gainaine 
mie of!  
 
Gepke de Vries-Blaauw 
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Moordenoar…..!! 
 

Zundag even fietsen: 
Langs t Emergo noar Pekel 
en van Ol Pekel over diek 
noar Sodom. 
 
Op bankje bie d’hoaven 
n zulfgemoakte kop DE 
lekker en goudkoop. 
Mout hoast wel in dizze tied…. 
Wie bìnnen nog aal tevree. 
 
t Was gain eend…., 
n meerkoet? 
Wat moakt t oet! 
Dook aalweg noar beneden 
om n meter of vief wieder 
mit n viske boven te kommen. 
 
Mooi gezicht! 
n Aander moal 
was t viske oareg laank en dik. 
Hou mout dat…. 
raip ik… 
 
In snoavel en der weer oet… 
Omhoog smieten dìn mor? 
Noa n tiedje wuir ik kwoad: 
As die t nait lukken wil, 
loat hom dìn goan! 
Wat moakt die dat nog oet! 
 
Hai luusterde en luit hom goan…. 
Mor t leven was der al oet. 
Viske kon aans nait meer as drieven 
Vernaild, verkracht…. 
Wel allemacht…. 
 
k Hol van noatuur 
en ook van Pekel, 
mor an dizze koet 
heb k nou  
n grode hekel!! 
 
Klaas van Zonneveld 
 
 
 
 
Dit mout volgens mie de doader wezen 
De noam is fuut 
Der wordt noar hom oetkeken in Pekel 
 
Henk de Weerd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VANDOAG, MIEN VRIJE DAG 
 

Vandoag n vrije dag 
niks mout, aal mag 
 
tillefoon…, mit vroag 
hest ook drok vandoag 
 
mien vrije dag 
aal mout, niks mag 
 
hest eefkes tied? 
k was krekt zo blied 
 
mit mien vrije dag 
ais mit aner dingen aan slag 
 
haile dag waark doan 
dij bie aner op pampier stoan 
 
mien vrije dag, muid in bainen 
enkels vuilen as stainen 
 
nou zit k in mien luie stoul 
n vrije dag zo as ik t bedoul 
 
vandoag haar k n vrije dag 
niks mout, veur elk aan slag 
 
hest ook drok vandoag? 
wat n roare, roare vroag. 
 
Anna de Vries-Maarhuis 
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Joakob  (2) 
 

Ain mit veul geluk, mor ook veul meleur. Mor 
hai is der nait onder te schovveln, wer ien t 
dörp zegd. Gain aarg ongeluk of hai zatter 
wel op ain of aander menaaier bie. 
Mainsttied slachtovver. Dou der bie braand 
van n tankauto n tank borstte, ston e der n 
poar meter of te bluzzen. Hai was ain grode 
brandbloar. Bie n grode boerderijbraand vil 
achtermuur en  t dak omdeel. Hai ston bin-
nen op koustaal. Ze hebben hom der mit n 
shovel vanonder hoald.  Aal wat n mins ien t 
lief aan bonken het, haar hai broken. Der vil 
n grode vrachtauto om, dou hai n moal on-
derwegens was noar Vraisland. Hai zatter 
vanzulf onder. En din hebben je t nog nait 
over aal dij klaaine ongelukjes. As vingers 
der of ien zoagmesien, n stuk van wiesvin-
ger of ien snieboonmeulen, n dikke spieker 
onder ien vout of n stuk tot t oor oet omre-
den hai n boer zien hond even veur maaljan 
ien zien oortje bieten zol. Hond was even 
radder. Joakob was der nait ondersteboven 
van.  
Hai ging allinneg mor deur mit zien meneu-
vels en kuren. Hai was nait te holden.  
Ain ding was hai toch oareg ondersteboven 
van. Dou hai n moal naachts thoeskwam 
van heubrui bluzzen, was zien vraauw oet 
tied komen. n Laive zaachte vraauw. Joaren 
haren ze laifde en verdrait mit heur baaid 
daild. Veuraal ongelukken en dat konden joe 
nait maarken aan baaid. t Het moanden 
duurt veur hai weer n beetje ien zien  
normoale doun was. 
Joaren loader dou hai veurlichten gaf bie n 
vraauwenverainen, trof e zien nije vraauw. 
Zai kwam oet Achterhouk. Op n zundag 
mozzen ze der hin op femilieverziede. Mit 
auto van  n noaber. t Was zo’n aldernoarste 
waarme julidag. Alderbenaauwdst om mit 
zo’n waarmte ien joen goie zundoagse goud 
op verziede te goan bie femilie. t Grootste 
dail van dag zaten ze achter t hoes ien 
schaar. Joakob haar aal gauw zain dat doar 
n hail groot vogelhok bie noabers ien toen 

ston. Toun dij noaber din ook achter t hoes 
kwam, docht Joakob mor even n aander 
stuur aan verziede geven. Hai haar heurd 
datter knarries ien t hok zaten en of hai even 
kieken mog. Dat was goud. Der wazzen wel 
meer as honderd knarries. “Veulste veul 
man”, zee Joakob. “Dij vreten joe ja d’oren 
van kop.” Aiglieks woar, en der konden wel 
zo n datteg vot. Joakob docht  hier binnen n 
poar sìnten te verdainen. Apmoal aibels 
mooie citroungele knarries. Zukken zag je 
naarns ien t haile noorden. 
t Aander dail van dag haar hai gain rust 
meer ien t gat. Aalgedureg zee hai dat toch 
nog n hail ende raaizen was, veuraal mit 
dizze waarmte. Dat ze zo ook vot nog nait 
thoes wazzen. Bie haalf vaaiern wer der din 
mor n grode deus opzöcht en der wat goa-
ten ien moakt. Der was ja nait rekend op t 
mitnemen van knarries.  
Ze mozzen din ook mor zo gaauw meugelk 
op hoes aan. Knarries onder achterklep en 
nait op achterbaank ien zun.  
Bie Staphörst mozzen ze toch mor even van 
stroat of. t Was ook zo waarm en ze lusten 
baaid wel wat te drinken. n Haalf uurtje der-
noa ging t weer wieder. Hou zo’n prachtege 
summerse dag toch zo maal òflopen kin. 
Thoes, dou hai auto weerom brengen zol,  
bedocht hai hom ien ainen dat der nog veur 
n hail kaptoal ien kattebak zat. Dat kaptoal 
was hom ontkomen, en der zaten nog mor 
vief. Aal aander lagen stief ondersteboven. 
Joakob hil t ien t vervolg mor bie zien aigen 
gruinen en roodbronzen knarries. Dij konden 
toch beter tegen n steutje volgens hom. 
Loader zol weer ains n moal blieken dat ook 
bie  rood-brons knarries wel n verkeerde 
zitten kon. Doar laipen ze n moal tegen aan 
bie t enten van knarries van vogelverainen. 
Op n mirreg wazzen Piet zien vogels t leste 
aan beurt. Bie aine haren ze aal mooi op-
schreven en oetzöchde vogels mor even 
weer vernijs veur hom oetzöcht. Aal boudel 
deurnkander en ien toeze en ook nog n mo-
al ien verkeerde hokjes stopt. Bie n aander 
haren ze nog n klain braifke aan n hokje 
bakt en doar opschreven dat der wel veul 
vogels wazzen dij piepen en poesten. Doar 
het dairendokter stief over prakkezaaiern 
motten, dou hom zo’n vieftien vogels brocht 
werren. “Mekaaiern haildaal niks en binnen 
hardstikke goud”, zee e noa onderzuik. Bie 
Piet ston der n tentoonstellenhokje mit ain 
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vogel apaart op n plaank. n Haile mooie 
roodbrons zagen ‘enters’. “n Beste. Mor t 
eerste doun, nait?”, zee Joakob. “ t Gaait om 
de lesten. Wel n aarg mooie en rustege vo-
gel. Hai s dood”, zee Joakob dou e zien 
haand open dee. “Wie leggen hom eerst mor 
even op plaank.” Ze binnen hom  
noatied vergeten en roodbrons bleef op 
plaank liggen. 
n Dag loader kwam Piet Joakob ien t dörp 
tegen. Wat of ze van zien roodbrons dij op 
plaank ston, vonden. Piet docht dat 
d’allermooiste was dij hai kweekt haar. “Wel 
n haile mooie rustege vogel”, zee Joakob. 
Ien welk hok of z’ hom stopt haren, wol Piet 
nog even waiten. 
Joakob zee: “Hes aal op plaank keken? Zo’n 
rustege vogel kinnen joe gaauwachteg over 
kop zain.” Dizze dag enten het twij nije en-
ters veur aankomend joar opleverd. 
Mainsttied werren ze nait slim kwoad op Joa-
kob. As ain dat was din duurde t nait laank. 
Zo’n kerdoate kerel dij aalgedureg kloar 
staait veur elkenain. Hai kreeg ales veurn-
kander. Brocht bejoarden noar dokter, ree 
mit zien aigen klaain autootje t haile dörp 
noar t zaikenhoes  ien Stad, as doar ain lag. 
Bie minsen dij op vekaanzie wazzen dee hai 
t baistenspul en gaf bloumen wodder. As 
hom t oetkwam, dee hai toen der ook nog 
even bie. Ien tied regelde hai ook aal nog 
wat mit tentoonstellen van vogelverainen van 
doun haar. Hai hoalde veur n kaptoal aan 
advertensies op. Ook burgmeester wer even 
regeld veur open van tentoonstellen. Joakob 
dee dit weer ains n moal op zien aigen me-
naaier deur homzulf gewoon bie burgmees-
ters vraauw op kovvieverziede te nuigen. 
Deur heur kreeg hai t veurnkander dat burg-
meester onmeugelk wat aans ommaans haar 
dij oavend. Bie t open van tentoonstellen zee 
hai din ook tegen burgmeester dat hai wel n 
hail laive en oarege vraauw haar. “Motten joe 
veul van hollen en aarg zuneg op weden”,  
zee Joakob. 
Dat dee burgmeester ook, zee e. Hai hil slim 
van zien vraauw.  
“Ik ook”, zee Joakob. Zoal mit vogellaifheb-
bers wer der glad ruier van. 
Burgmeester begreep hom, en klopte hom 
op scholders. Hai gaf kompelmenten veur 
zien eerlekse haarde menaaier van waarken 
en zien best dij hai dee.                                                                              
                                                  Jan de Jong 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ons Moeke 
 

Heur laifde en verdrait 
gaf zo’n pien in t haart 
zain konst t nait 
vuilen is woar t om gaait 
 
mor as verdrait nait is te droagen 
janken nait meer wil 
doe allain zitst mit aal dien vroagen 
dìn wost van binnen stil 
 
bist allain mit dien gedachten 
woardeur alles zwoarder weegt 
bliefst op antwoorden wachten 
dij gainain die werkelk geft 
 
mamme, mit dien overlieden 
ston veur ons d’tied even stil 
in gedachten gaai k noar vrougere tieden 
omdat dìt der bie mie nait in wil... 
 
ik hol ja zo van die 
dit ofschaaid dut zo zeer 
kìn der ja nait bie 
ons moeke....is nait meer.. 
 
 
tineke boer 
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Hogere en legere 

noatuur 
 

Hoast elkenain 
vragt allain mor 
noa t lezen 

van dizze tekst: 
 

‘Op televisie 
Sibelius’ grootse 
noatuurmuziek 

 
boeten 

op tak van boom 
wrift swaarte kraai 
zien snoavel of 
en schudkopt 

mit net zo min as ik 
wat wait van domment 

 
k mot op t gemak 
deur blift open 
Sibelius gaait mit 

 
k zit net 

of onverdachts 
van boven 
n dikke boer 
van ondern 

n haarde knidder 
dwars deur 
Sibelius hin 

 
trug ien koamer 
Sibelius’ grootse 
noatuurmuziek 

 
tak van boom 
is leeg.’ 

 
is t woar gebeurd? 

 
 

Jan Sleumer 

 

 
 
 

Achter op fiets 

 
Achter mien rug 
zit mien zeun, 
ik fiets met hom 

langs de spoorbrug. 
 

Hij reudelt aan één stuk deur 
over kikkers, ooievoars,  

potjes kikkerdril, 
over juf die 

n potje kriegt ien april… 
 

ienains is er stil, 
 

vroagt den verwachtingsvol: 
“En mamme, 

word mamme al n beetje bol?” 
 

Ik, net mien “kikkerproef” 
achter de rug… 
juich zo’n beetje 
noar hom terug: 

 
“Misschien dat ien april 

mammes buuk ook groeien wil!” 
 

Coby Poelman-Duisterwinkel 
 
 

Met de Nederlandstoalige versie hiervan 
mog ik de tweede pries ien ontvangst ne-
men van de Selexyz Scheltema Poëzieprijs 

Almere 2009.  
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Vekaanziewaark ien 1968. 
 
 

t Ol kerkhof 
 
 

n Daip gat. 
Wie stonnen doar 
stil, hai keek 
mie aan, zee 
wat dinks mien jong. 
 
Ol doodgroaver 
muid en stram, mos  
nog n joar. 
Ik zeuventien, t waark 
nog nait kloar. 
 
Rusteg aal doag 
maank mìnsen, was 
aal dat hai zee. 
Even helpen 
t lèste mout nog op stee. 
 
Paks doe koar 
dij òl bonken 
bie waal van gracht 
achteraan, doar  
omdeel.  
 
Ien t klaain hoeske, mit 
swaarde jas en hoge houd. 
Doe blifs hier 
dommee. 
Ik kreeg weer moud. 
 
 
Jan de Jong 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Op dij plek 
 
“Holwinde”, ien t Grunnegers “Holwien”, op 
dij plek sleet ik mien kienderjoaren. 
n Historische plek, woar ik eerst even wat 
over vertellen goa. 
n Buurtschop, woarvan t grootste dail heur-
de tot kerspel Oskerd en t lutjeste dail 
tot Oethoezen. Grens volgde wotterloop va-
noet Holwienster moar ien noordelke 
richten, laans wier van Oldörp. 
Eerst was t n edele heerd, dij ien17e aiw ien 
stee kwam veur börg “Holwinde”. 
t Wer bewoond deur n Vraize jonker, dij be-
kendhaid kreeg vanwege zien steun aan 
rondtrekkende R.K. missionoaresen, dij e 
onnerdak verschafte. Resten van tufstainen 
kapel bìnnen nog vonden ien 19e en 20e 
aiw. 
Ien 2e helft van 18e aiw verrees der n nije 
boerderij. Op dij plek heb ik woond van 1935 
tot 1941, dou op 28 december, deur n vlaig-
tuuggevecht braandbommen deel villen en 
haile boudel òfbraandde. t Was dou n olle 
“kop-en haals”, mit gracht der rondom tou 
en doar omhèn weer n singel mit bomen; 
veur t hoes n grode toen. 
Op ain kaant bie schuur laans ston n rieg 
kestaanjebomen en ien toen appel-en pere-
bomen van n old Grunneger ras. Ien gracht 
gruide kalmoeswoddel, swoanebloumen en 
gele lis. Der zatten n bult kikkers ien gracht, 
dij mie bie zummerdag te sloap oet hillen mit 
heur gekwaak. Veur t hoes haarve n regen-
bak, woar je mit n regenbaksemmertje aan n 
ket wotter ophoalen mozzen; noast boven-
end ston n stookhut, begruid mit klimop, n 
kookpot der ien, dij mit schinzen stookt 
werd. t Wer bruukt mit grode was en swien-
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slachten. 
Aan grachtskaant haarve n bounpost, woar 
melkgoud hemmeld wer. Dij wer dìn op kop 
op emmerrik zet om te dreugen, net as pot-
ten en pannen, want dij waren swaart aan 
boetenkaant omdat kookkaggel stookt wer 
mit holt. 
Op aanderkaant van ploats was t hounder-
hok mit boetenloop (scharrelhounder dus), 
mien knienehokken stonden doar ook; wie 
hemmen n zet laang zo n kwoie hoan had, 
dij doalek op mie òfkwam as ik knienen vou-
ern mos. k Duurde deurke van t hok hoast 
nait opendoun, zo baang waas k veur dat 
baist. Knienen kregen diezel en hooi te vre-
ten en bie winterdag wat hoaver en vouder-
bait. Op zied bie schuur haar k n sikbok. 
Swinters stonden knienen en sik op staal, 
onder op achterdeel. Noa schoultied was k 
ter drok mit en ik mog ook geern mien Pa 
helpen mit kaalver vouern. Sums haar k wel 
ais n zaailam aan vlès, dij was dìn echt van 
miezulf. 
Oogsttied was allermooiste tied, op lege wo-
agen mit noar t laand en omraais bovenop 
volle vouer noar hoes  As k doar aan trug-
denk, roek koren en peerdeswait opnijs. Mit 
schafttied kreeg k ook altied n spoulkom vol 
kovvie, wat k nait geern lustte, 
mor k mos ja mitdoun. As t mennen veur dij 
daag doan was, mog k peerden ien t laand 
brengen. Emma en Roza, belgpeerden mit 
van dij dikke konten en n kort steertje. Pa 
tilde mie op ain van baaiden en d’aander laip 
aan toom der noast. 
Wat heb k n mooie kiendertied had! 
Laifde veur daaier en netuur is nooit over-
goan. 
Noa opbaauw van boerderij is der n bult ver-
aanderd, mor dij plek, dat olle “Holwien” 
is veur mie nog aaltied hail bezunder. 
 
© Sineke Schillhorn van Veen-Zandt 
 
Oet: “2e Oethoester Boukje” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Noar hoes tou 
 

even noar hoes tou schoppen 
even noar hoes tou schoppen 
  
de keeper staait aal kloar 
om thoesbal even te stoppen 
hai schopt de baal 
noar t middenveld 
midden tussen sportief geweld 
  
even noar hoes tou schoppen 
  
der is gain ploug 
zo as dij van ons 
wie geven dij aandern 
ains even goud de bons 
  
even noar hoes tou schoppen 
 
 
Harm D. Guikema 
  
 
 
 
 

Ik lig mit die 
 
Ik lig mit die in  
t baalkeduuster 
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 
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Dik doun in toene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik luip mit mien dainblad vol mit borden, stip, 
messen en vörken noar boeten tou, hail om-
zichteg, t was ja apmoal breekboar spul. 
Teake en Cato woar wie al joaren bevrund 
mit wazzen, zollen der tegen n uur of aachte 
wezen en dìn zollen wie mit mekoar  dik 
doun  in toene. Dou ik sikkom bie houke van 
t hoes was, kwam hond mit n noodgang tou 
toen oet runnen en  kon mie nait meer ont-
wieken. Hai knalde vol tegen mie aan en mit 
n bult lewaai vuil alles op grond. Wat ver- 
dwoasd in t ronde kiekend zat ik plat op 
mien gat op grond. Mien vraauw dai al op 
ons terras ston, kon heur lagen netuurlek 
nait holden. Vranterg kwam ik in t ènne en 
begon rommel weer bienander te zuiken. 
Hond lag mit oren plat op kop achter t holt-
hok en vraauw kwam stoareg aan weer n 
beetje bie…  
“As t kloar bist mit mie oet te lagen, dìn kist 
mie misschain eefkes helpen dai brut weer 
op te pakken…” zee ik . Dou ik schoa be-
keek, vuil t mie nog mit dat der nait meer 
stokkend was. Allain n bord en n bakje mit  
rooie stip haren t nait overleefd. 
Dou ik in keuken mit de stokstoede aan t 
snieden was, heurde ik mien moage knorren 
om reden dat ik stoareg aan wel honger 
kreeg. Van nood at ik t kontje van de stok-
stoede mor op, was t hongergevuil eerst 
eefkes weer weg. Net dou k de grode gas-
barbekjoe op stee zette, kwammen ons 
vrunden deur schotdeur hìn zetten. Teake 
haar twai vlezzen wien in handen en luip vot 
deur noar de koulkaaste om ze kold te zet-
ten. 
‘Gai zitten’, zee de vraauw, ‘dìn schenk ik 
alvast wat te drinken in.’  

‘En ik steek alvast de barbekjoe  aan, dìn 

kin e op temperetuur kommen’, zee ik groot-
sk. Al n zetje zaten we wat te keuveln en te 
drinken. Op n gegeven moment ging  ik sto-
an  om t vlais tou koelkaaste oet te hoalen. 
Dou ik deure open dee, zag ik gain 
vlais…’Noh’, docht ik, ‘het ze t misschain al 
op t aanrecht zet…’ Mor ook in keuken von 
ik gain vlais… .Mit n vrumd gevuil ging ik 
weer noar boeten en vruig de vraauw woar 
ze t vlais hìn zet haar. ‘Hou ík’, zegt ze, ‘doe 
hest t vlais toch bie de slagter weghoald? 
‘Nee hor’, zeg ik, ‘dat zolst doe doun…’ 
Net dou de zin der oet was, schoot mie in t 
zin dat ze mie inderdoad vroagd haar om t 
op te hoalen. ‘Ik bint stroal vergeten…’ zeg 
ik. ‘En nou dìn?’ zegt vraauw, ‘ik krieg stoa-
regaan wel zin in n beetje eten.’ Dat was ik 
ja haildal mit heur ains, mor ik kon t ja nait 
oet bainen snieden. 
Ik ging weer in hoes en trok diepvries open. 
Dat was ook gain vetpot… Der zat n tude in 
en n pakje speklappen, n deuske  fricandel-
len  en n stokje lever. Nait genog dus om 
vaaier man zat te kriegen. 
Net dou k versloagen aan mien veziede ver-
tellen wol dat we mor petat hoalen mozzen, 
ging telefoon. Dou ik op nam, was mien 
zeun Geert der veur en zee:  ‘Hebben  ie 
nog roemte in diepvries, pa?’ ‘Hou dat 
jong?’ zee ik, ‘der kin ducht mie nog wel wat 
bie!’  
‘Nou’, zee Geert, ‘wie zollen dik doun in toe-
ne mit vrunden en dai hebben ofzegd, dus 
nou mouten we t vlais even kwiet.’ 
‘Och jong’, zee ik, ‘ik kin die wel smokken, 
kom hier vot mor hìn en deur veurdeure,  ik 
heb der verlet om.’ Gaauw vertelde ik hom 
wat mie overkommen was .’k Kom der vot 
aan!’ zee hai en eefkes loater ston hai mit 
de schoalen veur deure.  
‘k Haar der ook nog n slaatje stoan, pa, dai 
heb ik der ook biedoan.’ 
Ik nam de schoalen over en luip vot deur 
toene in.  
‘Eten!’ ruip ik, ‘k haar joe mooi bie de pode, 
hè! Joe dochten dat ik t werkelk vergeten 
was, mor nee e, k heb der zulfs nog een 
slaatje bie!’ 
Dou ik onner dak ging om de rest op te hoa-
len, ston mien zeun achter deure te gniv-
veln. ‘Nou bin ik zeker wel stegen in de aar-
venis…’. 
‘Staaist bovenaan hor’, zee ik, ‘en  
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mok nou mor das t vot komst!’ 
 
Wie hebben mit ons vrunden n gezellege 
oavend had en wie hebben lekker eten en 
dai twai vlezzen wien binnen op goan. Dou 
Teake en Cato weer op hoes aan wazzen 
en de vraauw en ik de boudel ophimmeld 
haren, heb ik heur verteld hou ik aan t vlais 
kommen was. ‘t Is ja meroakel’, zee zai, ‘net 
of t zo wezen mos!’  
Zo zai je mor weer: As de nood hoog is, is 
de redding dichtbie. 
 
Cor Uildriks 

 

 

 

 

 

Beet! 
 

Ze zitten op e steiger 
en hemmen t over vissen. 
Zai fluustert; kiek n reiger 
mor k ken mie ook vergissen. 
 
Ze proaten over n stukje stoet, 
vroagen mie om n hengel 
wieten nog niet goed hoe het moet. 
Hai knabbelt wat aan n stengel. 
 
Ik geef ze n olle om t te leren 
der zit gien hoakje aan. 
Zo kennen ze zich ok niet bezeren. 
Ze pakken hem greteg aan. 
 
Goeien de hengel zunder hoak 
ien t wotter votbie t riet. 
t Blieft oareg rusteg, wat gekroak.  
Ik kiek toe en geniet. 
 
Ieneens schreeuwt t jonkje over t wotter 
beten deur n peerdemug 
vliegt noar moeke deur de modder, 
t wichtje brengt mie hengel terug. 
 
“Dobber knapte deur n snoek 
t kon ok wel n karper wezen.” 
Ik heb aans ien mien vissenboek 
net over peerdemuggen lezen. 
 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel. 

Goie zin 
 

Ik kwam heur tegen aan d’Oosterhoaven. 
En of k t groag wol, of dat k t verwachtte, 
mor hail even haar k t idee 
asdat ze noar mie lachte… 
Ik kon heur nait en zai mie net zo min, 
mor  wat ik wel hail zeker wis: 
k Haar haile dag weer goie zin. 
 
Joop Klompien 
 
 
 

Oardse riekdom t Lauwersmeer 
 

t Was laifde op t eerste gezicht. 
Dij rust en roemte, dat heldere licht. 
Laangs woaterkaant t golvend raait 
as t goldblond hoar van n jonge maaid. 
k Vuil mie doar zo vrij as n kiend. 
Dreum weg ien wolken, speul mit de wiend. 
k Bin aal mien zörgen doar zo mor kwiet. 
k Heb ook gain notie meer van tied. 
t Gras, de bloumen en de stroeken, 
k Vin alles doar veul vrizzer roeken. 
Zodounde zeg k t nog mor n keer: 
Mien riekdom, dat is t Lauwersmeer! 
 
Joop Klompien 
 
 

 
 
 
 
 
Beroemd 
 

k Denk wel ains och, 
was ik mor beroemd 
as Rembrandt of van Gogh. 
Even loater denk ik bie miezulf: 
Dou mor gewoon. 
dìn dust aal gek genog! 
 
 
Joop Klompien 
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Martinitoren (vervolg) 
 
t Is zo lekker rusteg vannacht 
dat k n beetje  
weg begun te dommeln 
onder aan mien vout 
heur ik “wat is t hier stil” 
al proatende leunen ze tegen mie aan 
ze vroagen zich of woarhìn te goan 
t is nog vroug 
te vroug veur de kroug  
  
voag weg heur ik hun besluut 
en begun mien wens te dreumen 
dat mie vroagd wordt 
of ik misschain hail misschain 
zin heb om mit te goan 
en denk: “As k der nou  
hail even vandeur goa 
der is toch niks op stroat 
hail eventjes mor 
k moak t echt nait loat 
  
echt even stiekom  
der tussenuut 
en 
klokken op stief…” 
 
Baaident goan schuun 
de Grode Maarkt over 
  
ik kom stilletjes lös 
en zweef stiekom 
achter ze aan 
richting Vismaarkt 
  
stadhuus veurbie 
hè eindelk 
din tussen baaide maarkten 
en dìn richting Vismaarkt 
  
k zai mien collegoa 
hail verboasd loeren 
k zwaai even mit n laange wiezer 
veurzichteg zwaait e terug 
zoveul laange joaren 
en elk ons aigen plekje 
 
(wordt vervolgd) 
 
Harm Guikema 
 

 

  

Vekaansietied 
 
Vekaansietied! As ik dit schrief, is hettens 
sikkom nait te verduren, swaiten dokter….  
Nee, dat is vanzulf hiér nait aaltied zo, mout 
ook nait, n hollandse zummer mout hóllands 
blieven. Groot worden mit vrumde vekaan-
sies bin ik nait. Doar was gain tied veur, en 
gain geld. Pa haar t veuls te drok mit Toe-
komst-keton en toene, moeke mit hoes en of 
en tou deden wie ook wat. Pa hoalde gruinte 
mit koare oet Oostìnne (van Midwolle), wie 
gingen dìn Waalske bonen plokken en dop-
pen, aner bonen mozzen snibbeld worden, 
eerappels oetzöcht. Der mos hail wat in-
moakt worden, in weckvlezzen, niks gain 
vekaanzie. Joaren loater bìnnen ollu nog 
wel ains vort west, mit heur baaident, noar 
‘Troelstra-oord’ en nog zo’n stee in t midden 
van t laand. Schier vonnen ze dat, haren ze 
eerder doun mouten. Veurdat hai en wie t 
goud deur haren, kwam mien voader oet 
tied, volsloagen óf en dat kwam nait van ve-
kaansies. 
Dou was k zulf der al aan wènd om op fietse 
derop oet te goan, noar mien zuster in Az-
zen, en mien bruier in Hoogeveen.  
Blokken holt wazzen al laank van trappers 
of. Dat haar wel wat! Kilometers fietsen in 
‘steppen en woestijnen’ van Drenthe. Zo’n 
fietse, doar kon je aaltied n traain van moa-
ken, of n reeswoagen, n vlaigmesien, as je 
allain wazzen, en dat was k voak.  Eerste 
fietstocht bie jeugdhaarbaargen laangs, dat 
dee k ook in mien uppie. Gewoon gries-
blaauwe kovver vol mit klaaier, achterop 
d’Union, mit n taauw vastmoakt. Zo kwam k 
dìn in Grouw bie d’olle ‘Oer ’t Hout’. Mien 
karretje in propvolle fietsenhok achter t ge-
baauw, woar t soavens nog voller was mit 
jonges en wichter. Dij mozzen mekoar wel 
goud stief vast holden, roemte was der ja 
hoast nait. Ikzulf veur ain nacht in stampvol-
le jeugdhaarbaarg, glorietied van zaailcur-
sisten en rondtrekkers as ik, op noodbèren. 
En zo ging k wieder noar Oosterland, 
Schoorl, Bakkum, Haarlem, nuim mor op. 
Overdag bellen noar de volgende: “Kin k der 
nog bie?” Mainsttied zeden ze “Kom mor, 
kinst der nog wel bie, al ist op t podium of op 
gaange”. Asmits trof je n poar anere stru-
ners, woar je n poar uur mit optrokken, poar 
jonges oet Wijhe bevöbbeld. Binnen we bie 
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Schoorl noar t strand west, kwam k der veur t 
eerst achter dat Schoorl n hail mooi strand 
het, mor wel slim wied van Schoorl of… Nait 
drok dou, graauw weer, mor wel lagen doar 
sikkom allain in t zaand? Mien zuster Gepke 
en heur Fré, k wos nait ains dat ze doar 
touholden deden… Poar doagen loater  waz-
zen der ook regendoagen bie, strontnat 
kwam k bie t ‘Veerhoes’ in Beusichem. Zo-
wat is sikkom nog aaltied t toppunt van grie-
ze somberhaid: in stromende regen op zuik 
in Beusichem noar t Veerhoes en doar 
kovver, ook nait dreuge meer, van pakjedro-
ager of pulen. Gain boksem meer dreuge 
aan kont (van oamende regenpakken haar 
dou nog gain mìns heurd…), gain hemd 
meer om aan te trekken… Bin k nog deur-
goan, dag loater, noar Vierlingsbeek, in 
Noord-Limburg. En dou weer op hoes aan 
bie Gorssel en Kampen laangs. Ik wol nog 
noar Emmen, mor doar zat t vol, zeden ze. 
Vot in ainmoal deur noar Midwolle, augustus 
’63, wat bin je dìn wat maans… (Achttien 
joar, op sportfietse mit velgremmen noar 
Schoorl en Beusichem… Binnen der nou nog 
wel gounent dij t doun? Of is t nou apmoal 
Barcelona, Griekenlaand, Nepal,  
Isla Marguerita?)  
Zo’n fietstocht dee k loater nog n moal, in 
’68, mor nait allain. k Haar ja verkeren, Gé 
was derbie kommen en heur zuske en brui-
ertje mozzen ook mor mit, leek schoonolders 
ook beter tou. Nog zo’n stok Nederland on-
ner rubberbaanden deur, mor dizze raais 
aansom. Eerst snikhaide weke bie Emmen, 
Nijverdal en Putten laangs, asfalt bakde aan 
baanden vast. Kortenhoef, klaainste JH op 
poalen, doar binnen w’ook west. Dou sloug t 
weer om en wozzen we weer hou t was mit 
regen en wind op pad deur Noord-Holland, 
over Ofsloetdiek. De zoakelke benoadern in 
nije jeugdhaarbaarg in Snits, nait eer derin 
as vaaier uur snommedoags, kleddernat of 
nait…. In Nij Roden (‘De Zwerfsteen’) was t 
aans, gezelleger, mor wel veul peerdjelu, 
doar haren wie niks mit. (Joa, mit dij dikke 
Belgen van boer Botjes, mor dij telden doar 
nait mit…) Joar loater hebben Gé en ik onze 
schierste vekaansie van apmoal had, vattien 
doagen op Terschelling, van d’eerste tot en 
mit leste dag superzunneg zummerweer, on-
geleuflek! Dou we weerom kwammen, doch-
ten bekenden dat k mit n vrumde vraauw 
thoeskwam. Zagen ze aal nait dat t Gé was, 

zo verkleurd was ze… Vattien doagen 
strandweer, lummelweer, ijscoweer, doagen 
zunner zörgen mit n bult zunroos. Krieg t der 
nog waarm van… Vekaansie in JH 
“Hanskedune”, stee was oké! Joa, doar was 
de Stay very, very Okay!  
 
Jan Blaauw  
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Hobbelpeerd 
 
‘Hobbelpeerd’ is een kort laidje dat zug ai-
weg herhoalen kin . 
Ons kinder konden der vrouger nait genog 
van kriegen. Hai wordt ook wel in t hollands 
zongen. 
Hai gaait as volgt: 

 
 
 
 

Hobbelpeerd. 
 
Constans het n hobbelpeerd 
Zunder kop en zunder steert 
Hai ree doarmit de koamer rond 
Zomoar in zien blode ………… 
Constans het een …..enz. 
 
Cor Uildriks 
 

 
 
 
 
 
Lutje vogel     

       
  
Op zien takje doar in t gruin 
zit vrolek veur zich oet te kieken 
zuzoiend in de waarme wind 
n piepklain vogeltje te piepen 
 
Hai holdt zuch vast mit baaide pootjes, 
zo holdt hai de bewegen in toom 
mit op d’achtergrond de rose bloumkes 
van dai olle pereboom 
 
Zunnestroalen breken deur de bloadjes 
woardeur hai wordt  beschenen, t licht 
en aal zien prachtege kleuren 
kommen doardeur schier in t zicht 
 
Wat is de de natuur toch prachteg 
mor je mouten t wel zain kinnen 
Vergeleken mit dat lutje vogeltje 
Binnen wie mìnsen ja mor klaain. 
 
Cor Uildriks 
 

n Knot(s) van n vraauw……! 

 
n Simpele noam, mit n fantastische oet-
stroalen: Het is vandoag 20 jannewoarie 
2009. n Hail biezundere dag. Obama, n 
swaarde, is om 18.00 uur, Nederlandse tied  
de 44ste president van Amerikoa worden. 
Hou is t meugelk!!!  Wel haar dit ooit docht!!! 
Zel t din toch nog goud kommen mit dizze 
wereld, woarin je t gevuil 
kriegen, dat t aans naargens om gaait as 
om geld en macht? 
Rilln s luipen mie over rogge, dou hai zien 
eed oflegde. Hoop dut leven…. 
 
,Wost Knevel ook nog zain?’  vragt vraauw. 
,Hè, wat?’ vroag ik verbaldereerd. 
, t Elfde uur, waist ja wel!’ mompelt ze. 
,Joa, mag wel’ antwoord ik en zai schoakelt 
over.  Andrais is in gesprek mit n schriefster 
over heur nijste bouk. t Gaait over n verhoal, 
dat zai optaikend het oet de Twaide Wereld-
oorlog. Ik luster mor mit n haalf oor. Bìn nog 
aal bie Obama. As de vraauw even loater  
oetleg geft over t ontstoan van heur bouk en 
de hoofdpersoon beschrift, ( aine oet t ver-
zet) kom k weer hailndaal bie! 
Twaide Wereldoorlog!!! 
k Was n kereltje van n joar of zes-zeuven en 
wie zaten der nog middenin. De V-ains gier-
den deur de locht en zo nou en dìn smakte 
der aine bie ons omdele.  Roamen noar de 
finoaters, pannen van t dak en aal zukswat 
meer. Ons ollen haren t der stoerder mit as 
wie. Doags noadat der n V-ain in de buurte 
noar beneden donderd was, mossen wie 
waiten houn groot gat of e sloagen haar. 
Zoveul te daiper, zoveul te mooier! Ons fan-
tasie ging op loop en voak haren wie der in 
n mum n schiere hut van baauwd. 
Ondaanks de tieden, aaid wel dieverdoatsie!  
Ook mit ons voar. Al was e  veul van  hoes, 
-mos deur de weke putjes scheppen in Die-
verbrug- wos ons aaid bezeg te holden. Zo 
mossen bruier en ik achttien segen melken 
en vouern. Zwoar waark veur n poar van dij 
keutels, mor wie wuiren der goud veur be-
loond……! 
Dou ons hondje Foxie jongen haar, muik 
voar ons n vijwoagentje mit n ainspan, 
woaras wie de pups in vervoeren konden. 
Foxie der veur en dìn noar buurvraauw. 
Wie n koukje of n pepermunt en de jonkies n 
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slokje melk. Even kwedeln en dìn weerom. 
Wat n herinnerns! Veuraal aan buurvraauw 
Boer. Wat n golden wief! Heur aigen noam 
was Knot, Anje Knot. (Zai de titel van dit ver-
hoal. n Knot(s) van een vraauw.) 
n Zaachte stem, aaid n glimlaag en o zo 
goud veur elk. Veuraal veur lu dij onderdrukt 
wuiren. In dij tied de jeuden. Vanof ‘43 tot t 
ìnne van d’oorlog haar ze drij jeudinnen 
onderdak verschaft om aan gaskoamers te 
ontsnappen. Wieders haar ze zulf ook nog 
drij zeuns dij nait veur de movven waarken 
wollen en onderdoken waren bie t olske. Bu-
ren haren wel wat in de smiezen, landwacht 
lait heur nait mit rust. Dij haren ook deur, ‘dat 
der wat zat’ en zollen köst wat köst 
dat ,rapalje’  vinden! Bie tieden kwamen zai 
wel zes moal op n dag langs! Mit n man of 
zes, zeuven. Mit t geweer in aanslag stonden 
zai dìn rondom t hoeske….. Ook snachts 
kreeg ze gain rust. Mien ollen zaten voak 
moal achter t gerdien. Haren slim mit heur te 
doun, mor wazzen ook nijsgiereg  vanzulfs. 
Op n dag kwam ik even bie heur langs en 
zag, dat ze n bord op toavel haar mit n poar 
vermicellisliertjes derin. ‘Hebben ie soep 
had?’  vruig ik nijsgiereg. 
,Nee, ik mout nog eten’, was t antwoord. Dat 
was n dikke floater, mout ze docht hebben. 
Ik steurde mie nait en ging weer speulen. 
Zai wos hou ze t aanpakken mos. Zeuven 
personen in hoes, en mor ain 
bord op toavel!! ( noa mien ,overval’ zel dat 
aaid wel n schone west hebben!) 
De razzia’s wuiren aal feller. Zai kreeg gain 
rust meer. Elk onverwacht moment 
stonden dij broenhemden bie heur veur deu-
re…… 
,Ja, roak!’  fluusterde mien voar,  ,zai hebben 
aine te pakken!’ 
, Kins t zain wel t is?’ wol moeke waiten. 
,Nee, t is routduuster’ sprak voar en stapde 
mit gemengde gevuilens weer onder 
de loakens. Aanderdoags vertelde zai an 
moeke, dat ze heur oldste zeun mit nomen 
haren. De broenhemden hebben heur wie-
ders mit rust loaten. Gelokkeg mor. 
In ‘45 kwam heur grode verhoal: drij wichter 
en twai jonges kwamen opains veur t droad. 
Buren keken heur mit open mond aan.  
‘Haren ie zes onderdukers, en mor aine, dij 
oppakt is?’ 
‘Joa, Haarm kon t nait langer verkroppen, dat 
ze mie t zo stoer muiken. Hai het zok vrijwil-

leg aanmeld.’ 
,Nog wat van hom heurd?’ 
,Ja, hai leeft nog. k Goa eerdoags noar hom 
tou in Bergen Belsen. Hai is slim zaik en 
mout broodmoager wezen. k Hoop dat e t 
redt!’ 
En dat dee e!  n Moand noa heur bezuik was 
e zo wied opknapt, dat e noar 
hoes mog. Nog slap as n schuddeldouk, mor 
moeke haar veur hom genogt te eten om 
hom weer in t ìnne te kriegen. Loater is e di-
recteur worden van de ploatselke baank. Dat 
dee heur slim deugd. Heur belonen was 
groot. Elk von zien stee.  
Dat Gonda, ain van de jeudinnen, de moud 
haar noa ale ellende,  les te geven aan NSB-
kinder van wel d’ollen in t gevang zaten, was 
heur mooiste. Dat was heur bonus, boven op 
heur toch al goie belonen!  
Obama dee mie vandoage weer staark aan 
heur denken: 
,Wie willen mit joe proaten en nait omzain in 
wrok! Of ie nou kristelk, katholiek, jeud , Pa-
lestijn, moslim of nait geleuveg bìn-
nen……….’  
Endelk betere tieden? Wie wachten oaf. Be-
richten in kraande doun mie alweer twie-
veln……. Grunnegers verkopen heur gas 
aan Duutsers!!!! Nou zeg ik joe! 
 
 
Klaas van Zonneveld, Scheemde 
Baauwjoar 1937 
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generoatiekleuf 
 
 
 
 
 

versloagen keek z’in grèle ronde ogen 
noar dij grode wummelnde mond 
was dit oet heur kommen in heur gruid 
furie tegenover heur verkraampte heur 
muik heur sproakeloos zunder verweer 
dij woorden: ’wat waist doe doar nou van 
hest nooit wat leerd’ deden heur zo zeer 
schrobd   bounderd wossen  streken  poot 
kraabd  zaaid   was dit dìn winnen 
in n tel van toun zag ze zukzulf terog 
spaigelde zok   draaide om   zee niks 
mor docht: mit mie kwamt ook goud 
 
giny hartman 1–6-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

veurjoar ien Grunnen 
 
In 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 talud 
aargens achter Loppersom acht toren 
spitsen tussen volle aalmor klaainer 
wordende boomkrunen van dörpkes 
mit doartussen nog noakend laand. 
 
Recht derboven waarpen grode dikke 
stoapelwolken heur schaar vèr veuroet 
de locht is vol van piep- en krasgeluden 
dij overleeft komt wél weerom en vindt zien 
stee opnij ien waaide, baarm of bomen. 
 
Giny Hartman 

Aan de Sonja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gusternommedag schoefelde n vraauw-
meens veur mie oet, richten hoofdstroade. k 
Keek mie d’ogen sikkom tou kop oet. t Was 
n hail spektoakel. Aine bain kreeg ze mit 
muite noast d’aander. Dikke batterij zuzooi-
de der achteraan. Oet ooghörns zag k dat 
veul aandre lu ook mit verboazen noar heur 
keken. Ze kwam veuroet, mor vroag nait 
hou. Billen sleten wat aan, al kon k t nait 
heuren en mossen vervaast slim smaarteg 
wezen. Wat n slietoage aan heur bainwaark 
en ondergoud!  
Meewoareg keek k noar t wicht. Haar bliks-
koaters n hail nuver snoetwaark en zat goud 
in kleroazie. Slim begrodelk veur heur, mor 
ze haar t spek ja zölf noar binnenwaarkt en 
mos neudeg aan Sonja om n poar ‘zieden’ 
kwiet te roaken. Was, as t n swien west 
was, meer as n zolter en overriep veur 
slachterij. Ze haar mor n lutje ‘tochtgat’ un-
der neuze, mor zag bliekboar kaansen ge-
nogt t zwikkie noar moage te waarken. Zel 
lu, dij der veur deurleerd hebben, nog nait 
touvalen heur wat gangboarder te moaken. t 
Was heur schienboar slim oet haand lopen. 
Mout der wel wat aan doun (loaten) aans 
hoalt ze de honderd nait. Nait dat zokswat 
neudeg is, mor bie wieze van zeggen dan. 
Hou is dat in hemelsnoam doch pesseerd? 
Kin mie nait indenken, dat zie hierom vroagd 
het. Eten zel wel n versloaven worren we-
zen, mor mout doch n oorzoak hebben. Zie 
pebaaiert meschain heur ellèn, verdrait, zör-
gen of zowat meer weg te knovveln. Haar in 
mien ogen doar beder over proaten kìnd, 
mor aandermaans bouken binnen ja aaltied 
makkelk te lezen.  
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t Zel joe zölf mor aangoan! Ik bin van mien 
aigen spiekervet, krek mien voader dij joa-
ren leden oet tied roakt is. Aan vouer het t 
bie voader in aalsgeval nait legen. k Haar 
hom nog geern n schoftke bie mie holden, 
mor t mog nait zo wezen. Hogerhaand haar 
aans beslist….! 
Dit vraauwke kin der meschain nog wat aan 
doun. Wel bin ik aans om heur doarop te 
wiezen. k Hoop, dat ze op ain of aander me-
naaier der wat aan dut. Spoart heur n haile 
baarg gidderzaalf oet en verlengt heur onge-
twiefeld zwoarwichteg levent. Zo het zie der, 
docht k, nait slim veul oareghaid aan. Mor k 
kin mie mishebben vanzölfs.    
       
Roel van t Knoal 
december 2008   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

De moderne tied 

 
De kiender reren de muskes 
van t dak, de noabers rumen 
de rommel ien e tuun, de zörgen 
ien e kop op. n Rooie ofvalbak 
stijt barstende vol veur t huus. 
 
De wiend trekt aan, hij poest  
wolken noar woar wij zitten.  
De zun verwottert stoareg aan 
tot n widde vlek. De weerman 
het onzichtboar zien gram hoald. 
 
Mien neus rakt lelk verstopt,  
fijnstof vliegt deur de lucht. 
De moderne tied verrast ons 
met Mexicoanse griep, het 
meer ien huus as heukoorts. 
 
jan blaauw 
  

Grunnegers, Kremlin en  
Gerritsen. Huh???!! 
 
 
 
 
 
 

Geert bloadert t Dagblad nog mor ies deur, 
hij kan niet vienden wat e zöcht. n Dag eer-
der het e veur Radio Noord wat heurd over 
verplicht Grunnegers ien t onnerwies, dat 
wol Deputeerde Gerritsen doch mor niet. 
Doar haar de Partij veur t Noorden om vro-
agd, joa, en dan wiet je vanzulf t antwoord al 
wel, zo gijt dat ien e polletiek. Zee die Depu-
teerde ok nog dat t niet oplegd worden mos, 
gien moéten, gién bevelen vanuut t Grunne-
ger Kremlin. Wat e doar nou weer met be-
doeld het? Geert is doch wel blied dat e niet 
elke dag met die lu te moaken het… Mor 
woarom stijt der nou niks van ien e kraant? 
Kiek, advertenties meer as zat, mor n helder 
stuk over die Kremlin-Gerritsen? Dan kan je 
zuken wat je willen, vergeet t mor… 
Geert het even n filosofisch uurtje. Zien 
vraauw is derop uut,  n toeristische route 
laangs nije Hema en Aldi ien t grootdörp. 
‘Doén!’ het e tegen heur zeid, ast mor ien e 
goaten holdst hoe groot dien fietstazzen 
bennen… Over t knipke haar e niet proat, 
dat kun je beter niet doen. n Swien moet je 
ok niet aan e steert achteruut trekken, mor 
dát moet e ok mor niet zeggen woar zien 
vraauw bij is…  
Dat Westerketiers, is dat nou Grunnegers of 
niet? Geert viendt t prachteg, t leit licht op e 
tong en ien t geheur. Mor Haarm Proatje-
boksem en die emigreerde Oost-Grunneger 
uut Olhoof, kom, hoe hiet e nou, die vienden 
t mor niks. ‘Dat Westerketiers van jim? Dat 
is wat dij Vraizen, Drìnthen en Noord-
Grunnegers achterloaten hebben op toal-
misbult… Jim met je pieken en knibbels…’ 
Doar kan Geert doch wel wat grammieteg 
van worden, aaltied weer dat gevuul kriegen 
van mienderweerdegheid. Wat verbeelden 
die anern zuk eigelks? Mooi dat “Mien Wes-
terkwartier” doar op n positieve manier wat 
aan dut, doar kunnen ze op aal die aandre 
steeën ien e pervinzie n dikke punt aan zu-
gen! O zo! 
Het die Dagbladredaksie dat verplichte 
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Grunnegers nou liggen loaten? Of wil t Dag-
blad niks ien e kraant van de Partij van t 
Noorden? Vrumd… Geert bloadert nog even 
wieder, komt n fietsrieder tegen, die metdut 
ien e Ronde van Frankriek. O, en doar ien, 
die mag niét metdoen, het EPO bruukt, n 
zundoar, doár ok al… Hebben ze Carla 
Pechstein ok al betrapt op bloeddoping, t is 
doch wat! Kunnen ze votdoadelk dat ‘stein’ 
votloaten, Carla Pech…  Stijt der nog 
meer… ‘bevroren kienderbijslag’, ‘Jeuden 
van Sodom’, ‘Wat is n Grunneger molle-
boon?’, apmoal ien t ABN vanzulf. Mor nee 
e, gién onverplichte Gerritsen… Op e 
KUNSTpagina? Nee, doar stijt ‘U2’, n nije 
duukboot… Hoezo, gién nije duukboot? n 
Popgroep? En nog wereldberoemd ok? O….  
Nee, meschien is t ok mor beter om dat 
Grunnegers niét te verplichten, der is op e 
scholen al zoveul wat moét. Reken bevöb-
beld. En wat zeggen lu? “Reken? Kiender 
kunnen ja niet meer reken…” En 
‘Nederlands’ is ok verplicht. Heur je t zulfde: 
“Toal? Wat veur toal? Joa, GSM-toal, of 
SMS-toal, mor Nederlands… Ze leren ja 
niks meer tegenswoordeg…” As je t niét ver-
plichten, dán kan t nog wel ies goed kom-
men. Beetje speulen met e streektoal, ver-
glieken mit t ABN of t Engels… dat moet 
doch kunnen? n Verske van Harry Niehof 
derbij! Jan Veldman as streektoalambassa-
deur… En as ze t dan doch aal over cultu-
reel erfgoed hebben, dan proat je doch ok 
over zo wat as streektoal? Joa, as t mor n 
olle til is, dan kiepern ze zo n bak met euro’s 
onnersteboven… Of n ketonfebriek die 
z’eerst joaren verkommern loaten en dan 
veur n kaptoal opknappen willen… “Want t 
is ja ons cultureel erfgoed…” Farizeeërs… 
O, doar komt zien vraauw ok al weer aan. 
De kraant mor dichtvollen, kan ze heur aan-
winsten uutstallen op e toavel. De nije HE-
MA… Aldi… Over n tiedje Appie H. der ok 
nog bij… commercieel erfgoed. Hij zal doch 
mor n nije beschuutbus metnemen, de vol-
gende keer, kan d’olle noar Nauta’s blikken- 
en buzzenmuseum ien Nijziel, apmoal cultu-
reel erfgoed… Ja, ja… Of kunnen ze van n 
renoveerde ‘Toekomst’ n hiepermodern mu-
seum moaken, veur t Grunnegers?  
Geert zien vraauw ziet m zitten met die be-
kende blik ien e ogen. “O, ist weer zo…En 
woar is de kop kovvie die jim mij beloofd 
het? 
                                                                Bé 
 

Apeldoorn 
 

Vanoet twijdonker vroag ik 
welke duursternis kreeg die in greep 
doust deur hekken reedst 
en mensen as muggen 
mit dien Swift 
aan kaante huigst? 
 
Oranje wui rood 
feest huil haand veur mond 
kinderogen spaigelden 
broken levents ofgrond 
 
As laand in raauw 
zit ve in toeze 
en eerst dou ve 
veurzichteg nkander weer aankeken 
kwam d’r löcht 
en wus ve: dit is de weg 
 
Hanne Wilzing 
(1 maai 2009) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De Ploeg 
 
Gruine bomen 
Mooi ja 
veur aan mure 
Niks gain last van 
 
Rode bomen 
Vot man 
in haarst mit zunne d’r op 
Kin d’r mit deur 
 
Man blaauwe bomen 
Dat komt aan 
slagt noar binnen 
Doar wil je votdoadelk hìn 
 
 
Hanne Wilzing 
(23 april 2009) 
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Mien dochter 
 
 
 
 
 
 

Bist wied vot 
man k heur dien stem 
triezelnd deur n vezeldroadje 
Prootst moudeg 
man woorden reren 
Höfte vuilt as n baarg 
schare zunder löcht 
As k die nog droagen kön 
nam ve d hoogste riggel 
Man doe en ik 
bint twij levents 
Veur aiweg verbonden 
en aal joar 
n beetje lösser 
Zo sloek ve wat vot 
baaident rakt in t swiegen 
kom ve nkander even tegemuide 
en boeg ve den weer of. 
 
Hanne Wilzing 
(16 april 2009) 
 
 

 

 

 

 

 
 
Jan de Tippeloar 
 
Op schösstainbozzem bie mien tan Lam 
ston aaltied n foto van twij manskerels. 
d’Aine kon k goud thoesbrengen. Was ja 
mien oomke Jokkop.  Dij kerel noast hom op 
portret was veur mie n vrömde. Baaiden ke-
ken je nogal toesterg aan. n Geweer druigen 
ze in knik van aarm, woar ze n oranje baand 
omknupt haren. Twij gezworen kammeroa-
den oet leste Wereldoorlog. 
Tiedens dij oorlog haren ze n hoop mit-
moakt, wazzen nait veur n klaaine vervoard. 
Deden alles wat movven verboden haren. 
Gain meens kwam heur tenoa. Wazzen in 
stoat dij persoon n schot hoagel deur pense 

te joagen. Niks heuren en niks zain, was t 
devies in dij joaren. Soamen haren ze t do-
an tot haail van t goie volk en last van on-
derdrokkers. 
Wazzen der levent en wel deurrold, mor 
wazzen nooit groots op heur doaden. Van-
zölfs wissen lu aal laank dat oomke en zien 
vrönd bie undergrondse wazzen. Veur heur 
vaaileghaid haren ze snoater op slöt draaid. 
Zel wel zo wezen! In werkelkhaid deden ze 
heur ‘zoakjes’ in t uterste geniep. Ook veur 
heur gold; heuren, zain, mor veuraal zwie-
gen. Vijand luustert ja mit. 
Nou wait je nog nait, wel dat lutje kerelke 
noast onze grode oomke Jokkop is. k Zel 
joe oet dreum helpen. Dat was Jan Riep-
moa, biegenoamd: Jan de Tippeloar. Overal 
en naargens kwam je hom in oorlog tegen. 
Talrieke woapenfaiten kon je op zien noam 
schrieven. Veur duvel en zien moer nait 
bange. n Kerelke oet ain stok. Hef in oor-
logsjoaren op zien körde pootjes n bult kilo-
meters oflegd en hail wat zolen versleten. 
Noa bevraaiden het e pebaaierd droad van t 
leven weer op te pakken, mor dat is hom 
mishottjed. Sneu, dat er noa de braand van 
heur verwachtens zo waaineg oet stro 
kwam. t Leven hernam zoch, krek of der 
niks beurd was. Elk dij oet zien schoel-
houkske kwam bleus weer op trom. Aal el-
lend wollen ze zo rad meuglek achter zoch 
loaten. Nait achterom kieken, mor veuroet. 
Wat west is, doan is, beurd is, stoppen ze in 
t vergeetboukje. Opbaauwen wat er vernaild 
was. Veur t aner haren ze gain tied. Elks 
vuilt aigen sores ja t slimste. Ook Jan de 
Tippeloar wer vergeten. Haar vraauw noch 
kuken en is in n poar joar tied wegkwiend 
van aargernis om wat der nait beurde.  
kHoantjekraaiers van veur oorlog namen t 
rouer weer mit verve ter haand en deden 
krek, of der niks beurd was. Gain meroakel, 
dat n haile zooi bainen namen noar Canada 
of Austroalië. Nou bieltjesdag oetbleven 
was, smeten ze heur bieltje dele en namen 
kuierlatten. Jan bleef op honk, in t hoeske 
van zien moeke zoaleger. Ainzoam en ver-
loaten is nait woardeerde Jan tippeln goan 
noar t laand, woar t aiveg vree is. Gain zör-
gen, gain pien, gain nieds op romtommelde-
rij van aandern meer binnen. 
 
  
Roel van t Knoal 
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Pointe du Hoc 
 
Normandië, 6 juni 1944 
 
Tussen Omaha en Utah Beach liggen de 
kliffen van Pointe du Hoc. Dit punt wordt 
bestreken deur Duutse bunkers mit  
kenonnen. 
Om de stranden vrij te kriegen mout t  
veroverd worden. Dat is de opdracht van 
225 Amerikoanse Rangers onder kolonel 
Rudder. 
Om 7 uur klimmen ze op de rotsen en  
nemen positie in.  t Kost veul muite om dij 
vast te holden, ze hebben hoast gain muni-
tie meer en de Duutsers geven zuk nog nait 
over. 
As ze op 8 juni ontzet worden, binnen der 
nog 90 Rangers over. 
 
Juni 2009 
 
Op t heden is Pointe du Hoc n trekplaaister 
veur toeristen. De bunkers en de daipe  
kroaters dij de bommen insloagen hebben, 
binnen nog te zain en geven de mìnsen n 
indruk van wat zuk hier òfspeuld het. 
Mor wat dij Rangers hier mitmoakt hebben, 
wat ze docht hebben, wat ze vuild hebben, 
de pien, de angst, de paniek, dat  kinnen 
ook dij kroaters ons nait vertèllen. 
En de kleuren van veul soorten bloumen, t 
zingen van de vogels en t gefladder van de 
vlinders, moaken dat ter nait makkelker op. 
 
Doarom den mor dit gedichtje: 
 
 
 

 
 

 
Vlinders boven Pointe du Hoc 
 
Vlinders boven Pointe du Hoc 
vlaigen òf en aan, 
hebben t aibels drok, 
fladdern over bunkers, kroaters, 
zunder wat te zèggen, 
vlinders binnen gain proaters. 
 
Vlinders boven Pointe du Hoc, 
ruiere zielen, hier verdwoald, 
van soldoaten, nog nait old, 
eertieds ons de laive vrede 
veul te dik betoald, 
vlaigen over bunkers, kroaters, 
hebben ter nait meer over, 
vlinders binnen gain proaters. 
 
Vlinders boven Pointe du Hoc, 
k wait nait wèl ze binnen, 
fladdern hier van bloum noar bloum, 
kinnen t stee nait vinden. 
Vlinders aan n vrumde kust 
vinden mor gain rust. 
 
Normandië, 22 juni 2009 
 
Henk de Weerd ( van 11 juni 1944) 
 

 
 


