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Jacht  (1) 
 
 
 
 
 
 
 
Bie haarstdag kwamen ze weer teveur-
schien. Ol boer Boer en ol boer Vriesemoa.  
Inderdoad, ol boer en old. Ienainen wazzen 
zai der weer ’s Heeren wegen onvaaileg 
moaken. Striedveerdeg ien gevechtsgruin, 
mit t geweer schaif op nek gevoarlek bie 
stroat levaaiern. t Gevoar zat hom ien n oa-
reg laange dikke polsstok, ain mit zo’n lutje 
vaaierkaant plaankje onderaan, dij ze over-
aal mitnamen. 
Joakob haar ze aal n moal noaroupen: “Loat 
t geweer mor thoes jonges. Mit zo’n stok 
allinneg kin je z’ aal wel dood haauwen.” 
Baaid ol joagers haren oareg muite mit dij 
stok. Omreden dij stok datter din ook nait 
veul schoten wer. Ook botten wazzen aal 
wat stram en t zicht van baaid was nait meer 
zo schaarp en wel ains wat diezeg. Om nog 
mor niks te zeggen van vluggeghaid. t Schot 
bleef der voak nog aal ains ien. Mainsttied, 
as ze weerom kwamen van jacht, dronken 
ze n klókje ien kroug. Doar werren ze din 
mainsttied voak n moal nittjed. 
“Dokter haar t ook oareg drok vandoag nait, 
apmoal hoazen ien wachtkoamer. Ze haren  
liefzere en troanende ogen. Dokter docht 
noa laank onderzuik dat van t lagen komen 
mos.”  En din der achteraan: “Of binnen joe 
ien t veld west jonges? Joe mouten dij laan-
ge stok ien twij haalven zoagen man, fezan-
ten zain joe ja aal van ver aankommen.” Of: 
“Hoazen ril zeker jonges. Wie haren aal zain 
dat joe fietstazzen leeg haren”. “Der wordt 
zeker oareg streupt nait, aans haren joe 
vaast wel n baarg schoten”.   
Der kwam sums gain ende aan. Baaid old-
jes vonden t goud, knezen wat en luiten zuk 
aanboden klókjes goud smoaken. Ook Joa-
kob was der voak bie. Hai zee n moal bie 
neus laangs dat e hail groot dairenlaifhebber 
was. Hai hil van hoas mit peper, n doef ien 
soep mor n fezant haar e t alerlaifste. Of 
joagers wel waiten hou of ze n snip schaiten 
mozzen. Dat wizzen ze ja nait. “Bie zig”, zee 
Joakob. Dou wer t spannend, der was gain 

van aal dij t wis. “Zol k joe vertellen”, zee 
Joakob. “Dij snippen zigzaggen haitied as 
ze opvlaigen. Bie zig mot je schaiten din bie 
zag binnen joe te loat.”  
Sums duurde t even veur elk t begreep. Joa-
kob mos t voak nog mor ains dudelk oetleg-
gen. “Aans joe bie zag, dij snip schaiten bin-
nen joe ja te loat.” Doarnoa kwamen der 
voak nog meer verhoalen. Ook plietsie wer 
voak nuimd en bleef nait boeten schot. Les-
te haar tot groot verdrait van aankomende 
joagers zuk der ien waiten te draaien. Hai 
haar bie wat boeren t jachtrecht kregen. Ne-
tuur, doar haar hai ja haildaal gain verstand 
van. Dou zai hom n moal vrougen of e wis 
wat n ooi of rammeloar was wer e alder-
noarst kwoad. Hai docht dat ze hom veur t 
zootje holden wollen. t Was gain joager, mor 
n schaiter vond elk. Hai wer mainsttied din 
ook nait vroagd bie jachtdoagen. Doarnoast 
zörgde hai aal joar wel datter meer verhoa-
len bie kwamen. Der wer zegd dat e nait mit 
veul wild thoes kwam. Hai mos bie elk wel 
wat goud moaken. “Bie boer de Groot achter 
boerderij haar plietsie lestdoags ienainen n 
holtdoef zain. Bam, n schot, mor hai haar 
nog nooit heurd dat n doef zo alleriezelkst 
gillen kon ”, zee Joakob. 
”Vraauw de Groot was dou mit baaid aarms 
ien lucht ien heur blode tokus van t hoeske 
of stoven. Apmoal hoagel ien t gat en n 
baarg holtsplinters. Dokter haar teminzen 
twij uur waark had aal hoageltjes en splin-
ters deroet te hoalen. En kwam nait allinneg 
deur heur grode en braide batterij. t Was 
grovve hoagel , dubbele nullen west”, wis 
Joakob te vertellen. 
“En vraauw van boer Achterhoes haar lest 
linnenkaast op kop had op zuik noar motten. 
Zai haar noamelk apmoal klaaine goatjes 
ien heur linnengoud. Haildaal niks te vien-
den, tot boer zulf vroug woarom of hai zo-
veul goatjes ien zien onderboksem haar. 
Dou ging bie zien vraauw t licht op. Plietsie 
was n dag of wat leden om hoes en dak aan 
t joagen west en dou hong t wasgoud boe-
ten”, glunderde Joakob. t Zol din ook elke-
nain nij doun of hai t jachtrecht vernijs weer 
kriegen zol. Veur ain man ien t dörp was 
plietsie oareg baang. Appie van gemainte-
waarken haar plietsie ien buus wizzen ze 
ien t haile dörp. Mainsttied fietste hai n 
stroatje veur hom om.  Appie haar n moal 
aan ziedkaant bie kerk stoan stroatvegen. 
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Hai keek ais n moal om hom tou en zag dat 
der ien boskes bie t ol kerkhof achter kerk 
vogeltjes zaten. Roege boskederij mit n hoge 
heeg der omhin. Achter heeg was n braide 
gracht dij ien daip oet kwam. Appie haar 
doar wel ains lienen zet mit n kikkertje of n 
viske der aan. Dikke oalen het e voak von-
gen. Ienainen zag Appie ain doeknekt achter 
heeg bie gracht laangs lopen. Hai bedocht 
hom nait en runde over t kerkhof noar bin-
nenkaant van heeg. Ais kieken wel of dat wel 
nait was, en wat dij doar  mos. 
Net dou Appie ien bocht bie heeg was wer 
haile wereld verropt deur twij òfgriezelk haar-
de knallen. Hai zag nog net dat drij eendjes 
dij op t wodder van kreus zaten te slobberen 
heur nek hangen laiten. Apmoal lözze veren 
dij ien t rond stoven en op t wodder lagen. Ze 
dobbelnden der aal drij verfrommeld bie. t 
Bloud steeg Appie noar kop, bounderde mit 
n dik stuk keboal deur heeg en ston ien ai-
nen veur n verbilderde plietsie. t Geweer 
rookte nog. Appie brulde van kwoadens: “n 
Grode daaiernbeul dat e was, en hou duurt e 
eenden op t wodder te schaiten. Dit haar 
niks mit joagen van doun. En woar of joen 
hond is om eenden op te hoalen”. Dij haar e 
noamelk nait en dat wis Appie. Hai haar t wel 
ains pebaaierd, n hond mor kon doar hail-
daal nait mit oet de vouten. n Hond dij be-
greep hom ja nait en doar kon elk wel begrip 
veur hebben. “Of joe meschain n zwimbok-
sem bie joe hebben?”, wol Appie waiten. 
Plietsie haar schoapachteg keken. Hai kreeg 
gain tied van Appie zwimboksem te hoalen. “ 
k Heb hom ien twij moal ien daip schopt”, 
zee Appie noatied aan elk dij t heuren wol. 
“Ophoalen zol je ze”, haar Appie nog n moal 
bruld, “aans breek k joe de poten en t ge-
weer der bie”.  
Plietsie en Appie komen nkander ien t dörp 
nait voak meer tegen. 
As plietsie no zien rondjes moakt en Appie 
vegen zugt, bliekt dat e boudel vergeten is 
en din ienainen weerom noar t bero mout.                                                                                 
 
Jan de Jong 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verder kieken as boetenkaant 
 

Gainain het ooit luusterd 
noar heur gevuil of verhoal 

dat het heur blik op mìnsen verduusterd 
sprak bliekboar n aandere toal 

 
nou is ze old en gries 
aan rolstoul bonden 

ze was nait wies 
das wat aandern van heur vonden 

 
n gesprek was nou nait meer te doun 

t geheur was nait best 
heur proaten was ook nait te verstoan 

ast gain tanden in mond hest… 
 

druig mor ain schoun 
linkerbain was amputeerd 
dat kriegst, ast suker hest 

en t liggoam  zich tegen die keert 
 

ogen waren ronduut slecht 
heur zaikte ook doarvan schuld 
haar zich aan n knuvvel hecht 

verzörgde t mit n eindeloos geduld 
 

dat kreeg aal heur aandacht 
doar pruit en vree ze mit om 

waarmte het ze nooit van aandern verwacht 
dat ze t wel gaf...moakte alles zo krom 

 
t was zo'n laif mens 

mor gainain wol dat zain 
gaf heur laifde zo intens 

zagen allain dij olle vraauw mit dat aine 
bain..... 

 
Tineke Boer 
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© Jan Sleumer 
 

 

Oet t Grunneger toalspulbouk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Aanbegun 
 

Ien t begun was eerde onlaand en t duur-
stern laag over oervloud. 
Ien Hebreeuwse biebel staait dat t wotter 
onder hemel op nduur noar ain stee stroom-
de en t dreuge veur t zicht kwam. 
Stel dat biebelse god - hiernoa te nuimen 
b.g. - haile scheppen ommaans had het. 
Bie gebrek aan gezelschop prout b.g. mit 
‘wie’ tegen homzulf aan en hai zee tegen 
hom: ‘Wie zellen wat moaken, dat gonnent 
“minsken” of “minsen” nuimen zellen en dij 
minsken zellen dat dreuge lanña nuimen en 
wotters dij zok ten noorden van Grunnen (dij 
noam haar b.g. ook aal opbedocht) verzo-
ameld hebben, zellen ze wad nuimen.’ 
Dit is apmoal oetkommen. Ie magen dus 
best leuven dat t zo heergoan is. 
Der mot wel even biezegd worden dat t oer-
germoanse woord lanña eerst ‘laande’ en 
loater ‘laand’ worden is.  
As b.g., net as n Grunneger, altied nummer 
ain is, din zol t best kinnen dat b.g. smoan-
dags begonnen is en t haile brudje zoater-
dagsnommirregs aal aan zied haar en de 
wereld ien n deuske. 
En b.g. zee opnijs tegen homzulf: ‘Schiere 
boudel worden! Komaan, ien biebel staait 
zes doagen, mor wie holden van elkenain 
en wie willen gain kifkederij tussen minsken. 
Om dij reden hemmen wie, om gonnent van 
heur ien muit te kommen, opschrieven loa-
ten dat boudel nait ien viefenhaalf, mor ien 
zes doagen veur nkander kommen is. 
Dou b.g. zaag dat minsken der aal meer n 

rötzootje van mouken, zee e tegen hom: 
‘Minne boudel! Mor dou der dink om! Wat 
wie schoapen hemmen, kinnen wie ook zo 
weer ontschoapen. Wat ducht ons? Haile 
mikmak nog even wat aankieken? 
Nee, waiten wie wat! Wie moaken der n 
aander spultje van. Wie zetten scheppen n 
flottje ien t achteroet en din weer ien t veu-
roet, mor net eefkes wat aans. 
Dit is apmoal gebeurd omdat woarmoakt 
worden mos wat b.g. sproken het deur de 
profeet, dou dij zee: ‘even achteroet en veu-
roet en din ains kieken of dij ol Neandertho-
alers der wat beders van moaken.’  
 

Toalspul 
 
Ien t Grunnegers (en ien t Nederlands) kin-
nen lu mit noam van heur ambacht of affeer 
aansproken worden: 
‘Kinnen ie mien zinkens ien de knijen wat 
opklandern, dokter?’ 
 ‘Boaker, komt t potje der al aan of hou liek 
t?’  
‘Veurdat ie zulf haildaal ien de roeten bin-
nen, boer, kinnen ie ain beter troef geven!’ 
 ‘Kin t nog n wondertje lieden, god?’ 
‘Kiek oet, farao! Der vlugt n vogeltje van 
joen hiërogliefkes òf!’ 

 
 
 
 

Ien n catalogus oet Multatuli’s Max Havelaar 
wordt n bouk aanboden: 

‘Over restauroatiewaarkzoamheden aan To-
ren van Babel’. 
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n Korte gids veur vergeliekende godsdainsten 

 
TAOÏSME    Meleur overkomt ons. 
CONFUCIANISME  Confucius zegt: ‘Meleur overkomt ons’. 
ISLAM    As ons meleur overkomt, din is t de wil van Allah. 
BOEDDHISME   As ons meleur overkomt, din is t nait echt meleur. 
ROOMS-KATHOLICISME Meleur overkomt joe omdat ie slecht binnen. 
CALVINISME   Meleur overkomt joe, omdat ie nait haard genog waarken. 
JUDAÏSME    Woarom overkomt óns hailtied meleur? 
LUTHERANISME As joe meleur overkomt, heb vertraauwen en t zel opholden. 
PRESBYTERIANISME As ain meleur overkommen mot, loat t din n aander wezen. 
ZEN Wat is meleur? 
JEZUÏTISME As ain meleur overkomt, mor gainent het ter wat van verno-

men, waas t din wel meleur? 
CHRISTIAN SCIENCE As joe meleur overkomt, gain zörg, t gaait vanzulf weer over. 
HEDONISME As joe meleur overkomt, wees der blied mit! 
7DE DAG ADVENTISME Meleur overkomt joe elke dag, behaalve op zoaterdag. 
HARE KRISHNA Meleur overkomt ons, Rama Rama, Om, Om! 
RASTAFARIANISME Loat ons dizze meleur opsmoken. 
HINDOEÏSME Dizze meleur overkwam ons eerder. 
MORMONISME Dizze meleur overkwam ons eerder en t zel ons opnijs over-

kommen. 
AGNOSTICISME Meschain dat meleur bestaait, meschain ook nait. 
STOÏCISME Meleur overkomt joe, nou en! Ik kin t hemmen. 
ATHEÏSME Meleur bestaait nait. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lodewiek XVI 
 
Zestiende keuneg Lodewiek 
Docht noa de klap geliek 
Wat roar! 
Ik lig hier en kop rolt doar! 
 
 
(Noar Frances Stillman: Louis XVI) 
 
 
Jan Sleumer 
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n Hondje   – Jan de Jong 
 
 
 
 
Bie ons thoes vrouger mog t nait. Gain hond 
en ook gain kat. 
Der wazzen vogels, dat was meer as genog. 
“Kosten aal n bult sìnten en meer opvreters 
kinnen we der nait bie bruken”, zee Moeke. 
Zulfs n òfgriezelk potje jaanken hulp nait. 
Mainsttied was der elk joar wel ain dij vernijs 
begon te soezen. Moeke wol nait om liek. 
“Wel loat hom oet as t regent?”  t Ging mooi 
nait deur. Zulfs dou wie older wazzen, kwam 
der wel ains n daaier bie, mor gain hond of 
kat.  
Wel dou wel n hond haar, was Joakob. Dou 
ze ains n moal bie winterdag genougelk mit 
n baaid bie kaggel zaten, zien Rika mit kat 
op schoot, was hai der over begonnen. “Dat 
t wel goud weden zol, veur ons Moortje, om 
n speulkammeroadje te hebben.” Rika haar 
hom verbilderd aankeken. Zo’n laif klaain 
hondje haar hai docht en dat was ook ja net 
wat veur Rika. Haar ze vot wat omhanden. 
Zai haar hom mit optrokken wenkbraauwen 
aankeken. “n Hond? Wat of ons Moortje mit 
n hond mos. Hai was ook aal oareg op leef-
tied”. Mor Joakob haar t schienboar  aal lan-
ger ien kop. Zai wis, dat wat Joakob zich 
ainmoal ien kop hoald haar, der mor zo nait 
weer oet was. “En wat veur ain haarstoe din 
wel nait docht?”. Hai docht n Vraise Stabij of 
zo, hai wis allinneg nait of e wel Grunnegers 
verstoan kin. Vraise toal kin wel ains n per-
bleem geven. n Drìnze petries mos t aans 
mor weden, dij toal liekt meer op t Grunne-
gers. “Gain van baaid”, haar Rika rezeluut 
zegd. “Wie hoalen ons n Münsterlander oet 
Achterhouk”. En zo gebeurde t. 
t Was n alderlaifst hondje. Maist swaart en t 
mos din ook mor n Blekkie weden. Moortje 
kon t eerst hail nait zo meroakel worden mit 
t lutje hondje. Dat haar even tied neudeg. 
Blekkie mos n baarg leren en t ging hom vlöt 
òf. t Was n laive, zaachte hond veur Rika en 
Joakob en hai zat vol mit kuren, krekt as 
zien boas. Bie zummerdag lag hai groag 
laankoet midden ien toenpad op oetkiek. Mit 
zien poten noar veuren en snoet der op. 
Ogen open of op haalf zeuven en oortjes 
noar veuren. Der ontkwam hom niks en zo 
kon hai mooi bie noabers en aigen hoes 
boudel ien goaten holden. Wel t achterhoes 

ien en oet ging en wat ien keuken op t aan-
recht gebeurde. Veuraal t leste. Hai kon t 
ook meroakel goud mit buurvraauw vienden 
en kreeg nogaal ais  n soepbonkje of wat 
knizzels. Ain dag kwam ze van bosschop-
pen thoes. Achter t hoes heurde zai datter 
ain bie veurdeur was en ging gaauw ien 
hoes. Blekkie zag oet ooghouken hou n fiets 
mit bosschoppen tegen schuur zet wer. 
Mainsttied as buurvraauw weerom kwam 
van bosschoppen kreeg hai n koekje of n 
stukje worst. Dizze moal duurde t wel oareg 
laank. t Begon wel noar slachter te roeken. 
n Stief ketaaiertje loader kwam buurvraauw 
bosschoppen oet fietstaas hoalen. Oet toen 
keek Blekkie mit touknepen oogjes en bleef 
lui op plak. “Mot je gain stukje worst”, raip ze 
aal ains noar Blekkie. Dizze dee net of t 
hom nait aanging. “Din mor nait”, bromde 
buurvraauw, “astoe dommee mor nait soe-
zen komst.” Blekkie zag dat buurvraauw nog 
n moal hìn mos op bosschop. Zai was zeker 
wat vergeten.  Veur t hoes kwam zai Rika 
tegen. “Is joen hond nait ien order vando-
ag?” vroug ze. Volgens Rika mekaaierde 
hom niks. “ t Zel wel van zun kommen, hai 
ligt hail dag ien toen te bakken.”  Buur-
vraauw mos weerom noar slachter. Zai 
docht dat ze leverworst liggen loaten of ver-
geten haar. Ze wol Blekkie n stukje tou, mor 
kon worst nait vienden. Slachter begreep 
der haildaal niks van. Hai mainde dat ze aal 
n leverworst kòft haar. “Dou mie toch mor 
weer n nije mit, k wor vast n dagje older”, 
haar buurvraauw zegd. Thoes snee ze vot n 
plakje veur Blekkie of. Dij kwam lui ien de 
bainen, rekde zuk ais n moal laankoet, bulk-
te aldernoarst en snoof mit n optrokken 
neus aan t stukje worst.  
Hai huifde nait. Buurvraauw haar hom mor 
toen oet ien hoes jagd. Ien dij glìnne zun 
komt  nait goud. Dou Joakob aanderdoags 
ien toen was, docht hai: “Wat heb k doar 
tussen eerabbels?”  
“Wie mouten mor even kieken wat of doar 
ligt nait”, haar Joakob tegen Blekkie zegd. 
“Verdold, n haalf verropte puut van keur-
slachter. Zol ons Moortje vanzulf wel weer 
oet asemmer hoald hebben, dochtst ook nait 
Blekkie?  Dij mag doar haitied groag even  n 
moal bie snuustern.Wie zollen eerst mor 
ains weer n dikke vlint op deksel leggen.” 
Blekkie haar om mit oren plat op kop schaif 
aankeken.                         
 



 8 

Even over t kerkhof 
 
Even laangs t graf 
van mien opa en  
mien oma en mien  
ome Geert en elk  
en aine dai ik ken. 
 
Dai hier liggen heur 
je nait. Mit dai  
hier lopen vuil ik   
soamheureghaid, mor 
ken ze nait van noam.  
 
Hier woont de dood, 
hier broest t van 
t leven. Hier vuil ik    
rust en wizzeghaid 
van mien bestoan. 
 
Jan Hoiting 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Op t kerkhof 
 
Stil stoan bie t graf 
van mien pabbe. Hai 
is non vaaier joar dood. 
Mout inain denken aan  
vrouger, dou k kind was. 
 
Mit nkander waarken 
in toene. Baaiden op  
schubbe en ik huilp 
hum dan hail nuver 
van d’wale in de sloot. 
 
Non zai ik hier bloots 
zien noam op n staine. 
Mit d’haanden in buutse 
dreum ik nog wieder 
in toene des doods. 
 
Jan Hoiting  

Stop de oetwassen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hou daip binnen we zonken, as we t 
normoal vinden, as we noa n woor-
denwizzeln n meens zo’n hingst veur 
hazzens geven dat dij dood dele 
vaalt? Zokswat is doch nait meuglek! 
Doch zitten bie paardie lu voesten 
schienboar zo lös aan t lief, dat ze der 
al op haauwen, veurdat n aander tot t 
benul komt haard vot te rennen. Bin-
nen dit meschain bieveschienseln van 
draank en drugsmisbroek? Lu, dou 
der mitnkander wat aan, eer t haile-
moal oet klaauwen lopt. ‘Heuren, zain 
en… zwiegen’ kin, nee mag doch 
nooit regel worden! Griep soamen dij 
kibbelsnoeten bie schammelhakken 
en droag ze over aan Hermandad. Of 
koul ze of in n daibe slode of knoal. 
Liggen paardie lu zo mit heur aigen in 
klinne dat ze aal heur kwoadens op 
aandern of wenden? Ongeaargde 
veurbiegaangers dij pineut worren van 
heur ongebraaidelde naaigen tot ver-
nailens in welkse vörm din ok. Laiver 
gain ‘sleudelkinder’ meer; gain volle-
deg waarkende twijverdainers, van dij 
gevolgen moeke noa schooltied kloar 
staait mit n kopke thee en kouke en 
beudels nait op heur zölf aanwezen 
binnen. Komt ja normoalieter gain 
gouds van.  
Dou krougen en aander oetgoanszoa-
ken dichte om twoalf uur ( berregoan-
stied veur jong en old ). In t twij- en 
hailemoal duustern beuren ja nait 
schierste dingen. Loat drugsgebroe-
kers verplicht ofkicken! Dat veurkomt 
n haile bult trammelant. Sloet haaibel-
moakers op in n opvoudenskaamp of 
inrichten, woar ze vroug of loat doch 
teregte komen, of op n stee woar gain 
meens mit n snittje benul geern we-
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zen wil. Dij nait heuren wil, mout mor 
vuilen. Huift femilie en t ovrege volk t 
levent nait stoer te moaken. Doar 
zörgt moatschepij zölf ja wel veur. t 
Bespoart in aalsgeval ons lu n baarg 
ongemak en kopschraberij; moakt ons 
t bestoan droagleker, aangenoamer 
en vaaileger. En t kost woarschienlek 
waaineg meer as reken dij wie van-
doag de dag veur koezen kriegen! n 
Meens is ja onbetoalboar! 
  
Roel van t Knoal 
 
8 juli 2009  
 

 

 

Kou op fietse ? 

Harry Vrieze  oet Ol Pekel het aargens in 
Vraisland dit schiere ploatje schoten en luit 
zien fantasie even de vrije loop. 

  

   

 

 
 
 
 
 
 
 
Een jentige kou uut Oalschans 
dee ais mit aan de Tour de France. 
Noa de daarde etappe 
huil ze op mit trappen: 
Tegen dij boaskerels haar ze gain kans. 
 

Een schiere kou uut Buundermond 
wol op fietse de wereld rond. 
Moar dou zai op het zoadel zat 
klemde ’t joar heur onder ’t gat. 
Kwoad smeet ze ’t vehikel tegen de grond. 

 

Harry Vrieze 

 

 

 
 
 
 

 
BRAIDE SCHOUL  
 
Kiender, 
openboaren en kristelken, 
van Doemelot en Vore 
van Gaarven en Kids 
leren 
speulen 
wazen 
zitten 
op 
braide schoul 
van Toekwerd 
 
Wozzen lu 
oet wiek 
kinnen ook oet vouten 
ien  Hallehoezen  
van braide schoul 
doar ien Delfziel 
 
Nane van der Molen 
14-05-09 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Hotelkoamer 
 
Nacht is wied 
guster nog nich doan 
Beelden roupen 
nuigen tot kieken 
Wachten in swaarte tied 
wat west het blift bestoan 
 
 
 
Hanne Wilzing 
(5 feberwoarie 2009) 
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Kreuze 

 
Ik zal n kwoajong van zo’n joar of twaalf 
west wezen, toun mie t volgende overkwam, 
mor ik kin mie t nog goud heugen. 
t Was op n woensdagmiddag, dus wie waz-
zen vrij van legere schoule en mit twij ka-
meroaden, Hinderk en Kloas, haar ik ofspro-
ken dat wie vissen goan zollen in t grote 
Moar. Wie zollen tegen twij uur bie toorn 
stoan en din doarvandoan op fietse noar t 
Moar goan. Doar wol t aaltied goud bieten, 
zeden ze. Toun wie der aal drije waren en 
controleerd haren of wie wurms en daig ge-
nog bie ons haren, gingen wie op pad. Wie 
mozzen n nuver ìndje fietsen, mor noa n 
haalf uurtje trappen waren wie der. t Was 
schier weer, de zunne scheen lekker en wie 
haren der wel zin in. t Duurde nait laank of 
de wurms veur de boarskes en de oalen zat-
ten aan t angelhoakje of der zat n kloetje 
daig aan t hoakje veur de voorntjes. Hou t 
kwam, wait ik nait, mor op dizze mooie 
woensdagmiddag wollen de vizzen nait bie-
ten en toun wie noa n dik uur nog steeds 
niks vongen haren, ging de lol der din ook al 
gaauw of en duurde t nait laank meer of wie 
haren t wel zain en de haile boudel wör in-
pakt. 
Vlakbie de plek woar wie zeten haren te vis-
sen ston, aan de overkaante van t wotter, n 
aarbaidershoeske dat al n tiedje leeg ston. 
Wie wuzzen dat doar n poar jongens, dij ook 
bie ons op schoule zaten, woond haren. Der 
stonnen n stuk of wat bomen bie woar, om 
dij tied van t joar, proemen aan zaten. Van 
dij grote lekkere aaierproemen. Ze laagden 
ons van vèren al tou en hou laanger wie der 
     noar keken, hou 
     groter ze leken en 
     hou meer zin wie 
     derin kregen. Viske
     raive wör weer mit n 
     endje taauw aan de 
     fietse bonden en 
     wie der hen, op noar 
     de proemen. Wie 
     mozzen n mooi end-
je terog en din bie n boerderij over n brugge. 
Toun wie der noa n minuut of tiene fietsen 
wazzen, gooiden wie de fietsen hen en lui-
pen noar de boom mit de mooiste en dikste 
proemen. Hai hing vol, mor ook schuun, zo 

haalf boven n jirresloot, zo as bomen woar 
wat lekkers aan hangt dat doun kinnen. Van 
de aandere kaante  van t wotter leek t mak-
kelker om derin te klimmen as nou wie der 
bie stonnen. Toch duurde t mor even of wie 
zaten aal drije in boom. Wie deden ons te 
goud aan dij grote aaierproemen en haren 
nait in de goaten dat der n stok of wat jon-
gens aan kwamen. Inains heurden wie ze 
en zagen wie wel of t wazzen: de jongens dij 
doar in dat hoes woond haren, mit nog n 
kameroad. t Wazzen n beetje van dij toe-
sterge jongens. Dat kwam denk ik, omdat ze 
zover achteroet woonden en nait veul onder 
de minsen kwamen.  
“Wat doun ie doar in onze boom?” vruig ain 
van heur. Wie zeden: “Joe binnen verhoesd, 
dizze bomen binnen nait meer van joe.” Zo 
bekvechtten wie nog wat deur en de stem-
ming wur aal minder. “Kom der oet,” zee 
Job, dij de grootste was, din zellen wie joe n 
pak haauwe geven.”  
Dat leek ons niks, wie wazzen nait van dij 
vechtersboazen, mor joa, wie mozzen van-
zulf wel n keer weer oet de boom. t Duurde 
nog n zetje en toun sprong Kloas oet de 
boom. Ze vlogen geliek op hom of en slui-
gen hom, veurdat hai t in de goaten haar, n 
bloudneuze. t Was mainens, dat zagen Hin-
derk en ik nou wel en n bloudneuze of n 
soepoge doar zaten wie nait op te wachten. 
Hinderk sprong oet de boom noar de aande-
re kaant van de sloot en verdold ze deden 
hom niks. Dat leek mie ook wel wat, ik heur-
de Kloas nog aal wat snöttern. Bloud luip 
hom over de kinne op zien boezeroentje. Ik 
kroop n endje verder de boom in, din kon ik 
beter springen, docht ik. Toun ik n schier 
plekje vonnen haar en sprong, vuilde ik dat 
mien aine voude even achter n takje hoaken 
bleef. Ik muik mie doar n draai van n kwart-
slag en kwam op dubbele nek in sloot te-
recht. De jongens op de wale laggen dubbel 
van t lagen. Ze sluigen zok recht op de knij-
en, zo’n lol haren ze toun ze mie zagen. Ik 
kroop tou sloot oet en rook miezulf. Ik kreeg 
zo’n vieze jirrelucht in de neuze. Doar was ik 
mooi kloar mit. Ik ging noar t Moar en sluig 
mien kop n poar keer deur t wotter, zodat de 
dikste troep der wat of ging. Dij jongens 
huvven ons nait meer hebben, dij haren 
heur lol had. Wie pakten onze fietsen en 
muiken dat wie weg kwamen. Ze ruipen ons 
nog wat noa, toun wie al n endje weg waren, 
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mor dat kon ons nait  schelen.    
Op weg noar hoes trapte ik wat haarder 
deur as mien baaide kameroaden, mor dat 
vonden ze nait aarg. Toun ik deur t dörp ree, 
kwam mie der n vraauw tegen mit n lutje 
wichtje noast zuk op n fietske. t Lutje wicht 
keek mie aan en zee: “Most ains kieken 
moeke, dij jong het kreuze boven op kop 
zitten.” Ik heurde ’t wel, mor kon der nait om 
lagen.  
Vanzulf was mien moeke der nait toun ik 
toes kwam, dat zelst aaltied zain as der wat 
biezunders is. Zai was bie de kapper, luit 
zuk permanent zetten. Ik was nog mor net in 
schure of mien pa kwam deraan. Hai zee: 
“Wat zugst der ja oet, woar hest wel in zeten 
en wat stinkst ja.” Ik vertelde hom wat der 
gebeurd was. Hai bedocht zuk nait en pakte 
n grode emmer, luit hom vol lopen mit kòl 
wotter, pakte n roege bounder en ik mos 
klaaier oettrekken. Hai begon mie te hem-
meln, nait te zuneg. Toun hai kloar was glui-
de ik aan ale kaanten. n Ketaaier loater 
kwam mien moeke toes. Ze rook al in schu-
re dat der wat biezunders was (as dat ook 
nait zo west was, was ze stief verkòllen 
west) en toun ze mie in keuken op stoule 
zitten zag en t verhoal heurd haar, begon ze 
te lagen en ik, ik glom as n ekkel. 
 
n Poar week loater binnen wie doar weer in 
de buurt aan t vissen west en toun wie t 
hoes mit de proemebomen  stoan zagen, 
zagen we ook dat aal proemen derof waren. 
Misschain haren dij jongens toun toch wel 
geliek had en waren t heur proemen west. 
Wie hebben t mor nait meer vroagd. 
 
A.J. van der Zijde  
(1946-1979 Noordbroek 
 1979- nu    Rhenen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mien Klaainkind 
 
 
Doe bist non geboren 
en ik zuik noar woorden 
um die te zeggen wat k vind 
 
Doe bist non mìns 
en vervulst n grotere wìns 
din k zeggen kìn laif kind 
 
Doe bist nog mor even 
aanwezeg in dit leven 
k zel der altied veur die weden 
 
Doe bist t die nait bewust 
mor k heb die ook al even kust 
umdat ik non al van die hol. 
 
Jan Hoiting 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Delfziel 

 

Overdosis Delfsail dut d’ogen sloeten, 
knipt keel dicht, houndervel op aarms. 
Vaaier doagen verdrinken in positief nijs 
over hoavenstad dij aans dag in dag oet 
ropvogel is van kraandelu en Jan Publiek. 
 
Bounty’s binnen achter horizon verswonden, 
bobo’s hebben aans wat ommaans, kiekers 
bloadern in fotobouken, kroamkes stoan 
op joarmaart of bie TT-Vueltawielerkermis.  
Delfziel ontnöchtert, saaizen worden streken.  
 
jan blaauw 
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Omaha Beach, 
Colleville sur Mer, 
Cimétière Américain 
23-6-2009 
 

Op zien  
Amerikoans 
 
Wie huiven nait veul muite te doun om de 
“Cimétière Américain te vinden.  
Bordjes zat langs de weg !  
Op de parkeerploats worden wie votdoalek 
op de nog vrije plekken wezen. 
De buzzen hebben n aigen stee. 
Ainmoal d’auto oet kinnen we gewoon aan-
sloeten in n lange riege mìnsen van ver-
schillende nationaliteiten, mor t binnen toch 
mainst Amerikoanen. 
n Braid grindpad bringt ons deur n aibels 
mooi onderholden paark. Allent dij is de mui-
te van t bekieken al weerd. As we bie de 
zee kommen, kiek ik even langs de rotsen 
noar beneden. Om doezelg van te worden.  
k Zol der zo al nait tegen op kinnen klim-
men, loat staan dat ze mie ook nog beschai-
ten zollen. k Mout der nait aan denken ! 
Ainmoal op t kerkhof aankommen, stoan wie 
nog meer onder de indruk, te kieken noar de 
lange riegen kruzen, de mainsten mit n  
noam der op, mor ook gounent woar op 
staait dat allent “Le Dieu” wait wèl der onder 
ligt. Doar blief ik even langer bie stoan.  
n Beetje extroa aandacht kin hier gain 
kwoad, liekt mie. 
Hier wordt n mìns wel even stil van. 
Den inains heuren wie deur de luudsprekers 
n klokkenspel. Ik stoa stomverboasd te luus-
tern noar n melodie dij zo staark denken dut 
aan t Grunnens laid, dat dit gain touval we-
zen kin. Hebben zai t van ons stolen of wie 
van heur ? 
Wie lopen op t geluud of. 
Bie t veur mien gevuil toch wat te opzichte-
ge gedenktaiken staait n groep Amerikoan-
se scholieren mit n poar begelaiders. Ze 
goan in n kringe om t monument stoan.  
n Leroares geft strak aan hou dat mout. 
As t heur noar de zin is, geft ze t woord aan 
n wichtje van even in de twinteg. 
Dij vertelt in t Engels mit n Franse tongval 
wat der staait te gebeuren. 
Drij wichtertjes mouten n bloumstuk veur t 
monument leggen en goan achteroetlopend 
weer in de kringe stoan. 

Den zegt t Franse wichtje, dat ze in twij rie-
gen stoan mouten mit t gezicht noar de be-
groafploats  “For the national hymne”. Onder 
t òfspeulen van de sterren en strepen 
lopt de leroares as n sergeant majoor langs 
de riegen en dwingt letterlek en figuurlek 
respekt òf. De scholieren kieken strak veur 
zuk oet mit d’ haand op t haart. 
As de meziek òflopen is, zegt de ‘Française’ 
dat ze nog nait kloar binnen. Zie drukt op n 
òfstandbedainen, mor der gebeurt niks. Den 
holdt ze t ding wat hoger en perbaaiert t nog 
n moal. Nou lukt t wel. Wie heuren n geluud 
dat wat aan kenonschoten denken dut. Tot 
slot klinkt nog de “Last Post”.  
De schooljuffraauw dut nog n verhoal over 
heroes dij sturven binnen veur de United 
States of America, den wordt de jeugd weer 
vrijloaten. 
De  Franse mademoiselle legt de t bloum-
stuk weer n poar meter achteroet. De vol-
gende groep is al in aantocht. De haile cere-
monie begunt weer opnij. 
As dat ook weer achter de rogge is, kikt t 
wichtje even noar heur vriendin dij op t pad 
staait. Komt der nog wat ? De vriendin stekt 
drij vingers in de lucht. “Troisième fois ? 
d’Accord”. Ik zai heur even gnivveln, mor as 
de daarde groep arriveert, het ze t gezicht 
weer in de plooi en begunt weer aan heur 
verhoal. 
Loater dij middag rieden we nog even langs 
Omaha Beach.  
Op t terras van de ‘D-Day-bar” zitten n poar 
Amerikoanse knoapen achter n “Hamburger 
Omaha”. Bie de souvenirwinkel even verder-
op hebben ze zuk n echte Rangerpet kocht. 
 
Doar kin je mit thoes kommen ! 
 
Henk de Weerd 
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OPKWEEKT AS  
SCHOULMEESTER 
 
 
 
 

 
Woar of ik hìn wol, noa d’ULO in Scheem-
de….. Dat wos k ja nait! Dij schoule bestaait 
nait, zee mien pa, most kaizen, goa mor 
noar kweekschoule in Winschoot. Nait zo 
wied van Midwolle, hest n goie fietse en 
dien bruier Hemmo zit der ook op. En waark 
zat veur schoulmeesters, t is gain crisis 
meer…. 
k Haar der muite mit, mor zeevoartschoule 
was te wied vot en dij brille dij k net kregen 
haar, doar kon je gain stuurman mit worden, 
‘zeden ze…’ (Wat hebben we dou voak noar 
‘ze’ luusterd….) Haar k mie kloarmoakt veur 
n toukomst op zee deur t kabbenaaiern van 
n bult bouken as “Met Pieter Pikmans het 
zeegat uit” en “De Scheepsjongens van Mi-
chiel de Ruyter”, kon k inbinden en köster 
worden… Vot din mor… 
Op fietse noar Engelseloane, noar t olle ge-
baauw mit zien kweekschouloetkiek. Nee, 
slim thoes heb k mie doar nooit vuild, al 
paas je je vanzulf wel zo goud meugelk aan. 
Schiere klazze, doar het t nait aan legen dat 
k op haalfschaid zitten bleef. k Was jongste 
van t spul, Jan Leeroar d’olste, haar der in 
mien ogen al n hail bestoan opzitten, ook as 
zeeman… Och, leren kon k wel, mien haz-
zens huvven zok nait verroppen om bie te 
blieven: toalen gingen best, reken en ge-
schiedenis ook, stereometrie leek voak op 
abracadabra en gimmestiek was n tamtoat-
sie mit dij zere rogge…. t Spannendste van 
kweekschoule wazzen d’eerste bezuiken 
aan de legere schoulen, bie meester Jansen 
op Omsniedenskenoal ‘vierde’ ik mien de-
buut. Nog spannender was t platjelopen, wat 
hebben we wat biljarten doan bie Voorthuus 
in t café, en kloaverjast bie Deiman in café-
taria, in Langestroate. Loater bleef k hangen 
in t Midwolmer bos, schiere stee om te le-
zen. Gain zeeverhoalen meer, mor 
“Merijntje Gijzen” bevöbbeld, je mozzen ja 
wat leren over ‘ontwikkeln van kinder’. Dat t 
nait goud oflopen kon, was dudelk zat, mor 
nait veur mie, k zat in n doodlopende tunnel, 

kon der nait oet kommen… k Wol ook nait 
laanger noar dij rötschoule, mor mien pa het 
n goud gesprek had mit De Weger, boas 
van t kweekspul. Zitten blieven, overnijs… 
(Ga niet langs AF, u ontvangt geen….)  
Nij begun, nije klazze, was ook niks mis mit. 
Eerste dag noa zummervekaansie kwam k 
doar mit lood in schounen, kwam Buning 
votdoadelk op mie of, mos k n poar nijen 
wegwies moaken, Haarm Kip herinner ik 
mie nog… Goa mor mit, doár mouten we 
wezen! Dat eerste pepiertje heb k kregen, in 
’66, goie sievers. (As belonen n moand in-
valwaark in Bellingwolle, in stee van mees-
ter Dijkmeijer, was aan stembanden ope-
reerd). Dou nog n joar vörken veur de 
hoofdakte, dij dou “Volledige Bevoegdheid” 
nuimd wer. (Net of je n draankvergunnen 
oetraikt kregen…) Zo’n klas mit allenneg 
mor manlu, dat von k gain ideoale omgeven. 
Elke dag op schoul kwam je derachter dat 
der wat ontbrak: wichter…. En dat was ook 
zo op dij hospiteerschoulen, zo as in Pekel 
op d’olle Feiko Clokschoule, woar je t laifst 
nait te veul in de klazzen kwammen en in t 
koamertje deur joen aankommende kolle-
goas meer over brommers (Zündapp van-
zulf, mit Rütze aan toavel…) as over onner-
wies proat wer. Eksoamen (begun septem-
ber 1967) vuil nait tegen; bie t ofschaaid zee 
dr.Lammert Buning wat e van ons verwach-
ten dee in de kommende joaren. Ik was 
goud veur n Grunneger roman, zee e. t Is 
der nog nait van kommen… Herinnerns va-
len over mekoar hìn, stoapeln zok op, vers-
winden asmits as snij veur zunne. Dat ko-
amertje boven veurdeure van d’olle kweek, 
woar we wel ains zaten te blokfluiten, nou 
ja, blokfluiten… Of dat gedou mit dij baan-
ken bie ‘Bone’ in t scheikundelokoal, en dij 
ofkiekerij bie rekenles van dij jonge kirrel, 
hou hait e, dij ‘Swiebertje’, loater traauwde 
mit Spreen zien dochter. De pennywoavels 
van Mellemoa en t koarten, wat ging dat rap 
dat kloaverjazzen, kop derbie! (Leroaren 
haren t ja veuls te drok mit dij Mammoet…) 
k Mout mor ains mit dat woord aan de proat 
kommen woar k al mien haile leven hikhak-
kerij mit had heb: STRUCTUUR… Boudel 
op n riegje zetten, keuzes moaken, tied in-
dailen… k Mag wel opschaiten as k doar in 
dit leven nog wat van moaken wil… 
 
Jan Blaauw 
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Stoken bosschoppen 
 
Geert haar zuk mishad. Hij dacht dat der 
nog beschuten ien t blik zaten… Léég. 
Schóónleeg. En de kees was ok rap kleiner 
worden, doar kon je allent met n minischoaf 
nog wat ofkriegen. Hij schoof e keukenstoel 
achteruut, stènde wat en kwam swoar ien t 
èn.  Hij riep tegen de deur noar t trapgat dat 
e der even van tussen ging, de brug over. 
Bosschoppen…. As antwoord kreeg t ge-
luud van n brullende stofzuger; doar mog ok 
wel ies n nije stofzugerzak ien, t ding kon 
wel uutmekoar springen. Bij d’achterdeur 
glee e uut zien slovven, ien e klompen. 
Verdold, wat zat doar nou weer ien? Hij 
boekte zuk, ging op ien been stoan, schud-
de de klomp uut. De resten van n klokhuus 
vielen deel op e deurmat. Verrek.. haar e 
zeker wat slodderg west met e schillen vot-
brengen. Nou ja, beter as n kwoadoardege 
spin, zo ien woar je wel ies van dreumen 
deden. Hij vuulde even op e kontbuuts, joa, t 
knipke zat op t goie stee. Ien e loop noar t 
schuurtje trok e zien jaske aan, de kroag 
dubbel vanzelf, even löswurmen. Krekt toen 
e de kruk van e schuurdeur vast pakte, vuul-
de e wat kriebeln en votdoadelk n schoot ien 
e wiesvinger. Hij liet e deur lös, beet steveg 
op zien koezen, d’ogen derbij dicht… Hij 
wapperde met e haand, zag dat t liek van 
een weps op e grond viel. Keek noar zien 
vinger die hiel langzoam wat dikker wer, 
beetje rood. Ok dat nog…. Weerom t huus 
ien? Kieken woar dat fleske ston met dat 
spul, hoe hiet dat ok al weer, dat Askeron of 
zo… Och, loat ok mor, n beetje kerel moet 
tegen n wepeprik kunnen… Hij keek wel drie 
moal of der nog meer van die rötbeesten 
zaten, veurdat e de fiets pakte, en e fietstas 
aan e pakjedroager hing. Pruddelnd liep e 
met e fiets noar veuren en wol krekt opstap-
pen, toen der op e sloapkoamerroam bonkt 
wer. Gramnieteg keek e omhoog, zag doar 
zien vrouw veur t roam, met veul gebeer. 
“Woar gijt jim noar toe?” Geert haar de 
grootgrutter op zien lippen, mor zien vrouw 
was radder. “Nemt jim even wat van die 
hamsterdingen met? Twee flezzen van dat 
vlekkenspul en twee potten jam, veur de 
pries van ién. En loat jim niet bij de bok 
doen!” Bams, t roam dicht, t werkoverleg 
ofrond.  
Geert fietste op zien dooie akkertje noar e 

brug, woar e vanzulf ok weer wachten mos. 
n Boot van e kaant van Stad, n boot van 
d’anere kaant van e spoorbrug, wat plezier-
boten ien t kielzog, dat wer n loatertje. En 
gien bekende die ok wachten mos, dat zul 
j’aaltied zien. Ien t dörp kwam je ok aal meer 
vrumd volk tegen, de nije tied, ja ja…. Hij 
haar ok beter even noar de buurtsuper goan 
kend, mor ja, die het ja gien hamsters……..  
Bij de grootgrutter kon e vanzelf zien fiets 
weer es niet goed kwiet, achteraan bij 
d’inleverstee van e lege flezzen dan mor. 
Bewegen is goed veur n mens… Hé, kiek 
es, doar heb je Harm Proatjeboksem, het 
e…? Joa, doar heb je t al… 
“Geert Moatjes, nou al weer op bosschop? 
Jim het wis en vast net kienderbijslag beurd, 
of gijt jim op e hamstertoer? Nou, der is niet 
veul meer, k zol mor opschieten!” Geert wol 
al deurlopen, mor Harm trok m nog even 
aan zien mouw. “En wat von jim van Delf-
sail? Prachteg doch, die ‘Bounty’ en hoe die 
hiele rimram wieder nog hieten mag! O, was 
jim niet ien Delfziel? Het jim der niks van 
metkregen?? Nou, Geert, beetje bij de tied 
blieven, hè??! Ién troost, over vijf joar is t 
weer Delfsail.. Moi!”  
Geert liep noar de woagentjes, pakte ien 
vast en vuulde…. Au!!! Hij mos even bijkom-
men, even zitten op e baalk. Jeetje, wat ge-
mien zeer dit moal, die wepen haren t van-
doag wel op hèm veurzien! Ien ien e wies-
vinger, ien ien e pink, zo kan e hoast gien 
bosschoppen meer doen. En dan moet je ok 
nog oppazen, aans heb je der zo n ekstroa 
prik bij ien dizze hamstertied… Trillend op e 
benen gijt e langzoam de winkel ien. Zul je 
zien dat zien lievelingsjam niét ien e schap-
pen stijt. Woar is dat vlekkenspul???  
       
    Bé    
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File  
 
n Zöndag begun maai. Ain 
van d’eerste waarme doa-
gen in  t joar. Plietsieman 
Geert har dainst tot drij uur. 
Op motor in de pervinsie. 
Der was oardeg wat verkeer 
bie de weg. Veul lu dij der 

mit dit weer op oettrokken. In de buurt van 
Knoal zag e dat t al hoast twij uur was. Hai 
gung mor ais weer op Stad aan. Op Kielster-
achterweg kwam hum n file integen. n Riege 
van wel twinteg auto’s. Veuraan ree n olle 
Volvo mit twij bejoarde vraauwen derin. Zo 
te zain gung t nait haard. Geert luit de riege 
auto’s veurbie, keerde zien motor en sloot 
achter aan. t Gung zo tussen de viefteg en 
zesteg kilometer in t uur. Mit n beste stroale 
gas was e der zo veurbie. Hai gaf t olle 
mens achter t stuur n taiken, dat ze achter 
hum aanrieden mös, n parkeerploatse op.  
Hai doch dat ze t begrepen har. Mor dou 
Geert op parkeerploatse ston, zag e dat ze 
hum gewoon veurbie ree. Nog mor ais de 
haile boudel veurbie en weer n taiken ge-
ven. Nog dudelker. Op t lèst ston t spul aan 
de kaande. Twij grieze doefkes keken hum 
nijsgiereg aan. Zie warren zo te zain al nu-
ver in de tachteg. Geert vruig woarum ze 
d’eerste moal nait stopt was op zien taiken. 
‘Och, ik zee zo tegen mien vriendin: Kiek, dij 
man wil zeker aan de kaande um te stop-
pen. En dat deden ie ja ook’. 
‘Joa mor, ik gaf joe ja n stoptaiken’. 
‘Mor ik bin ook ja stopt’.  
Joa, dat was ook zo. Geert luit dit punt mor 
veur wat of t was.  
‘Mor woarum reden joe zo langzoam? Joe 
meugen hier tachteg’. 
‘Och, wie hemmen gain hoast. Wie binnen 
oet en doun t kaalm aan.’ 
‘Mor der ree n haile riege auto’s achter joe. 
Dij lu wollen wel haarder.’ 
‘Joa, mor doarum reden wie ook ja nait zo 
haard. Dan können ze ons ja makkelk veur-
bie.’ 
Geert wus nait wat of e hier mit aan mös. 
Hai legde heur oet woarum ze beter gewoon 
tachteg rieden kon. Hai hoopde dat ze t be-
grepen har. Hai wol net zien handsen weer 
aantrekken, dou ze zee: ‘Dij files hèn. Der 
stoan smangs files van wel vief kilometer.’ 
‘Joa, wat wollen joe doar mit?’ 

‘Ik heb der ais over noadocht. As aal dij 
auto’s non ais touglieks begunnen te rieden. 
Dan binnen der ook gain files meer. Nait 
den?’  
Geert was bliede dat zien dainst der veur 
vandoage bienoa op zat. 
 
Jan Hoiting 

 
 
 
 

Martinitoren (vervolg) 
 
elk onze aigen verhoalen, 
mor net as ik, ook welains  
dreumen en wil ook welais 
deur stad hèn dwoalen 
ik blief hangen veur d’olle  
koornbeurs omdat ik vuil 
stram en stief, als ik nog  
langer blief goan ze mie  
missen 
  
k zwaai nog ainmoal 
met n laange wiezer 
ien d’hoop  
dat k nog ainmoal 
weg dreumen mag 
noar de verhoalen 
van d’olle beurs 
nou mout k der nog  
noar gissen 
  
weer terug op t olle stee 
mout  ik even de tied  
biestellen mien klokken 
binnen hail gedwee 
 
nou wait ik wat nijsgiereghaid 
en wat muziek is 
uut de krougen 
t is nog mor veur ainmoal 
  
as k teveul votgoa 
vuil ik mie misschain 
n simpel gekje 
misschain wel as n gemis 
want toch, k heur hier 
mensen dij waiten nait aans 
en as k der nait bin 
pakt n aander hail  

       misschain mien ereplekje 
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mor toch 
as t nog ainmoal mag 
wil k groag  
noar stadsschouwburg 
 
(wordt vervolgd) 
 
Harm D. Guikema 
 
 
 
 
breng diezulf 
nait ien t stof 
  
hol die hoaks 
en proat 
din bliefst tof 
 
Harm D Guikema 
 
 
 
 

t Olde wegdörp 
 
In n boukje van R.W. 
Herwig “De Groninger 
Veenkoloniën in 1918” oetgeven deur J.B. 
Wolters in Stad, verhoalt schriever van n 
Amsterdamse koopman: Adriaan Geerts 
Wildervank, dij op 16 juni 1647 n akte tai-
kende mit Marke Zuudbrouk. Hiermit kreeg 
e permizzie törf te loaten steken in kontrai-
nen rondom t Knoal. Veur dizze manskerel 
het t volk n standbaild opricht en zölfs n 
ploats noar hom nuimd, noamelk: Wilder-
vank. Gain meroakel, dìn deur hom kregen 
n bult lu ja brood op plaanke. Ok kwam der 
deur t veentjen n nij landbaauwstreek, dij 
wel veurroadschure van Nederlaand nuimd 
wer. 
Bie J.W. Hiskes in zien bouk: “De veenkolo-
niën “, was Adriaan Geerts n Grönneger 
poorter, dij destieds noam Wildervank aan-
nomen har. In aalsgeval was e van grode 
betaiknis veur dizze kontrainen. Hiskes prat 
van n zaandrogge under t veen, dij lopt van 
Zuudloaren, Annerveen, Eexterveen, Gaiter-
veen noar  Nijveen. Dizze tonge lopt over 
Drouwenerveen en Buunderveen tot aan 
Exloërveen tou. 
Op n hail olde koart van Grönnen en Omme-
laand van 1615 staait ok n stok van Oostelk 

Drinte taikend. Ploatsen as: Zuudloaren, 
Gaiten, Börger en Exel stoan der op, de 
veendörpen doarentegen nog nait, wel geft 
dij koarde t Buunderhörn aan, n hail meras-
seg dail ter högte van t tegenswoordege Nij- 
Buunen.  
Aal wegdörpen lopen evenwiedeg aan de 
Hondsrug. Vrouger was de Hunze n miezerg 
stroomke. In loop der tied vörmde zoch op 
d’oorspronkelke leegvlakte ten oosten van 
Hondsrug t hoogveen. Dij Hunze of Ooster-
moerse Voart gruide mit t hoogveen mit en 
wer braider en braider. Veur t ofgroaven van 
t veen was dizze streek nog moagdelk. n 
Baarg daaier as: herten, reeën, vossen, ho-
azen en knienen haren hierzoot t riek allent. 
Ok stoppelkatten ( verwilderde katten ) zag 
je doarzoot rondstrunen. 
t Mainste veen oet Oostermoer wer aan 
Westkaande ofvoerd over Hunze noar t Nij-
veen ( grötste binnenhoaven van t noorden )
en doar overloaden in “snebben”( Grönne-
ger ‘schuitenschoevers’ )veur ofvoart noar 
Stad. Elk schip kon omtrent tien ton törf ver-
voeren. Aan Oostkaande van Hunze ver-
dween de törf deur groaven wieken en 
kenoalen deur t Stadsknoal noar Stad.  t 
Convenant ( overainkomst) van 1817 muik 
dat vervoaren meuglek. Bie t törfgroaven 
broekten zie n törfsteker, n rechthoukeg stok 
iezer, woar törven mit stoken werren. Mit n 
spesioal schopke ( n opschot ) van 43 cm. 
laank werren törven der aine noa aander 
oetstoken en op kaande legd. Mit n pladde 
kroodkoar werren ze ofvoerd en in ringen of 
vaarkaande muren zet. Wind kon der aan 
aal zieden om tou, van dij gevolgen ze eer-
der dreuge wazzen. 
n Hail gedou veur dij dreuge ‘veenkloeten’ 
zörgen konnen veur waarmte van hoezen 
en febrieken.  
 
‘Nou is t veen vergroaven, de törf ver-
braand. 
Dat allemoal deur dij kerels van stoal.  
Zie namen t veen, mor ons luiten ze t laand.  
Dat rieke laand tussen Hondsrug en Knoal.’  
 
schreef B Dubbelboer in zien gedicht: 
‘Veenkolonie’.  
 
Goud zegd! 

 
Roel van t Knoal, 12 augustus 2009   
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Domme pech 
 
 
 
 
 
 
 
Pech hebben we aalmoal wel ains,  ducht 
mie zo. Allain bie mie komt der aaltied zo-
veul aans bie kieken. t Blift nou nooit es bie 
ain ding. Sums kin t ook welains aigen 
schuld wezen, zo as toun. 
Mos noar n verjoardag in stad. Schiere 
klaaier aan, optut achter t stuur. Jannewoa-
rie wast. Kil miezerg weer. t Ging aalmoal 
goud tot vlakbie stad. Veur van Staarken-
börgbrog mos ik stoppen omreden der n 
laang schip deur voarde. k Haar net n lekker 
meziekje op radio, motor of, mor wel luus-
tern blieven vanzulf tiedens  
t wachten . k Waas nait aal te vroug en zat n 
beetje op nipnoagels, doardeur vergat ik 
dink laampen oet te doun. Gain excuus van-
zulf.  t Duurde nogal, k was de ainege, ston 
op helling mit haandrem derop. Noast mie in 
baarm van weg waren vaaier kerels mit 
oraanje vesten n sleuf aan t groaven.   Of en 
tou gaven ze mie even n gloep. Ik knikte ze 
zo’n beetje tou en draaide t roampke  n 
snobbeltje noar beneden. Endelk was t 
schip der deur en brog weer dicht. Veuroet, 
wegwezen. Allain..... hai wol nait starten…. 
Ik trapte verniend op gaspedoal  mor t hoal-
de niks oet. Accu leeg, zoveul begreep k al 
wel!   Der waren aal n poar auto’s om  mie 
tou goan, ik mos doar as de wiede weergoa 
vot. Ik keek dij kerels noast  mie vertwiefeld 
aan.  Ze begrepen t doadelk. ‘In zien vrij’, 
ruip derain ,’din schoeven wie um even noar 
overkaant van weg’. Dat ging oareg  vlog, 
moar wel onder veul gegnivvel. Zai luipen 
weer terog  en ik grobbelde in mien tas noar 
mien mobiel. Altied noakieken of der nog 
genog power op zit, woarschouwt mien zeun 
aaltied.  Nait doan...oet en dood... kon nait 
bellen. 
Ik keek om mie tou en zag n allainstoand 
hoes schuun tegenover brog.  Mien hakjes 
kitsten op stroat, toun ik der op oaf voamde. 
Der was n veurdeur en n ziedeur, ik begon 
bie veurdeur. Terwiel ik stroatje op ging, zag 
ik in n flits wat bewegen. Ik drokte op bèl. 

Waachtte n poar tellen en keek toun deur t 
koamerroam. Doar zag ik n ledder stoan. 
Olderwetse holten ledder mit braide treden,  
wieder niks. Noa poar minuten wachten en 
om mie tou kieken, weer aan  bel. Niks, hai-
lendaal niks. Din moar noar ziedeur, dij zag 
der ook nait nuigend oet. Dichte deur zunder 
roampkes of kiekgoatjes.  Liedzoam keek ik 
om mie tou, wat was hier aan haand? k 
Haar toch hail dudelk wat bewegen zain?. 
Of lag derain op vlouer dij van schrik van 
ledder ofvalen was?. Messchain kwam der 
nooit mins aan deur? Noa meer as wis tien 
minuten, k wol net weggoan,  kwam der in-
ains aalmoal vanachter t hoes n wat older 
manspersoon, schadde hom tussen zeuven-
teg en tachteg,  om t houkje zetten. 
‘Mouten ie bie mie wezen?’ vruig e verboasd 
en mit n beetje hoop in zien stem, mor dat 
kink mie ook verbeeld hebben. Ik monsterde 
hom en zag dat e schoon overhemd aan 
haar, vòllen zaten der nog in. Knopen zaten 
wel schaif vast. In hoast aantrokken? Ik  
kreeg inains roare gedachten joa wat dink je 
din hè. Zulfs zien boksem was op snee. Ik 
vertelde kört en bondig woar t om ging en of 
ik hier even mit  Wegenwaacht bellen kon.  
‘Moar vanzulf mevraauw, kom mor even 
mit’. Ik wiefelde wat , moar luip achter hom 
aan. Wie gingen achterom noar n achter-
deur en toun  deur t haile hoes hèn.  In 
gaauweghaid zag k aan zien hoesholden 
dat n man allain was. Vroag nait hou, dat zai 
je as vraauw doadelk.. Zo belandden wie in 
veurkoamer mit ledder. ‘Bin plefon aant 
vaarven ‘zee e. Hai keek mie even aan  en 
ik keek hom aan en zag dat zien hoar nat 
was mit nog n klain plokje wit derin. Toun 
wees e noar zien telefoon aargens in houk.  
Zo’n olderwetse swaarte bakkelieten geval. 
Ik docht zolle t wel doun? Moar hai deet.  
Noa veul sievers en letters zollen ze mie oet  
braand helpen, de Wegenwaacht.  t Kon wel 
tussen  n ketaaier en n haalf uur duren. 
Manneke ston stoef bie mie en zee. ‘Zelk n 
kopke kovvie moaken mevraauw?’.  ‘Nee 
man, du gain muite, k mout nog noar n ver-
joardag, waacht wel in auto. Goan joe joen 
gaang mor’. Ik bedaankte hom, legde viefteg 
cent neer en muik dak weg kwaam. Weer 
deur t haile hoes hèn. Nam n poar keer de 
verkeerde deur. Verdikkeme, wat veul deu-
ren haar dat hoes. k Vuilde meer as dak zag 
hou hai spieteg achter mie aan schoevelde.  
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Ik ging in auto zitten, keek op mien horloge. 
Kwaart veur elf. Wachten begon. Noa tien 
minuten docht ik, kon toch wel ains even 
pebaaiern of t wol. Sleutel in t contact en 
verdold, hai deet weer. Én nou? Terog noar 
t hoes om Wegenwaacht of te bellen?  Zag 
hom aal in hoast van ledder of klettern,  
vaarfkleren oet en schiere kleren weer aan. 
Kreeg inains de slappe laag, nee dat kon ik 
hom toch nait aandoun. Hai kon der wel wat 
van kriegen. Wachten din mor, loat was ik 
toch aal.  
 
giny hartman  
28-7-09 
 
 
 
 
 
 
 

t Is tied  
   
 

Aal dai schelpkes doar op t straand, 
aanspould deur de branding, 
binnen apmoal lege hoeskes 
woarvan d’aigenoar onlangs weg ging. 
 
Je vroagen je of. woar binnen ze bleven? 
Het heur femilie der wel van heurd, 
of binnen ze mor inains verdwenen, 
in t onwizze de zee in sleurd? 
 
t Is in t doageliekse leven 
hoast netzo as op dat straand. 
n Kommen en goan van minsen, 
en genaine het t in de haand. 
 
Sums kin je t vertrek wat rekken, 
dokters doun doarveur heur best. 
Mor as t joen tied is, wor je roupen, 
Dìn mout je goan veur t allerlest. 
 
Weer rolt der n golfje op t straand 
en kommen der schelpkes bie te liggen. 
n Lutje kind zöcht de mooiste op, 
Zug nait bewust van t levensend.  
 
 Cor  Uildriks.  
 
 

 
 
 
 
 

Zaik 
 
t Was zo'n mooie maaid 
mit n bos blond hoar 
nou is t zaikte en verdrait 
en t komt nait meer kloar 
 
kanker... is wat ze het 
leste fase is ze ingoan 
kanker...dij heur lief opvret 
kìn nait meer op bainen stoan 
 
ze wil nait wachten 
tot heur liggoam t opgeft 
in gedachten 
is zai het....dij t leven opheft 
 
gesprek mit dokter het ploatsvonden 
hai wil heur wel helpen 
het der gain doukjes omwonden 
troanen bìnnen nait te stelpen 
 
alles gaait in overleg 
ze het alles al regeld 
ze is nog nait weg 
mor t is al wel verzegeld 
 
t is nog nait zo ver 
wie hebben heur nog dus 
mor hemel wacht op zien ster 
en dij ster......das mien zus.... 
 
Tineke Boer 
 

 

 
 
 
 


