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ApieApieApieApie    

Appie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appie was mor n klaain kirreltje van n joar of 
vievenvatteg. De tied dat e t slim von dat e 
nait zo groot was, lag al wied achter hum. 
Hai was goud gezond, dus vot mor. Hai was 
nait traauwd  en woonde nog altied bie zien 
pabbe en moeke. Wat zol e ook aans: moe-
ke kookde en wasde veur hum. Makkelker 
kon e t nait kriegen. En wat messchain nog 
wel t belangriekste was: moeke beheerde 
zien geld. Appie kon doar zölf nait zo goud 
mit overweg. Hai har t wel pebaaierd, mor 
dat luip op niks oet. Non gaf moeke hum 
elke weke gewoon zien buutsgeld. Wat der 
overbleef van zien seloares zedde moeke 
veur hum op de bank. “Veur loater”, zee ze. 
Appie begreep nait persies wat of ze doar 
mit veur har, mor hai luit t mor veur wat of t 
was.  
n Vriendin har e nait. Wel n poar moal aine 
had, mor noeit laank. Har e ook gain behuif-
te aan. En as e ais n moal behuifte har, dan 
gung e noar t Stad. t Kosde dan wel n poar 
cènten, mor dat was nait aans.  
Appie was amtenoar en as zodoaneg belast 
mit t schovveln en haarken in t openboare 
gruin in zien woonploatse. Deur t waarken in 
de boetenlucht har e soavends noa t waar-
me eten de piebe maistied goud oet. Dan 
was t even kraande lezen, wat televizie kie-
ken en dan op bère. Mor in t weekènde was 
t n aander verhoal. Dan gung Appie noar de 
kroug. Doar trof e zien kammeroaden en 
dronken ze mit mekoar n poar gloazen bier 
en wör der kloaverjast of knobbeld. Verder 
wör der besproken hou of t mit de FC Grun-
nen was. Doar vuil altied wel wat over te 
zèggen. En as dai thoes speulde, dan gun-
gen ze doar mit mekoar hèn. Appie wör deur 
zien kammeroaden voak veur de gek hol-
den. Doar was e aan wend en kon e aiglieks 
ook nait zunder. Dou der n moal aine was 
dai von dat ze Appie nait meer ploagen 
mozzen en dat dou ook nait deden, vruig 

Appie noa n week of wat of ze asjeblieft 
weer gewoon tegen hum doun wollen…   
t.Vuilde net of e der nait meer bie heurde. 
Op n waarme zömmeroavend zatten ze mit 
mekoar te knobbeln. Appie klabde net de 
beker understeboven op toavel dou der in-
ains aine zee:  
“Hee, Appie mien jong, doe leutje mieghum-
mel, wat zai ik: hest doe nog hail gain ta-
toeoatie?” t Was in ain klap stil. Zie keken 
hum aal aan. Appie keek de kringe ais um-
tronne. Inderdoad, zien kammeroaden har-
ren aal wel ain of andere tatoeoatie. Mor hai 
nait. n Aander zee:  
“Joa, mor dat kìn nait. Doe wost der toch 
nog wel bie heuren, hèn?” Joa, dat wol e 
wel. Hai zee, dat e der waark van moaken 
zol. Dat leek d aandern n goud plan. Dai 
oavend wör der nait wieder over proat. Ap-
pie kreeg al gaauw in de goaten dat n ta-
toeoatie nait goudkoop was. Doar kreeg e 
nait genog buutsgeld veur. En zien moeke 
vroagen um geld veur zuks wat? Nee, dat 
mor nait. Mor kommende vrijdag noar de 
kroug zunder tatoeoatie kon ook nait. En 
dus gung Appie op n oavend nait um tien 
uur op bère, mor zedde zuch  in zien sloap-
koamer aan t toaveltje. Mit n balpènne 
schreef e zien noam op zien bovenaarm. En 
dou gung e in de weer mit n vezekernspèlle 
en n potje inkt. n Uurtje loater was t zo wied. 
Hai har t zwait veur zien kop van de piene, 
mor t rezeltoat mog der wezen: Zien noam 
in dikke letters op zien aarm. Zien maauw-
hemd kwam der net overhèn. Hai was recht 
groots op zuchzölf. Non kön e vrijdagoavend 
mit n gerust gevuil noar de kroug. En dat 
dee e. Hai trok n bloeze aan woarvan de 
maauwen net over zien tatoeoatie hèn vui-
len. Under t knobbeln bewoog e zien aarm 
zodoaneg dat t blaauw van de letters der net 
n beetje under oet kwam. Noa n haalf uurtje 
was der aine dai t zag. En dou mös Appie 
mit t woater veur de dokter. Hai dee zien 
maauwe umhoog en luit zien tatoeoatie za-
in. “Wat betaikent dat?”, vruig aine. Appie 
keek hum groots aan. “Non, mien noam ne-
tuurlek. Vinst t nait mooi”?  Zien kammeroa-
den keken mekoar aan en dou weer noar 
Appie zien aarm. Zie wollen t inholden, mor 
dat lukde nait. De aine laagde nog haarder 
as d’aander. Ze gierden t oet. Der kwam 
gain ènde aan. En as t lagen even ophuil, 
keken ze weer noar Appie en begunde t 
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weer. Appie begreep der niks van. Hai keek 
noar zien tatoeoatie, mor begreep nait wat 
der mis was.  
“Doe bist mie n mooie oape, mien jong”, zee 
aine. En dat vonnen d’aandern dou weer 
mooi.  n Aander huilp Appie oet de dreum 
en zee dat e n letter p vergeten was. “Apie” 
ston der in dikke letters op zien aarm. Appie 
duurde hoast nait te kieken, mor t was wel 
zo. Hai was n p vergeten. Hai laagde dou 
mor mit. Mor wel as n boer mit koeskellen. 
Appie het dai zömmer allain nog klaaier dro-
agen mit laange maauwen. En as aine hum 
Oapie nuimde, dee e net of e gek was. 
 
Jan Hoiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wachten 
 
Winterholt stijt op springen 
knobbe komt verwonderd deur 
eerste bloumkes vringen 
gries krig nije kleur 
tied lop in kringen 
achter wizzelt veur 
 
En ik stoa te wachten 
guster op non 
van nommerdag op mörn 
Leven is rekken 
noar wat kommen gijt 
 
Hanne Wilzing 
(19 april 2009) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Starre Gesangh 
 
Dit drijkeuningenlaid is om en bie 1650 as 
vlaigend bloadje deur de wereld goan 
Wie kregen t al weer n tied leden 
toustuurd deur Henk Scholte en hai haar 
der gain bezwoar tegen dat we t in Kreuze  
ploatsen gingen. Aiglieks haar dat al in de 
veurege õflevern wezen mouten, mor dat is 
ons even ontkommen.  
 
In n stroombraifke schreef Henkt t volgende 
derover : 
 
“k Heb t noa veul speurwaark vonden in de 
Koninklijke biebeltaik in n Hoag. Dik datteg 
joar leden har k der over lezen in t tiedschrift 
Groningen joargang 1916. Domie Wumkes 
nuimde dit laid in n artikel over t oldste 
Grunnegers. Hai har doarbie ook dails n 
fragmint van Starre Gesangh opnomen. 
Omreden dat ik al joaren mit Grunneger me-
ziek aan loop bin, wol k dizze singeliere 
tekst mit Törf uutvoeren. Ik kwam loater in t 
bouk van Jan Ter Gouw “De Volksverma-
ken” n volledige versie tegen. Dat wuir uut-
gangspunt veur Törf en noa onnerzuik noar 
“hier treden wi Heere met onse Steere” ha-
ren we ook meziek derbie. T Orgineel  har k 
dou nog nait zain. Goud nou is dat ook bo-
ven woater. Magst hom as vanzulf wel bru-
ken veur dien Kreuze. 
 
Hinderk” 
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Mooie luchten 
 

Hai staait stil op een zandloane 
Want hai zugt zo’n mooie lucht 
De zunne schient tegen de wolken 
En swaalfkes  scheren in neerwoartse vlucht 
 
Dit is zien eerste vrije dag 
Woarin hai haildal niks meer dut 
Noa viemvatteg joar waarken 
Mog hai ja eindelk mit de vut 
 
Nait meer vroug tot bèr oet 
Nait meer op fietse noar de boas 
Mit zien termos en zien stoettromke 
Nait meer noar dat aiweg geroas 
 
Dit mos ja de mooiste dag wezen 
As zien vraauw dit ook mor kon zain 
Zai is in t verzörgingstehoes 
Gain verstaand en  slecht ter bain 
 
Mit ain ruk springt hai weer op fietse 
Een stoef ketaaiertje den is e bie heur 
In fietstazze n dikke puut mit  rumbonen 
Dai vindt ze lekker het geft heur kleur 
 
Bèr is leeg, z’is net veur e kwam overleden 
Zien blik omvloerst deur n dikke troane 
Hai zugt niks van de mooie netuur 
En wie …...wie waiten de reden 
 
Cor Uildriks 

 
 
 
 
 
 

Sauzen 
 
Terwiel de vraauw in t rond kikt in koamer, 
zegt ze: “Ik bin eigelk wel oetkeken op de 
kleuren van de muren.”  “Oh god …”, denk 
ik,  “doar goan we weer….” 
“Moust ais luustern mienjong”, zegt ze, “doe 
bist eerdoags ja twai weke vrij. Kinst den 
muren nait even sauzen?”  

“Ach”, perbaaier ik nog, “het zit der ja nog 
mor n poar joar op en der wordt nait rookt. t 
Is ja nog goud.” 
“Joa”, gait ze deur, “mor dai kleur het mie 
van t begun oaf al tegenstoan,ik zal mörgen 
ais noar de winkel goan om alvast saus op 
te hoalen.”  
“Ach”, docht ik, “het binnen ja ook mor n 
poar muurtjes, doar bin ik in ain dag mit 
schier.” 
n Poar doagen loater dou ik in hoes kwam 
van t waark, zag ik t al stoan, n grode em-
mer muursaus en eh….schuurpepier en ge-
wone vaarf en kwasten en grondvaarf en n 
flèze tapentien.  
“Wat nou?” vroag ik zo onschuldeg meu-
gelk, “gaven ze de boudel vot ofzo bie de 
vaarfwinkel?”  
“Nou, kiek”, zegt ze, “op de mure krieg ik 
nou n aandere kleur en dìn pazen de kezie-
nen der nait meer bie, dus dai mouten ook 
even overstreken worden en wie hebben 
boudel dìn ja toch al op kop stoan.” 
 
n Poar doage loater was t dìn zo wied. 
Poestend en stènend, woapend mit kwast 
en roller, begon ik aan mien karwaai. As der 
wat op de wereld is woar ik n hekel aan heb, 
is t wel sauzen… Ik kin dat ook nait ,as ik 
aander minsen dat doun zai zunder ain 
sputtertje op de grond, vroag ik mie oaf hou 
ze t veurnander kriegen. Bie mie lopt de 
saus de maauwen in en tou boksempiepe 
weer oet… Ik dou nait aans as mit n swien-
hondje de vlouer weer schoonmoa-
ken….Noa n dag of vief van vaarven en 
graimen haar ik de put der toch oet en ik 
mout tougeven de koamer zag der weer fris 
en schoon oet. 
Dou wie dìn soavends de meubels weer op 
stee haren, was ik ja schier tevreden mit t 
eindresultoat en docht nog n dag of wat van 
mien vekaansie te genieten. Niks was min-
der woar, lu….. 
“Vinst ook nait dat dai donker aiken meubels 
van ons aiglieks nait meer van dizze tied 
binnen?” vragt ze.  
“Ik goa ducht mie ais even mit de hond 
sjaauwen…” perbaaier ik van onderwaarp te 
veraandern.  
“Doe moust mörgen onze stoulen, toavels 
en kasten mor ais op t internet te koop aan-
baiden”, zegt ze, “en dìn goan wie nije meu-
bels hoalen. Wie hebben geld genog op 
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spoarrekening en aans gaait regeern der 
mor mit strieken.”   
Tja, dat willen we ja ook nait , dus haar ik 
aanderdoags mit mien digitoale fototoustel 
dai ik van kinder op verjoardag had haar, ale 
donker aiken meubels derop knipt. Dou bin 
ik achter de kompjoeter kropen en heb op 
Marktploats de meubels te koop aanboden. 
Intied dat olle meubels op internet stonnen 
te pronken ,wuir ik deur de vraauw van de 
aine winkel noar de aandere sleept en haar 
ik zoveul stoulen, toavels en kasten zain dat 
ik mie der gain road meer mit wus. Wie waz-
zen al n poar doage bezeg en haren intied 
al n hail ènde meubels verkocht… Om nog n 
beetje lekker te zitten, haren wie ons toen-
stoulen mor in koamer zet. Oetendelk was 
mien vraauw tevreden mit heur keuze en de 
weke derop werden der oet ale houken van 
de pervinzie stoulen, toavels, n bankstel en 
kasten bezörgd. Dou alles op stee ston, was 
mien vekaansie oflopen en was ik blied dat 
ik weer aan t waark kon, zodat ik eindelk 
weer n beetje rust kreeg. 
Moroal van dit verhoal is: “Lu, as vraauwen 
mit saus in hoes kommen, dìn kin dat mor 
zo oet de klaauwen lopen en veur dat je t 
waiten, hebben je t haile huus op kop sto-
an.” 
 
Cor Uildriks 
 
 

 

 

 
 

Nijmèlk 
 
Maank t vrouge haarstlöcht 
kiddelt t nije mie in t lief 
Riepe droeven en brummels baiden 
-as nuigende borsten- 
zuk onbekommerd aan 
Waarmte en troaghaid fluustern mie mit 
en k kiek vree daip in ogen 
Moi 
k Roak körrel van bestoan 
k wordt weer kaalf 
en pruif vergeten melk 
 
27 augustus 2009 
Hanne Wilzing  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horror Vacuï/ op drumpel 
 
Ik stoa weer veur n deur. Zol ik wel, zol ik 
nait…. Zol ik toch mor? Wat tref ik aan…. 
Aiglieks wait ik wat ik aantrevven goa… Nou 
ja, nait apmoal vanzulf, ik dìnk dat ik wel n 
beetje wait hou oft is mit dij aner, dij aan 
anerkaant deur is. 
Ik wacht nog even: Zol ik wel, zol ik nait…. 
Moud zinkt mie in schounen. Ik wil ja  
apmoal nait over drumpel. Ik wil nait, nait 
even, even nait, nou even nait. Ik wait dat t 
vandoag nait zo mor gaait. Ik goa mie onge-
makkelk vuilen, nait goud in t vèl. Ik zol t nait 
waiten, nait waiten wat of ik zeggen mout. 
Nait waiten of dat wat ik zeg, wel is wat 
zegd worden mout. Sums is der niks te zeg-
gen, niks meer te zeggen, binnen woorden 
op of te veul. Sums is der allenneg nog 
zwiegen. Sums is zwiegen zwoar en is proa-
ten, woar din ook mor over, toch nog wat. 
Proaten verploatst locht, t moakt geluud en t 
liekt glad ofter wat doan wordt. En wat zit ik 
din te doun, as ik zit en zwieg… 
Aner volk lopt noar binnen, ze leggen waske 
in kaast, roemen koamer op, geven aine te 
eten, hemmeln aine wat. Doun zichtboar, 
tastboar van alles wat. Schrieven in t dos-
sier wat ze doan hemmen, hou laank ze der 
west hemmen, hou ze dizze of gene aantrof-
fen. "Mevrouw sliep", "meneer had koorts", 
staait der din in t rapport. "Mevrouw dronk 
wat thee", "meneer heeft goed gegeten." 
Tied staait derbie, sums vief menuten, sums 
wat meer, maistieds minder. 
En ik, wat schrief ik op? "Mevrouw sprak 
over haar leven?”  "Meneer voelt zich zo 
eenzaam.?” En tied, hou schrief ik op, dat t 
wel meer as n ketaaier stil was. 
Dij haarde waarkers zeggen: "Wie willen wel 
mit die ruilen, doe hest aal tied van wereld 
om te zitten en te proaten." 
Mor ik dìnk, dat ze aiglieks vrougen wat of ik 
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nou toch dou. 
 
En joa, wat dou ik aiglieks? Ik zit, ik zit en 
luuster, ik zit, luuster en proat, ik bìn der. Ik 
hol aine zien haand vast. Ik luuster noar t 
verhoal van t leven. Ik bìn der. En dat liekt 
makkelk. Ik vroag t mie oaf, wat dou ik din? 
En wat ik dou, dut dat dij aner ook wat? Hèt 
dij der wat aan? Is t wel van belang dat ik 
der bin? 
En wat tref ik din aan in zo'n koamer, zo’n 
appartement? n Mìns mit vroagen, sums 
overspould deur vroagen, sums hoast  
versloagen deur aal dij levensvroagen. Mor 
altied n mìns in t leven. t Leven mit aal zien 
kanten en randen, het altied weer boeiende 
van t leven... 
En as dat din zo is, woarom slagt de twievel 
zo tou? Woarom wil ik dizze deur veurbie 
lopen, nait noar binnen, veuraal nait noar 
binnen….. 
Wil ik t verdrait, de piene, t gevecht nait 
meer zain, nait meer heuren, nait meer roe-
ken, nait meer mitvuilen? 
Ik wil zunne en simpelhaid, haarde zee-
wiend en kòbben op pier. Ik wil kienderlak-
ken in mien oren en speulgoud om over te 
trippen. Ik wil gain verhoalen van verdrait en 
pien, van oafschaid, lösloaten, allìnneg we-
zen, ik wil nait empathisch wezen, bin muid 
van empathie, bin zat van empathie. Ik wil 
nait 'der wezen'. 
En toch wait ik, dat ik hier dammee over 
drumpel stap. Ik zol 'der wezen', mit haart 
en ziel 'der wezen'. En vannijs zal ik t apmo-
al heuren; t verdrait, t baange wezen, de 
laange nachten, t muid wezen, old en de 
doagen zat wezen, verlangst noar aal dij dij 
der, sums al zo laank, nait meer binnen. 
Verlangst noar dij aine, woar t leven mit 
daild is. 
Mien vouten hemmen heur weg al vonnen, 
veur ik der zulf aan dìnk. 
Wis zol ik vannijs hier over drumpel goan, 
aalvot weer. En aalvot zol ik weer bie n aan-
dere deur stoan, vol drumpelvrees, horror 
vacuï. En vannijs mie ofvroagen, 'wat dust 
hier?'. En din toch, toch weer over dij drum-
pel stappen.  
Drumpelvrees blift, moud verzoamelt zuk en 
ik dou, net as aal dij anere moalen, deur 
open. 
 
Wirdum, Maaimoand 2009. 
Hilda Schipper-Baptist 

 
 
 
Zunnefeest 
  

As ik boeten noar de zun kiek 
En ik vuil de pien van t leven 
Kin ik ook de vreugde vuilen 
Aan n minsenkind soms geven 
  

Bie t leven heurt de zunneschien 
Want noa n laange duustre nacht 
Komt weer de hoop op vreugde 
Zodat mien leven weer lacht 
  

Tussen bloumen op de velden 
Gruit ook de vergeetmienait 
Hom te zuiken en te vinden 
Geft mie vreugde noa verdrait 
  

As ik boeten noar de zun kiek 
Geef ik mie hailendal 
Wil mien ziel de waarmte vuilen 
Van dit leventeg zunnebal 
  

Jil Wildenga 
  

 
 
 
 
 
 

Ien toeze 
 
Zai gniflaagde dreumerg  
noar mie en vroug.  
‘Hest oareg waarm?’ 
 
Zaacht streek heur haand   
aal mien zenen  
en waang doar t braandt. 
 
Even loader vruzzelde 
heur aarm stief om mien lief  
en heurde k fluustern. 
 
‘Gaaist mit mie?’ 
Noar schoul. 
Wat was t waarm. 
 
Jan de Jong 
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'Dou en nou' 
 
Op toavel ligt n stukje pampier, dat al wel 
honderddoezend moal open en dichtvollen 
is. Ziedkaanten binnen voazelg en vollen 
binnen slim sleets worden. t Plastic omslag-
je woar oft pampiertje in zat, is op noaden 
oetscheurd. 
"Ik huif t nait meer te lezen. Kin elk woord 
oet mien kop, wait sekuur hou elk lettertje 
schreven is. Zai t aal nachten veur mie en 
bedink mie wat of ik terug schrieven mout. 
Mor ik kin gain woorden vinnen, ik wait 
nait…………" 
Man legt der n foto noast. 
"Dij heurt doar bie." Klinkt zien stem. "En 
dizze," hai legt der nog n foto noast, "dizze 
is van loater." 
Op de aine foto stoit n schiere jonge 
vraauw. Ze het heur hoar wat opstoken. 
Donker laank hoar, mit wat krullen. Heur 
ogen kieken duuster in de lens, hoast of ze t 
nait vertraauwd. Toch ligt der om heur mond 
n klaaine glimlaag.  
"Ze was zo mooi," fluustert man, "zo mooi 
en zo laif. Ik docht dat wie veur aiweg en 
aaltied bie nkander blieven zollen. Dat wie 
veur nkander moakt wazzen. Dat wie nkan-
der tegen kommen wazzen, dat was ja al n 
wonder op zuk. Din kon der toch niks meer 
wezen dat oons oet nkander drieven zol. 
Hou wie op nkanders levenspad kommen 
wazzen, dat mos ja wel zo oetdocht wezen. 
En dat ze mie oetkoos, mie. Lelk jonk mit 
dat onneuzele brilletje, mit dij spillepoten. En 
toch was dat zo. Wie kwammen op nkan-
ders pad en dat zol oons pad worden. Wie 
mit zien baaide, wie zollen bie nkander blie-
ven, zo wizze as wat. Aiglieks mog ze ja nait 
ains bie oons kommen. Ze kwam oet t ruz-
zenkamp en wie zaten in t waarkkamp. Mor 
zokswat gebeurde wel meer. Der gebeurde 
dou wel meer wast die nou nog amper veur-
stellen kinst. Dat wie doar in zo'n 
waarkkamp zaten, dat doar Ruzzen in t aan-
dere kamp zaten en dat we ook nog deden 
wat der van oons vroagd wèr. Nou ja, vro-
agd…..  
t Was n haardhandege menaaier van vroa-
gen en din dou je aal gaauw wat der vroagd 
wordt. t Ging zo ast ging. As der bombarde-
menten wazzen, din verkroop ze zuk altied 

bie oons. En dou, aan t end, dou wie vot 
konnen, wol ik heur mitnemen. Wie heurden 
ja bienkander. Mor ze wol eerst waiten hou 
oft heur ollen vergoan was. Hou oft doar aal 
was. En ik, ik wol mien ollen zain. Wol wai-
ten of ze der nog wel wazzen. En din, din 
zollen wie nkander weer opzuiken, zollen 
veur aaltied en aiweg bie nkander wezen. 
Aaltied gelokkeg en aaltied mit zien baaide." 
Hai gaait weer zitten. t Tikken van de grode 
klok op bozzem is aal wat der te heuren is. 
Op de heldere slag van draai schrikt e op: 
"Ze was der nait, was nait op oafsproken 
tied en ploats. Ze kwam nait, dij dag nait en 
ook nait op aal dij aandere doagen dat ik 
doar ston. Ze kwam nait, ze kwam nait. En 
ik, ik wus nait wat ik mos. Oafraaizen en 
mien ollen achterloaten. Ze wazzen ja zo 
bliede dat ik der weer was. Oafraaizen, mor 
hou kon ik heur vinnen? Op roakeldais oaf-
raaizen en din mor zain. Mor tieden wazzen 
aans worden. Mien braiven kwamen weer-
om, wuiren nait oafleverd. 'Adres onbekend' 
ston der op. En dou op n dag kreeg ik dit 
braifke en dizze foto. Kiek, lees mor. Dat is 
mienent. Dat leutje popke is mienent. Ik wol 
der vot doadelk op oaf. Adres ston der ja in. 
Ambassoade gaf mie gain visum. En weer 
kwammen mien braiven weerom." 
Zien grode haanden frommeln en friemeln 
wat.  
"Most dit  mor  mitnemen, most mor kieken 
wat ofst der mit dust. Mien vraauw wait nait 
aans of ik heb t wegdoan. En as ik der 
straks nait meer bin en ze vindt dit in mien 
potterfulie, din dou ik heur doar zoveul ver-
drait mit. Dat wil ik nait. Ze was goud veur 
mie, ze gaf mie kiender en ik bin wies, slim 
wies mit mien kinder. En ze bleef bie mie 
dou ik old wèr en nou ik zaik bin, is ze der 
ook. En straks, as ze allìnneg wieder gaait, 
din zel ze mit n gerust haart aan mie dìnken. 
Mien verdrait en mien laifde neem ik mit mie 
mit. Dat is van mie." 
Baaide foto's en t vervolde pampierke kom-
men in n enveloppe. 
n Dag of wat loater stonnen we in crematori-
um bie zien kist. Familie hèt oafschaid no-
men. Kist wordt sloten. Tussen zien grode 
haanden twaai foto's en n sleets stukje pam-
pier mit roavels aan ziedkaanten. 
 
Hilda Schipper-Baptist 
Wirdum, prilmoand 2009 
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Cor 
 
 
 
 
 
 
Moeke was joareg. Heur drai zeuns warren 
mit vraauw en kinder op veziede. Hail gezel-
leg. Bloots Tineke, heur dochter, was der 
nog nait, terwiel dai t dichtste bie woonde. 
Ain stroade wieder mor. 
Tineke har oflopen zömmer scharrelderij 
kregen mit aine Cor oet Amsterdam. n Gro-
de kirrel mit laank blond hoar. Ze konnen 
aalmoal goud mit hum overweg. Mor wat 
belangrieker was: hai was goud veur Tine-
ke. Mit kerstdoagen is Cor bie heur introk-
ken. 
En non muiken ze zuch zörgen. Ze harren 
Tineke al n poar moal zain mit n blaauw oog 
of mit blaauwe plekken op heur aarms. Zölf 
dee ze doar aal wat woazeg over: dan weer 
har ze zuch stöt en dan weer was ze valen. 
Van dai goie indruk van Cor was nait veul 
meer over. Ze dochten al dat Tineke nait 
meer kwam, dou ze der toch in ains deur 
d’achterdeure in kwam. Zunder Cor. Heur 
aine oog was vrezelk bloudereg en zwollen. 
En t bloud luip heur tot mondhouken oet. Ze 
wol wat zeggen, mor der kwam sikkom gain 
geluud oet. Moeke zedde heur gaauw op n 
stoule. 
Pabbe schudde zien kop en keek Theo, zien 
oldste zeun aan of e zeggen wol:  
‘Wat mouten wie hier non toch mit aan…?’. 
Theo zee eerst niks. Dou gung e stoan en 
keek zien baaide bruiers aan. 
‘Wie goan even kieken hou of t mit Cor is’. 
‘Och nee’, zee moeke. ‘Broek joen verstand 
jonges’. 
‘Moak joe mor gain zörgen, moeke. Wie bin-
nen der zo weer’. 
En vot warren ze. Mit zuch drijen. 
Cor zat op baanke. n Vlèzze bier in d haand. 
‘Wat motte jullie’, zee e mit zien Amsterdam-
se accent.  
‘Wie wollen even waiten hou of Tineke aan 
dat dikke oog en dai blouderge mond kom-
men is…Mie ducht, dat most doe wel 
waiten’, zee Theo. 
Joa, dat wus Cor wel. Ze was tegen n deure 
aanlopen. Dat dee ze aalgedureg. Hai von 

heur n dikke klonterd. 
‘En nou me huis uit, ik hep met jullie niks te 
schafte’. 
‘Wat zeest doe, heur ik dat goud? Dien 
hoes..?’ 
‘Ik woon hier’. Dus was t, volgens Cor, zien 
hoes. 
Dou ze gain aanstalten muiken um vot te 
goan, vloog Cor inains umhoog. Mit zien 
biervlèzze sluig e op Albert, de jongste brui-
er in. Dai kreeg hum bienoa op zien kop, 
mor umdat e net op tied oet de zied sprong, 
kreeg e de klap op zien scholder. 
En dou was t genog. Cor wör even under 
handen nomen. Hail goud…! 
Buren belden in tied plietsie. Dai wuzzen ja 
ook nait wat of der gebeurde. 
Cor zien gebrul was angstaanjoagend. Tot-
dat Theo hum dudelk muik dat e zuch stil 
holden mös. Zien ogen zwollen dicht. Drij 
tanden deroet. Aine der van har e nog 
deursloken ook. Zien ribbenkaaste wör ook 
goud bewaarkt. Hai kreunde der over. 
Theo belde n taxi. Tegen Cor zee e: 
‘Zuik dien rommel bie mekoar. Veul kan t 
nait wezen. Doust hier kwamst hast ook 
niks. En dammeet gaaist vot. Ik wil die hier 
noeit meer zain. En ook gain gedou mit bel-
len of zuks wat. Hailendaal niks. Hest dat 
goud begrepen?’ 
Cor nikde dat e t begrepen har. Proaten vuil 
hum stoer. 
Plietsie kwam. t Warren de hoofagenten 
Geert en Henk. Dai keken Cor ais aan. 
‘Wat is hier wel nait gebeurd’, zee Geert. 
‘Cor hier is tegen n deure aanlopen. Dou is 
e valen en n beetje maal trechte kommen. 
Zo is t goan, Cor hèn?’ Cor nikde. 
En tegen Albert zee Theo: 
‘Hoal doe ons Tineke ais op. Dan kan pliet-
sie ook zain hou of dai der oet zugt’. 
‘Dit hier is Tineke heur hoes. Zai is tegen 
daizölfde deure aanlopen, as joe begriepen 
wat of ik bedoul’. 
Dou Tineke der even loater ook bie kwam, 
begrepen Geert en Henk persies wat of 
Theo bedoulde. 
‘Dus der komp naargens n aangifte 
van?’vruig Geert nog even veur de zeker-
haid. 
‘Klopt’ zee Theo. 
Taxi was der ook. Cor har zien haile boudel 
in twij kovvers pakt. Theo gaf taxichauffeur n 
stoapeltje euro’s en vruig of dat genog was 
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veur Amsterdam. 
t Was genog. 
‘Mooi. En nait stoppen underwegens. Deur-
joagen tot op de Dam. Geef hum doar mor n 
peune dat e tot d’auto oetvlugt’. 
Plietsie von dit ook n goud plan. Meldko-
amer wol van Geert nog wel even waiten 
hou of t oflopen was. 
‘Dit is dreuge of doan. Der komp gain noa-
waark van’.  
 
Jan Hoiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Bliedschop boven Grunnen 
 

Dou eerde moakt wèr 
dochde ons Laimeneer 

k dou Nederlaand mor ais aan 
zet Grunnen op koart, wel te verstoan 

 schaaiden leg k nait tot 
Zwolle, mor k bin wieder goan 

Roodschoul nog veurbie 
Zo dochde God, zo dee God. 

 
 

Aander lu, wierden, klaai 
wolken, zun,  moan 

aal schient hier ook, steerns zain  
 ie hier zulfs aan hemel stoan 

wat gaait boven Grunnen? 
zoveul schiers mit peerd en kou 

bliede mit mien laand, hou begunnen? 
Van Lauwerszee tot Dollard tou. 

 
Anna de Vries- Maarhuis  

  

Gain hekel aan zwaarten 
meer…!! 
 
 
 
 
Al weer roem zeuven joar leden betrokken 
wie ons flatje aan t Vredenhovenplaain in 
Scheemde. Vanoet t loug (25 joar in t veld 
aan raande van t dorp) noar t Centrum! 
“Dat is nait niks”, zee moeke…. “Dat wordt 
wennen..” 
Vanoet de stilte noar de storm, zol je den-
ken, mor t vaalt best tou! Wat n dieverdoat-
sie! Moandoags begunt dat al mit grode 
vrachtwoagens, dij of en aan rieden om de 
winkels te veurzain van koopwoar. Wat n 
gedou! Dìn zai je pas, wat t is om zo’n truck 
mit treler of aanhanger goudschiks deur t 
krioel te kriegen. Nait allain mout je tussen 
aal dat blik deur manoevreren, ook mensken 
mit n rollator kìnnen joe t stoer moaken! 
Is der nog n steetje van n meter tussen 
stoup en vrachtwoagen: ‘t Kìn nog net!’ zai 
je d’oltjes denken en hou troag dat t ook 
gaait, zai scharreln der ussen deur! 
d’Accordeonspeuler zet om n uur of negen 
zien eerste deuntje in, in de hoop 
dat t weer n poar stuver geft vandoage. Tot 
soavends staait e te speulen: ‘Drink, drink 
Brüderlein drink….’ .en wieders nog twij 
deuntjes, dij hai schienboar oet kop leerd 
het om köst te verdainen.. Deur de weke 
wordt hai oflöst deur twij aandere moaten. 
Alle drij oet Roemenie.  
Stefan verkocht stroatkraande en Josef mit 
gitaar zingt der lusteg op lös. 
Net as de visboeren het elk zien dag aan t 
plain. Sjors heurt doar vanzulfs ook bie. Het 
is onze vaste plaainbewoner. n Rooie koa-
ter.  Is vanof t vannijs indailen van t plaain 
nait weg te houwen. Veuraal as de visboe-
ren heur stekkie innemen. Dìn  is hai 
d’eerste klant! 
Aal doage wat nijs! En dìn komt noa zes  
doage weer n rustdag…. Tenminste dat 
main je! Aal mörns stoa ik noa t eten van n 
stoetje vergezeld van n bakje leut even 
achter de geroaniums op t balkon n pafke te 
smoken. Noa aal dat gedonder over t ge-
voar van smokerij het moeke mie ook zo 
wied kregen, da k nait meer in hoes smook, 
mor op t balkon en achter op de galerij. k 
Mout wel zeggen, dat ik nou minder smook 
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as aistieds en wat t mooiste van dat gedou 
is: Elk joar sauzen en/of behangen is der 
nait meer bie! Op joen oldere leeftied is dat 
vanzulfs n zegen! 
 
Zundag veur n weke was t roak! Noast wat 
voetballers, dij zok verzoamelden, ston der 
n bus van Deiman, dij t volk van C1000 ver-
voaren mog veur n schier oetje. Loater lai-
pen der nog wat kerkgangers, en dou was t 
stil! t Plaain wuir even loater bezet deur n 
vattegtal zwaarten…. Nait da k n hekel heb 
aan andersdenkenden of gekleurden, mor 
aan dizzen heb k nait zoveul plezaaier. t 
Bìnnen de assistenten van buurman Henk 
Stainhoes. Zotterdoags noa t sloeten van 
C1000 pakt Henk de grieper dij hai kreeg 
van Gemainte en pakt alle troep, dij achter-
bleef op. Schienboar dut hai dat nait echt 
goud, want….. De koppel zwaarten komt 
aanvlaigen en pikt alles op wat nog eetboar 
is. Ie begriepen t al wel, ik hebt t hier over 
zwaarte kraaien! 
Lawaaischuppers bennen t! Opìns heur ik 
gerammel van n achterbleven colablikje dij 
over t stroate rolt. Schienboar is der ook nog 
wat jonkgoud oet berre valen, docht ik…… 
Mor nee: Twij kraaien haren schienboar 
noar Studio Voetbal keken, zotterdago-
avend… Bek vuil mie bie t aanzain van heur 
trapperij wiedwoagen open. 
Mit heur gele snoavel slougen ze omste-
beurt tegen t blikje en zowoar as k leef: 
de Koemantjes wazzen der niks bie! Over n 
kander hìn stroekelnd en koppeltjedoekelnd 
wol d’ain nog beter wezen as d’aander… 
t Feest begon bie Henk ten Hoor en binnen 
n mum lag t blikje bie Harte van Dam veur 
deure, zo’n viefteg meter wieder! Mien hekel 
aan de zwaarde joekels, zoas k ze voak 
nuim, verdween as snij veur de zunne…. 
En nou stoa k elke zundagmörn om n uur of 
zeuven al op mien balkon oet te 
kieken, in de hoop, dat der n vervolgwed-
stried komt. Pafke tussen de lippen van-
zulfs! 
Jammer, der liggen gain blikjes meer zun-
dags. 
Schienboar het Henk Stainhoes wat wieder-
op ook de boudel aanschierd… 
 
Klaas van Zonneveld, 
Scheemde. 
  
 

 
 
Schieterg 
 
Ik zag heur wel zitten 
zai mie nait stoan 
dou zai stoan ging  
mos k even zitten 
 
jan de jong 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wintersporen 
 
k Heurde heur roupen 
naachts onderwegens  
gaanzen ien schiensel 
van lichten moan 
 
gerdienen aan zied 
bie t gleren aan glaas  
maank vroren bloumen 
ien dook van oam 
 
iezelk op ber mit  
geluud van gehaaimen  
schraiwen ien dreum  
n slootswaal aan loan  
  
t reren van n hoaske 
zunder ogen ien snij 
n poar kraaien 
was winter mor doan. 
 
jan de jong 



 13 

Assimiloatsie 
 
n Schier veurbeeld van assimiloatsie, mor ook van meervoldsoetgangen op t, is te vienden 
bie Willem Wilmink. 
 
Heftan tattat      Hettaan thaardhad 
 
Zundag weer verjöarsviseet   Zundag weer ains joaregvisite 
en iej weet wa hoo dat geet:   en ie waiten wel hou dat gaait: 
Herman hef zoo zeek ewes,   Herman is zo zaik west, 
Graads mut ok weer oonder t mes,  Graads mot ook weer onder t mes, 
Trui hebt z' alns a vort-enomn,  Bie Trui hebben ze alles aal vothoald, 
Kloas is oet de tied ekomn,                      Kloas is körtens oet de tied kommen, 
Leida hef zon pien in t lief,   Leida het zo’n pien ien t lief, 
oo, dat aarme, aarme wief.   o, dat aarme, aarme wief. 
En hoo is t dan noe met Bernard?  En hou is t nou mit Bernard? 
Heftan tattat! Heftan tattat!                       Hettaan thaardhad! Hettaan thaardhad! 
Hee har völs te völ patat had   Hai haar veul te veul patat had 
en doo hef e t dus an t hart had.  en dou het e t dus aan t haart had.  
 
Dat genöal, oo man oo man,   Dat gezoes, o man, o man, 
doodzeek goa'j op hoes op an.  doodzaik wor je der ja van. 
 
Jan Sleumer 

 
 

Oet t Grunneger toal spulbouk 
 
n Bouk mit hakkemak en nikkenak ien en 
over Grunneger toal, 
om te lezen, te laggen, te liepen en om 
spultjes mit te doun 
 
Proto-indo-europees (6000-3000 v.Kr.) 
(Overgang van Midden- noar Nije Stain-
tied) 
 
Dat Indo-Europese toalen n femilie vörmen 
wer pas aan t ind van 18e aiw ontdekt. Dou 
kwamen Europeoanen ien ketakt mit India, 
woar veul toalen waren dij ien toalkundeg 
opzicht op Europese toalen leken. 
Toalkundegen kwamen op t idee dat aal dij 
toalen n zulfde oorsprong hemmen mozzen. 
Benoam ontdekken van t Sanskriet waas 
hierveur belangriek, n olle toal dij ien 18e 
aiw allaank nait meer sproken wer, behaalve 
deur priesters, mor woar wel veul teksten 
van waren. Dus ongeveer zo as t Letien ien 
Europa, dat ook sikkom allain nog deur 
priesters sproken wer/wordt.  
 
 

 
 
Hare Krishna en Sanskriet 
 
Tegenworreg leren leden van ISKCON, ook 
wel bekend as Hare Krishna-bewegen, haai-
lege teksten oet de Veda's ien t Sanskriet, 
net as veul laiden dij ze zingen leren. 

Oom poernamadah poernamidam poernaat 
poernamoedacyate 

Poernasja poernamaadaaya poername-
waawasyisyate 

Om shaantih shaantih shaantih 
 

Oom. Dat is volmoakt. Dit is volmoakt. Vol-
moakt komt van volmoakt. 

Trek volmoakt òf van volmoakt, wat overblift 
is volmoakt. 

Maag vrede en vrede en vrede aal om  
wezen. 
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Dou bewezen waas dat Sanskriet, Grieks, 
Letien, t Litouws en aander toalen oet ain-
zulfde oldere toal ontstoan waren, perbaai-
erden toalkundegen der achter te kommen 
hou of dij oldere toal, dij naarns opschreven 
is, der oetzain hemmen zol. 
Dat hemmen ze veur nkander kregen deur 
veul olle toalen ien Europa en Azië mit 
nkander te vergelieken en doaroet n grond-
vörm te konstrueren. 
Dat wer de Proto-Indo-Europese toal (PIE, 
proto = oer), n rekonstrueerde grondvörm. 
Omdat wie bie olle toalen te moaken kriegen 
mit noamvalen, geft dr. K. (Koba) Schlem-
mer hier eerst even n korte oetleg aan 
haand van de zin: 
Safia!8 Ien-boom7 lang ik1 die3 n neut4 
van-Lilumbu2 mit-n-tak5 oet-mien-boom6.  
 
(1=Nominativus/Onderwaarp, 2=Genitivus/
Noamvaal van betrekkend veurwaarp, 
3=Dativus/Mitwaarkend veurwaarp, 
4=Accusativus/Liedend veurwaarp, 
5=Instrumentoalis/Noamvaal van middel, 
6=Ablativus, 7=Locativus/Noamvaal van 
ploats, 8=Vokativus/Aansproken veur-
waarp). 
 
Kenmaarken van t PIE binnen o.a.: 8 noam-
valen, 3 geslachten (mannelk, vraauwelk en 
onziedeg), allain hoofdzinnen, wizzelnde 
klemtonen, SOV-toal (Subject-Object-
Verbum: ‘kou gras vret’), n relatief vrije 
woordvolgorde, gain lidwoorden en mainst-
tied gain persoonleke veurnoamwoorden ien 
1e noamval. 

 
t PIE zol om en bie 6.000-3.000 joar veur 
ons joartellen sproken wezen. 
Woar de Proto-indo-europese toalsprekers 
heer kwamen en van woarheer zai heur loa-
ter over grote dailen van Europa en Azië 
verspraaid hemmen, doar binnen toalhistori-
ci t nait over ains: Zuud-Rusland/Oekraïne, 
Noord-Rusland of de Kaukasus. Of n kont-
raain ien/bie Turkije of de Balkan. 
Mainste Indo-Europeoanisten gonnen der 
vanoet dat t kontraain boven Zwaarde Zee 
(Oekraïne) de beste kandidoat is. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hypothetische situoatsie van verspraaiden van 
Indo-Europese toalen rond 2000 v.Chr. De 
touwbekercultuurhorizon het n gele onder-
grond. t Kontraain woar de satemisering (↓11) 
begonnen is wordt donkerrood weergeven. 
 
 
Ien 19e aiw het Duutse toalkundege August 
Schleicher n kureg foabeltje schreven ien t 
Proto-Indo-Europees: Schoap en peerden. 
 
Noar zinsbaauw let foabeltekst dudelk zain 
dat t Proto-Indo-Europees reconstrueerd 
wordt as n SOV-toal. SOV wil zeggen: Sub-
ject, Object, Verbum: kou gras vret). 
t Letien, t Grieks en t tegenworrege Litouws 
binnen ook SOV-toalen. 
 
Omreden Schleichers toalspultje wat teveul 
op t Sanskriet leek, hemmen toalkundegen 
noa Schleicher t foabeltje opnijs bie de kop 
pakt ien t licht van nije ienzichten ien rekon-
struktie van t PIE. Onderstoande versie is 
ien 1979 veursteld deur Winfred Lehmann 
en Ladislav Zgusta. 
 
1 J.P. Mallory: In search of the Indo-Europeans. 
Thames & Hudson, New York. ISBN 0-500-
27616-   
 

Schoap en peerden 
n Proto-Indo-Europese foabel 
 
Behaalve bie t Duuts hemmen veurzetsels 
bie Germoanse en Romoanse toalen funk-
ties van noamvalen overnomen. 
Ien tekst van t foabeltje binnen noamvalen 
achter de woorden zet. 
En ien letterlieke vertoalen binnen veurzet-
sels, dij ien loop van tied bie veul toalen 
funktie van dij olle noamvalen overnomen 
hemmen, tussen hoakjes zet. 
 
t Proto-Indo-Europees mot, net as t 
Sanskriet, 8 noamvalen had hemmen: 
1=Nominativus, 2=Genitivus, 3=Dativus, 
4=Accusativus, 5=Instrumentoalis, 
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6=Ablativus, 7=Locativus, 8=Vokativus. 
Mit noamvalen achter de woorden en letter-
leke weergoaven op regels onder tekst kin-
nen ie dit foabeltje nou ien geef Grunnegers 
opschrieven: 
 
Owis1 ekwōs1kwe 
Schoap en peerden ook 
 
Gwerēi6    owis1,  kwesyo2  wlhnā1 ne  
Heuvel(op) schoap,         (van)wel       wol     nait  
ēst, ekwōns4 espeket. 
is,   peerden-4 zaag. 
 

oinom4 ghe gwrum4 woghom4 weghontm4, 
ain         juust zwoar   woagen     mennend, 
 
oinom4kwe megam4  bhorom4,  oinom4kwe   
ain-ook        groot        last, ain-ook 
ghmenm4  ōku  bherontm4. 
mens       snel droagend. 
 
Owis1 nu ekwomos3 ewewkwet: 
Schoap dou peerden(aan) sprak: 
 
“Kēr1 aghnutoi moi3 ekwōns4 agontm4 nerm4   
*Haart schrient mie    peerden drievend  man      
widentei.” 
zaind-aan.” 
 
Ekwōs1 tu ewewkwont: 
Peerden echter spraken: 
“Kludhi owei8,    kēr1 ghe        aghnutoi  
”Luuster schoap, haart noamelk schrient ons       
nsmei3 widntmost: nēr1, potis1,  
zaind-aan: man, meester, 
 
owiōm2     r wlhnam4 sebhi3         
schoapen-van dus   wol      zukzulf(-veur)  
gwhermom4 westrom4 kwmeuti, 
waarm klaid      moakt. 
 
Neghi owiōm3       wlhnā2    esti.” 
Nait schoapen(-aan)  wol(-van) is.” 
 
Tod4 kekluwōs owis1     agrom4       ebhuget. 
Dat heurd     schoap   veld(-noar) vluchtte. 
 
 

Vertoalen ‘Schoap en Peerden’ 
 

Op n heuvel zaag n schoap zunder wol n 
stel peerden. Juust ain (der van) mende 
n zwoare woagen, ain droug n zwoare last, 
en ain droug snel n mens. 
Schoap zee dou tegen peerden: t haart 
schrient mie om n man peerden drieven te 
zain”. 
Peerden zeden echter: ‘Luuster, schoap! t 
Haart schrient ons om te zain: n man,  n 

meester, (hai) moakt wol van schoapen tot n 
waarme jas veur homzulf. Schoapen hem-
men (din) gain wol’. Dou schoap dat heurd 
haar, vluchtte hai t laand ien. 
Veul reconstrueerde vörms lieken op dij oet 
t Letien: ovis (schoap), equus (peerd), cor 
(haart), videre (zain), spectare (zain), unus 

(ain), potis (meester), ager (laand); 
Litouws: kuris (welk), klausyti (luustern); 
Grieks: mega (groot), anèr (man), 
Oldgermoans: wagna (woagen). 
 
Ook aal schoren Indo-Europeoanen om en 
bie 2500 v.Kr. schoapen nog nait en haren 
ze nog sikkom nog gain getemde peerden, 
doch geft t foabeltje n levendege kiek op  
toalkundege vörms van t PIE. 

Vroug Haarm aan mevraauw Bokje: “Wel 
het de wereld schoapen?” 
Zee mevraauw Bokje: "Dat het de Here 
God doan". 
Antwoordde Haarm: "Nee hur, boer  
Jelsemoa, dij het de wereld schoapen". 
Smeet mevraauw Bokje kwoad deur 
dicht. 
 
Vroag: woarom kin dit woordspultje wel ien t 
Grunnegers en nait ien t Nederlands?  
 

Jan Sleumer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Oet: De Grote Taalatlas (wat oetbraaid) 
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1. 
n Swieniegel oet Ôl Pekel, 
Was flaauw van zien gestekel. 
Hai kochde zok dou n scheermesjien 
En wuir zo glad as n pas geslacht swien. 
Nou hebben lû oet Pekel aan dizze iegel n 
hekel. 
 
2. 
n Aalbert* oet Veendam, 
Dij wos nait wat hom overkwam. 
Hai wuir vereerd mit n lint 
En verheven tot “Veendammer wind”. 
Sunt dij tied het hai de wangen lam. 
 
3. 
n Domnee oet Vraiskelo, 
Haar in zien toga n vlo. 
Op zundag tiedens de preek 
Dochde de vlo: ik steek. 
De dainst wuir dou een fiasco. 
 
Mor beste mensen….dit is nait woar, 
Een steek krigt n vlo nait kloar. 
Dit taimke kin’n je dus wel verrieten, 
Want n vlo kin allain mor…bieten. 
 
4. 
n Kniezebieter oet Westerlee, 
Was aldernoast aan de diarree. 
Dokter zee: moag is joe op riddel, 
Din is vasten t allerbeste middel. 
En verder:…..hôl deur open van joen plee. 
 
*kikker 
 
 Trijnko Pelgrim 
 

 
 
PARFUMMEVRAAUW 
 
“Wollen ie der geern n luuks papierke om-
tou, of kin t zo?” vroug mevraauw van mien 
boukwinkel. 
“Nee hur, t is veur miezulf.” 
Ze haar mie wel eerder hulpen, hailtied op 
dij vrundelk glimlaggende menaaier. Ze het 
zwaart hoar en broene ogen, is vrij slank en 
net as ik ien hoes, mit n leesbril op t puntje 
van neus. 
Ze stopte De Kartuize van Parma ien n wit 
papieren puutje. 
“Dat is din 36,50 euro veur joe”. 

“Ik heb boukebonnen. Is dat goud? Aans zol 
ik t nooit kopen, veuls te duur veur mie.” 
Ze haar ook nog ains n aantrekkelke lach. 
En der hong n roek van parfum om heur tou, 
woar neusvleugels mie autemoatisch wat 
wieder van open gingen. 
Ik betoalde heur mit boukebonnen dij ik veur 
mien joardag kregen haar. Volgens Arnon 
Grunberg is De Kartuize van Parma, van 
Fraanse schriever Stendhal, ‘een van de 
meest romantische boeken die ik ken en 
een van de interessantste boeken over ver-
veling.’ 
As officier ien t leger van Napoleon was 
Stendhal ain van de waainege overlevers 
van de beruchte trugtocht oet Rusland 
(1812). 
n Boer oet Sapmeer het tocht noar Moskou 
ook overleefd. Zien pakkend verhoal is op-
taikend deur K. ter Laan. Oet boer zien ai-
gen mond, schreef Ter Laan der bie, mor 
doarmit was Ter Laan wat ongelukkeg in t 
woarhaid zeggen, heb ik mie vertellen loa-
ten. 
 
k Haar De Kartuize van Parma kocht omre-
den ik wol waiten wat Stendhal schrift over t 
godserbarmelieke ìnd van veldtocht - bevrai-
zens, tyfus, oetputten - van doezenden 
Fraanse soldoaten ien Vilnius, hoofdstad 
van Litouwen. n Joar of wat leden is bie gro-
afwaarkzoamheden ien Vilnius n massagraf 
ontdekt. Eerst wer docht aan Duutse soldoa-
ten, mor dou der apmoal Fraanse knopen 
aan uniförms bleken te zitten, wer der on-
naaierd dat t om Napoleons troepen goan 
mos. Ol soldoatebonken en uniförmresten 
binnen officieel, ien tegenworreghaid van 
Fraanse ambassadeur, herbegroaven op n 
kerkhof ien Vilnius. 
 
Mit dat ik mien bouk te t puutje oetpakte, 
kwam der n nofleke parfumgeur oet om-
hoog. Dat mos van mevraauw wezen. Ik 
snoof roek n poar moal op. 
Hou laang blift parfumroek aargens aan 
hangen? 
t Witte puutje ligt nog hailtied op toavel. 
Ik kin t mor nait over t haart kriegen om t 
puutje vot te smieten. 
Mien vraauw zel t eerdoags wel ien muit 
kommen en oetrakken. 
 
Jan Sleumer 
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Decembermoand 
 
Leste moand van t joar,  doagen korten en 
nachten binnen laank. 
Duustere snijluchten, vorsteg weer, t joar 
lopt op zien leste bainen. 
Dat gaait ook op veur ol man, hai ligt stil op 
ber, aarms stief onner dekens, 
allain zien gezicht mit n dik bos wit hoar 
stekt der boven oet. 
t Eten en drinken smokt hom noar niks of 
naks. Ook zien sigaret smokt hom nait 
meer, t huift nait meer, t is genog west. 
Veur hom duurt t wachten laank. Hai wil 
toch zo aibels geern overstap doun 
noar dij nije wereld woar hai zo noar ver-
langt. Mor t mishotjet hom,  nog elke mör-
gen goan zien ogen weer open en zigt hai n 
nije dag. 
Ook op Oljoarsdag zit k bie zien ber en hai 
dut mie denken aan t Olle Joar zulf. 
Vannaacht om 12 uur kom t Nijjoar hom ver-
lözzen. Kon dat ook mor veur 
dizze ol boas – zo mor rusteg wegglieden 
noar n aandere tied vol vree en rust… 
Op Nijjoarsdag zit k weer bie zien ber – k 
wìns hom tou dat aal zien verlangens oet-
kommen maggen. Hai kikt mie aan en knikt. 
Alles is hom braid noar t zin, veur hom huift 
niks meer, loat mor, t is goud zo. 
 
Carry Grit 
 
 
 

De boog ien de wolken  
 
Toen t licht 
van de zun 
de regen bescheen 
zag ik Joen 
kleurrieke boog 
om mie hen. 
 
Deur Joen belofte 
wis ik Joen blik 
richt 
op die boog 
en doaronder 
was ik 
 
ien n biezunder  
ogenblik 
zichtboar 
met Joe verbonden. 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel. 
 
bie Genesis 9 : 16 
 
“Als de boog in de wolken is  
dan zal Ik hem zien, zodat              
Ik mijn eeuwig verbond gedenk”…  
 
 

 
Goeiemiddag 
 
n Lied welt  
uut mien binnenste 
noar buten, 
geluud zwelt aan. 
Hoe ken n mens 
zich beter uten 
dan zingend 
uut zien dak te goan. 
Alle vreugde 
juicht omhoog 
vanwoar t is ontstoan, 
de zun stroalt 
ien n golden boog, 
knoppen bennen opengoan. 
 
Op dizze mooie middag 
klinkt ien mien vreugdelied 
de lof aan God de Schepper 
deur Wel ik zo geniet. 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel. 
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Zuangzi, n Chinees filosoof 

 
Zuangzi, n Chinese filosoof oet de klassieke 
periode van Chinese filosofie (550 tot 250 
v.Kr.), wordt zain as ain van de drij meesters 
dij t fundement legd hemmen veur t  
taoïsme. Ien tegenstellen tot n aander 
meester, Lao Tzu, is t bestoan van Zuangzi 
wel aan te tonen. 
Zuangzi is mit-auteur (zien leerlingen schre-
ven noa zien dood t grootste dail) van t ge-
lieknoamege bouk, ‘Zuangzi’, doarien e 
deur middel van klaaine, kurege verhoaltjes 
of gedichtjes zien vizie geft op n bult filosofi-
sche vroagstukken. Zuangzi wordt nog hail-
tied zain as ain van de voaders van t taoïs-
me, en as ain dij hail dudelk zien stempel 
drukt het op t zenboeddhisme zo as wie dat 
vandoag de dag nog kennen. 
Zuangzi het de noam dat e der nait om tou 
draait en zien ideeën, hou iengewikkeld ook, 
verwoordt ien n briljant, simpel verhoaltje of 
gedichtje. Ook aal wer zien toalgebruuk 
voak ofdoan as 'kienderlek' of 
'onoetwozzen'. 
 
Hieronder n veurbeeld van ain van zien ge-
dichtjes: 
 
  
 

 
 
 
 
 
n Iezelk lelke kerel 
 
  
As n iezelk lelke kerel voar wordt 
En hai krigt bie naacht 
n zeun 
din stekt e trillend laamp aan 
en moakt  - doodsbenaauwd - 
dat e bie t potje komt 
kieken 
of dij ook op hom liekt 
 
 
© GVD (Grunneger Vertoal Dainst) 
Carry Grit, Bé Kuipers, Jan Sleumer 
 

n Boske Bloumen 
 
t Luip aal tegen zes uur, dou Meneer van 
Dieken aan mien deurpost klopde en vruig 
of hai der wel even in kommen mog. As 
deur bie mie open staait, betaikent dat, dat 
elkenain, zunder kloppen, zo binnen lopen 
kin. Mor men het n netuurleke beschoaven 
om ook bie n openstoande deur toch even 
te kloppen. 
En zo ston doar Meneer van Dieken. Me-
neer mit n heufdletter, want hai ston op dat 
Meneer. 
 
Meneer van Dieken woonde aal joaren bie 
mie in t bejoardenhoes omreden hai t aan t 
haart haar en zok in zien aigen hoes, noa t 
overlieden van zien vraauw, nait meer zulf-
standeg redden kon en zok dou wat ver-
woarloosde. 
“Ik wol joe n boske bloumen aanlangen”, 
zee e en dat kwam der wat mistroosteg oet, 
op n menaaier zoas ik Meneer van Dieken 
nait kende. 
“Woar heb ik dij aan te danken?” was mien 
reaksie, want ik haar niks biezunders veur 
hom of n aander doan en as dat wel zo west 
was, huifde doar niks tegenover te stoan. 
“Joa…e……kiek….e………”, zee e; en dou 
wuir t even stil, net of hai aan t overdenken 
was of t wel vertellen wol woarveur hai langs 
kwam. Mor noa n körde stilte gong hai wie-
der mit:  “Mag k der wel even bie zitten 
goan ?” 
Netuurlek mog hai dat en omreden ik vuilde 
dat hai mie wat belangrieks te vertellen 
haar, dee k deur mor dicht en gong bie hom 
zitten. 
“Woaraan heb ik dij bloumen te danken?” 
vruig ik, om t gesprek op gaang te brengen. 
“Joa….e……kiek….e….” zee e weer noa ’n 
daipe zucht:  Ik….eh….ik……eh…….heb 
sunt kört wat ……e…….wat je nui-
men…..e…..verkeerntjederij !”  en dou  was 
t net of zien longen hailndaal leegluipen. 
Doar laifde op ôldere leeftied veur mie gain 
zunde is, antwoordde ik mit:  “Kin k joe doar 
mit filesetaaiern ?” 
“Dat mag !”  zee e opgelucht, mor geliek 
weer n beetje mistroosteg gong hai deur mit:  
“Wie haren vannommedag om drij uur n oaf-
sproak hier achter in t paark, …….mor 
….e…….zai is nait kommen!” 
“En nou binnen dij bloumen veur mie ?”,  
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reageerde ik ainegszins verwonnerd. “Nee 
man….hôl ze toch zulf op joen koamer, of as 
je dat nait willen, loaten wie ze din hier aar-
gens in ’t gebaauw zetten.” 
“Nee….!” reageerde Meneer van Dieken su-
biet. ‘Nee !’ op n menaaier woaras de echte 
Meneer van Dieken, dij waait wat e wil, in 
noar veuren kwam. 
“Nee en nog ais nee !”, zee e nogmoals.  
“Wanneer ik dizze bloumen op koamer heb, 
of as ze hier aargens in t gebaauw stoan, din 
kiek ik  der ieder bod tegenaan en dat herin-
nert mie deraan dat zai nait kommen is. 
Nee…….joe nemen ze mit noar hoes, kloar!” 
Ik kon Meneer van Dieken te goud om tegen 
te sputtern. 
“Hou wieder?”, vruig ik noa dizze bekentenis 
ainegszins nijsgiereg. 
“Wie hebben oafproat elke dinsdag- en vrij-
dagnommedag in t paark; dus wie wachten 
mor oaf !” 
En mit dat ‘wie wachten mor oaf’’ was oonze 
konversoatie oaflopen en zunder nog wat te 
zeggen gong Meneer van Dieken noar zien 
aigen stee. 
 
Zo gebeurde t dat ik sikkom drij week laank, 
twijmoal in de week, zunder  ain woord der 
bie, n boske bloumen mit noar hoes kreeg, 
want elke rais was Meneer van Dieken hoop-
vol votgoan mor mit n illusie aarmer weer 
thoeskommen. 
“Kinnen joe heur nait ais opbellen ?”, vruig ik 
de daarde week, want ik was der beetje mit 
aan. 
“Ik wait heur adres en heur tillefoonnummer 
nait ains”, zee Meneer van Dieken wat aan-
sloagen; “ik wait allain dat zai Geertje van 
der Loan hait en net as ik goud tachteg is. 
Mor………wie wachten mor oaf”, waren weer 
zien woorden en weer zat ik met n boske 
bloumen. 
 
n Dag of wat loater, dou ik tussen de middag 
de kraant aan t deurblaodern was, vuil mien 
oog op n advertensie onder de femilieberich-
ten mit as tekst: 
 
                In stilte ingeslapen 

       Geertruida Maria van de Laan 

op de gezegende leeftijd van bijna 84 jaar 
 
De advertensie was ondertaikend deur n 
executeur-testamentair en verder ston der 

bie dat de cremoatie aanderdoags om drij  
uur ploats hebben zol.  Ain beltje was vol-
dounde. 
Aanderdoags binnen Meneer van Dieken en 
ik der soamen hìn west. Hai het n mooi bos-
ke bloumen op heur kist legd. 
“Nou het zai toch heur bloumen had !”, zee e 
dou wie weer noar t tehoes gongen. “Mor wie 
haren t soamen nog zo gezelleg hebben 
kìnd, want t gaf weer n doul in t leven ! Mor 
joa……zo is t leven en t leven gaait deur !  
Wie wachten mor oaf !” 
Dat is t leste wat ik van Meneer van Dieken 
heurd heb. Twij doage loater is hai in zien 
sloap insloapen, zeuventachteg joar ôld. 
“t Haart was schoon op!”, zee d’hoesdokter. 
Mien vraauw en ik hebben hom bie t oaf-
schaid n schier boske bloumen mitgeven in 
zien graf. 
 
Trijnko Pelgrim 
 
 
Dit verhoaltje het joaren leden de 1e pries 
kregen bie de Grunneger schriefwedstried in 
Winschoot. 
Ik droag t nog voak veur as ik ais n oavend 
vullen mout veur verainens. Dit is ain van de 
sikkom 200 verhoaltjes dij ik heb. Mor ik bìn 
der beetje zuneg mit, want n aander gaait 
der nog wel ais mit aan loop. Doarom aaltied 
mien noam der onder. 
As direkteur van ain van de Winschoter ver-
zörgingshoezen (nou 5 joar in de VUT), dee 
ik elke vrijdagmörn n verhoaltje bie de bewo-
ners. Mainstied waren ze oet doeme zogen, 
sums zat der n klaain beetje woarhaid in, 
mor t belangriekste was dat wie even lagen 
konnen mit mekoar. 
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n WEDEMAN       
 
 
 
 
 
 
 
 
'Is der wat slims gebeurd?,' vragt Kloas aan 
de man, dij mit aarms over autostuur hìn ligt 
en haardop zit te schraaien. 
'Och', zee de man wat noasnötternd, 'wat is 
slim en as k joe t vertel din snappen ie t toch 
nait.' De auto van de man staait op n par-
keerploats, n èndje t bos in. Kloas komt hom 
over de madde, as hai mit hond zien doa-
gelks loopke dut.  
'Uh nou ja, k heb der niks mit van neuden, 
mor as k joe helpen kin?'  
De man laagt wat en zegt as n boer mit 
koeskillen, 'nee helpen, nee, dat kinnen ie 
nait, k mout t zulf doun.' En geliek begunt e 
weer te schraaien.  
'Hai', zegt Kloas, ‘as k joe helpen kin…bie 
zo'n verdrait.'  
'Nee’, snokt de man, ‘slim oareg van joe, dat 
ie mie helpen willen, dat troost mie eerlieks-
woar. Mor och', gong de man wieder, ‘ik en 
allain ik mout der deurhìn, deur dit verdrait, 
dit gemaddel en gespaddel.' n Sikkom vat-
tegjoarige man kikt Kloas hulpeloos aan.  
'Zol t n wedeman wezen?' dinkt Kloas, dij t 
even nait aan kin. Zo onder zien waark deur 
zit hai zien routswaarde verdrait hier in t bos 
oet te schraaien. 'Ja', dinkt Kloas, 'onder 
zien waark deur. t Is dunkt mie n raaizeger, 
as ik noar auto en nedde pak kiek. n Schiere 
strikke veur, biepazend lefdoukje op.'  
De man is broen van de oflopen zummer. 
'Of zolt van de zunnebaank', dinkt Kloas. n 
Luddek wit streepke zit over zien ringvinger. 
Op achterbaank van auto ligt n sporttazze 
haalfopen. Op n plakploatje, dij der opplakt 
is, staait: 'Jeugd voetbaltoernooi.'  n Poar 
wichterschountjes valen der zo wat oet. 
Wieder ligt der nog n swaart sportbroekje en 
voetbalsjaal woarop staait ‘F.C. ons dörp!' 
'De man is noatuurlek swoar overwaarkt', 
dinkt Kloas. Zeker wedeman worren. Zien 
waark, n gezin mit opgruiende kinder in de 
bongelleeftied.  
'Mien vraauw hè', zegt de man aan Kloas, 
'en ik wos t nait in t veuren. n Best wief, n 

goie moeke en din dit.'  
'Joa jong', zegt Kloas wat vrundelker. 'En zo 
inainen oet tied kommen, n haartaanval?' 
vragt Kloas.  
'Oet tied kommen??', zegt de man, 'was dat 
mor zo, of nee toch nait. O mien God wat 
zeg k nou', en geliek begunt de man te re-
ren, of der gain end  aan komt. Dikke troa-
nen stromen op zien handen. Kloas krigt der 
n kloet van in haals.  
'Het zai n aander?' vragt Kloas, as de man  
wat biekommen is. Nee, schudt de man mit 
zien heufd, as e stief op lippen bit. 'Hest  
doe n aander? ' zegt Kloas vroagend.  
'Was t mor zo', zegt de man.  Kloas hulpe-
loos  aankiekend.    
'Nou', zegt Kloas, 'ik snap der niks van.' Hai 
begunt zug kriegel te vuilen. Hai zuikt mit 
zien ogen zien hond, wil hom aanflòiten om 
deur te lopen. 'Joa', zegt de man aan Kloas, 
'dat kin k mie begriepen. Kom bie mie in de 
auto zitten, din zal k die ales vertellen.'  
As Kloas auto instapt let e zien hondje veur 
hom zitten. 'Was de wereld mor zo makkelk 
as  joen hondje', zegt de man en krigt n 
laagje op zien gezicht.  'k Bin n traauwde 
homo', zegt de man stoer. En der vot ach-
teraan, 'nait vot weer tou auto oetstappen. k 
Vertraauw die. Bist eerste in joaren woar k 
mien verhoal aan kwiet kin en k kom die mit 
gain vinger aan, wees mor nait baange.'  
'Baange bin k nooit', zegt Kloas, 'mit zuk n 
stoere hond bie mie.' Baaide kieken ze noar 
hond, dij Kloas veur hom hòldt. Ze kommen 
wat te laggen en in dizze lözze sfeer vertelt 
de man zien verhoal. Opgruid in n swoar 
òfgeschaiden gezin. Zundoags twij moal 
noar kerk. Van preekstoul òf wer hom al 
jong  induzzeld wat zunde en ontucht was. 
Hai ging mit jonges oet zien buurt  noar n 
man, dij n toentje haar aan de spoorliene. 
As zai wat mit de man 'speulden', kregen ze 
eerdjebijen, aans nait. Dij aigenste man 
bleek loater olderling te wezen in hervörmde 
kerk in dörp wiederop.  Hai wos van niks.  
Wur òlder, gong noar schoul en loater ho-
gerop leren in stad. Gewoon as elk aander. 
Schoulfeeskes, daanspartijkes. Hai kreeg 
verkeren. n Nuver wichtje was t, oet n gerif-
femeerd gezin. Zien toukomstege schoonòl-
len waren wies mit hom. Jong kon goud le-
ren. Wol van ales aanpakken in vekanties. 
En benoam, Grétha, heur dochter, haar 
zegd, 'zo netjes van je wait wel.' n Doetje 
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bie t kommen, n doetje bie t goan. Gain 
seks veur t traauwen, verloven, joaren spoa-
ren, traauwen. Drij kinder haren ze kregen. 
n Wicht en twij jonges. Groots en wies was 
e der op. Zin aan seks mit Grétha was mor 
moateg. Grétha docht voak, ach hai is mui-
de. n Swoare boan mout je reken en veul 
zörg veur zien gezin. Veur zien kinder n 
beste pa en ook veur heur n schiere man. 
En nog wus hai van niks. Tot.… tot e Heinz 
tegen kwam. Heinz was n openlieke homo. 
Goudlaags, vrundelk en aaltied kloar stoan 
veur n aander. Dij knipoogjes van Heinz, hai 
wer der verlegen van en mit. En dou… dou 
wus e t. Van dou of aan wur ales aanders. 
Aalgedureg wol e bie Heinz wezen. Hai nam 
hom mit noar hoes. Stelde hom veur as n 
mitwaarker van hom. Grétha en de kinder 
vonnen hom votdoalek  oardeg.  Nooit  
kwam der wat in Grétha op en de kinder wa-
ren nog te klaain. Thoes was t nou aal 'van 
Heinz veur en Heinz noa.' Tot Grétha n mo-
al zee. 'Hol toch op mit dien Heinz. Konst 
der wel verlaifd op wezen.' Wat dreunde dat 
deur in zien heufd. 'Dien Heinz… verlaifd… 
verlaifd.'  
'Wait ze t?', vragt Kloas, dij mor stil luusterd 
haar noar de man zien verhoal. Kloas duuf-
de zug hoast nait te verruiern onder t proa-
ten en docht: Proat mor, tou mor man, proat 
mor. Endelk kon de man zien verhoal kwiet. 
Kloas haar eerlieks mit de man te doun.  
'Nee', zegt de man, ‘nait van mie'.  
'Ze mout t toch waiten', zegt Kloas, ‘doar het 
ze recht op'.  
'Waist doe hou t mout?’ zegt de man. ‘t Is 
allemoal zo stoer en swoar. Kerk, mien 
waark, de buurt, de femilie. En din mien kin-
der, k wil ze nait kwiet. Ze zitten in heur bon-
geljoaren, binnen zulf aan loop mit heur ai-
gen prille gevuilens. Jonges zitten op voet-
ballen, bie ons in dörp. Stoere jonges en 
heur pa?'  De man bogt zug veurover en dut 
n kastje open, hoalt n swaart mapke der oet, 
woarop zien traauwring ligt. Oet t mapke  
hoalt e n foto en laankt hom Kloas over. 
'Kiek', zegt de man, 'dit is Grétha. Was t nait 
zo'n goud wief, din haar k ter makkelker mit. 
n Best en laif mins.' Op de foto staait n 
schiere vraauw. Ze dragt n parelsnoer om 
haals. Kloas krigt ter benaauwd van. Noa 
dat e wat houst het en daip oadem hoald, 
zegt Kloas,  
'Der mout toch proat worren, ook mit Heinz 

der bie, mit joen drijen.'  
'As der proat wordt, din is t mit zien twijent. 
Heinz is vleden week oet mien leven stapt', 
zegt de man. Hai gaait stil en bitter zitten 
janken. Dus toch n wedeman dinkt Kloas.  
As Kloas oet de auto stappen wil, zegt de 
man 'BEDANKT' en legt huil veurzichteg 
zien haand op Kloas zien aarm en zegt: 'k 
Goa dizze nacht op logeerbèrre sloapen.'  
'En wieder?' zegt Kloas.  
'Joa' , zegt de man mit rooie betroande 
ogen, 'en wieder….?!!'  
 
ANNE HOOGEBRUG     

 
 
 
 
 
Steerns 
 
Moane slept 
en vanoet swaarte hemel 
kieken doezend steerns mie aan 
Mit kop omhoog 
zuik ik op gevuil mien weg 
en vroag mie of 
houveul lutje stipkes 
der aan diszied eerde 
verdwienen in t duuster 
net as ik 
Zunder schienvat wordt t pas löcht 
in ruumte vaalt alles op zien stee 
Wied weg ropt n kou 
en kleurt de stilleghaaid 
Laiwe gef dröge regen 
wie griepen t mit ogen 
en hebben wìnst. 
 
Hanne Wilzing 
(Leoniden, 18 november 2009) 

 

 

n Snijpop langs de kaant van  
Blauwestadmeer 
legde testamentair vaast:  
Bìn ik nait meer, 
din loat ik niks noa, 
want zowoar, ik bestoa 
oet niks !  En dat zeg ik mor ain keer! 
 
Trijnko Pelgrim 
Ôl Pekel 
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Alles wat je hier lezen komt oet mien grode 
doem!! 

Jan Huttinga 

 

De dood van Vera R. 
 
(dail I) 
 
Ze schikte heur laange blonde hoar en leek 
noa n zetje tevreden.  
Make-up tiedens de dainst was verboden. 
Nou was ze de nachtdainst grotendails al-
lenneg, dus t zol kinnen. Ze dee n dun loag-
je lippenstift op heur volle lippen. Net nait 
teveul. Nou wast echt goud. Mor ach, veur 
wel zol ze dat doun? Bewoners sluipen en 
der lag mor aine op zaikenzoal. Ze besloot 
dat ze t veur zukzulf dee. 
Ze streek heur rok recht en dee t licht oet. 
Dou stapte ze de gaang in en luip rusteg 
noar de balie. t Geelachtege licht scheen 
overal zwak en allain bie die balie scheen n 
burolaamp. Ze legde heur  rollletje peper-
munt noast t schriefblad en knipte de com-
puter aan. Dou zette ze heur tas onner t 
buro. Met ain vinger vuilde ze dat de grode 
koamerplanten dreug waren. Ze gaf ze wot-
ter mit n òlde roodkopern gaitkan. 

n Monsterlek misbaksel. n Kadootje van n 
dankboare bewoner. Ze bekeek de over-
dracht en zag dat er gain bizunderheden 
waren. t Wuir n laange nacht. Op computer 
ging ze op zuik noar n radiostation.  Bie I-
tunes vond ze n radiostation, dat barokme-
ziek oetzond. Hail zachtjes luit ze Bocarinni 
oet  onzichtboare boxjes kommen. Ze pakte 
heur Mp-3 speuler en legde hom op t buro-
blad. Ze controleerde de batterijen. Dij wa-
ren vol. Ook dat was dik veurmekoar. t 
Klaaine microfoontje draaide ze rond en dou 
muik ze n testopnoame. Alles hekje perfek-
je. 
Dou kwam der n signoal en luip ze rusteg 
noar de zaikenkoamer. Mevraauw Hamstra 
mos plazzen. Vakkundeg huilp ze de sloa-
perge patient. Ze streek de vraauw veur-
zichteg over t grieze dunne hoar. Mit n zucht 
glee de vraauw wieder en daiper vot in dreu-
menlaand. 
Ze luip weer terug noar de balie en heurde 
wat gerommel in de keuken. Doar haar op 
dit tiedstip gain aine zoaken. Ze dee de deur 
open en wol t licht aanknippen. Zover kwam 
ze nait. Ain grode dovve dreun brak heur 
nekwaarvels en ze glee langzoam overzied. 
t Bleef duuster in de keuken. De deur ging 
langzoam weer dicht en wuir aan de gaang-
kaant dichtdrukt. Hail, hail eefkes, heurdest 
wat van voutstappen en dou kwengelde der 
n mandoline-concert over gaang. Heur 
nachtdainst zat derop. 
 
Harry Dubbeldam en Ester Edens keken 
mekoar aan. Vrouger waren ze n setje west. 
Smoorverlaifd was e op heur west. Mor dat 
was aal weer tiedstieden leden. Nou waren 
ze kollegoa’s en nait meer as dat. Dat docht 
Dubbeldam, mor sums begon t hom nog wel 
wat te steken as Ester heur mooie laange 
bainen zain luit. Of as ze bie hom langs luip 
en hai heur rook. Den mos e zuk bedap-
pern. Voak docht e dat ze t der om dee. 
Hom nog eefkes goud de kop roeg moaken. 
Ze kon hom lezen as n bouk. 
t Seniorencomplex stroalde wat oet. Dit was 
n opbaargploats veur òlde mensen mit geld. 
Alles zat strak in de vaarf. De oetgestrekte 
grasvelden gingen over in grode indrukwek-
kende rodondendronstroekerij. Dìn was der 
nog n dubbelde riege mit beuken. Op t 
hoofdgebaauw ston n eelsk torentje mit n 
klokje derin. Dit was geld. 
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‘Òldjes goan hier toch dood. Verpleegsters 
mouten juust in leven blieven’, motterde Es-
ter. 
‘Tja, haar ik ook docht’, zee Dubbeldam en 
keek nog ais rond. 
‘Mor, messchain gaait dat hier wel aans. 
Most nou toch ais kieken. Freylemabörg is 
der niks bie. n Beetje mit dien rollatortje 
deur rozentoen lopen. Eendjes vouern in de 
gracht. Verpleegsters achternoa zitten. Ik 
goa vroagen ofdat ik mie hier aal opgeven 
kin.’ 
Edens schudde wat mit kop. Heur òlde vlam 
was nog gain spier veranderd. Ze wis dat e 
der niks van mainde. Hai haar der altied van 
dij male proat op. 
‘Dit is wat aans as huize Veldzicht. Most ais 
kieken. Der lopen hier zulfs widde paauwen 
rond. As dat gain geld betaikent, dìn wait ik t 
ook nait meer. Laive toetpot nog aan tou.’ 
Hai luip dapper in de richten van veurdeur. 
Ester luip snel achter hom aan. Ze strompel-
de meer as dat ze luip. Heur hoge hakken 
waren nait bepoald geschikt veur de kobbel-
staaintjes, dij tot bie veurdeur lagen. 
‘Rimmetiek dut hier evenveul pien as bie 
“huize Veldzicht”, zee ze grimmeg. 
Dubbeldam nikkopte en luit heur veur goan. 
Haar e vrouger goud leerd, docht Ester. 
Wedden dat e noar mien achterwaark kiekt.  
Ze keek om en Dubbeldam gnees wat. 
Ze stonden in n grode roeme hal. Links en 
rechts waren zitjes. Der ston n groot aquari-
um en Dubbeldam schoot der votdoalek op 
òf. Haar e vrouger ook had. n Grode bak mit 
tropisch spul derin. Dizze bak zag der goud 
oet. Dat haar ook wat geld kost. Hier luip 
veurvast elke dag wel aine de boudel eefkes 
bielanges. Mor goud, hier was e nait veur 
kommen. 
n Vraauw van sikkom twee meter, kwam 
noar t twijtal tou. Ze zag wit om de snoet en 
ze dee drok. Ze luiten de koart zain en de 
vraauw begon votdoalek aan Dubbeldam te 
roppen. 
‘Goa mor mit, dìn breng ik joe wel noar t 
stee.’ 
Dubbeldam muik zuk lòs oet de knellende 
greep van de vraauw. Ze luip deur of ze niks 
heurd haar en baaide collegoas sjokten mit. 
Ester perbaaierde n proatje, mor de vraauw 
was over de toeren. Dubbeldam kreeg aal 
gaauw in de goaten, woardat t aalmoal ge-
beurd was. 

Deur noar keuken ston open en der was n 
lint veurspannen. Binnen in keuken, was t 
kroakhelder. Op de vlouer lag n vraauw in n 
vrumde bocht. t Heufd muik n vrumde houk 
mit de rest van t lief. Heur laange blonde 
hoar lag as n stroalenkrans. Ze zag der vre-
deg oet. Allenneg boven heur mooie wenk-
braauw zat n male snee. Langs heur sloap 
zat bloud. Op de vlouer lag n plas bloud. t 
Was oetsmeerd tot aan boetendeur. De 
laange slinger-om-de-mast keek en begon 
te schraaien. Dikke troanen en Ester dee 
heur best om t mìns wat te bedoaren. Dub-
beldam begon n proatje mit de techneuten. 
‘Veureerst kin ik der nog nait veul mit. Ze is 
mit de kop tegen dit aanrechtblad aanknapt. 
Mor dat je doar nou direct de nekwaarvels 
van kapot hebben? Ik wait t nait Harry. Boe-
ten lopt n paauw mit bloud aan  steert. Ik 
denk dat t daaier binnenwest is in keuken en 
de boudel goud versmeerd het. Dat zol be-
taiken, dat boetendeur openbleven is. Nou 
mouten we dat widde kreng ook nog van-
gen,omreden dat e n getuge is. Grapje Har-
ry, grapje. Serieus, zo is t goan denken wie. 
Aine het heur n bats in nek dekt. Mit kop 
tegen schaarpe raand van t aanrecht. Bom, 
hier neervalen. Doader gaait noar boeten. 
Boetendeur blift openstaan. Roodborstje 
huift nait tegen t roam te tikken. Lopt zo 
noar binnen. Krigt zien stukjes brood nait. Is 
den vergreld. Smeert mit de veren deur t 
bloud en gaait weer noar boeten. Den kom-
men onner mörgentied schoonmoakers. 
Ach, wie kommen der wel achter.’ 
Harry keek. Dizze vraauw was mooi, ook al 
was ze zo dood as n pier. Sereen, was t 
woord wat hom in de zin schoot. 
‘Dou mor deur en den wachten we t boudel-
tje wel òf.’ 
Hai ging noar de vraauwlu tou en keek noar 
de lange wapper. Ze was weer wat tot be-
doaren. 
‘Wel het heur vonden mevraauw…?’ 
De vraauw stoamelde wat. Harry Dubbel-
dam haar nait veul geduld mit dizze jankerd. 
‘Zai wuir woarschaauwd deur de schoon-
moakers vanmörgen’, zee Ester. 
‘Ik heb de noamen aal opschreven.’ 
‘Is hier ook aargens even n koamertje of n 
stee, woardat wie eefkes proaten kinnen. 
Mevraauw….. nou heb ik nog joen noam 
nait heurd.’ 
‘Stallinga. Diena. Wie kinnen wel even noar 
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mien kantoor goan. Of mien kantoor, nou 
ja, t kantoor.’ 
Ze luipen gaang deur en ze opende n 
deur. t Ston op deur. op n bredje. Kan-
toor. 
In ain keer roak, docht Dubbeldam. Hai 
keek Ester aan. Mor dij keek expres aan-
der kaant op. 
Ze gingen zitten aan n laange toavel en 
de vraauw beredderde de boudel. Der 
was niks te bereddern, omreden dat alles 
hier spic en span was. 
‘Wat kin je mie vertellen over……’ Hai 
knikte mit zien heufd in richten van keu-
ken. 
Ester haar aantaikenblok kloar. Der ston 
aal genog opmaggeld. 
Vraauw Stallinga begon. 
‘Heur noam is Vera Reker..’ 
 
(wordt vervolgd) 
 

 

 

 

LABYRINTH 
 

In dokege flarden 
    Verdwoalen òf en tou mien woorden – zuikend 
    noar n uutweg 
    in t labyrinth van mien gedachten 
 
De wind – joa de wind 
    Zolaank t neudeg is 
    wil ik de wind wezen 
    under dien zojuust ontwoakte vleugels 
    Om die nait vleugellaam te zain 
    Die staark moaken 
    om bie windstilleghaid die te loaten zweven 
    op aigen kracht 
Sumtieds zai ik die fietsen 
    Dien pakkiedroager volstougd mit begoazie 
    Slingernd 
    Moar veurdat ik die roupen kin 
    Stapst doe òf 
    om mie te vroagen – te helpen 
    dien snelbinders aan te sjorren 
    Din – radder as n knipoge 
    ontglipst mie weer 
    In tied dat ik mien pad 
    vol stiekeldoorns en obstoakels nog òfloop 
    wachtst doe alweer – laggend 
    dien pad van rozen veur die 
    En doe – doe fietst –  
    Zò vol leven – t leven in 

Din zweefst doe  
    weer n wiekslag wieder 
    t open veld in 
    terwiel dat ik – aigenlieks – soamen mit die 
    de peerdebloumpluusters vot haar laggen willen      
    Ik wol die dailgenootje moaken 
    van mien aigen oogst aan ervoarens 
    Mor doe zaaist op dien aigen menaaier 
    Summege zoadjes verwaaien in de wind 
    Mor t grös vindt holvast 
    in moudertje eerde 
Ik vuil mie 
    As de haarfst – 
    koal en kleurloos in schemern 
    astoe die mui daanst –  
    licht as n veertje 
    op dien aigen waarme zunnestroal 
Kom en licht mie bie 

astoe òf en tou uut rusten wilst 
hierzo – op t zaachte mos –  
in de koulte van de vrouge mörgendaauw 
Ik vuil mie óók licht 
mor te zwoar bevonden 
om die bie te lichten 
Mien grootste kracht – schuult ja 
In mien zwakhaid veur die 

Betovern 
 bie dien stille laag 
 Zichtboar as de snij –  
 dij de nacht veraandert 
 in ain widde verblinnende mörgen 
Oadembenemend 
 As ik die ontluken zai 
 as noa n laange wintersloap 
 under de widde snij vandoan 
 En doe opvaalst – onopvalend 
Ik verdwoal en verdwoal 
 En ik zuik die – aalweg weer opnij 
 mor doe bist nog gewoon te dichtbie 
 Ik run – uut alle macht 
 mor run nait laangzoam genogt 
 dink ik 
Zugs doe 
 Bie zetten zel ik die vroagen mouten 
 Mien raaizegids te wezen 
 In mien aigen labyrinth -  
 Drij moal 
 Mien KIND 
 
Kin n mins oeit –  
t schierste mor ook t alderstoerste 
wat joe overkommen kin – 
verwoorden?  
 
Joyce Bodewes 
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Gold en snij, vot! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Geert zit op t puntje van zien stoel veur de 
tillevizie, zien ogen worden aal groter en 
groter. Op t toestel wordt 10 kilometer 
scheuveln oetzonden, ien de scheuvelarena 
van Vancouver, aner kaant Canada. Geert 
kiekt voak niét noar dit sportgedoe, hij kan 
der gevoelsmoateg niet zo best met om-
goan. t Is apmoal te eerns worden, te zwoar 
beloaden, te dúúr ok! Dat numen ze dan 
nog wel Olympische Spelen, mor met 
‘spelen’ het t niet veul meer te moaken. 
“Geld regeert” en doar wordt t wel beter, 
mor niet pretteger van… Nou is e met n dör-
stege keel van boven kommen, zien vrouw 
Harmke zit ien heur aarmstoel te puzzeln, 
de TV stijt aan. t Vannijs schier moaken van 
de scheuvelboan is net doan, der kommen 
nog twee ritten. Geert is der doch mor ies 
goed veur zitten goan en het hartkloppens 
kregen van Bob de Jong die eerst aal mor 
achter n Noor aan ree en toen op haalf-
scheid zien liet wat e eerst niét zien loaten 
kon: nog haarder scheuveln… En as leste 
poar op t programma stoan Sven Kramer 
(aandreven deur Essent, as dat gien 
‘doping’ is…) en n Rus Skobrev, dat moet 
dan de golden race worden. Doar hebben 
die commentatoren veur de TV ok al hoast 
hikhakkerij over, ze loaten ieder bod goed 
merken dat 3 eigelks 1 te veul is… Doar kan 
op bezunegd worden. As Sven Kramer beter 
ien zien slag komt en die vervelende streep 
achter m blift. zit Geert al hoast op e vloer-
bedekken. Harmke het m al n zet ien e goa-
ten:  
“Geert, Geert! Ontspan die nou es, jim gijt 
der veuls te veul ien op, das niet goed veur 
dien rikketik!”  
Geert heurt heur wel, mor niét wát ze zeit. 
Die Kramer ridt sikkom n pion onnerstebo-
ven, springt der over hènne en gijt as n roa-

zende op pad noar de 7 km, nog 3 te goan. 
Die opperaanvuurder aan e kaant, Gerard 
Kemkers, krigt tillefoon en slagt de hannen 
veur t gezicht, n maal bericht ien e oren! Hij 
holdt nog wel contact met Sven as die veur-
bij komt, de vuusten hènneweer schuddend, 
mor briefkes schrift e niet meer. En ja, dan 
wordt t aan t ènd net “Pension Hommeles”. 
Smeets het t niet meer, zien sekondanten 
worden baloreg, t publiek op e tribune zit der 
bepoald gien feestje te vieren, d’arbiters ver-
goadern op t ies en Kramer zölf begunt met 
brillen te smieten…. Over die Rus, die Sko-
brev die doch ok goed reden het, heur je 
niemand meer.  
Geert perbeert nog wat thee uut zien glas te 
drinken, mor dat is al laank leeg, opdreugd 
ok aan e binnenkaant. Kikt e n moal recht-
streeks noar dat Olympisch gedoe, gijt t vot-
doadelk mis. Gold? Vot! Noar Korea, is zo’n 
lutje opdonder der met van tussen, de noam 
kun je niet ies goed uutspreken… 
Harmke het heur puzzel hoast kloar. “Wat is 
dat doar veur spultje?” vragt ze aan Geert. 
“Nou”, en Geert moet even slikken, “die 
Kemkers, die verdulde coach, die is zakt 
veur zien eksoamen “verkeersagent”. Hij het 
zien pupil Sven de verkeerde boan opstuurd 
en nou is de hieleboel ien e tuus… “ 
“O”, Harmke is niet zo gauw van heur stuk, 
“bennen zeker n bult amtenoaren doar ien 
Canada dat ze doar zo’n punt van moaken, 
apmoal lutje lettertjes zeker. Die Kramer 
scheuvelt doch t allerbeste? Wat n gesoes, 
en dat hiet dan ‘De Olympische gedachte’… 
Wil jim nog wat te drinken hebben?” 
Dat liekt Geert niet zo’n gek idee. Hij vindt t 
wel genoeg, dat domme gerevel en de lutje 
boeketten bloemen veur de winnoars doen 
de deur dicht. Wat n overtrokken toestand. 
Moakt zo’n scheuvelheld n uutglieder, al of 
niet op aandrang van zien trainer, is de we-
reld direct te klein. Dit al te zekere gold ver-
duveld snel votsmolten… Geert pakt zuk op 
en gijt nog even buten kieken of e zuk nog 
uutleven kan bij t snij vegen, mor nee, dat 
smelt al net zo gauw as dat Kramergold… 
Zaand derover! 
 
Bé 
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Direkteurszeuntje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hendrik- Jan was op legere school n klouk-
haans eerste klas. Aiveg hoantje veurste. 
Aaltied klebbe open. t Aaltied beder wai-
tend. Jonglu mogten hom nait lieden, luiten 
hom as t evenpies kön, links liggen. ‘Bij ons 
in Beverwijk…,  doar kwam e vot - ,of bij 
mijn vader thuis…’ 
Op school was mester Huusman der euvel 
mit an. Gain meens wol noast hom zitten. 
Werren flaauw van zien geplaas. Van t leren 
kwam din nait veul meer. Aalweg revelde 
Hendrik- Jan deur t verhoal van mester 
Kloas hin. Hou voak dizze hom ok woar-
schaauwde. Dij vint wis der bie hom ja niks 
van. As je hom leuven mogten, konnen ze 
hom beder veur klazze zetten. Ok in t speul-
ketaaier mozzen ze zien referoaten aanheu-
ren, teminnen as je bie t jong in buurte ble-
ven. 
Els zöchde zoch din ok wat aander diever-
doatsie. Zat werren ze van dij knuppel. Sneu 
genogt was e t zeuntje van directeur van 
ploatselk eerabbelmeelfebriek, van dij gevol-
gen kinder opdroagen was, zoch zo waai-
neg meuglek mit dij wiesneus op te holden. 
Kon voader zien boan ja wel kosten. As ze 
heur netuur opvolgden, zolden ze dij maal-
hibbel t broasken wel veur ains en aalmoal 
ofleren. n Duuk in t woater van t kenoal ston 
al tieden op t pergram, mor t jonkvolk kon t 
zoch nog nait recht aineg worren. Paardie 
maalkoppen wollen hom laiver in febrieks-
koelen verdwienen loaten. Under t schoem 
vonnen ze hom ja nooit weer. 
Gelokkeg bleef t aalmoal bie proaterij, aans 
was görde ja goar west. Zo kabbelde  
schoollevent zaachies verdan, in hoop dat 
Hnnerk- Jan in loop der joaren doch echt 
wat lozer worren zol. Dat bleek zoch oet.  

In viefde klazze draaide t jong om as blad 
aan boom. Woar t aan legen het, Joost mag  
waiten. Mester Jansma kon der wel ais n 
bult aan biedroagen hebben. n Knoap oet 
aigenste kontraainen, dij toal van dizze aan-
was schienboar beder begreep.  
Hinnerk- Jan het school in aalsgeval mit 
goud gevolg deurlopen en mog wieder leren 
op HBS. Doar bleek zoch oet, dat e n goud 
verstaand har en binnen gestelde tied har e 
zien diploma in buutse. Göng noar akkede-
mie in Stad. Woar e bleven is, wait k nait, 
mor k heb heuren verluden, dat e nou ain of 
aander bankdirekteur wezen mout. Zel zien 
kost wel nuver veur t kaauwen hebben en 
zoch in dizzen veurvast nait vergeten heb-
ben. 
              
Roel van t Knoal 
7 september 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druppels 
 
stoareg vaalt 
de regen 
dikke druppels 
hangen 
aan t glas 
stribbeln  
even tegen 
zuiken den  
elks heur 
aigen pad 
glieden  
links en den  
weer rechts 
mor wel 
langzoam 
noar beneden 
t liekt wel of 
ze laiver 
boven bleven 
en t valen 
n vergizzen was 
 
Henk de Weerd 
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SPEULEN 

 
 
“Speulen”, ain van de belangriekste woor-
den dij n mìns tot zien beschikken het, in 
zien kinderjoaren, mor ook loater, veul loa-
ter. Toch wordt t woord misbroekt, kiek al-
lain mor noar t mediageweld dat lösbarst as 
d’Olympische Spelen holden worden, ain-
moal in de vaaier joar. En wordt der ook nog 
onnerschaaid moakt tussen Zummer- en 
Winterspeulen…Ain grode commerciële tou-
stand (zeden we vrouger aaltied dat ze al-
lain mor in communistische landen aan in-
doctrineren deden….) En as der n Oranje 
bobsleestuurder zien verstaand gebroekt en 
nait mit zien drij plouggenoten op dij idioot 
gevoarleke boan sleetje rieden wil, wordt e 
de grond inboord. Hai mout zok nait aanstel-
len en ‘crashen’ heurt der ja bie… 
“Spelen”, doar hebben we t over…. 
Speulen ontspant, speulen moakt je rieker, 
speulen moakt je sosjoal veerdeger, speu-
len moakt je weerboarder. Dat begunt al in 
de waige, in de kinderwoagen, in t looprek 
en dat gaait wieder op schoule. Veur mie 
was dat vanzulf voetballen in wat veur ver-
schienen ook, mor ook “kinderspelen” op 5 
maai, puzzelrit op fietse op d’ULO (al heb-
ben we doar zulf wel n aandere draai aan 
geven as de bedoulen van de leroaren 
was…), kloaverjazzen op kweekschoule…. 
Mor ook achter t hoes n tente moaken van t 
grode rik, matten of loakens derover. As t 
regende, joa, dìn pas bleef je in hoes. Wer-
den stoulen in keuken op n riegje zet, dat 
wazzen de hoezen. Kreeg k n stoapel koar-
tjes van moeke, schiere scholdertazze der-
bie, pedde van opa op kop. Was k postbode 
en smeet ik bie elk hoes wat koartjes deur 
gleuf van braivenbuzze… Ging k loater in 
elk hoes kieken wat veur koartjes t wazzen, 
wat derop ston, of wat veur postzegel derop 
plakt was… Of wie gingen op t zaail in de 
veurkoamer mit bromtolle aan loop, prach-
teg zingend geluud. Dou wer ook ik 
‘supporter’ van de Tour de France en knipde 
ik d’oetsloagen oet de kraande. Dij stonnen 
aaltied hailemoal derin, van nummer ain tot 
en mit nummer lest. Ging ik ale noamen op 
pepiertjes schrieven, volde ik ze op, dee ik 
dij in n lege schounendeuze en gooide ze 

aalmoal deurmekoar! En dìn was t grote mo-
ment aanbroken: Ik keek d’aandere kaande 
op en pakde dìn ain van dij pepiertjes oet de 
deuze. Dat was dij dag nummer ain: Faan-
hof, Voorting, Hassenforder, Caput, Des-
met… Doar kon ik toerloos mit bezeg we-
den. Speulen was veur mie ook, as t regen-
de, of soavends bie donker, Mens-erger-je-
nieten, of sjoelen en dammen… Loater 
kwam doar “Monopoly” bie, of veur in stee. 
Tillevizie kwam in joaren zesteg op batterij 
en dou wer t doch wel aans. Je wazzen ook 
older worden en wiezer, mor doar mos wel 
veur leerd worden. Speulen bleef je doun, al 
was t bevöbbeld blokje voetbal op d’Oosterd 
in Scheemde, as we aigelks op weg noar 
hoes wazzen. Speulen in t zwembad, op t 
sportveld, bie t kenoal (woar asmits t begrip 
‘speulen’ te veul oprekt wer: boompkes dij 
kepot gingen, dreuge baarms dij in braand 
stoken werden…) Speulen in hoes mit de 
kat, op schoot of in de nek, speulen mit de 
fietse, mor dat leste was tegen t zere bain 
van pa. “Fietse in schure, das gain speul-
goud!” Op kweekschoule in Winschoot ston 
der veuls te waaineg speulen op t rooster, 
mor doar vonnen we wel wat op: klaplopen 
en dìn biljarten bie Voorthuus aan d’Maarkt. 
Of kloaverjazzen in lunchroom van Dei-
man… Paardij kwekelingen speulden mit de 
laifde, haren allain mor oog veur mekoar, 
zagen aans niks meer, proefwaark of gain 
proefwaark….. Was ook n joar mit keuzeles-
sen, doar kon je joe oetleven bie Neder-
lands mit Egmond: speulen mit toal, mit 
woorden… 
Dat speulen ontspande, het mie rieker 
moakt, sosjoal veerdeger, weerboarder. 
Loat ik nou bie d’Olympische Spelen t idee 
hebben (en dat is mién idee…) dat t nait 
ontspant, dat t nait eerlieks rieker moakt, 
nait aaltied sosjoal veerdeger en ook nait 
weerboarder. n Grode poppenkaaste mit 
schiere sport dij sikkom onzichtboar roakt 
tussen en achter ale commercie. (Hebben 
we t nog nait ains had over ‘doping’…) En 
zowat mout dìn veur grof geld noar Neder-
land hoald worden? 
 
Jan Blaauw  
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Mien Laifste Stee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der is aaid stilleghaid as ien kerk op n deur-
deweekse dag.  
Ook nou as k laangs t smaal fietspadje, 
even voart moakend, helgen van t holten 
tiltje op fiets. Wottervogels swiegen votdoa-
delk as dij mie gewoar worden. k Stop op t 
vlakke dail, midden boven t moar, bie plaank 
doar n stukje oet verswonnen is geliek n röt-
te koes.  Kiek om mie tou en zai van mie vot 
swimmende ainden en wotterpiekjes. 
As n verkenner oet t leger loat ik mien blik 
rondwoaren over wiede omgeven. Over t 
wotter liek onder mie. Levensoader oet 
vrouger tied en nou trug brocht tot òfwottern, 
vis- en wottervogelverblief en voarweg veur 
n aindoadege tourist ien n kano. Peddeloar 
loat t raanke bootje over t moar zigzaggen 
geliek n joagende snouk onder wotter hinne-
weer schait. n Ainzoame viskerman, doe-
knekt as n raaiger ien onderwaal, aargert 
hom onverzains aan wottertourist, mor blift 
noar dobber loeren. 
Den woart mien blik over gruine, hier en 
doar n beetje glooiende velden vol schoa-
pen en heukels. Ien klaaine legertjes lopen 
dij te groazen as of heur levent ter van of 
hangt en zai nog ain moal goud vreten eer 
ze stried iengoan. Lekkere roek van nijskes 
maaid gras, aanlangd deur  n poestje zum-
merwind, dringt mien neusgoaten ien. Dij 
komt van n veld even wiederop vandoan 
doar gain legertje vee marcheert. Doar lig-
gen swoaden gras te dreugen geliek riegen 
platte zaarken op n stadse begroafploats. 
Nog wieder vot, ien verte, liggen olle boe-
renploatsen, plat en braid ien t wiedse land-
schop, krek of ze der hìn kwakt binnen oet 

lucht wied der boven. Bie t aine nijmoodse 
veebedrief liekt t krek aansom. t Is net of dij, 
triesterg en koal as n molbult, vanoet grond 
omhoog drukt is. 
Hail wied vot, rondom mie tou, torentjes van 
n haandvol kerkjes; vermoanende vingers 
ien t Grunningerlaand. Dij waren vervast te 
klaain den woarschaauwens hielpen nait 
genog en bewoakers van t geleuf  worden 
nou zölf bewoakt deur monementendainst. 
En ook vergroetjen van t landschop konden 
dij nait tegenhollen. n Rieg hoge stoalen 
masten - mit koabels, dij as n feestslinger 
deur t landschop ophongen binnen - over-
vleugelt aal t overge. Veuroetgang is nait te 
stoppen.  
Der wordt over proaten doan dat ter eer-
doags vannijs zo’n guirlande bie komt. Ook 
zol der nog ain – n koabelstroat nuimen poli-
tici dij - onder grond deur kommen. 
t Wordt ter nait mooier op hier bie t Holten 
Waigje achter ien maiden, mor nou t is nog 
aaid n oase van rust.  
t Is en blift mien laifste stee.  
 
 
Nane van der Molen 
24-02-10 
 


