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Krieg je hom mor nait te pakken?                  
Kin wezen dat  flash player nait installeerd 
is.  Goa noar : 
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Vlag oet ! 
  
  

'Kreuzekiekers' mit nkander, 
Drijkleur mout dommit in top 

Aal viefentwinteg moal ons 'Kreuze' 
Kerel op peerd, t kin nait op 

  
  

n Schiere stee op Internet 
Veur Grunnegers, groot en klaain 

Veul verhoalen, gedichten, verskes 
t Is doar aalmoal op te zain 

  
  

Nijsgiereg kieken wie aaid oet 
Wat veur nijs der komt te stoan        

Èlk wordt aanpeerdjed om te schrieven 
n Dieverdoatsie, mit n laag en n troan            

  
  

k Filesetaaier de 'Redaksie' 
Stief bedankt veur joen veule waark 

Soam ons Moudertoal in stand holden 
Want mit nkander stoan wie staark !    

  
  

Fennie F. G. Croeze-van Til  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

25 Moal {n onwies gedicht} 

 
Vaalt nait mit 

veurdat riem der in zit 
t staait din wel hier 

op schaarm pampier 
allinneg veur n bliever 

n vaastholde grunneger schriever 
biet mie in ledders as t mout  

mit stip, k goa veur goud 
dat gait ja, zomor nait 

ain, twij, drij zoas dat hait 
lebendeg oet mien kop 
staait der nog niks op 

swait en troanen 
gedicht of verhoal 

wat is der aan de haand 
mien kop braandt 

van zoveul “kreuzekeuze” 
vieventwinneg moal zulfde leuze 

aalbaaiden fileseteerd 
n grunneger webstee meer as weerd. 

 
Anna de Vries-Maarhuis 
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K(R)EUZE (25) en t Grunnegers 

 
Positief denken, ook in t 
Grunnegers. Doar is noar 
aanlaiden van de 25ste K(r)
euze ook wel n reden veur. 
Dou wie dik vaaier joar le-
den mit ons rondzendbraif 
begonnen, haren we gain 
sekuur idee hou t wieder goan zol. Eerst 
mor doún, kinnen we doarna aaltied deur-
goan mit prakkezaaiern.. Rondzendbraif 
werd n dikke rondzendbraif en webstee 
kwam sentroal te stoan. Veurnemen om 10 
braiven in t joar te moaken, doar kwam niks 
van, 6 was t maximoale aantal, elke twij mo-
and, ook op webstee www.kreuzekeuze.nl. 
Dou wol k tussenliggende tied overbroggen 
mit Kreuskes…. Kreuskes kwammen, kreus-
kes gingen, k haar mien haand overspeuld, 
al zit k nog aal te brouden op n waarkboar 
alternatief. t Ekstroa podium veur lu dij 
geern Grunnegers schrieven (willen), is in 
elks geval gainain moal leeg bleven. Verho-
alen, gedichten, verskes, dörpshistorie, toal-
beschaauwens, ofwizzeln zat. Das mooi, 
das hail schier, das muite weerd.  
Doch blief k n twievelkont, wil k aaltied meer 
as dat deroet komt. Wat mie stekt, is dat de 
toalverschaidenhaid nait voldounde oet de 
vaarf komt. t Grunneger streektoalgebied is 
nait allenneg Fré Schreiber zien Grunne-
gers, of t Oldambtsters van Simon van Watt-
um en van mie… Ook t Westerwols heurt 
derbie, binnen wié even bliede mit lu as 
Hanne Wilzing. En t Stad Grunnegers (wat 
veur Grunnegers????) en t Westerketaai-
ers, pardon, t Westerketiers, zo as dat deur 
Stichting ‘Mien Westerkwartier’ goud en 
geef onner d’aandacht brocht wordt, mit 
films as “Die van hiernoast” en benoam ook 
meziek. Denk mor ains aan dij schitternde 
spaigelploat van ‘Westkaant Stad’ mit as 
spilfeguur Gert Sennema. Mor woar blieven 
de verhoalen en gedichten ien t Westerke-
tiers? Woarom wordt der zo waaineg in-
stuurd noar Kreuze? Woarom mout t Wes-
terketiers allenneg mor ien t Westerkwartier 
en op webstee van t Westerkwartier n stee 
vienden? Woarom kommen aner lu oet 
Westerwolle of oet Knoalstreek zo stoer mit 
schriefwaark op de proppen bie Kreuze? 
Woarom is t Stad-Grunnegers nait dudelker 
te vinden op de Kreuze-bladzieden? Of heb-

ben w’aalmoal ons aaigen stee inricht en 
vuilen w’ons doar allain mor thoes? Denken 
we “Loat dij aander mor bie mie kommen, 
denkst doch nait dat ik noar dij aander tou 
goa…”? Woarom wordt de Grunneger 
Schriefwedstried elk joar zo steriel organi-
zaaierd deur Stichting ‘Grunneger Toal’ en 
d’openboare biebelthaiken? Woar blieven 
de ‘dwaarsverbanden’? Of binnen we doar 
al zo aan wend, ainmoal in t joar, dat we 
omvalen van muide weden as we aan twij 
moal dénken? Of mout der aaltied n wed-
stried van moakt worden mit priezen, opde-
borstklopperij en kinnesinne? As t zowat 
wordt as “Westerketiers allenneg veur Wes-
terkwartierders”, of “Knoalsters allain veur 
Knoalsters”, dìn begunt streektoalschrieverij 
verduveld veul te lieken op navvelstoarderij, 
lééft t nait, zo as t leven kìn! En woar is aig-
lieks onze nije ‘Streektoalfunctionoares”? 
Wie kriegen doar veuls te waaineg van mit, 
of ligt dat aan ons zulf?  
Nou ja, woar k in elks geval bliede mit bin, is 
mit “Grunnegs Goud” van Bouwe van Nor-
den en zienent in t Dagblad op dinsdag. k 
Vin nog aaltied dat ook t Dagblad meer 
streektoal in heur kolommen stoppen kìn, 
mor asmits mout je tevreden weden mit n 
haalf aai, beter as n lege dop. En RTV 
Noord? Enkeld moal n dikke tiene, mor voak 
n lutje zeske of n dikke onvoldounde…. Dat 
het ook te moaken mit dat Grunnegers van 
Schreiber dat elke dag (mor nait op zun- of 
zotterdag…) deur Olaf Vos as ainegste 
Grunnegers prezentaaierd wordt. Verneuke-
rij! En de Noordmannen dìn? Schiér of en 
tou, mor voak ook n bult gekwedel, tegen de 
klippen op. En ik mor denken dat Grunne-
gers zo veul mit zo waaineg woorden zeg-
gen kìnnen….  Of hebben w’aalmoal aal 
meer woorden vanneuden om aal minder te 
zeggen, in onze streektoal? En dut Kreuze, 
aal dikker, doar ook aan mit?  
Och, loaten we nou eerst mor ‘verzulverd’ 
weden deur dij 25x Kreuze, kinnen w’over t 
‘gold’ ien toukomst nog genog kopschra-
ben… 
 
Jan Blaauw 
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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 
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 
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rötdag      
  
 

 

Ie hebben dat misschain ook wel ais 
dai doagen dat niks wil vlotten 
As joe smörgens oet bère kommen 
Verneem je t al  nareg tot op de botten 
 
Vanof dai tied gaait alles mis 
t is stainkold kaggel is oet 
melk veur Brinta is kepot 
en der is in t haile hoes gain stoet 
 
Kovvie den mor, stik, bus is leeg 
en thee krieg ik nait deur mien ströt 
ie hebben vrezelke  honger en dörst 
Haalf aacht der is nog gain winkel lös 
 
De hond wil nait noar boeten  
En schit in tied op vlouerklaid 
stront rakken en dat op lege moag 
ie snappen wel dat dat nait gaait 
 
t is zotterdag, intied kwart veur aacht 
d’ochtendkraande  komt intussen 
veur ik hom heb, het hond hom verropt 
Ik goa weer op bère …..welterusten 
 
Cor Uildriks 
 
 

Aanroaken 
 
Luddek  
stést in d hörn 
rugge recht, kop omhoog 
kikst gezelschop in 
Hest reerd 
en as k dien ogen vin 
schutst vol 
Swiegend protend 
kiek ve ofgrond in 
Wil t? 
t Mout ja 
Mit haand vrief ik dien scholder 
man k haar die  
mit baaide aarms 
stief vast holden mouten 
 
(2 feberwoarie 2009) 
Hanne Wilzing 

 
 
 
 
 

Steveltjes. 
  

Juffraauw Stientje dut aldernoast heur best 
om klain jopke zien steveltjes  
aan te trekken. Noa veul gewurg zegt Jop-
ke  
" Juffraauw ze zitten om verkeerde vout" 
Mit nog meer muite en gestìn krigt juf stevel-
tjes weer oet en weer aan, ditmoal om guie 
vouten.    
"Dit binnen mien steveltjes nait"   zegt Jop-
ke. 
Juffraauw, zwait over t haile lief, bit zuch op 
lip mor wait zuch oardeg te bedappern  
om nait oet te vallen tegen lutje jong. 
As stevels weer oet binnen zegt Jopke  
"Ze binnen van mien bruiertje, mor moeke 
zee dat ik ze aan mos" 
t Schraaien stait juf noader as t lagen, mor 
steveltjes goan weer aan. 
"Woar binnen dien hansen Jopke" vragt juf. 
"Dij stop k aaltied veur in stevels"  
 
Toustuurd deur Free Westerhoff 
 
 

Zummer 
 
De zun kikt mie 
wat diezeg aan  
as k in de vrougte, 
ook woazeg nog 
van t minne sloapen, 
de nije dag aankiek. 
De lucht vaalt  
pislaauw  
op mie deel  
bie d’eerste stap  
noar boeten. 
D’ol man van t 
padje achteroet 
komt weer  
as elke dag 
op fiets veurbie. 
Zummer, hèn, buurman !, 
ropt e noar mie. 
Hai het weer es geliek. 
 
Henk de Weerd 
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Bezzenjannever 
 
 
 
 
 
 
Aiglieks was Geert n week of wat leden nog 
bie opa west veur n bak kovvie. Mor non, 
begun jannewoarie, wol e der toch ook hèn 
op nijjoarsveziede. Dit moal mit zien vraauw. 
Dai har der ook wel zin in um weer ais noar 
opa te goan. t Was der aaltied gezelleg.  
Zie von opa n moderne man. Non ja, of dat 
zo was, is nog de vroage. Loaten we zèg-
gen dat opa nait aine was dai achteraan 
luip. Geert wus, toun vrouger de televizie op 
de maart kwam, dat zien grootolders 
d’eersten warren dai aine kochden. Op 
woensdagmiddag kwammen ale kinder oet 
de buurt televizie kieken. En gain dubbeltje 
betoalen, zo as t bie andern wel gebeurde, 
mor gewoon vergees. 
Opa was ook ain van d’eersten dai n plof 
har. n Berini. Hier mot wel zègd worden dat 
opa mit zien lèste plof n verkeerde keuze 
doan het. n Rap, aine mit drij versnellens. 
Hail kirrelachteg hor, doar nait van, mor opa 
kon der nait mit overweg. As e ainmoal n 
beste gang op de kedde har, was t gain pro-
bleem. t Venien zat hum in t wegrieden. Opa 
gaf te veul gas en dan vloog hum t veurrad 
aaltied n ènde umhoog. Hai stoiterde dan 
nog n moal umhoog en umdele en vot was 
e. t Was n vermoakelk gezicht en elk en ai-
ne ston te kieken as e weg ree. t Kon opa 
niks schelen. 
En non gungen Geert en zien vraauw bie 
hum op nijjoarsveziede. 
Opa was in t achterkoamertje. Hai ston op n 
stoule. Televizie op volle staarkte. Op n 
Duutse zender netuurlek. Hai zee aaltied dat 
e dat net zo goud verstoan kon as Neder-
lands. En de programma’s warren veul be-
ter. Geert gung doar nait meer tegen in.  
‘Moi opa, wie binnen der hor. Veul zegen in t 
nijjoar! Mor wat doun joe op dij stoule?’ 
‘Moi kinder, ook veul zegen. k Wol net even 
n stuk schìnke tot de wieme oethoalen. k 
Har al docht dat je wel even kommen zol-
len.’ 
Hai wus dat Geert slim gek was op n plak 
schìnke. Aiglieks har e aaltied wel wat lek-

kers in hoes. Opa was nait giereg. Elkenai-
ne was der welkom. En hai har aaltied wel 
wat under de körke. Nait dat e zien geld 
over de baalke smeet, nee dat zeker nait. 
Mor hai luit t wel rollen. 
‘Willen joe kovvie of laiver wat anders. Zölf 
heb k al kovvie had, mor k kìn t zo even zet-
ten.’ Geert wol kovvie. Hai mös nog rieden. 
Mor zien vraauw wol wel wat anders. 
‘Har k wel docht’, zee opa, ‘n Bezzentje ze-
ker. k Heb haile lekkere bezzenjannever.’ 
‘Non kom mor op mit joen bezzen. Ais prui-
ven of t werkelk zo lekker is’. 
Hai schonk heur n glaske in. Toun ze der 
veurzichteg n slokje van nam keek e heur 
benijd aan. 
‘Hou vinst?’ 
‘Hmm.’ 
‘Lekker?’ 
’t Is gain bezzenjannever’. 
’t Is bezzen mit jannever. Dat is persies t 
zölfde.’ 
‘Leg mie dat mor ais oet’. 
‘Non, dat is hail makkelk. k Heb n vlezze 
zuide Spoanse wien kocht. Swaarde bez-
zen. En dat heb k aanlengd mit n beste flor-
te jannever. Even schudden en kloar is t. Zo 
moaken ze bezzenjannever ook. Mor dizze 
is veul goedkoper. En net zo lekker.’ 
Zien schoondochter har der even gain weer-
woord op.  
Mor t smuik goud en t doende ook.  
 
Jan Hoiting 
 
 
 
 

Gras 
 

Laank gras 
mistslieren 

wel vief stel oren 
gain lieven 
speulend 
vlaigend 

nou is t gras vot 
hoas stoef ter nou 
allinneg mor radjes 

overhin. 
 

12 maai 2009 
Willy Westerdijk 
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Padjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mien geboortestreek omstreeks 1930. 

Nog nait zo laank leden laip ik ains deur t 
streekje in t Westenne van Midwolle woar ik 
geboren en getogen bin. En dou kwam ik tot 
de ontdek-ken dat er sinds mien jeugd – ik 
heb der woond tussen 1945 en 1964 – n 
bult is veranderd.  
Der kwammen nait allain nije hoezen (mien 
olderliek stee, t grode hoes tussen de baide 
holten lichtpoalen, is as ainige van t streekje 
tussen draaibrogge en de S bochte, ook wel 
ains Körte Zuudwenden nuimt, stoan bleven 
moar van boeten en van binnen wel veran-
derd) moar de boerenloanen de bouwte op, 
de zandgronden aan de zuudkaante van de 
Hoofdweg deur t dorp, mit zien klaine loop-
padjes overdwaars, binnen aal mit mekoar 
verdwenen, oplöst deur wat “ruilverkaveling” 
nuimt wordt. En deurdat  Grunneger Land-
schap t natuurgebied rond de Ennemoa-
börgh oetbraiden wol, is er van de landerijen 
achter mien ol hoes waor vrouger eerap-
pels, waite en  en hoaver verbouwd wer, 
nou  n natuurgebied moakt. Bouwte, zoas 
dat joarenlaank het bestoan, en woar wie as 
kwoijongs tussen de opgehokte korenscho-
ven speulden, is der nait meer.  
Op topogroafische koarten oet dij tied vin je 
nog wel de olle boerenloanen aangeven, 
moar padjes tussen de boerenloanen zai je 
der nait op. Padjes laggen dwaars op de 
boerenloanen en voak noast een sloot. Wie 
konnen as kwoajongs Evers zien loane op-
fietsen tot der n plankje over sloot aan lin-
kerkaante van loane lag. Mit n handige 
stuurbewegen noar links en din even goud 
mikken en din vol gas t plankje over en t 
padje op. As je t goud deden.  Moar ‘t is mie 
n keer dik mishortjed; ik misde t plankje, 
klapte mit veurrad in slootswale woarbie ik 
van fietse oaf lanceert wer en dou mit mien 
bovengebit tegen fietsbelle aanklapde waor-

bie mie n stok van ain van de veurtanden 
oafbrak. k Heur nog altied “Ting” van fiets-
belle in mien kop as k der aan denk.  
 
 
 
 
Mien geboortestreek in 2006. In t hoes met 
de witte punt bin ik in 1945 geboren.  

 
Even wieder lag der bie wat toenkampkes 
weer n plankje over n sloot en ging t padje 
verder net zo laank tot wie bie Boeremoa’s 
loane aan westkaande van t Midwolder Bos 
wazzen. Hier kwam ook n padje oet van 
zuudelijk dail van “Olgers Loane”, officieel 
“Diurckenlaan” wat in Scheemdermeer oet-
kwam en “Erflaan” nuimt was deur de ge-
mainte. Aan dizze loane woonde dou n fami-
lie Klooster, dij noa het openstellen van 
t Midwolmer bos veur de gewone man, over 
de bospadjes deur t bos noar t dörp fietsten. 
Want de “Erflaan” was in de richten van ’t 
Dörp n  meroakels slechte boerenloane 
woar t onmeugeliek fietsen was. Der ging n 
beter pad noar Scheemdermeer, moar din 
mozzen de Kloosters n poar kilometer om-
rieden. Wie gingen doar ook voak op fietse t 
bos in, noar Middenloane en din verder noar 
t Zuuden. Want hailendal achter in t bos bie 
de “Boslaan” wazzen n poar mooie smaale 
bospadjes, aiglieks niat meer as braide ban-
densporen, spannend om doar mit fietse 
deur te raggen. Mit bulten en koelen, wat 
dreuge sloten wazzen, moar as t grondwot-
ter hoog ston was de bodem wel modderig. 
In dizze tied zol je zeggen dat wie aan t 
fietscrossen wazzen, moar dou hadden ze 
dat woord nog nait oetvonden, tenminste, 
wie hadden doar nog nooit van heurd. Over 
de Middenloane en din over t oostelijke bos-
pad ging het din weer terogge noar t noor-
den, noar t dörp, bie t Hoogbaargje langs en 
din over n holten broggetje (zunder leunens) 
over de daip doaronder gelegen Zwetsloot. 
Deur de potklaai oet dizze zwette was t 
Hoog Baargje ontstoan. Want arbaiders dij 
in t verleden Zwetsloot mit schuppe oetgro-
aven hebben schoven de koaren mit de vet-
te potklai op n al moar hoger wordende 
klaaibult. Toun Zwette kloar was leek het op 
liggende kadde en de gekromde oprit noar 
de aal moar hoger wordende bult wer din 
ook Kaddesteert nuimd. Aander kaant  
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brogje was n boske mit hoge sparrebomen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middenloane anno 2006. In t bos rechts lag-
gen onze  crosspadjes. Hailendal aan t enne 
van dizze “zichtloane” deur t landgoud lag 
de Ennemoabörgh. 

En omreden bochten in dizze zandpadjes 
nogal vairkant wazzen nammen wie altied n 
oafsnieden binnendeur. En doar het n op-
stekende boomstronke n keer n enne moakt 
aan ain van mien trappers. Mit ‘n noodgang 
de bochte deur, trapper aan verkeerde 
kaant van fietse noar beneden en mit n dik-
ke knap brak trapper compleet van t crank-
stel oaf. Ik kin joe vertellen dat mien Pa dou 
slim wies mit mie was. Haar e veur zien jong 
n schiere fietse in mekoar flanst, ree dij hom 
de boudel aan gört. Schelden dat e dee. 
Kon e de resten van de trapper in de cranke 
ook nog nait zulf lös kriegen en mos ik veur 
n neije trapper toch noar fietsmoaker Uffen. 
Kostte mien Pa weer zoerverdaind geld ook 
nog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Topografische kaart uit 1961. Ale sloten en 
ale lutje lapkes laand mit heur toenpadjes 
worden nait weergeven. Wie hadden zoveul 

meugelijkheden om van Draaibrogge (Dr br) 
over t Nij knoal deur t veld in t bos te kom-
men. Ten noorden t Kou Daip. Kleine Dol-
lard was de iesboane van de Iesverainen 
“Eigen Kracht” Links van de Turflaan de bult 
in  het land dat “Hoog Baargje” nuimd wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtfoto (Bing Maps) van het gebied in 
2007  Tussen t daip (bie de camping) en t 
bos binnen ale kampkes laand bienander 
trokken.© Microsoft 

As je nou in t Westenne van Midwolle tus-
sen de boerderij “De Vicarie” van Imca Mari-
na en t Midwolmer bos noar t Zuuden, ach-
ter de hoezen, kieken vin je de olle Bouwte 
van vrouger nait weer. Loanen en padjes 
binnen vot, inruild veur ‘n stok roege natuur 
woar soms de Koniks peerden van t Grun-
neger landschap lopen. Aan aander kaante 
van t daip is bouwte nou inruild veur n grote 
camping dij aigenoar Jan Glas vanzulven 
“Camping De Bouwte” nuimd het. 
Allain n poar olle moar nog krasse knarren 
van mien leeftied denken nog wel ais aan dij 
tied, zo’n  dikke vieftig  joar leden, dat ze op 
heur olle fietsen over boerenloanen en lutje 
padjes van heur hoes noar en deur t Mid-
wolmer Bos ragden, zo haard as t moar kon. 
Het simpele bestoan van n kind in n tied dat 
der nait veul speulgoud was en dat net as 
Ede Stoal “nog niks begreep van pien of 
zörgen”. Loater zol t bos n hail aander betai-
kenis veur ons kriegen. Dou wie oog veur de 
wichter kregen en aal dij lutje padjes ons 
noar oafgelegen plekjes konden brengen 
woar je soamen zo romantisch van de na-
tuur konnen genieten. Moar da’s n hail aan-
der verhoal en n hail andere natuur. As t bos 
doarover vertelen kon ! 
 
Midwolle, 12 mai 2010,  Beno Doedens 
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Gefluuster ien t duuster 
 
d’ Olle wilg is vot. 
De jonge beuk 
die altied 
ien zien schaduw stond 
groeit ien t licht 
de ruumte dicht 
en fluustert 
ien t duuster 
noar d’overbleven stam: 
“Ik mis die zo, 
dien zuchten en dien kreunen, 
dien steun ook ien mien rug” 
moar hai heurt 
niks meer terug, 
gien tak ziet er meer wuiven 
allain de grote paddestoel 
op d’overbleven stam 
liekt n klaain stukje 
op te schuven. 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel. 

 
 
 
 
 

Koppie 
 
‘Ach tou nou, waist wel! , dij man van die?’ 
Ze kikt heur schoondochter wat vertwieveld 
aan.  
‘Moe, dat was joen zeun ! Wait je zien noam 
nait meer?’ Ze schrokken der alebaaide van. 
‘Aalbert toch!’. 
‘Ach joa , kwist nait meer. Kin toch gebeu-
ren?. Wor doe nou mor eerstes zeuvenne-
genteg, din waist persies wattis…’ 
’t Zel wel, moar ik kin mie nait in joe verploat-
sen, kiek das nou t verschil. Joe kinnen dat 
wèl in mie, joe binnen ook vievenzestig 
wèst’. Zee ze mit noadrok op wèst. 
Olske ging der hail prat op dat ze nog zo 
goud bie heur verstaand was. Dat was ook 
hail laang zo wèst, mor t begon leste tied 

minner te worren, veuraal noamen. Heur 
zeun en dochter waren joaren leden aal twij 
overleden. Heur liggoam was der doarente-
gen  aarger aan tou. Proaten kon ze nog en 
doof was ze hailendaal nait.  
‘Hest mien nije ledikaant aal zain?’ Ze loens-
de in richten van heur schoondochter.  
Mit heur aine oog zag ze nog moar mit ain 
percent en aandere mit zo’n zèzze. 
Ze wolt aiglieks nait waiten, in heur beleven 
zag zai t aal nog goud. As der verziede wèst 
was, zee ze groots: ‘Wat zagen ze der weer 
keureg oet’. 
Heur schoondochter luip noar sloapkoamer  
en zag dat ledikaant t zulfde was, mor der 
hing klaain kastje aan voutenend dij mit n 
slaankje aan bère vastzat.  Nije matras tegen 
deurliggen, docht ze, doar was al eerder 
sproake van wèst en was endelk kommen. 
‘Ledikaant is t zulfde, moe’, zee ze. 
‘Nou, ze binnen der wèst vanmörn, dat waik 
hail zeker!’  hiel ze stug vol. 
‘Joa laiverd, zo gaait as je older worren, je 
vergeten wat en waiten  t aalmoal nait zo 
goud meer’, maarkte heur schoondochter op.  
‘Mien koppie is nog goud’, kwam der wat 
vranterg oet. 
Zai zat in heur stoa-op-stoul, mor lekker ach-
terover leunen kon ze nait goud meer, heur  
hoog vergruide rogge luit dat nait tou. 
‘Dou mien bainen moar even omhoog.’ Ze 
zwaaide wat mit heur reumahaandje noar 
knoppenkastje van stoul. Schoondochter 
deed doadelk, mor nog gain tien minuten 
loater mozzen bainen alweer deel. Ze wis 
nait hou ze zitten mos. 
‘Laifst goa k nou op bère en blief veur aaltied 
liggen’, zee ze mit n zucht en der vot achter-
aan: ’Hest mien nije ledikaant aal zain?’ 
‘Nije matras, moe’, zee schoondochter. 
‘Nee hur ledikaant’. 
‘Joa moe’, zee ze goudeg, ook om der vanof 
te wezen. 
‘Roup zuster mor, ik wil op bèr.’  
  
Zuster kwam even loater en ree heur op 
postoul noar sloapkoamer. 
‘Nou zelk mien nije ledikaant es even 
perbaaiern’. 
‘Matras, mevrouw’, zee zuster. 
‘Nou, din het mien schoondochter mie veur-
logen, dij zee ook dat n ledikaant was’, zee 
ze en gnivvelde wat. 
                                                 
Giny Hartman, febr. 2010 
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SOEZEBOLLEN 

 

Zo tussen woaken  
en sloapen ien 
heb k wereld  
bie de kop. 
Sums lig ik 
tiedstieden wakker 
mor voak löst  
sloap t op. 
Och, aal dij 
prakkezoatsies 
dij mie sums 
wakker holden, 
t is aiglieks ja 
niks meer as 
n beetje soezebollen. 
 
Ineke Bouwman,  Steem 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T JOAR ROND 
 
krookjes ien t gras 
sprutter op nust 
kikkerrit 
veujoar 
 
brudsege waarmte 
onweersluchten  
dunderknuut 
zummer 
 
dook over t laand 
spindroad ien t hoar 
joagende bui 
haarst 
 
scheuvels op t ies 
hoagel en snij 
boontjesoep  
winter 
 
Ineke Bouwman, Steem 

                   

 

 

 

 

Ogen 
 
t Vaste groepke zit weer om toavel tou, veur 
heur staait haide kovvie en proat be 
gunt weer lös te kommen.       
 
Jaan vragt wel of der soavends mitgaait te 
kloaverjazzen en aal gaauwachtig binnen ze 
t ains dat ze mit drij man hen goan zellen. 
Ze hemmen n mooi krougke ontdekt woar t 
beregezelleg is om te koarten en doar zel 
raais noar tou.  
As vanzulf komt proat weer ais n keer op lu 
dij der nait meer binnen, mor dij destieds ale 
weken hen gingen te koarten.  
Zo ook over dat krazze wiefke, Geertruud. 
Zai kwam of t non mooi weer was of dat t 
regende altied op heur fiets, sums fietste zai 
doarveur wel meer as 15 kilometer.  
Ook n moal ging zai haildaal noar Winne-
weer hen te koarten. Trof zo dat Geertuud 
bie Haarm aan toavel kwam en dij kon nait 
allenneg staarke verhoalen vertellen, mor 
ook n staark stukje doun.  
Dou ze wachten mozzen op priesoetrieken, 
zee e: “As der ain is dij mie dit noa doun ken 
den geef k veur haile zoal n rondje”.  
Hai haar t nog nait zegd of hai wipte mit ain 
vinger zien oog der oet en dee hom ien zien 
bierglas mit bier. 
Geertruud keek hom ais aan, zee niks mor 
wis mit n zulfde slag langs heur oog en lait 
heur oog noast zien oog ien t bier vallen. 
Haarm zien mond vil open.  
Dat wer n dure oavend veur hom.  
Kastelain was aal drok ien weer om n rondje 
ien te tappen. 
Baaide ogen werden tou t bier oetvist, 
ofspould mit schoon kroanwoater en aigners 
grepen heur oog weerom.  
Haarm kon t nait loaten om nog even te 
nitjen: “Nee “Geertruud, dit is mien oog, dij 
schele is dienent”. 
 
Carry L. Grit 



 12 

Tinnen kroantjepot 
 
 
 
 
 
 
 

Jaan is hail wies mit mooie olle dingen. Hai 
zaag bie ons n tinnen kroantjepot stoan en 
dou kwam dit verhoal over toavel hen: 
Wie hemmen ook zo’n olle tinnen kroantje-
pot ien hoes stoan mor schane genog zit 
doar n deuk ien en doar is n verhoal aan 
verbonden. Wais ja wel dat k geern vissen 
mag en doar heb k altied wat ofdankte klaai-
er veur liggen, zodat t beste goud nait onner 
visvoudel komt te zitten. Op n oavend,  Tine 
en ik waren nog nait zo laank traauwd , dou 
wol ‘k aan t vissen. Mor woar was mien olle 
trui? Zatten wel wat goaten ien, mor hai was 
nog lekker waarm aan. 
k Kon hom naargens vinden.  
Tine mor ais vroagd of zai ook wis woar of 
mien olle trui bleven was.  
Dat wis zai wel, zai haar hom dij week ien 
voelnispuut gooid en voelnispuut zol non 
wel op drekstoup liggen.  
Van alteroatsie wis k nait wat of k zeggen 
mos, zee Jaan, k was zo vergreld ien hak-
ken dat k ben noar boven tou goan noar 
klaaierkaast, Doar greep ik Tine’s nije klaaid 
wor zai wies mit was en dij k veur mien ogen 
nait zain mog, pakte scheer en knipte  t ding 
ien stukken. Dou ging k noar beneden woar 
Tine in koamer zat. k Smeet heur klaaid 
noar heur tou en belkte: 
Hier hes dien klaaid, dij ken non mooi mien 
trui achternoa. 
Tine wer liekwit zo kwoad wer ze en ze  
smeet mit n dikke gloazen asbak deur  
koamer hen dij nait mie mor kovviepot rouk. 
Ie begriepen t aal wel: zo is deuk ien kovvie-
pot kommen. 
t Duurde wel twij langen en twij korten veur-
dat kwoie buien weer ofzakt waren mor kov-
viepot dut ons nog voak ter omdenken dat 
oet kwoadens niks gouds votkomt. 
 
Carry L. Grit 
 
 
 

Digitoal Pinksterfeest 
 
Hij las n gedicht 
op internet 
over Een 
die er niet kende. 
De troanen kwamen 
druppelsgewies 
deur de regels 
bie hem binnen, 
ze smolten op  
zien brandend hart 
woar ze n  
uutweg vonden 
toen er deur het  
werelds web 
met de Voader 
wer verbonden. 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel 
 
 
 
 
 

Vissen    
 
Geert zien opa was gain  gewone. Hai 
har zuk vrouger n mooie boerderij baau-
wen loaten in de buurt van Boertang. 
Mor in t boer weden zat veur opa te 
waaineg oaventuur. Streupen en joagen. 
Dat was t. Doar har e oardeghaid aan. 
En smokkeln. Man, wat was der mooier 
dan  midden in  de nacht mit n koppeltje 
kammeroaden, elk mit n zak vol kovvie 
of botter op de nekke, de grens over te 
sloepen. t Luit zuk dan ook roaden dat t 
mit t boerenbedrief nait goud ofluip. t 
Boerenbedrief wör verkocht en opa en 
oma verhoesden noar n woning in de 
buurt van Vlagtwedde. Hai wör boeren-
aarbaider. Bie zetten har e toch nog tied 
veur streupen en joagen.  
Joaren loater, dou Geert n joar of dattien 
was, vertelde opa wel ais wat over dai 
roege tied. Dat e in ain nacht wel ais 
doezend gulden verdaind har. Mor ook 
wel ais verloren har. Dat de kommiezen 
hum achternoa zatten en dat e wel ais 
uren in n sloot legen har um zuk te ver-
stoppen. Geert heurde t mit rode oren 
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aan. Non lag der bie opa achter t hoes 
aaltied n laange schonkege stok. Wel n 
meter of zèzze laank en zo dik as n kin-
deraarmke. Stok lag tegen t houderhok 
aan. Hai har opa wel ais vroagd woar of 
dat ding veur was.  
‘Veur t vissen.’ 
Geert wol dat nait leuven. Zo’n dikke 
stok, zunder snoer. Doar kön ja gain 
mèns mit vissen. Op n moal vruig Geert 
of e dan ais n moal mit mög um te vis-
sen. 
‘k Zal die der dit van zeggen’, zee opa, ’t 
is mie aiglieks te gevoarlek’. 
‘Woarum gevoarlek?’. Geert wör inains slim 
nijsgiereg. 
‘Non dat zal k die zeggen: As plietsie mie 
zugt, dan bin k de bok. t Is noamelk streng 
verboden um op dizze menaaier te vissen’. 
En dou was der gain holden meer aan. 
‘Dammeet, noa t eten’, gaf opa oeteindelk 
tou. ‘Mor denk derum: gain rode mutse of 
zuks wat. Dat vaalt veul te veul op. En as ik 
zeg: Liggen… dan letst die plat op t lief 
valen’. 
Zie harren net zo goud veur t eten goan 
könd. Geert kön hoast gain hap deur zien 
keel kriegen. 
Mit zuk baaiden luipen ze achter t hoes t veld 
in. Opa druig de laange poale en Geert n 
madde mit netten derin. Dou ze in t open 
veld kwammen, mözzen ze gebukt lopen, 
zee opa. Bie t  woater wör t visnet oetrold en 
over de volle bredte van t daip oetzet. De 
poale kwam hier goud te pas. Opa keek aal-
gedureg um zuk hèn of der ook onroad was.  
Hail veurzichteg luipen ze dou n hail ènde 
wieder. Geert begreep inains woar of de po-
ale veur was dou opa hum mit n plons in t 
woater valen luit. Terwiel ze in de richting 
van t net luipen wör dat um de poar meter 
herhoald. t Was um de vis op te joagen noar 
t net tou. En t waarkte. Der zatten drij dikke 
joepsters van vissen in. Opa dee ze in t leef-
net dai e in t woater hong. 
’t Is nait vertraauwd dat wie ze non mitne-
men. k Hoal ze vanoavend wel op as t duus-
ter is. En non goan we noar hoes tou’. 
Op de zandweg noar hoes tou kwam heur n 
kirrel tegemuide. ‘Doar komp Mulder aan’, 
zee opa.  Noadat ze ‘moi’ zegd harren, keek 
Mulder noar de poale en vruig e of ze wat 
vongen harren. 

‘Joa’, zee opa ’n poar dikke snoukboarzen. 
Wost ook aine?’ 
Dat wol e wel. 
‘Ik breng die hum vanoavend wel even’. 
Geert kön dai oavend nait in sloap kommen. 
Wat n geluk dat t aal goud goan was en dat 
plietsie heur nait betrapt har. 
Aanderdoags was plietsie Mulder al op tied 
bie hoes veur t waarm eten. Der kwam 
snoukboars op toavel… 

 

Jan Hoiting 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ons kinder s kinder…. 
 
Bennen goud bie de tied, 
nooit chagrijneg, 
sumtieds n lutje dip, 
mor mainsttied blied. 
 
Nait te moager, 
nait te dik, 
goud in t goud, 
aaltied schik. 
 
d’Ain is rusteger as d’aander, 
baaide bennen goud tevree 
en hail wies mit n kaander. 
 
As grootollen  
bennen wie blied, 
dat t heur goud gaait…. 
Veuraal in dizze tied!! 
 
Klaas van Zonneveld  
02-03-09 
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De woarhaid van de woarhaid is 
de woarhaid. 
 
 
 
 
  
 
Geert kwam dij oavend loat thuus. t Was 
nait zien gewoonte om soavends loat thuus 
te kommen, mor dizze oavend was e van 
zien vaste stelregel oafweken. Woar t van 
kwam? Hai wos t nait. t Zaachte gevuil bin-
nen in hom haar e nog gain woorden veur. 
Rusteg dee e veurdeur open en ging gaang 
deur noar de veurkoamer.  
Vremd… t Licht was uut. Woar was Jaantje? 
Haar ze zuk zörgen moakt? Was ze hom 
zuiken goan? 
"Jaantje?" 
Hai kreeg gain antwoord.  
"Jaantje!" ruip e vannijs. 
Heurde hai doar schoeveln? Zunder t licht 
aan te doun ging hai noar t geluud tou en 
stödde zien vout  tegen t buro. Zien haand 
ging noar burolaamp.... 
"Gain licht aan!" klonk sissend t bevel. 
Weg was t zaachte gevuil… n Vrumde 
stem? Wel kon dat wezen?  n Daif? N Inbre-
ker? Deure was gewoon op slöt west. Op t 
zulfde memint vuilde hai n zaachte tocht 
laangs zien oren strieken en heurde hai n 
kreunend geluud. Dat was Jaantje! Hai wos 
t zeker. Roazend van aangst dee hai n stap 
in de richten van t geluud en vuil laankuut 
op vlouer.  
Langsoam wènden zien  ogen aan t duuster. 
n Duustere schim kwam op hom oaf... 
"Woarom  kwamst nait eerder thuus?! Nou 
is alles verloren. Vertraauwen zal k die nooit 
weer. Woarhaid of gain woarhaid, doe huifst 
mie niks meer te vertellen. t Is  veurbie. Al-
les is nou aans. t Is dien aigen schuld." 
Hai heurde n zachte plof. n Geluudsdem-
per? n Tik op t heufd? Geert wol reren, mor 
der kwam gain geluud. 
"Ikkk kin tttt uutleeggen", stutjede hai. 
"Bek dicht!” klonk t bevel.  
Geert lag nog persies zo asdat e valen was. 
Verzichteg draaide hai zuk op zien rug en 
perbaaierde in de nou doodse stilte op te 
stoan... Hai kon zich nait meer bewegen. 
"Help." kreunde e. 

n Daibe lamheid kroop over zien leden. Dit 
is t ènde. Nooit zel Jaantje de woarhaid wai-
ten over dizze oavend, nooit zel hai zulf de 
woarhaid waiten.  Hai perbaaierde nog n 
keer  in t ènde  te kommen.... t Ging nait. 
Hai was as verlaamd. 
Dou  legde der ook nog ain n aarm over 
hom hèn en huil hom vaast. Hij kon gain 
kaant meer op. 
"Geert! Geert!"  klonk vanuut de veerte zo 
mor de stem van Jaantje.. “Wat gebeurt ter? 
Wat is der mit die!!!” 
Inains ging t licht aan en Geert zag dat t drij 
uur in de nacht was. n Daibe zucht ontsnap-
te zien dreuge kele. De woarhaid van de 
woarhaid.... docht e. Hai huil Jaantje stief 
vast om heur nooi meer lös te loaten 
 
Hillie Wildeveld 
  
Eerste pries Grunneger Schriefwedstried 
2008 in Hogezaand. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Twij hoazen 
 
Zitten ien t laand 
liek veur mekoar 
kieken mekoar aan 
doar ien t laand 
 
Proaten ze mit mekoar 
roeken ze aan mekoar 
of komt der rebulie van 
doar ien t laand 
 
Kin ok n poarke wezen 
of n stel wiefkes 
mit jongen ien liefkes 
doar ien t laand 
 
k Zel t nooit waiten 
wat hoazewereld ienholdt 
mor wat k zeker wait 
dat netuur stand holdt 
 
Nijlaand, veujoar 2009 
Willy Westerdiek 
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Poters 
 
 
 
 
Nog even en din kinnen wie weer de bluien-
de eerappelvelden zain. Mooi is dat as zo’n 
lap laand in blui staait en der ligt zo’n blaau-
we of widde gloed overhen. Krek zo mooi as 
de bollenvelden in t Westen. 
As ik bie zo’n kaampe eerappels stoa, din 
mout ik, hou gek t ook klinkt, aaltied in mie-
zulms lagen, omreden mie dat dut herinnern 
aan dou ik zo’n vieftien joar ôld was. 
Joe worren nijsgiereg…… 
. 
t Was op n zotterdagnommerdag nog vroug 
in t veujoar, dou mien voader tegen mie zee: 
“Goa doe even noar boer Jansen om vief 
kilo vrouge pooteerappels. Mor denk derom 
dat ze nait te dik binnen en steveg in de 
schil zitten. Ast der weer bist, goan wie ze 
soamen even in de riege zetten”. 
Zo luip ik noar boer Jansen, n poar honderd 
meter bie oons vandoan. Eerlieks zegd von 
ik dit gain vervelende bosschop. Boer Jan-
sen haar n dochter, sikkom n joar older as 
ik, zat op dezulfde schoul, allain n klas ho-
ger. t Was n aibels mooi wicht von ik, mor ik 
mout der votdoadelk biezeggen, ik haar gain 
“Anschluss” bie heur. Dat nam nait weg dat 
zai t aankieken meer as weerd was. En nou 
ik n bosschop haar, was dat n goie reden 
om dicht bie heur te kommen. Opgewekt 
kwam ik op deel van boerderij en dou rou-
pen van:  “Is hier volk ?” 
Gain antwoord. Ik verder noar t veurend en 
weer roupen:  “Is hier volk ?” 
Weer gain reaksie. Din mor deur t kaarn-
hoes noar achterkoamer wat touglieks keu-
ken was. En dou ik doarvan deur open-
dee………..wel ston doar…….???? 
Juust t wicht van zestien joar !  Dat mooie 
wicht van Jansen ! 
Mor wat ik ook zag, dat zai zok aan t was-
sen was, de grode zotterdagse beurt zel k 
mor zeggen. En hou trof ik heur 
doar………….?  Krek……..in volledeg Eva-

kostuum ! 
Mien laive tied….ik mos pooteerappels hoa-
len en ik kreeg dit op de koop tou. Mor t 
wicht zag mie ook direct en ze luit mie n gil, 
woarvan joe de trommelvliezen zowat 
scheurden. Ze trok toavelklaid van toavel en 
sluig dat om heur tou. Mor op toavel ston 
nog hail wat diggelwaark en mit dat zai t 
klaid der oafgrisde, wuir dat echte diggel-
waark………n keboal nait te zuneg. 
Veur dat ain van oons baaiden ook mor wat 
zeggen kon, vloog der n aandere deur open 
en doar ston heur voader, boer Jansen. Hai 
zag votdoadelk wat veur taffereel der in zien 
keuken ploats haar en hai veraanderde in 
ainmoal as n kou mit kopzaikte dij zok aan t 
opbloazen was. 
“Doe bliksemse snötneuze”, begon hai te 
briezen, “wolst doe mien dochter wat aan-
doun ?” 
t Ainegste wat ik der oetbrengen kon was: 
“Poters !” 
“Poters”, brulde Jansen,  “ik zel die potern !” 
en mit dat hai dat zee, pakde hai pook bie 
kaggel vandoan en veur dat ik der op ver-
docht was, kreeg ik mie toch een fleer veur 
de kont, ik wos van schrik nait hou zeer of 
dat dee. Mor ik haar wel t benul de twijde 
slag nait oaf te wachten en heb , ducht mie, 
van mien levensdoagen nooit haarder runt 
as dou. 
“Dat gong gaauw jong…en woar binnen de 
poters ?” vruig mien voader dou k weer 
thoes was. k Heb hom t verloop van mien 
bosschop verteld. Hai zee niks……..draaide 
zok om en gong vot. 
Dik haalf uur loater haar hai vief kilo poters, 
bie boer Hoan vot aan aandere kaant van t 
dorp. 
 
“Moutst aan loop blieven jong”, zee e dou 
wie de pooteerappels in de riege deden. 
“Zitten zel eerste tied wel stoer veur die we-
zen, mor………….” en dou kwam der hail 
fientjes achteraan:   “doe hest vandoage 
meer netuur zain as allain mor eerappel-
laand !” 
Kiek, doarom laag ik aaltied in miezulms as 
ik bie zo’n kaampe eerappels stoa. Zitten 
dou ik der nooit bie, de reden doarvan zel 
joe dudelk wezen, mor touglieks denk ik aal-
tied:   “Wat is de netuur toch mooi !”   
 
Trijnko Pelgrim. 
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Onnuur 
 
 

 
 
 

t Is ja van rötten besnuvveld. Noa aal ellèn 
van veureg joar, dou n meloot op Keunegin-
nedag in Apeldoorn zien zwaarde ‘gevoar’ in 
volle voart deur ofzetten juig en zeuven on-
schuldege mensen noar d’ overkaande, was 
t dizze raaize in Zeeland gelokkeg weer as 
vanolds. Tot n bezopen kerel t tiedens twij 
menuten stilte t op n roupen zedde en t haile 
volk op onstuur brochde. Drijenzesteg men-
sen van groot tot klaain werren under vou-
ten lopen in peniek dij t volk aangreep. Wat 
n konsternoatsie! 
t Is ja onnuur en zokswat oetrekend op n 
ogenstond dat hail Nederland stille staait bie 
gedenk aan oflopen Twijde Wereldoorlog dij 
bienoa twinneg miljoen lu om haals brochde. 
Doar staait elk benul ja bie stille. 
Gelokkeg huilen n poar lu kop derbie, 
woarunder ‘Moeke van t Voaderlaand’! 
Woar gaait t mit ons volk hin, as zoks soort 
lu t rouer overnimmen? Hou kinnen we ons 
tegen zokswat woapen? t Is glad meer regel 
as oetzundern, dat lu mekoar noar t leven 
stoan. Voesten, vouten, messen en revol-
vers worren broekt om t geliek te hoalen. 
Elke grofdoadeghaid doarbie is ja aaltied 
volsloagen sinloos! t Is amperan  traauwd 
om mit n koppel lu bie nkander te komen of 
te stoan. Gimmestieklekoalen, scholen, ver-
ainengsgebaauwen, zwemboaden, speulvel-
den, daanslekoalen, festivals, bie t rouzen, 
overaal ligt t gevoar zowat op loer. 
Reloatsies kinnen plotsklaps overgoan in 
moord en doodslag. t Is te makkelk aal oet-
wassen op reken van boetenlaanders, waar-
klooshaid, kripsie, draank, drugs, pikanteg-
haid en behuifte aan geld te schrieven. 
Menshaid liekt hailemoal op hobbel te we-
zen.  Kin der van ‘Hogerhaand’ nait ingre-
pen worren? Mit proaten allènt komen we 
der zo ja nait.  Bin ok jong west, mor aan 
wat tegensworeg zoaal pesseert, hebben 
we doudestieds nooit docht. Hou t wieder 
mout?  
Toukomst zel t veurvast leren! 
 
Roel van t Knoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOUKOMST 
 
 
 
 
Op kovviebezuik bie zuster 
beproaten wie  
vrouger, nou en loater 
Hou òf t was, hou òf t is  
en hou òf t kommen zel 
Over ollu en ons  
en kiender 
Over wat was, wat is 
en kommen gaait 
Bewaarkt, zaaid en oogst 
komt ien t ìnd bloots nog ploug! 
 
 
Nane van der Molen 
5-06-09 
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Bankgehaaim 
 
 
 
 
 
 
 
 
t Mout toch ook nait gekker worden, zee de 
man in zokzulf, dou hai van fietse òfstapt 
was en bie de geldautomoat pinnen wol. Op 
d’automoat ston mit grode letters:  
“Deze automaat is vanaf heden gesloten. 
Als je geld wilt pinnen is er een automaat  bij 
de Hema of bij ons kantoor in Veendam.” 
Hai boog zok nog es veurover om noa te 
goan of e t wel goud lezen haar.  
“t Is toch nait te geleuven, hou instantsies 
vandoage de dag mit mìnsen omgoan. Nou 
is t al zover dat je straks om joen aigen zoer 
verdainde geld bedeln mouten of ie worden 
verwezen noar n aandere ploatse. As of dat 
zo makkelk is mit dat onbetraauwboare 
streekvervoer….” 
Narreg keek hai om zok tou en wos zok 
schienboar even gain road. 
Op dat moment kwam der n vraauwmìns 
aan mit fietse aan d’haand en bleef bie hom 
stoan.. 
“Ah”, zee ze, ”ook al op joen neuze  
valen??? Gain sìnt te kriegen he ?” 
Man keek heur aan en ik zag hom denken: 
“Woar bemuit dat mens zok mit”, mor hai 
was goud opvoud, dus hai zee: ”Krek me-
vrouw, zai hebben doeme mit ons in  
d’ haand, as je dat mor waiten”. Dou e ain-
moal zo vèr was leek hom n proatje toch 
nait zo gek, zo te zain en hai ging wieder: 
“Ik kin mie de dag nog heugen, dat was in 
de tied dat wie ons loon nog in puutjes kre-
gen,…ach jongelu waiten dat vanzulf nait 
meer, dou waren de banken mor wat bliede 
as je bie heur kwamen om n reken te ope-
nen veur joen armzoalige spoargeld. Wèl 
har in dij tied n bankreken, toch bienoa gain 
mìns ! Mor begun zesteger joaren, wui in-
ains dij grode gasbèlle ontdekt in Slochtern, 
en dou ging t haard. Wie kregen der zo mor 
tien persent loon bie…Wat n riekdom! Dat 
wie t aan hogere priezen weer kwiet waren, 
doar docht dou gain mìns om. Wie hadden 

wat te besteden. Bedrieven wollen dou ge-
liek òf van dat loon in puutjes. En doar zaten 
de banken op te wachten. Zie wuien van ale 
kanten benoaderd deur banken om toch 
veural bie heur te komen om veur aal t per-
soneel n bankreken te openen, zodat mìn-
sen votdoalek over heur geld beschikken 
konden en nait meer veur t puutje in de rie-
ge stoan mozzen. Nou dat leek t personeel 
wel wat! En t bedrief huifde gain gèld meer 
van de bank hoalen om uut te dailen. Aal mit 
aal n groot veurdail……. Veur wèl ???? In 
dij tied ging aine van ketoor mit n grode taz-
ze noar de bank en huil soms wel meer dan 
honderddoezend gulden op… , op fietse. 
Mout je nou es om kommen…Is op t heden 
nait meer vertraauwd. Afijn, dou waren de 
banken godsbliede dat aal dat personeel n 
reken bie heur kreeg. Vanòf dij tied wuien 
banken ook aal groter en bankgebaauwen 
aal hoger en duurder…van onze sìnten. En 
wat is de dank ?  Zie perbaaiern ons aal 
meer waark op de nekke te drukken. 
”Internet-bankieren”, nuimen ze dat…lekker 
makkelk, mor nait veur mie. Ik bin al op leef-
tied en heb gain kompjoeter. En kin je aan 
heur veurwoarden nait voldoun, den sturen 
ze joe veur n poar sìnten  k wait nait woar 
hìn. Nee, mevraauw, zai willen dik aan ons 
verdainen… dat is t. En zai denken dat wie 
dat nait deur hebben. En wat kinnen wie 
deraan doun ?  Niks volgens mie…of waiten 
ie wel n oplözzen?” 
Vraauw keek hom noa zien tiroade verbies-
terd aan. Zai was ja hailendaal nait 
aan t woord kommen en dat was nait heur 
bedoulen wèst. 
“Man”, zee ze, ”ie binnen mie ook aine.. Ik 
bin ja schor van t luustern…” en mit 
dij woorden nam ze fietse aan d’haand en 
muik dat ze votkwam. 
Man keek heur voldoan noa….zo, hai haar 
zien gale uutspijd en vuilde 
zok glad oplucht. Hai keek nog es noar de 
gèldautomoat en kopschuddend 
slofde hai weg richten stad, in de hoop dat e 
bie d’ Hema nog wat geld pinnen kon.’ 
 
George Petzinger 
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Herinnerns aan d’oorlog 2 
 
Ain veurvaal het grode indruk op mie moakt. k 
Zel t nooit weer vergeten. 
t Was d’oavend van 7 dezember 1944 en t laip 
tegen n uur of negen, haalf tien. 
Moeke, pa, Wim en Anton zaten ien keuken. 
Ik lag al ien bèr, n bedstee ien veurkoamer. 
De muur van bedstee was noast pad dat noar 
winkel ging. 
Ien ainen wer ik wakker van haarde voutstappen 
en lewaai. k Schrok doar wel slim van, want noa 
acht uur soavends mog der gain mìns meer boe-
ten wezen. 
Der wer reerd en haard op deur bonsd. 
Mien haart klopte mie ien keel en ik kroop daip 
onder dekens, stief van schrik. 
Eerst wos ik nait wat t was, mor ons hoes was 
omsingeld deur mannen van de “landwacht”. Zie 
wazzen kommen om n overvaal te doun ien ons 
hoes, n razzia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik mos aan jongkerels denken. Veur mie 
wazzen zie twij grote bruiers. Wat zol der 
mit heur gebeuren , mit mien olders en mit 
miezulf ? 
Landwachters begonnen even loater ien  
koamer mit spullen rond te smieten. De foto 
van de keunegin dij aan waand hong, sme-
ten ze ook op deel en stampten derop mit 
stevels. Deuren van kaasten werren open-
trokken en alles wat derin ston wer op grond 
mieterd. Alderdeegs Biebel. Zie zöchten hai-
le hoes deur. 
Dou heurde ik ain vroagen: “Hier ligt n kiend 
ien bèr, zel k heur allain loaten ?” 
“Nee”, heurde ik n stem, “Hoal heur deroet”. 
Haile bèr wer overhoop hoald. Wat zag ons 
hoes deroet, alles lag deur mekoar! Zie 
schonken nait veul aandacht aan mie en ik 
bin koamer oetlopen. Dou ik ien winkel om 
hörntje keek, zag ik dat ze mien pa sluigen 
mit geweer. Zie haren radio vonden en wol-

len waiten woar dij vot kwam. Pabbe wol t 
nait vertellen. Wie moggen gain radio ien 
hoes hebben. Mien ollu haren olle radio ien-
leverd en dizze loater weer aanschaft. Kocht 
van Onne Bos dij dou al ien konsentroatsie-
kamp zat. ( Loater nooit meer wat van hom 
heurd) 
Wim en Anton stonnen mit gezicht tegen 
muur aan. Achter heur ston n man mit n ge-
weer. Dou ze mie heurden, draaiden ze zok 
om en richtten de geweren op mie. Reden 
genog veur mie om gaauw weer ien koamer 
te goan. Moeke pebaaierde om noar keuken 
te goan, mor dat luiten ze nait tou. Der wa-
zen pepieren ien keuken dij dizze mìnsen 
nait ien handen kriegen mozzen. Mor op ain 
of aander menaaier het ze t toch veur me-
koar kregen en hebben ze heur goan loaten. 
Zie het dou pepieren ien kaggel verbraand. 
Dou ze indelk vot wazen, haren ze Pa, Wim 
en Anton mitnomen. Oppakt deur aigen 
landgenoten. Mien moeke heurde ze nog 
tegen mekoar zèggen: “As t aalderwegens 
zo laank duurt as hier, kommen we der  
toavend nait deur”. Zie besloot dou aander 
lu op heugte te bringen en brocht mie noar 
vrunden aan overkaant van weg, de 
Haaidemoa’s.  
J.P. Haaidemoa waarkte veur ondergrondse 
en was dij oavend vot. Moeke en vraauw 
Haaidemoa gingen mit heur baaident duus-
tere naacht ien. Zie bleven hail laank vot. 
Zie wozzen woar nog meer onderdoekers 
zaten en gingen doar woarschaauwen. 
Annie, n verpleegster dij ook onderdoken 
zat, mos op kiender van Haaidemoa en mie 
pazen. Toer loater heurden wie schaiten. 
Wie werren baang. Wat was der loos ? Kört 
doarop kwamen de twij vraauwen weerom. 
Moeke en ik binnen dou weer noar ons ai-
gen hoes goan. Doar zaten wie eerst wat 
rond te kieken om t aalmoal te verwaarken. 
Der ston niks meer op stee. Dou wie n toer 
zo bie mekoar zeten haren, heurden wie 
mìnsen binnen kommen. Twij mannen kwa-
men weerom om wacht te holden. 
Wim was oetknepen onderwiel ze in n aan-
der hoes aan t zuiken wazen. 
Doarom haren we schaiten heurd. Zie ble-
ven haile naacht. Wie binnen ook opbleven. 
Om vief uur kwam der aine bie deur om 
dreug goud veur Wim op te hoalen. De man-
nen hebben t nooit maarkt, mor wie wozzen 
teminnent dat e vaaileg was. 
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Noa acht doagen kwam mien pa weer thoes. 
Wie mozzen doezend gulden boute betoa-
len. Ytze Bulthoes het der veur zörgd dat  
geld deur mìnsen ien dörp bie mekoar brocht 
is. Dat was nog es noastenlaifde. 
Anton wer noar konzentroatsiekamp ien 
Duutslaand stuurd. Wim kwam noa vaaier 
weken weer bie ons. De mìnsen woar e was, 
Oabel en Siewertje Kuuzengoa op “Klunder”, 
duurden t nait laanger aan en dat was wel te 
begriepen. As ze pakt wurren, zaagt ter nait 
bèst veur heur oet. 
Wim mos nou haildaal onderdoeken. Gain 
mìns mog waiten dat e weer bie ons was. 
Wie wazzen der aaid op verdocht  of der ook 
wat te zain of te heuren was. Bart zien pa 
haar twij verschoelen in ons hoes moakt.  
Hai was ja timmerman. 
Soms kwamen tante Gees en heur dochter 
Corrie op veziede. Wim bleef den haile dag 
ien bedstee, deuren dicht vanzulf.  
Aarme jong ! 
Corrie kon n vèrske op örgel speulen 
(Scheepken onder Jezus hoede} en dat ging 
haile dag toerloos deur. Wim wer der gek 
van. Mor zie mog t aans ook doun en t zol 
ien goaten lopen as t nou ienainen nait meer 
kon. 
Aander keer kwam ain stoet hoalen. Wie 
wazzen nog aan t eten en bleven aan toavel 
zitten, Wim zat deronder. En dij man ging 
mor nait vot.  
Loater hebben we der nog voak om laagd, 
mor dou klopte ons haart ien keel. 
Zo kin k nog veul meer oetstokken, mor k 
loat t hier mor bie. 
 
Dou kwamen endelk Canadezen om ons te 
bevrijden. Vanoet ons dörp konnen wie bran-
den ien Stad zain. Wie konnen nait meer 
wachten om vrij te wezen, dou wie zagen 
hou  Duutse soldoaten zok trogtrokken. 
t Was weer n schiere veujoarsdag, 14 april 
1945, dou bevrijden kwam. 
Wim kon weer vrij rondlopen en wie zagen 
ook aandere jongkerels lopen, van wel wie 
docht haren dat ze noar Duutslaand stuurd 
wazzen, … ook vrij. 
Op 5 maai was haile laand vrij. Oorlog was 
veurbie. 
n Poar weken loater kwam bruier Jans weer 
thoes. En Anton kwam ook weerom. 
Hai was vlucht oet kaamp en was al veur be-
vrijden weer ien Nederland. 

Wie zellen Ons Laimeneer aid dankboar we-
zen dat der mìnsen wazzen dij veur ons 
vochten hebben en zulfs heur leven geven 
hebben om ons weer vrij te moaken.  
 
Frouk Huisman– Van Ketten 
Grand Rapids Michigan USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laangs 

15-2-1944 
 
doe leste traain 
dij mie bie 
winschoot laangs 
noar schaanse ridt 
 
lag onder 
dizze zulde 
locht 
mien jongestied 
 
daag dode pabbe 
doe ligst 
hail dicht bie 
 
woarhèn 
goan wie 
 
 
Saul van Messel  
 
(Toustuurd deur Henk Scholte) 
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Jelske…., dei 
 
al roem vatteg joar traauwd is mit Jozefias 
(zeg mor Jos), het t endelk veur n kan-
der….. Heur drij daimt laand is nou ain gro-
de bloumtoene! 
Dat was in t begun van heur traauwen wel 
aans! Eerappels, bonen, siepels, rabaarber, 
kool en wat nait aal……. Jos zaaide, pootte, 
onderhuil en oogstte letterlek en figuurlek 
veur zien leven! Voak soavends noa zien 
waark mos hai der heer.  
JELSKE DEI dee veur hom nait onder.. Bo-
nen zolten, inmoaken, wecken, dreugen en 
breken was heur waark. Eerappels kraben, 
mous strupen en appels plokken ook van-
zulfs. En dat noast heur dikke hoesholden 
mit vief kinder woaras zai overdag handen 
vol aan haar! 
Om vief uur kwam Jos thoes. Den haar Jels-
ke de pot kloar en kon der aanschikt 
worden. As ale moagen vuld wazzen, wos-
sen de oldste kinder oaf en muiken lutjesten 
op berre. Voar en moeke kropen den al 
laank op handen en knijen over t laand. 
Tegen de winter, in november as t leste ge-
was zo’n beetje oogst was, wuir de haarfst 
oafsloten mit t slachten van t swien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d’Haile oogst kwam in de kelder. Stokken 
swien kwamen in t vat, gezolten en aal en 
wat schenken en worsten in de weme. Veur-
road genogt om winter deur te komen. 
Zai haarn nooit gain verlet en baaide waz-
zen zai ter over ains, dat der goud eten 
op toavel mos. Kinder mozzen goud dijen en 
staark worden. Konden zai der loater ook 
goud tegenaan…. 
Dat was aal in de joaren 1960-1970… Nou 
beuren zai gain centen meer, moar Euro’s! 
Kinder hebben t aaltmoal goud en Jozef vrift 
zok aaid in handen as zien Drees weer bie-
schreven is. 
“Wat hebben wie t goud hè, moeke!” kraait 
hai en bakt heur der voak nog aine veur! 
“Joa”, ropt Jelske den, “oareg beter as vrou-
ger mit dij pokkel vol waark,. k Ben blied mit 

mien bloumtoene! Kiek toch ais, wat n bult 
kleuren…. En wat n vlinders!” 
Ol Jozef geniet van heur plezaaier, vuilt zok 
der zulf ook nuver bie en elke oavend 
bie t noar berre goan zegt hai zaacht: JELS-
KE DEI! Zoas hai dat heurde van zien 
Deense schoondochter woaras lutje jong 
veur t eerst mit thoes kwam……. 

Klaas van Zonneveld, Scheemde j 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Stukkewat Pimkes 
 

Ik zeg wat ik dink 
en ik dou wat ik zeg. 
 
Ik dou wat ik kin 
en ik kin wat ik dou 
 
Ik kin wat ik wil 
en ik wil wat ik mot 
 
ik mot wat ik dou 
en ik dou wat ik kon 
 
Ik dink dat ik neuk 
en ik mot wat ik dink 
 
ik kin wat ik eet 
en ik lus wat ik zeg 
 
Ik bluf wat ik dink 
en ik dink wat ik bluf  
 
At your service 
 
Jan Sleumer 
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Veujoarszun 
 

k Zit op baank achter op deel 
en kiek noar dunderknuut dij daansen 
boven regentun 
 
Merels hemmen t slim drok… 
slooien mit mos en lutje twiegen  
 
k Sloet mien ogen 
en vuil waarmte van veujoarszun 
As dit ais aiveg duren kon. 
 
 
Age van der Velde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kestaanje 
 

Grode bluier   
aan t feest begonnen 

 
Kestaanjeboom  
drift mit witrode toortsen 
t schoulplaain vol veujoarskoors 

 
Was ik te holden 
mit hannen swaarde inkt 
dou maaizun scheen? 
Zo mennegmoal wer mien hoeswaark 
deur zien brannend licht verteerd 

 
En as k nou deur singels loop ien Stad  
droag ik zien blözzem mit. 
 
Age van der Velde    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
k Heb zain 
 
Veur n poar sint doags, bewoakt hai fietsen 
ien stallen om houk bie kerk. Zien aarm-
haarteg lief ien n voalbroen pak is houkeg 
en groot. Ragen en vluiken gaait hom mak-
kelk òf en hai kwakjet peuken van sigeretten 
op stroat. Mor k heb zain, dou hai eefkes 
nait keek, hou zien haand zaacht kop van n 
hond aaide, zo’n moager, schurfteg baist. k 
Heurde zien stem dij zee: “Idioot, wat dus 
doar nou ien regen en bragel, of hemmen 
zai die ook n beetje gek moakt...” Zien oet-
kiek, mit n veul te roege board, staait haard 
en òfwiezend. As ie hom wat vroagen, kikt 
hai nait ais op, hai gaait gewoon zien aigen 
weg. Je maarken bie hom nooit wat e denkt 
en vuilt. Gain mìnsk dij hom aiglieks kìnt en 
k vroag mie òf wat ter ien dij kerel leeft: wel 
is dij verbitterde vìnt? Mor k heb zain, dou 
hai eefkes nait keek, hou hai op knijen ging 
veur wat leek op n lutje vogel; t was n baang 
muske dij doar op stoup lag. k Heurde hom 
zeggen: ”Kom mor, huifs nait baang te we-
den, loat mie ais zain wat ter mit die loos is; 
joa, lutje vrund, wereld is sums haildaal idi-
oot…”  
Kroug is zien twijde thoes. As hai mor even 
kaans krigt, zopt hai hom doar zo doen as n 
kakstoul. En as krougholler ropt: ”t Is tied, k 
goa sloeten, apmoal noar hoes”, gromt en 
bromt hai: “Joa, genog veur vandoag.” On-
nerwegens waggelt hai, mit kop omdeel en 
kleppet stief over ogen hìn, laans holten ba-
rak doar hai mörn weer fietsen bewoaken 
gaait; dij aarmhaartege, kleurloze kerel ien t 
voalbroen pak, dij dut of niks hom nog roa-
ken kin. 
 
Age van der Velde 
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De dood van Vera R. – deel 3 
Schriever: Jan Huttinga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dubbeldam vertrok gain spier. 
‘Toch ligt der ain van de hooggekwalificeer-
de medewerkers staindood in keuken. Nou 
doe weer.’ 
Ester haar der gain weerwoord op. 
‘Wie lopen ze nog ais deur. Baaide liesten. 
En wie vroagen Vos, ofdat dij ook ais kieken 
wil. Dij woont hier aal zo laank in dizze stre-
ken, messchains wait hai road.’ 
n Uur loater waren ze der deur en gingen 
kovvie drinken. Ze waren gain spier opscho-
ten en Vos konden ze nait vinden. 
 

Ze zaten in auto en keken noar de Older-
man State.  
Ze haren gain idee, wat ze der deden. Sums 
wol t nog wel ais helpen, as je nog weer wat 
gingen rondstrunen. Dizze raais haar niks 
opleverd. Ze waren der baaident van over-
tuugd, dat Diena Stallinga gain idee haar, 
woarom heur collegoa t loodje legd haar. 
Technische Dainst haar in keuken ook niks 
vonden. Der was bericht kommen dat Vera 
Reker mit zwoar stomp veurwaarp in de nek 
haauwen was. Nekwaarvels broken. Votdo-
alek zo dood as n pier. Niks gain letsel of 
aans wat. Mit de kop tegen n schaarpe 
raand dat was aal. 
De chefkok haar zien haailegste der haaile-
ge kooksteeën bekeken en zee dat alles der 
was. Der was gain twievel meugelk bie diz-
ze heerser. Wat de despoot zee, gold veur 
aid as woar. Hai vreef zien snor op, as e last 
kreeg van körte driftjes. Dubbeldam haar 
zuk veurnomen om dizze despoot te pakken 
as e n kaans kreeg. 
‘Wie willen hier veureerst vot’, zee Dubbel-
dam en draaide sleudel om. 
‘Ach t was ja net zo wies om hier nog eefkes 

te zitten’, plaasde Ester. 
‘Kiek doar gaait weer zo’n kakmadam.’  
Ze wees noar n rooie BMW woardat n grie-
ze juvver instapte.  
‘Dij is nog goud vereg en smui’, gnees Dub-
beldam en gaf n stoot gas. 
t Hoes van Vera Reker ston in n klaain ver-
stild stroatje. Arbaaidershoeskes in n laange 
riege. Om de twij hoezen n deurgaank noar 
achter. Heur woning was op n houkje mit 
nog n klaainer stroatje. t Leek wel wat op n 
hofje oet Stad. 
Ze haren sleudel en gingen noar binnen. Ze 
luipen deur n klaain gaankje en kwamen 
rechtsof in keuken. De zun scheen deur t 
grode keukenroam en t òlde glas in lood to-
verde gekleurde vlakjes tegen de muur en 
over toavel. Deur noar koamer ston open en 
Ester stapte binnen. Aan de muur hing t 
kleurege waark van Herman Brood. Woar 
vrouger schösstainmantel west was, hing n 
kleurenets van Heyboer. Nog oet zien tied 
dat hai drukdounde was mit systemen. n 
Veurstellen mit aalmoal sievers en strepen 
en meer. 
‘Wow, wat is dit den wel nait’, zee Dubbel-
dam. Hai wees noar t waark van Brood. 
‘Hier is aine goud bezeg. Most ais in bou-
kenkaast kieken. Ik wait vanzulvens nait of 
ze t aal lezen het. Mor t is aal duvel litera-
tuur. Veul Belgische schrievers. Ik denk dat 
hier sikkom alles van Lampo staait.’ 
Ze bloaderde verschaaiden bouken deur. 
Ester muik opgewonden geluden. 
‘Aalmoal eerste drukken.’ 
Dubbeldam ston mit neus sikkom tegen n 
kuunstwaark aandrukt. 
‘Echt, volgens mie.’ 
Hai wees noar de kleurege ploat achter 
glas. 
Ze gingen zitten en luiten t aal mit aal wat 
inwaarken. Vera Reker woonde in n klaain 
schiethoeske en haar kunst aan de muur 
hangen. Heur boukenkaast ston vol mit n 
kapitoaltje aan bouken. t Kon vanzulfs wel, 
mor t was nait n combinoatie woar aine vot-
doalek aan denken zol. 
Dubbeldam ston op en luip noar t buro. t 
Was n old cilinderburo en ook hier was spro-
ake van kwaliteit. t Ding zat nait op slöt. Aal 
rammelnd ging t deksel op en ook hier was 
niks bizunders te zain. n Òlderwets gruin 
vloei. Gain smetje op te vinden. Lutje loatjes 
mit kroontjespìnnen, paperclips, punaises 
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en zukswat meer. n Schrift oet t joar nul, 
woar niks in ston. Dubbeldam ging de loaden 
bielangs. Tiedschriften over literatuur. Nog 
meer over literatuur en schrieverij. In prullen-
bak zat keureg net  puutje van de gruinte. In 
prullenbak lag n leeg deusje. Vera Reker 
bruukte de puten van de gruinte dus nog n 
keer.  Ook nog milieubewust. Ze dwoalden 
deur t haile hoeske. Boven twij klaine sloap-
koamertjes en n haile luxe douche. Der zat 
zulfs n bad in. Dubbeldam struunde deur de 
kaasten en hai keek in t spaigelkaast in dou-
che. Smeersels en make-up spul. Ester 
kwam bie hom stoan.  
‘Duur, aalmoal duur. Alles is van t beste.’ 
Ze pakte n vrumd boetenmodels flesje van 
wastoavel en rook der aan. Ze muik n daans-
pasje en spoot Dubbeldam vol mit n parfum 
of eau de toilette. 
‘Harregat swien, wat dust nou?’, zee e gram-
mieteg.  
Ester Edens laagde zuk tou buuts oet. Troa-
nen luipen heur over wangen. 
‘Man, ik stink as n hoerenkeet, bist wel 
wies.?’ 
Ester dee de twist en luip trap weer omdeel. 
Dubbeldam dee kroanen aan en goeide 
laauwwaarm wotter in zien gezicht, woar e 
vol trovven was. t Huilp hom niks. t Luchtje 
zat overaal. 
Ze gingen achter bie keukentoavel zitten. 
‘Wat doun we der aan?’, vruig ze. 
‘Wie goan de haile bliksemse boudel hier 
over de kop hoalen. Woarom, most mie nait 
vroagen. En wie loaten ook beslag leggen op 
alles wat in en op de balie lag en wat van 
heur was. haar ze doar in Villa Koakelbont 
ook nog wat privé, n kaast of n koamertje of 
zukswat? 
Ester nikkopte. 
‘Ik heb alles aal in deuze doan en ze haar n 
hangkaast mit n slöt derop. Ook inhòld van 
kaast is in deuze kommen. Aalmoal aal re-
geld chef. Man, man. Kwaalmst der ja over.’ 
Hai zee niks. Weer niks opschoten. 
Vos schudkopte. 
 ‘Ik kin hier niks mit worden.  Aalmoal volk 
van onbesproken gedrag. 
Koninklijke Shell, Unilever, KPN en wat nait 
aal. n Eerzoam leven en nou slieten ze de 
tied in Olderman State. Ook doar is niks mit. 
Alles wotterdicht.’ 
‘Personeel den?’ 
Vos schudkopte nog n moal.  

‘Gain strafblad, niks of naks.’ 
Dina Stallinga haar geliek. Der was niks op 
heur personeel aan te maarken. Kloar!!! 
Vos ston op en luip koamer oet. Ester en 
Dubbeldam keken mekoar bunzelachteg 
aan. 
‘En toch wordt der van ons verwacht, dat wie 
mit aine op de proppen kommen, dij heur om 
haals broacht het’, zee Dubbeldam. 
Ester ston op kop in n deuze.  
‘Den lopen wie nou stroat in en griepen de 
eerste de beste, dij nait lachend gedag 
zegd.’ 
Dubbeldam reageerde nait. 
Hai nam ook n deuze en stalde alles oet op n 
toavel. 
Dou e kloar was, dee e n stap achteroet en 
keek. 
Ester kwam noast hom stoan. Ze stonden 
baaident te kieken noar de spullen, dij oet de 
Olderman State hoald waren. Spullen van de 
balie. Verzoameld doags noadat Vera Reker 
vonden was. t  Stelde niks veur. Ze bekeken 
foto’s dij moakt waren van dijzulfde balie. Zo 
kregen ze n indruk van de plek, woardat 
Vera touhuil op t waark. 
‘Hoal ais dingen vot dij logisch binnen veur t 
waark’, vruig e aan Ester.  
Dij keek en keek en legde paperclips, potlo-
den, bakjes, schriefpapier en zuks wat aan 
kaant. 
‘Nou ik’, zee Dubbeldam. 
Zo waren ze n zetje aan t schoeven mit pa-
perazzen en rommeltjes. 
Aan t ìnd van rit bleef der n deuske over en n 
disc veur n minidisc-speuler. 
Vos kwam weer binnen mit n sedel.  
‘Ook minsen dij oet tied kommen binnen van 
dizze liest, nou…. ik kin der niks mit worden. 
Niks ongewoons aan. Aalmoal gewoon 
doodgoan. Aalmoal zulfde soort lu as dij der 
nou wonen. Hest niks in handen.’ 
Dubbeldam bleef noar toavel kieken en 
draaide t deuske om. Dou pakte hai t rooie 
schiefke op. Hai huil hom tegen n oor en dee 
of e luusterde. 
‘Wat zol hier op stoan? Wel het zo’n appero-
at? Ik wol wel ais waiten wat der op staait.’ 
  
(wordt vervolgd) 



 24 

 

 

 

 

 

 

\ALLINNEG 
 
ZEUVENENDATTEG JOAR LAANK 
ALTIED DIJ SMOK SOAVENDS 
MIT: ‘EN MÖRGEN WEER WAKKER WORDEN LAIVERD’ 
ALTIED DIJ SMOK SMÖRNS 
MIT: ‘HA MOI BIST DER OOK WEER?’ 
 ZIE WAS DER NAIT AAN WÈND 
 ALLINNEG 
 
GRODE WAARME LIESJUMOBÈRE 
KON HEUR NAIT IN SLOAP SUZEN 
 ZIE VERZOOP ZOWAT UNDER DEKBÈRE MIT 
 DE BALKONSCÈNE 
 VAN ROMEO EN JULIA OP TAIK 
ZIE HAAR SNACHTS NOG NOEIT DIJ GELUDEN HEURD 
DIJ HEUR NOU – SCHIETENSBENAAUWD – UUT SLOAP HUILEN 
MOR DIJ SMÖRNS ALTIED VOT WAREN 
 IN BADKOAMER STON HEUR ROZE BEKSCHROBBERGIE 
 ZUNDER HEUR SCHARRELDERIJTJE 
 AINZOAM IN BAKKIE 
OP T GLOAZEN BREDJE 
KRINGELS – WOAR ZIEN AFTERSHAVE STON 
 EN HEUR SLOAPPONNE WAS UUTSPRAAID 
 OVER TWIJ HOAKIES 
 
WOTTERKOLLE WINTERWEER 
KON MOR NAIT KAIZEN 
T WAS GAIN REGEN – MOR OOK GAIN SNIJ 
 IN KOVVIEAPPEROAT TE VEUL JOEGELWOTTER 
 WAT SMIRREGS NÒG OP N KOPPIE WACHDE 
DRIJ DOAGEN SIEPELTJESVLAAIS 
VERBAIDE HEUR OP VEZIEDE TE GOAN 
EN WASPIKKIES – RUSTEN EN ROSTEN – IN T PUUTJE 
 
MOR MÖRN 
MÖRN KON ZIE ALLE ALLINNEGE ELLÈNNE 
BIE MEKOAR GROBBELN 
EN VOTFOEVELN IN KLIKO-CONTAINER 
 EN WINT ZUNNE VAST VAN 
 REGENSNIJ OF SNIJREGEN 
WANT MÖRN KOMT E WEER THUUS! 
 
 
Joyce Bodewes (23 juni 2010)  
joycebodewes@bowquin.nl  
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Polen 
 
Der wordt laagt 
n Scholekster flòit n strepe deur löcht 
en traainen rieden wieder 
man tussentieds 
is der bie Smolensk 
n vlaigtuug dele stört 
bint laaiders oet tied ropt 
en hef Adams dochter gain pabbe meer 
Polen schraift 
wereld sloekt 
 
(Beloken Poaske, 11 april 2010) 
 
 
(Adam Pilch (44), luthers predikant in War-
schau was een van de 96 mensen die op 10 
april 2010 verongelukten bij de vliegramp bij 
Smolensk in Rusland. Ze waren op weg 
naar een herdenking in Katyn., waar door de 
Russische geheime dienst  aan het begin 
van WO-II 22.000 Poolse officieren en intel-
lectuelen vermoord werden.  Adam Pilch 
was getrouwd en had een dochter van 14 
jaar). 
 
 
 

Polen 

 
Er wordt gelachen 
een Scholekster fluit een streep door de  
hemel 
en treinen rijden verder 
maar onderwijl 
is er bij Smolensk 
een vliegtuig neergestort 
zijn leiders uit de tijd gescheurd 
en heeft Adams dochter geen vader meer 
Polen huilt 
de wereld slikt. 
 
(Beloken Pasen, 11 april 2010) 
 
 
(Adam Pilch (44), luthers predikant in War-
schau was een van de 96 mensen die op 10 
april 2010 verongelukten bij de vliegramp bij 
Smolensk in Rusland. Ze waren op weg 
naar een herdenking in Katyn., waar door de 
Russische geheime dienst  aan het begin 
van WO-II 22.000 Poolse officieren en intel-
lectuelen vermoord werden.  Adam Pilch 

was getrouwd en had een dochter van 14 
jaar). 
 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Pilch 
 
Hanne Wilzing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DER WEDEN 

 
Der weden, mor der nait bie weden 
veur aiveg vot eertieds verbie      
aingoal struun ik deur dat verleden  
noar hom en heur en die en mie 
 
tied geft zien tied as mien gedachten  
tiedstieden stroomloos overstroomt 
herinnerns zuitjesaan verzachten 
no elknain doar steevaast woont  
 
aaid blieven zai mit hier verbonnen  
verweven ien aaldoags bestoan 
geft ja verbaarg as k wil deurgronnen  
dij vroagen ronnom heer t vergoan 
 
t woarom wer n gehaimenis 
dou dood aan t levent toudoan is. 
 

 
Tiny Veldhuis 
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Moatjes en de vuvuzela  -  Bé 
 
Geert Moatjes was op pad noar Zuud-
Oafrikoa. Ien gedachten, ien werkelkheid zat 
e ien e tuunstoel onner d’appelboom bij t 
holten schut, dat eigelks gien schut meer 
was. Sommege planken lieten lös, zo verröt 
as k weet niet wat, de verroeste spiekers 
lieten dudelk zien wat miesdergheid was.  
De finoale van de WK  veur Voetbal, catego-
rie dikste bankrekeningen, was Geert zien 
doel. Hij wol wel es met eigen ogen zien hoe 
die miljonairs op voetbalschoenen dij verdol-
de Jabulani ale hoeken van t Soccer City 
Stadium opzuken lieten. Hij was al vroeg ien 
t joar aan boord goan van t cruiseschip “The 
Queen Victoria”, as je zo’n verre reis veur 
de boeg hadden, kon je mor beter op tied bij 
huus vandoan goan. En hij wol bij d’evenoar 
wel es zien of keuning Neptunus ien hoogst 
eigen persoon uut t wotter te veurschien 
kwam zoas zien schoolmeester op e legere 
school aaltied volholden haar. Nee, zien 
vrouw Harmke was der niet bij, die von Kol-
lumerpomp al butenlaand en wer ja al zee-
ziek as ze op e boot ien Stad n rondvoart 
moaken gingen. Veur alle wizzegheid haar e 
zien oranje onnergoed (drie stel), zien oran-
je moatpak met lichtgrieze streepkes en zien 
strik met Willem van Oranje embleem t eerst 
ien e kovver stopt, kon e dat niet meer ver-
geten. Op e ‘Victoria’ kon e zuk mor beter 
ienholden, der waren ok Engelsen, Duutsers 
en Denen as opvoarenden en hij wol niet t 
risico lopen dat ze hem ien zien oranje kle-
ren overboord kiepern deden…Zol je net 
zien dat der ien t wotter van die haaien ac-
tief waren met n vedde veurkeur veur oran-
je… 
Geert dreumde gelukkeg mijlen sneller dan t 
cruiseschip voaren dee en was d’evenoar al 
veurbij veur e der aarg ien haar, gien Neptu-
nus zien, weer n schier verhoal noar zien 
mallemoer. Ien Kaapstad mochten ze t schip 
verloaten, noadat z’eerst verwelkomd waren 
deur t “Oafrikoaner Filharmonisch Orkest” 
onder de leiding van gastdirigent André Ri-
eu. Speuld wer t concerto grosso veur or-
kest en drie vuvuzela’s (sopraan, bariton en 
alt) van componist Paul Kruk. Geert was niet 
bepoald onner d’iendruk, al was t wel bie-
zunder dat Johan Cruyff op haalfscheid ien t 
programmoa opdook met n imitoatsie van 
André van Duin. Je moaken wat met op zo’n 
wereldreis…..  

Ien t hotel ien Johannesburg, woar e noa n 
sloaperge treinreis aanbeland was, ston 
Frans Bauer bij de hoofdiengang ien n Ba-
variajurkje te ‘croonen’ en energie te verko-
pen, doár ok al. Geert was nog niet binnen, 
of de boas van t spul drukte hem n vuvuzela 
ien e hannen en ging m veur noar t offisjele 
deur noazoaten van Jan van Riebeek spon-
sorde vuvuzela-oefensentrum, ien aanbouw. 
Eerst bloazen, dan n poar Oranjebitter, n 
handtekeningensessie met Arjan Robben en 
n Jabulani-show deur truukkenon Klok. Kon 
der loater aaltied nog eten worden, n Hol-
landse stamppot met importeerde wienter-
worrels, wat Keuneginnesoep veurof en n 
oranje tompouce bij de kovvie. Toen t hoog 
tied wer noar t Stadium of te reizen, kon 
Geert vanzölf zien anti-vuvuzela-oordopjes 
niet vienden, haar e die nou wel of niet ien 
zien handtaske doan? Hij noar de receptie, 
mor doar haren ze allenneg mor oranje wat-
ten. Ok goed… Ien t Soccer City Stadium 
verging t heuren en zien, dwars deur de dik-
ke oranje watten hèn. Geert zien trommel-
vliezen waren al overspannen veurdat der 
ok mor ien speuler op t veld was. Hij vuulde 
dat e gewoon ien e lucht bloazen wer, zo 
licht as n oranje veertje. Hij heurde de hotel-
boas nog roepen: “Wij sturen de bagage wel 
noar Holland terug” en toen was e kilome-
ters wied uut e buurt van t WK. Allent dat 
geluud van die toeters, dat kon e mor niet 
uut zien oren kriegen, ongeleufelk! Toen e 
deur kreeg dat e weer ien zien tuunstoel zat, 
bij t schut ien verval, haar e nog dat geluud 
van die vuvuzela’s bij zuk. Of nee, t waren 
de buurjongens met heur oranjebloasderij. 
Geert pakde zien kraant van e grond, las dat 
onze kroonprins  n dikke bon kregen haar 
veur t versteuren van e Zuud-Oafrkoanse 
nachtrust. Willem-Alexander zol midden ien 
e nacht op t balkon van hotel “Hoe overleef 
ik t WK” (Eigenoar Francine Oomen) per-
beerd hebben t concerto grosso van Paul 
Kruk uut te voeren, solo. En d’Engelse 
kroonprins kreeg n verboal wegens aantas-
ting van d’openboare zeden. Die William 
was zo vergreld op zien Hollandse collegoa 
dat e zien blauw-met-rood gestreepte bok-
sem zakken liet, op e galerij noast t Holland 
House. Wat n zootje, dacht Geert, mor goed 
dat k hier ien t nuchtere Nederland ben....  
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Sirkus van Holland  
 
 
 
 
 
 
 
Verkaizen veur Twijde Koamer staait veur 
deur. t Kamnet under ‘stuur’ van Jan Peter 
Balkenende is oet nkander flikkerd. Minis-
ters zagen t nait meer zitten en smeten bon-
gel in t ies. Nou pebaaiern ze veur 9 juni 
2010  t volk weer op heur haand te kriegen. 
Kerel nog aan tou, wat gaait t er smangs 
heer. ‘Heren’ en ‘Doames’ moaken mekoar 
oet veur rötte vis en aal wat aans nog lèlk is. 
Aine wet t ja nog beder as d’aander. k Vroag 
me in aal ainmoud of, wat lu ale joaren dat 
ze op  pluus zaten aiglieks doan hebben? 
As ze t nou zo nuver waiten, haren ze der 
oflopen joaren doch nait zo’n schietboudel 
van moakt? Zellen ze in Koamer oetrust 
hebben van aal beslommerns in tied dou t er 
om spande? Zaten doar ja goud van ons 
senten en dat wazzen nait zo waaineg ook. 
Dut der bliekboar wel wat tou om doar te 
geroaken, mor din heb je ook wat! n Dik 
traktement woar n bult aarmoudzaaiers  
moandenlaang van eten kinnen. En mishot-
tjed haile boudel deur aaigen of aander-
mans toudoun, din binnen ze wizze van n 
waachtgeld, woar honden gain brood van 
lussen. 
Stemmen is vandoag de dag n recht, sneu 
genogt gain plicht meer. Nait stemmen 
moakt n meens aans monddood. Verspeu-
len doarmit t recht om bezwoaren te uten, 
mor as je t mie vroagen, hebben dij lu kop 
aal n donder in zölfde zak en moakt t gain 
reet oet. Béten worren we, doar kinnen we 
gif op innemen. 
Bruierliek zitten ze dammeet noast nkander 
in Zoal mit n tronie van: “Heb k dat nait mooi 
doan?” As n snobbeltje mitzit vaar joar un-
der Hoagse pannen. In veurgoande tied was 
t bie toeren net n kinderspul. k Wil nait mit 
joe in Regaaiern, den… Dij kerel, of dij 
vraauw mag k nait lieden, dij mag wel thoes-
blieven. 
Harregat, lu binnen hailemoal in 
‘harriewarrie’. Koakeln as n tude zunder 
kop. Lopen verdwoasd van aine 

tillevisiepergram noar d’ aander. Doun 
maalste dinger om aan ‘stemvlaais’ te 
kommen. Niks is heur te dol. Stoan op 
maart, doeken Jan en Alleman. Elk het t 
beste mit joe veur, tot ze endelk doodzaik 
en vermuid achterover zakken kinnen in 
blaauwe stoule. 
Hè, hè, dij hobeleko hebben we weer had. 
Kopstokken fietsen mor n Kamnet in mekoar 
en din zain we wel wieder. Inins binnen roe-
ziemoakers en hoantjekraaiers weer dikke 
kammeroaden en stoan lu weer as vanolds 
kniezend noast en achter Keunegin op stoe-
be van Pelais Noordende. 
Wel betoald reken? Juustem! Jan en Jaantje 
mit pet, of mutse. Regeerders goan wieder 
woar ze stoekt binnen. Vergeten aal misere 
dij deraan veurof göng. Elks har t recht ja 
aan zien kaande. t Binnen meroakelse 
scheuvellopers, dij op t gladde ies nuver oet 
vouten kinnen. Goa der mor aanstoan!  
Nije meesters, nije wetten en wie ’t voutvolk’ 
betoalen ons scheel aan aal boetensporege, 
schienboar hoogneudege, fiebeldekwinten. t 
Geld mag geern wezen, woar n bult van is. 
Regaaiern van aandermans senten is slim 
makkelk. As je zölf der mor nait aan tekört 
komen. 
Nog evenpies en we hebben dij theoater ok 
weer had. k Bin benijd, wat er van aal tou-
zeggens boven wotter blift. k Heb der n 
zwoar heufd in. Raggen en reren helpt joe 
nait. Pebaaier boven pertijen te stoan en hol 
pladde van vouten droes under. 
 
juni 2010, Roel Sanders van t Knoal 
 

Dobbern 
 

aaind swimt ien kreus 
hai slobbert wat 
het nait veul keus 
en dobbert wat 

 
    ik swim deur t leven 
   en dobber wat 
   heb nait veul keus 
   ik slobber wat 
 
 
Siet Bootsman 
januari 2008 
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Mien jeugd in t Oostenne 
(Midwolle) 
 
 
 
 
 
 
  

Nait zo’n slechte tied, veur en in de Twai-
de  Wereldoorlog. 
Wonen in t Oostenne haar veurdailen, veul 
roemte, veul boerenploatsen mit n appelhof, 
veul sloten en grachten, mooi speulterraain 
in t zandgat, törfkloeten zuiken in t veen en 
scheuveln op t Koudaip, noar Termunten en 
weerom. 
Bie hoes speulen op t blaikveld woar ook 
sege aan t stek ston, klaaine sikjes aten mie 
de topjes van mien kniekouzen of. Moeke 
kwoad, ze was zo wies mit dij widde knie-
kouzen, mor ik was ze nait weerd zee ze, 
veul te kwoajongensachteg. 
Bie onze buurvraauw, vrouw Loer, kon ik 
wegkroepen onder t schoet, as aandern mie 
te noa kwammen,.t Was n gezelleg dik 
mìns, zai huil ons aaltied in de goaten as 
moeke ains weg was. 
Jongens woar ik mit noar schoule ging, Hei-
ko, Hendrik, Wiecher, Warntje en Appie, ze 
haren smörgens al n stok veur mie, Kok- 
sioanen mozzen weer n pak haauwe heb-
ben… Dicht bie schoule werden  stokken 
votstopt in beukenhege bie  klokkengaiterij, 
as wie weer oet schoule kwammen, wazzen 
ze vot. 
Oetvoeren van T.O.N.I.D.O., in Oostwold in 
hotel  ‘De Witte Zwaan’ en in Midwolle in 
café Hillengoa. Generoale repetietsie in 
Oostwold, mit n koppel wichter, lopens 
weerom, Fienie, Fenna, Catrientje, Anje en 
nog veul meer, belletje trekken en zokswat. 
Ainmoal kregen wie Jan Pieter Baarghoes 
(klompenmoaker) achter ons aan, op hoze-
vörrels. Hai kreeg Fienie Kloassens te pak-
ken, dij het in hoes goud op heur kop had 
van heur pa, moar wie haren veul lol. 
Zo kìn k nog wel n zetje deurgoan, mor dat 
dou k mor nait, misschain n aander keer.  
 
Gepke de Vries-Blaauw   
 
 

 
Wìnst 
 
Geern mog k hier weden 
n daam mit vring.  
Bunders gruinlaand, en groan 
koubaisten laankoet kaauwen 
mit slovve ogen bie mie stoan. 
En Belgen hail groot 
bie t raait anerkaant sloot.  
Vrìnsken, ruier ien hoed 
groapend wachten 
op woddels, n kapke stoet. 
Nou, n dòòd gruinlaand 
wòar ik mor kiek. 
Gain ruzzelnd raait, gain Belgen 
en koien, stoan ien n febriek 
nait ains n noam 
n nummer, op geel plestiek. 
Weerom deur t dörp 
n zet leden nog abbelbomen  
nou n nijbaauwbuurt, en import wonen. 
Gain mìns dij mie kin 
haar t leven vrouger allènt mor zin ? 
 
Jan de Jong 

 
 
 
Zummermörgen 
 
Muskes kwettern mie tou bère oet: 
Deroet! Deroet! Das holtdoeve 
(de töddels worden systemoatisch 
oetroeid deur buurtkatten, veren 
 
vlaigen deur toene) op schure 
of in baarkeboom. Mien lief 
noast mien laif komt pienlek 
vertikoal, neuze lekt, keel sliemt. 
 
k Steek kop oet roam, k zai kat 
van overkaant onner aalberenbos 
loeren op swaarde liester. Piepen 
 
van metoal op metoal jagt kat 
bochte om, k vrief ogen oet, 
wotter in glas gobbelt over raand.  
 
jan blaauw  
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Vergedelk ..... of ? 
 
Ze haren bie hom aan keukentoavel zeten. 
Zai, ien heur sundoagse klaid en dokter. 
Hai kon heur aarnswoar van. 
Van vrouger, t was even leden ien aal geval. 
t Ging roar, dokter vroug:  
‘Waiten ie wel hou of joe haiten, en woar ie  
wonen?’ 
En hou old hai was wis dokter ook nait 
meer. 
Zai haar hom aankeken en ien n buusdoukje 
snoven. 
Klonje, dat rook haitied zo lekker. 
Hai keek ien t glaas en stak haand omhoog. 
‘Zai je wel’,  flusterde zai tegen dokter. 
Baaid keken hom aan, zai haren hom ook 
zain. 
Doch was t ducht hom n laive vraauw. 
Hai zag dat dokter schudkopte en glad ien 
toeze was. 
Dij zee dat zai mor even meedzienen veur 
hom hoalen mos. 
Zai schraiwde zag e en haar t oareg stoer. 
Hai zee:  
’t Is beder dat dokter eerst mor ais op hoes 
aan gaait.’  
‘ Waiten ie nog wel woar joe wonen en woar 
of joe laangs mouten?’ 
Dokter zol kieken en zai laip even mit.  
Hai was benijd of e heur nog weerzain zol. 
‘Dij man is dik ien de bonen’, zee hai haard-
op. 
Verdraitelk veur heur no hai t pad kwiet was. 
Ien toen mos e der nog ais stief over prak-
kezaaiern. 
Even loader zag hai heur oet t achterhoes 
komen. 
‘Jan, koms votdoadelk eten?’  
Verbilderd bleef hai bie heur stoan en snoof. 
’Klonje. t Schut mie ien ainen ien t zin! 
Nò wait k t weer.’  
Hai zag dat zai slovve ogen kreeg. 
Zaacht streek hai over n nadde waang. 
 
 
Jan de Jong 
 
 
 
 

Raais 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twij raiten boodjes laiten wie drieven. 
Ain was van die en ain van mie. 
Wel zel heur raais nog ais beschrieven.  
Vienen zai heur hoaven net as wie? 
 
Twij boodjes hemmen wie drieven loaten 
Eerst lagen ze stil en doar ging t hin. 
k Hoop dat ze altied voaren blieven 
en vaaileg raaizen, tot aan t èn. 
 
Dij scheepkes, dat konnen wie wel wezen. 
Mit dit verschil: wie drieven al laang. 
As wie mit n kanner verder kinnen, 
Din bin ik veur gain störm nog baang. 
 
Siet Bootsman  
Juli 1982.  
 

 
 
VANNIJS 
 
 
Was al n toer muid en lebait 
alewel bot old was e nog nait 
Ondanks kwoalen wol boer nait  aan zied 
kwam e onverdachts toch zo mor oet tied 
 
Mit wat schiere woorden bie kist 
is verhoald doar ain zuneg wat van wis 
Bie t ofschaaid wer der wat snokken doan, 
Binnen lu noa kovvie mit pleverkouk weer 
op hoes òf goan 
 
Nijboer gaait nou over zien laand 
Deur wede aan hom verkocht 
haar ploats nog nuver geld aanbrocht 
 
Nou nije mesienen en nije wetten 
en deur verkoaveln wat aander zwetten 
Mor op aigenste laand komt oogst vannijs 
aan kaant. 
 
Nane van der Molen 


