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Ofschaaid

Tot n aander moal !

Noa 30 ‘Kreuzes’ leuf k t wel, as tekstredacteur. Nait dat t mie de ströt oetkomt,
dat nait, mor 5 joar is veur mie genog.
Elke twij moand n oflevern, elke twij
moand ofwachten wat der binnen komt,
elke twij moand biedroagen bekieken,
bewaarken, deursturen noar Henk de
Weerd veur de opmoak. As rondzendbraif en as webstee….Biedroagen woar
je niks aan verandern huvven, biedroagen woar je hailwat aan opklandern
mozzen… Mainsttied noar elks tevredenhaid, mor zo of en tou zel der ook
wel es wat gromd weden! k Heb t noar
beste waiten doan, mit de Grunneger
cursus van Jacob Loer (Auwerd), vief
joar leden, as oetgangspunt en as achtergrond. n Podium baiden aan méér
schrievers van streektoalproducten,
schrievers veur wel nait aaltied n stee is
bie “Krödde” of bie “Toal en Taiken”, dat
was de bedoulen. Begunners benoam,
lu van de nije cursussen dij dou as podstoulen oet de grond schoten. En ook
wat Grunneger streektoalnijs mitnemen
in de berichtgeven, snel en pretteg om
te lezen. ‘Kreuze’ was eerst ook allain
mor n rondzendbraif, idee van webstee
kwam dou Henk Dikkema ónze Henk op
sleeptaauw nam en biespiekerde en dat
zo goud dee dat Henk de Weerd nou al
hail wat Kreuzes zulfstandeg ombatterijd
het tot prachtege nummers op
www.kreuzekeuze.nl. Veur hom ligt doar
t aksent wat ons streektoalprodukt aanbelangt, ik zag vanof t begun meer in t
idee van rondzendbraif: sneller, voaker,
mixed mit nijs en nijtjes. Veur Henk was
dit leste nait te doun, doarom bin k op n

bepoald moment begonnen mit de
Kreuskes, tussendeur. Totdat dát veur
mie nait meer te doun was…. Zo gaait
dat, asmits….
Vanof de start kregen we schiere reacties en dat enthousiasme dee ons goud,
dat het de motor draaien loaten… Doarom bin k ook bliede dat der veur mie n
enthousiaste opvolger kommen is, Bert
Wijnholds. Soamen mit Henk de Weerd
gaait e de Kreuzekar trekken, wat t
wordt kin je vanof nummer 31 zain!
Ik heb doar ale vertraauwen in, wis en
vast! En vanzulf wìns ik hom ook zo veul
meugelk plezaaier in t streektoalwaark
dat e zok op de haals hoald het!
Mien kammeroad Henk de Weerd wil ik
stief bedanken veur de soamenwaarken
in dizze vief Kreuzejoaren, dij of en tou
wel leken op Grunneger Geuzenjoaren…. En dat geldt ook veur aal dij
schrievers dij ons vergast en verrast
hebben op en mit heur biedroagen, van
lutje gedichten tot laange verhoalen, in
wat veur streektoalvariant dìn ook: Stadjers, Hogelaandsters, Oldamtsters, Westerwolds, Westerkwartiers, Veenkolonioals….. Lu, bedaankt veur t vertraauwen,
k hoop dat k joen schriefwaark nait al te
slim ‘mishandeld’ heb…
Kreuze wìns ik t allerbeste! As schriever
meld ik mie wel weer, nait as tekstredacteur, mout je vanof nou bie Bert wezen:
bert@kreuzekeuze.nl!
Jan Blaauw
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Moi beste lezers,
Joe hemmen t vervast al lezen in Kreuze 29, dat redaksie
van joen “opdroadse” tiedschrift op zuik was noar n nije
tekstredakteur. I
k haar (hail nijmoods) op Twitter lezen, dat der n stukkie
over ston op webstee van ons Dagblad. Doar heb k ais
even noar keken en t leek mie wel wat tou.
k Stuurde mit droadpost (of stroombraif) n berichie noar
Jan en Henk. Zai vonnen t n schiere reaksie en wollen
geern mit mie kennismoaken. Van baaide kaanten leek t
ons wel goud tou. Vanóf nou mag ik din ook mitwaarken
aan t soamstellen van nije Kreuzes.
Ik zel joe wat over miezulf vertellen:
k Bin zeuvendatteg joar, dus van n generoatsie dij t Grunnegers nait veul meer bruukt. Schaande genog, want t is
ja zo’n schiere toal. k Woon in Stad, mor mien woddels
liggen in Oost-Grunnen, in de Veenkolonies. k Bin geboren op t Knoal en opgruid op t Alteveer.
k Bin zulf ook n beetje mit schrieverij aan loop, mainsttied
in t Hollands, mor in t Grunnegers gait mie t ook oareg
schier óf. Dat dou ik op mien aigen webstee, doar je nog
van en over mie lezen kinnen. As je nijsgiereg binnen, kiek
din mor ais op www.gefokust.nl.
Mor k wil wieder gain rekloame moaken, t gait hier ja benoam om joen schrieverij. Doar wil k geern mit aan loop,
om uut joen verhoaltjes, gedichies en aandere biedroagen
schiere uutgoaves van Kreuze te moaken. As nummer 31
op joen beeld verschient, mag k der groots op wezen dat e
ook n beetje van mie is en hoop ik dat je joe der weer
goud mit vernuvern.
Groutnis,
Bert Wijnholds
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Ik zag

Boksem

ik zag n mens
en docht
dij kin mie helpen
k zag n mens
en klampte mie
doaraan vast
ik zag n mens
en raip
om mie te helpen
en nait te kraben
mit zien noagels
ik zag n mens
en wer zien vrund
harm d guikema
uit: ‘gruwelijk anatomisch’
i serie lit.kring leek 1987
origineel in ned

wie woonden ooit fantastisch
en konden hail goud
mit de buren
moar noa de renovoatie
binnen wie uut mekander hoald
deur veuls te hoge huren
as bie t begun
van n nije dag
t licht over
de velden kropt
is t mainsttied de hoan
dij as eerste ropt
gedwongen zuneg wezen
ien verkeerde tied
brengt aaltied
hoat en nied
harm d guikema
Uut: ‘Van holtjes tot klapscheuvel’ 2007

Haalf juli. t Beloofde n waarme dag te worden.
Mien oma stön veur de spaigel in veurkoamer. Zie har heur zöndagse klaid aan en
was heur laange hoar aan t kammen. Noa t
kammen rolde ze t op en muik ze der knoedel van. n Handdouk over heur scholders
mös veurkommen dat heur klaid under de
hoaren kwam.
Opa lag vanoet de bedstee te kieken hou of
ze zuk schier muik. Hai lag zuk zölf moud in
te proaten um der ook oet te kommen. Der
mös vandoage heud worden en doar har e
nait veul zin aan. Zien striepkoren boksem
en zien blaauwe boezeroen laggen op stoule.
t Was n biezundere dag, want Keunegin Wilhelmina zol in t dörp kommen. Oma wol der
op fietse hen um te kieken. Eerst bie heur
dochter kovviedrinken en dan, noa de middag, mit zuk baaiden noar keunegin. Zie har
heur nog noeit zain. Joa, op n foto, mor wieder nait.
“Meschain goa k ook wel even kieken”,
klonk t oet bedstee. “Zie komp hier ja toch
langs”.
“Astie mor fersounlek aantrekst. k Wil mie
nait schoamen”.
Dat kwam wel goud, zee opa.
t Was aiglieks te waarm veur t waarken op t
laand. Opa har n strohoud op en um de zoveul tied veegde hai zuk mit zien rode buusdouk t swait van de kop. Hai har zien striepkoren boksem oettrokken en was in zien
laange onderboksem in de weer. Der was
toch gain mens dij t zag. En al kwam der
toch aine, dan kön t hum nog niks schelen
ook.
Tegen de middag smeet hai n beste vörke
heu under n boom en gung doar, lekker in
de schare, zitten um zien stoede op te eten.
Dou e t op har schoekelde hai zuk wat beter
hèn. Tied um even d’ogen dicht te doun…
n Dik uur loater schrok e wakker. Zunne
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scheen hum in d’ogen. Hai trok zien allozie
tot vestbuutse oet en zag dat t al sikkom twij
uur was.
Wat was der ook al weer? Wat wol e ook al
weer? Hai was t kwiet. In de wiedte heurde
hai wat aankommen over de stroate. Motoren, auto’s. Keunegin!
Opa vloog umhoog. Zie kwam der al aan.
Woar was zien boksem? Wus e nait. Dan
mor zo. Gain tied te verlaizen. Hai greep zien
fietse en stoof over de zandweg noar de
stroate. Hai was nog mor zuneg op tied. Behaalve opa was der gain mens um keunegin
tou te zwaaien. Elkenaine was vanzulf noar t
dörp. t Spul kwam de bochte al um.
Hai veegde zuk nog ain moal t swait van de
kop en zedde zien houd recht.
Zien rode buusdouk har e um zien nekke
knupt en zien blauwe boezeroen hong over
zien widde - non ja widde - onderboksem.
Hai har zien swaarte sokken hoog optrokken.
Opa gung in de holden stoan, zo as ze hum
dat vrouger in dainst leerd harren.
Keunegin zag hum stoan en zee wat tegen
chauffeur. Dij remde n beetje of dou ze veurbie reden. Keunegin laagde en zwaaide
vrundelk noar opa. Opa vergat um ook te
zwaaien. Dou ze al n ende wieder was, stak
e zien haand nog even op. Mor weer aan t
waark.
Dou oma der um vaaier uur aan kwam, was
e sikkom kloar.
“Hou wast, hest keunegin nog zain?” vruig
opa.
“Joa, ik heb heur zain, mor meer ook nait.
Mit zoveul volk vuil t nait mit. En doe dan?”
“Joa, ik bin hier even noar de stroate reden.
Zie remde nog veur mie en zwaaide ook
nog”.
“Hast dien boksem toch wel even aantrokken…?”
Zie dus t hoast nait te vroagen.
“Nee, dat bin k vergeten. Non ja, vergeten, ik
kön hum naargens vinden. Mor zie keek der
hail nait noar”.
“Man, wat hest mie non toch weer doan. Wat
n schaande. Wat mout ze wel nait van ons
denken”.
“Och wicht, moak die toch nait zo drok. Heur
aigen kirrel zal ook wel ais in zien onderboksem lopen”.
“En toch heurt zuks wat nait”, was oma heur
leste woord.

Joaren loater. Opa was mit pensioen. Boerderij was verkocht en zie harren non n hoeske mit n lapke grond dicht bie t dörp. Zie harren zuk ook n televizie kocht.
t Was september. Prinsjesdag. Opa en oma
zatten veur de televizie. Dou de golden koetse in beeld kwam schoot opa overende.
“Non most toch ais kieken”, zee e. “Kiek ais
noar dij kirrels dij noast koetse lopen. t Liekt
ja net of ze aal in heur onderboksem lopen.
Kiek dij blauwe jaskes mit dij rode kroagen.
En dij swaarte stevels. Hestie dou veul te
drok moakt. Keunegin het gewoon docht dat
ik ain van heur lakeien was. Non doe weer”.
Oma verslook zuk hoast in heur oranjebitter
en opa klopde heur lagend op de rugge.
Jan Hoiting

TWIEVEL
geel of gruin
links of rechts
vandoag of mörn
pond of kilo
andievie of mous
haand of smok
zes of zeuven
merel of liester
Delfziel of n Daam
veur of noa
nou of domt
Frankriek of Itoalië
kovvie of thee
mörgen goa ik nait meer twieveln
mor doar twievel ik aan
Berrus Spelde
Oskerd, meert 2008
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Haars
Hail stoareg aan veranert laand van kleur
verswient dat geel en vaalgblomrood en sangen
n haarszun brekt deur dook let mie verlangen
noar aigenhaid ien kleurenpracht en geur
plougiesder trekt n vurg liekoet en kaant
zigs vedde klaai noa t plougen glaaiend glimmen
verdwoald stoan der nog eerabbels op rimmen
en sukkerbaiten op n bult bie t laand
moakt elknain dij vleugels het hom drok
kiewieten akkelaaien ooievoaren
liek willen zai noar t Zuden tou vervoaren
en onnertied speult t Wad heur Waddenrock
doar boven stee van lèste zummervruchten
dij Hogelandster graauwe haarsweerluchten.
Tiny Veldhuis
Oet bundel: “”Pollerschaauw”

Winter
Ienainen roast n loade pluusterwiend
der struunt n boer veur dichte achterdeuren
zuls Waddenzee kìns diskaant diek ja heuren
mor boetendieks liekt krekt of wiend verswient
ien poller ronnomrond Midwintertied
is stilleghaid allinneg achterbleven
zien aineghaid vernijs mit grond verweven
ligt tochtsloot doar deur snij besnijd bezied
heurs hellerop n bliede kienerlaag
verswonnen binnen lèste scheuveldoagen
zigs regenschoer aingoal bie lucht laans joagen
hail stoareg aan wort daag weer laanger daag
en boven laand nog zunner zummervruchten
dij Hogelandster grootse winterluchten.
Tiny Veldhuis
Oet bundel: “Pollerschaauw”
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GOKKEN
Willen joe bie ons gokken?
Ik: "Nee, ik gok nait"
"Dikke priezen!"
“Ik gok nait,
echt nait!
Wedden?”
harm d guikema

SPOANSE MENEUVELS
Wie gingen mit snij weg en as t n beetje mitzat kwammen wie ook mit snij weerom en
zo gebeurde t ook. Wie vertrokken zes weken leden vanoaf Eelde. Even n tussenlanding in Maastricht om doar wat pazzipanten
in te loaden en om te tanken en dou ging de
rais noar t waarme zuden.Wie kwammen
midden in nacht aan en maiste winkels wazzen vanzulf dicht. Op Eelde haren wie aal
wat onder de körk kocht, want wie haren
eerder aal leergeld geven.
Wie gingen votdoadelk op t balcon zitten,
t was ja nog 22 groaden, en schonken ons
wat in. Je waiten ja nait lu, hou lekker dat
vuilt, oet dij ol snijpot in ainen in de lekkere
waarmte.
Ons onderkommen was ja dik veur mekoar,
das ja slim belangriek.Noa zo’n laange raais
kin je maistieds wel goud sloapen en k wer
tegen mirreg wakker moakt deur de vraauw
mit n lekker bakje kovvie. Zai haar aal lekkere stoetjes hoald en wat beleg en zun
scheen ons in de moaze. Wat n leven!
Ik keek ais wat om mie tou en noar beneden
en kon mien ogen nait gleuven! Wat zag k
doar n mooi wiefke: van boven splinterlieke
noakend mit n bos holt veur de deur van
jewelste en recht veuroet. Vraauw Paay kon
wel inpakken.
Vraauw was nijsgiereg woar ik wel zo’n be-

langstellen veur haar en keek ook even noar
beneden en zee: ‘’Joa, juust”
Zo muiken wie kennis mit verschaiden lu oet
verschillende landen en net zoveul toalen
en dialecten.
Der was n koppeltje Italioanen dij elke mörgen op heur mooie en dure fietsen aan rit
gingen en om n uur of drij weerom kwammen en din dikke lol haarn bie t zwimbad.
Sums gooiden ze mekoar der onverwachts
in en haren din n stuk lewaai en lol. Soavends wazzen ze op tied aan zied, ze mozzen aanderdoags weer op tied aan de bak.
Zo zatten ze n moal bie n drokke ijssalon en
laiten zok dat goud smoaken. Heur fietsen
stonnen tegen n boom en ik ston op n oafstandje te kieken noar dij fietskes mit alles
derop en deraan. Mor Oompies was nait de
ainege dij keek! Ik heurde opains Duuts proaten:” Schöne Maschinen sind das”
Twij Duutsers zatten de versnellens van dij
fietsen te bekieken en konnen der nait over
oet hou mooi dat was.Ik vertraauwde t nait
haildaal: Duutsers vlak bie dij mooie fietsen!
Zo veurzichteg meugelk gaf ik de wielrenners n taiken en ze haren t hail snel in de
goaten wat ik perbaaierde aan te geven. Ain
van dij jonges gaf mie n knipoog as taiken
dat e t deur haar en aander
stak doem omhoog.
Aan t end van d’eerste week
wer k nachts wakker van wat
gestommel en gestin en zag
dat vraauw nait noast mie lag.
k Was inainen kloar wakker en
vloog tot ber oet. Vraauw runde deur t hoes
hin mit n handdouk en raip:” Aan kaant, ik
heb hom!” Zai vloog noar t balcon en stubde
handdouk oet!
Toun ze s nachts even op pot mos, was ze
biekans op n kakkerlak stoan goan . Wie
haarn ja aal wel leerd dat je dij daaiertjes
nait doodtrappen mouten, want din bin je
nog nait joareg. Veural dij dikken(vaaier en
vief centimeter binnen ze wel) zitten vol aaier en der blift aaltied wel wat onder joen
schounzolen zitten, dij kommen in koffer,
koffer op zolder, aaitjes kommen oet en
krieg ze din moar ais weg!
Aanderdoags zag vraauw de onderburen
wat jachteg hinneweer lopen mit stovver en
motblik in haand en aan overkaant in stroeken leeg moaken. Wie waiten t nait zeker
mor wie denken dat zai ons kakkerlak in
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hoes haren.!

Nuchterhaid….

Ik mout ook even vertellen dat de vraauw
slim gruine vingers het en aaldernoast gek
op biezundere planten en bloumen is. Zai
haar ook aal laang goud om zok toukeken
noar aal dij schiere bloumkederij. Om reden
dat wie zo wat elke dag aan sjaauw gingen,
wos zai vanzulf wor dij mooie bloumkes en
zukswsat stonnen. Woarschouwens hielpen
niks en oeteindelk haar ze n plestik puut vol
mit mooie bloumkes plukt. Moar hou kwam
ze nou aan n voas? Gain nood zee ze en
pakde de (lege) jenevervles van BOLS en
schikde de bloumkederij der hail nuver in en
k mos t eerlieks tougeven: t leek hail mooi en
koamer leek inainen veul gezelleger.

En aarg tevreden
mit t leven…….
Doar docht ik aan
zo-even.
Sibrand De Gries
roem in de tachteg
old en wies!
Joa, woarachteg…:
Lag der bevubbeld
veul snij en ies
Den was zien taimke:
Nou en!!
Noa dizze winter kriegen wie eerst
weer twij zummers tegen ain winter!
En dat te heuren…..
was aaltied prachteg!

OOMPIES

Klaas van Zonneveld, Scheemde.

LENTE
t is bienoa weer zo loat
dat winter veurbie goat
dat zunnetje mooi opkomt
en de nacht even verstomt
doe vuilst de zun in dien gezicht
en zugst de winterdeken oplicht
doe krigst ook veul meer energie
kom tied, goi toch nait veurbie
de fietsen kommen oet de schuur
veur n ritje deur de natuur
ook mot toentje dìn weer schier
veur elkenain is boeten vertier
t is bienoa weer zo loat
mor t is nait, dat k winter hoat
C. Zoutman
Westerlee

BeeGeeHaa….!!
Oktober twijdoezendacht…, t is weer zowied.
De Senioorndag is start. Verwacht bezuik:
zo’n vaaierdoezend man. As mitwaarker van
d’organisoatie bin k om acht uur in de Klinker, in Winschoot. Ale dranghekken en aandere ofboakens stoan op stee. t Volk kìn
kommen.
Mien karrechie van de Zunnebloum heb k
stald bie n lanteernpoale zo’n tien meter van
de hoofdingang. Vaalt goud op! C-1000
Scheemde ook weer tevree, ducht mie. (hai
is sponsor van de oafdailn Scheemde en
zien logo staait op t karrechie) Mien waark
vandoage is soamen mit twij schonen oet
Sodom de infermoatiestand te bemannen. k
Heb t weer oareg trovven!
Om kwart over negen (roem veur de start!)
kommen de eerste ollechies al aanschoeveln……
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“Wat doun wie?” vroag ik Abe de Jong, algemain laaider van de evenementenhal. “Deure
al open?”
Abe twievelt nog wat, mor as e zugt houveul
de toustroom al is, geft e ‘carte blanche’.
“Kerel, wat al n Duutsers”, zegt Warmtje oet
Oostwold. “Dij bìnnen der vroug oetstapt
vanmörn! Zai laiver as ik!”
Terloops verget e, dat t veur hom ook haalf
zeuven was, dat e ziennachtgoud zakken
luit….
Bie de info is t al drok. n Man –gezicht wat
ofziedeg- vragt woaras hai de stand van de
BeeGeeHaa vinden kin.
“Twaide pad rechts en dìn ongeveer aan t
enne…. As ie hier liekoet goan, goa je veur
de Zunnebloumviever rechtsof”.
“Sorry, meneer, ik ben blind” is zien antwoord en as e achter de balie langs lopt, zai
ik zien widde stok en n gelaaidehond. ,Stief
van schoamte rag ik in stilte op miezulf:
“Koukop, let dìn ook op!”
“Als u hier even wacht, vraag ik zo een van
de dames om u te brengen!”
Ik mompel nog wat zenewachteg mien excuus en evenm loater brengt ain van mien
assestenten hom op stee. Het stroomt mor
deur en ik schat zo, dat der oareg meer lu as
veureg joar bennen. Mien collegaas hebben
zulfde gedachten.
t Wordt drokker en drokker en ik wor gloepens nijsgiereg noar n hoop geblaf in de
zoal.
“Goa ais kieken”, vroag ik ain van de wichter.
“t Liekt wel ofdoar wat loos is!”
Mitsdat ze mien vroag oetvoeren wil, komt
der n mooi zwaart wiefke bie de kroam.
“Meneer, mag ik U wat vragen?”
Op mien knikken gaait ze wieder:
“Is het mogelijk, dat wij een andere plek krijgen? Onze honden zijn erg onrustig. Dit
houden ze geen dag vol!’
Op mien vroag wat der mis is mit heur stee
ropt ze vertwieveld: “U hebt ons naast de
worstenstand van Huls geplaatst!”
“Hou kìn je t bedenken”, docht ik en greep
geliek in. “Roup Abe even op!”
“Attentie, attentie! Wil Abe de Jong naar de
infostand komen? Het is erg dringend!” Twij
tellen loater Abe: “Wat is der loos?”
“Je hebt de BeeGeeHaa naast Huls
geplaatst en dat schijnt niet te kunnen”.
“De BeeGeeHaa? Wat is dat nog maar es?”
“De stand van de Blinde Gelaaide Honden!”

zee ik en mit n dikke rooie kop stoof e vot. n
Haalf uurtje loater kwam e trogge mit de
bosschop, dat t lokt was…….
Noa oafloop bie de stamppot mous in de
Boschpoort hebben wie der nogmoals smoakelk om lacht. “Veur de volgende moal goud
om denken: BeeGeeHaa is Blinden Gelaaide
Hond”! was t advies bie t ofschaaid.
Van Bouwie Huiting heurden wie de eerstvolgende vergoadern, dat der bienoa zesdoezend mensken west wazzen! De Duutsers
haarn mit heur vievendatteg buzzen t hail
Oldambtplaain lam legd!
Nou, alweer n joar of wat loater, -zunder de
Senioorndag- besef ik wat dat veur Sodom
betaikende!!
Klinker is vot en der komt gain evenementenhal bie de nije….. Mor toch het volgens
mie: t Oldambt wel Toekomst!
Klaas van Zonneveld,
Scheemde

Van nood.
Hòldst nait van winter zegst doe
huverst iezelk, glìn
stoppen dien ogen mien handen
daip in buus.
Bus ridt nait meer
weerom, in waarmte oam
van vaasthòlden fluustern
wilst doe allìnneg sloapen
op baank
maank twievelnd duuster
wacht ik op beder weer.
Naacht heurt slim kòld.
Bie lichten kropt deu
bie mie op bèr
mit stainkòlle vouten
ik pruif verzichteg veujoar
t wordt glad waarm.
Jan de Jong
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Tom-Tom.

Ik wait nait hou t joe gaait, mor ik heb aaltied
de grootste muite, as minsen mie vroagen,
wat veur wensen ik heb veur mien verjoardag. Want loat wie eerlijk wezen, wie hebben ja alles as je wat older worren. En och,
n hail bult van dij nijmoodse dingen huiven
van mie ook nait zo neudeg.
Kinder denken doar hail aans over en noa
veul aandringen van dij kaante, kreeg ik dus
zo’n handege proatmesien, dij joe de juuste
weg wist…..!
“Man”, zee mien dochter, “din heb je endelk
n goie hulp, zodat je de weg nait meer kwietroaken….”
Nou, was dat in t verleden ainmoal gebeurd…. Op weg van Schiphol waren wie de
weg biester worden, en waren in de Bijlmer
bie Amsterdam wel drij moal bie t zulfde hek
laangs komen, veurdat wie in de goaten harren dat w’op n dwoalspoor zatten….
Bie ons in femilie is dat n mooie aanlaaiden
om doar joaren loater nog even fienechies
over te proaten….
Hou din ook, ik har der laank op studaaierd
en noa veul miskleunen lukte t mie om t apperoat te programmeren…..!
En dou ging t op pad. De inbaauwde juffrouw…,man man, hou kriegen ze t veur
mekoar…,vertelde mie persies woar k hìn
mos Jammer was, , dat wie net as aans om
de hoaverklap noavroagen mozzen, om reden, dat wie heur nait goud verstoan konden….Mor ja, zai verston mie bliekboar ook
nait….!
Vraauw har t apperoat op schoot, mor as
juffraauw pruit, har ze t apperoat vlak veur
de neuze…
“Kinst nait goud zain” vruig ik. Zai har heur
leesbrille wel op…
“Nee dat is t nait” zee ze, “ik verstoa heur zo
slecht….zet dat ding es wat haarder”
As zai zowat zègt, terwiel dat ze zugt dat ik
baaide haanden aan t stuur heb, kin ik mie

toch zo duvels moaken. Je mouten d’ogen
toch op de weg hebben.
Of nait din ?
Deur aal dat gezoes har ik flink de pest in…
en dat luit ik ook maarken.
Din is zai ook kört veur de kop… en zie
smeet mie t ding op schoot…”Hier hest hom
bekiek t mor”
Ik kon nog net mit muite n parkeerplekje vinden en zette d’auto aan de kaante.
Baaide t steert dik…..!
Man man, wat n opwinden deur zo’n schieterg apperoatje….en dat mout joe op t goie
pad holden ?
Toun wie baaide wat òfkoeld waren, zagen
wie al gaauw de humor der van in en heb
we der nog smoakelk om laagd.
Tjonge, tjonge en dat op onze leeftied…
D’oard gaait der toch nooit uut….
In elk geval harren wie leerd, dat zo’n apperoat nait alles oplözzen kin.
Dou wie soavends loat weer in huus waren,
schoot ik doalek noar mien kompjoeterkoamer. In de loa mos nog zo’n oortelefoontje
liggen. Nou mor hopen, dat dij paasde….
Problemen zitten voak in klaainegheden.
Honderd tegen aine dat t stekkertje nait
paast, as je t bruken mouten…Mor wonder
boven wonder, t stekkertje paasde in de
Tom-Tom…! Probleem oet de wereld.
George Petzinger
november 2010

Valen.
n Valen
vraauw
begreep k.
Joa joa
zee moeke
hai
kin t mooi zeggen
dij domie.
Ons buurvraauw
ook
n broken heup.
Jan de Jong
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Soamenwonen

Op t dörp kinnen zai hom apmoal, ‘Stoetje’.
n Klaain rond kirreltje van viefteg joar. Aiglieks hait hai JanWillem. Ainegst zeun van
bakker Kloassens. Kloassens is al oet tied
en haar n aigen bakkerij. Fijne stoetjes, benoam zien krìntstoet was elk gek op. JanWillem dij as leutje wiesneus mit moeke ien
winkel ston, haar dat al voak heurd. Pa gruide as moeke onner t eten zee datter weer
ain west was dij snaard haar. JanWillem dij
nait proaten mog onner t eten, zeker nait as
groten t woord haren, wer doar vranterg
van. Hai zol zien pa wel even nittjen. Onner
t handjes vollen gloop e noar hom. Here zegen deze stoet ….en .. enne .. ale krìnten
…. Wieder kwam hai nait. n Fleer aan kop
dee hom van stoul zaailen. n Week loader
mog hai haildaal nait meer achter ien bakkerij kommen. Pa was sniemesien aan t
schoonmoaken. JanWillem drukte eefkes op
n rood knopke. Moeke kwam op n draf mit
klanten oet winkel runnen dou pa boudel
bienkander brulde. Hai mos noar dokter en
votdoadelk deur noar t zaikenhoes. Vaaier
vingertoppen kwiet. t Kwam nait meer goud
mit JanWillem en zien pa.
En no woont hai bie moeke ien n groot
hoes. n Nije bakker haar bakkerij overnomen en veur stoet rondbrengen JanWillem
derbie. Moeke is oareg wies mit hom.
n Hail goie jong mit gain vraauwlubloud, ain
dij goud oppaast, zee zai tegen elk. Der wer
voak n moal knezen. Aiglieks was t hoes
veulste groot. Zai haar heur ienschreven
veur n bejoardenwonen stoef noast bejoardenhoes. JanWillem kon din ook mit en as
zai ien bejoardenhoes mout, haar zai hom
om houk wonen.
JanWillem komt aal doag ien bejoardenhoes
mit stoet. Hai krigt doar haitied kovvie van
wichter. Mainsttied nemt hai wat lekkers mit.
t Is aal doag maaljoagerij en juchtern.
Benoam Geeske mag hom geern lieden.
Geeske is n steveg wicht van dik vatteg joar.
Zai woont allinneg ien n bejoardenwonen
noast bejoardenhoes. JanWillem nemt heur
voak wat extroas mit. Zai kinnen goud mit
heur baaid. En dou z’ hom ais ien loop weg

stief knovvelde en smokte, vroug zai hom op
kovvie.
Op zodderdagmirreg zegt JanWillem onner t
eten dat hai nog even wat votbrengen mout
soavends. En dat t wel ais loat worden kìn
dat moeke zol mor op ber goan. Doar is zai
nait zo wies mit din no zit z’allinneg. Van
dou of aan zit moeke aal zodderdoagenoavends allinneg. En JanWillem mit lekker
roek op en schier goud aan bie pad. Moeke
vertraauwt t nait en geft hom n zeggen. Zai
wil hom ien gain geval ien kroug hemmen.
Mor hai smookt nait en lust haildaal gain
draank.
Moeke kikt vremd as op n daag domie op
stoup staait. Hai wil even stief proaten. Zai
heurt dat directeur bie hom kommen was
van bejoardenhoes. Dij zee dat Geeske
zegd haar dat zai soamenwonen gaait. Mit
JanWillem en dat zai doar no leeftied veur
hemmen. Dat dit kin zo nait laanger. Doar
komt proat van. En bie bejoardenhoes kinnen zai heur zo nait laanger bruken. Wat
zellen aal dij oldjes doar wel nait van zeggen? Mit ogen as theeschuddels vuilt JanWillems moeke heur haildaal nait goud worden.
Zodderdag onner t eten krigt hai wiend van
veuren. Zo’n grode jong, dij mout toch beder
waiten, dat hai zol hom schoamen. t Mout
doan weden en hai komt deur nait meer oet.
Zwiegend haar hai heur aanheurd en op t
swilk stoard. Soavends knipt e stiekom achterdeur oet. Aanderdoags smörns is der
gain JanWillem zigt moeke. Vergreld krigt
zai fiets onner t gat en stoft richten bejoardenhoes. Bie t hoeske van Geeske smit zai
fiets ien heeg en boundert achterom.
Haauwt op t sloapkoamerglaas en zigt twij
verhilderde koppen om t gerdien kieken. Ien
t bejoardenhoes stoan oldjes ien tied veur t
grode roam van kovviezoal en heuren dat t
nait best is en datter ain veur fiets aan noar
hoes mout.
Moeke let heur aanderdoags vot oetschrieven veur n bejoardenwonen en Jan Willem
mag gain kovvie meer drinken ien bejoardenhoes. Geeske is eerstkomende doagen
nait op t waark. Gain mins wait woar of zai
is. n Daag of wat loader komt domie bie directeur van bejoardenhoes. Geeske is der
weer. Dij dreef ien kerkhofgracht.
Jan de Jong
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Twievel.
Zai docht
dat hai
t wel zain haar
hai zaag
dat zai
t wel docht haar.
Baaid keken
even
weerom
Jan de Jong

Itoalioans
Mit zien vraauw en zien baaide jonges was
Geert n moal of vaaier mit vekansie noar
Itoalië west. Aal noar t zölfde dörpke aan de
kust. De leste poar joar gungen ze mit zuk
baaiden. Hai huurde doar n mooi hoes mit
oetzicht op zee. t Was doar gewoon slim
mooi. En umdat e doar non al zo voak kwam
begunden lu Geert netuurlek ook te kennen.
As e bie de bakker kwam, wör e mit veurrang holpen en in de pizzaria wörden hai en
zien vraauw as vrunden verwelkomd. Mor
der wör hum ook vroagd wanneer of e non
ais Itoalioans leerde.
En dus gung Geert op les. n Haile winter. As
e de tied kreeg um even noa te denken en
as t touvalleg gung over wat of e leerd har,
dan kön e al oardeg nuver wat in t Itoalioans
zeggen.
Dij zummer gung t weer noar t zölfde stee
op vekansie.
Tied um te bewiezen dat e werkelk wat leerd
har.
Zien vraauw har um al n moal noar de bakker stuurd um brood te kopen. Noa t buon
giorno en una pane gung t proaten ook wieder toamelk goud. Mor hai har netuurlek van
teveuren wel bedocht wat of e zeggen zol.
Op de daarde dag gungen ze noar ‘heur’
pizzeria.
Dou ze der inkwammen zee Geert: “ Buon
giorno, vorrei mangare qualcosa”.
Ober von t geweldeg. Hai zee nog wat tegen
Geert, mor dij begreep t nait en dee net of e

t nait heurde. Zien vraauw gung tegenover
hum zitten en vruig wat of e net zegd har.
“Non, gewoon dat wie wat eten willen
netuurlek”.
Heur mond vuil open.
“Zie denken echt nait dat wie hier n ofwasbözzel of zuks wat kopen willen hor”.
“Nee netuurlek nait, mor ik mout toch wat
zeggen”.
Zien vraauw gnivvelde wat veur zuk hen.
Heur bestellen könden ze gelukkeg gewoon
oplezen van de koarde.
n Dag loater gungen ze noar de supermaart
veur wat jam en keze en nog wat zoaken.
Bie de kassa zee zien vraauw: “Vroag even
of ze der plestieken taske bie döt”.
“Ik wat nait hou of ik dat zeggen mout”.
“Wat zullen we non kriegen. Hest toch
Itoalioans leerd. Wat is der non makkelker
as vroagen um zon plestieken puut”.
Zie keerde zuk um noar t wicht achter de
kassa en zee: “Wost mie der even n taske
bie doun?”.
Doar muik ze n geboar bie dat veur t wicht
bliekboar hail dudelk was. Zie legde zunder
mekaaiern n taske op de baand.
Mor bie t ofreken gung t mis.
t Wizzelgeld was nait noar de zin van Geert
zien vraauw.
“Most ais heuren”, zee ze. “Ik gaf die vieftegdoezend lires en doe gefst mie van vattegdoezend trugge. Ik mout der nog tiendoezend bie hemmen”.
t Wicht begreep der niks van. Zo leekt teminnent.
Zie zee t zölfde nog n moal. Non wat haarder. Zie wees noar t stoapeltje braifkes van
tiendoezend in de kassaloa en zee dat ze
doar nog aine van hemmen mös.
De boas wör der bie hoald. In hail dudelk
Nederlands wör ook hum hoarfien oetduud
wat of t probleem was.
Geert heurde t van n ofstandje aan. Hai
heurde hier nait bie.
t Ende van t laidje was dat ze nog n braifke
van tiendoezend kreeg en dat ze mit heur
bosschoppen in de plestieken tas noar boeten luip.
Dou ze Geert veurbie luip snoof ze: “Doe mit
dien Itoalioans”.
Kommende joaren gungen ze noar Spanje.
Hai gung nait op Spoanse les.
Jan Hoiting
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Zolaank de koezen ons nog
Jeuken

Daniël
Doar zit e,
tussen de mensen
die vremde goden eren,
met n bord gruinte
en n beker woater
n knappe kerel om te zain
hold vout bie stuk
gain mens ken hom beproaten
en hai zit er nait allain
de leden van zien gemainte
bennen t roerend met hom ains.
Doar zit e
bie ons ien e kerk
betrokken en actief
veul van zien kameroaden
is e n beetje kwiet
zai bennen aan t speulen
op t voetbaalveld
vuilen zich ien kerkbanken
wat te veul bekneld
mor Daniël holdt vol
loat zich nait beproaten
al vienden ze hom
zo aans as zai
ien aal zien doun en loaten
God geft hom meer
as hai verwacht
wat n riekdom,
wat n kracht!
Coby Poelman-Duisterwinkel.
Schreven veur biebelvertoalslag van Liudgerstichten.
http://dichteningroningen.blogspot.com

Mien ol heer zee t aaltied al. “De eerste honderd joar kin je t mainste beleven”. En geliek
haar e.
Nou wie wat older worden vaalt mie voak
op, dat mìnsen laiver nait over veraanderns
proaten willen.
Zie zeggen din : ”Ach t zel mien tied wel uutdainen” of : “Man over zo veul joar jeuken
mie de koezen nait meer”.
Zie bedoulen doarmit, dat ze laiver hebben
dat alles bie t olle blift. Zai zain as n baarge
op tegen veraanderns en nijmoodse dingen,
woar voak ook nog weer n bult waark aan
vastzit.
Zo ook bie ons in t appartementsgebaauw.
n Tied leden was der deur n onhandeghaid
n beheurlieke schoade ontstoan aan de
vlouerbedekken in de gange van ons gebaauw. Volgens de doames-bewoners was t
nou gain gezicht meer en t bestuur mos mor
es kieken of ze doarveur n oplözzen vinden
konden. Nou lag dat klaid der zo langzoam
aan 10 joar in, dus bewoners harren mitmekoar wel zoveul bie mekoar spoard om n nij
tapijt te kopen. Mor ja, wie bint zuneg, dus
wör der overlègd, wat ons financieel t beste
pazen zol.
En doar begon de ellende…..! Zet mor es
acht families bie mekoar en perbaaier din
mor es om neuzen de gelieke kaante op te
kriegen….! Het leek wel “n Poolse landdag”
zo’n gekoakel was t. Veurstellen gingen van
grote en klaaine netuurtegels noar allerhande kleuren vlouerbedekken en aan t ìnde
van de vergoadern was der nog gain ainstemmeg besloet.
Veurzitter zee, dat hai bliede was, dat alle
bewoners muite nomen hadden om mit te
denken en dat bestuur alle aangedroagen
veurstellen in beslissen mitnemen zol. Tevreden ging elkenain noar hoes.
Ik mos nog even weeromdenken aan n old
leroar van mie van vrouger. Hai zee
“Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak
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zonder uitzicht”.
Marietje
En ook hai haar geliek. !.
Oet notulen van vergoadern bleek, dat natuurtegels nait allain peperduur waren, mor
ook nog “levengevoarlek”,om reden dat zulfs
stroeve tegels bie winterweer glad worden
kinnen deur inloop van wotter of snij. En wie
zitten vanzulf nait te wachten op gebroken
Mien eerste verhoal in t Grunnegers lu, huil
heupen en aandere ongemakken.
laank leden beurd. t Was in tied dat n bepoalde boetenlaander docht dat hai ons boas
Volgende weke kriegen wie schiere nije griewas. Wie waiten aalmoal wat doaruut votze vlouerbedekken in de gaange, mit n spik- kommen is. t Was n hail gevoarleke tied mit
keltje….!
onderdukers, verduustern en gevoarleke dinDat paast nait allain bie ons leeftied ,moar
gen dij oet locht kwamen. Nait dat dij dingen
dut ook n beetje “defteg”aan, zèggen
te moaken hebben mit t verho-al, mor t geft
doames !!.
wel aan in welke tied dat t gebeurde. Kinder
Volgens leverancier is t tapijt
binnen nou mondeger, mor in tied van Marie“voelòfsteutend” en” slietvast” en kin ter wel tje was dat aans.
tien joar inliggen…..!
Marietje was n aarbaiderswichie en zat in
twijde klazze van de loagere schoul. Ze druig
Nou din zain wie wel weer… As ons de koe- n brillechie, haar veur heur zwakke enkels
hoge schounen aan en was slim verlegen.
zen din teminnent nog jeuken…..!
Ze zat mit heur zeuven joar, allinneg op
d’eerste baanke van leste riege.
George Petzinger
Op n mörgen, Juf Wildeboer wol net aan rekenles begunnen, mos t wichie huil neudeg.
Tegenwoordeg lopen kinder zo mor de klas
oet. Vrouger was dat aans. Je moggen mor
nait veur elke klap-scheet vot. Mor van Marietje was t echt gain klapscheet. Dat verzeker ik joe.
Zoas k al zee, zai wollen net aan gaang mit
rekenles, dou Mariet-je heur vinger opstak.....
Juvver zag t nait.
Ze kon lochem hoast nait meer inhollen.
Kreeg 'n rooie kleur en stènde.
Juf Wildeboer keek op.
"Ja Marietje?"
mien hoop
"Juf, ik moet zo nodig, juf!"
is
Groot en donker ston juvver veur de klazze.
dat der binnenkört
Achterste
noar de waarme kaggel. Dat was
gainain meer
gewoonlieks heur menaaier om kinder in de
goaten te hollen. Donkerbroene ogen keken
zo stom wezen zal
Marietje aan. Marietje vuilde zuch aal klaaiom n reden
ner worden.
veur n oorlog
"Hou nog maar even vol," zee juf. "het is zo
te verzinnen
pauze."
Ze haar gain genoade.
harm d guikema
"Mor juf..., ik...., ik....., " stuttjede t wichie.
Och, mien God, docht ze, nou het pa nog zo
dulek zegd: "Nait vergeten, ast noar t huusie
moust din gaaist vroagen: Juf mag ik naar
achteren want ik ben zo aan de......"
'Wat was dat woord nou, ze wos t nait meer.'
t Gezichie wui zo meugelk nog rooier en ze
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kromp in mekoar.
"Mor, Juf" begon ze vannijs, ale ogen van
kinder in klazze keken noar heur.
"Maar Juf, ik ben, ik ben….. , zo aan de poeperij!"
't Hoge woord was deruut.
"De wat?" zee Juvver. Heur ogen wazzen
nog donkerder as aans
"Zo-iets zeg je niet, Maar ga maar gauw."
gniflagde ze.
Dou Marietje de klas uut luip en deure dichtdee, zo vlug as mor meugelk was, heurde ze
achter zok d' haile klazze brullen van t laggen. Troanen luipen in twij stroompkes over
heur wangkies en ze dee zok zulf n belofte.
"As ik loater zulf ooit kinder krieg, leren ze
van stond of aan Neder-laands!"
Ik vind dat ze geliek haar. Joe ook?
Jil Wildenga
n Verhoal uutLevensfase Vll,
De Toal van Mien Moeke. Twijde druk
Donker Curtiusstraat 85
9602 PM Hoogezand

Kreuze……

achterbleef, was t hailndaal feest!
In Mewolle konden ze der ook wat van! Op n
mooie zummerdag haar ik fietse pakt en
muik n rondje Mewolle/Oostwold. Bie boerderij van Hermans Diekstroa was t n gedounte van jewelste. Wel twinteg jongs wazzen in
de grode graachten bie de heereboer aan t
doeken en springen, dat t n lust was. Even
kieken, docht ik. ‘Moes’, dij bie mie op
schoule zat, was der ook.
“Mag k ook mit doun?”
“Joa, woarom nait” was zien antwoord. In
d’onderboksem der veur! Wat n feest! k Bìn
vanzulfs nait meer noar Oostwold goan.
Der was n hail fien sprokkelg jonkje bie mit
wit hoar…. k Zel hom nooit meer vergeten.
‘Lutje Jampie’, zoas de jongs hom nuimden,
kon der gain genogt van kriegen. Hai ston
nog nait weer op wale, of hai dook der al
weer in. Wat n rad ventje! En elke bod, as e
boven kwam, haar e n swaarde snoetje en
zien witte hoar zat vol mit eendekreuze! k
Heb meer noar hom keken, asda k zulf
zwom!
Aal mit aal zo n viefteg joar leden….. nooit
meer wat van hom heurd of zain, totdat k bie
hoes kwam (oafkeurd) en oet verveelndeghaid begon mit verhoaltjes schrieven. Via n
tip eerst op Dideldom en van doaroet op
KreuzeKeuze….. Al hail wat joaren mien
stokjes opstuurd noar Jan Blaauw… Soamen
mit Henk de Weerd oprichter van KreuzeKeuze….
Op n oavend van de Historiese Verainen
Scheemde ston e opains veur mie en stelde
zok veur. “Jan Blaauw!”
“Van Kreuze?” vruig ik.
“Joa”, zee e en geliek zag ik t jonkje mit zien
witte hoar, gruin van de eendekreuze weer
veur mie bie de graachte van Diekstroa’s
boerderij….
“Komst toch nait van Mewolle?” was mien
vroag…..
“Joa, doar bin k opgruid!”
Soamen mit Henk de Weerd startte hai joaren loater de sait: KREUZE KEUZE!! Touval…….? Dij t wait, mag t zeggen.
Jan, bedankt veur dien waark aan datteg
mooie Kreuzes! t Gaait die goud…! En veur
Bert: veul sukses en plezaaier aan nog ais
datteg?

Vot noa d’oorlog wazzen der waaineg zwemboaden. Jongs en wichter mozzen zok behelpen mit plazzen en graachten. Zo ook in
Mewolle –Oldambt-. Swinters was t aans.
Iesverainen “Aigen Kracht” lait dìn n groot
stok gruin laand vol lopen mit wotter en dìn
kon je noar haartelust scheuveln! Bìn joaren
lid west, omreden dat der in Scheemde allain
op graachten meugelkheden wazzen en as t
echt n strenge winter wuir: op t Zieldaip en
zukswat. Dìn was t veur mie even noar Meulenstroate en bie stelmoaker Kiewiet de
scheuvels onder. Over t daip noar d’iesboane…. Wat wil je meer!
Zoas k al zee, zummers, as wie geern zwemmen wollen, dìn was der in de dörpen waaineg veurhanden. Wie muiken dìn n soort
staigertje bie n boerengraachte en sprongen
doar vanoaf t wotter in. Laggen, gieren, brullen! De ain dee t nog roarder as d’aander en Klaas van Zonneveld
Scheemde
as der n moal n zwemboksem in t wotter
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Kinder in Sushibar
Vaaier grode kinder van boerenkinder
zitten in Sushibar in Amsterdam
en eten nigiri zalm en maki japanse omelet
(Wat eten ze? Nooit van heurd. Ollen wol? Nee
ook nich)
Vaaier proten en proten
en binnen nkander noa
Vrouger wordt as shashimi fileerd
Gold en goie herinnerns
baiden zuk as aaier van zalm op n stokje aan
en wat stoer vaalt kropt
as n heureg genoatje van bord op bred
Mit vroagen, nippen en lagen
lasken ze vèr en daip mit wieder.
En noa n smokje en wat boegen
waaien ze tied weer in
gèt laange liene
mit vaaier winden deur.
Hanne Wilzing
(20 feberwoarie 2011

‘Wollen ie wol mit mie traauwen?’ vragt
vraauw
n Oomke van mie –al joaren oet tied- schoof
op zukse momenten altied zien pedde wat
noar achtern en kraabde zok even kont.
‘Dat is n beetje stoer, want ik bin al traauwd’
von ik oet.
‘O’ zee ze en wui even stil.
‘Mor as ie nich traauwd wadden zollen ie
den joa zegt hebben?’
‘Joa wizze’ zee ik. Beter ja wat te roem den
te zuneg.
Ze stapt weer op. Bie t votrieden zegt ze
nog over scholder: ‘As ik joe ankom moal
weer zai, mag ik t den weer vroagen?’.
‘Dou mor rusteg heur’.
Vraauw fietst mit moudveren umhoog wieder. En mien Drent en ik lopen deur. Zai
roekend en ik kiekend. Baaident benijd wat
ons dizze dag nog meer in de muide komt.
Mokken wat mit bie de weg.
Hanne Wilzing
(20 jannewoarie 2011)

t Wad
Roeken
Op n mörn in maai loat ik mien Drentse Patries oet. Ken je zukse honden? Mögen
geern joagen en lopen aiveg en altied mit
snoede over grond te snuvveln. Veur n hond
schienen geuren n soort kraande te weden.
Mit ain keudel –schietensvol nijs- gijt der n
wereld open. Zo loop ve dij mörn, zai dus
roekend en ik kiekend, mit ons baaident
laangs fietspad. Komt der ons n vraauw op
fietse tegemuide. Ik wol moi zeggen en
deurlopen, mor zai holdt ho en stapt òf. Kikt
wat nusterg oet ogen. Hef boudel n beetje in
toeze dut mie.
‘Mag ik joe wol wat vroagen?’ zee ze.
‘Tou mor’. Mainsttied zeg ik der den achteraan: ‘k huf ja nich te heuen’, mor dat begript
nich elkenaine.

Hou zit dat mit t woordje wad?
Is wad t eerste woordje dat
Nedersaksisch is,
omreden dat
Romeinse schrieverTacitus
t woord Vada
bruukte veur
n fort ien t nat.
n Vadum waas wel n deurwoadboar gat
woar nat gruinlaand omzat.
En ook is vadum verwant aan wat
wie ‘wad’ nuimen, mor
‘wad’ is n woordje dat
- nihil obstat! pas ien 14 aiw ien t Nedersaksisch
zat
Jan Sleumer
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KOATJE
(n verhoal van Rolf )

Vroger, n joar of sesteg leden, is ter ais n
koatje van dörp moakt van lucht oet.
Sentrom staait ter ien swaart-wit op mit kerk,
kroug, gemaintehoes en luddek börgje boven ien beeld. Dat koatje hemmen wie noa
laank zuiken vonnen op n rommelmaart ien
n stad wat wieder vot.
Is ainegste koatje, en n hail schiere ook, dat
ter ooit van dörp moakt is en no hemmen
wie hom.
Ien tied is ales veranerd. Gemaintehoes is
nou n dubbeld woonhoes. Kroug staait aal
tiedstieden leeg. Ons hoes staait n beetje
noar veuren tegen kerk over en ie kinnen
ziedgevel en dak goud zain. Kerkplaain
nummer 6.
Tussen hoes en kerk stoan twij minsen, n
man en n vraauw, te proaten. Auto veur
deur is van veurege aigeners.
Dij woonden der dou krekt. Ien dat hoes
brochden ollers heur zès wichter en n jong
groot. Ien hörn van ale koamers slaip wel n
kwoajong, heurden wie ais van n lougster.
As ie no deur t hoes hìnlopen kinnen ie joe
nog veurstèllen hou of dat was. t Kon
amperaan.
Ien 1999 begunden drij dochters te proaten
over heur pa en hou dij zien aigen wichter
nait òfblieven kon. Aner drij wichter en jong
waren glìn ien hakken west dat ter over
proat wer, dij wollen ja nait dat anern der
wait van kregen. Nee, gainain mog t waiten
vanwegens schande ien dörp, nait om heur
moeke en ook nait om heur pa.
Mor kwoad was aal steukeld en t werren
duustere doagen veur t volk.
Kerel, dij vroger soldoat west haar, besloot
op n bidderlieke menaaier n ìn aan schande
en straf dij op hom òfkwam te moaken.
Dou dainders hom hoalen kwammen en op
deur stonnen te beuken, runde hai bie trap

omhoog noar zoller en gooide hom, kop
noar veuren, tou bovenroam oet omdeel.
Meer dood as leventeg wer hai òfvoerd noar
zaikenhoes en zulfde daag nog haar hai ter
tou doan.
Paardie lu ien t dörp waren doar ien tied nait
raauweg om; anern mainden dat wichter der
nooit gain proat over holden haren mouten.
Mit tou tied oet kommen van dizze kerel was
vree ien dörp zekerwoar nait weeromkeerd
en ook was ellèn van dij misbruukte wichter
nait over.
Kiener binnen tot op dizze daag verdaild ien
zulfde twijspaalk as dörp. Van dood oaf van
heur pa hemmen drij wichter van bruier en
zusters en n kobbel lougslu verwiet kregen
dat ter bloud aan heur hannen bakte omreden zai haren proat. Schoal is veur aiveg
oet evenwicht.
Wedevraauw het heur leste vief joar ien rolstoul op onnerste verdaipen deurbrocht. Dat
haar nait makkelk west. Benoam nait omreden ales ploatsvonnen haar boven heur
kop, onner heur dak en op plaain veur t
hoes.
Der wordt zègd dat zai n hail oarege vraauw
west het en dat hemmen wie ook wel vuild.
Dou wie ien 2009 t hoes veur eerste moal
bekeken, stonnen heur spultjes der nog.
Tot aan hoarspèllen op bozzem tou noast
petret van aal heur volk.
Mor dat aigenste volk kon t deur dij drokte
ien femilie nait opbringen hoes leeg te hoalen. Vremd genog stoan baaide grafstainen
op kerkhof even boeten dörp der schier bie.
Ronnom bluien blomkes.
Nane van der Molen
(30-12-10)
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Kaamp Beetse
Overhaid zaag t veur waarklozen as weldoadeghaid
mor groter hel was der veur hìnstuurde lu dou nait
tot deelvalens tou ontginnen mit sikkom niks te vreten,
hebben zai as daaier ien hel van Jipsenhoezen zeten
ien oorlog zaten honnerden jeuden ien t zulfde kaamp
dij haren om te overleven haildaal gain schien van kaans
werden ofvoerd as vij; om haals brocht ien Duutse laand
kwammen nooit weerom; oetmoord deur noaziehaand
noatied konden gojen t lieden der ofreageren deur wroak
en mossen laandverroaders der bouten veur heur verroad
veul hebben dij minne lu op heur beurt mouten deurstoan
eer zai mit schaand beloaden weer noar hoes moggen goan
op stee is nou nog ain olle keet over dij der stait te vergoan
noazoaten van slachtoffers doun der wel ais kieken goan
zuk ofvroagend hou of aal dat onrecht het kinnen bestoan
komt noawas der mainsttied bot aansloagen weer vandoan
Roeten Aa, bos, fietspoaden, eerabbel- en roggelaand
toeristen zain Westerwol nou bloots van schiere kaant
klaine man huift der gelukkeg nait meer as dou te lieden
en overhaid het t vannijs drok, nou mit aanleg van netuurgebieden
t kaamp, nou n bos, staait al joaren nait meer op koart
mor overhaid wil Westerwol weer terug ien olle stoat
dij aine dichtspiekerde keet staait der nog verröttend te verblaiken
mor gain mins schient van t kaamp nog wat te willen waiten
t is makkelk en schier dat tieden nou veul beder binnen
en lu hier midden maank netuur vekaanzie vieren kinnen
mor dou der denken aan dat as ie t gebeurde ontkennen willen of kleuren
t lieden dat doezenden ien dit kaamp dou leden vannijs kin gebeuren.
Nane van der Molen
Sellingerbeetse
18-07-09
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Moatjes ien e poletiek

Geert Moatjes zit ien e schaar van de grote
kestanje, achter ien e tuun. Hij kan metdraaien, met de wiezers van de klok, en hij
kan de klep van zien pet wat sekuurder antizun zetten. Zo komt e de onverwachtse hittegolf ien april wel deur. Noast m op e
grond stijt t theebred met n glas wotter en
de kraant van guster. Harmke, zien vrouw,
het m op t hart drukt gien pils te drinken bij t
lezen van de kraant. “Bij t consumeren van t
doageliekse nijs moet je nuchter blieven, t
nijs zölf is al zat!” is heur stelling. Geert is
gien snelle lezer, doarum leit e voak n poar
doagen achter. Zo kan e wat nijs nuumd
wordt (Alphen aan de Rijn, Baflo, minder
Meerstad en JC) nog ies herkauwen, is ok
beter veur de spijsvertering. Zien stoelgang
is doch al niet zunder knelpunten en as e
deur TV, krant en Haarm Proatjeboksem in
ien keer bijproat wordt, kan e wel op e pot
zitten blieven. Noa elke pagina nemt e n
slokje wotter, leit de krant op e stenen noast
zuk en kraabt zuk even achter de oren. “t Is
toch wat…”, mompelt e, kriegt dan n dreumerge blik ien e ogen en dwoalt vot noar de
“plek des onheils”. Dan lopt e zo mor zölf ien
t winkelcentrum van Alphen, zigt ieniens n
rastakop ien Baflo of voart bootje bij n landhuus ien Meerstad. Asmits zit e zölfs ien e
Arena, vergoadern met de ledenroad van
Ajax. Ieder bod as hij zien mond open doen
wil om t verlözzende woord te spreken, is
Cruyff höm veur. Dan mor de pet weer
rechtzet, de volgende pagina derbij, zit e
binnen de körtste keren ien Libye of Bahrein. Nou, met dizze stoefmoand april kan e
zuk wel n beetje veurstellen hoe t doar ien e
woestijn wezen zal. Dat die lu dan nog energie hebben om mekoar te bevechten, t zwit
lopt je ja zo al van e kop of, ien stroaltjes…
t Is aans wel wat met dit nije kabbenet,
denkt Geert. En aal die mooie proatjes van
Rutte & Co… As je vrijdags kieken noar t

gesprek met de minister-president en je
kniepen je ogen wat dicht, verdold, dan begunt die Rutte woarachteg al as twee druppels wotter te lieken op zien veurganger Balkenende. Mooi proatje zus, schiere babbel
zo, mor de lu ien e socioale waarkploatsen
bennen de pineut, veur de soldoaten die
noar Afghanistan goan blift der niet iens n
geweer over om ien e lucht te schieten en
de grui van de plietsie is net genoeg om de
lu op e Ofsluutdiek te bekeuren die 130 n
snelheid vienden veur zoezen en zemeltoeten. En aal dat gedoe met die Wilders en
zien toneelmeester Moskowicz, dat is doch
ok allenneg mor bedoeld veur de Telegraafbühne….. Woar is de tied bleven van Joop
en zien “twee dingen” en die lutje admiroal
Piet de Jong die ze n stoof onner zien voeten schoven, aans kon e niet over de vergoadertoavel ien e kabbenetsruumte hènkieken… En nou heb je die Bleker weer met
zien grode agrarische mond. Hebben ze bij t
CDA op t peerd tild en dat vindt die Grunneger nou zo spannend dat e ten koste van
hiel wat noatuur op dat peerd zitten blieven
wil… En dat mag wel, zeggen die gedogende PVV’ers, zo lang as jim dat peerd niet
achter onze woagen spant en zo lang as jim
sekuur doet wat wij souffleren…. Gien Haringvlietdeur op n kier, de Ecologische
Hoofdstructuur blift n goatenkees en die 100
miljoen veur die tweede JSF, nou toe dan
mor, ok al bennen we t doar niet met eens!
En neem nou die pronkeboon van n Verhoagen, komt rusteg met n nij kerncentroaleveurstel asdat der ien Japan niks aan t
handje is… “Joa, mor dat overkomt ons vanzulf niet…” Wat n arrogantie! Geert dreumt
al weer noar d’aandere kaant van e wereld
en zigt ien Japan n huzenhoge golf op zuk
ofkommen. Hij doet ofwerend n aarm omhoog en zet zuk schoor tegen de kestanje.
Dan heurt e de stem van Harmke:
“Wat is jim nou aan t oefenen? Is der n stee
vrij bij de teneelclub? Die kestanje die kriegt
jim doch niet onnersteboven…..!”
Geert loat zuk weer deel zakken op e stoel
en pakt zien glas wotter. Ok dat nog, léég….
Bé
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t Volk van God
Gaf d’Almachtege in aal kampen en gevangenizzen ok kracht noar kruus? Was dizze vervolgen n gevolg van t joarenlaank ‘anti- semitieze’ denken, zoas dat zölfs in onze, mor ok in
Duutse kerken predekt wer? n Koppeltje Jeudse Farizeeën en Sadduzeeën haren meer as
twijdoezend joar heer Jezus aan t kruus noageld.
Was dit meschain t vraibraifke, dat aal jeuden vogelvrai muik? Maggen n hail volk doch nait
over ain kame scheren. As we kieken noar aal spreekwoorden en taimkes, dij over jeuden
goan, din haren lu in loater aiven der gain hoge mutse van op. Zel t altmoal pikanteghaid
wezen, omreden we zo over t oetkozen ‘volk van God’ proaten?
Binnen ze mit al heur lozeghaid slag om slag weer te loos of? Doch gain reden heur noar t
levent te stoan. Elk kind over gruppe wis in t begön van oorlog ja al, wat t leger mit heur
veur haar. “Pas mal auf, sonst gehst auch durch die Kamine!” Schösstein muik in dij tied
overuren!
Oet: “Dij t dut mout t waiten” ,
n verzoameln van Dr. Jan J.Boer, heb k der n stel oetlicht.
Bist nog stommer as Bileam zien ezel.
(Dij kon teminzen nog proaten)
Hai het n board as n ol Jeude.
(Het zoch n poar doage nait schoren)
t Liekt net n swien in n jeudenhoes.
(Paast nait, t liekt naargens noar)
t Is net of der n Jeude verropt is.
(Ziet er chaotisch uit)
Mit jeudenhemelvoart ( mit Sint Juttemis )
Dat gebeurt er as n jeude spek et. ( Dus nooit )
Da’s n Jeudenstreek.
(Kin je van n jeude verwachten)
Wat geft n dooie jeude om n steek.
Wat kin mie beuren!
Dat is Jeudenspek.
(Sekoadelapke)
Doar kin gain Jeude t laggen om loaten.
(Elk lagt zoch buutse oet )
Doar snieden ze joe noar de Jeudenwet.
(Teveul betoalen )
Gaauw, help, der zit n Jeude in t daip.
( Dou mor trankiel. Hai verzopt ja nog nait)
Hai bakt t weer aan nkaander mit Jeudenliem. (Spije)
Hou komt n Jeude aan loezen?
(Vanzölfsprekend = proaterij, dus laster )
Jeude jeude ribzak, wat hestoe in knipzak.
n Haalf kan jenever en n sloatje tebak.
Jeudenswait is betuun.
(Is zeldzoam, hai is ja laiver koopman)
Jeuzeln as n ol Jeude.
( Kloaglek jeremiëren)
k Haar nooit docht, dast zo’ n ol Jeude wast.
( Wis nait dast zo gemain wast)
Kloagen as n aarme Jeude.
( Ongleufwoardeg haard jeuzeln)
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Mit Jeudenhemelvoart.
(Mit St Juttemes =nooit)
t Is net ofst n Jeude vermoord hest.
Wenneer je veul klaaingeld hebben )
t Liekt hier net n Jeudenkerk.
(Deur nkander proaten)
Twij Jeuden waiten, wat ain brille kost.
(zolaank der n aader bie is, binnen ze t volsloagen aineg)
Ze komen der op aanvlaigen as Jeuden op n dood peerd.
(Elks wil d’ eerste wezen)
Nait bepoald n verzoameln, dij ons in n goud daglocht zet, mor veur dij tied meschain wel
verheldernd. Doarbie binnen oetdrukkens as:
Da’s n jeudenstreek;
Doe bist ja n dikke jeude;
Zuik veur dat waark mor n jeude;
en t bekende :
boesjeude, woar n bult kinder mit bange veur moakt binnen, omreden
zie om veuraal nait bie t woater van n knoal of wieke komen, nog aaltied in zwang.
Wie haren noa t bewustworden, wat t volk van God leden haar en ons aigen aandail doarin,
wel n hailebult goud te moaken! Heurden Arrebieren schienboar nait, dij om t haardst ruipen
dat volk in zee te willen drieven. Wazzen t van dij liedzoame Jeuden nait aaldoags, dat ze
heur mit hand en tand verdevvendaaierden tegen aal dij heur tenoa komen wollen.
Jeuden loaten heur noa d ‘holocaust’ nait mer as willeg slagtovver noar slagtbaank laaiden.
Hebben deeg leergeld betoald. Zellen nou alles doun om zokswat in toukomst te veurkomen. t Zwoar bevochten laand zellen ze tot leste snok bewoaren veur t aaigen volk. t Beloofde Laand hebbn ze docht k zo langzoamerhaand wel verdaind.
Nou Arrebieren endlek in smiezen kregen, dat ze t ‘Laand van Melk en Hunneg’ aivenlaank
onnut haren liggen loaten, as weerdeloos haren beschaauwd, gunden ze t aan dij nijkomers
oet ‘Verstrooien’ vervast nait. t Moggen van olds heer din bruiers wezen, mor doar dochten
ze nait meer aan. Toal van eulie in boom, sprekt meer tot verbeeldens.
Lu denken ogenschienlek, dat deur dat gezoamleke schuldgevuil meschain n haile bult
Jeudse drèllen plat streken worren? Zain doardeur bliekboar hail wat deur vingers, wat we
aiglieks nait in odder vinnen. Nait dat we t aal goudvinden mouten wat Jeuden oet
‘liefsbehold’ bie toeren oetspoken, mor wat gevuil veur heur situoazie zol os nait misstoan.
Roel Sanders van t Knoal
20 jannewoarie 2011
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OAFTOAKELN?

Dou ik heur ontdekde, waren ter nog mor
vieve. Dij kon ik nog schoadeloos verwiedern in zeg mor, twij minuten.
Ain moand loater waren t wel vieventwinneg
– doar haar ik meer tied veur neudeg. Wat
was ik flaauw dou ik op t leste tou geven
mos, dat t unbegonnen waark begon te worden.Nou mos ik der echt aan geleuven –
veur d’aldereerste moal nam ik de grode
stap en kocht n deuze mit nephoarkleur –
nr.R49 night-red. En ik bin mit grieze hoaren
en al der intrapt. Niks griesdekkend – t gries
is nou day-red.
Nait allinneg kop mit hoar veraanderde.
Stoareg aan leek mien lief wel votstapt uut n
schilderij van Rubens en n beetje aansloagen docht ik, joa alles aan butenkaande kin
ik wel hoarschaarp in t snötje holden, mor
wat binnen de unzichtboare gebreken?
Lös van dij twijjoarlekse vraauwelkse servicebeurt aan bovenkaande en dij viefjoarlekse vraauwelkse servicebeurt aan underkaande wol ik nou persé waiten of de
heule binnenkaande nait s even deur meulen mos.
Woarom gain LPK veur t lief – net as n APK
bie mien auto.
Dij ridt aaltied zo as wie groag willen dat e
ridt, mor wie kennen ook nait zain of dat de
remmen versleten binnen of dat diezelslaangegie dichtslibd is.
Dus mien drieste kaande belde d’alderbeste
dokter van Veendam en Ommelaand veur n
oafsproak.
Ain dag loater zat ik tegenover hom en ik
begon uut te leggen dat ik gain preblemen
haar mit mien rubensliefie moar doarentegen muik ik mie zörgen om mien blouddròk,
binnen mien oaders nog wel wied zat, mot ik
gain gelesterolpillegie en slik ik nait te veul
veur mien bloudsukerspaigel.
Ik haar t gevuil dat e n bedie dörms zat te
gnivveln, mor hij pakde zien blouddrokmeter
en ik docht - o nee hè.

Hai zee – nee hor, hest n blouddròk van n
jonge maid.
Dou mos ik ain bedie dörms gnivveln.
Ain dikke nale bie laboratoriumdainst tapde
5 van dij buuskes bloud uut mie en dat was
heul heldhafteg van mie, ik bin n dikke
schiet-in-de-boks.
Vaar doage loater belde d’assistente van
d’alderbeste dokter van Veendam en Ommelaand, uutslag: Zo gezond as n vis.
Zo gezond as n vis! Niks oaftoakeln – ik bin
aan t noariepen!
En gainaine kin ja votlopen veur t vòlhoamertje veur n poar pokkens en mezzels.
Ik wait dat r heul veul ellèn is op ons pronkjuwail van n eerde mor toch….
Vanmörgens trok ik mien gedien open en t
zunnegie knipoogde wel doezend moal noar
mie op waggels in t woater van ons gruppeltje veur t huus. Lutje vogeltjes kwedelden
deur mekoar noar mekoar, luder din dat dij
klaine liefies der uutzain.En ik docht bie miezulm – wat n wonderschiere wereld!!!
Joyce Bodewes
april 2011
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De dood van Vera Reker – dail 8
Vervolgverhoal van Jan Huttinga

Ester Edens trok scholders op en pakte heur
tas. ‘Tja wat ken mie dat schelen, Katinka,
Kato, Katrien van Datema klonk nogal oet
lood.’
‘Wie blieven in de weer vlaigen. Ik stel veur
dat we doar n koamer vroagen mit twijpersoons berre. Den kennen we doar beter
blieven.’
’n Twijpersoonberre? Haar ik docht! Den
most der ook nog aine bie hebben. Ik sloap
toes. Ik heb der nog gain schiere verpleegster lopen zain, mien jong. Mor messchain
wil Katinka, Kato Huppeldepup wel.’
Ze luip vot. Dubbeldam besloot toch mit
heur mit te goan.
Hai druig n blaauwe overall, dij hom foeken
en voamen te groot was. Hai druig grode
swaarde rubber stevels. Ze zaten om zien
bainen, mor t leek of de schachten deurluipen tot onner zien oksels. Hai haar n bos
hoar op kop, t leek naargens noar.
Zien briltje ston op puntje van zien knobbelneus en hai zette hom op en òf. Kootje, ofwel de toenman van Olderman State.
Katrien Datema ston noast hom en der was
gain groder verschil denkboar. Hai haar nog
nooit in zien leven zo’n eelsk figuur zain.
In de kas rook t noar bloumen, potgrond en
noar de dood. Vraauw Datema vuilde zuk
ook nait op heur gemak middenmaank aal
dit gedou. Ze stak ook wat spril òf bie de
prachtege orchideeën, dij Kootje bliekboar
kweekte. Mor de man haar der op dit moment gain slinger aan. Hai keek bunzelachteg noar Katrien Datema.
Dubbeldam keek om zuk tou. Hai kon zuk
veurstellen, dat de man hier in ale rust zien
waark dee. Alles in zien aigen tempo en mit

laifde. En nou was e op biesterboan. Nou
was der wat veurvaaln, dat hom slim oet
lood brocht haar. Ester nam Katrien Datema
mit noar n rusteg stee. Ze wol eerst nog wat
sputtern, mor luip mit. Dubbeldam ging op n
poar lege kratten zitten.
‘Ik bin Harry Dubbeldam en doe bist…?’
‘Ik bin Ko en ik waark hier. En nou komt
noeit weer goud. Nou krieg ik veurvast ontslag. Haar ik dat nou mor noeit doan….’
Dubbeldam fronste zien wenkbraauwen.
‘Nou, begun mor bie t begun’, zee e geruststellend.
Kootje keek noar zien stevels. Dizze stumper was van de koart.
‘Hai haauwt mie over n bult en den gaait e
noar mevraauw Stallinga en den krieg ik
ontslag. Zo zelt veurvast goan.’
‘Woarom krigst ontslag?’
‘Ik haar doar ook niks te zuiken. Ik mout dat
ook nait doun.’
‘Wat most nait doun?’
‘In keuken kommen en den bie de slik zitten.
En wat ook zo dom is. Ik heb de leste keer
mien stevels nait oetdoan. En den wordt e
gek in hakken.’
Dubbeldam kreeg de smoor in. Wat was dit
nou weer, docht e. Hai zat mit n simpelmans
in n kas vol bloumen en planten te proaten
over niks. Kootje ging deur, zien verhoal
was nog nait oet.
‘Wel wordt der gek in hakken Ko?’
‘Mastland vanzulfs. Dij zel mie griepen en
den krieg ik ontslag. Ik heb wat vonden, dat
van hom is. En eerlieks woar, ik heb t vonden en nait metnomen. t Lag der mor zo en
dat heurt in keuken. En as Mastland dat
heurt…’ Hai schudde zien vogelkopje en
leek van de wereld.
Ester kwam weerom lopen.
‘Kootje het in toen wat vonden. Ik denk dat
we der beter mor noar toulopen en hom den
geruststellen. Hai is schietensbenaauwd.’
Kootje bleef zitten woar e zat. Datema, Ester en Dubbeldam luipen noar boeten.
Katrien wees noar n platte glasbak. Dubbeldam keek. Middenmaank de jonge sloaplanten lag n veurwaarp. t Was n boetenmodel
stoalen deegrol. Hai glom der over.
Dubbeldam keek Ester aan. Dij keek weerom. Katrien Datema nam t woord.
‘Ko is bang voor de kok. Mastland is een
tiran in de keuken en Ko is een onverbeterlijke snoeper. Mastland duldt niemand in de
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keuken, maar Kootje kan het niet laten. Nou
heeft hij dit ding gevonden en is hij bang dat
Mastland hem er van verdenkt. Maar ik weet
zeker dat Ko, dat niet doet. Ko snoept van
het ijs en de koekjes en snaait een sinaasappel. Zijn grootste misdaad is dat hij dan met
zijn modderlaarzen aan, het paleis van Mastland binnenbanjert. En dat gaat die bruut
door het lint.’
Dubbeldam was al aan tillefoneren en bestelde n poar techneuten. Ester nam Datema bie
aarm en brocht heur op vaailege òfstand van
de kas.
‘Wie willen groag mit meneer Mastland proaten. Kom, den wil ik ook eefkes mit modderpoten op zien schone vlouer rondstrunen’,
gromde Dubbeldam
Ester begon te laggen. Datema zol zich mit
aarme Kootje bezeg holden.
Dubbeldam en Edens stapten achterlangs de
keuken van de Olderman State binnen.
De keuken was vlekkeloos, mor zunder
Mastland. Woar ze ook keken en woar ze
ook vruigen. Mastland was nait verschenen
op t waark. Ze keken mekoar aan.
‘Veur ale wizzeghaid doun we n opsporingsbericht’, zee Dubbeldam.
‘Messchain is e wel toes en het e zuk versloapen of is e zaik’, zee Ester Edens nuchter.
‘Is ook weer zo, den kennen we doar ook
weer achteraan kaggeln. Wie blieven aan t
runnen en vlaigen, mor kommen gain steek
wieder. t Wil mor nait opschaiten.’
‘Flipje gaait op zuik noar Mastland en wie
blieven hier nog wat omswindern. Kieken wat
de boys moaken van dij deegroller. Zol doar
n bats mit oetdaild wezen? Zo knal, in t elegante nekje van Vera?’ Ester Edens vuilde
onwillekeureg aan heur elegante nekje.
Ze kon zuk der wel veur schudden en perbaaierde de gedachte weg te kriegen. Per
slot was ze ja n stoer wief bie de plietsie. Dat
vond Dubbeldam ook. Was ze mor zien stoer
wief….. Hai belde mit Flipje en stuurde hom
op pad. Mit de opdracht elk haalf uur te bellen. Bie de balie vonden ze Dina Stallinga.
Deur noar heur kantoor ston open. Zunder
wat te zeggen luipen ze bie heur noar binnen
en vertelden wat der gebeurd was. Ze nam t
votdoalek op veur aarme Kootje. Op de vroag wel Bertil was, kon ze nait antwoorden.
Dizze vraauw wist nait wat heur overkwam.
Heur doagelkse gang van zoaken was n toe-

zeboudel. Aalgedureg twij van dij potgeerten
over de vlouer.
Flipje meldde zuk netjes op tied. Mastland
was nait toes. Dina Stallinga wuir grammieteg. ‘Hai is hartstikke goud in zien waark. Hai
is klasse, mor hai dut net woar e zin in het.
Regels gelden nait veur hom. t Is n misselke
klier. Ik zal van der Velden bellen, den zel dij
der wel weer veur opdraaien.’
Ze pakte tillefoon en toetste n nummer in.
Van der Velden wist ook nait woar e was. De
man was evengoud foek, dat e nou veur de
zoveulste keer opdroaven kon.
‘Heb je bie touval ook n personeelskoart
woardat n pasfoto van de maestro op zit? Of
aans wat. Ik denk dat we ondanks alles, meneer mor ais vroagen mouten, woar dit aal
goud veur is.’
Stallinga hoalde n koart oet n loa en gaf dij
aan Dubbeldam. Hai keek der noar en verknuurde hom dubbel en stak hom in buuts.
‘En den dit nog even. Bo het ale bewoners
vroagd noar zo’n disc speulder. Gainent van
de bewoners het zo’n ding.’
Hai knikte en luip weer noar boeten.
De techneuten stonden aal om kweekkasje
en keken noar de sloaplanten. Aine ging
veurzichteg mit n kwastje over deegroller.
Aander luip mit n schienvat rondjes op zuik
noar nog meer vrumde dingseghaidjes.
Vos zat plat op t gat op n buro en haar zien
neus in de pepieren. Mit zien vouten trappelde hai n ritme, dat aargens tussen bossanova en tango in zat. Vos kon hail nait daansen, docht Ester. Den zel e wel gewoon trillemientjes hebben zeker.
Dubbeldam spookte nog aargens rond. Ze
haar gain flaauw idee woar. Flipje luip mit de
borst veuroet rond. Hai was inschoakeld bie
belangrieke zoaken. Schiet aan pubers, dij
zunder achterlichtjes reden. Hai was achter
Mastland aangoan.
Ester schudde ale formulieren en versloagen
op n bult. Dubbeldam kwam binnen. Hai haar
zuk nait schoren. Och, docht ze. Nou kriegen
we zeker dat gedou weer. Ze heurde t hom
aal zeggen. ‘Ik scheer mie pas weer as dizze
zoak oplöst is!’
‘Wat is er te melden over onze Vera?’
‘Ze is dood.’
‘Flipje, hier kommen.’
‘Wat hest veur nijs over onze topkok?’
‘Ik bin noar zien hoes reden en doar heb ik
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aanbeld. Der dee gainent open. Dou heb ik
bie de buren net zo laank op bel drukt, dat
der aine mit n vergrelde kop opendee.
Aalmoal appartementen, mit van dij kakfiguren. Ze hadden Mastland nait zain en wollen
zuk der ook nait mit bemuien. t Was n klier
van n kerel, Zo wer t nait zegd, mor dat kon
je aan alles vernemen. En dou heb ik t bericht veur opsporen opgeven. Der wordt
noar hom oetkeken.’

“Toekomst” en verleden van
stroketon.

(wordt vervolgd)

Sien Jensema ducht Siemon Reker de alderbovenste beste prozaschriever, ook aal
bruukt e doar nou juust nait zukse dikke
woorden veur. Wel dit: ‘Als er één auteur m/
v is die een monografie verdient, dan is het
Sien Jensema.’’

Neutedendrografie
Ale schrievers m/v overzaind,
ain auteur dij n monografie verdaint?
Stiekelsteker, perfester Reker
waas deur zien Sien zeker
(wat n bult assonantsie!)
J. H. Neuteboom vergeten,
n schriever van pertansie!
Op grond van aal zien waark
verdaint J.H. wis en woarachteg
n fikse film en n mooie monografie.
(Wat n bult alliteroatsie!).
En beste perfester,
n biografie, is ons rekommedoatsie,
heurt ter ook bie.
Jan Sleumer:

As geboren Pekelder kin k wel zèggen, dat
ik opgruid bin mit stroketon.
Mien pa was boukholder op stroketonfebriek
“Ceres” in Ol Pekel en ook mien baaide zusters en zwoager vonden loater waark in t
zulfde affeer.
Was je gain middenstander, dokter of ambtenoar, den mos je de kost wel verdainen in
t keton, dochten wie as kinder.
En dat was gain wonder ook, want wie zagen nait aans om ons tou.
En zulfs as wie d’ ogen dicht haren, roken
wie nog de zeuven febrieken en nait te vergeten t daip mit de dikke graauwe schoemloage.
t Geluud van de “oele” klonk ons zo
vertraauwd in de oren, dat we wozzen bie
welke febriek dat e heurde.
Ik taikende op stukjes wit keton dij pa veur
mie mitnam. As t droaketied was, luip ik mit
hom deur d’febriek om schier papier uut te
zuiken. Rood, gruin, broen of krokodilpapier.
Even plakken mit n kolle eerappel en de
droake kon de lucht in.
Ons kolenhok was òftimmerd mit dik keton.
Mos der schilderd of behongen worden, den
wui de vlouer òfdekt mit grote vèllen,,,,, keton.
As k zeg, dat wie dat spul sikkom in t bloud
hebben, overdrief ik dus nait.
Onnerwegens noar Scheemde noar de lèste
veurstellen van de “Stichting Peerd” haar k
gain flaauw benul wat mie te wachten ston.
Mit mien achtergrond kon t nait veul nijs wezen, docht ik.
Mor, hou den ook, t weer waarkte mit en t
wui al weer lekker waarm. Veul kon der dus
nait mis goan.
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Dat haren schienboar hail veul mìnsen
docht, want toun wie n stee veur d’auto vonder haren, zagen w’al n lange riege veur de
kassa stoan. Mor gain nood, de zunne
scheen de lèste toesterge gezichten glad
en lu haren in ainmoal alle geduld van de
wereld.
In de proloog wui ons votdoalek dudelk
moakt hou je t beste vergeefs aan draank
kommen kinnen. Dat was alvast mitnomen.
Veur de febriek namen sikkom eerliekse aarbaiders ons even mit noar vrouger tied.
Mor t gebaauw zulf was ook de muite van t
bekieken al weerd. Vakwaark dij restauroatsie !
Toun kwam de rondlaaiden “Van hakselhuus
tot papierzoal.”

k Heb traauwens nait alles heurd wat de beste man vertèlde. Bie tiedbeurten gingen mien
gedachten even mit mie op de loop.
Ik luip even weer mit pa deur d’febriek,
vuilde weer de haite lucht en heurde t geroas van de “boane”.
Zo eerlieks haar gain rondlaaider t vertèllen
kind.
(Sur)realisties, joa, dat was t.
Dat was ook t toneelstuk dat doarnoa kwam.
Hail schier op de planken zet deur
“Stichting Peerd” en biezunder goud gebruuk
moakt van dizze omgeven.
Arno van der Heyden kon zo uut n roman
van Dickens stapt wezen. Mor ook de aandere speulers hebben lu n middag bezörgd dij
ze nait gaauw weer vergeten as ze weer in
de “eerliekse” wereld stappen,
op t heden zunder stroketon.

Henk de Weerd
De zun dij deur de roamen noar binnen
scheen, waarkte schier mit om t gehail
in zo’n wonderliek licht te zetten, dat k t nait
loaten kon om n poar foto’s te moaken van
dij stroalen in de diezege ruumte.
Om mie tou heurde ik t woord ‘surrealistisch’
En doarmit sluigen ze de spieker op de kop.
De rondlaaider kon t schier vertèllen.
In t Grunnegs vanzulf. Der waren n poar
mìnsen dij t doar wat stoer mit haren,
mor dij mouten den mor n kursus Grunnegs
volgen. Bie stroketon heurt Grunnegs.

