
   

                  

 

Vrij rond te sturen  

 

noar elkenain  

 

dij t lezen wil. 

KrEUZEKrEUZE  

rondzendbraif  
 
of 
 

www.kreuzekeuze.nl 

 

verhoalenverhoalenverhoalenverhoalen    

gedichtengedichtengedichtengedichten    

verskesverskesverskesverskes    

nijsnijsnijsnijs    
 

allènt 

in 

t Grunnegs 

juli 

2011 
 

NUMMER  31  



 2 

                  

KREUZE  nummer  31 
6e joargang 
 
redaksie:  
    
                 Tekst: Bert Wijnholds   
  
             Opmoak: Henk de Weerd   
 
Redaksieadres:  Atensheerd 114 
     37 TE Groningen 
     tel. 050 8517804 
 
Stroombraifkes:  
bert@kreuzekeuze.nl 
henk@kreuzekeuze.nl 
 
Vrij rond te sturen; nait zo mor wat over-
nemen van schriefster/schriever 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op de webstee www.kreuzekeuze.nl   
binnen ook de veurege òfleverns te vinden. 
Krieg je hom mor nait te pakken?                  
Kin wezen dat  flash player nait installeerd 
is.  Goa noar : 
http://www.adobe.com/shockwave/   
download/triggerpages_mmcom/flash.html   
en de computer regelt  t veur joe.  
 
 
 
KREUZE 32 komt oet begun september 
Biedroagen kin j’opsturen tot  
24 augustes 2011 
 
 

 
 
 
 
 
 
INHOLD: 
 
Ainendatteg 
Bert Wijnholds 
Boele 
Jan Hoiting 
Voader 
Herbert Schutte 
Eelske ezel 
Nane van der Molen 
D'ol dampt - Dat is goud  
Klaas van Zonneveld 
Gedichten 
Willy Westerdijk, Cor Uildriks        
Vaar joar loater 
Erik van der Veen 
Gedichten 
Roel Sanders, Anna de Vries 
Meziek en n kunstgebit        
Oompies      
De dood van Vera Reker 
Jan Huttinga 
Gedichten         
Bert Wijnholds, Fré Westerhoff 
Gedichten 
Tiny Veldhuis, Fennie F.G. Croeze– 
van Til       
Opsporing verzocht 
Jan de Jong                                      
Ezel en beeld 
Nane van der Molen       
Gedichten 
Jan de Jong, Joop Klompien 
Bewegen, dou en nou 
Jan Blaauw 
Bale 
Jan Blaauw,  
Genealogie 
Beno Doedens 
Stamppot mous 
Joyce Bodewes 
Plukken en plukt worden 
Bé 
Boerenverstaand 
Jil Wildinga 
Noar Stad tou 
Cor Uildriks 
Kurege geichten 
Jan Sleumer 
Elseneur 
Henk de Weerd 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
4 
 
5 
 
5 
 
6, 7 
 
7 
 
8, 9 
 
9 
 
10 
 
11, 12, 13 
 
13 
 
14 
 
 
14, 15 
 
16 
 
16 
 
16, 17 
 
17 
 
18, 19 
 
20, 21 
 
21, 22 
 
22 
 
23, 24 
 
24 
 
25 
 



 3 

  
 
 
 

 
 31 

31 

 
 
 

Ainendatteg 
 
Op joen beeld staait Kreuze nummer 31. Mien eerste 
Kreuze. Of beter, joenent. Want zunder schrievers gain 
Kreuze. Moar k bin bliede dat ik der aan mitwaarken 
mag om der wat schiers van te moaken. 
 
k Heb veul positieve reaksies kregen op mien redakteur-
schop. En k bin ook nuver aan t waark zet. Noa t uut-
kommen van de leste Kreuze, kreeg k sikkom votdoa-
delk d’eerste biedroages toustuurd. Doar haar k al schier 
waark mit en k heb der ook weer wat van leerd, woorden 
en uutdrukkens dij k nog nait kon. Moar goud, dat k t 
buutswoordenbouk van Siemon Reker en de dikke Ter 
Loan in huus heb. 
 
k Hoop dat ik n goud vervolg geven kin aan t waark dat 
Jan Blaauw mit d’eerste datteg uutgoaves doan het. En 
dat je joe der ook weer goud mit vernuvern, vanzulf. 
 
Din nog even n huusholdelk bericht: Henk het n nije 
bladziede moakt op de webstee. As wie nijsberichten 
binnenkriegen over wat der te doun is mit de Grunneger 
toal en kultuur, willen wie dat der op zetten. t Wordt 
deurlopend vernijd as dat neudeg is. Kom aalgedureg 
moar es kieken op www.kreuzekeuze.nl. En as je ook n 
moal n nijsbericht veur ons hebben, maggen je dij aal-
tied noar mie tousturen. 
 
Groutnissen, 
Bert Wijnholds 



 4 

Boele  
 
 
 
 
 
 
  

 

In t midden van de veurege aiw was der aan 
alles gebrek. Ook aan plietsiemensken. Der 
mös dringend nij personeel aannomen wor-
den. En doar wör netuurlek wel ais n fout bie 
moakt. Ain van dij fouten was t in dainst ne-
men van Boele. 
t Verhoal gung dat n sollicitant zien doem op 
n gulden drukken mös. As ze de gulden dan 
nait meer zain könden, was de sollicitant 
groot en staark genog en dus geschikt... Un-
der Boele zien doem was de gulden nait te 
zain. Dat was ook zo west as der n rieks-
doalder legen har. 
Groot, staark en nait te neuzel. Mor ge-
schikt? Nee! 
t Beste was um hum zo wied meugelk vot te 
stoppen. En dat deden ze op t leste ook. 
Zie muiken hum arrestantenbewoaker.  
Hoast n schaande veur de echte arrestan-
tenbewoakers, mor t was nait anders. Zie 
mözzen toch wat mit hum. 
 t Was woaraargens in de zeuventeger joa-
ren. Slim drok op de cellengaange. Ale cel-
len bezet. Verheurkoamers ook. En zoas 
aaltied as t drok is, was der te waaineg per-
soneel: Ain arrestantenbewoaker.  t Waark 
luip hum over de schounen. Der was n 
avvekoat kommen dij mit zien cliënt proaten 
wol. Naargens n koamertje vrij. 
“Joa mor, t is slim belangriek dat ik even mit 
hum proat”. “Der is gain koamer vrij en ik 
kan mie gainent oet de bainen snieden”. “En 
toch mout ik even noar hum tou”, huil e de 
poot stief. d’Ainege meugelkhaid was dat e 
even bie zien cliënt in de cel gung. Dat wol e 
wel. Ook dat deure dan op slöt gung. Veul 
tied har e toch nait: Zien auto stön bie n par-
keermeter. 
t Luip tegen drij uur in de middeg. d’Oflözze-
zen, in de persoon van Boele, was der net 
inkommen. Ale biezunderheden wörden aan 
hum deurgeven. Ain ding nait: t Bezuik van 
d’avvekoat. 

n Ketaaier loater. Boele was in t ketoortje en 
har net zien eerste bak kovvie inschonken. 
Hai lag achterover in stoule. Vouten op  
toavel. 
Op t paneel begunde t lampke van cel vat-
tien te branden. t Zoemertje gung ook. 
Boele zedde lampke en zoemer oet en be-
gunde aan zien kovvie. 
Cel vattien meldde zuk weer. Mit zien doem 
op de spreekknobbe snaauwde Boele: “Wat 
wost”. 
“Ik bin kloar hier. k Wil der weer oet”. 
“Dat willen ze hier aalmoal”. Inde van t ge-
sprek. Mor nait veur laank. 
“Ik wil der oet. Ik bin avvekoat”. 
“Ik ook en doe most die de bek holden”. 
Rust. Kovvie. 
Dou begunde der aine op n celdeure te 
haauwen. En as der ain ding was woar of 
Boele nait tegen kön, dan wast dat wel. Hai 
stoof op hoge poten de cellengaange op. 
Cel vattien. 
Hai dee t loekje open en ruip: “Nog ainmoal 
tegen dij deure aanhaauwen en doe krigst n 
pak op penze, doe miesgaster. Ast der zo 
geern oet wost, most zörgen dast der nait in 
komst”. t Loekje wör dichtsmeten. 
Het zal um en noabie n uur loater west we-
den, dat Geert kloar was mit t verheur van n 
inbreker. 
“Ik zet hum zölf wel even weer in zien cel”, 
zee e tegen Boele en luip mit kirrel de gaan-
ge op. 
Boele von t allaank goud. 
Dou d’inbreker weer achter d’iezern deure 
zat, heurde Geert geklop oet cel vattien. Hai 
dee t loekje open en vruig wat of der was. 
Kirrel in de cel vertelde dat e avvekoat was. 
Hou of e in dij cel trechte kommen was en 
hou of de kommunikoatsie verlopen was. 
Hai wol der wel geern weer oet. Boele wör 
der bie hoald. 
“Din hast mor zeggen mouten dast avvekoat 
wast”. 
“Dat heb ik ja zegd”. 
“Lugst”, was Boele zien leste woord. 
Geert het dou nog n haile zet mit de man 
proat um hum rusteg te kriegen. Gramnie-
deg luip e loater tot t bero oet. t Was zien 
dag nait. Binnen vief minuten stoof e der 
weer in. Geel braifke in d’haand. Zeker te 
laank bie de meter stoan. 
 
Jan Hoiting 
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Voader 
 
“Zuik, zuik en doe zelst t vinden, wicht” 
zeestoe destieds altied  
as k woaraargens noar op zuik was 
Mor was dat nou toch ains gain leugen 
want k kin die nait vinden, bist zuik 
al is t nog zo licht 
En grammieteg d’advertentie weer wegsmiet 
dou k dij veur de zoveulste moal weer las 
en zo mie nog as de dag van guster kin heugen 
n voader, dij ales veur mie kloar muik, 
 
En haar ik dou, nog in mien jeugdege joaren  
zo of en tou n moal wat laifdesverdrait  
Wost mie wel weer op te beuren 
“Der is gain haand vol- mor n laand vol” 
wazzen dien woorden din 
en gnivveldest wat dien aigen 
Zo dee t bie leutjen din ook weer opkloaren 
zong k weer mit de ain of d’aander hitlaid 
kreeg t leven zo weer de neudige kleuren 
En wat k nou stommegroag wol 
aal zuikende- der mor nait aan wen 
om mekoar weer ais om d’haals te vlaigen 
 
Zo mozzen ze voaders-maaid nait aankommen 
want din was t nait te best 
Hongst hun op, aan d’hoogste bomen 
in n tied van t bestoan, dij veurgoud west is 
 
Zo mitpoest deur alle winden 
het t zuiken din ook gain zin 
al hoop k, dat we mekoar ooit vinden doun 
en zo veur aiweg bie die bin. 
 
Harbert Schutte 

 
EELSKE EZEL 
(Noar n foabel van Aesopus) 
 
 
n Ezel kroop op dak van n gebaauw en rin-
newaaierde mit gehampel doarboven hail 
wat pannen. Zien boas zat hom noa en joug 
hom radjes weer omdeel mit n poar beste 
batsen van dikke bongel. 
Ezel zee: “Dou ik guster oap t zulfde doun 
zaag, mos elkain haardop laggen en dou 
dochde k dat op n dak klimmen lu veul ple-
zaaier bezörgt”. 
 
Nane van der Molen 
21-06-2011 
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D’ ol dampt - Dat is goud 
 
Sumtieds schut joe der wat deur de kop en 
krieg je de drang om dat op pepier te zetten. 
Zo ook vandoage, twij maai twijdoezendtien. 
Kinder mit vekaansie en wie achter t roam, 
oetkiekend over t plaain. 
“Dommee noa t eten nog moar n indje fiet-
sen”, zegt moeke. 
,Dat is goud, woar wilst hin? Even n ritje om 
t meer of richten de bossen?” 
“Kiek zulf moar.”  
Joa, zo makkelk is dat vandoage de dag. 
Vrijhaid, bliedhaid. Twij elektro-fietsen, n 
auto, n biepazend rik en wat nait aal. t Kin 
nait op. 
Dat was vrouger wel aans, docht ik en ge-
dachten dwoalden oaf noar opa en opoe in 
Nij Scheemde: Raint en Rikoa van Koldam. 
Zai woonden in n mieterg klain hoeske tus-
sen Sanje en Bos, schuun tegenover de ker-
ke. De sporen van n haard en waarkzoam 
leven wazzen dudelk zichtboar. Zai, zo krom 
as n flitseboge, moar t bekje nog goud op 
stee en hai wat kaalmer, mainsttieds zittend 
in d’hörn.  
“Raint het d’hupke kepot’ kraaide t henne-
chie voak, al veur t hoantje zulf antwoord 
geven kon op de vroag wat of hai haar. 
“Hai het n bult piene. t Is nait aans!” En 
doarmit gaf zai dudelk weer hou t der in de 
joaren zesteg touging. Aksepteern en berus-
ten… 
Doaglieks in de kroakstoule achter t roam 
mit n piepe vol tebak. Joar in, joar oet, mit 
zicht op t kerkhof. Veul proaten dee e nait, 
denken zoveul te meer? Mit d’handstok on-
der beraaik kon d’ol nog n rondje om t hoes 
moaken en even zien toentje bewondern. 
Wieders was t veur hom doan.  
Poesten trappen zundags in de kerke was 
ook verleden tied. 
Noadat meester Sporrel hom n ladde bie 
trappen moakt haar ging t eerst wel weer, 
moar d’ol heupe begon aal meer op te speu-
len en joa, din komt de tied van stoppen. 
Opa haar ook nait veul wensken meer. Dou 
opoe mit n nije stuutsikoorn boksem thoes 
kwam, zee e: “Is dat nou neudeg? Ik heb ja 
nog genogt!” Het zat hom hoog dat ,moeke’ 
dat dee…net asof hai der nait fersounliek 
bie luip. 
Soavends in de bedstee zee e: “Kom ais 
dicht tegen mie aan Riekoa. Wie binnen hier 

nait zo laank meer. Ik ben al viefentachteg.” 
“Och….“, ruip t olske: „Wost die stil hollen. 
Dat wait gainaine en wie binnen t leven nog 
laank nait zat!” 
Ik stel mie veur, dat ze dij oavend in holden 
vaarnvatteg in sloap vaalen binnen. Veul 
meer roemte was der noamelk nait in de 
bedsteden van dou. Aintwinteg braid? In de 
woonkoamer wazzen der twije van en op 
dele ook nog twije. Zai kregen doar soamen 
tien kinder. Vief jongs en vief wichter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Joa”, vertelde ze mie n moal: “t Was oareg 
vol! Voar en ik hebben nog n tiedje mit twij 
kinder op t voutenenne sloapen. En dou kre-
gen wie der ook nog n lutje bie. Baide jongs 
hebben der niks van vernomen. Aander-
doags vruigen zai mie glundernd: “Moeke, 
dat potje is van ons he?” Joa heur, dat is 
joenent”, zee ik en zai wazzen blied” As kin-
der blied wazzen, was zai t ook. Of der nou 
vieve of tiene wazzen. t Was vanzulf nait te 
roem mit zoveul grut moar elk was aaid wel-
kom. 
Loater dou wie mit klainkinder bie heur kwa-
men was t altied zulfde ritme: Eerst aal t nijs 
oet Nij Scheemde over toavel en wat loater: 
“Wil je n baaltje hebben?” Din kwam der n 
puutje mit Willemientjes teveurschien en 
kreeg elk aine. Twije zat der nait aan. Der 
kon nog ais meer veziede kommen en dij 
mozzen din ja ook aine. 
Noast heur hoesholdelk waark ging ze ook 
zummers mit voar over t laand. Baiten op 
aine zetten, vouers vleien, heuen, zichten 
en binden, aarten rudern  en voak noa t 
waark nog koien melken. Siddern en beven! 
t Taimke van vandoage: drok, drok, drok, 
ston nait in heur agenda Haren ze dou gai-
nains. Alles ging vanzulf. Opstoan, eten op 
toafel, kinder noar schoule.  Doar mozzen 
voak d’oldsten veur zὅrgen. Din wazzen  
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d’oldjes al laank op t laand. 
k Wait nait, hou joe lezers t vergaait, moar ik 
haar noa t schrieven en noadenken over 
dou, t swait veur de kop. Wat n elléndege 
tieden! Vandoage de dag wordt der aaid 
zegd: zai wozzen nait aans. Nee, dankjoe 
de koekoek. Zai haren totoal gain keuze, t 
was boegen of barsten. 
Dou wied noa d’oorlog in de joaren tachteg 
heur dochter Ketrien last van n heupe kreeg 
en ook aarg veul piene haar, zee dokter in t 
Academisch: “U komt op de wachtlijst. Met 
ongeveer n half jaar, denk ik dat wij U op-
roepen voor een operatie.” 
“Och dokter, dat duurt ja nog zo laank… is 
der din in hail Nederland gain zaikenhoes dij 
mie helpen kin? k Heb ja zo n piene!” 
“Oh, mevrouwtje, vindt U het niet erg om 
elders te worden geopereerd?” Hai sprong 
achter de computer en antwoordde noa n 
tiedje: “In Zwolle is nog plaats, past U dat? 
Volgende week kunt U daar terecht.” 
“Geern!”, zee t olske glundernd. En drij 
weeke loater was ze weer thoes. Nije heupe 
en gain piene meer. 
En vandoage aan dag gait t nog vlogger. 
Twij, drij doage in t zaikenhoes en t is piept.  
Tuurlek hebben wie nou ook nog genogt om 
te kankern en kinnen der slechter tieden 
kommen. 
De werkelkhaid geft aan, dat veul aarbai-
ders overlopen binnen noar de VVD en 
christenen noar de PVV. 
“Dat is n taiken aan de wand”,  zee mien 
zwoager lest op n verjoardagfeeske. Hai het 
geliek. Aarbaiders binnen net as aansden-
kenden oet op macht. En wie kinnen aans 
nait as aksepteern en berusten…? 
De goie olle tied, woaras wie t voak over 
hebben, is west en mout nooit trogge kom-
men. Ook al is de jank noar gemoudelkhaid 
slim aanwezeg. 
Wie kinnen ons gang goan mit auto, motor, 
fietse en openboar vervoer. Vrijhaid blied-
haid! Veur loater meschain n tied om echt 
over te miemern as t din wat minder gait? 
Hier in t Oldambt is t leven anno 2010 gloe-
pens mooi. En dat is goud! 
 
Klaas van Zonneveld, Scheemde 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Liggend ien zun 
 
Liggend ien zun 
kiekend noar lucht 
pluusters ien vlucht 
dwirreln hin en weer 
n wiendvloag 
vot is t weer. 
 
Willy Westerdijk 
 
 
 

 
Wanneer k mien ogen dicht dou. 
 

Wanneer k mien ogen dicht dou 
Din zai k die nog stoan 
k Heur din nog dien stem 
En loat die nog nait goan 
 
Wanneer k mien ogen dicht dou 
Din wil k die geern geven 
Geven wastoe verdaind hest 
Mor dat kin k nait want dat is t leven 
 
Wanneer k mien ogen dicht dou 
Din vuil k daip binnen in 
De vrezelke kwoadhaid 
Woarom t het gain zin 
 
Wanneer k mien ogen dicht dou 
Din vuil k ook de bliedschop 
Van ales wastoe mie geven hest 
Dat sloet k binnen in op 
 
Wanneer k mien ogen open dou 
Din zai k dien foto 
k Zai din houstoe wast 
En zel die noeit vergeten 
 
Cor Uildriks 
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Vaar joar loater    
 
Grades het zien boudel verpangeld. Zien 
vraauw het hom verloaten veur n snakkerd 
van t internet. Twinteg joar het e onder kon-
duksie zeten bie n bremster. n Haalf joar is 
e allaine, hai het gain 
kinder. Deur n wieze 
road van zien vrund 
Riekent het e de fietse 
van de beune hold. 
Grades gaait zulf zien 
leven bepoalen. Hai 
bekikt vandoag de dag 
zien kontrainen vanòf 
twij roadens en n smaal Italioans zoadeltje. t 
Lösbandege gevuil uut de bongeljoaren 
mout weeromme kommen. 
Vandoage, n waarme dag in juli, klimt e 
terogge noar Argelès-Gazost, n Fraans 
baargdörp. t Is achtendatteg groaden in de 
Pyreneeën. Grades was der eerder, vaar 
joar leden, destieds mit d’auto. Toun waar t 
n groad of vieve en kold op t dörpsplaain. In 
n kroug achter n vlezze bier en n stok toar-
de, loerde Grades uut t roam. Hai zag n 
poar olde kerels aanbougen kommen. t Wa-
ren herders. Herders mit roege koppen. De 
koppen leken op grode vlinten, woar wind, 
snij en regen joarenlaank vat op haar. Gra-
des nam t besloet om over n tiedje terogge 
te kommen. Moar din mit de fietse.  
Nait te leuven wat achtendatteg groaden dut 
mit n mins op n fietse. Al noa drij kilometer 
wil Grades wel n wasketobbe leegsloeken. 
As t mout mit gruine zaibe. Hai ridt eerst 
zeuven kilometer noar Sault, n poar hoe-
zies, dij aan t begun van de klim liggen. 
Langzoam gaait e veuruut over de staaile 
weg. Hai komt langs n kefee zunder klanten. 
t Is n uur of twaalven. Etenstied. Niks liekt 
hom slimmer om n aigender te wezen van n 
kefee dat nait lopt. Elke dag de toavels 
schier moaken en de vlouer vegen. Om acht 
uur loater te zain, dat ter vannijs gain mins 
west het. 
Nog twij kilometer noar Argelès-Gazost. De 
bochten van de baarge kommen Grades 
bekind veur. Toun was ales koal, nou rokt e 
de zuide locht van de bloumen in de baarm. 
Welke t binnen wait e nait. As landsman ken 
e allaine peerdebloumen en brannekkels. 
Deur n lochtgat van zien helm schut n webe 
dij haard zoemt en mit n tik tegen de zied-

kaande vlogt. Mit ain haand joekselt Grades 
d’helm hinneweer. Hai wil dat t baist vot 
vlogt. Dom. Hai vuilt n steek op 
d’achterkaande van zien heufd. Radjes 
moakt e de raime onder zien kinne lös en 
trekt d’helm van zien hazzens. De webe 
vaalt dood op t asfaalt. Aigen schuld! Gra-
des pakt de drinkvlezze en spoit laauw wot-
ter over de boele. 
Ainmoal op t dörpsplaain in Argelès-Gazost 
zet e zien nije fietse tegen n bak mit blou-
men. Hai zöcht n stee op t zulfde terras as 
vaar joar leden. t Is veul drokker nou. Mit 
zien swaiterge vingerhandsen veegt e t ge-
zichte schoon. Op t terras noast de kroug 
wordt n pioano dele zet. Op n poster staait 
dat ter dizze middeg meziek is. n Goud 
veuruutzicht: n vlezze bier, vreterij, Beetho-
ven, Mozart en slap gekwedel. 
Grades heurt mevraauw Slapsma-Tiessens 
proaten en kikt om. n Toavel wieder zit jonk-
goud. De jongkerel is verbraand. Hai stint. t 
Wichie zit indoekt boven n klaain kind in n 
wandelwoagen. t Kind, aan zien vaaierkaant 
heufdje te zain n jonkie, vecht tegen de 
sloap. Hai is grienderg en wrift in de glim-
mers. t Wichie wappert mit de prieskoarde 
van de kroug boven t heufdje. t Jongvolk het 
drokte over t kind. Deur t gehirrewir heurt 
Grades dat de jongkerel Hans hait en t wi-
chie Jaantje. d’Oorzoak van de drokte nui-
men ze Bas.   
Grades komdaaiert n kop kovvie bie de 
Fraanse serveerster. 
Jaantje moakt n groots geboar noar heur 
vrund. Indelk. t Kind slept. Veur de wizzeg-
haid schommelt Hans de wandelwoagen op-
en-dele. t Zel toch nait? Nee. t Slept. 
De kovvie is moakt van waarm wotter uut n 
geude mit n flodde slagroom derop. Grades 
haar t waiten kind. Fraansen! 
Jaantje pakt heur mobieltje en hold t boven t 
gezichte van t kind. Ze drokt òf en lagt om t 
rezeltoat. Hans kikt plichtmoateg mit. t Liekt 
asòf t jonkgoud d’haile week wacht het op 
dizze vree. t Ploatje mit n sms wordt gliek 
votstuurd. 
Hans en Jaantje vuilen zok trappaaierd deur 
Grades. Grades vuilt zokzulf wat schieterg, 
mor hai kikt, omreden zien fietse staait ach-
ter de toavel van t jongvolk. Hai zugt nog net 
n stok van t stuur achter t verbraande heufd 
van Hans. 
Noa n tiedje draait e zok weeromme noar t 
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jongvolk. Hans zit allaine mit n bouk. Hai het 
n buuk van t bier slampen en swoare baarg-
schounen onder zien spiekerboksem. t 
Swait drupt van zien steern. Hai is nait 
moakt veur waarme zummerdoagen, dinkt 
Grades. 
Jaantje komt terogge lopen. Ze dragt n wie-
de, widde jurk mit t prieskoartje nog op de 
rogge. 
‘Wat vindst tervan?”, vragt ze, in tied dat ze 
n rondje dwirrelt woardeur t uutinde van de 
jurk in t gezichte van Bas te vlocht komt. 
Bas is vot wakker en wrift vannijs in de glim-
mers. 
Jaantje staait stil. Ze strikt mit heur haanden 
langs heur heupen dij nog spek vastholden 
uut de kroamtied. 
“Ik heb mien riebewies as börge achterlot-
ten. t Winkeltje vot om d’houke. t Kost ne-
genteg euro.” 
“Staait die goud”, logt Hans. Jaantje lopt 
noar t winkeltje. Grades zugt wat Hans ook 
zugt. De jurk is moakt van veul te flitterge 
stof. Heur dikke bainen en t slippie schienen 
der deurhin. Hans lagt filaaineg noar Gra-
des. 
Grades betoalt t joegelwotter en lopt noar 
zien fietse. Hai vuilt d’ogen van Hans in zien 
rogge. Hai wil vast mit Grades omaandern: 
hai bozzeln op de fietse en Grades schom-
meln mit de wandelwoagen. 
Om Hans te ploagen draait Grades n extroa 
rondje over t dörpsplaain. Din ridt e onder 
d’olde dörpspoort deur. As e vanuut n drok-
ke winkelstroade op de deurgoande weg 
uutkomt, stopt e om de raime van zien helm 
lös te kriegen. d’Haarde raande drokt op de 
boele. t Asfaalt van de weg is vannijs legd. t 
Is nog waik, t rokt noar koolteer. t Veurrad 
blift aan t asfaalt plakken as n stok pepier 
aan n bakkeg baaltje. Grades klikt n pedoale 
vast aan zien rechter schoune. Hai wil rad-
jes votrieden. t Lokt nait. Grades glidt vot en 
mietert in de baarm mit de fietse nog aan de 
schoune. Persies in n stiekeldoorn. In tied 
dat e de jeukte vot kraabt, ridt Hans mit 
vraauw en kind veurbie. n Roam van d’auto 
staait op n glieve. t Jonkie grient.  
 
Erik van der Veen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Onschuld  
 
Meester haar vandoag vrij óf geven. 
t Was op school ja veuls te hait. 
Zunne ston stoef op de roamen, 
leren konnen kinder nait. 
 
Stientje haar mit aander wichter, 
aal heur klaaier dou oetdoan. 
Stiekom wazzen ze pootjeboaden goan, 
nait wied van heur hoes vandoan. 
  
Soavends dou ze t moeke vertelde, 
zee dij hakkebieterg tegen heur: 
“Hou komst doe der doch wel bie kind, 
schoamst doe die doar nou nait veur? 
 
Blootpootjen doar allènt mor wichter, 
of wazzen der ook jonges bie? 
k Wil dat nou votdoadelk waiten, 
kom, ars kars mars, vertel t mie”. 
 
“Zo”,…zee…stinnend…lutje Stientje, 
"doar wait k haildaal niks van. 
Dat kon k ja doch nait zain moeke, 
..we haren ja gain klaaier aan!” 
 
Roel van t Knoal 
 
 
 

 
 
 
 
Middelsom 
  
k Omaarm Middelsom 
As k hom veurbie kom 
Mor k kom hom nait veurbie 
Want Middelsom zit in mie. 
 
Anna de Vries 
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Meziek en n kunstgebit 
 
 
 
 
 
 
 
 
As joe dit zo lezen, din kin k mie indenken da 
je joe oafvroagen: “Zol t Oompies in de kop 
sloagen wezen? Woar slagt dit nou op?” 
Moar as stukjesschriever mout je wel wat en 
din bin je aal aan t prakkezaaiern woar je t 
dizze keer over hebben mouten en din wil t 
in ainen van gain raand of kaant. Schrik slagt 
joe din om t haart omreden je hebben niks in 
de kop dat muite weerd is om aan joe te ver-
tellen. 
Moar d’ol heer zee aaltied as der wat dun-
derwolken veurbiedreven: “t Komt aal kloar 
mien jong!” Doar heb k mie zoveul meugelk 
aan spaigeld en k mout zeggen t het mie wel 
deugd doan. 
Zo as verschaiden van joe waiten, is Oom-
pies oaf en tou mit meziek op pad, nait ach-
ter meziek aan, moar mit. Din beleef je van 
alles, as je t moar zain willen. 
Zo ook n poar week leden. Wie gingen mit n 
soort van bloaskapel, wie speulen haile 
schiere swingende deuntjes woarbie je nait 
op stoul zitten blieven kinnen, noar d’over-
kaant. Zeg moar noar ons noabers woar wie 
laang leden slim rebulie mit had hebben. t 
Ging meroakel man en elkenain haar der zin 
in. Moar zo as joe wel waiten is der aaltied 
wat te doun  as der aargens meziek is. Dat 
was doar vanzulf net zo. Ze haren doar t zo-
genoamde Mousfeest. (veur t gemak heb k t 
moar even in t Grunnegs overzet). 
Wie mozzen ook miteten en doar zaggen wie 
vanzulf nait tegen aan. t Smuik goud en wie 
kregen aalmoal t liefke koegeltjerond. Ik 
dochde dat t hoast oaflopen was moar wie 
mozzen nog n moal in de boan! Moar mit 
zo’n lief vol eterij vaalt t nait mit om nog 
schier te speulen. 
Minsen heurn der niks van hör, mor veur de 
mezikanten is t n aander verhoal. Din kin der 
van alles gebeuren. 
 n Poar week leden ston ik op n concert n 
hail stoer stuk te speulen mit n grode big-

band. In dat stoere nummer was der nog n 
veul stoerder stuk veur de trompetters. Veu-
raal d’eerste partij haar t slim stoer mit dij 
hoge noten. Moar dou kwam dij haile hoge 
noot… Aal wat der kwam, gain hoge noot 
van veuren oet zien trompet moar wel ain 
van achtern. Nait op toon, moar wel mit n 
luchtje der aan. Zien pazzipanten konnen 
nait bie hom duren en kregen n vlij op tong. 
Minsen in zoal hebben der nait veul van ro-
ken, meschain dat de veursten n beetje n 
lucht in de neus kregen. Moar t jong haar hail 
swoar eten dij dag, veul siepels, knoflook en 
kruuderijen en doar haar e slim last van. Dou 
ontkwam hom der ain dij der nait om loog! 
Moar even weer noar t Mousfeest: 
Wie haren t liefke hail schier vol kregen en 
gingen weer noar t toneel. k Mout joe nog 
even vertellen, dat wie lopend meziek moa-
ken. Kinnen dus zunder stekkers en stopcon-
tacten. 
Op dat podium was der apaart n klain verho-
genkje veur de dikke en leutje trom. Dat 
scheelde vanzulf wat roemte veur d’aander 
mezikanten. Want dij tromsloagers dij vegen 
der wel op lös hör! Sums binnen t net wilde 
Indioanen zo as bie n voetbalwedstried. 
Of je t leuven willen of nait lu, midden in n 
stuk woarin t nogal slim te keer ging en de 
dikketromsloager op zien fluitje bloazen mos, 
zo as oafsproken op repetitie, gebeurde t. 
Hai wer rood om de kop, dee slim zien best, 
moar t ging nait goud! 
De fluit vloog hom oet de bek, t gebit der 
achteraan en wie moar wachten op dij fluit dij 
nait kwam! Wie hebben t aalmoal nait zain 
moar n stuk of wat wel vanzulf en dij konnen 
nait wieder speulen. Ze haren de boksem nat 
van t lagen. Moar tromsloager, wel wat op 
leeftied, sprong van zien verhogenkje en 
haar zien apperoat in n boksemscheet weer 
in de bek en veurstellen ging deur. Hoeveul 
minsen der wat van zain hebben zol k nait 
waiten, moar tegenswoordeg hebben veul 
minsen zo’n fotoapperoat woar je, as je ge-
luk hebben, ook mit bellen kinnen en din zet-
ten ze dij foto of filmke (dat kin ook) op inter-
net en kin d’haile wereld joe bekieken. As joe 
dij foto of filmke tegenkommen: Oompies 
was der bie!!! 
 
Oompies 
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De dood van Vera Reker – dail 9 
Vervolgverhoal van Jan Huttinga 
 
“Ik bin noar zien hoes reden en doar heb ik 
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 kakfigu-
ren. Ze hadden Mastland nait zain en wollen 
zuk der ook nait mit bemuien. t Was n klier 
van n kerel, Zo werd t nait zegd, mor dat 
kon je aan alles vernemen. En dou heb ik t 
bericht veur opsporen opgeven. Der wordt 
noar hom oetkeken.” 
 
 
 
 
 
Vos wupde van t buro òf en ging bie heur 
zitten. 
“De bewoners zitten der aal n beste zet. 
Vervast n schiere plek om te wonen. Veureg 
haarfst is der n vraauw overleden. Dij was 
slim zaik en ze is doar langzoam mor zeker 
weggleden. Heur man was n joar doarveur 
al oet tied kommen. Doar was niks vrumd 
aan. Echtgenoot was gewoon òld en vraauw 
haar kanker. Tja en wieder, is der nait zo-
veul over te zeggen. Mor dat haar ik aal eer-
der zegd. Hier is niks mit te begunnen.” 
Hai luip vot en de liest bleef op toavel lig-
gen. Dubbeldam keek der noar en ging mit 
zien vingers langs de noamen. 
‘Wel zel der Bertil haiten van dizze ploug”, 
gromde hai. 
“Meschain is t wel n troetelnoampje en hait 
de persoon gewoon Bertram of Albert of 
Bertus of, ach wait ik veul. Vroagen aan Di-
na Stallinga!” 
“Heb ik aal doan. Ze wis van niks.” 
“Wel wait is t de bienoam van directeur. Me-
schain is hai wel Bertil en fluustert ze dij  
noam in zien oor as ze bie hom op schoot 
zit.” 
“De man hait Everhardus Jansonius. Dus 
perbaaier doar mor ais Bertil van te bakken.” 
Ester trok scholders op. 
“Op deegroller is niks vonden, joa wat gle-
ren, dus doar hebben we ook niks aan.” 
“Kom, ik wil nog weer ais deur dat hoes stru-
nen van Vera Reker.” 
“Wat wilst doar din nog.” 
Dubbeldam huil scholders op en kreeg zien 

jaas. Ester Edens pakte heur tas en trippel-
de hom achternoa. 
 
Weer zaten ze op baank. Ester haar nog n 
proatje moakt mit de buurvraauw. t Haar 
gain nije inzichten geven. 
“Binnen der ook femilieleden in beeld, dij dit 
alles hier aarven.” Ester schudkopte.  
“Ze was de leste dodo van de femilie. Ze 
binnen nog op zuik noar n nicht, mor dij is 
spoorloos.” 
“Verrek, kom wie zellen 
nog aan strunen in garage-
box. Waist wel, doe wast 
aal schier aan loop mit old 
pepier.” 
Ze drukten auto noar boeten en bekeken t 
stofnust. Dubbeldam keek op n plaank aan 
achtermuur en luip zo mit kop in t spinrag. 
Ester luit zuk bevalleg deur de knijen zakken 
en begon mit òld pepier.  t Maiste was reklo-
amerommel en bokkebloaden, dij elke week 
vergees op mat rolden. Dou deus sikkom 
leeg was, zag Ester n dail van n schrief-
schrift. t Zat wat vastklemd onner de flappen 
van bodem. Ze pakte t tussen doem en 
wiesvinger op bie t puntje en luip der mit 
noar boeten. Doar legde ze heur vondst op 
motorkap van auto. 
Dubbeldam kwam bie heur stoan. Ze keken. 
t Was n schoulschrift. Niks biezunders aan 
te zain. Mor op t kaft stond wat schreven. 
Ester zat sikkom mit neus der boven op. 
“Barbara Vink”, zee ze. 
“Dit schrift was van Barbara Vink.” 
Dubbeldam haar widde handsen aan doan 
en draaide t schrift om. Achterkaant was 
niks op te zain. Dou perbaaierde hai om te 
bloaderen. Hai sluig t kaft om. Wat nog over 
was van bladzieden ston dichtmaggeld mit 
tekst. n Duudelk regelmoateg handschrift. 
Ze perbaaierden t te lezen. 
Ester keek op en dee n stap achteroet. Ze 
luip terug noar de deuzen en huil t haile ca-
baret over de kop. Mor wat ze ook dee, t 
bleef bie rommel. 
“Barbara Vink, Barbara Vink. Harry, wie 
hebben doar voaker van heurd.” 
Dubbeldam keek heur aan en stopte t 
schriftje in n plastic puut. 
Ester stapte tot garagebox oet en luip noar t 
hoes van Vera Reker. Dubbeldam drukte 
auto weer in box en sloot òf. 
In woonkoamer van Vera Reker ston Ester 
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mit n bouk in haand. Ze ston der in te lezen. 
Ze haar ook chirurgen handskes aan doan.  
“Nou wil ik nog groag even n stukje van dij 
schrieverij zain”, zee ze. 
Dubbeldam gaf heur de puut. Ze muik hom 
open en legde t schriefschrift, of wat doar din 
nog van over was, op toavel. 
“Barbara Vink is n schriefster. Heur manu-
script ligt bie Vera Reker, bie t old pepier. 
Nou ja, n stukje der van. De vroag is of Vera 
Reker ook Barbara Vink is.” 
“Den bellen we mit oetgeverij en dij kin ons 
zo oet de dreum helpen. Wat staait der bie t 
colofon?” 
Dubbeldam kon t nait vinden en dou ging 
zien mobiel.  
“Ze hebben Mastland”, zee e mit n grijns en 
klapde zien toestel dicht. 
Ester Edens nam t bouk en plastic puut mit 
en ze sloten boudel weer òf. Veureerst was 
der gain tied meer veur n literaire puzzel. 
Nou was meesterkok aan bod. 
Mastland lag mit kop op toavel en zag der 
min oet. Hai was vonden op deurgoande 
weg noar Nordhorn. De kollegoa’s doar wa-
ren tipt, dat der n auto ston op n parkeer-
ploats. Dou agenten der biekwamen, zagen 
ze dat man op liest ston. 
Hai was zo doen west, dat der gain bewegen 
in te kriegen was. 
Flip haar zien waark goud doan. Hai haar 
Mastland hier in t hok zet. En nou ston e der 
stoerachteg bie te kieken. 
Dubbeldam en Ester Edens gingen aan toa-
vel zitten. Ze keken noar Mastland. Flip mog 
nog swaarde kovvie hoalen en mog dou aan 
aander kaant deur wachten. 
“Rio Mastland?” 
“Grrr. Pien in de kop.” 
“Rio, woar staait Rio veur.?” 
“Is dit nou neudeg. k Wil sloapen, k bin ka-
pot.” 
“Joa, dat is neudeg. Wie hebben t idee, dast 
in de problemen zitst.” 
“Oh.” 
“Bist nog zo bie dien positieven, dast waist 
dast kok bist op Olderman State?” 
“Joa, dat wait k.” 
“Hest ook mitkregen, dat Vera Reker 
doodsloagen is?” 
“Hm…” 
“Doodsloagen mit n deegroller oet dien keu-
ken.” 
”Ach, sodemieter op.” 

“Kiek.” 
“Wel het zegd dat e oet mien keuken komt.” 
”Van de Velden, dien kollegoa.” 
“Wat wil dij lul wel nait.” 
“Hai zegt dat dizze deegroller altied noast 
magnetron ligt, omreden hai is net te groot 
om in n rik te hangen. Dat e aigenleks altied 
in weeg ligt en voak op grond klettert. Van 
der Velden wol hom lest aal votdoun. En dat 
dit de roller oet keuken is, wait e secuur. En 
woarom wel nait maestro, omreden van dit 
klaine goatje hier. Der het n taauwtje deur dit 
gat zeten. Dou kon t ding wel hangen. Mor n 
stukje taauw wordt voel op den duur en dat 
mos der weer of. Nait hygiënisch. Haar de 
maestro zegd.” 
“Lul mor aan, k wait van niks.” 
” Konst t goud vinden mit Vera Reker?“ 
“Vera Reker was n kreng. Doar zat gain 
bloud in, mor ieswotter.” 
“Hadden je wat mit mekoar?” 
“Nee.” 
“Woarom wast in Nordhorn?” 
“ Der was n kongres. n Vakbeurs, nuim t mor 
zo as je willen.” 
“n Vakbeurs over alkohol? Hast hom nog al 
stoan, dou ze die vonden.” 
“Ik bin mit n poar vrunden aan de boemel 
west en dat  is goud oet haand lopen.” 
“Op de Olderman State haren ze gain idee, 
woar dast bleven wast.” 
“Ach, dat haar ik wel zegd, mor dij trut verget 
altied alles.” 
“Van der Velden wis der ook nait van.” 
‘Tuurlek wel, dij kloot doar vaalt ja nait mit te 
waarken.” 
“Nog n keer. Vera Reker. Hebben je wat mit 
mekoar?” 
“Vera Reker is de leste woardat ik wat mit 
hebben wol. Zai dee heur waark achter boa-
lie en ik haar keuken.” 
“Kootje?” 
“Dij stumper, dij kon ik goud de gek aansche-
ren. t Haalfmaaltje. Ik wol hom nait in mien 
keuken hebben. Wat zeg ik. Ik wil gainain in 
mien keuken hebben.” 
Ester keek Dubbeldam aan. Ze friemelde 
aan puut mit deegroller. Ze haren gain vin-
gerafdrukken vonden. Niks, hailendal niks. 
Van der Velden haar zegd dat t veurwaarp in 
keuken heurde. t Was n boetenmodel ding 
en lag altied op t verkeerde stee. Dubbeldam 
ston op.  
“Magst nog n zetje blieven, Rio. Oetsloapen 
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en biekommen. En din kom k weer bie die 
zitten en din gaaist proaten. As ik din kloar 
ben, hest de oren slap aan kop hangen.” 
“Ik mout der hoast van janken plietsieman”, 
zee Mastland en luit kop weer op toavel zak-
ken. Der kwaalmde n smerege lucht oet zien 
kleren. 
Ester nam puut mit woardat deegroller in zat 
en baaident stapten ze tot koamer oet.  
“Wat n lul”, zee Ester. 
“Wie hebben ook niks. Ik haar n stille hoop, 
dat e zuk mit zien haalfdoene kop en koater 
van hier tot Tokio, wel wat verroaden zol. 
Mor hai is om Leerms kommen. Hai is knoe-
terhaard.” 
 
(wordt vervolgd) 
 
Jan Huttinga.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie mouten snuien om te gruien 
Zeggen dij lu doar in Den Hoag 
Moar hou gait ons regeren dat doun 
Mit de schere of de motorzoag? 
 
Bert Wijnholds 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sums zit kop vol zörgen 
En kin der niks meer bie 
Din, zomoar op n mörgen 
Schient zunne weer veur mie 
 
Free Westerhoff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik 
 
Ik wol ik was n vogel,  
vrij doar in de lucht 
Ik huifde nait te waarken,  
bleef huil dag in mien nust 
Ik wol ik was n hond,  
kiek aine …joa zo groot 
Ik huifde nait te waarken,  
ik blafde en kreeg mien brood 
Ik wol ik was n molle,  
ik zat huil dag in de grond 
Ik huifde nait te waarken  
en toch vrat ik mie rond 
  
Mor stel ik was t peerd 
Van gruinteboer ol Geert 
Dij zat mie haitied op te joagen 
En mie aingoal mit zweep te sloagen 
Nee, ik wol ik was n bol 
Din haar ik teminnend lol 
  
Mor lu, ik heur bie de minsen 
En ik heb nait veul te winsen 
Ik dou gewoon wat mout 
Al gaait der sums wat fout 
Mor loat mie wezen zoas ik bin 
Din heb ik t leven hail best noar t zin 
 
Free Westerhoff..  
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IEN STEE VAN 
 
Ien stee van n steeke ien 
verzörgenshoes 
mos hai noadinken 
òfsproaken moaken bie dokters 
n zèggen doun 
 
mos zien levent laanger 
leeft worren 
of was hai kloar mit zienent 
 
kiener wazzen deur oet 
vraauw was hom ja veurgoan 
vrunnen haren ter tou doan 
 
woar zol hai t veur doun 
 
 
op zien steeke ien verzörgenshoes 
woont no n aner 
 
was hai der kloar mit 
of 
wazzen anern kloar mit hom? 
  
  
Tiny Veldhuis 

 

 

 

 

Bobbeltjebloazen 

 
Geroesloos zwevend 
Zuzooiend op vloagjes wind 
Hinneweer, omdeel, omhoog 
 
Deurzichteg, helder 
Beteuvernd, want t zunnelicht 
Geft t kleuren van regenboog 
 
Verwonderd, dreumerg 
Verrukt, deur zoveul schoonhaid 
Genottert t leutje wicht in mie 
 
Dat vrouger, bliede 
Onbezörgd in t leven ston 
t Blieft, zekerwoar, n dail van mie 
 
Fennie F.G.Croeze-van Til  

Opsporing verzocht 
 
 
 
 
 
Zai ston wat te dreumen veur t glaas. In tied 
puulde z’aan n poar dreuge bladjes en n 
knikt blomke. “Joa”, bedocht zai heur, “wat 
woon k hier toch mooi”. n Schier toentje dij 
heur Fré aanlegd haar vief joar leden. 
Schane dat hai t mor ain zummer mitmoakt 
het. Noflek achter hoes zitten maank bloum-
kederij. Mor leste tied was t toch aans. Zai 
wer toch wat schieterg. n Moal of wat haar 
zai n pergrammoa  zain op tillevisie over 
inbreken. Benoam bie bejoardenwonens. 
Doar was zai nait gerust op. Bie heur ston 
schuurtje lös van t hoes en was ook n gank-
je achter laangs. En dij hoge stroekerij wer t 
ook nait beder van. Dat t sloapen wol nait zo 
best leste tied. Meschain mos zai der ais 
over proaten mit dokter. Net dou zai roam 
dicht doun, wol heurde ze n hoop gebèlk. 
Verschrikt kikt zai noar achter bie t schuur-
tje. Vernijs heurt zai ain bèlken. Kèl in hoed 
holt z’heur vaast aan t kezien. Vrezelk, 
schrik slagt heur om t haart. “Nait doun, nait 
doun, nait schaiten. Ik geef joe aal mien sin-
ten”, heurt z’ain roupen. In ainen zigt zai 
achter deur t gankje buurman strampeln mit 
handen omhoog. t Haart stoekt heur in 
haals. Deur stroekerij zigt zai hou hai achter 
zien hoes staait. Zai heurt ain schaiten en 
buurman vaalt laankoet achter coniferen. 
 
Dirkjan wol nait om bosschop mit zien moe-
ke. Hai was vrij op wonsdagmirreg en din 
wol e speulen. Mor moeke wil gain jonkjes 
van vief joar allinneg thoes hemmen haar 
zai zegd. Dirkjan docht dat e din zolaank wel 
even bie Opa weden kon.  Zien Opa was n 
dikke kammeroad en mog hailtied groag wat 
maaljoagen. Niks was hom te gek. En as 
moeke bosschoppen doan haar kon zai hom 
wel weer ophoalen. Dou zai doar kwammen 
wol Opa hom net in rookstoul nuzzeln. Even 
n mirregsloapke. Dat kon e mooi vergeten, 
Dirkjan haar aner plannen. Moeke zol nait  
laank votblieven. Opa keek ais noar n glun-
dernde Dirkjan dij te huppen ston. Din mos 
dat mor. “Wat binnen de plannen”, wol Opa 
waiten van Dirkjan. Dij docht van boefke 
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speulen en haar zien knappertjespistool mit-
nomen. “Lang mie dat ding mor aan”, zee 
Opa, “din zol ik die wel kriegen.” Mor dat wol 
Dirkjan nait, Opa zol boef weden. En dou 
begon t feest. Deur t hail hoeske hin. Achter 
zien Opa aan dij op pantovvels deur t hoes 
stoof. t Wer aal spannender en in ainen reet 
Opa veurdeur oet. Dirkjan was even verbal-
derd mor vloog der geliek achter heer. Hai 
zag nog dat Opa achterom runde noar t 
gankje tussen wonens. Achter hoes op t 
grasveldje kreeg hai Opa te groazen. Baaid 
mozzen eerst even oetpoesten op t gras. 
 
“Mie ducht”, zee Opa, “dat wie eerst mor ais 
wat drinken goan. Kerel, ik bin glad achter 
de poest.” Hai wisde hom t swait van kop. 
Net dou hai in t ìnne kommen wol zag e 
deur  
coniferen n haark aankommen in lucht. “Wat 
zellen wie no beleven”, zee Opa en keek in t 
blaike gezicht van buurvraauw. Trillend as n 
rusk luit dij haark zakken en greep hom bie 
aarm. “Is ales goud mit joe”, zee n bibber-
stemke. Zai was haildaal oet stuur. Opa en 
Dirkjan brochten buurvraauw mor even noar 
hoes. Graauw en gries om kop zat zai aan 
keukentoavel mit n kopke thee. Opa kreeg t 
verhoal van inbrekers en aal zuks meer. Dat 
zai oareg baang was leste tied. En dat ol 
mannen zoas hai gain gekkeghaid oethoa-
len zollen. n Aarm minsk schrik aanjoagen. 
Opa docht dat t wel wat mitvalen zol. Ie 
mozzen joe nait zo aanstellen en op schid-
der joagen loaten deur tillevisie. “Flaauwkul, 
naarns veur neudeg en ie mouten joe niks 
aanproaten loaten”, zee Opa. “Kiek din ook 
nait en loat dat ding gewoon oet. En aans 
koop k joe ook zo’n pistool”, laagde hai en 
zwaaide gevoarlek mit t klappertjespistool. 
 
Dirkjan zien moeke zag n stil jonkje dou zai 
hom hoalen kwam. “Wie hemmen boefke 
speuld”, zee Opa, “hai is muid.” In tied wisde 
hai hom t swait nog mor ais veur kop vot. “Ie 
monnen joe nait zo drok moaken op joen ol 
dag”, zee dochter. “Kiek dij jong toch ais, dij 
het ja niks meer te koop.” Dirkjan was oetro-
ast en vil hoast in sloap bie moeke achter op 
fiets. Opa dee hom eerst mor n dreug hemd 
en boezroen aan. Hai was nog aal wat boe-
ten oasem. Mor even zitten. “Foi”, en wisde 
hom t swait nog mor ais van kop. Dat min-
sen heur zo baang moaken docht e. Wat n 

grode aanstellerij. t Binnen dikke baange-
schieterds. Joe de kop n beetje gek moaken 
loaten deur tillevisie. Hai schoerelde even 
lekker in rookstoul en wer glad soesderg om 
kop. n Zetje loader zat e as verstiefd in 
stoul. Hai duurde hom nait ruiren. Wat was 
dat! Net of der ain schoof mit kliko.  

Buurvraauw haar nog zo 
zegd, dou der om dinken. 
Dij zetten zai veur t glaas, 
klimmen doar boven op en 
din kroepen zai deur t bo-
venlicht. Vernijs heurde hai 
geschraap. t Benaauwd 
swait brak hom aal kanten 

oet. Hai duurde nait te kieken en hil ogen 
stief dicht. Der was ain in keuken, dat kon 
nait aans. Hai heurde ain roupen. Ook dat 
nog, binnen z’ook nog mit heur baaid. Doar 
is gain ontkommen aan. Hai vuilde t hemd 
vernijs nat worren. No was der ain in gaang, 
heurde hai. Zien hail lief dee hom der zeer 
van. Gain kaant kon e oet. Hai heurde za-
acht hou klink omdeel ging.  Langzoam ging 
deur lös. t Was stil, aibels stil. Zollen z’hom 
zitten zain? Verzichteg dee hai ogen lös en 
brulde. Hai keek liek in loop van n pistool en 
bleef brullen. “Nait doun, nait doun, ie krie-
gen ales. Ik geef mie over,” kwam der snok-
kend oet. “Man, man bedoar toch ais”, heur-
de hai. “Stel joe nait zo aan mit dat gejaus-
ter. k Wil joen pistool allinneg even bringen. 
Dij lag nog op t aanrecht”, laagde buur-
vraauw. “Veur t geval ie hom nog ais neu-
deg binnen.” 
Snuien 
 
Jan de Jong 
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Ezel en Beeld 
 
(noar n foabel van Aesopus) 
 
Ais droug n ezel n vernuimd holten beeld 
van n haailege deur groot loug om ien ka-
thedroal zet te worden. n Hoop lu wazzen  
der op òfkommen om t beeld te zain en as 
ezel mit beeld laans kwam, bogen lu daip 
veur t beeld van haailege. 
Ezel dij dochde dat lu veur hom boegen de-
den, wer hail grootsk en hui ien kop 
en wol gain stap meer wieder lopen. 
Kerel dij ezel aan t helster haar, sloug ezel 
mit stok en zee: “ O, doe slichte hampe-
tamp! t Is eerliek nog nait zo wied dat lu n 
ezel vereren.” 
Ain dij hom verdainsten van n aander tou-
rekent, is nait wies. 
 
Nane van der Molen 
21-06-2011 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vandoag 
  
t Schemert en dreum het mie verloaten  
stilte van duustern is no veurbie. 
Ik dwoal weerom duur nait te kieken  
onwis dat k vandoag ientegen kom. 
   
   
Wat is t dat vrouger mie loat stoaren  
noar zolder en kroezen ien t behang  
onbewegelk t gemoud aan poazen.    
En maank herinnerns zai ik vernijs     
t geluk ien beeld van aal dij joaren.  
     
        
Mor no zol ik mie stoadeg moanen               
n daag zo vris en nog gain zörgen   
woarom dij wènst, ik zol bedoaren.   
Ien schaar van guster nuigt gruiend licht  
t verleden ien sloap op pad noar mörgen. 
 
Jan de Jong 

Wordt vervolgd 
 
Hai was aan boemel west 
Op de Zuudloardermaart. 
Kroop dou doen achter t stuur 
Ree vuelste haard! 
 
Hai is mit n gaang van honderdvattig 
Dwars deur n woonwiek scheurt. 
En knalde mit zien doene kop 
Liek tegen n lanteernpoal op! 
 
Hai ligt nou ien t Groot Zaikenhoes 
As n mummie ien t verbaand. 
Veurlopig is e nog nait thoes 
Schreven ze vandoag ien kraant! 
 
Hai mot straks veur t gerecht 
Woar hai zien vonnis heurt. 
Zo as ie waiten wordt hai vervolgd 
k Denk dat e nooit zo haard weer scheurt! 
 
Joop Klompien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewegen, dou en nou 
 
In april kreeg t mie inains weer te pakken: 
‘Doe most meer bewegen, mien jong!’ Zo 
langzoamerhaand zat ik dik in de negenteg, 
kilo’s main ik… In mien goie tied was dat 
nait veul meer as tachteg, en dìn kon k nog 
eten wat k wol! Wat dou je deraan? k Haar 
al aal weer de Vaaierdoagse van Nijmegen 
in de kop. As k doar nou es weer veur trai-
nen ging, en dìn kon k in juli aaltied nog be-
kieken of k mit doun ging of nait.  Mor dìn 
mos k mie vanzulf wel aanmelden, en nog 
inlöt worden ook…. ‘Ik woag t derop’, docht 
ik en vulde t aanmeldenspepier in, op komp-
joeter. Nait ofwachten of der bericht komt, 
votdoadelk aan loop! Pad oflopen, op Ham 
aan, of bie t kenoaal laangs. Over Frytum en  
Balmahuzen, Zuderweg oflopen, noar Ijmen-
til en over Hogeweg weerom… Nije schou-
nen kopen, kon k mooi nog wat kedobonnen 



 17 

veur broeken. Heb k n stappenteller neu-
deg? Nou, nait persé, kin t ook wel zunder. 
Zo kwam t aan loop, dat méér bewegen van 
mie….  
In 2004 laip ik mien leste Nijmegen, dij mis-
hottjede. Ik wer stiefzaik, op daarde dag. Dij 
“Zevenheuvelendag” heb ik nog oetlopen, 
mor vroag mie nait “Hou”….. Wat n ellèn! 
Dou k weerom was op mien gastadres, kon 
k nait meer op bainen stoan. Hoge koorze, 
dokter derbie. Nou ja, dij wol nait kommen; 
vraauw noar dokter tou, dik mis mit bloaze, 
oetkieken! t Duurde meer as n weke veur 
dat k goud en wel weer in t ènne was en dat 
we noar hoes konnen, in Noordhörn. Joa, ik 
wait ook wel, deur aal dat gedou mit en op 
schoul en zo in de veurbiee joaren was der 
van n goie veurberaaiden nait veul kommen. 
En dat krieg je op joen brood! Vanof 1987, 
kin ook ’88 weden, haar k wel 16 moal mit 
sukses t kruuske hoald, mor doar kin je nait 
blievend op teren. Doar mout je elk joar wat 
veur doun, das ook beter veur joen lief, en 
bainen, en kop!  
Of ik veur ’87 veul aan wandeln dee? Nee 
man, hou komst derbie… Wandeln, dat was 
ja goud veur aandern, veur vraauwlu en 
veur gounent dij nait wozzen wat ze wollen. 
Ik wol allain mor voetballen, dat was mien 
lust en mien leven! In woningbaauw in Mid-
wolle was ik as kind al aan t overschuppen 
mit Derkie de Boer, buurjong. Dij haar kin-
derverlammen had, mor kon mit zien beu-
gelschou nog schier oet de vouten. Ik was 
dou nog gain 8 joar. Op Nijssiesoord ging k 
der mit deur. Mit buurjonges as Tonnie Boas 
en Otto van der Holt, op weg, doelschup-
pen. Stonnen ja bomen zat en aans legden 
we n poar jazen op de stroatstainen. Zoveul 
verkeer was der nait en as Emo van der 
Sluus deraan kwam, kon je nog gaauw ge-
nog aan kaande springen…. Of wie gingen 
noar t voetbalveld van gemainte aan Men-
nistenloane bie t Gruine Kruusgebaauw. 
Eerst kieken of Mans Loer in hoes was, dij 
wol je nog wel ais votsturen, benoam op 
zundag… En dìn, as t kon, op doel schup-
pen, op dij grode doelen! Dat was ja pas 
echt! As der veul wazzen, gingen we petijtje 
speulen. Doelen werden dìn weer moakt 
van jazen en zo. Kreeg je wel weer aal dat 
gesoes: “Dij was over! Veuls te hoog!” 
Heurde derbie… 
Nou komt der van voetballen nait veul meer, 

Of en tou, zoas bie t volleyballen bie Dörps-
stee, rolt der n bale veur joen vouten. Ge-
voarlek! In joen kop bin je dìn vattien, of drij-
entwinteg… As je zo’n bale even kunsteg 
terugschuppen willen, kroakt je lief en pro-
testeren de spieren al van te veuren…. En 
vrumd is dat, deur aal dat wandeln wor je 
nog stiever… Of is dat verbeelden? 
 

Jan Blaauw 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bale 
 

Bale rolt 
gedachten springen 
 
bale rolt veur mien vouten 
vanof t veurterraain van t 
dörpshoes deur mien kop 
in d’eerappels van noaber 
 
as n hoazewindhond run k 
over sloot deur de vrougen 
heur klink van achterdeure 
klompen klettern  stem reert 
 
oet de verte klinkt geroup 
om bale 
 
jan blaauw 
Juni 2011 
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Genealogie 
 
In mien waarkzoam leven, 
zoas dat hait, tussen 1961 
en 2001 heb ik laangste 
tied deurbrocht op t ge-
maintehoes, in Wolden-
dörp en Ol’ Pekel. Benoam heb ik mie bezig 
hollen mit de börgerlieke stand en t bevol-
kensregister. Op t lest heb ik t ook nog 
schopt tot Ambtenoar van de Börgerlieke 
Stand in de gemainte Pekel. Nee, traauwd 
heb ik der gain aine, ik was meer de man dij 
de akten kloar muik en inschreef en aander 
dingen regelde en nait de man van t gespro-
ken woord. Doar haren wie in Pekel, zoas 
tegenswoordeg in veul andere gemainten, 
een BABS veur, een welbesproakte boeten-
gewone ambtenoar van de börgerlieke 
stand dij allinneg moar stellen “in de echt” 
mag verbinden. Nee, nait allain meer bruid-
jes mit n bruidegom, in onze tied maggen 
jongs ja ook mit jongs trouwen en wichter 
mit wichter. De wet het zok aanpaasd aan 
wat t volk wil en zo mout dat ook, al willen 
politici het wel ais beter willen waiten. 
 
In de joaren dat k tussen de bevolkingskoar-
ten en de registers van de börgerlieke stand 
deurbrocht heb, kreeg k ook veul te moaken 
mit minsen dij heur stamboom kwammen 
oetzuiken, de zgn. genealogen. In dij tied 
mozzen minsen zulf op pad om te zuiken in 
de registers van de geboorten, van traau-
wen en van schaiden en van overlieden, 
moar ook in d’olle liesten van de bevolken 
van onze eerste volkstellens dij al onder Na-
poleon in 1811 begunnen, woaroet loater 
aiglieks de haile bevolkensadministroatie 
ontstoan is. In d’eerste joaren noadat wie 
wel t juk van Napoleon oafworpen hadden 
moar nait van zien Code Civil oafkwammen, 
werren liesten van de volkstellens nait bie-
waarkt mit verhoezens, nije inwoners en 
vertrokken en overleden minsen. Loater 
kwam doar behuifte aan en zo vanoaf zowat 
1850 ging men bieholden wat veur bewegen 
der in de bevolken zat. Steden haren voak 
al stroatnoamen en hoesnummers en op t 
plattelaand, zo schreef de nije gemaintewet 
veur, mos de gemainte worden verdaild in 
wieken en mos elk hoes nummerd worden. 
En wel der in dij hoezen woonde wer deur 
de gemaintesiktoares en zien ambtenoaren 

sekuur opschreven. Aale leden van t gezin 
kregen n blad in n groot bouk. Inwonende 
dainstboden kregen een apaart bouk, het 
dainstbodenregister, net as bewoners van 
gestichten en aarmhoezen. Om n laank ver-
hoal kört te moaken, vanoaf 1920 werren de 
bouken vervangen deur gezinskoarten en in 
1938 kreeg elke inwoner van ons laand een 
aigen koarte, de ‘Persoonskaart’. Ook van 
elke wonen wer n koarte moakt woarop de 
heufdbewoner en soamenstellen van zien 
gezin op aantaikend wer. Aal mit mekoar 
wer de haile verzoameln t 
‘Bevolkingsregister’ nuimd. En t waark wat 
der bie kwam te kieken mit aal dij verhoe-
zens, opnemen van lutje potjes en t oafvoe-
ren van de staarfgevallen nuimde men de 
‘Bevolkingsboekhouding’. En dat heb k nou 
joarenlaank doan totdat mit de komst van de 
computer alles hailendaal weer veranderde. 
 
Veur de genealogen van nou is de komst 
van de computer en benoam de opkomst 
van t internet n zegen. Nait laanger raaizen 
ze van gemainte noar gemainte of noar de 
studiezoal van de Grunneger Archieven, 
moar kinnen ze sikkom al ale openboare 
gegevens op heur aigen computer bekieken. 
Noast de webstee van ‘Genlias’, dij een 
groot gedailte van t laand omvat, is der veur 
de Grunnegers de webstee ‘Alle 
Groningers’. Webstee wordt steeds voller. 
Nou al binnen ale openboare akten van de 
börgerlieke stand op de webstee op te zui-
ken. Nait ales is openboar, veur geboorteak-
ten mout je honderd joar wachten tot je hom 
bekieken maggen. Zo kin k de geboorteakte 
van mien Pa, dij in 1908 geboren is, al op-
vroagen. De gegevens binnen bekind, moar 
schaande genog binnen der van de geboor-
teakten van Winschoot nog gain oafbeel-
dens op ‘Alle Groningers’ zet. Overliedens-
akte oet Scheemde van zien voader, dij ook 
in 1908 oet tied kwam, kin k wel bekieken.  
t Traauwregister duurt 75 joar veur je der in 
kieken maggen en de registers van minsen 
dij oet tied kommen binnen mag je noa 50 
joar al inkieken. t Bevolkingsregister tot 
1938 is openboar moar nait altied via t inter-
net te bekieken, zeker nait van klaine ge-
mainten. Din mout je noar t gemaintehoes. 
Moar van grote ploatsen as Amsterdam en 
Alkmaar b.v. binnen ze wel op internet te 
vinden. 
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En nou dwoal k, nou k mit de VUT bin, dus 
over t internet, zuik op ‘Alle Groningers’ en 
op ‘Genlias’, moar ook op aandere webstek-
ken noar mien veurolders en aanverwanten. 
Dik 7000 minsen zitten der in. t Mooiste vin 
k, dat zoveul te daiper k in de bewoners van 
n dörp aan t groaven bin, de femiliebanden 
van d’inwoners onder mekoar veur n dag 
kommen. t Gezegde dat wie aalmoal femilie 
binnen het wel n kern van woarheid. Zo kom 
ik in mien femiliereloatsies ook n Blaauw 
tegen dij weer femilie is van Jan Blaauw, dij 
Kreuze mit de wereld in holpen het en dij net 
as tekstredacteur oafschaid nomen het. Dou 
wie as lutje beudeltjes mekoar veur t eerst 
tegenkwammen op kleuterschoule, wozzen 
wie doar niks van, wie dochten doar nait 
ains aan. In mien genealogie zitten nog 
meer verrazzens. Mien Pa zien voader 
kwam oet tied in t zulfde joar van mien Pa’s 
geboorte. Zien moeke mos weer veur dag 
en nacht noar boer en Pa wer oetbesteed 
bie zien moeke’s olste zuster, Sientje Maaij-
er in Midwolle. Noa vaaier joar, in 1912, 
traauwde zien moeke vannijs. Zien staifvoa-
der wer Haarm Haarms, oet Noapels bie 
Kloosterholt, n keurege jongeman dij bie t 
spoor waarkte as wegwaarker. Meschain 
het der familie west dij der wat van wos, 
moar k heb der nooit aine over heurd dat 
mien Pa zien staifvoader ook zien achter-
neef was. (t Was wel mien laifste Opa!) 
 
Veurnoam Beno kom je ook nait ale doagen 
tegen. n Echte Grunneger zegt din ook Be-
ne en dat is sekuur de noam woar Beno van 
oaflaaid is. Nou lopt der in Stad een beboar-
de jongkerel rond dij voak op radio en TV is 
te heuren of te zain, omreden hai wait hail 
veul van de historie van Stad. Ie hebben t al 
roaden, k bedoul Beno Hofman. k Heb hom 
ais een stroombraifke stuurd om te vroagen 
woar hai zien veurnoam aan te danken het. 
En joa heur, wie hebben Hindrik Benes Bul-
thuis oet Heveskes as gezoamenlieke veu-
rolder. Dat was al veur de Fraanse tied. En 
oet t patroniem Benes (Zeun van Bene) kon-
nen wie din ook direct oaflaiden woar onze 
veurnoam vot komt. En wie binnen nait de 
ainegste Beno’s in de femilie, der binnen 
nog meer. En dat lu, dat vin k nou d’a-
llermooiste kaante aan t oetvogeln van de 
femilie. En k kin t nou aal vanoet mien stoul  
veur de computer doun. As k din dink aan 

aal dij lu dij vrouger op pad gingen bie ge-
mainten en de archieven langs din heb k 
bewondern veur t deurzettensvermogen van 
dizze lu. Vergeleken mit sommigen bin ik 
ook moar n amateurtje. Der binnen der dij 
der nog veul daiper in doeken, in d’ar-
chieven van de gerechten, in de huwelijks-
bieloagen en de huwelijkscontracten van 
vrouger. Want traauwen ging vrouger voak 
nait allain oet laifde moar voak ook om geld 
en laand en macht. Zo binnen al genealogi-
en publiceerd van veurnoame Grunneger 
landoadel, van bewoners van boerenploat-
sen op t Hogelaand en in t Oldambt. 
 
Moar ale Grunnegers kommen nait altied 
oet Stad of Pervinzie. Veurolders van mien 
moeke’s kaante, de familie Ever(t)s, kom-
men oet Stoapelmoar in t Raiderland aan 
aner kaant grup. Net as de femilie Haarms, 
de twijde man van mien opoe. Der was dou 
bliekboar n beulde kontakt tussen de bewo-
ners van de grinsstreek. En zo kon t gebeu-
ren dat n jongkerel oet Stoapelmoar ging 
traauwen mit n wicht oet Bennewolle. Of oet 
Nij Beerte of Schanze. En vergeet ook nait 
de hannekemaaiers en de kiepkerels dij hier 
hangen bleven of n zoak begonnen. En aal 
dij lu dij as waarkvolk aan t vervenen slou-
gen op t Hoogezaand, in Sapmeer, Veen-
dam, Wildervank, Pekel, de Knoalstreek. Lu 
kwammen overal vot, tot oet Rusland en de 
Baltische stoaten tou. Multi-culti is gain oet-
vinden van tegenswoordeg, al willen wie dat 
wel ais vergeten vandoag de dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beno Evert Doedens 
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STAMPPOT MOUS 
 
 
 
 
 
 
 
Even nog over maart en mien bosschoppen 
waren weer binnen. t Was slim kòld, mòr k 
mos nog gruinte en appelsienen hebben. 
Wat was t drok bie gruintekroam. Der zat 
niks aans op as even n zetje te wachten. In 
tied dat ik rustig kieken kon, wuiren mien 
ogen, zunder der op verdocht te wezen, 
kaant uut trokken woar ik altmoal nait noar 
kieken wol: Ain huile bakke tot de kop tou 
vol mit mous. Èn mit mouskrullen èn mit dat 
apaarte gruine mouskleurtje. 
Opins ston ik weer in mien pappe zien toen-
tje, viefteg joar leden. 
 
Mien broene pappe haar ain meroakel 
schier gruintetoentje. Ales konden wie uut 
toentje eten: worrels, siepels, gewone en 
waalze bonen, praai, beste boeskolen, nuim 
mòr op - mous. Wat wie nait op konden, wui 
inmoakt. Tegenswoordeg is dat olderwets, 
wèl weckt nou nog? 
 t Winnen van de gruinte waren laange doa-
gen mit ain pokkel vol waark en swait veur 
de kop. Overal inmoakpotten èn zeg mor 
rusteg, mit kinderaarbaid. 
Joa, mien zussie die haar t altied wel goud 
bekeken. Zie fluusterde gewoon tegen mie: 
“Ikke nait hor”, en noa n ketaaier zee zie mit 
n uutgestreken snoede: “k Mot aan mien 
huuswaark pappe”, nou din mocht zie ge-
woon vot hòr. Dat duurfde zie zomor. Ikke 
nait, ik was huil liedzoam, n beetje n jandoe-
del zeg mor, mor wel n laiverd. Dat duurf ik 
rusteg te stellen, viefteg joar loater. 
t Waren mien druivegste doagen van t heule 
joar. Mor t alderalderslimste ston aan t ènde 
van ons toentje: Mous! 
Elkain het t aaltied over alderlekkerste 
stamppot:  - stamppot mous mit worst - huile 
gemainteroaden bikseln zuch t lief vol, heb k 
mitmoakt. 
Mòr hebben joe wel ains goud keken noar 
bewoners van mous? Dikke gruine roepen 
dij kroepieweg speulen? Wat gruin was nou 

blad en wat gruin was roepe? en waren t 
nou krullen in t blad of aanvreten bladjes? 
k Ston doar as n lamme tinus mit hounder-
vel over t huile lief aan t ènde van ons toen-
tje: 
Dij widde nussies, net spinraag, ik runde as 
n maaltje in huus en fluusterde: “Gain 
stamppot mous mamme, asteblief, gain 
stamppot mous.” 
Mien broene mamme haar heurd dat stam-
pot mous altied in winter eten wui, omreden 
dat was goud veur weerstand van ons lief, 
dus moeke docht dat as zie dat al veur win-
ter aan dee, dat heur wichtertjes alvast ain 
strepie veur haren. Rezeltoat: mous uut 
toentje. 
Loater, joa joaren loater, heurde ik t on-
smoakelke detail dat eerstens vorst over 
mous west wezen mos. 
 
Mien mamme‘s resept op ain schiere 
haarfstdag: 
Geutstaine uutschrobben en volgoeien mit 
vrizze mous uut toentje. Woater der op mit 
zolt en even stoan loaten. In tied eerappels 
schillen en in stokkies snieden. Ik docht 
juust dat eerappels altied under grond heur-
den, net as boomworrels. Stiekom keek k 
even in geutstaine en joa hòr, zwemmen 
konden zie óók. Ik verbeel mie nog, dat ik 
wèl 500 gruine roepies zag - sommege nog 
in heur nussies tussen bladkrultjes. 
In tied dat mien mamme mousbladjes uut-
spuilde, runde ik vot. Ik haar zie weer 
duudelk zain en ik mos mie bedapperen om 
nait van huus vot te lopen, zo slim zat ik der 
mit. Ik wos zeker, alle roepies konden der 
noeit altmoal uut wezen, mòr gainaine be-
greep mien kinderverdrait, mien kinder-
aangst. 
Mit blode handen visde mien mamme deur t 
woater. Wat duurfde zie dat! Mien mamme 
gaf doar altmoal niks om. Zie hakselde en 
prakselde alle mousbladjes heul fien. Zie zol 
wel docht hebben, wat zie nait zait, is der 
ook nait en eerappels kregen gezelschop 
van heul veul kleuren gruin. 
Even loater zag k heur mit n stamper deur 
panne hin joekseln.Wat òòk mitkookt was, 
was nòg aander vlees. Dat haar zie eerst 
nog uut panne vist: Graauwwidde, vrizze 
mìtwrst, ik persoonlek vond t der nait goud 
uutzain. Was ook heul goud, zeden vrundin-
nen van mien mamme. k Kreeg vot weer 
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houndervel op aarms. Glimmende rookworst 
kon dat nait goudmoaken. 
Omreden mien mamme von, dat stamppot 
toch maal was om te eten zunder te kaau-
wen en der nogal dreug uutzag, kwam der 
ook nog wat gekookte ries deur, mit riesnat 
en zo kreeg mien pappe toch zien ries. Re-
zeltoat: Stamppot mous van mien mamme 
konden wie nait mit vörk en mès eten, mor 
mit vörk en lepel! 
 
En nou, huil wat winters loater, kìn k nog nait 
stamppot mous moaken. Aarme man, aarme 
kinder, of toch nait? 
 
Opins ruip gruinteman: Zeg t moar miewicht, 
schiere mous nait? Houveul most hebben? 
 
Joyce Bodewes 
Eerste zummerdag 2011 
 
 
 
 
 

Plukken en plukt worden… 
 
 
 
 
 
 
 
Geert Moatjes zit ien e tuunstoel achter t 
huus. Ien  e Hartman-stoel, n makkelke 
stoel. Nee, niet zo’n modernistische, woar je 
allenneg mor noar kieken kunnen… t Is goed 
weer, t zunnetje schient maank de wolken, 
hoast gien wiend en de regen komt eerst te-
gen d’oavend, volgens PP. Geert het net 
zien muskes t middagmoal uutstreud. De 
Turkse törrels kommen ok n hapke meteten, 
de twee swoare holtduven bennen derbij,  de 
swaarde liester zit der maank, t koolmeeske 
gijt supersnel hènneweer. Hier is e wies met, 
met dizze wereld. Dit ruukt noar tevreden-
heid. Geert schuuft zien pet wat noar ach-
tern, kraabt zuk even ien t linkeroor, jeukerij. 
Zol dit nou n ofspiegeling wezen van  t Par-
redies, van de Hof van Eden? Femilie van 
Arcadia? De tuun stijt der geweldeg bij, met 
aal die vluchtvriendelke struken, de boom-

kes, de klimmer, de vaste planten, de bloem-
kes. Harmke het greune vingers, dat kun je 
zien aan e tuun! Allenneg de slakken, die het 
ze niet onner controle, das min spul, mor 
‘slakkendood’, nee, doar begunt ze niet aan, 
gien vergif ien heur tuun. As die dekselse 
katten nou ok nog heur vertier ien heur eigen 
huus en tuun zuken…… Tegenswoordeg 
bennen der katten zat, mor de boaskes heb-
ben voak gien tied om der noar om te kieken. 
En dan kommen ze ien heúr tuun te schie-
ten, heurt e zien vrouw weer n kreet sloaken: 
“Arregat!” De vogels kunnen die katten ok 
mizzen as koespien, die viervoeters bennen 
ja niet te vertrouwen! De veurege buurvrouw 
haar n widde en n rooie kat. Leidde de widde 
de vogels of en snapte die rooie ze op zien 
beurt! Legde ze apmoal achter de ofvalbak 
tegen t huus! Doar vol niet tegen te broeden! 
Juni? Ale katten n belletje om e nek, of ien 
huus, of verplicht noar n kattenkolonie… Mor 
ja, de meeeste kattenliefhebbers die denken 
er aans over….  
Geert dreumt n bietje vot. Hoe zol dat met 
Griekenland worden? t Liekt wel op n Griek-
se tragedie, mor t aantal bedrieven is nog 
ondudelk. Hier ien eigen laand is t of en toe 
ok n soepzooitje. Bezunegen, ontsloagen, 
Oerol ien gevoar… Mor wel zo’n idioot dure 
JSF de lucht ienjoagen… En wat Rutte en 
zien kammeroaden met bepoalde zörgtoa-
ken doen, dat is ja glad misdoadeg! Kiek, as 
je wat opbedenken met rugzakjes en zo, en 
je geven die makkelk zat aan Jan en Alle-
man, en as je dan loater ien e goaten krie-
gen dat Jan doar dik recht op het, mor Alle-
man niet…. Dan moet je niet Jan én Alleman 
de boel ofpakken! As der misbruuk moakt 
wordt, dan goa je doár wat aan doen, mor de 
goeien onder de kwoaden lieden loaten? 
Gien denken aan! Dat zo’n minister Schip-
pers doar met akkoord gijt… En Rutte zulf as 
opperboas, ongeleuflek! En wij mor met t vin-
gertje noar de Grieken wiezen…  
Was dat nou? De muskes in roazende voart 
ien t greun, en dan nog wieder! De holtduven 
der vandeur, de törrels al ien gien velden of 
wegen meer te bekennen… Wel verd… Die 
roofvogel gijt der bliksemsgauw met ien van 
zien muskes vandeur! Zo’n rover! n Wiekel of 
n vriekel? Supersnel, behendeg, vogeltje ien 
e klauwen en vot is e! t Leven zit mor vrumd 
ienander. De ien zien dood is d’aander zien 
brood… Nou ja, brood….. Stukje vlees… Die 
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roofvogel zal nou ok wel jongen hebben en 
vegetarische vriekels, nee, ondenkboar!  Van 
de vogels kan Geert t verdroagen, mor as t 
mènsen bennen, in bobokleren? Doar moet 
e niks van hebben, as die ongelukkegen 
plukken goan! En dan numen ze zuk ok nog 
Minister van Zörg… 
 
Bé 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boerenverstaand 
 
Wie kinnen van alles beleven in ons Grun-
ningerlaand, lu. t Schierste woord is boeren-
verstaand, heb k heurd. Zulf docht ik aaltied 
dat t n scheldwoord was. Hou is t nou meu-
gelk dat wie t mit beleven maggen dat n 
scheldwoord, t schierste woord worden is. 
Doar kin k mit mien boerenverstaand ja nait 
bie. t Kin mie niks verschelen hur, mor wat 
goan we nou din kriegen. Kinnen wie din zo 
stoareg aan veur aal scheldwoorden wel wat 
gouds bedenken? Bie t woord boerenver-
staand is t al zo dat d’eerste en leste letters 
‘omklapboar’ binnen, zeggen ze. Nou vroag 
ik joe: Woar binnen we din mit bezeg. Doar 
kin k ja mit mien boerdenverstaand nait bie. 
Is t sums zo dat k ter tröts op wezen kin? Op 
mien boerenverstaand?  
Ze verkloaren t as nuchter, dudelk en recht 
deur zee. 
Hm. Zit ter din toch wat in? Doar mout ik ja  
ais  goud over noadinken.  k Wait nait of 
mien boerenverstaand door wel geschikt 
veur is. Aalhouwel? Nuchter, dudelk en recht 
deur zee? Dat binnen toch ennege aigen-

schappen. k Bin meschain n beetje meer tied 
neudeg om noa te dinken moar din komt ter 
ook wat gouds uut. 
“Dat zol veur elkenain ja aaltied  goud we-
zen," zee mien zegger. Omdinken bedoul ik. 
Zeker as dat t schierste woord is.  
Goh, k was aaltied al zo groots op mien oaf-
komst as aarbaider, dij hebben ja ook veul 
mit boeren te moaken. 
Ik vroag mie wel of wat we loater kriegen as 
mooiste woord. 
Zulf vind ik laiverd goud klinken en snoetje-
knovveln bin k ook nait vies van.  
Wie zellen mor oafwachten lu. In elk geval 
kinnen wie dus basteg wezen op oans boe-
renverstaand. 
Mor hou t din mot mit aal dij dingen in de we-
reld dij ik nait begriep? Komt dat din ook 
deur mien boerenverstaand? Din kin ik ja 
dubbel tröts wezen, want wat wie soms mit-
moaken mouten, is ja ook nait te begriepen. 
Toch bin k ter bliede mit lu.. Ik kiek inains 
huil aans noar miezulf en aal dij Grunnegers 
om mie tou. 
 
Jil Wildenga 
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Noar Stad tou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Vorait!”, zee de vraauw en porde mie aan. 
“Wat is der din”, zee k en keek op van mien 
kraande. 
“Goa die himmeln want wie goan dammee 
noar Stad tou.” k Zat nog in mien nachtgoud 
bie de grode toavel, t Dagblad te lezen. 
“Bist nait goud ofzo”, zee k: “t Is ja nog moar 
haalf negen en k heb kraande nog nait oet 
en k mout nog eten, en wat mout k in gods-
noam op dinsdag  in Stad doun.” 
“Ik bin  neudeg aan nij goud tou en omdat 
wie baaide vrij binnen van t waark, kinnen 
wie dat nou mooi even wachten.” De moud 
zonk mie vot in de schounen, want as der 
ain ding is woar k n hekel aan heb, din is t 
wel mit de vraauw klaaier kopen in Stad. 
Moar zoas dat maisttied gait, haar zai weer t 
leste woord en zat ik een haalf uur loater 
met heur in d’auto richten Stad. Dou wie 
d’auto perkeerd haren bie Ikea en mit zo’n 
leutje buske noar Groot Maarkt onderwe-
gens wazzen, was k al weer stinzat van de 
drokte om mie tou en wol k wel groag weer-
om noar hoes, moar dat zat der veurlopeg 
eefkes nait in. 
Dou wie bie d’Olle Grieze oet de bus kwam-
men, troonde de vraauw mie vot mit noar 
V&D.  In n rechte liene gingen wie mit zo’n 
roltrabbe noar d’oafdailen doamesgoud. 
Dou wie doar arriveerden keek k vot in t 
ronde of der aargens een plekje was woar k 
zitten kon, want oet ervoaren wos ik dat t 
woarschienlek wel n zetje  duren zol. Bie de 
paashokjes ston zo’n haard plestieken 
bankje en doar luit ik mie vot opplovven, 
omreden mien vraauw mos din bie mie 
langs om te pazen en k din vanoaf dat 
bankje kommentoar geven kon. Dou k der  
net goud en wel zat, kwam mien vraauw der 
al aanzetten met de aarms vol polten: “Hier, 
hol doe mien tazze mor even bie die, din 

gon ik wat pazen.” Broaf zat ik doar op dat 
bankje als een haalve zole mit mien vraauw 
heur tazze op knijen te wachten op wat 
kommen ging. Aiglieks wos k dat wel, want 
in die vieventwinteg joar dat wie traauwd 
binnen was dit nait d’eerste keer. 
“En wat vinst der van?”, zee de vraauw en 
perdaaide wat veur mie langs. Ze haar een 
boksem aan dij te laank was en een wit 
himd mit frutsels woar je deurhin kieken 
konden. 
“Mooi wicht hor”, zee k, wel waitend dat je 
nait geliek ales oafkammen mouten. 
“Vinst boksem wel mooi en kiekst nait deur 
die bloes hin?”, zee ze. 
“Nou,” zee k hail veurzichteg: “Boksem is 
wat te laank en dij bezoen is wel een hail 
klain beetje deurzichtig.” Boekou, docht ik 
vot, verkeerd antwoord. k Zag heur kop wat 
betrekken en ze stevelde vot terugge in heur 
paashokje om even loater weer te verschie-
nen mit n rok en trui aan. 
“En dit din”, zee ze  en ze perbaaierde vrun-
delk te blieven: “Is dit beter of vinst dit ook 
niks, net as dat aandere steltje.” 
“Dit is een mooi steltje”, zee ik wies, “En dij 
aandere klaaier von ik ook mooi hor.” 
“Ik zai t al wel”, zee de vraauw,  “Dit vindt 
meneer  ook niks ik kin het aan dien kop wel 
zain.” Ze draaide zok om en verdween weer 
achter het gerdientje, dij ze zo haard dicht 
trok dat hai aan de ander kaant weer open 
schoot. Ongemakkelk schoof k wat op dat 
plestiek bankje hinneweer, wast hier nou zo 
waarm of kreeg k last van t benaauwde 
swait, omreden ik wos dat wie nog nait kloar 
waren. k Was nog mor net bekommen van 
de veurege ronde dou mien vraauw mit een 
kop op onweer teveurschien kwam, ze haar 
n te strakke boksem aan en n gestreepte 
bezoen, dij volgens mie veur kirrels bestemd 
was. Ze bounderde mie veurbie noar zo’n 
grode spaigel tou en snaauwde mie tou: 
“Mooi zitten blieven en dien kommentoar 
veur die holden, k red mie der wel allaint 
mit.” Noa n zetje haar mien vraauw nog ain 
steltje klaaier over holden en troonde ze mie 
mit noar de kassa. Dou k even loater as n 
pakezel mit twij tazzen in mien haanden bie 
de kassa weg luip, vruig ik of wie misschain 
nog even n kop kovvie drinken gingen. Zun-
der mie n antwoord te geven luip ze veur 
mie aan noar t restaurant tou en keek in t 
ronde veur n plekje. 
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“Verrek”, zee de vraauw,”Moust ais kieken 
wel doar zitten”, en wees noar n toaveltje 
aan d’aandere kaant van het restaurant. 
Dou k in d’aanwezen richten keek zag k 
mien kammeroad Teake en zien vraauw Ca-
to zitten. Ze zaten tegenover nander mit 
stoense koppen in t ronde te kieken. Dou 
Teake mie zag, kloarde zien kop op en hai 
wenkte dat we der bie zitten mozzen. Noa-
dat k n rondje kovvie hoald haar en wie ge-
zelleg wat proatjed haren, stelde Cato veur 
aan mien vraauw dat zai moar mit heur 
baaide verder inkopen doun mozzen. 
“Want Teake kamt alles oaf wat ik hom zain 
loat”, zee Cato: “Hai het gain loot verstaand 
van mode. 
“Nou”, zee mien vraauw net as mien kirrel, 
dij wait ook nait wat mooi is.” 
“Mooi”, zee Teake: “Wie zain joe om drij uur 
wel bie d’auto,wie redden ons wel. Gaist mit, 
din goan wie even bie de Gamma een zoa-
ge kopen woar ik verlet om heb .” Zo gaauw 
as wie konden luipen wie weer noar boeten 
en  zochten  ons een mooi stee oet op n ter-
ras op Groot Maarkt. “Dij zoage kin nog wel 
even wachten”, zee Teake.  Mit een lekker 
glaske drinken konden wie t doar wel oethol-
den tot de vraauwlu kloar wazzen. “Waist 
wat?” zee Teake inain: “Kinnen wie nait oaf-
proaten dat wie in t vervolg mit nander noar 
Stad goan as de vraauwlu weer klaaier heb-
ben mouten?” k Was t votdoalek mit hom 
ains en vanoaf dij tied wer het winkeln in 
Stad n stuk aangenoamer. 
 
© Cor Uildriks 

 

 

 

 

 

Kurege gedichten 
 

Jan Sleumer schreef n poar kurege gedich-
ten van n Hollander en n ‘haalve Hollander’ 
over Grunnen en Grunnegers. 
 
 
Twij van dizze gedichten het e mit sukses 
ien Amsterdam veurdroagen bie n veurstel-
len van t Duo Mokumer Molleboon, van t 
pergram: “Ien Grunnen gaait t muziek veu-
rop!” 

 
1.(Bas) 
 
O God, het is een Groninger 
Zo klonk het met een zucht  
Die zijn om hun uitbundigheid  
Tot in Maastricht berucht  
 
Gewoonlijk toont hij weinig van  
Wat hem enthousiasmeert  
Hooguit een schamel ‘geinig man’ 
Om een gestorven peerd  
 
Een Groninger laat jou meestal  
zijn nuchter oordeel hoor’n  
Slechts in de kroeg klinkt af en toe  
Een stuk Martinitoorn 
 
Er gaat niets boven Groningen  
Dan nors, nurks, serieus  
Historici bezien dat meer  
Als volksaard dan als keus 
 
2.(Koos) 
 
Het is alweer een tijd gelee 
Dat good old drs. P 
De Groningers, waar hij toen was 
Omschreef als koppig mensenras 
De Hollanders beschreef hij niet 
Omdat hij ze niet helder ziet 
Hij woont er tussenin en dus 
Waagt zich een ander aan die klus 
 
Ze praten veel, ze maken gein 
Omdat ze kwakernakers zijn 
Ze hebben in die streken daar 
Op alles wel een antwoord klaar 
En meningen die zijn er vele 
Ze willen die met ieder delen 
Dan wordt het ruzie en gekijf 
Van bliep bliep bliep*) tot teringwijf 
 
Een Groninger die zich daar waagt 
Wordt veel verteld maar niets gevraagd 
Als hij iets zegt - subtiel en droog 
Stokt men geen oogwenk het betoog 
Hij zwijgt dus maar en wordt beschouwd 
Als nors en nurks, als koud en boud 
Als nuchter en zelfs serieus 
Maar welbeschouwd heeft hij geen keus 
 
*) censuur 
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Elseneur 
 
noa doagen stilte 
vongen de zaailen 
weer wind 
de ankers licht  
koers huus 
wèl wait, noar  
vraauw en kind 
 
òfschaid vuil zwoar 
zie luip op t lèst  
was blaik en mui  
muik mie  
wel zörgen 
de lèste moal  
ging t ook nait bèst 
 
mor ja,  
 
wat komt, dat komt 
dus gain gezeur 
nog ainmoal overstag  
en kop derveur 
den binnen we mörn overdag 
in Elseneur 

 
 
 
 

 
 
 

bie d’ eerste sluus 
ston domie al te wachten 
zie is nou bie de Heer, 
zee hai, mor dat kon 
pien ook nait verzachten 
zie heurt bie mie en nait 
allent mor in gedachten 
 
twij doagen loater 
heb ik t kind  
noast heur begroaven 
en nou... lig k hier  
weer in de hoaven 
te wachten op t  
draaien van de wind 
 
want ja,  
 
wat komt, dat komt 
dus gain gezeur 
nog ainmoal overstag  
en kop derveur 
den binnen we mörn overdag 
in Elseneur 
 

 
Henk de Weerd 

 


