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Voak heurst t van olde minsen: “In vrouger-
doagen war ales beter!” As je dat taimke 
leuven, is t rezenoabel dat je dit verhoal nait 
lezen. 
Op n moandagmörgen stapt mien oldste 
zeun uut zien berre om noar schoule te 
goan. Hai vrift de sloap uut de glimmers. Hai 
gapt. Hai stint. k Heb gain zin, zegt zien lig-
goamstoal. “k Wil terogge op berre”, zegt e 
zulf. Gliek gaait e. Hai gaait aaltied. Nooit 
vragt e of e vandoage asjeblief thuus blie-
ven mag. 
In ainen zai k miezulf terogge. Hou k zulf 
docht over t huuswaark en de schoule. Dat 
waar nait best, t waar nog minder as mien 
zeun. De grondschoule vuil mit. Aigentliek 
luip k der aaltied wel hin. Ik vond t begrodelk 
as k zaik waar. k Waar baange dat ik wat 
mizzen zol. 
Vanòf de middelboare schoule in Stad ging t 
nait langer. t Waar aan t ènd van d’eerste 
klazze of aan t begun van de twijde. De  
leroar Nederlaands tikte mie op de scholder 
en fluusterde in mien oor: “Doe wilst zeker 
zo rap meugelk vot, op huus aan?” t Waar 
nait ains n vroage. t Waar n woarhaid! De 
leroar haar mien liggoamstoal lezen! 
Vanòf dij mörgen dreumde k over n leven 
buten de muren van de schoule, mor t waar 
meer fantezeren. t Wachten op t ènd van de 
dag waar t leven op schoule, t bestoan bu-
tendeure waar t leven zulf. k Herinner mie n 
duustere dezembermörgen. t Waar haalf 
negen, in t klazzelekoal schenen felle tl-
laampen. n Leroares stokte oet over de  
vroage noar siezen, aandailen en n hieptaik. 
De wiezer van de klokke ging langzoamer 
lopen, de tied kwam stille te stoan. “Woarom 
mout dit?”, docht ik. “Woar is dit veur neu-
deg?” Toch bleef k! 
In de daarde klazze ging mien leerderij rad-
jes achteroet. k Veraanderde n poar moal 
van richten, in t Nederlaands nuimen ze t n 

pakket. Mit t eerste pakket kon k ales, mit t 
leste pakket kon k hoast niks. In d’e-
ksoamenklazze war k op t nulpunt laand! t 
Diedeldoantjen haar t hazzenkrabben vot-
jagd! 
Elks mörn noar schoule goan dee k nait lan-
ger. As k uut de bus stapte, luip k gliek noar 
mien vaste kroug op t Zuderdaip. De schou-
le zat nait langer in mien hazzens. k Vruig 
mien ol heer ook nait langer of e n braif 
schrieven wol dij mien òfwezeghaid ver-
kloarde. Ik muik t zulf. k Dee ook gain muite 
om asòf te doun, dat mien ol heer t moakt 
haar. “k Haar gustern gain zin om noar 
schoule te goan”, klaaide ik derop, en k zed-
de n handtaiken mit mien aigen noam. Nooit 
wat van weer heurd. n Hail schooljoar laank! 
In ainen war t eksoamen. k Sluig in ainmoal, 
en k wos woarom! Op t lest haar k endelk de 
wil vonden. “Nait nog n joar noar dij röt-
schoule”, waar de noam. 
Vandoag de dag dreum k wel es dat k van-
nijs noar schoule mout. t Is gain schiere 
dreum. Op mien rogge droag k n swoare 
tazze mit bouken en k begun aan n lange rit 
op de fietse. In de dreum is der aaltied n 
beste poeste wind. Noa n ketaaier bozzeln 
zai k de schoule. t Is twijdonkern. Achter n 
roam, in t felle licht, staait n leroar. Hai 
kniest mie oet en stekt zien laange laaiter 
noar mie omhoog. Op dat mement begun k, 
nog aaltied in mien dreum, te prakkezaaiern 
over mien leven. k Heb al van ales doan: k 
bin twij moal mit dezulfde vraauw traauwd, k 
heb twij zeuns, k kin nuver fietsen en mien 
bouk ‘Twij roadens en aander gedwèlm!’ is 
in de rekloame bie De Slegte. k Huif nait 
recht noar n schoule! 
Din word ik wakker. t Is ook nog twijdonkern 
in t jechtege leven. n Gelokkeg gevuil vult 
mien soesderg liggoam. t Waar mor n 
dreum. n Noare dreum. n Nachtmere.  
k Vaal vannijs in sloap. n Poar uur loater 
gaait de wekker. k Stoa op. k Moak kovvie.  
k Smeer n poar plakken stoede en k ploag 
mien zeuns wakker. Tougelieks roupen ze: 
“Wie willen nait noar schoule.” 
k Vuil mit ze mit, mor k krieg gain meelie. 
Toun k de leeftied van mien zeuns haar, 
docht ik hoast t zulfde over noar schoule 
goan. Mor ik zegt t mor nait. k Wait wel dat 
vrouger ales aans war. Meschien wel beter. 
 
Erik van der Veen 

VrougerVrougerVrougerVrouger    
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Kom der mor even in 
 
De  wiend speult wat 
mit t haarfstig blad. 
t Ol hok dij het zien beste tied wel had. 
Verrouste spiekers, krom ien d’olle deur. 
Mien haalfsletan klompen der boeten veur. 
En as ie vroagen woar of ik bin. 
Din roup ik: “Kom der mor even in.” 
 
Joop Klompien 
 
 

Zeker waiten 
 
Wat k guster zeker  wis. 
Doar zet ik mörgen n vroagtaiken bie. 
Want k heb t wel voaker mis. 
Dat bin je toch wel ains mit mie. 
 
Joop Klompien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beroemd 
 
k Denk wel ains… och, 
was ik mor beroemd 
as Rembrandt of van Gogh. 
Mor even loater denk ik bie mie zulf. 
Dou mor gewoon. 
Din dus aal gek genog! 
 
Joop Klompien 

 
 
 
 
 
 
 
vogels 
  
vogels 
dij vot 
goan 
vleugels dij  
op  vlaigen  
stoan 
  
vogels  
noar 
waarmte  
tou, wied vot  
mor zun 
is doar 
  
wied vot 
bie die 
vandoan 
mor veujoar 
binnen zai 
der weer, veur mie 
  
Anna de Vries-Maarhuis 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vrouger 
 
Vrouger is al laank veurbie 
Vrouger was van die en mie 
Vrouger, dat was ainmoal 
Vrouger hebben wie aalmoal 
 
Vandoag is alles aans 
Vandoag veur die en mie 
Vandoag is loater vrouger 
Vandoag gaait weer veurbie 
  
Jil Wildenga     
Uut de Toal van Mien Moeke 

JoopJoopJoopJoop    
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De dood van Vera Reker –  
dail 11 
 
Vervolgverhoal van Jan Huttinga 
 
Ze volde t pepiertje open en zag dat ze ge-
luk haar. Der ston wat op maggeld. Ze pakte 
heur mobieltje en tikte t nummer in dat op 
ziekaant van t sedeltje ston. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om vief uur zaten ze bie mekoar op kantoor. 
Dubbeldam haar nog n moal n daipgro-
avend gesprek had mit meesterkok. t Haar 
nait veul opleverd. Alibi veur de tied rondom 
dood van Vera Reker klopte. Woarom hai 
vonden was in de buurt van Nordhorn bleef 
veureerst n roadsel. Elkain het recht om 
doen te worden en din in berre te kroepen of 
liggen te snurken in n auto. 
Flipje was groots, ook aal haar e nait veul te 
melden. Hai haar n wasliest van veurno-
amen moakt. Nou was de vroag wanneer t 
kevòrt openging. 
Ester vertelde dat ze n tillefoonnummer von-
den haar en dat ze beld haar mit d’o-
etgeverij. Barbara Vink was t pseudoniem 
van Vera Reker. Heur eerste bouk was oet-
geven bie oetgeverij Eenhoorn. t Was n klai-
ne oploage west. Dat deden ze voaker. Pas 
as n bouk boven n bepoalde oploage kwam, 
wuir t veur baaide partijen interessant. 
“Ze zitten te wachten op n nij manuskript. 
Verleden week haren ze verwacht dat ze 
heur nije waark zol inlevern, mor der was 
nog aal niks. Ze konden heur ook nait te 
pakken kriegen. t Kwam wel voaker veur. 
Mor ze haren meer klanten, dus dij gingen 
din veur.” 
Dubbeldam stak zien haand oet in richten 
van Philip Bakker. Dij snapte votdoalek woar 
t om ging. Hai gaf Dubbeldam liest mit  
noamen. Ester stond op en las over zien 
scholder mit. 
“Gain pries Flipje!”, zee e grommend. 
“k Wis ja nait ains woarnoar ik zuiken mos.” 
Ester klopte hom op scholder. Ze lachte.  
“Wel pries volgens mie Flipje”, zee ze. 

Ze wees n noam aan op de liest. Dubbel-
dam las veur. 
“Berthold van Ammerzode.” 
“Dat is hom.” 
“Der staait Berthold en gain Bertil.” 
“Bertil, wat is dat nou veur n noam?” 
“Berthold of Bertil. t Betaikent schitterende 
heerser.” 
“Wat nou, schitterende heerser. Oh, roare 
boudel. Der is ain probleem.” 
“Hou din?” 
“De man is al meer as n joar dood!” 
Ester Edens ging weer zitten en keek sip. 
Dubbeldam schreef noam schitterende 
heerser op n pepiertje. Philip Bakker wis nait 
of e t nou goud doan haar of nait. 
“Wie zetten in op Berthold van Ammerzode 
en vroag mie nait woarom”, zee Dubbeldam 
en maggelde de noam op t widde bord. 
“Mie best”, zee Ester, ”mor der is ook wat 
loos mit Vera Reker, alias Barbara Vink.” 
Dubbeldam maggelde de baaide noamen 
der noast. 
“En vergeet de noam Bertil nait, gewoon 
Bertil”, zee Philip Bakker aigenwies. 
Hai heurde der bie, von e zulf. Dou gingen 
ze zitten en wuir t stil. 
“Wie begunnen gewoon weer van veuren òf 
aan”, zuchtte Ester Edens. 
 
“Vera Reker is dood. Dat is kloar. In keuken 
n klap in nek mit deegroller. Denken wie. En 
dij deegroller wordt loater terug vonden deur 
n toenman middenmaank zien sloaplanten.” 
“Ok, dat nemen we nou veur woar aan”, zee 
Dubbeldam. 
“Der is gain doader en wie hebben ook gain 
flaauw benul woarom ze dood is.” 
“Klopt, zo op t eerste gezicht is der gainent 
in heur omgeven, dij heur dood hebben wil.” 
“Wat waiten wie zoal van heur?”, vervolgde 
Dubbeldam. 
“Eh, ze schrieft verhoalen of zukswat, ze het 
n bouk oet. Dat hait  ‘Laatste notities’. Oet-
gever wacht op n nij manuscript, mor dat het 
ze nait inleverd. Ze konden gain kontakt mit 
heur kriegen. Wie vinden n mini-disc bie 
heur op t waark, mor wieder niks. Thoes en 
op t waark ligt n verpakken van mini-discs. 
Mor der is gainent te vinden. Der is niks wat 
wiest in richten van dat ze van meziek hold 
ofdat ze mit dij dingen wat dut. In t haile 
hoes is gain snipper te vinden van heur 
schrieverij. In garagebox ligt bie t òld pepier 
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n gedailte van n verropt schriefschrift, mit 
flarden van tekst van eerdere bouk. Wie zeg-
gen dat de TD nog eefkes wachten mout mit 
onderzuik. Wie kommen nait veul wieder.” 
 
Philip Bakker nikkopte. Hai verschoof op 
stoul. 
“Ain mini-disc hebben we vonden”, zee e 
gaauw. Edens en Dubbeldam keken hom 
aan. Hai wist nait ofdat e nou swiegen mos, 
ofdat e deurproaten kon. Hai gokte. “Ik heb n 
kopietje moakt van d’opnoames en ain ligt in 
mien buroloade en de aander ligt bie n kam-
meroad van mie, dij wat dut mit geluud. Dij 
het raive, woarmit hai dat gesprek noar veu-
ren hoalen kin. Op opnoame wordt noam 
Bertil nuimd. En t liekt dat de gounent van 
d’opnoame wat toesterg binnen. En…. ik heb 
wel vroagd, mor bie de TD haren ze veu-
reerst gain tied veur dij mini-disc.” 
Zo dat was der oet. Philip luit zuk achterover 
leunen op stoul. Ester keek hom aan of der 
nog meer kwam. Zunder woord of wies ging 
ze deur. Dubbeldam reageerde ook nait. 
“Ze het gain computer en zukswat. Mor ze 
schrieft wel.” 
“Din hebben we n opstandege kok mit ver-
beeldens. Dij wordt doen aan kaant van weg 
vonden, op n tied dat e waarken mos. Man is 
zo vervelend as e laank is en wait niks en 
het der niks mit te doun. En hai is weer vrij, 
wie hebben niks tegen hom. Denk ik.” 
Dubbeldam nam t noadloos van heur over. 
“Wie gokken dat Bertil aine is dij Berthold 
van Ammerzode is. Woonde mit zien vraauw  
in d’Olderman State. Man is oet tied kom-
men. Vraauw is ook overleden.” 
Dubbeldam keek Flipje aan. 
“Wat waiten we van Berthold van Ammerzo-
de en zien vraauw?” 
“Dat goa ik oetzuiken,” zee Philip Bakker, 
“dat goa k votdoalek oetzuiken.” 
“Nou, dat beduil ik,” zee Ester Edens. Ze 
smijgelde wat. 
Flipje muik dat e votkwam. Hai was zo 
groots. Hai heurde der bie. 
 
Dubbeldam tikte mit n geel potlood op toavel. 
Ester ging veur grode widde bord stoan mit 
handen in zied. 
“Waist wat ik nou zo singelier vind?”, zee ze 
en ze kruuste aarms veur de borst. 
Ze knikte deur de heup en nam onbewust n 
pose aan van n fotomodel. 

Dubbeldam brak t potlood in twij stukken en 
keek aander kaant op. 
“Nou?”, zee hai en schroapte zien keel. Hai 
hoopte nait dat ze t heurd haar, dat zien ant-
woord wat onzeker klonken haar. En der zat 
n piep in zien stem. 
“Nou?”, zee e wat meer kerelachteg. 
“Ales van heur schrieverij is vot. As je schrie-
ven, ook veur de lol, din bewoar je dat toch. 
Je schrieven schriften, kladblokken, nota-
blokken vol en den komt dat toch aargens te 
liggen. t Liekt mie nou sekuur aine, dij dag-
bouken het. Dat is toch aargens. Gain com-
puter mit tekstverwaarker, dat kin k mie nog 
veurstellen, mor den zol je toch n tikmesien 
verwachten. Ook dij is der nait. Woarom is 
dat nou juust aalmoal vot? Allinneg zo’n flod-
dertje bie t òld pepier.” 
Dubbeldam bekeek baaide stommeltjes pot-
lood. 
“Kiek as wie áin stukje vinden, den duur ik te 
zeggen, dat der meer is. Of was!!!” 
 
Flipje kwam weer binnen. Hai haar der n dik-
ke rooie kop van kregen. 
“Berthold van Ammerzode. Geboren in Zuud-
Oafrikoa.  Shell management. Traauwt mit 
Maria Sofia Langqvist, geboren in Kragerø, 
Noorwegen. Juriste. Gain kinder. Woonden 
in Olderman State appartement 9. Voorbeel-
deg huwelijk. Wuir gewoon Bert nuimt. Gain 
aander noamen. Hai, n vogelkenner. Zai, n 
vraauw dij schilderde. Altied aan de kledder. 
Wandeln, fietsen, raaizen en trekken. Waren 
sikkom noeit toes. As ze thoes waren, was t 
om wat nijs te regeln. Hai kreeg toch n hart-
stilstand en is anderhaalf joar leden oet tied 
kommen. Maria Sofia kreeg kanker en is tot-
dat ze overleed op de Olderman State ble-
ven. Ze hebben doar ook n soort hospice ofs 
zukswat. Aalmoal service. Groutnis van Dina 
Stallinga.’ 
 
Der klonk n daipe zucht. Dubbeldam haar 
ondertied zien mes tot buuts oetkregen en 
haar twij punten sneden aan de potloden. 
Dou bekeek e t rezeltoat en smeet ze dou in 
prullenbak. Ester dee computer oet. Dubbel-
dam ston op en strekte zien laange rug. 
“Ik stel veur dat we kovvie drinken op de Ol-
derman State. En dat we gewoon n potje 
goan kwedeln mit  bewoners zulf. Gewoon 
kwedeln over Ammerzode en over Maria So-
fia. Over wel t geld krigt en woardat de spul-
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len bleven binnen en din mout der toch wat 
boven wotter kommen. Flipje, doe gaaist 
weer dij computer op de balie over de kop 
hoalen. Meschain schreef Vera Reker, ofte-
wel Barbara Vink wel snaachts op t waark. 
Din kon ze t mooi oetdraaien en aargens 
opbewoaren.” 
“Opbewoaren?’ Was dat nou weer?”, zee 
Ester en schudde mit kop. 
“Dat is t zulfde as overkopijeren”, ketste 
Dubbeldam weerom. 
“Kom we goan!!” 
 
Dina Stallinga haar rooie vlekken in haals. 
Hier kon ze ook nait best over. 
Heur boas Jansonius haar beld. Hai zat vast 
op t vlaigveld van Phnom Phen. Doar mos e 
hail nait wezen. Hai zol van Hanoi noar Am-
sterdam vlaigen. Ze haar hom veureerst mor 
niks verteld over wat der goande was. Mor 
zien vrundin haar hom verteld hou ofdat t 
zat. Hai was duvels west. En nou zat e ook 
nog vast op n verkeerd vlaigveld. 
 

Plietsie luip hier in en oet en doar kon zai 
ook nait tegen. Ze trokken de boudel over 
de kop en muiken de bewoners onrusteg. 
Katrien Datema luip aalgedureg wat te 
snivven en te liepen, doar haar ze ook niks 
aan. Ze was aal beld deur n journalist, dij 
wel ais waiten wol wat der loos was. 
 
Jan Huttinga 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proatje tussen twij Fraanzen 
 
"Is Fraans ien t Fraans ook Fraans, 
Fraans?" 
Nee Fraans"" , zee Fraans ien t Fraans te-
gen Fraans. 
"Fraans ien t Fraans is gain Fraans, mor 
François, Fraans!" 
 
Jan Sleumer 
 
 

Hou stonnen wereldtoalboudel 
en t Grunnegers der tegenwor-
reg bie? 
 

Wel moakt ainks oet houveul toalen of dat 
ter binnen? Wat wordt onder ‘toalen’ rekend 
en wat nait? 
 
Ien de Ethnologue, n internatsjenoal over-
zicht van toalen, worden ien 1988 dik 6000 
leventege toalen nuimd. Mor ien edietsie 
van 2010 (Ethnologue.com) zollen der nog 
zowat 7000 leventege toalen wezen. Om 
persies te wezen: 6909. 
 
Ook ien Unesco’s ‘Atlas van bedraaigde 
toalen’ (2009) wordt n aantal van 6700 le-
ventege toalen nuimd. Wel hailtied lezen het 
dat ter aal meer toalen oetstaarven, kikt toch 
wat roar op van n bericht dat t aantal toalen 
mit n stuk of doezend vermeerderd wezen 
zol! 
 
Wat monwe doar mit aan? Dat grodere aan-
tal ien Ethnologue is omreden n aantal toal-
variaanten is der bie teld as zulfstandege 
toalen dij aal wel bekind waren, mor veurtied 
as dialekten van n aander toal bekeken wer-
ren. 
 
Dij oldere Ethnologue (1988) geft bevubbeld 
veur Nederlaand drij ienhaimse toalen: Ne-
derlaands, Vrais en Nederlaandse Geboa-
rentoal. Mor volgens n nijere Ethnologue, 
Languages of the world (2009) binnen der 
ien Nederlaand 16 toalvariaanten: Achter-
hoeks, Drints, Grunnegers, Limburgs, Ne-
derlaands, Nederlaandse Geboarentoal, 
Sinte Romani, Vlax Romani, Sallaands, 
Stellingwaarfs, Twints, Veluws, Vrais, West-
Jiddisch, (Zeeuws)-Vlaams en Zeeuws. Ien 
22 joar 13 toalen der bie! 
  
Ethnologue, is n databestand van toalen, 
boaseerd op internatsjenoal waitenschob-
belk onderzuik. t Bestand wordt soamen-
steld en beheerd deur n Noord-Amerikoanse 
kristelk inspireerde organisoatsie, SIL Inter-
national in Dallas, USA.  t SIL (Summer 
Institute of Linguistics).dut benoam 
linguïstisch veldwaark, voak ien kombinoatie 
mit zendenswaark. 
 
Ien 1976, noa n oplaaiden bie t Moody Bible 
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1 

Institute van Chicago, schreven Dan en Ke-
ren Everett heur ien bie t SIL, dat Gods 
woorden verspraaiden wil deur Biebel te ver-
toalen ien toalen van ongeletterde moat-
schappijen, zo as bevubbeld ien de toal van 
de Pirahã-stam ien t Brazilioanse Amazone-
kontraain.  
 
n Ofdailen van t SIL was aal twinteg joar 
zunder veul sukses aan loop west om veu-
roetgaang te moaken bie Pirahãtoal. Op nui-
gen van t SIL verhoesden Everett, Keren en 
heur drij leutje kiender ien 1977 noar Brazi-
lië, eerst noar de stad Belém, om Portugees 
te leren en dou, n joar loater, noar n Pirahã-
dörp, aan mond van Maici Rivier. Ze haren 
der dou destieds nog hail gain wait van dat t 
Pirahã n gloepend stoere toal was! Veur 
komst van Everett en Keren was der nog 
nooit n boetenstoander west dij dizze toal 
onder knij kregen haar. Everett en Keren 
hemmen doar mit tussenpozen daareg joar 
bie dij stam deurbrocht, en ien dij tied hem-
men ze t Pirahã t beste van ale westerlingen 
leerd. 
 
SIL verzörgt ook de publikoatsie van de Eth-
nologue katalogus, n joarlieks overzicht en 
klassifikoatie van ale toalen dij ien de wereld 
proat worden of werden. Dizze databank, dij 
op t internet te vienden is, kint n drijletterco-
de tou aan ale toalen dij der ien beschreven 
worden: zgn. SIL-code. 
 
Om tot n nije internatsjenoale standoard te 
kommen, wordt ter sunt 2005/2006 aan 
waarkt om de SIL-codes bie nkander te brin-
gen mit de standoard van de International 
Standard Organisation. Veur toalen is dat 
ISO 639-3, ook mit n drij-letter code veur ale 
bekinde toalen. Mor as t mit aander toalen 
net zo is, as mit t Grunnegers, din maag der 
nog wel even goud wat deurpuuld worden 
aan katalogus.  
 
Zo staait t der ien: Gronings. A language of 
Netherlands. Code: ISO 639-3: gos. 
Population  592,000 (2003). Region: 
Groningen Province. Language map: 
Belgium, Luxembourg and Netherlands. 
Alternate names: Groningen, Grunnings. 
Dialects:  West Groningen (West Gronings), 
Groningen-East Frisian (Gronings-Oostfries), 
Veenkoloniaals (Veen Colony), Westerwolds 

(Westerwold).  
Classification: Indo-European, Germanic, 
West, Low Saxon-Low Franconian, Low 
Saxon. Language use: Official language. L1 
of many rural people. Also use Dutch [nld]. 
Language development: Dictionary. Bible: 
1987. Writing system: Latin script.  
Comments: Recognized by the government 
in 1996 (being part of Low Saxonian).  
Der wordt deur t SIL onder andern veul  
soamenwaarkt mit kristelke Wycliffe Bible 
Translators, n instituut dat over haile wereld 
biebelvertoalens produceert. Minsen dij veur 
SIL-Int. waarken, zeggen dat ze inspireerd 
worden deur 14e aiwse Engelse biebelverto-
aler John Wycliffe. 

Dizze Wycliffe waas dervan overtuugd dat 
de Dag des Oordails kommen zol, as t 
Nije Testament ien ale toalen van wereld 
vertoald wezen zol. 
 
(Ien 2008 is haile Biebel, Old en Nij, ook aal 
ien n Grunneger vertoalen oetkommen). Der 
mot akkeroat teld worden, gain toal maag 
oversloagen worden. Mor as tellen veur aan-
der laanden net zo doan is as veur Neder-
laand, din zollen ie mainen kinnen, dat Eth-
nologue toustand mit n faktor twij à drij over-
drift en din kommen ie nait oet op 7000 toa-
len, mor op minder as de helft, om en bie 
3000 

 
As doarvan 90% binnen t aiw ofstaarft, ben-
nen der ien 2050 nog mor om en bie 550 to-
alen over. Dus lu! Ie kinnen joe mor beder 
veurberaaiden op de Dag des Oordails! En t 
mement dat dij dag aanbrekt en wereld ten 
onder gaait is, mag din gain 2012 worden, zo 
as Nostradamus 500 joar leden berekend 
het, mor is t dichter bie as ie mainen! Wees 
mor blied dat ie meschain net ien de goie 
tied leven dat ie de leste dag mitmoaken ma-
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gen. Aal joen veurollen hemmen doarveur te 
vroug leefd. 
 
Ien tegenstellen tot de Grunnegers het t Pira-
hã-volk gain scheppens- of indtiedverhoalen 
en ze zain ale vörms van minsenproat, aans 
as heur aigen, as lagwekkend minderweer-
deg. 
 
Mit Everett is t aans goan as mit mainste 
zendelingen. Hai is van zien geloof òfvalen. 
Staarvensgodwoar! 
 
Jan Sleumer 
________________________ 
1 Berthold van Maris: Tellen tot de dag des oor-
deels. Onze taal, 2010-9.  
 

 
 
 
 
 
 
Hou dou je dat? 
 
Ofschaaid nemen van aine, 
dij je nooit meer zain zellen. 
   
Hou dou je dat? 
Ofschaaid nemen van aine, 
doar je van holden. 
  
Hou dou je dat? 
Ofschaaid nemen van aine, 
dij je nog nait mizzen kinnen. 
  
Ofschaaid nemen van n daaierboare 
veur aaltied, veurgoud. 
  
Ofschaaid nemen van aine, 
vertel mie, hou k dat doun mout 
       
Roel Sanders 
 

Schoakels 
         
Lözze schoakels 
vörmen t haile leven. 
Dij te apsepteren, 
is n nobel streven. 
 
Roel Sanders 

 

Boele 2  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hai mög dan wel n grode en onfersounleke 
kirrel weden: Boele har mor n klaain haart. 
Zo grof en haard as e tegen andere lu dee, 
zo zaacht en laif was e veur zien hondje. 
Veur vrömden was Teddy, n broen dwergpin-
chertje, n fel en gramniedeg baist. 
Mor veur zien boas was t gewoon n laif daai-
er. 
As Boele op stap gung druig e aaltied n laan-
ge swaarte jaze en n alpinomutse. 
Teddy zat dan mainsttied in zien fietstazze 
en keek woakzoam um zuk hen. 
t Stel woonde mit zuk baaiden in n smaal 
stroatje vlak bie t centrum in Stad. 
Tot zien vattegste har Boele bie zien ollu in-
woond. Dou t aarbaidershoeske van de bu-
ren leeg kwam kochde hai dat veur zukzölf. 
Loater, noa t overlieden van zien olders, 
muik e van baaide hoeskes aine. 
Wel wat groot veur ain persoon, mor, zee 
Boele: “Kanst noeit waiten of k nog n moal 
aan de vraauw kom”. 
Nait dat t doar op leek, mor ja, wel zol t zeg-
gen. 
Zo van boeten zag t ter aaltied ordentelk oet. 
Of t echt schoon in hoes was, wus gain aine, 
want der kwam gain mens bie hum over de 
vlouer. De roeten en de gerdienen leken 
schoon. In de vensterbaanken van de vaaier 
roamen aan de stroatkaande stönden mooie 
bloumpotten. 
t Was aalgemain bekend dat Teddy n hekel 
aan plietsieauto’s har. 
Netuurlek warren der gounent dij doar mis-
broek van muiken. 
Zo was t al n poar moal gebeurd dat ze 
snachts mit surveillanceauto veur Boele zien 
hoes stoan gungen. Wachten tot Teddy t in 
de goaten kreeg. Dij sprong den in de ven-
sterbaanke en keek vergrèld noar boeten. 
Tegen dij tied deden ze de blaauwe zwaai-
lichten aan en reden n poar moal veur- en 
achteroet. Teddy luip den mit. Van d’aine 
vensterbaanke in d’ander. 
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As ale bloumpotten understeboven of op de 
vlouer laggen en veurdat Boele wakker wör 
reden ze weer vot. Hail vermoakelk aalmoal. 
Boele, ook nait gek, kreeg al gaauw in de 
goaten wat of der goande was en dat zien 
kelegoa Sietse de veurnoamste grappen-
moaker was. 
“Most ais heuren, Sietse mien jong, doe hest 
non al n poar moal mien hondje over zien 
toeren holpen. Zast wel vrezelk laagt hem-
men, mor non is t mooi west. Nait weer 
doun”. 
Sietse begunde te lagen en zee: “Moak die 
nait drok. Kinst toch wel tegen n geintje?”. 
“Joazeker. Wel nait?”. 
“Zo ist mor net”. 
De weke doarop har Sietse weer nacht-
dainst. 
Boele wus dat en was der op veurberaid. Hai 
bleef der specioal veur op en huil de boudel 
vanoet zien sloapkoamer in de goaten. 
Um twij uur wast zo wied. Sietse veur de 
deure. t Zölfde loaken n pak. 
Boele luit zuk nait zain en zee ook loater 
niks. 
n Dag of wat loater har Sietse dagdainst. 
Zien auto stön in stroade noast t bero. Geert 
wees hum der op dat der rook under zien 
motorkabbe vot kwam. En nait zo’n beetje 
ook. 
Sietse stoof noar boeten. In de loop ropde 
hai n poederblusser van de mure of en spoot 
dij leeg under de motorkabbe. t Wör doar ain 
vrezelke widde boudel. De klonterege poe-
der bakde overaal aan vast. Dou de rook 
even loater optrokken was, zag e dat der n 
oetwaarkte rookbom under zien auto lag. 
Boele kwam der ook langs. Teddy in fietstaz-
ze. 
“Wat non, Sietse mien jong, hemmen ze n 
geintje mit die oethoald? Kanst wel tegen 
hèn?”. 
 
Jan Hoiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan t meer 
 
In spaigel van t wotter 
kikt kind mie aan 
nuigt weerom noa eerder 
verleden tied in maan 
 
Rivier meert hier onbekommerd 
dun nog aan t begun 
bomenliene aan overkaande 
stèt net as t aaltied stön 
 
In wale van verswonden tied 
dut wìnst mie hoast wat zeer 
roaken dien vingertoppen mien handen 
begunt t vannijs bie t swiegende meer 
 
 
Hanne Wilzing 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lege borden 
 
Aan toavel over vaaier borden 
göngen zuikende woorden hìnneweer-
haart wol zuk wol geven 
mor k wös gain vroage meer 
 
En dou ik noa leste eerappel 
die onbeduild in vinger snee 
kwam aan t bluiden gain ìnde 
t swiegen protend over toavel glee 
 
Zeun mit blik op zeun 
gef op um moeke te zeggen 
elk hef bord leeg 
gainent huf meer wat oet te leggen 
 
 
Hanne Wilzing 
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De Schuddeldouk  
 

Mit de Schuddeldouk ging t er wel ais roar heer, 
t was voak ain gegleer en gesmeer. 
De jongern zellen der wel nait veul van waiten 
en de oldern zel t ook wel nait meer verdraiten. 
Mor k wil joe geern wat vertèllen van toun. 
Wat kon je toch n bult mit zo´n Schuddeldouk doun. 
t Begunde smörgens al vroug bie d´heerd, 
den was joe dij Schuddeldouk al doalek veul weerd. 
Want joen handen wazzen voel van d´aaske en t rout 
en de Schuddeldouk schoonde dij degelk en goud. 
Den kovvie kloar moaken, de melkers kwammen weer, 
de kopkes mozzen schoon, dus Schuddeldouk mos der heer. 
Kinder kwammen van bèrre of, ook opoe ston op, 
aalmoal gaauw even de Schuddeldouk om de kop. 
Den mozzen de kinder noar schoul, t was onder de neuze nog wat glad, 
even de Schuddeldouk en ze kwammen weer schier op pad. 
Kwam boer smiddegs weer, har wat mizze aan d´haanden, 
piepe was wat voel, wol ook nait best braanden, 
even onder de pompe en vot was aal t stof. 
En Schuddeldouk dreugde den alles weer òf. 
Jan kwam oet schoul, haar n bloudneuze kregen, 
bie Hinderkie mos je n flot modder wegvegen. 
Kloas haar n dooie moes hail stief in zien haand, 
mor Schuddeldouk muik alles weer netjes aan kaant. 
Hai, de muggen haren overaal stippen op doan, 
doar mos Schuddeldouk ook even over goan. 
Manlu wazzen veur t eten n borrel gewoon, 
even Schuddeldouk deur t glaske den was dij ook weer schoon. 
En kregen je den veziede op zo´n dag as Nijjoar, 
mit Schuddeldouk was je d’haile dag kloar. 
Mit euliekouken eten, slim d’handen onder t smeer, 
even Schuddeldouk pakken en kloar was t al weer. 
Kwam domie op hoesbezuik, och zo´n man dij bai je gain kovvie in n doags kopke aan. 
Mor sundoagse kopkes konnen stovveg soms wezen, 
ook dizze kwoal kon je mit Schuddeldouk genezen. 
Zo ging dat mor deur, tot soavends noa t eten, 
stoulen wazzen wat voel, dij mog je ook nait vergeten. 
Dat ging voak hail makkelk, was t toavelschoonmoaken doan 
 
Gerrit Bierma Sr. 
 

 
God muik de minsk.... 
 
en gaf elk zien dail 
Of je doar blied mit bennen 
of nait 
t Zel noeit veraandern kennen 
Veur niks is der gain 
onderschaaid!! 
 
Klaas van Zonneveld 
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Poletiek 
 
Minister staait mit open mond 
achter zien proatstoule. Hai kikt 
noar Koamerlid dij klaaier oettrekt, 
bloot noar veurzitter en kamera’s  
swaait, pepieren biemekoar graait. 
 
Bodes kommen aanrunnen. Aine 
strukelt, ligt aan vouten van t lid. 
Aner gaait braidoet veur noakende 
volksvertegenwoordeger stoan, 
nekke daiprood, hannen op rog. 
 
Veurzitter stopt beroadsloagens, 
minister blikt opzied, mummelt 
dat oppositie nait veul om t lief het. 
Stoatssikketoares dij over noatuur 
gaait, ropt: “Dou gewoon, man!” 
 
Jan Blaauw 

 

 

 

 

n troan  
 
ain troan 
kin n haand 
weden noar 
n aanbegun 
  
ain troan 
deel valen 
op stee 
in dien haart. 
  
Anna de Vries-Maarhuis 

Nij volkslied Westerketier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geert Moatjes zit as vanolds bij de keuken-
toavel. Hij het t schriefblok veur zuk liggen, 
balpen dernoast, reservebalpen doar weer 
noast. En ok nog n gewoon Bruynzeelpot-
lood, HB. Der zitten dikke vollen ien Geert 
zien veurheufd, dat komt van t prakkezeren. 
Geert het n plak kregen ien e kemizzie 
“Westerkwartier Plus”. Doar het Harmke 
höm veur aanmeld. t Is de bedoelen dat t 
Westerketier wat meer opstöt wordt ien e 
vaart der volkeren (dat bennen Harmke heur 
woorden…), dat der wat meer aan e weg 
timmerd wordt, dat dizze regio zuk wat beter 
ien t licht zet. Der moet wat uut t stro zet 
worden en Geert is ien e subkemizzie C2 
ploatst, kulturele aktiviteiten met n link noar 
de meziek. Die ‘link’ begreep e eerst niet zo 
goed, mor Harmke het m dudelk moakt dat t 
met meziek te moaken hebben moet.  
“Goa veur mien part mor n nij volkslied veur 
t Westerketier moaken, as jim mor wat doen 
gijt!” 
Doar zit e dan. n Nij volkslied…. Die kan e 
niet zo mor uut e mouw schudden. Hij het ok 
nog n pooske de radio derbij aan had, mor 
dat leverde al hielemoal niks op. Joa, sag-
gerijn en pien ien e kop… Nou, loat e mor 
es begunnen. Ien ding wiet e wel, hij gijt dit 
nooit weer doen, ien zo’n kemizzie zitten 
goan. “Nooit meer doen” zingt m aal deur de 
kop hen, “nooit meer doen”…. Doar kan e 
vanzölf ok “Westerketier’ van moaken, veur t 
refrein: 
“Wèsterketier (2, 3, 4…) 
Wèsterketier (2, 3, 4..)… 
Mor hoe moet e nou verder? Beetje 
meer varioatsie kan gien kwoad: 
“Mooiste streek hier is t Westerketier!” 
Geert glimt. Dat stijt doch mor even keu-
reg op pepier schreven, met zien sun-
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dagse Parker Jotter, zunder opschrift. Geert 
perbeert zachtjes te zingen, beetje nunernd. 
Wacht, eerst even wat drinken, van dat opbe-
denken het e dörst kregen. Doch mor n biertje, 
ok al is t aan e vroege kaant? Veuruut dan 
mor! Der liggen nog wat blikjes ien e koelkast, 
die moeten ok op. Aans bennen ze zo over 
tied…. 
Kent e nog n aner verske woarop e deurbor-
duren kan? t Moet goed ien t geheur liggen, 
de Westerketierders bennen ja niet apmoal 
zulke zangers as Gerd Sennema en Geert Zijl-
stra, t moet niet aal te moeilek worden. Aans 
doen ze gien mond meer open, zitten ze allen-
neg mor wat schieterg te laggen. Hoe zit dat 
met dat Franse verske, met die Engelse titel 
over die vlinder, die “Butterfly”? Zol e…. kom 
op, aan de slag! 
“Westerketier, mien Westerketier!” (dat moet 
kunnen, dat sprongetje van 3 noar 4 lettergre-
pen, en ‘mien’ as bindmiddel). 
“Moarum doar en Noordhörn hier!” Ja, t lukt, 
nou deurgoan! Geert nemt nog n slok uut t 
blikje, boerket van enthousiasme en schrieft: 
“Westerketier, mooi Westerketier, 
geef me nog mor n potje bier!” 
Geweldeg! Nou ja, t riemt…. Der zit tegens-
woordeg aal minder bier ien n blikje, leeg! Hij 
stommelt vannijs noar e koelkast en pakt der 
nog ien. As t blikje open trekt, grijmt e, op t 
toavelkleed dat Harmke van heur opoe kregen 
het, bij heur trouwen, n eeuwegheid leden. Hij 
verslikt zuk, mor dan is e der weer kloar veur. 
Tied om t uut te perberen. Wiet je wat? Hij 
moakt zien eigen podium, dat geft n echter, n 
eerliekser beeld. Geert klimt op e stoel en met 
t blikje ien e haand, begunt e: 
“Westerketier! Wès…..” 
De keukendeur gijt met n klap open, doar stijt 
Harmke, t plastic regenkapke nog op e kop. 
Geert as n standbeeld op e stoel, ien haand 
ien e lucht met t blikje, d’aander met t schrief-
blok, zien mond woagenwied open. Hij was zo 
met zien gedachten bij de Westerketier-
promotie, hij het Harmke hiel niet heurd. 
“Zörgt jim even veur n zachte landing? En niet 
vergeten, even n doekje over mien nije keu-
kenstoel. Jim zal wel gien voeten veegd heb-
ben veurdat jim aan e veurstelling begon…”  
 
Bé 
 
 
 

Kwatrijnen   2 
 
 
Sekonden, minuten en uren 
Leggen elkenain ien luren 
zai goan zo allerbenaauwdste vlug veurbie 
en moaken dat t leven joe dut verzuren 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwatrijnen 4 
 
k Wol ja zo geern schrieven 
veur wichies; olle wieven 
Veur jongelu en bejoarde kerels 
Mor t wer niks aans as tied verdrieven 
 
 
Nane van der Molen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As n mol zien hoop verlust 
Gaait hij gewoon zien gang 
 
Joop Klompien 
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Neude 
 
Haalfweg augustusmoand    
t was mooi aan loade kaant    
gingen mit schier zummerweer   
swaalfkes  nuske baauwen    
 
 
septembermoand was schier    
jongen kwammen aaikes oet    
ollen vlogen hinneweer    
jonkgoud mos ja dijen    
 
dou wer t kold en kwam     
nattens der over tou                
swaalfen mozzen votmoaken   
 
begun oktober wazzen              
swaalfies haalfwozzen vot     
op roakeldais  noar zuden 
 
 
nane vd molen 10-10-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaik wezen 

Zaik wezen 
Nait meer laaiden geven 
Overgeven 
Aan d'aander 
Dij veur die zörgt en zegt: 
 ‘Nou most rusteg liggen blieven 
 Ik zel alles wel doun' 
Nait willen en toch doun 
Dat is 
Zaik wezen 
 
Jil Wildenga 

t Jonkje in mie 
 
 
 
 
 
t Jonkje in mie het zo zien aigen leven. 
Sleudelbewoarder van n geweldege schat-
koamer, stampvol herinnerns. Jonkje trekt 
der geern op oet. Hoge schounen (Bata? 
Van Haren?), körde boksem aan, swaarde 
jopper as t aan vrizze kaant is.  
Ho, eerst even voetballen mit Derkie de 
Boer op swaarde loane, dat ziestok in wo-
ningbaauw van Midwolle. Ochut, der is net 
wotterlaaiden aanlegd, der zit n bult op weg 
noa t dichtgooien. Kinstie de nek wel over 
breken. Mit zien swaarde fietse van onbe-
kind maark (in mekoar knuterd en movveld 
deur fietsenmoaker Oadam Timmer) komt 
jonkje nog wel es in hege. Of onnersteboven 
as ain van de klözzen om trappers hìn tegen 
bult op weg aankomt. Stonnen trappers glad 
verkeerd. Leren gaait asmits van ‘Au!’. Jong 
het sikkom aaltied schonnen knijen, of en 
tou plaaisters derop. En schonnen neuzen 
van schounen… Hai trapt ja overal tegen-
aan: stainen, deuskes, blikjes, balen….Hai 
mout deurdeweeks zien klompen aan, slie-
ten schounen nait zo gaauw (mor ze worden 
wel net zo snel te klaain, zien tonen stoan 
der nou nog noar….). Joa, hai muik n moal 
op schoulplaain n male schoever mit dij 
klompen. Onnersteboven, bainen locht in. 
Ain klompe vuil dele, op zien kop, weer n 
boele… Klompen kwammen mainsttied nait 
oet winkel, mor bie Baarghoes vot. Wazzen 
staarker, benoam as der stokken leer onner-
kwammen. Ofval van schoumoaker Smid 
oet Oostwold. Even n baandje over de klom-
pen, wazzen ze hailendal ‘shockproof’…. 
Ainmoal haar e doch n poar klompen oet 
winkel, wazzen mooi opvaarfd. Grootsk 
stapde doar mit deur woningbaauw, tot kap-
pe derof vloog, van ain van dij klompen. 
Niks weerd… (“Rötjong, wat hest nou weer 
ommaans had??!!”)  
Voetballen dee e t laifst, mor of en tou gin-
gen ze deropoet, noar t laand van Botjes, 
veur t jonkje was dat hail wied vot. Derkie 
ging ook wel ains mit, as e mog van zien 
moeke. (Moekes  haren voak hikhakkerij, 
mor der wazzen ook wel tieden van vree…) 
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Jonkje kreeg dìn n lutje vleske mit, beetje 
melk en veul wotter derin, mit n dropke 
(katjesdrop). En dìn mor schudden, schud-
den en nog ains schudden…. Dropwotter, 
lekker! Wotter lopt hom nou nog wel ains in 
mond, mor t wordt nooit meer as dou… Ze 
speulen ook wel boeten bie d’oprit noar ach-
terdeure (veurdeure wer nait broekt, n do-
mie kwam der nait meer in hoes). Veul 
speulgoud haar e nait, wel veul fantezie, 
verbeeldenskracht. Haar e n moal n brand-
weerwoagen kregen, op Sunnerkloas, of 
veur zien verjoardag. Ree ain van dij Evers-
bungels mit zien veurrad van fietse derover 
hìn. Indeukt, nait meer recht te kriegen, ook 
nait deur haard te reren. Doarboeten bie 
achterdeure kwam ook de reuzenstoompot 
te stoan, mit swieneerappels. De kunst was 
om doar nog n poar oet te peutern mit n 
stok, as ze sikkom kloar wazzen. Oetkieken 
dat je vingers nait verbranden deden. Be-
deln om n luddek beetje zolt en dìn mor 
smullen! (Swiene huifde ja nait alles, wer 
doch slacht in november deur de Hassings, 
pa en zeun). Jonkje het nog veul meeer her-
innerns aan dij joaren doar aan Blaauw zien 
loane. Hoesnummer E53, loater Schorting-
hoesloane 11. t Hoeske, achterin toene, mit 
de kepot scheurde kraanten om joen gat mit 
of te vegen. Asmits wer der n emmervol 
stront bie de rebaarberplanten gooid, wollen 
ze beter wazen, dikkere stelen. D’olle appel-
boom, Bremleys, zo zoer….. Veur appel-
moes. Pa at t zo, wie mozzen der hail wat 
suker in van de Coöperoatsie. Toentjen dee 
t jonkje ook. Ging e laandjebloumen oetste-
ken in t gruinlaand bie Botjes, mit grond der-
aan. Ging e ze weer poten in zien  toentje, 
stoefbie de sering en gulden roede. (Haren 
ze doar gain Grunneger noamen veur?) Zoi-
en in schure… n Tent moaken van t grode 
rik… In hoes bie maal weer postbode speu-
len mit ansichtkoarten… Meccanodeuze op 
toavel… Op veziede bie oom Engel Tuun 
aan overkaande, op zundagmörgen of op 
gewone doagen, boeten op baanke… Oom 
Engel mit zien boggel, en zien sloatje… Op 
neuze derbie, in open deure van garage 
Blaauw, kieken noar auto’s, trekkers, mon-
teurs…..  
t Jonkje in mie… Och, wie hebben t best 
gezelleg mit ons twijbaaident! 
 
jan blaauw 
19 oktober 2011  

                                                    
    
    

                                                                    risis 
 
I.M.F. 
(Internatsjenoal Monetair Fonds) 
 
As we de kraanten leuven maggen, din 
komt er aankommen weke n definitieve op-
lözzen veur de al twij joar durende krediet-
krises. 
Nou hebben de landen van de EU al zo 
voak vergoaderd, woarom het  t din zo 
laank duurd, dat er nou inain wel n goie op-
lözzen opbedocht worden kin. Woarom nait 
veul eerder? 
Ik begriep dat nait. 
Wat n bult ekonomen aal veul langer rou-
pen, zel nou inain deurvoerd worden ?. 
 
Vanmiddag zag ik old-minister Witteveen op 
tillevizie d’oplózzen aangeven. 
Hai het lange tied datzulfde IMF laaid in 
Amerikoa. Hai wait dus hou dat doar 
waarkt. 
Hai stelde: Moak toch meer gebruuk van 
dat IMF (Internatsjenoal Monetair Fonds). 
Dat is as t woare n grode baank, dij over de 
haile wereld geld laint aan landen, dij t tie-
delk even stoer hebben en verlet hebben 
om gèld, dat ze nait tegen een redelke rente 
lainen kinnen op de kapitoalmaark. 
 
Wacht nou even…hoak nou nait òf…denk 
even noa , din kin elk en ain dit begriepen. 
As je in d’hoesholden even krap zitten en 
baank wil nait dat je rood stoan, din kin je 
tiedelk misschien wel even n poar sìnten 
van n goie bekende of femilielid lainen. 
Dat is de menaaier. Zo gaait dat bie IMF in t 
groot. 
Nou haar IMF zok al akkoord verkloard om 
mit te doun om Griekenlaand te helpen, mor 
de Europeese landen hadden der gain be-
lang bie, dat zai te veul invloud kregen. On-
der het motto: Europa kin zien aigen zoak-
jes wel regelen. 
Dit nou, is volgens Witteveen nait meer 
meugelk. t Probleem is heur boven kop 
gruid. Doarom stelde hai veur, dat landen 
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as Brazilië, China, India en bv. ook Ru-
slaand, heur overtollege geld beschikboar 
stellen aan t IMF. Din kin t IMF Europa mak-
kelk helpen om de geldproblemen op te löz-
zen. 
Din huiven de landen, dij nou mit piene en 
muite börg stoan mouten veur 
lainens aan bv. Griekenlaand, nait meer 
börg stoan en kinnen ze zok weer mit heur 
aigen begroten bezeg holden. 
 
Deurdat din  alles over t IMF lopt, komt er 
rust op de kapitoalmaark en op de effekten-
beurzen en duren ook de beleggers weer 
geld beleggen op de beurs. Banken kinnen 
din weer geld uutlainen veur bv. hypotheken 
en kinnen mekoar din weer vertraauwen, wat 
ze nou nait doun. 
Wat Witteveen doar veurstelde haren de lan-

den van Europa al veul eerder oppakken 
mouten. 
Haren ze mor eerder IMF vertoald in: 
“Ik Moak Fouten”, din was de boudel woar-
schienlek nait zo uut d’ haand lopen. 
Allain….d’ervoaren leert, dat de mìns voak 
nait holpen worden wil. 
Hou voak hebben we nait heurd, dat er in 
d’haand van n gulle gever beten wer? 
 
Kredietkrises is dus nog nait oet de wereld. 
Gezond verstaand komt voak pas noa veul 
slechte ervoarens!! 
 
George Petzinger 
16-10-2011 
 

 
 

Swieneboudel 
 
Lammechientje - ons nuver hangbuukswientje 
en Lammetinus – dikste swienebere uut t Swieneparredies 
hebben n swienekotje kocht - votgeliek om bocht 
Joa, laifde is blind –  
mor van Lammetinus wil Lammechientje wel heul geerne 
n leutje preukselpobbe – n japperdgat – n swienedeerne 
Laifde is wel duuzend bottervogeltjes in t lief  
Mit ook bloud – swait – en n troan 
Mor aan zied van heur Lammetinus 
Vuilt zie zuch n melaifkeblözzem in zunne -  
en schierder as dij zulverwidde - mor o zo eelske pronkske-swoan  
Op n zwoule zummerdag in t Swieneparadies 
brulofklokskes – veur t swientjesbruudspoar 
nander eeuweg traauw verzeggen en: verzegd is verzegd  
veur altied - wis en zowoar – Lammetienuszwoar  
t Swienesprookje is aangoan en snoetjeknovvelraaize is begonnen 
mit daansmuziek van zwaalfkes, iempikkertjes en muskes 
en slieren van gold en zulver en op-wind-suzende bellonnen 
Lammetinus – miedunkt dat e meschain veul waarken mot 
Lammechientje het ja n wens: 
Heul veul leutje loopswientjes in heur aigenste swienekot 
 
Eerstkaans leven zie modderg en bragelg  
onbestekkelk en knorgelokkeg - votgeliek om bocht 
onder Swieneparredieselke blaauwe locht 
 
Joyce Bodewes 
n Schiere vraidag in oktober 2011 
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Woarom? Doarom!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Daarom?…. Is gain reden; zegt man doch 
mainsttied. Mor der mout doch wel n oor-
zoak of reden wezen, veur aal wat der in 
ons noaste of wiedere omgeven beurd. 
Zukswat komt doch nait zo mor oet locht 
valen? Achteròf is voak n bult verkloarboar. t 
Kin ja nait aaltied n ongelok, of stom touva-
leg wezen. Gain mens is veur t (on)gelok 
geboren. Aigen verdainste?; touvaal?; nood-
löt? Woarin mouten we nou leuven?  
Woarom? …. Binnen mensen op dizze eer-
de komen? Tot meerdere eer en glorie van 
onze Schepper? Of noodzoakelkerwies van-
wege t aantelen? Onze olders hebben ons 
vanzölf - aal din nait vol vreugde - begrout. 
Gain van de borelingskes het der ja zalf om 
vroagd. Eerste kreten binnen din ok vervast 
gain vreugdeklaanken west. n Vrömde, kol-
de, aangstaanjoagende wereld is t, dij heur 
of hom begrout. Doch blift t aaltied n meroa-
kel. Oplochten, veuraal noadat bleken is, dat 
alles dik in odder is, zowel mit mouder as 
kind - aal der op- en aan zit - en t wieders 
zond lekt; is der reden tot grode dankboar-
haid.  
We hopen, dat we der mor laank van mag-
gen groalen. Mor dat hebben wie ja nait in 
aigen haand. In broeklain geven en kregen! 
Veur goie, mor ok mindere tieden. In veur-, 
mor schaande genogt ok wel ais in tegen-
spoed. Mit hopelk meer laif as laid. Ok zit in 
elk begun t ende al besloten. Dood en leven 
heuren bie mekoar as kop en munt; yin en 
yang. t Blift aaltied n kompleet roadsel, woa-
rom d’aine vraauw - al din nait veurzain – 
votdoadelk in verwachten rakt, meschain 
wel van bèrreplaank of aan, en n aander 
noa laank wachten en veul onderzuiken, 
voak oet nood, noa n aantal mishottjede po-
gings; veurgoud hoop op gezinsoetbraaiden 
opgeven mout. En wat te denken van al dij 
vraauwlu – wichter voak nog– dij t kind (nog) 

nait willen en t doardeur (loaten) òfdrieven, 
of ter adoptie aanbaiden? 
Woarom? …. Is alles in dizze wereld zo on-
geliek verdaild? Hebben paardie lu zowat 
helfte van tied kommer en kwel? Komt som-
mege lu financiële aarmou mor nait te bo-
ven? Blift het stoer, aaltied mor weer vernijs 
èndjes aan mekoar te knubben, terwiel bie 
sommege aandre lu schienboar zomor t 
geld binnen blift stromen.  
Over gerechteghaid proat! Waaraan hebben 
wie dizze verdaildhaid in soamenleven ver-
daind? Elk het doch t zölfde recht op n 
mensweerdeg bestoan? Hebben zie me-
schain wat onmis doan, of het man dit aans-
zins over zochzölf òfroupen? Of mouten we 
dit raangschikken onder t heufdstok “kloare 
pech”? 
Woarom? ….Heerst der in bepoalde laan-
den zowat aiveg en aaltied oorlog. Is der 
zowat nooit n tied van - of zicht op – vree? 
Stoan paardie volken aalsmor vannijs me-
koar noar t leven. Binnen der doagelks mil-
jounen ontheemden op vlocht, of mouten ze 
bivakkeren onder mainst erbaarmelke om-
staandegheden. Onschuldige manlu, vraau-
wen en kinder.  
Woar is t laand bleven, woar laiwe en laam 
vredeg noast nkander leven konnen? Woa-
raan ontlainen terroristen t recht op heur 
verschrikkelke gedou? Wenneer komt er in t 
haailege laand endelk ains Vree? 
Woarom? ….Roaken zoveel mensen, veu-
raal jongern, zodoaneg mit heurzölf en aan-
dern in knubbe, dat ze mainen haard te 
mouten schoppen tegen bestoande odder 
deur overmoateg alkoholgebroek; drugs; 
allerhaande vörms van krimenoalitait en 
aander excessen en hiermit voak gepoard 
goand zinloos geweld? Zie hebben weelde 
en welvoart ja aan t gat hangen, mor waiten 
ogenschienlek nait, hou doar mit om te 
goan. 
Woar ging t mis? Wel of wat is der as schul-
dege aan te wiezen? Wel is veur aal dij noa-
reghaid verantwoordelk? n Teveul aan 
buusgeld; betoalde bieboantjes; thoessi-
tuoatsie: – inkomplete femilies - waarkende 
mouders – gebrek aan echte aandacht, be-
langstellen en tied – (sleudelkinder!); tot diz-
ze hedendoagse oetwozzen? Hou kriegen 
we menskhaid weer in t goie – algemain ap-
septeerde- spoor? Woar binnen de algemai-
ne nörms en weerden bleven? 
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Woarom? ….Is er zoveul krimenoalitait in 
wereld? Onvree mit homzölf, alles en elke-
nain; nieds t.a.v. aandern, dij t (voak schien-
boar) veul beder trovven hebben? Binnen 
wie mit nkander, t spoor n bedie biester 
roakt? Hebben we teveul buusgeld, van dij 
gevolgen, dat benoam t jonkvolk nait wait, 
wat e doar van gekkeghaid zoaal mit doun 
mout? Vreten ze doarom zokse roare dingen 
oet en zetten ze t dure geld om in draank. 
Zoepen ze as n krieger op t oorlogspad. 
Hebben we t zo goud, da’ w dij weelde van 
onze welvoartsstoat nait velen kinnen? 
Binnen wie zo verwend deur t bezit van t 
eerdse sliek, dat wie aal veurdailen van onze 
gaistelke- en eerdse verworvenheden 
vergeten binnen? Worden we deur t “ 
wereldvenster “ – d’ alensoverheersende 
tilleviezie en (internet) computer - zo 
‘brainstormd’, dat we waarkelkhaid oet t oog 
verloren hebben?  
Woarom? ….Lieden miljounen mensen op 
dizze eerdkloot aan: aarmou, honger en 
dörst? Roaken er doagelks zoveul lu heur 
boantje kwiet? Is der bliekboar gain enkele 
regeren in stoat t tie blievend te keren? Zain 
zie – ondaanks schone beloftes - gain kaans 
n ende te moaken aan aal dij bekende en 
deur elks zo verfoeide wantoustanden; widde 
boorden krimenoalitait – fraudes; omkopens; 
chantoages; drugshaandel en –gebroek; 
moord en doodslag; vandoalisme; daifstal; 
korruptie en aander “braandheerden“? 
Woarom?…. Lopt ain op de vaar huweleken 
spoak? Woar is traauwbelofte bleven, as we 
t bliekbaar bie elk zuchtje tegenwind al òf-
waiten loaten? t Zo gaauw nait meer zain 
zitten en t ‘huwelksbieltje’ der bie dele smie-
ten? Waiten wie ons mit welvoart en wel-
staand gain road meer? Mouten wie zo neu-
deg as echtpoar aalbaaiden waarken, mit dij 
gevolgen, dat wie sikkom gain tied meer 
hebben veur mekoar? Wat doun we mekoar 
en onze kinder aan? Zo binnen we doch nait 
traauwd? Woar is ons verantwoordensgevuil 
bleven? Woar belofte van aivege traauw, in 
veur- en tegenspoed? Huweleken worden in 
hemel sloten, wordt der wel ais zegd, mor 
woar blift din dij Allerhoogste traauwambte-
noar? Woarom let HIJ dat aal geworden en 
grep HIJ dij echtbrekers nait bie schammel-
hakken? Geven we nait meer genog om me-
koar en kaizen doarom te rad weg van min-
ste weerstaand. Aan ovrege betrokkenen en 

in t biezunder kinder wordt schienboar 
naauw docht. 
Woarom? ….As we bovenstoaande faiten 
consteteren en erkennen; t aalmoal zo ofge-
mieterd goud waiten en t zo groag aans zain; 
kinnen wie der mit ons altmoal din echt niks 
aan veraandern? Blieven onze ogen sloten 
oet: aangst; aigenzinneghaid; zölfzucht; on-
verschilleghaid; gemakzucht of apathie? 
Loaten we daarom alles mor geloaten – lied-
zoam - over ons heen glieden? 
Woarom? ….Gunnen mensen mekoar t licht 
in de ogen asmangs nait? Nieds, op aal wat 
n aander het? Kikt menneg oog aaltied noar 
d’aander? Is andermans gras nog aaltied 
veul gruiner?  
Willen of kinnen we n aander nait goud be-
griepen? Willen we aalsmor t zölfde of meer 
as wat n aander het? Zo ontevree, mit wat 
we zölf zomor kregen hebben, of is t schier 
òfgunsteghaid? Aigen verdainst is t ja nooit! 
Dankboarhaid is mainsttied wied te zuiken.  
Woarom? ….Meten lu schienboar mit twij 
moaten; is t oordail nait geliek; droagen ge-
lieke munneken nait dezölfde kappen? 
Mout de aine mens staarven in ploats van te 
maggen leven, in tied dat paartieds n aander 
zo geern goan wil? Zellen we t nait meer aan 
onze Grote Hemelse Regisseur over loaten 
mouten en pebaaiern veuraal ons aigen 
stroatje  te schrobben? Verkloaren kinnen 
we loop van zoveul dingen ja doch nait!  
Woarom? …. Moaken wie ons aaltied zo 
drok om onbelangrieke zoaken? Kinnen we 
onze toumeten tied nait beder besteden? 
Vinden we t zo stoer, ains sorry te mouten 
zeggen? Willen wie nooit minderman we-
zen? Mout het laifst onze aigen hoane keu-
neg blieven kraaien?  Mouten wie zölf veu-
raal volop in belangstellen stoan? 
Woarom? …. Mouten paardie lu leven mit n 
sikkom ondroaglek verdrait? Kinnen mensen 
zo min vergeten en bovenaal vergeven? Ligt 
schuld nait bie elk van ons? Binnen we t par-
redies; de zundvloud en toren van Babel, 
allaank vergeten? Is onze sproak op zoveul 
terraainen nog aaltied verward? Zegt de ains 
aan ons beloofde regenboge ons nou gain 
sikkepit meer?  
Woarom? …. Maggen mensen nait aaltied 
soamen old worden? Worden ze zomor on-
verwachts oet nkander rukt deur zaikte of 
aander meleur, woardoor aine bevubbeld 
noar n zaikenhoes of nog aarger n verpleeg-



 19 

hoes mout. Of deurdat aine komt te overlie-
den; mit voak n bult zörgen veur achterblie-
vers; liggoamelk, gaistelk of financiëel. 
 
Woar kinnen we antwoord kriegen op dizze 
en nog n haile bult aander vroagen? t Grode 
‘woarom’ blift ja n open vroage, woar gain 
mens n òfdound antwoord op wait. Elks 
mout zien aigen doarin vinden, as e der mor 
nait onderwegens bie verdwoald.  
Of vroag k meschain noar t bekinde pad?  
 
Roel Sanders 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Òfschaid …. van de Kapitän. 
 
In de joaren viefteg haar ik n Opel Kapitän 
van t geboortejoar ‘52. Zoas k in n veureg 
verhoaltje al schreef; n lekker ding! Hail 
rustege motor, Fl. 12,50 belasten in drij mo-
and en veur n tientje n volle tank. Mout je 
nou ais om kommen! 
t Is moandag en zoas òfproat binnen wie 
onderwegens noar d’automaart in Stad. 
Wie, bennen dizze raaize Derk, Puck, Bon-
zo en mien persoontje; laifhebbers van alles 
wat mit auto’s te moaken het. 
Veur mie wordt dit n swoare raaize. Ik heb 
besloten om mien ‘traauwe Kaptein’ te ver-
batsen en omdat e hier en doar wat goaten 
in de pokkel het, is d’automaart n oetste-
kend stee om te sloagen. 
“Aiweg zunde, dast hom vot dust, hai lopt as 
n naaimesientje”, zee Bonzo en ik wer der 
nait zekerder op, of k hom wel weg doun 
mos…..  
Mor dou wie in Stad t Damsterdaip op re-
den, wos k t weer zeker: Hier mout t wezen. 
Wat n volk, vandoage! Dat gait lokken! Aal-
gedureg kreeg k bezuik van n sjacheroar, 
mor zoas aait, braken ze hom tot op t droad 

of en begon ik te twieveln, of k der wel goud 
aan doan haar… 
In ieders geval, wos ik, dat pries oareg zak-
ken mos, wol ik hom hier slieten. Van vaar-
honderd den mor noar drije…? Dat scheelde 
wel. n Ol voelderd, mit n board van zeuven 
weke was al drij moal langs kommen en dee 
zowoar n bod van honderd doalder! 
“Dat is veuls te min”, zee Puck, dij ondertied 
n olle plof kocht haar en an t oetzuiken was 
of dei in de koffer paaste. 
t Wer elf uur, haalf twaalf en wie dochten 
der over om noar hoes te goan. Puck pakte 
zien plof op en schoof hom mit t achterènde 
in de kovver. “As t n stokje taauw hest, zet ik 
t stuur vast, den kin der niks mit gebeu-
ren……” 
“Doar komt dij draanksteern weer aan….. 
nait meer op in goan.’, was zien remedie. 
Hai zag t aankommen…. Auto vot en 
den…? 
“k Geef die twijhonderd gulden”, zee de 
draanksteern. Dou ik zag, dat e op zien bai-
nen sikkom nait stoan kon, zag ik mien 
kaans. 
“Twijhonderdvievenzeuventeg’ was mien 
antwoord en der vot achteraan: “As t n kerel 
bist, den pakst nou deur… dit is dien leste 
kans!” 
“Twijhonderdviefteg den”, sputterde hai. 
“Gelok!” 
“Dat kin nait”, ruip Puck, ”leste bus en train 
binnen al vot. Hou kommen wie thoes? 
Enne. Woar mout k mit dij plof hin?” 
“Pijp is nog nait vot, regel t mor mit hom. 
Zeg hom mor, dat e over Scheemde rieden 
mout.” 
Wie konden maarken, dat t al oardeg loat 
was… Hoogoet nog zo’n twinteg sjachero-
ars stonden nog wat te kwakken en haren 
lol mit n stok of vaar wilde wieven, dij nog 
geern n poar buutssinten pakken wollen. 
Twije luipen op ons of en haren al gauw 
deur, dat wie gain sjoege gaven. 
Wel kregen zai de Galliballi in de smiezen, 
dij ik aait op d’houdenplaanke liggen haar. 
En dou ging t loos! Mit t houdje op kropen 
zai op t dak van de Kapitän…. 
“Draanksteern” kreeg nou n auto, woaras 
hai wel n volkstoentje van moaken kon. In n 
deuke van rond 80 cm kon hai – mit wat 
swaarde grond der in - zo zien praaien po-
ten. 
De sfeer wer der nait beter op. Puck haar 
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zien plof bie zien bruier stald, mor mos hom 
doarveur eerst oet bèrre bellen! 
Pijp haar t der nait op begrepen, dat e n om-
raaize moaken mos over Scheemde….. 
“Hou laank ben k den wel nait onderwegens?” 
n Poar handeloaren gingen op de veste. t 
Gong der gewoapend aan tou! 
Pijp kreeg t der benauwd van en zee: “Vot 
den mor. Instappen en wegwezen.” 
Wie blied! Al was de roemte in de Hilmann 
nait om over te snaren. 
Gelokkeg konden wie der onderwegens aal-
gedureg n moal oet….. Wotterslaange lekte. 
En t motortje sluig aalgeduureg òf.  
Mit n vleske even noar t sloot en… “Even 
steuten” was Pijp zien devies. 
Vlogen wie normoal in zo n drij ketaar noar 
Stad, dizze raaize wer t wat laanger. Om vaar 
uur reden wie Scheemde in! “k Goa nait meer 
op bèrre”, zee Bonzo, “mout om haalf zesse 
de kroane al weer draaien loaten! k Leuf da k 
mie n oetsmieter bak en den mor richten Delf-
ziel goa.” 
“Ik doek der nog wel even in, ken nog wel drij 
uurkes pakken”, zee ik. 
“Tot vraidagoavend.” 
MOI!!! 
 
Klaas van Zonneveld 

 

 

 

 

 

Doe 

zugst mie nait meer 
rokst mie nait meer 
vuilst mie nait meer 
bist allain nog woorden 
bist allain nog stem 
zunder ogen 
zunder neuze 
zunder handen 
bist n proatend nummer 
op mien GSM 
 
Henk de Weerd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat mout in t Dagblad 
 

Van Kreuzes internatsjenoale korrespondint – 
Is dij nijmoodse techniek aiglieks wel zo nij-
moods? En wel het dat din aal opbedocht? 
D’olle grootmachten mainen dat zai t aal uut-
vonden hebben.  Moar in Grunnen waren ze 
heur tied t wiedst in t veuren. 
 
Van t Russiese persbero TASS kregen we dit 
bericht: 

 
 

D’Amerikoanen konden doarbie nait achter-
blieven, vanzulf. n Zetje loater kregen we van 
t persbero AP din ok n berichie van wat ze 
doar vonden haren: 

 
 

Din hebben ze vervast nog nooit van Grun-

MOSKOU - Bij opgravingen in de Russi-
sche bodem tot op een diepte van 100 
meter hebben Russische wetenschap-
pers resten gevonden van koperdraden, 
met een geschatte leeftijd van 1000 jaar. 
De Russen trokken hieruit de conclusie 
dat hun voorouders reeds 1000 jaar gele-
den beschikten over een koperen com-
municatienetwerk! 

NEW YORK – In navolging van recente 
Russische opgravingen is in de Verenig-
de Staten het initiatief genomen tot nieuw 
archeologisch onderzoek. Daarbij hebben 
de Amerikaanse wetenschappers op een 
diepte van 200 meter resten van glasve-
zels aangetroffen. Deze vezels bleken na 
onderzoek zo'n 2000 jaar oud te zijn, 
waaruit de Amerikanen concludeerden 
dat hun voorouders reeds 2000 jaar gele-
den een zeer geavanceerd digitaal glas-
vezelnetwerk in gebruik hadden. 
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nen heurd en binnen ze der wizze nog nooit 
west. Want as der ain veuruutstrevend volk 
is, din binnen t de Grunnegers.  Lest binnen 
waitenschoppers bie ons in de grond aan t 
groaven west. Ze hebben tot op n daipte 
van 500 meter totoal hailendaal niks von-
den. Ze konkludeern hieruut dat 5000 joar 
leden d’olle Grunnegers al n DROADLOOS 
netwaark haren! 
 
Mit dank aan Gerrie Schaank veur t  
deursturen van n droadpostbericht. 
 

 

N 
ijmoods 
 
 

 
Op mien stukkie in de veurege Kreuze heb k 
nait veul reaksies kregen. 
 
Marten van Dijken haar n poar woorden. 
Veur downloaden vindt hai dat we ook  
ophoalen bruken kinnen. Waorom ok nait, 
dat is ja sekuur wat je doun. Veur website 
bruukt hai mainsttied webstek. Veur stofzoe-
ger het e ook n woord instuurd: hoelbezzem. 
 
Din haar e nog aine, woar in t Nederlaands 
meschain nait ains n woord veur is. t Holtje 
dat je bruken op de lopende baand bie de 
kassa in de supermaarkt om joen bosschop-
pen te schaaiden van n aander zienent: 
miendienje. 
 
Hou gaait dat mit t ‘vergrunnegsen’ van lain-
woorden uut vrumde toalen? De regel schrift 
veur, dat Engelse woorden net zo schreven 
worden as dat d’Engelsen doun. n Compu-
ter  wordt gain kompjoeter, moar blift com-
puter.  
 
Veur wordt aandere toalen wordt dij regel 
nait bruukt, doar kin je gerust mit doun wat 
je willen. In t verhoal ‘Gierst’ van Be Kuipers 
(Kreuze 32) binnen je komestiebels tegen-
kommen. k Heb der noar zöcht in t buuts-
woordenbouk van Siemon Reker en in de 
dikke Ter Loan, baaide ston t nait in. k Heb t 
aan Be vroagd. Hai haar nait noakeken of t 

bestoande woorden waren en meschain 
haar e ze zulf opbedocht. k Heb gain Van 
Dale in huus (mout k mie aiglieks wel ko-
pen), dus k heb even googled en ik las:  
Comestibles-  
1)Fijne eetwaren 2) Verduurzaamde levens-
middelen.   
t Is n Fraans woord dij in t Nederlaands ook 
bruukt wordt. As je doar komestiebels van 
moaken, is dat gewoon goud. Moar wat bin-
nen dat aiglieks, fiene eetwoaren? t Zel wel 
gain stamppot mous wezen. 
 
In t bouk Zuvere kovvie van Bert Uil, mit ver-
hoaltjes over Appie en Geeske Stainhoes, 
komt aargens t woord piepkekwiele veur. 
Onderaan de bladziede staait de vertoalen. 
k Heb t zulf nog nait lezen, dus ik wait t nait 
sekuur, moar dat schient gelatine(pudding) 
te wezen. 
 
K Schreef in Kreuze 32 dat k nijmoodse 
Grunneger woorden verzoameln wol, as be-
gun van Kreuzes Nijmoodse Woordenlieste. 
Meschain goa k doar nait mit aan loop, want 
der is n opdroads Grunneger woordenbouk, 
woar je olle en nije woorden veur insturen 
kinnen. Bert en Rob van Vondel binnen as 
‘Popko’ in september mit de webstee be-
gund, joe hebben t vervast wel zain of heurd 
op Noord. Kiek moar es op  
http://www.groningerwoordenboek.nl/. 
 
Bert Wijnholds 
 

 


