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Veujoar
Veujoar, lente, wat is dat
k Heb aans nog nait as regen had
t Liekt potjandorie haarfst ien maai
En k bragel tot aan enkels deur de klaai
k Wor tureluurs van aal dij regen
n Fersounlek mens kin doar gain moanden tegen
Laiver vandoag nog emigreren
As doaglieks griep of n kolle te riskeren.
k Wil noakend ien zun bie datteg groaden
En zwimmen of surfen en pootjeboaden
Ik bin t verdorie meer as zat
As weerman over dij deprezzies prat

Senior
n Hoogbejoarde
Joargetieden trötseernd
Vanóf t eerste levenslicht
Verbonden mit d’oarde
Nog nooit veur n störm bezweken
Let hai nou van zich spreken
As n hoogbejoarde

Goie zin
Ik kwam heur tegen aan d’Oosterhoaven.
En of k t groag wol, of dat k t verwachte.
Mor hail even haar k t idee
as of ze noar mie laagteI
Ik kon heur nait en zai mie net zo min.
Mor wat ik wel hail zeker wis.
k Haar haile dag weer goie zin.

Vitoal
Zien kruun dij is nog lang nait koal.
Al is t wel n hoogbejoarde.
Hai is t olste van ons mitmekoar.
Mit worrels daip ien d’oarde.
Hai staait ien de Notoarestuun.
Dij beuk zo stoer en groot.
En schient de zun ons baiden op kruun.
Din denken we an leven en dood.
Joop Klompien

Sundoagse sport,
vlinten en asfaalt
Ik mout kaizen. Klappen veur de
lopers van de Klap tot Klaploop op
Knoal of de kiekkaaste inschoakeln en mit n pude chips op t lief
noar Parijs-Roubaix loeren. Nait
kaizen kin ook! Eerst de Klap tot
Klaploop, doarnoa t fietsen.
De weg taaistert de schounzolen van de wedstriedlopers. Gekwiel. Gestin. k Stoa langs de
kaande van de stroade. Ik kiek noar t asfaalt.
Schier, glad asfaalt, strak aanlegd, doar runst
lekker overhin. Hou mui j’ook binnen, kinst ter
hoast nait over strukeln.
In de doagen veur de Klap tot Klaploop zag k de
lu van de gemainte de leste hobbels en bobbels
votwaarken. Dailen van de weg kregen nij asfaalt, scheuren wuiren vuld mit swaart teer. n
Schiere, spaigelgladde weg is n goie rekloame
veur n gemainte.
Vanòf t stee woar k tegen de leunen van de
brogge hang is t nog viefhonderd meter noar de
finish. De leste lopers kommen veurbie, ze goan
veuruut mit schaive vouten en pienleke scholders. t Is meer gengeln as runnen. In de bochte
noar d’Esperantoloane staait n Shantykoor haard
te zingen. De moat van t jaalstern akkedaaiert
nait bie n runnende twijvouter, t heurt as n plof
dij nait op gang kommen wil.
In de wiedte zai k mien jonkste zuster. Ze het
nog achthonderd meter asfaalt en n soeze wind
veur de koezen. t Is gain runnen meer wat ze
dut, ook gain lopen of wandeln, t is kroepen en
hinkeln in ain bewegen. Ze gaait hoast nait
veuruut. Achter heur rieden vaar bussies van
ploatselke gerazies vol mit oetvalers. Ze prat mit
de bierieder in t eerste bussie. Ze tokselt nog n
poar meter deur, ze stopt, dinkt n poar tellen
noa, en stapt stief van de piene in.
Gliek noa t leste bussie krigt de weg n beste
beurt. Eerst t roege haandwaark mit n bezzem
van takken, doarnoa kommen de veegwoagens.
t Is zundagmiddeg haalf drij. n Tied woarop n
wielrenner jeukerij krigt. Ik gengel noar huus,
honderd meter vanòf d’iezern brogge.
Ik dou de kiekkaaste aan, k nuzzel mie in n lekkere stoule, de pude chips blift in de kaaste.
Zeuven wielrenners rieden over n weg mit klinkers. Fiefteg meter achter ze jagt n roazend peloton. Over twij kilometer kriegen ze stroke zeuventien van Parijs-Roubaix veur de roadens. t
Bos van Wallers. t Is der aaltied drok. De kiekers
kommen tiedens dizze wedstried nait veur glad
asfaalt, ze willen n weg zain mit vlinten, t laifst

4

schaif deur nander. De weg deur t bos is schier
moakt. De slimste koelen binnen deruut en de
baarm ligt ter goud bie. ’t Bos is om deurhin te
rieden, nait om te mietern,’ war t beschaaid van
d’organizoatsie. Langs de kaande holdt n kerel n
swaartwit spandouk in de locht mit rekloame veur
n bedrief in grond- en sleupwaark. In tied dat de
renners over de vlinten rieden, joekseln d’aarms
en de scholders haard hin en weer. Vaarentwinteghonderd meter bozzeln over stainen en groes
uut de tied van Napoleon. In dij joaren zat asfaalt
nog nait in d’hazzens van de mins.
n Poar kilometer wieder holt de Grunneger renner
Riekent van der Veen in ainen n haand in de
locht. De stainen binnen de boas over zien fietse.
t Stuur is òfknapt. Hai slentert nog drij meter op
zien fietse zunder stuur en vaalt overzied tegen t
minne wegdek.
Van der Veen blift doezelg liggen en begunt te
grienen. Zien linkeraarm staait hoaks op
t liggoam. Aander renners, motorrieders en auto’s
broezen mit veul lewaai veurbie. De renner uut
Grunnen is t nijs van de dag: ‘De kerel zunder
stuur.’ En hai wait dat e in n ambelaanze wieder
mout over de roege, schaive vlinten. Hai zugt zok
vandoage nait terogge in d’oetslag van ParijsRoubaix.
Ik kiek noar buten en zai n lege stroade mit
dranghekken dernoast. De sundoagse sport is
mörn vleden tied. t Nije asfaalt op Knoal is veur
d’auto’s en de vlinten van Parijs-Roubaix veur de
Franse boeren.
Erik van der Veen

Laand van gold
Doe denkst weer aan mie
Bie een westenwind
In t veld mit waait en hoaver
Doe vertelst de zun
Aan zien blaauwe lucht
Dat wie lopen in t laand van gold
Zie nam heur laifste mit
Veur n körte dreum
In t veld mit waait en hoaver
Mit heur hoar al lös
Vuil zie in zien aarms
Om heur tou t laand van gold
Wilst doe bie mie blieven
Wees mien laifste laif
In t veld mit waait en hoaver
Wie vergeten de zun
Aan zien blaauwe lucht
As wie liggen in t laand van gold
Vuil de westenwind
As dien laif heur oam
In t veld mit waait en hoaver
Zai trilt in dien aarms
As dien mond heur vindt
Om joe tou t laand van gold
Ik wait, ik heb nait voak wat touzègd
En beloften heb k ook wel es broken
Mor ik zweer in de tied dij ons blift
Lopen wie soam deur t laand van gold
Lopen wie soam deur t laand van gold
Joaren gingen veurbie
Sunt dij zummerdoagen
In t veld mit waait en hoaver
Kiek de kinder speulen
As de zun verdwient
Om heur tou t laand van gold
Doe denkst weer aan mie
Bie een westenwind
In t veld mit waait en hoaver
Doe vertelst de zun
Aan zien blaauwe lucht
Hou wie luipen in t laand van gold
Hou wie luipen in t laand van gold
Hou wie luipen in t laand van gold
Omtoalen van “Fields of Gold” van Sting
Henk de Weerd
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Haarm Stoetje

t Mout verdikkemie ok nait maler worren. t Is ja
onnuur welk gereudel nou weer deur dörp gaait.
Haarm Stoetje zol zoch tekört doan hebben.
Harregat, zukswat vaalt n mens op vrouge mörgen ja raauw op dak. Haarm mout zoch op
koustaalbeune verhangen hebben. Wel dut nou
zukswat? n Mens mout din wel slim oet odder
wezen. Hou is t meugelk! Man har ja alles wat e
zoch wensen kon. Waark, n mooi stee en n
pront wief. Sneu genogt gain kinder, mor dochI
te kloagen har e nait.
Haarm was aans gain roare kerel. Har aiglieks
mor ain scheel. Lusde meer as goud veur hom
was. Godgaanse dag luip e te kaauwen. Mond
ston bie hom nooit stil. Elke dag waarkte hij n
haile stoede achter de koezen. Vandoar zien
bienoam Haarm Stoetje. n Haile stoede – riekelk
besmeerd mit botter, vlaais of keze - nam e mit
noar t laand, woar n normoal mens n poar doage zat aan har. Mor dat dut nait ter zoake. Man
was schienboar aaltied en aiveg gammel. Aalsmor zag je hom tiedens t waark griepen noar
zien broodpude. t Kaauwfebriekje ston aiglieks
nooit eefkes stil. t Zol veur t oldske ja ok slim
ondankboar west wezen as e mit n pongel stoede weer thoes kwam.
Zo was t gain meroakel, dat elks aan hom zain
kon, dat Haarm n goud kosthoes har. Woog n
dikke twijhonderdtien pond. Boksem mos e over
t lief sjorren en hupzelen broeken, dat e nait op
blode gat kwam te stoan. Zien raive, woar e
schienboar slim wies mit was, höng under n
groot òfdak en har e de leste joaren nait aans
zain as in spaigel. Broekde zien kwoajong allènt
veur t woaterlozen. Geessien har heur boek der
zunder dat fertuut al meer as vol van. Kerel nog
aan tou, hou mos ze zun baarg vlaais op heur
verstaauwen? Aan kinder wazzen ze doarom
meschain wel nooit toukommen, of zol dat n
aander reden had hebben? Achter vrömde gerdienen is t min kaarzen eten. Wel zegt, dat doar
nait n bult woorden over valen of emmers vol
troanen oetstört binnen, veur en aleer zie zoch
altmangs doarbie dele legd hebben.
Nee, dat hoofdstuk ‘van bil goan’ was veur hom
al lang ‘voltooid vleden tied’. Overgens kwam ok

t woord ‘òfvalen’ in zien woordenboukje nait
veur. Hij kon t aans nog nuver handen. Huifde
nait n zet as hongerlap op hongerkaamp om
spiekervet te worren. n Moagverklaainen was
bie hom nog lange nait neudzoakelk. Vuilde
zoch wieders nog goud veerdeg. Al leverde t
zitten en veuraal t in t ind kommen hom bie toeren nog wel ains wat aksies op. Mor gain gesoes, Haarm Hebels stond nog mit baaide bainen en t lief veuroet op dizze eerde. Ogen keken wies wereld in. Lu haren der ja meer hinder
van as man zölf. En per slot van reken, mos hij t
er mit doun. Doar har n aander ja ok niks mit
neudeg.
Bakker Boels har t er mor goud mit. Ok t
oavendeten glee der bie hom meroakels in. Kon
ja sikkom nait zat, mor dat was schuld van t
wief, zee Haarm. Dij kookde bar lekker en zedde
t hom ja veur. In t ind von e t onfersounlek t bord
nait leeg te moaken. Dat kon e zien kokkie ja
nait aan doun. Geessien lagde din mor wat. Mog
der zölf aans ok wel wezen. t Was dat ze n bèrre van honderdzesteg centimeter braid haren,
aans mos aine der wel noast op grond liggen.
Haarm en Geessien, twij schommelkonten, wazzen lu mit n bult plezaaier in t leven. Loat t volk
mor soezen, zie huifden nait te zuiken, as ze
nkander ains neudeg haren. En per slot van reken wat het n aander ok mit n aander neudeg.
Zie haren in aalsgevaal genogt om bie te zetten.
Dokter wis t pad noar heur hoes amperaan te
vinnen. Terwiel in t noajoar n baarg lu der bie
liggen goan mozzen, göng scheel heur deur
voak veurbie. Goie kost göng der mit deur en
aaltied voldounde stoede veurhanden. Beder
aptaik was der in heur ogen ja nait. Zolaank zie
zo nog n pooske op eerdkloot blieven mogten,
heurden je t twijtal nait kloagen.
Wat nog veur t span in t vat zitten zol, was
veuralsnog n groot gehaaim, woar zie heur de
kop nait over wensten te breken. Kwam tied, din
zol ploage ok wel komen. Woarom je drok te
moaken over zoaken, dij zoch meschain doch
nooit veurdoun. Soam haren ze genogt dieverdoatsie en wazzen tevree mit elke dag dat ze
mekoar weer goimörgen touwènsen konnen.
Haarm Stoetje hoopte nog n haile tied zo soam
mit zien Geessien hin te goan.
En nou plotsklapsI Onveurstelboar! As n slag
bie helder hemel dizze ‘hemelvoart’. Dit was ja
van de rötten besnuvveld. Wel dut nou zukswat
en dat ogenschienlek altmoal zunder reden.
Teminzent, gain mens kon begriepen, woarom
Haarm oet t leven stapt was. Mos docht heur
wel goud maal in kop west wezen. Geessien
mout der per ongeluk achterkomen wezen, dou
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ze de hond zag, dij mit zien kaauwfebriekje
gaangs was. Dou ze noar boven keek, zag ze
heur kerel hangen op beune. Noaber Rieks, dij
op heur gereer der overtou kwam, har hom
lössneden. t Vuil aans nog nait tou mit Haarms
pestuur. Dokter kon niks meer veur hom doun.

De dood van Vera Reker (14)
Vervolgverhoal van Jan Huttinga

Man wat n boudel! t Volk was der recht befoezeld van. Wel har zukswat nou denken kind. t
Begroodde heur aldernoarst veur Geessien.
Gain pampiertje har e achterloaten, zo bleef
elkenain in t onwizze. Soam hebben ze Haarm
Stoetje noar t kerkhof brocht. Allerhaande proat
het d’eerste doagen vanzölf nog wel de ronde
doan. Gizzen dut aans mizzen en moakt gainaine wiezer. Gainent kon zoch indenken,
woarom Haarm tot dit besloet komen was.
Binnen t joar het zien vraauw t spul verkocht en
is verhoesd noar n dörp evenpies wiederop.
Roel Sanders

Vot goan oet dizze tied
eefkes streel k dien haand
t vuilt kold, nait goud
mit aal mien denk, zeg k
hou laif doe mie bist
mien haand gaait noar
dien ogen, fluuster dien noam
wat heb k die laif, in laand wied vot
luuster noar mie, luuster
sloet die in mien aarms
goud vuilt dat, hail goud
leef doch, k zel die waarmen
geft mie moud om te leven
nog ainmoal krieg k dien haand
nee, vuilt nait zo kold
goie raais wins k die tou
noar laand wied vot
aal mor roup k dien noam
dien oetkiek wat der nait is
mit verdrait zel k goan noar dij
stee, k wil dat nait, mor goa
mit laifde nuim k dien noam
wiswoar nait ontkommen
in heufd zel t hoezevaast stoan
veur aiveg in mien haart.
Anna de Vries-Maarhuis

“Ik heb niks doan. Ik heb der n rommeltje van.
Mor ik kin de kop der ook nait hòlden. Sieferboudel was meer wat veur Fedde en ik heb aaltied
geld tekört. Kerel van baank scheldt ook aaltied,
dat ik mien sinterij aans regeln mout. En zeker
dat van de hoeskes.Der kwam nog n keer gedonder van ze e.”
Ester luusterde noar t old mins en wreef heur
over aarm. “Taande, ik zel ais n weekend bie die
kommen en den willen wie dat boudeltje veur
aaid regeln. Ik kom binnenkört en dan moaken
we der n gezellege boudel van. Ik bin ook veuls
te laank aal nait meer op t aailaand west.”
Dubbeldam was aan t bellen en trommelde mit
zien vingers op toavel. t Ging hom nait snel genog. Hai haar nait noar t buro beld, mor haar
Flipje thoes te pakken kregen. Flipje zat achter
bie keukentoavel en schreef op d’achterkaant
van n broodpuut de belangriekste dingen op.
Hai haar n verfrommeld gezicht van de sloap en
zien hoar was n toezeboudel. t Was loat worden
en zien Katja lag nog tuzzen de loakens mit
doem in mond. Ze druig allinneg n tanga. Flipje
kon naargens aans aan denken.
“De man dij we zuiken hait Bertil Weerdena. Mit
zoon noam mout dat nait aal te moeilek wezen,
docht ik. Hai was hier mit Vera Reker op t aailaand. Leste moal allinneg. Dou het e t adres
van Vera opgeven. Bie dij keer doarveur staait,
even kieken Flipje, 45 Clementine Road, Maldon, UK. Hest dat mien jong? Magst ook nog
aan t Engels kwedeln. Zuik t oet. Moandag bin k
der weer en den wil k waiten van hou en wat.
Bertil Weerdena.” Hai stopte zien mobiel weer in
buuts.
Taande Sipke haar n pot kovvie zet en presenteerde oet n versleten trom. Ester smolt. Zaandmantjes. Taande Sipkes aigenste zaandmantjes. Der was niks lekkerder es dizze koukjes.
Oet taandes aigen oven. Ester pakte n koukje
en taande legde der votdoalek n twijde bie heur
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kopje. Dubbeldam keek noar de broene pladde
dingen en besloot dat t nait zo lekker kon wezen.
Hai glee vot in dat minne gevuil.
“Wat doun we der aan?” zee e nogal bot in aine
en hai schoof de koukjes op zied. Hai ging ongenoadeg de fout in. Ester vuilde, dat heur geluksgevuil dat ze op boot kregen haar, weggleed. De
magie was vot. Ze knabbelde heur leste koukje
op.“Wie pakken d’oavendboot en goan weer
noar hoes.”“k Heb logeerkoamer kloar en aans
mag je wel in ain van de hoeskes’, zee taande
Sipke opgewekt.
Ester schudde van nee. Ze kreeg n verniend
trekje rond heur lippen.
“Nee, wie pakken d’oavendboot. Mor eerst wil ik
nog in de Tureluur kieken.’
“Doar is veurvast niks te vinden, ik moak boudel
aaltied op vrijdag spic en span. En dou t hoeske
n moal n week leeg ston, heb k hom van boven
tot onder leeg had”, zee taande n lutbeetje
schuldeg.
Dut niks taande”, zee Ester Edens.
“t Is meer t idee. Den pakken we de boot en as
ik thoes bin, den goa k kieken wanneer ik n moal
n poar doagen bie joe kom. Ik heb nog n bult
vrije doagen stoan.”
t Hoeske leverde niks nijs op.
De zundag ging veurbie. Dubbeldam versluip
sikkom haile dag. Zien lamme gevuil was bie
hom bleven dou ze weer op vaste waal stonden.
Ester Edens luip de haile dag in n olde slobberboksem en trui en zat plat op t gat in koamer.
Middenmaank fotobouken. Ze haar gain tied om
te eten. Ze was op raais noar vrouger.
Philip Bakker was thoes mit zien Katja en as ze
nait op bèrre lagen, den zaten ze wat op baank
te snoetjeknovveln. Der ston wat te prutteln in
oven en ze keken noar n DVD. Dit was zundag,
docht Flipje. En de zundag is van mie.
Op moandag kwamen ze op tied biemekoar en
gingen weer veur t grode, widde bord zitten.
Dubbeldam keek Flipje aan en dij keek terug.
Ester stond veur t bord en prakkezeerde.
Bertil Weerdena en d’olde mevrouw Maria Sofia
Langqvist. Dijzulfde Bertil Weerdena en Vera
Reker.
“Woarom kwam dij Weerdena snaachts in d’Olderman State?” vruig ze.
Ze kreeg gain antwoord. Flipje zat veur zien
beeldschaarm en keek stoens.
Dubbeldam haar foeterd, omreden dat Flipje nog
niks oetvreten haar, noa t tillefoongesprek.
“Weerdena bin ik naargens tegenkommen. Gain
strafblad, niks te vinden. Ook gain auto op zien
noam. Engelse plietsie zel zuk over n haalf uur
melden mit d’eerste gegevens.”
Hai keek weer op t schaarm en zag dat der n

droadpostbericht binnen was.
Snel glee e mit zien ogen over t schaarm.
“Oh, ze binnen der nou aal. Clementine road in
Maldon bestaait nait.”
Dubbeldam gromde. Ester ging der bie zitten.
“Wat veur n gesodemieter om dij kerel te pakken
te kriegen. Flipje, alles, ale computerboudel is
tegenswoordeg koppeld. t Mout toch meuglek
wezen om dij man op te sporen.”
Philip Bakker nikkopte verniend. Hai trok zien
burostoul recht onner t gat. Dubbeldam hoalde
kovvie.
“Bingo”, zee Flipje dou Dubbeldam weer binnenkwam. “Ik heb hom. B. Weerdena, Achtergracht
65, Zandmolen.”
“Tou mor, Zandmeulen, woar is dat nou den
weer?”
“Bie Punthoezen!”, zee Flipje.
Dubbeldam wis eefkes nait of e bie de bok doan
wuir of nait. Hai wol grammieterg worden. Flipje
wuir wat te eelsk noar zien zin. t Wuir tied dat t
jonkje mor weer ais achterlichtjes ging controleren. Hai mos nog eefkes zo deur goan.
Hai keek Ester aan. Dij keek gloazeg veur zuk
oet en schudde wat mit kop.
“Dij wil ik vandoag nog spreken”, zee Dubbeldam.
Flipje gaf hom n oetdraai van n routeplanner.
Ester pakte jaze en tas en baaident stapten op.
Flipje bleef achter op zuik noar nog meer Weerdena’s of geliek wat der nog over dizze man bekend was.
Zandmeulen was n gehucht nait wied achter
Houwerziel en ze waren na n stief uurtje rieden
op stee. n Uurtje rieden woarin nait veul proat
wuir. Ester was nog aal foek over Dubbeldam
zien botte gedou op t aailaand. t Was n goie
jong, mor hai kon sums mit ain domme stek, de
boudel zo doodjoagen. En den speulde heur aigen netuur op en kon ze hom wel schaiten.
Ze reden Houwerziel veurbie en draaiden de
grode weg òf.
“Nou wordt t zuiken”, zee Edens. Ze tuurde op t
sedeltje dat Flipje heur mitgeven haar.
“Most eerst deurrieden tot aan n brugje en den
votdoalek stoef links.”
Dubbeldam dee zien best en draaide links.
“Dizze loan òf en den, ais kieken, ik schat zo’n
viefhonderd meter deurvoaren en den mout we
op de Achtergracht wezen. Wat n roare boudel.
Der is hier gain drup wotter te vinden.”
“Nee, mor doar stoan nog wel n poar hoeskes. t
Liekt der op, ofdat hier vrouger wel wotter lopen
het. Kiek ais noar dat streekje. t Lieken wel olde
viskershoeskes.”
Op n wit bredje dat in de baarm poot was, ston
mit swaarde letters: Zandmolen. Ze haren der
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nog noeit van heurd.
Bie nummer 65 stopten ze
en bleven zitten. Zo’n rommelpot haren ze nog noeit
zain. t Aarf rondom t hoeske
stond stampvol mit holt, dakpannen, stainen, old iesder,
auto’s, onderdailen van auto’s. Jan Rap en zien moat. Ze zagen vaarveloze
kezienen. n Veurdeur dij haalf open en schaif in
de hengen zat. Hege was aal joaren nait meer
knipt.
Ester stapte oet en luip veurzichteg noar ain van
de roamen en keek noar binnen. Dou luip ze
noar veurdeur en ruip wat. Der kwam gain antwoord. Ze draaide zuk om en keek noar Dubbeldam. Dij was oetstapt en keek. Hai zat op motorkap van auto. Ester trok scholders op en luip om
t hoes tou.
Dubbeldam keek rond op t aarf. Zoveul rommel
haar e van zien levensdoagen nog nait biemekoar zain. Wat n veurrecht om bie plietsie te
waarken. Zo kwam je nog ais aargens. Achter t
hoes heurde hai Ester proaten. Snel boande hai
zuk n weg middenmaank rommel deur.
Dou achter t hoes kwam, zag e dat Ester aine
vonden haar.
t Was n klaain kereltje. Hai druig n blaauwe versleten overall en op zien grieze hoar ston n alpino. Hai greep in buuts en huil der n blikken tromke oet. Mit zien graauwe vingers, dij aal joaren
gain wotter en zaaip zain haren, nam e n proemke.
Ester wol kokhaalzen, mor kon zuk bedappern.
“Ik hait Weerdena, joa juvver dat klopt. Staarker
nog. Ik dou mien haile leven aal van Weerdena
haiten. t Is aaldernoast. Joa, ik wait der van.”
“Mor joen veurnoam is nait Bertil?”
“Nee juvver, dat heb k aal zegd. Ik hait Bonte.
Bonte, Albertus Weerdenoa. Ik ken der ook nait
meer van moaken.”
Hai luit zuk zakken op n omgekeerde roeiboot.
Dizze boot zol nait wied meer voaren. Der zat n
gat in de bodem, woardat n grode mannenvoest
deur kon. t Muik ol boas niks oet. Hai trok n poar
spoanders oet de bodem en spijde n broene
stroal deur t gat.
Ester draaide zuk om. Dubbeldam nam t over.
“Wie hebben dit adres opkregen. Achtergracht
65, Zandmeulen. Hier zol wonen Bertil Weerdenoa. Heb je ook n paspoort of zukswat? Nou wil ik
toch wel ais waiten, hou ofdat dit hier zit.”
De man luip t hoeske binnen en Dubbeldam luip
achter hom aan. Doar haar e votdoalek spiet
van. Binnen hing n lucht, dij aine oadem
òfsneed. Dubbeldam telde wel 60 katten. Ze zaten overal en t slimste was, dat ze hom aalmoal
aankeken. Twij koaters muiken n kromme rug en
bluizen. Alles in de roemte was beschoadegd.

Overaal hingen flarden aan. Behang was
bekraabd. Stoulpoten en toavelpoten. Houken
van kaasten en deurposten. t Was aalmoal n
kraabpoal veur de katten. t Grieze olde manneke
schoof drij dikke koaters overzied en trok n loa
open en trok der n stoapel pepier oet. Drijkwaart
dwarrelde noar grond. t Leek wel n goochel-act.
Groots huil Bonte Weerdena n riebewies teveurschien. Dou vuilen de leste bladjes pepier ook op
grond.
Dubbeldam nam t riebewies aan en luip op n
drafje noar boeten. Hai stikte zowat van de ammoniaklucht. Dij katten megen overaal in hoes,
dat kon nait aans.
Ester bekeek t roze vod en nikkopte wat. Ze gaf t
deur aan Dubbeldam, dij nait ains de muite nam
om nog goud te kieken.
Dubbeldam nam n grode zinken emmer en draaide t ding om. Hai nam n stuk spoanplaat en legde dat op schaarpe raand. Dou ging e zitten en
foevelde net zo laank dat e mit rug tegen muur
zat. Ester Edens bleef stoan.
“Wait je den ook van n Bertil òf?”
Jan Huttinga

Mouderdag.
Moeke blief nou mor lekker liggen
Ik mok veur die n kopke thee
Een zaacht kookt aaigie en stoet
De kraande van guster en ik ben tevree
Omstandig mit dainblad bie trap op
Zunder te graimen zet ik bred op deel
Deur van sloapkoamer op n kier in t haalfdonker
Zel ze nog sloapen t haart klopt in mien keel
Bred op heur nachtkastje noast de laamp
Heur ogen goan open en ze laagt zo laif
Ik geef heur een smokje… moeke bist wakker?
Moi mien laiverd wat bist ook n slaif
Ze gaait zitten en pa knippert tegen t licht
Wat hest ommaans, t is zundagmörgen
t Is mouderdag, waiten ie dat nait
wie mouten de haile dag veur heur zörgen
Ik loop deur de schoefdeuren van t zaikenhoes
Ze kin mie nait meer mor t is mouderdag
Een deus sokkeloatjes heb ik in buuts
t Was de leste keer dat ik heur zag
Cor Uildriks
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Billy is t ainegste Ikea-meubel bie mien in huus
en dat blift zo, want de Zweden hebben niks dat
in de stiel van mien inrichten paast. En de winkel
is mie veuls te groot. As k wat hebben mout, huif
k doar nait zuiken goan.
Ikke, joa? Ikke, nee!
Bert Wijnholds

Ikke, joa?

t Is nou of hail nooit

Van winkeln wor k kriegel, wor k seupel en roar
(dat is wel n goie tekst veur n laid!).

t Is nou of hail nooit
vaast hol ik die
geef mie n doetje
blief nou bie mie
Mörn hemmen wie
allain mor spiet
t Is nou of hail nooit
t is d’hoogste tied.

Ikea. Ikke, joa? Nait recht. k Mout niks hebben
van zukse grode winkels as dij van de dikke
Zweedse meubelboer. Ik kin der nait best over,
as k nait wait woar d’uutgang is en t pad nait vinden kin. En as der teveul te kaizen is, doar wor k
ook nait bliede van. Ik kin nait op roakeldais hin
goan en reken dat k mie zo even wat uutzuiken
kin.
Nee, ik bin nait zo'n winkelder. d'Ikea wordt nait
riek van klanten zoas ik, dij ophoalen willen wat
ze neudeg binnen en wieder nait d'haile winkel
deurstrunen willen. Hou körter dat ik in n winkel
blieven kin, hou beter.
Mainsttied vin ik t aanbod van Ikea ook nait zo
schier, moar k heb mie der doch n moal n boukenkaaste kocht, omreden dat k naargens aans
wat vinden kon, dat der n beetje op leek.
In de woonkoamer haar k nog wel n schiere stee
veur n kaaste. Dij mos vanzulf wel goud lieken
bie mien aander meubels. Bie mien kolonioale
meubels van Leen Bakker waren twij boukenkaasten te kriegen. Schaande genog waren ze
baident te groot, d’aine was te braid en d’aander
te daip. Dat wer den gain boukenkaaste in mien
woonkoamer.
n Aander meugelk stee was in n gaankie tussen
de twij sloapkoamers. k Wol doar n kaaste hebben in kaarzenkleur, net as de klaaierkaaste in
mien sloapkamer. Dij kon k schaande genog
naargens meer vinden. Haar k ze n joar eerder
nog bie verschaaiden dou-t-zulf-zoaken stoan
zain, de kaarzenkleur was in tied bliekboar uut de
mode kommen.
Zowoar haar Ikea wat, dat mie paasde. De boukenkaaste Billy paast oardeg nuver op t stee doar
k hom hebben wol en de kleur middenbroen komt
wel oardeg bie kaarzenkleur. Bie t eerste aangezicht lieken ze sikkom spiergeliek.

Dou’k die veur t eerst zag
mit dien laifste glimlag
was ik haildaal om, mien haart van slag.
Ik wachtte levenslaang
op t goie ogenblik
nou dastoe hier bis
monnen wie gaauw aan gaang.
t Is nou of hail nooit
vaast hol ik die
geef mie n doetje
blief nou bie mie
Mörn hemmen wie
allain mor spiet
t Is nou of hail nooit
t is d’hoogste tied.
Net as een treurwilg
schraiwden wie n zee vol
as t mit ons laifde
nait laanger deurwol
Dien lippen dat smoakt mie
mien aarms dou’k om die
Want wel wait woar
meschain wel nooit
benwe nog bie mekoar.
n Omtoalen van Elvis Presley zien
It's Now or Never. d'Engelse tekst op de
wies van O Sole Mio is schreven deur
Aaron Schroeder en Wally Gold.
Jan Sleumer
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TAI JI QUAN
Biezundere schanzaaiern op dinsdagmörn op n aargens-plaain in Veendam
Serene stilleghaid – zaachte klaanken
verwaaien in de koule veurmirreg
Denkeg in vervuiern - mitvervuierd widde kroanvogels mit uutspraaiende vleugels
In langzoame daans vangen wie yin en yang
en vlaigen wie mit onze eerdse aarms
welhoast de kroanvogels veurbie
Den weeromraaize – en waiten wie even weer –
Der is veul meer den jachten en joagen
Joyce Bodewes

DODE ÌNNE
Bevrijdensfeest nog aal joar op viefden maai
Doden herdìnken oavend stoef der veur
Leven doun der ja nait zo bot veul meer
van dij veur voaderland dou streden
om vernien ons laand oet vot te kriegen
Loat wie, nou t goud gaait, der aits aan dìnken
hou swoar vree ais wel nait bevochten is;
dat dij doudestieds streden en leden
- zo bot veul binnen t ter ja nait meer nait zo laang meer tied hebben van leven.
Nane van der Molen

Vonden

Gevonden

Mienent is dienent zee mie pa
zee oldste zeun
en juig lutje bruier van t aigenaarfde haim
Knecht zedde koare hìn
schoof pedde umhoog
kraabde zuk van achteren en zee:
liekt mie nich goud tou
En t nije mestkaalf blèrde oet kaamp:
t is nog nich doan
Allerdeegs t swien vranterde van vèrren:
t is mor even biegoan en jong zit mie weer bie biks
En ol voa oet tied
keek oet högte rerend dele:
non bin k mien òldste kwiet
Mor jongste zeun haar ontfaarmen aarfd
en huil haart wied open
En zo kwam der n dag
dat ook oldste zeun vonden wui
haard wui zaachte
zeun bruier
bruier voader

Al het mijne is het jouwe zei vader tegen me
zei oudste zoon
en joeg kleine broer van zijn erf
De knecht zette de kruiwagen neer
schoof z’n pet omhoog
krabde zijn achterste en zei:
ik hou mijn hart vast
En het nieuwe vetgemeste kalf bleerde vanuit de wei:
het is nog niet voorbij
Zelfs het varken mopperde van ver:
het duurt niet lang of jongen zit weer bij mijn biks
En de gestorven oude vader
keek vanuit de hoogte huilend naar beneden:
nu ben ik mijn òudste kwijt
Maar de jongste zoon had ontferming geërfd
en hield zijn hart wijd open
En zo kwam er een dag
dat ook de oudste zoon gevonden werd
het harde werd zacht
zoon broer
broer vader

Hanne Wilzing
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Brödse hinne

Dit verhoal is woar gebeurd. Om gainaine n swien
in t ies te joagen, binnen de noamen aanpaast2
Opa en oma woonden al joaren in t dörp. Toch
kon d’ol heer nog nait goud zunder zien boerderij.
Gain wonder, t was ja ook aaltied zien bestoan
west. En dus kwam hai der aal mörgens om n
uur of aachte aan. Oma wol hom den ook wel
even slieten en hai kon mooi touzicht hollen op
ales wat der op zien ol stee gebeurde. Och, zien
zeun en schoondochter wozzen nait aans. Zie
konnen mit hom haaiden en plougen. Hai heurde
der bie. Hai dronk n kop kovvie mit, keek hier en
doar even in t ronde en om twaalf uur persies
ging hai weer noar hoes want den was t eten
kloar. Twaalf uur en gain minuut loater. Den
kwam hai snommerdags weer even aan.
Mainsttied kwam hai op fietse.
Zo ook dij mörgen. Op de fietse mit ain eerappelzak aan t stuur. Wat of der in zat? Joa, dat roaden ie nooit. Opa en oma hadden in t dörp achter
in toene n leutje koppeltje hounder. Zo hadden ze
aaltied vrizze aaier. Want aaier van de winkel,
nee, dij smuiken toch aans as aigen aaier. Dat
kon je aan de dole wel zain, dij van d'aigen hounder was veul geler en dus gezonder. Cholesterol
beston in dij joaren nog nait, dat wil zeggen, der
was nog nait zoveul over bekend.
Mor goud, wat was t geval? Aine van de hounder
was bröds. En omreden dat d’hinne den op t nust
blift en d'aander hounder den nait of minder leggen zollen, wör de brödse hinne dus n zetje
ampaart hollen. Opa en oma harren doar zulf gain
roemte veur, dus nam opa d'hinne mit noar de
boerderij. In d'eerappelzak kon d'hinne even biekommen in d’appelhof.
Opa hing d'eerappelzak in de grote appelboom,
dronk bie moe n kop kovvie en schilde veur heur
d'eerappels, zoas hai dat ale doage dee.
Van de hinne har hai niks zegd. Nait omdat hai
dat nait wol, mor proat kwam dr nait over. Snommerdags kwam opa ook nog even langs, mor
weer wör der nait over de hinne proat.
t Was zo’n uur of vieve dat moe onder d’hege ain
hinne scharreln zag. Dat vuil op omdat zai op dat
moment zulf gain hounder hadden.
“Jan, waistoe van wel of dij hinne is?” vruig ze
aan pa. Nee, dat wos hai nait. “Mooie dikke hin-

ne,” zee moe. Tude scharrelde om ’t hoes tou en
er wör verder gain aandacht aan schonken.
’t Was net noa het eten dat noaberske nog even
aan kwam. “Hebben ie weer hounder kocht?”
vruig ze. “ Hou dat zo?” zee moe. “Der is joe aine
oetnaaid, hai luip net veur t hoes,” mainde
vraauw Greven.
“O, dije”, zee moe “Nee, dij is nait van ons, ‘k heb
gain flaauw idee van wel of die tude is, hai struunde hier inain rond.”
Vraauw Greven doch dat het nog nait zo’ n olle
hinne was en dat je doar ’n mooi potje kippesoep
van moaken konnen.
Doar har moe gain tied veur, t was drok op boerderij en hounder slachten was allenneg mor meer
waark. Mor as vraauw Greven der belang bie har,
mog zai hom wel hebben.
“Joa man,” zee vraauw Greven. “Ik mok der n lekkere pane soep van en den breng ik joe ook wel
wat.”
Zo zegd, zo doan. Moe huil n deuze van kougaange en mit heur baaiden vongen ze d'hinne. n
Endje taauw om de deuze en zo nam vraauw
Greven de hinne mit noar hoes.
Aanderdoags kwam opa weer op fietse. Moe had
de kovvie kloar, mor opa, dij aans al bie toavel zat
te wachten, kwam mor nait. Hai stevelde aal om
boerderij tou en keek aalweg in t ronde, net of hai
wat kwiet was. Nou was opa nait de jongste
meer, mor aan zien verstaand mekaaierde nog
niks. Moe luip noar boeten. “Is, der wat pa?” vruig
ze.
“Dat is ja singelier. Ik begriep der niks van,” zee
opa “Ik har guster n brödse hinne in n eerappelzak aan d’appelboom hongen en nou is hai vot.
Zak is scheurd en de hinne is naargens te vinden.
Hestoe dij ook lopen zain?”
“Hinne?” stoamelde moe “Hinne? Nee, ik heb
gain hinne zain. Vast en zeker nait.”
Onder de kovvie dee opa t verhoal nog ain moal.
“Jan, hest doe mien brödse hinne lopen zain?”
Moe ston achter opa en schudde mit kop en geboarde net wat ze kon. Dou ging deure open en
vraauw Greven kwam der in. Soeppane onder de
aarm. En veurdat aine ook mor n woord zeggen
kon, zee moe: ”Vraauw Greven, ons voader het
guster n brödse hinne in eerappelzak aan boom
hongen. Zak is scheur en d'hinne is vot. Ie hebben dij vanzulf ook nait lopen zain, hè?”
Vraauw Greven zette de soeppane op t aanrecht,
ging liek veur t aanrecht stoan en zee mit n oetgestreken gezichte: “Nee, dij heb k nait zain. Ik
wol allenneg dij pane dij k van joe laind har even
weerom brengen. Nee,nee, kovvie huif ik nait. Ik
goa mor weer ais op hoes aan want mien Geert
wacht op mie. O, joa, en as ik de hinne lopen zai,
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den zal ik joe dat vot zeggen. Ik zol der nait te
laank noar zuiken as ik joe was. Zo wied zal hai
ja wel nait vot wezen.”
Moe schonk kovvie in. Opa het nog n zetje
noadocht over zien hinne. Mor d'hinne het zok
nait meld en dou opa om twaalf uur noar hoes
was, zee moe:” Jan, hest ook zin in n bòttje kippesoep? Vraauw Greven het t kookt en t is nog
waarmI”
Giny Luth

Veur Die...
As ales duuster liekt
Deur zörgen en verdrait
Hou dastoe t ook bekiekst
n Lichtstroal zugstoe nait
Din is der sums n woord
t Luustern noar mekoar
Aal bistoe van de koart
Wie stoan veur nkander kloar
As ales muilek gaait
Doe vuilstie zo verwaard
Te prakkezaaiern staaist
En pien hest in dien haart
Din is der sums n laid
Of zomor n geboar
Doe maarkst in dien verdrait
Wie holden van mekoar
Nou ales aanders loopt
As wastoe aiglieks wilst
Doe tóch op beder hoopst
Der aibels zwoar aan tilst
Din is der sums n aarm
Vuilstoe : k bin nait allain
Dát moakt t binnen in die waarm
Dát holdt die op de bain !
Fennie F.G. Croeze-van Til

Krinkjespijen en Brussels lof.

As de lezer zo’n kop zugt boven n verhoaltje, din
zel hai of zai wel denken: “Wat het dat nou mit
mekoar te moaken?”
Ik mout tougeven, t liekt vrumd mor tochI..!
Veur en tiedens de twijde wereldoorlog, was t
hail gewoon, dat mìnsen soavends noa t broodeten veur t huus zaten om mit buren of goie kennissen nog wat noa te proaten over de dingen, dij
overdag gebeurd waren.
Televisie was der naitI.joa n hail bult lu hadden
wel n kaske van radiocentroale in huusI, mor
dat was din ook alles.
Kraante was der wel vanzulf wel, mor dij was
veur hail veul lu te duurI..
Dus de goudkoopste menaaier om nijs uut te
wisselen, was n buurproatje bev. op n bankje bie
veurdeure, zodat ze ook veurbiegangers
“aanschaiten “ konden.
In dij tied begon der n nije gruinte op maark te
kommen,” brussels lof” haitte dat. t Scheen hail
biezunder te wezen, mor gain mens woagde zok
der aan om t op toavel te zetten. Bovendien was
t spul veulste duur en volgens lu dij t perbaaierd
hadden, smuik t naargens noar.
Noa de oorlog tiedens de “Wederopbaauw” wui
der in de dörpen haard waarkt om nije huzen te
baauwen en d’omgeven, dij de Duutsers as old
voel achterloaten haren, weer wat op odder te
kriegen
Tied om soavends even veur t huus zitten te
proaten was der nait. Veulste drokI.!
As manlu der dus belang bie hadden om even te
proaten, luipen ze even noar t dörpsplaain of n
aander geschikt ploatske, om t lèste nijs uut te
wizzeln.
Al gauw wuien dizze manlu “krinkjespijers”nuimd.
Hou dat zoI? Nou veul van dij lu kaauwden in
dij tied nog tabak of smookten n piepe. Doar
kreeg je bliekboar veul spij van in de mond en
dat mos aalgedureg even opruumd worden, zodoundeI.!
Der waren kunstenoars bie, zel ik joe vertellenI
dij konden op grote òfstand persies mikken en zo
ontston din n grote kringe op stroatstainen of tegelsI.!
Tot zover dij geschiedenis.
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Brussels lof wui in de joaren noa de oorlog tot
aan de dag van vandoage n hail bekende gruinte.
Elkenaine het t wel es eten en der binnen
vraauwlu dij t meroakel lekker kloar moaken kinnen,Imit ham en keze.
t Hait al laank gain brussels lof meer, mor gewoon witlof
Der is nog wel brussels lof, mor dat het niks mit
gruinte te moaken. Dat het te moaken mit aal dij
mensen, dij in t Europees parlement zitten en zo
geweldeg tevreden binnen over zok zulf.!
Al gauw noa de oorlog kwamen landen in Europa
tot de konklusie, dat ze beter soamenwaarken
konden as oorlog voeren.
Zodounde binnen landen van Europa vandoage
de dag mit mekoar verbonden via de Europese
Unie.
Nou mout ik tougeven, dat dij soamenwaarken n
hail bult gouds brocht het veur alle inwoners van
Europa, mor
zoas t veul voaker gaait, dingen schaiten soms
heur doel veurbie.
Zo as ter nou veurstaait, liekt t der op, dat wie as
börgers onze vrijhaid beetje bie beetje verlaizenI.en dat kin toch nait de bedoulen wezen !
In Brussel staait n groot gebaauw mit n grode
ronde vergoaderzoal, woar ontiegelk veul lu proaten en proaten. Zai zitten of stoan doarbie in n
grode kringeIdij mie denken dut aan de kringen
van de krinkjespijers van vrouger. Allain gait het
hier nait om t leste nijs, mor om de vroage, hou
ze de landen nog meer onder drok zetten kinnen
om meer gèld beschikboar te stellen veurI..
joa veur wat ?
t Geld gait noar landen en gebieden, dij hulp neudeg hebben volgens Brussel.
Dat zel din wel, mor ook landen dij t beter doun,
binnen op n zeker moment uutputIIk wil mor
zèggenI.
Wie mouten oppazen, dat wie ons nait zoveul
òftokken loaten, dat we straks kraante nait meer
betoalen kinnenI.
Din worden manlu, net as vrouger weer dwongen
om veur t huus op n bankje te zitten om t leste
nijs uut te wizzeln mit buren en bekìndenI.of
mouten n veurbieganger doarveur “aanschaiten”
Ie binnen woarschaauwd !!!!.
27 meert 2012.
George Petzinger
Dat haren ze in Pekel in 2006 al goud schoten,
George.
Kiek hiernoast mor

30 maart 2006
Ouderenhangplek Oude Pekela geopend
In een winkelcentrum in Oude Pekela is de eerste officiële hangplek voor ouderen geopend. De
ontmoetingsplek moet de overlast tegengaan die
de ouderen zouden veroorzaken.
Vorig jaar kregen rondhangende ouderen in het
winkelcentrum in Oude Pekela een samenscholingsverbod vanwege hinderlijk gedrag: ze keken
in winkelkarretjes en gaven commentaar op de
aankopen. Ook in Almere waren er incidenten
met ouderen.
Op de hangplek staan makkelijk zittende bankjes
en zijn voorzieningen voor het stallen van rollators. Verwacht wordt dat Oude Pekela een trend
zet: in veel gemeenten is behoefte aan hangplekken.
www.nos.nl

Broenen ien pril
Weerkerel zee
zun mit n wolkje
zeker aan zee
doar bie t westers volkje.
Mor hier ien Nijlaand
lig k lekker onneroet
mor t broenen wil van gain kaant
van zun geft nait thoes.
Meer wolken as zun
k word der kold van
goud mor aan en run
noar hoes, noar mien noamoakzun.
Willy Westerdijk

Henk de Weerd
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Opa-oorlog

n Joarofwat leden zat ik ien traain van Stad noar
Wìnzum. Tegen mie over zat n man op leeftied
mit n leren aktetas noast hom op baank. Zien
aine haand laag op glìnzende sloeten, of der n
schat ien zat dij e bewoakte. Ol man zaag der
nog goud oet ien zien nette, donkere pak. Zien
dikke grieze hoar was netjes kamd mit n schaaiden opzied.
Hai haar n dikke swaarde bril op mit staarke
gloazen, dij e aingoal mit middelvinger tegen
neusworrel omhoog drukte. n Emeritus-domie? n
Old-leroar? Of n gewezen ambtenoar?
t Was n mooie nommirreg ien t veurjoar. Ain van
eerste mooie doagen. Zun scheen ien n helder
blaauwe lucht. Gras was vrisgruin en t waren
apmoal vogels dij aan t nuzzeln en brouden waren. Ien slootswalen stonden al weer pinksterblommen en hier en doar laipen koien ien t
laand.
"Mooi gezicht hè?", zee de man tegen mie over
ienain. Ik schrok n beetje, was haildaal ien gedachten, keek noar boeten. Ien traain ben ik nait
zo'n proader. Mor ol man haar zeker zin aan n
proatje. Nah vot, ik was ook wel nijsgiereg noar
wat veur n man dit was.
Ik nikkopte en wees op zien aktetas. "Ie hebben
nog n affeer?"
"Och, ik droag wel ais wat Grunneger stukjes
veur over vrouger", zee e. "Dat komt, sinds mien
vraauw n joar of wat overleden is, mout ik mie
allenneg redden. Dat gaait oardeg schier heur,
doar nait van. Ik heb t allerdeegs drok op mien
menaaier. Mor je blieven toch allain, hè? En din
zuik je wat dieverdoatsie.”
Hai keek mie monter aan deur zien dikke brillegloazen. "En din heb ik ainmoal ien week soos op
wònsdagmirreg. Doar droag ik din mien Grunneger stukjes wel ais veur. Olderwetse taimkes oet
vrouger tieden. t Stelt nait veul veur, mor ik heb
wat oaventuur. En ale zodderdoagen goa ik ook
nog smirregs noar t kefee om te kloaverjazzen
mit mien pazzipanten. t Is der din hail gezelleg
as voetbaljonges der tegen t leste ook binnen.
'Opa-oorlog' nuimen ze mie doar. En din krieg ik
mie n poar borreltjes."
Ik schatte hom op n joar of tachteg, meschain
nog wel older, mor ik duurfde t nait recht te vroa-

gen. Zien hazzens waren nog nait sleets, vernam ik wel.
"Opa-oorlogI?" vroug ik noa n zetje. "Ploagen
ze joe doar mit?" Ik haar dat wel ais eerder zain.
Dat ze n olle man wat nittjen en negern ten veurdaile van heurzulf. Krougenlol, n haile groep tegen ain, doar kin ik nait best over. Mor van ander
kant, hai kon der ook ja wegblieven.
"Och, ik heb t nog wel ais over oorlog, mainen
minsen. En meschain is dat ook wel zo, joa" Hai
trok wat mit scholders en keek n zetje te t roam
oet. t Leek wel of e zien verhoal, dat nou vervast
kommen zol, aan t opschudden was.
"Ien oorlogstied was ik al as jongkerel bie gemaintehoes aan t waark, op sikterie."
Ik onderbrook hom doalek: "Ie waren dou gewoon ien dainst van bezetter, van Duutsen?" Dat
heb ik nooit goud begrepen. Dat minsen ien oorlog gewoon deurgingen mit woar ze aan bezeg
waren. Of der niks te doun was. Mor ik heb makkelk proaten, ik bin van nòa oorlog.
"Dat was nait aans. Allenneg börgmeester was n
NSB-er. En t waark mos der toch om deurgoan
ja. Ik mos dou destieds ale bonkoarten oetgeven, as hoofd distributie."
"O, din kon ie der mooi wat van achterover drukken zeker, veur onderdoekers." Ik denk ien mien
ainvoud nog wel ais dat t ien oorlogstied apmoal
verzetstrieders en saboteurs waren.
"Dat denken minsen voak, mor ik haar altied n
plietsie bie mie. Ale oavends mos ales teld worden, veur koarten weer ien brandkaast gingen.
En o wai, as der wat misteI Nee, meneer, ik
kon haildaal niks oethoalen, aans din swaaide
der wat veur mie. Ainmoal heb ik vrezelk ien de
rats zeten, dou der soavends toch bonkoarten
vot waren." Hai ging der ais goud veur zitten en
verzette zien aktetas noar aander kaant.
"Ach, hou gaait datI Ale oavends boudel tellen
en ien brandkaast doun en ale mörgens vannijs
der weer oet. Mit n plietsieambtenoar der bie.
Zien aandacht verslapt bie zo'n doagelkse routine op n duur netuurlek. Dat, op n mörgen dou ik
koarten oet brandkaast hoald haar, mout der ain
stiekem wat bie weg pakt hebben. Van soavends
was der wat vot. Ik haar der niks van vernomen,
mor ik mos aanderdoags wel bie börgmeester
kommen. "Woar binnen dij bonkoarten, Van Delden", zee e. Ik wis mit gain meugelkhaid woar ze
waren, en haildaal nait wel of t doan haar. Mor
börgmeester was onverbiddelk. "As ie t nait zeggen willen Van Delden", zee e, "din mout ik joe
noar t Scholtenhoes ien Stad brengen loaten".
Zo heb ik doar haile mirreg bie börgmeester op
zien koamer zeten, en ik begunde hom al meer
te kniepen. Börgmeester haar al n auto besteld
en as dij veurrieden kwam, mos ik mit noar Stad
tou. En t Scholtenhoes ston der om bekend, dat
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ze doar nait al te zachtzinneg omgingen mit saboteurs. Swait ston mie veur kop.
Oetindelk wer der nog net op tied beld deur n
ambtenoar, dat ze haren bonkoarten weervonden, achter n kaast. Ik huifde nait noar Stad tou,
n haile opluchten veur mie vanzulf. Mor ze keken
mie der aal op aan. Ik zol koarten mit opzet achter kaast valen loaten hebben, om ze loader mit
te nemen. Mor dat heb ik hailemoal nait doan! Ik
zol wel oppazen, as t bie gemainte al nait goud
gaait, woar den wel? Zeker ien oorlogstied. Din
zol t ja n rommelpot worden. Ja meneer, zo kin je
der morzo bie lapt worden deur joen aigen kollegoa's!
Traain ree statsion van Winzum op en wie stapten oet. Hai ging ien t wachthokje zitten om op
zien aansloetende bus te wachten. Omdat t zulk
mooi weer was en ik t wel aan tied haar, ging ik
nog even bie hom op baankje zitten. Ik vuilde dat
ter nog wat kwam. Dat ’opa-oorlog’ sloug nait op
dat bonkoartenverhoal. Hai keek op zien hallozie.
"Bus is der nog nait", zee e overbodeg.
En votdoalek pakte hai droad weer op: "Der is
dou bie ons ook n moal n Engelse bommenwaarper omdeel kommen. t Vlaigtuug laag ien polder,
vlak bie n boerderij en ik mos der van gemainte
hèn om te kieken hou of t ter bie ston. n Plietsieman ging mit mie mit. Ik wil joe vertellen, dat
zukswat vrezelk is om aan te zain. Van de zes
man waren der vaaier doalek al dood. Twij leefden nog, wel wat lebait mor ze konden nog lopen. Mor dij dooienI Hùh!" Hai schudde hom
der van.
"Mor dij baaide leventegen, wat mos we doar
mit? Nou was dij plietsie n goie, dat wie onnaaierden mit ons baaiden dat wie heur zo gaauw
meugelk bie n onderdoekadres brengen mozzen.
Wie hebben ze mitnomen over n poadje deur t
laand. Mor haalfweg laipen wie n stel Duutse soldoaten ien aarms. Ien dat vlakke, open laand kon
we ja ook gain kaant op. Woar of wie hèn wollen
mit dij Engelsen, vrougen ze. Ja, en wat mout je
din? Ik heb mor zegd dat we ze net noar heur tou
brengen wollen. En mit plietsieman der bie loofden ze ons ook nog. Dat, doar bin we dou hail
goud mit wegkommen."
"En hou is t mit dij Engelsen òflopen?", wol ik
waiten.
Hai poestte swoar. "Dij hebben Duutsers mitnomen vanzulf. Ik heb ter nooit wat weer van
heurd." Ol man ging wat veurover zitten, dee zien
bril òf en vreef hom veur kop en over ogen. "Ja
dij Engelse pilotenI" hai stoekte even, "Idij
krieg ik nog geregeld bie mie op bèr."
Mor even loader hernam e hom weer:

"Vanmiddag bin ik noar t Gemaintearchief west
ien Stad. Ik wol waiten of der nog wat te vienden
was over dat vlaigtuug en dij Engelse piloten.
Mor t is doar haildaal veraanderd. n Splinternij
gebaauw en t gaait doar apmoal mit computers,
dat ik kon der niks mit worden. Ons aigen gemaintearchief heb ik ook haildaal deursnuusterd,
en dat buro ien AmsterdamI hou hait dat ook
weer?”
”t NIOD, Nederlands Instituut veur Oologsdokumentoatsie”, zee ik wat schoulmeesterachteg.
Hai nikte voag en keek n zetje veur hom oet, ien
gedachten.
Dou pakte hai zien aktetas en klopte der op.
“Hier meneerI, hier zit mien aigen archief ien. Ik
heb ales over oorlog bewoard: foto’s, kraandeknipsels, koarten en al zukswat. Mor ik heb der
faitlieks niks meer aan. Dij Engelse piloten kin ik
ja naargens weer vienden. Wat mout ik der mit?
Aander minsen interesseert t nait. t Is ja ook al zo
laank leden. "Hol der toch over op, opa-oorlog",
zeggen ze tegen mie. En din geven ze mie mor
gaauw n borreltje. Dat, ik kom sums mit n flinke
snee ien t hoar te kroug oet."
Hai schoot ienain ien t ènd. "Doar komt mien bus
aan. t Beste meneerI", zee e hoasteg, voamde
noar bus tou en stapte ien. "Nog n goie raais verder", raip ik hom achternoa. Bus ree doalek weer
vot en ik wuifde nog even tegen hom achter t
glaas, dou bus bie mie laangs van statsionsplaain wegdraaide. Hai keek strak veur hom oet
en heurde of zaag mie nait meer. Zien tas haar e
op knijen en voesten der omtou klemd.
Bé Kuipers
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Staarke tekst:

Hercules en Vouerman
(noar n foabel van Aesopus)

Wind
Woest waaiende wind
Zörg dat k miezulf weer hervind
ln dit prachteg stil leeg vergezicht
Waai mien hazzens weer schoon
Van elke zörg, denkpatroon
Breng mie mit dien vureghaid

Vouerman ree mit zien kaar over n minne ree,
dou roaden hom votzakten ien bragel. Veraltereerde kerel ston noar votzakte spul te kieken en
raip god Hercules aan hom te helpen kaar der
weer oet te kriegen.
Der wordt zegd dat Hercules dou noar kerel touging en zee: “Zet dien scholders der mor onder,
man. Joag dien ossen op en roup mie nooit weer
om hulp, astoe nait eerst zulf wat pebaaierd hest.
Aans kinstoe der van op aan dat k die ien
toukomst nait vannijs help.”

noar t verlözzende licht
...
In zien tied mit Deheleboel schreef Erwin de
Vries al n grode hit over n stee, doar je weer tot
joezulf kommen kinnen. De Polder mag n eerliekse Erwin de Vries-klassieker nuimd worden. Op
zien jongste album Leef t Leven kon ook wel es
zo'n laid stoan. De inspiroatsie veur Wind kwam
bie t kieken noar n TV Noord-reportoage over
Noordpolderziel. Doarin zee n man, dat e doar
“zien hazzens weer schoon” kreeg. Dat von Erwin de Vries zo'n staarke tekst, dat e der n schiere laidtekst over schreef. En zo stoan der meer
schiere, staarke teksten op Leef t Leven.

Beste menaaier van helpen, is dat ain homzulf
helpt!
Nane van der Molen

CM2
Bert Wijnholds
Heb j’ook n staarke tekst om mit de lezers te dailen? En wat is der zo staark aan? Vertel t ons op
bert@kreuzekeuze.nl of henk@kreuzekeuze.nl.

Zee, baargen en bozzen
haaide, knoalen of t slichte veld
Wat mokt t oet?
Elke vaarkaande centimeter
allerdeegs elke leegte
is genog
um ruumte en daipte te pruiven
Hanne Wilzing
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Tommie
t Was n zoaterdagoavend in oktober en t was al
duuster boeten, dou deurbèlle ging. Dou k bie de
deure kwam, ston mien schoonmoeke der veur,
zo nat as een verzopen kat, t woater luip van
heur plastic kopdoukje òf zo in de schounen.
“God”, zee ik, “t kon wel regen.“”Letst mie hier
boeten stoan of letst mie der in“, zee ze en keek
mie der vernieneg bie aan,vot dee k een stap
aan de kaande en luit heur der in. “Wat n hondeweer”, zee ze, dou ze mit n dikke rooie kop in de
koamer kwam en vot op mien stee veur de kaggel zitten ging.
“Och mens”, zee de vraauw is t den zoks min
weer?” “Joa”, ging ze wieder, “wie hebben om
dis tied gerdienen al dicht en d'open heerd der
bie aan. Wie wollen net aan de kovvie begunnen.” Wilstoe ons Geert en Kloas Jan even roupen den mok ik veur heur sokkeloademelk.”
Dou de vraauw noar de keuken ging, ging ik onder aan de trabbe stoan en ruip de jongens tou
of ze sokkeloademelk wollen. “O joa”, bölkte ik
der achter aan, “en opoe is der ook.” Even loater
wazzen kinder beneden en zaten gezellig bie
ons in de koamer.
Opoe (dai in tied alweer opdreugd was) greep in
heur tazze en zee: “k Heb gevulde kouken mitnomen, bie de waarme bakker vot.” Doar haar ze
mie, man dai vin k ja zo lekker hè, ze binnen
groot mit een lekkere broene bovenkaant en n
dikke loag spies der in en n mandeltje der boven
op. Votdoadelk ging k stoan om schuddeltjes te
pakken woar wie de kouken op leggen konden.
“Nou wist wel in t inde hè”, zee schoonmoeke,
“as der moar n gevulde kouke op toavel komt.”
Doar haar t olske wel geliek in, je maggen mie
der snaachts veur wakker moaken.
Dou de kouken op de schuddeltjes lagen, kreeg
der nog ain belangstellen, noamelk ons hond.
Tommie haitte t baist en t was een rasechte asbak, nait al te groot, swaart mit broen en wit, ach
n alleroardegst baistje.
Elkenaine begon aan zien kouke en kovvie of
sokkeloademelk en der wer vrolek wat keuveld
over van alles en nog wat. Noa een tiedje haar
mien vraauw ons twaide bakje kovvie inschonken en dou ze der weer bie zat, zee ze tegen
mie: “Verrek, hest dien kouke ja nog aal nait op,
bist nait goud ofzo?”
“Joa”, zee ik en keek de kring ais rond: “Joe hebben aalmoal dai kouke nou al op, moar ik heb
hom nog even liggen loaten, je mouten der van
genieten van zo'n kouke, dai mout je nait zo aalbegerig noar binnen schrokken. Mien voar zee
aaltied: spoarstoe wat den hestoe wat.”
k Haar t nog moar net zegd, dou der wat swaart
en broens tussen mien bainen deur schoot, mit n

noodgang mien lekkere gevulde kouke van t
schuddeltje òfgriste en mit de zulfde gang weer
onder de stoule schoot en mit grode happen
mien kouke noar binnen waarkte.
Stomverboasd keek ik Tommie (want dai was t)
noa, moar ik kon der nait meer tegen griepen om
mien kouke nog te redden. Elkenaine was
netuurlijk slap van t laggen, veuraal mien
schoonmoeke, troanen biggelden heur over de
wangen en ze mos t lief der bie vast hollen. Op
den duur begon k zulf ook te laggen, want k zel
der wel beteuterd bie zeten hebben en as ze aalmoal zo schottern den mout je zulf ook wel.
Dou elkenaine wat bedoard was en Tommie
weer in zien mandje kroop, omreden dat der toch
niks lekkers meer was, kwam leutje Geert noar
mie tou en zee: “Kiek pabbe, ie maggen mien
mandeltje wel hebben, want dai lag nog op mien
schuddeltje en ik lus hom toch nait.”
Ons hondje Tommie is der allaank nait meer,
moar ieder bod as wie nou een gevulde kouke
bie de kovvie kriegen, den ben ik de eerste dai
hom op het.
Cor Uildriks
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De 'klik'@

Vandoag de dag heur je t voak..... Echtschaaiden? Ja, de 'klik' was er niet meer....! Mainsttied
schrieven ze dat mit n C, mor dat is mie wat al te
görteg! k Heb gain hekel aan Engels, mor t Grunnegs doar mit verkrachten? Laiver nait!
Joa, in dizze tied heur je voak dat de klik der nait
meer is. “Hou, klik?” denken wie oldern den.
“Wat nou, klik?” En den goa je mit joen gedachten soms trogge in de tied. Ik mos inain denken
aan n ol oomke en taande:
Veur twij joar leden baide op ain dag oet zied
kommen. 67 joar wazzen ze traauwd west en
dat, noadat hai pas mit zien dattegste toupakte!
Hai haar heur al n moal of wat toulagd as hai
zien melk noar t febriek brocht. Deur t roam van t
kantoor was zai duudelk zichtboar. Mainsttied
stak ze den spontoan even n haand op.
Dou t Roner Maart was, haar hai zok veurnomen
om tou te pakken, as hai heur trevven zol. En
verdold... hai zag heur bie Wilm Scheepstroa op
de daansvlouer. Spontoan bood hai heur aan om
soam n glaske ranja te drinken... (Joa, ie lezen t
goud) Gain kurzus 'hoe maak ik contact' veur
neudeg... Al was de 'klik' der nait geliek, heur
gezichte – rood tot aan d'oren - was dudelk zat.
Zai zag t wel mit hom zitten. Noast nkander laipen ze de maart over en zo rond n uur of aachte,
bie t òfschaid zee e veurzichteg: “Ik vond t aibels
gezelleg, zai k die aander zotterdag weer?”
“Joa”, zee ze beschaiden en weer kwamen de
bloskes op heur wangen.
“Op zulfde stee? Bie dikke Wilm?”
“Goud, tot zotterdag den. n Uur of vare?”
“Dou mor om twije”, was ze greteg....
“Goud! Moi!” en elk zöcht zien weegs. Was doar
de klik?'
t Bleef 'aan' Zai binnen traauwd en kregen twij
jongs. In Lievern kochten zai n klaain boerderijtje
en doar haren zai n schier bestoan. Haard waarken en zuneg leven brocht ook bie heur n beetje
welvoart!
Mien ollen kochten in negentienaachtenvatteg n
lutje drokkerijtje in Scheemde en op de leste dag
in Nijtap gingen zai noar 'De Brug' t woonstee
van mien grootollen, om òfschaid te nemen...
Oompie en taande oet Lievern konden doar nait
bie wezen.. melken en zukswat ging veur, vanzulf.
Mien olste bruier en ik gingen doarom dij dag
noar Lievern... Dat hebben ze doar waiten!

Bruier von n deuske luzivèrs en stak n polle gras
aan d'aander kaante van de zandloan in t bos in
de fik. t Was oareg dreuge in t bos en t polke wol
branden as smeer. “Moak t nou mor weer oet”,
raip ik, dou ik zag dat t twaide polke ook vlam
vatte en ik oareg baange om t haarte wuir...
“Nog even”, zee bruier en veurdat e t in de goaten haar konden wie der al nait meer tegen
kieken... t Was aal vuur en ik – schietensbenaauwd - stoof noar t hoeske van oom en
taande.
“Nait meer te redden”, zee oompie en schoakelde via de dou aanwezege middeln de brandweer
in. Dij kwam mit veul blabla en loeiende sirenes
van Roon noar Lievern, om te redden wat der te
redden was en konnen veurkommen, dat de twij
boerderijtjes in t bos ook in de vlammen opgingen...
Aal t bos, zo'n vief, zes bunder braandde òf!
Plietsie muik proces verboal op en bruier kreeg n
kruuske achter zien noam veur slecht gedrag.
(mien voar, loater: n beter òfschaid haren wie
nait denken kend!)
Ons opa kwam oet tied in varenviefteg en deur
de femilie wuir besloten, dat oom en taande oet
Lievern de boerderij van t grootollen mor betrekken mozzen. Moeke – opoe - kon den op t stee
wonen blieven en zai konden den weer veuroet,
omreden dat der meer laand bie was.
d'Aander kinder kwamen den ook weer 'thoes',
as zai op verziede gingen. Dat mos den wel
overdag, want om acht uur soavends was t bèrregoanstied.... Aanderdoags, bie t opkommen
van de zunne, mos der molken worden! n Drok
leven, woaras aal heur vrije tied mit vot ging...
Tot 'Drees' der ook veur heur kwam! Pensioun...
en nou? Bie lutjen aan wuir de boudel oetdund:
Raive, t peerd en koien gingen deure oet en n
joar of wat loater wazzen zai zulf ook zo wied, en
verhoesden noar n klainer hoeske in t sintrum.
Makkelk veur taande om heur boodschappen te
hoalen. Oomke haar rond t hoes nog wel n stokje
grond, mor doar ging nait veul tied in zitten.
Taande von, dat zai op heur leeftied wel wat bewegen broeken konden en besloot noar volksdaansen te goan...
“Den goa k mit”, zee oomke en kloar was t! De
klik zat der bie hom dus nog duudlek in! Zai haren n hoop lol en veuraal het socioale kontakt
dee heur goud.
Dou mien ollen weer ais onderwegens wazzen
en mien voar opperde om n kop kovvie te hoalen
bie oom en taande, was t antwoord van moeke:
“Dij binnen der nait! Zai binnen vandoage aan t
zwemmen...” En asof zai toaveltjes op legere
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schoule opzee, ging ze wieder: “Moandag zingen,
dinsdag volksdaansen, wonsdag zwemmen, dunderdag gimmestieken en vraidag koarten!”
Teleursteld binnen zai dam in draaid bie Dikke
Wilm woaras zai kovvie mit n appelpunt nuttegden. “Nou hebben zai alle tied en nog kin je
der nait trechte”, was de konklusie van voar, dij
vot doar achteraan n proatje begon mit de stamgasten en Wilm zulf. Oergezelleg, mor nait recht
veur moeke.
Nee, dij haar ook laiver boantjes trokken mit voar,
net as heur swoager en schoonzuster... Mor ja,
as dij klik der nait is.....
Bie oomke en taande, dij der dou nog noeit van
heurd haarn was e der tot t enne...
De Klik!!

Klaas van Zonneveld

DE GRUNNEGER
Kold en kil
de wiede wereld
woar De Grunneger woont
Op grode òfstand
van raandstad
en t drokke stroatlewaai
Ien iezeg kolle stilte
dij hom stoateg moakt en groots
De Grunneger
kin proaten zunder woorden
De Grunneger
kin spreken zunder stem
En as e swiegend
zien verhoal vertelt
Din vaal k stil
Zo mooi I
Zo mooi I
Age van der Velde

Wat?
Wat mout ik toch mit die
wat kin ik veur die doun
woarom holst van mie
wat kinst doe veur mie doun
t Leven vragt doaglieks wat
Mit die en mie op pad
Mor wat zeg ik aan die
Wat zegst doe tegen mie
Loaten wie ons elke dag
Aan mekoar loaten zain
Zodat mit n wonderboare laag
Wie binnen veur aaltied ain.
Jil Wildenga

WIDDE DUUSTERNIS
k Zai tied aan mie veurbie goan
as vro ien mörn t landschop ontwoakt
In stilleghaid wort mien oam opnomen
deur dook om mie tou
Nog even,
din zellen kleuren bie t doagen
t landschop weer zien vrishaid geven
en bin k ain mit mien omgeven

KIKKERRIT

t Grunneger laand, al aiwen old
mor toch doags nij

Ien mien lutje viever is t weer
apmoal kikkerrit I
Nij leven op komst

k Zai tied aan mie veurbie goan.
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VEURZICHTEG
Langsoam goan kleuren over
van blaauw-gries
noar geel-gruin en zaachte tinten
Veurzichteg dut n nij veujoar
heur eerste stapkes noa n laange winter

MESCHAIN
Wie herdenken de hel van Auschwitz
en TV dwingt mie te kieken
noar aal dij skeletten en lieken
van minsen dij òfslacht binnen
k Zai op TV op t eerste net t nijs,
omliest met holle woorden
op grode schoal doaglieks t moorden
Ook nou weer, gainain dij t stopt
k Schoam mie daip, want t vernien
zit ook bie mie tussen d’oren
Bel gaait
n Vraauw vragt om sìnterij
veur dij, dij vluchten veur geweld
Zai het hoop nog nait opgeven.

VEUJOARSZUN
k Zit op baank achter op deel
en zai dunderknuut daansen
boven regentun
Merels binnen drok dounde
Slepen mos en lutje twiegen hinneweer
k Sloet mien ogen en vuil de waarmte
van veujoarszun
As dit ais aiveg duren kon.
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