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Snoetbouk
Aalgedureg mot je mit joen tied mitgoan. Zo kin je nijmoodse dingen as de sosjoale medioa
goud om lu (benoam t jonkgoud) mit de Grunneger toal in aanroaken te brengen.
Kreuze is ook mor es aan d'loop goan mit ain van dij nijmoodse fiebeldekwinten. Sunt jannewoarie van dit joar hevve ook n bladzie op Facebook.
Dat geft ons n stee om kontakten te leggen mit lezers en schrievers en meschain om nij pebliek der bie te kriegen. Wie kinnen der nijs en nijskes dailen en schrief- en spèllenstips geven.
Joe kinnen joen reaksies geven op dij berichten of op de schrieverij in t blad, vanzulf.
As j'ook op Facebook zitten, kom den es n moal kieken en vind ons "leuk" op:
https://www.facebook.com/kreuzekeuze

Bert Wijnholds
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IK GOA VEUREERST
MOR AIS OP RAAIS
WOAR NOAR TOU
T IS MIE OM T EVEN
WEG IS T
TOVERWOORD
IK GOA VEUREERST
MOR AIS VOT
MESCHAIN HOAL IK
WLADIWOSTOK
OF AANS EERST MOR
NOAR
BUNDE/NIJSCHAANS
AS DER MOR AANDER
VOLK IS
AANDERMANS
HOEZEN
AANDERE LUCHT MIT
OF ZUNDER WOLKEN
WOAR IK KOM
DUT DER NAIT TOU
AS IK DER MOR KOM
EN
MESCHAIN KIN IK
DER BLIEVEN

JAN HUTTINGA
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Beschuutjes.

Ik snoef ais. Til n vout omhoog, snoef en kiek nog
even onder aander. Nee, niks. Din zai k stoefbie
n leutje wichtje zitten boven ien n winkelkarretje,
midden ien t pad. Op kop zo’n paalm-boomke
hoar, mit n rekkertje. Baintjes ien n maillootje
bungeln en n kapke stoet ien t haandje. ‘Pappa,’
zegt ze en stekt t aander haandje oet. Ik kiek om
mie tou. ‘Pappa,’ zegt ze nog n moal, kikt mie
aan en snoft. Oet n poar oogjes lopt wotter. Ze
snoft nog ais. Hail langsoam komt ter oet t neuske n fietslaampke dij aal groder wordt. Din spittert
e oet nkander. Heur tong gaait eefkes over t bovenlipke. Twij oldere doames kieken mie aan. Ik
kiek gaauw op t pak ien mien handen en draai
mie om.
‘Kiek nou toch es! Schoamen ie joe nait!’ Ain van
doames krigt mie bie d’aarm. ‘Zollen ie t leutje
wicht neuske nait ais schoon moaken? En n
schone gat kin ook gain kwoad ducht ons!’ Ien
tied drukt zai t karretje mie ien haand. t Wichtje
let t kapke valen en stekt aarmkes oet. Doames
wachten. Ik pak buusdouk. Net as k zeggen wil
dat t mienent nait is komt heur moeke, mit aarms
vol bosschoppen. Ze dut wenkbraauwen omhoog
en komt n lagje ien mondhouken. ‘Pappa, uit!’
Hail winkel kikt volgens mie. ‘Tou mor, ze bit nait!
Haha papa, mog e willen’, zegt heur moeke.
Ik krieg ter glad waarm van. Din moak ik rezeluut
t neuske schoon. Twij haandjes griepen mie bie
maauwen en ze trekt heur omhoog. Ik kin nait
aans, din der mor oet tillen. Ze slagt aarmkes
stief om mien nek. ‘Is heur pa nait hur,’ zegt
moeke. Doames lagen en moaken dat ze vot
kommen. ‘Staait die goud, pa,’ zegt ze en knist.
‘Dou mie heur mor. Wie bringen eerst bosschoppen noar oma en din gaauw noar hoes.’ Ze nemt
heur over en kikt mie ais aan. ‘Dien Brinta nait
vergeten.’ Ze wist op grond. ‘Gatver, dastoe dat
lust.’ ‘Smörgensvroug, veur k noar t waark goa,’

zeg k. Makkelk en k bin toch allinneg. ‘Ong! Wie
binnen mit ons baaide, hè wicht.’ Ze zet heur
weer ien t karretje. ‘Kom, nou tot aander moal
mor nait. Pa!’ Ze laagt. Vlak bie kassa kikt ze nog
even weerom. Ik loop ook noar kassa, goa achter
heur stoan en leg pak op baand. ‘Bist al kloar?’
vragt ze, ‘niks vergeten?’ Hè, kop ter nait bie. ‘Bin
der geliek weer hur,’ roup k tegen kassajuvver,
‘even melk pakken.’ As ik kloar bin zai k heur bie
bloumwinkel stoan. Zullen we oma es verrassen,
heur ik. Even loater lopt ze mit kaar noar auto en
koop ik n bos bloumen. Din lopt ze weerom mit
lege kaar. Ik zai dat t leutje wicht ien t stoultje op
achterbaank zit en bosschoppen liggen der
noast. n Endje wieder blief k stoan. Ze staait verboasd mit twij bos bloumen ien handen, trekt
scholders op, legt heur op achterbaank en dut
deur dicht. Kikt nog ais rond, stapt ien en ridt vot.
As ik pak Brinta boven ien keukenkastje zetten
wil zai k wat stoan op achterkaant.
Is n tillefoonnummer op schreven. Heb gain Brinta, wel beschuutjes staait ter onder.
Jan de Jong

De vermoorde onschuld
‘Hai’s der weer,’ ropt vraauw oet koamer. ‘Wel?’,
vroag ik en hol intied mien kolle handen in keuken onner waarme kroan. 't Kammeroadje van
ons Moortje', heur ik. Moortje komt ter geliek aan,
mie even ophoalen. Hai is drok en droaft veur
mie oet. Stoefbie t roam begunt e te sloepen,
leeg over grond mit n steert dij noar links, even
stilholt en din noar rechts hinneweer schut. Veurzichteg klimmen zien veurpootjes ain veur ain bie
verwarmen omhoog en op achterpoten mit oortjes plat noar veuren glopt e over raand van vensterbaank, doar bloumkes al aan zied schoven
binnen, noar boeten. Geliek vlugt ter n vogeltje
aan boetenkaant tegen t roam. Moortje mekkert,
zet òf en knapt mit kop tegen t glaas. ‘Ong,’ zeg
ik, ‘doar zollen aal aander vogeltjes bliede mit
weden.’
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n Roodborstje, ‘Robbie’ hait e volgens mien
vraauw. ‘Kat mor in hoes hollen,’ zeg k.
‘Woarom? Mag hai haildaal nait eefkes noar boeten? Ook nait even in snij?’ Vraauw vind t sneu
en nait eerlek. ‘Robbie dut ja haildaal niks, dat is
mor gewoon n leutje vogeltje en ons Moortje krigt
genog te vreten. t Is zo’n laiverd en n dikke goudzak. Dij dut zukke leutje vogeltjes echt niks.’ Dat
eerste en leste klopt nait volgens mie. Noa mien
'echt wel' en oetleg van jachtinstinkt en speulen
en dat dit n gemain leutje vogeltje is lopt vraauw
vranterg noar keuken. Ik heur miezulf proaten en
k wait dat t nait helpt.
Robbie is n dikke rötterd. Hai het ons toen oetkozen en wat veur vogels der ook mor achter t
hoes kommen, hai jacht heur vot. t Dut ter nait tou
hou groot of z’ook binnen. Al verrekken z’apmoal
van honger en dörst. Plaank mit vreterij, twij meter veur t glaas, en ales wat ter nog meer in toen
hangt is van hom. Mit geweld holt e toen schoon.
n Aarm verdrait. Doarnoast dut e niks aans as
ons Moortje negeren achter t glaas. Dij zit gewoon rusteg op zien braide gat noar boeten te
kieken. In ainen komt Robbie din aanstoeven,
Moortje dokt in nkander en wil hom griepen, stöt
kop tegen t glaas en vaalt mit bloumkes op grond.
As e biekommen is van schrik en vernijs zit te
dreumen veur t glaas kriegen we zulfde ellèn vernijs. t Holt nait op.
‘Ik loat hom toch even oet,’ zegt vraauw. ‘Ik zeg
niks meer,’ roup ik, din k wait dat t toch nait helpt.
Robbie is even om bosschop zo t liekt en Moortje
duurt nait as vraauw hom deur lös dut. Ik schudkop as e n zetje krigt mit pantovvel. Op hoge poten lopt e deur snij. Rilt n moal of wat en is drok
mit slikken aan zien kolle nadde voutjes. Din kropt
e in nkander en zain wie Robbie op plaank. Dij
dokt ook in nkander. ‘Most toch ais kieken,’ roup
ik, ‘wat n loeder.’ ‘Gebeurt toch niks!’ zegt
vraauw.
t Zulfde mement stoft Robbie op n verbilderde
Moortje of, mit n noodgang. Vraauw belkt en
schut in t inne. Robbie vlugt Moortje liek veur de
kop en trekt hom twij snorhoaren oet. Wie heuren
hom in hoes jaauwstern. Hai gilpt en blast en wait
nait hou haard e hoes in runnen mout. Ik knies,
zo dat is geliek kloar. Vraauw het heur zin.
Moortje wil mit gain meugelkhaid meer noar
boeten, hai is genezen en het gain oareghaid
meer in vensterbaank zitten. Hai kikt ter nait meer
noar oet of om. Nou het e n nij stee op verwar-

men in keuken op n ol handdouk, achter t gerdien.
‘Dit is nait goud veur ons Moortje, aal doag in
hoes zitten,’ zegt vraauw. ‘Begunst nou weer. Ik
zai doar gain kwoad in,’ zeg ik, ‘loat dij kat nou
toch.’ Goa doe mor ais snijschoeven aanderkaant
hoes heur ik. ‘Zitst aal doag bie kaggel net as ons
Moortje. Dij krieg k ook nog wel in t nekvel.’ Ik
smiet kraant in bak en trek jes aan. As k noa n
stief ketaaiertje schoeven even om mie tou kiek
heur k ain iezelk gilpen. Oere, vraauw zol mie
boudel toch nait in braand steken din dij was net
mit t eten aan gaang. Ik stoef in hoes. Mit dikke
rooie ogen staait ze te snoeven bie t aanrecht en
snöttert in n buusdoukje. ‘Wat is ter, hestie
braand,’ vroag ik. Ze stöttjed en wist snokkend
noar koamer.
Deur noar boeten staait lös en Moortje zit vernijs
in vensterbaank op zien ol stee.
Hai kikt mie aan, knipt n moal of wat mit ogen en
slikt zien pootje. Noast hom ligt Robbie.
Jan de Jong

Oet de bocht
Mit fiets binnendeur
in zun ligt t laand
n lucht zo stil
en stop veur te luustern
in n bocht
bie n bankje aan kaant
Zai stoppen noast mie
bie n boom
n boske bloumen
t mais dou ook zo hoog
en t is heur ik net
of t guster gebeurd is
n Moeke schoeveld
zuskes bie haand
n pabbe gebogen
joen bruier al zo groot
twij joar leden vandoag
oet de bocht en is e dood.
Jan de Jong
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Noar Hoes Tou

t Zaag der nait noar oet dat ol minske nog weer
thoes kommen zol.
n Week of wat leden was zai opnomen ien Groot
Zaikenhoes, dou dokter nait meer wos hou of hai
der mit aan mos. Ze vil zo mor weg en der was
eerst aan epilepsie docht. Noatied haar zai slim
kopzere had en dat wol mor nait overbedern.
Zai was nait meer ain van jongsten mit heur negenteg joar mor nog slim goud bie tied. Dou dokter nog dubde, haar zai der zulf op stoan dat zai
noar t Groot Zaikenhoes tou wol, omreden zai
wer sikkom gek van kopzere en wat beders wol
as dij asperientjes van dokter.
Dokter gaf al gaauw tou den hai wus wel dat e n
discussie mit t ol minsk toch nait winnen kon.
Ien t zaikenhoes figelaaierden hoge heren oet
dat zai n dikke tumor ien kop haar en dat dij der
oet mos. Onder nkander was der nog even proat
over west of t muite nog wel weerd was veur zo’n
oldske, mor zulf was zai hail dudelk west ien gesprekken mit dokters. Zai was t levent nog laank
nait zat en wol zo gaauw meugelk holpen worden. Operoatsie ging deur.
Mor noatied haar t ter nait best oetzain. Operoatsie haar nait hail veul gouds oetricht en dokters
haren kiender verteld dat t ol minsk t ter wel
gaauw tou doun zol, omreden tumor zol wel hail
vlug weer groder gruien. Dat t mor t beste was
dat zai ien n staarfhoes opnomen wer omreden
ze zol over n dag of vattien wel oet tied kommen,
haren zai docht.
Dochter der achter heer en joa heur, drij doagen
noa operoatsie, t ol minske was nog ains nait
weer goud bie, wer zai opnomen ien t staarfhoes
doar zai tot te tied oetkommen blieven kon.
Omreden t laip tegen vekaanzietied, onnaaierde
oldste dochter dat t hoeske van moe votdoadelk
mor leeg mós, din kon moakeloar t hoes ien verkoop kriegen en konnen zai zulf noa begraftenis
nog even op vekaanzie.

Dat kwam aandern ook goud oet en zo kwam t
dat ol mins heur spullechies apmoal aal onner
kiender en klainkiender verdaild worden wazzen
en t hoeske al leeg hoald, dou zai nog ien
staarfhoes op dood te wachten lag.
Mor n meroakel gebeurde. n Week of wat loader
haar t ol mins kop der weer op en vruig zuk of
woarom of dat zai ien t staarfhoes zat en dat zai
mainen toudoan was dat zai wel gaauw weer
noar heur aigen hoeske terug kon.
Nee, bie heur dochter wol zai beslist nait ien. En
ook nait noar verzörgenshoes. Zai kon heurzulf
wel weer berakken, hil zai vol en wol gainain tot
last wezen.
t Wer nog n haile gedou om aal heur bullen en
spullechies op tied weerom ien t hoeske te kriegen, mor noa n moand kon Geessie vannijs ientrek nemen ien heur hoeske op nije meubels.
Ollen waren bie t oetroemen van t hoeske noar
drekstoup brocht. Gainain van noazoaten haar dij
hebben wild. Ol wiefke von t nait slim haar zai
zegd. Zai was toch al mainen toudoan west dat
zai t aan nije meubels tou had haar. Ook wol zai
nog groag even dat t haile hoes opschilderd wer.
Dat mos toch ook al neudeg west wezen, zee zai
opgewekt, dou ze weer thoes kommen was.
En toen was ook n drekstoup en of zai dij ook
even weer schier moaken wollen en der konnen
ook nog wel even spruut- en mousplanten ien.
En dat maale bord mit Te Koop der op mossen
zai ook mor even weer terugbringen noar
moakeloar. En...
Ie begriepen wel dat kiender dij zummer nait
meer op vekaanzie kommen binnen. En ol
minske het t nog joarenlaang volholden en tevreden ien heur hoeske wonen doan.
Nane van der Molen
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Fokus is zo ainmoaleg, omreden dat t (nog)
naargens aans in de wereld veurkomt, tenminzent nait op dizze schoal: In Nederland binnen
der meer as 90 Fokusprojekten, doar rond n
1.300 cliënten wonen. In Grunnen binnen drij
projekten, aal drije in Stad.
In de verhoaltjes over Johan Baarghoes en Berend Oosterman (Kreuze 38) heb je lezen kind,
dat n verpleeghuus gain stee om te wonen is, as
je jong (of old) binnen en nog wat van joen leven
moaken willen. t Kin ook aans.
Veur lu mit n swoare liggoamelke bepaarken is
der n meugelkhaid om zulfstandeg te wonen. Dat
kin ook as je bevubbeld n slimme spierzaikte
hebben en altied verzörgen achter d'haand hebben mouten.
Doar heb we in Nederland n ainmoaleg concept
veur: Fokus. Der wordt tegenswoordeg veul over
proat, dat der meer aigen regie in de zörg kommen mout. Dat is woar t bie Fokus al meer as
datteg joar om draait. Alhouwel, 'zörg' is t goie
woord nait. Doarom hait t bie Fokus ook
'assistentie'.
Liggoamelk òfhankelk wezen, betaikent nait dat
je nait mans genog binnen om veur joezulf te
zörgen. As je zulf moar waiten wat je willen, wat
je neudeg binnen en wat goud veur joe is. En dat
mout je goud aan n aine uutstukken kinnen. Den
kin je hail best joen aigen leven laaiden en doar
is t Fokuswonen veur bedould.
Dij in n rolstoule zit en 5 of meer uur in de weke
assistentie neudeg is, kin n stee vinden bie
Fokus. Der is 24 uur doags assistentie bie wat in
t Nederlands 'Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen' nuimd wordt.
ADL-assistentie gaait om hulp dij je neudeg binnen veur joen doagleks funksioneern, zo as joen
liggoamelke verzörgen, joe aan- en uuttrekken,
noar t gemak goan, eten en drinken, ainvoudege
verpleegkundege handelns en wat hand- en
spandainsten. Dat gaait op òfroup en aanwiezen
van de cliënt. t Gaait t benoam om rechtstreekse
assistentie aan de perzoon zulf, ze helpen nait
bie t huusholden, eten moaken, bosschoppen
doun enz., dat mout je zulf regeln.
Wieder is der ook gain bemuien mit hou je joen
leven inrichten en krieg je gain begelaaiden.
Joen sosjoale zulfredzoamhaid mout groot wezen. Zo wordt t meugelk om volweerdeg in de
soamleven mit te doun en joen aigen leven te
leven.

Meer infermoatsie over t Fokuswonen staait op
de webstee van Fokus:
http://www.fokuswonen.nl/
Bert Wijnholds

De dood van Vera Reker (19)
Vervolgverhoal van Jan Huttinga

Ze keek de twij vroagend aan. Baaident keken ze
weerom. Ze zwegen. t Oldske dee zo heur best.
Ze verknuurde heur buusdoukje. “Woarom was
je nou in de Olderman State?”, vruig Vera vrundelk.
“Kootje haar zien tromke mit stoet vergeten en ik
haar ook nog n overall veur hom streken. Kiek,
dij jong woont op zukzulf sinds zien pa en moe
oet tied kommen binnen. Mor dat wil nog nait
zeggen, dat zoon stumper zuk redden kin. Ik bin
zien taande en ik kook en was veur hom. t Is n
laive jong, mor hai is wat slicht. En de leste doagen is e hailendal oet order. As zien kont nait
vastzat, den was e dij ook aalgedureg kwiet. Nou
haar e dus zien spullen vergeten en ik mos nommerdoags toch noar t Gruine Kruusgebaauw,
vanwege mien steunzolen enP bloudprikken. Ik
docht den neem ik hom zien tromke mit en geef
hom vot n schone overall. En ik kon hom nait vinden of was t nog zo. Ze zeden dat Ko hailmoal
boven was. Doar is zoon soort gloazen geval mit
planten. Joa, doar mout e ook veur zörgen. t Is
wat. Mor doar was e ook nait. Ach, wait je. Dij
Mastland, dat is ook aaltied zoon boudel. Ze kinnen mekoar nait stoan, of is t nog zo. Nou en dou
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Oaventuur ien t bos.
t Was hail mooi weer en baide wichterkes, zo’n
joar of zes old, waren mit heur baaident aan kuier
goan. Ain was blond mit n rode strik boven ien t
hoar en haitte van Anneke, aner haar n donker
krullekopke en haitte van Emma.
Heur moekes dochten dat ze op schoul waren bie
juf Martha. Nee dus, Anneke haar onnaaierd dat
op zo’n mooie waarme zummerdag t veul beter
was om ais noar Bosplas te goan midden ien t
bos. Dat was n luk meerke dat midden ien t bos
laag en woar ze mit heur pa en moeke wel ais hin
ging. Doar kon je zo mooi speulen ien t zaand en
je konnen ook mit blode vouten deur dat lekkere
vrizze wotter lopen. Emma altied driest en nooit
baang leek t ook wel wat tou en doar ging t hen.
Mit heur baaident haren ze lol veur tien.
Gain ogenblik dochten ze aan juf Martha en heur
klas of aan heur moekes. Ze zollen ook ja al lang
ze tied veur t eten weer ien hoes wezen. Mor ja,
onnerweegs zai je van alles – allerdeegs n poar
herten, knienjes vanzulf, mor ook n mooi gekleurd
vogeltje dat hail hoog en mooi zingen kon, t tierelierde aan ain stuk deur en vloog aal mor om heur
tou en liek veur heur oet. t Was net of e heur pad
wiezen wol. Ze laipen ook al laank nait meer over
t grote bospad, mor midden tussen bomen deur.
En zo gebeurde t dat ze mekoar ains aankeken
en zeden dat dij bosplas vandoag toch wel hail
wied vot was. Ien tussentied was t vogeltje nait
meer te zain of te heuren.
Zundagnoamirreg was Anneke der ja nog west
mit heur pa en moeke en non leek t wel of t meerke haildaal verswonnen was. t Leek wel of t ook
al wat duuster wer, zun zat achter wolken bezied
en t vuilde kold aan op heur blode aarmkes. Ze
haren ja allenneg mor n dun zummerklaidje aan
en gain vestje of jaske. Emma har nog ale vertraauwen dat t wel goud kommen zol. “Kom mor”,
zee ze tegen Anneke, “wie lopen nog eefkes deur
den zellen wie t pad veurvast wel weervinden.”
Dou begonnen der regendruppels te vallen, van
dij haile dikken, t duurde mor even of ze waren tot
aan heur vel tou nat. Wichter werden non toch
baaident wel benaauwd. Woar mozzen ze hen en
wel zol heur helpen kinnen? Zo stoareg aan waren ze aanbeland op n open plek woar boswachters wat kapholt opstoapeld hadden. Aans ze
doar ais tussen kropen? Ze vonden nog n poar
takken dij konden ze der over hen leggen zodat

net was of ze ien n hoeske zaten mit bloaderdak.
Regenbui duurde slim laank, ze kropen dicht tegen nkander aan om waarm te worden en dörst
haren ze ook. Van ellèn villen ze ien sloap.
Op schoul von juf Martha t hail vremd dat Anneke
en Emma nait op heur ploats zaten. Gelukkeg
haar ze telefoonnummers woar baaide moekes
en pa's te berieken waren. Wichter waren te zuik!
Votdoalek wer der n zuiktocht hollen.
Pa van Anneke kwam op t idee dat wichter wel
ais zulf kuierlatten noar t bos nemen kend hadden. Ze haar ja haile week aal mor verhoalen had
over dij mooie plek bie t wotter.
Hektor, heur hond, ging mit en joa, hai kreeg
lucht van Anneke ien neus en zo werden wichter
weer vonden. Straf hemmen ze nait kregen veur
heur votlopen, ze waren ja aal zo baang west en
zo kold worden. Ze beloofden om t hardste dat ze
nooit meer votlopen zollen zunner te zeggen
woarhen. En Hektor kreeg dikke bonk woar e
hom mit vernuverde.
Carry Grit

Mien toentje
‘Kiek buurman, nije schountjes!’
Aarmkes wabbern en voutjes hoezenhoog
vaalt hoast, vaalt nait, o, laankoet op snoet.
’t Is al zo’n grode jong buurman!’
n Leutje jonkje van anderhaalf dat lopt
en no in mien bloumtoentje kropt.
Plukt bloumkes gaait zitten op gat
pruift tudeltoanen kikt rond, kniept
n slak in groes en stopt hom in mond.
Ik knies en vroag, ‘krigt e wel eten’
as zien moeke belkt en noar hom graait
haildaal oet stuur, ze kokhaalzen baaid.
‘Noar hoes’, zegt zai, kikt vergreld
noar mie, en doe dikke bunzel n schone
snoet’, din votdoadelk op ber mit die.
Ik kiek noar mien toentje en op t allozie
tied veur n hekje, t feest is veurbie.
Jan de Jong
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kwamen joe der aan, mit dij kerel.”Ze zweeg eefkes. Heur schiere olde gezichtje vertrok eefkes.
Ze was verniend, dou ze aan t bedrog docht.
“Dus hai was nait bie plietsie. Hai het mie bie de
bok doan. Oh, wat n mizzelke kerel. Stom old
wief dat ik ook bin. Mor ja, wait dat mor ais van te
veuren.”
Ester Edens haar mit heur te doun. “Kom”, zee
ze. “Ik bring joe noar hoes en den komt t aal
goud.”
Harry Dubbeldam stond op en gaf buurvraauw
Schanssema n haand. “Ik begun mit Flipje nog
ais weer wat te proaten mit ons kammeroad.”
Ester keek op heur hallozie. “As ik weerom ben,
den komt Wilma van der Stee ook. Proat ik mit
heur. En den hoop ik dat we den noa dij tied wat
kinnen eten. Ik krieg honger.”
Vraauw Schanssema pakte heur bie aarm. “Most
goud eten kind heur, zugst der ook wat hoamel
oet.”
Dubbeldam gromde minachtend en schudde wat
mit kop. Nou begunt e weer bokkeg te doun,
docht Ester, net as bie taande. Wat mekaaiert
hom wel nait. Ester dee deur open en t oldske
hoakte in.
Flipje dee d'aine vondst noa de aander. Hai
waarkte zuk n ongeluk. Hai haar t braid noar t zin.
Dit was nog ais wat. Ester was op pad en Dubbeldam zat te kwedeln bie Marnixs. Ze haren besloten, dat t toch lozer was om boudel te splitsen. En
nou haar e de laptop van Vera Reker, alias Barbara Vink. Hai bloaderde ale schriftjes en paperrazzen deur. Hai maggelde wat op n blok. Hai
pruit haardop. Der was gainent dij dat heuren
kon. Hai belde en belde en kreeg d'antwoorden,
dij e groag heuren wol. Philip was wies mit
zukzulf. Dommit kon e Edens en Dubbeldam mit
feiten om d'oren battern. Dit was nait mis en nou
was de haile zoak aal zowat oet. n Haile deus vol
mit bewies. Knappe kerel, dij doar wat tegen in te
brengen haar. Dou e docht dat e t aalmoal snapte
nam e zien blok mit maggels mit en stapte noar
Dubbeldam. Veurzichteg ging e noar binnen en
Jannes, dij woarnomen haar, glee t hok weer oet.
“Goud”, zee Dubbeldam. Flipje grijnsde. Dubbeldam dee net of e dat nait zag. “Wie binnen t der
over ains, dat dien taande in de Olderman State
woonde. Dat was Maria Sofia Langqvist. Nait echt
n taande, mor n vrundin van dien moeke en doe
konst t goud mit heur vinden.”

“Nee, nait echt n taande. Dat heb ik al zegd. Mor
ik kon hail goud mit heur en mien echte taandes
woonden over ver. Ach en zo gaait dat din as
kind.”
“Dou ze slim zaik wuir, gingst der wel weer ais
noar tou. Heurst dat Flip? Wie hebben hier n
deurbroak.”
Flipje keek der nait van op. Dat haar e al laank
schoten. Hai haar nog weer noar d'opnoame
luustert, dij ze vonden haren op n mini-disc. Dij
woardat e mit deuren haauwde en kwoad wegluip. Dat was dizze man hier veur hom. De TD
haar dat bevestigd.
“Nou gaait der om, woarom gainaine in de Olderman State die herkent. Dat is toch vrumd. Hest
net zegd dast der aalgedureg kwamst, mor as wie
koamerbraid mit die deur t pand lopen, kinnen ze
die nait. Vrumd, of nait den? Der is mor aine dij
die herkennen zol, mor ja dij is nait meer onner
ons. Dij ligt nou in n gruine verpakken in n loa.”
Marnixs zee niks. Dizze wraide proat, der kon e
min over. Zien ogen luipen vol mit wotter.
“As ik den zo wat zit te prakkezeren, den blift der
mor ain ding over. Doe kwamst nait overdag.
Nee, doe kwamst loat in de oavend. Doe kwamst
noa t spoukuur, as der sikkom gain minsen meer
wakker waren.”
“Ik ging der voak snachts noartou, as ik nait
sloapen kon. Den ging ik bie heur bèrre zitten en
den was ze nait zo allent. En tegen tied dat der
weer volk over vlouer kwam, den ging ik weer
vot.”
“Wat von Vera doar den van? Dat paasde heur
wel, dunkt mie. Nog eefkes wat snoetjeknovveln
of wat meer in keuken of n lege koamer.”
Marnixs vloog op en zette baaide haanden plat
op toavel.
“Dat is n leugen en dat huif ik nait te nemen. Ik
kwam veur taande Sofie en wieder heb ik mit dien
smerege proat niks neudeg.”
“Wilst mie toch nait vertellen, dat je mekoar den
nait eefkes aankroepen in zo'n laange nacht in t
bejoardenhoes.”
“Nee. Ik zat gewoon bie Sofie aan t bèrre en pruit
mit heur. In t begun zee ze nog wel ais wat weerom, mor loater nait meer. Ze glee aal wieder vot,
mor ik bleef bie heur zitten en wat proaten.”
“Gedichten veurlezen, verhoalen vertellen en
zuks wat”, zee Flip.
“Hou waist dat?”, zee Marnixs verboasd en hai
ging weer zitten.
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Dubbeldam zee niks. Hai keek noar zien jonge
kollegoa en nikkopte. “Tja, dat dut der nait tou,
mor t is wel woar.”
Marnixs keek noar toavel. Dubbeldam ston op en
ging tegen muur leunen.
“Joa, om de tied deur te kommen en om taande
Sofie actief te hòlden, las ik heur veur en vertelde ik verhoalen en vertelde ik heur mien plannen. Den las ik heur stukken veur, van wat ik
schreven haar.”
“En Vera?”
Stoul vloog achteroet en knapte tegen muur op.
Marnixs ontplofte. “Dij smerege trut haar alles
opnomen. Ze zette elke keer soavends n recordertje neer en nam alles op. Aal mien ideeën,
mien gedachten. Ze nam t aalmoal op. En
woarom? Dat wief. Dat wief...”
Flip nam t noadloos over. “Vera Reker schreef t
aalmoal oet. En bult van dien verhoalen en gedachten stoan nou in n manuscript. En dat zol
noar n oetgeverij. Oetgeverij Eenhoorn. En doar
waren ze verboasd, dat ze t nog nait stuurd haar.
Barbara Vink luit niks meer van zuk heuren.”
Dubbeldam pakte stoul op en vruig of de man
zitten wol. Trankiel ging Marnixs weer zitten. “Ze
luit niks meer van zuk heuren, omreden dat alles
nait bie heur in koamer stond, mor bie die in t
atelier. En dou bist zo kwoad worden, dast der n
beste knal geven hest en nou is ze dood.” De
man keek hom verbilderd aan en schudkopte
aan ain stuk deur.
“Nee, nee, dat heb ik nait doan.”
Flipje vond t nait staark wat e zegd haar. Dat
haar aans mouten. t Klopte sikkom, docht Dubbeldam. Mor dit kon je nog gain deurbroak
nuimen. De kunstenoar legde kop op toavel en
vruig of e ain smoken mog. Dat mog. Hai wuir
weer noar zien cel brocht.
“Ze is nait kommen”, zee Ester. “Mor dat dut
niks, den doun we dat mörgen.”
Dubbeldam was der stìnzat van en zien laange
lief dee zeer van honger. “Wat mouten we nog
mit dij Wilma van der Stee?”
“Wait ik nait, meschain wel niks, mor ze kin ons n
bult vertellen over onze kunstschilder, dichter.”
Ester schoof aan t buro en schopte heur pumps
oet. Ze haar noagels van tonen rood lakt.
En doar kon Dubbeldam nait tegen. Dat mos ze
nait doun.
“Veurdat we noar hoes goan, wil ik groag de hai-

le bliksemse boudel nog ain keer op n riegje hebben.”
Dubbeldam wreef over zien moag. “Wie kinnen
ook wat ophoalen en den deurbroezen.”
“Nee,” zee Flip. Ze keken hom aan. En dou keken Dubbeldam en Ester mekoar aan. Philip wol
hoast n kleur kriegen. Mor hai ging achterste
veuren op n burostoul zitten.
“Ik wil nog n zetje deurbroezen mit de spullen oet
deus.”
“Vertel eerst mor ais wast aalmoal oet dien dikke
doem zogen hest.’”Dubbeldam grinnekte noar
Ester. Dij bleef haalf liggen en wiebelde mit heur
tonen. Ze rekte zuk oet.
“Nou Flippo?”
Flip pakte zien schriefblok en begon: “Vera Reker haar n vrumde hobby. k Heb in heur spullen
heur discman vonden. Der waren de wereld
schiefkes. Op dij schiefkes stonden gesprekken.
Kinst zo gek nait bedenken of t staait op schieven. Ze haar ze aalmoal netjes nummerd en in
ain van heur schriften ston alles netjes oetschreven. Dat dee ze aal n haile zet. Woarom wil aine
gesprekken opnemen? Vroag mie nait. Ik heb
gain idee. Of nee, ik heb wel n idee. Ze nam dingen oet dij gesprekken as onderwaarp veur verhoalen. Ik mout meer tied hebben, mor ik denk
dat der n bult verwaarkt is in heur bouk en aander schrieverij. Barbara Vink, waist wel. Nou, heb
ik nog nait alles beluusterd, mor op n aantal is
Bertil Marnixs te heuren. Hai proat, leest veur,
verteld. Dij opnoames binnen moakt bie Maria
Sofia Langqvist. Nou zel t nog n beste zet duren
veurdat we dat aalmoal oetstukt hebben. Mor ik
wait hoast wel zeker, dat Vera Reker n haile bult
stolen het van wat der in heur nije manuscript
staait.”
Dubbeldam ging rechtop zitten. “Ze konden mekoar goud, ze waren n haile zet biemekoar. Laifde moakt blind, mor dou hai der achterkwam, dat
ze hom bekeukelde en der mit zien waark vandeur ging, wuir e gek in hakken. Ze hebben der
roezie om kregen en hai het, dou e t maal vel om
haar, heur n beste bats verkocht. Ze kwam ook
nog mit heur fiene koppie aargens tegen aan.
Klabats, zo dood as n pier. Dat Bertil Marnixs
roare knopen aan jaas het, hebben wie zulf
zain.”
Jan Hunga
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Veur aaltied verloren?

Zeun van God het n haile bult verhoalen verteld,
woar elks zienent oet hoalen kon. Veur elk wat
wils! Nait zo loze lu wazzen al slim blied mit t verhoaltje zölf. Zöchten der niks achter, mor lu dij
wat meer snöt in kop haren, zagen Zien bedoulen doarmit. t Was ja n soortement bosschop
veur elks dij t zain wol.
Verhoal van verloren zeun is doar n sprekend
veurbeeld van. Begoan as elk was mit dij votloper, dij goie sier moaken wol van aarvenis van
zien moeke en oetèndelk zo aarm as n kerkrat
bie de swienen in t hok terechte kwam. t Jong
was onnuur van t padje roakt.
Zien ‘kammeroaden’ wazzen rompslomps oet
zicht verdwenen. Van elkenain verloaten, zag e t
hailemoal nait meer zitten en trok ten lange leste
mit steert tussen bainen hoeswoarts.
Duurde sikkom nait op stroade te lopen, mor voader ston al op doagelkse oetkiek. Was oetzinneg
van bliedschop dou e wegloper in smiezen kreeg.
Sloot hom in aarms, smokde hom as n grode en
nam hom mit in hoes. Elks kwam in t gereel om n
oetbundeg feest te baauwen. Niks was aiglieks
goud genogt.
Dit ston zien bruier aans niks aan. Mokde en
pruddelde, wol hom zölfs gain haand geven. Har
e doarveur zo piezakt? Nooit was der veur hom
zokswat op taauw zet. Terwiel e aaltied zien uterste best dee om boudel veur nkander te holden.
Kon der aiglieks mit zien volle verstaand nait bie.
Zien voader mos hom zölfs tot odder roupen.
“Bist bie mie ja niks tekört kommen. Kinst mit mie
nait blied wezen veur hom dij verloren was, mor
gelukkeg t rechte pad weerom vonnen het?”
Jeremia schrift derover in t Bouk (Jer.3:19): “En k
har docht, dat joe tegen mie zeggen zollen: 'Mien

Voader' en dat joe Mie rogge nait òfkeerden”. Dit
bedoulde Jezus dou e t over dij zeun har. Gain
aanschriefboukje mit n bult mitsen, moaren en
veurwoarden, mor onveurwoardelke Laifde. Dou
zien voader hom zo laifdevol in muite kwam,
paasde jongste zeun mor ain woord: “Voader”!
Zo'n aigenste ervoaren kriegen ok aandre thoeskomers voak tegen wil en daank. Gain gezoes,
mor open aarms deur lu, dij al zo lang wacht hebben. Dat bedoulde Jezus ok mit zien geliekenizzen te zeggen aan t volk, dat er veur open ston.
“n Open haart, dat is aal wat telt!” Zunder genoa
van onze hemelse Voader kommen we vervast
veur n dichte deure, as we noa n tied van rondstrunen endelk besloeten weer op t Voaderhoes
aan te goan.
Roel Sanders

Goa nait vot
goa nait vot bie zunschien
nait as t duuster wordt
meschain mit lichtmoan?
gain schaar kins zain
heurst die zulf lopen
knistern van drög blad
voutstappen ain veur ain
toesnust in kop
dood kin die aanroaken
goa nait vot oet dizze tied
nait bie duuster
nait bie lichtmoan
haildaal nait vot
schimmern van mörn
lichtmoan bezied, diezeg zunschien
goa toch weer op hoes aan
mit licht, vot toesnust
weerom in dizze tied
aargens zel k die tegemuit kommen

Anna de Vries-Maarhuis
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Aanzuik

t Is n gluiend haide dag. Aan de strandplazze
even boeten t dörp is n drokte van belang. Elk
zöcht wat verkoulen bie t wotter. De plazze ligt
doar ook ja zo mooi in de schare van n poar boskes. Vrouger, dou de gemainte der nog gain
strandje aanlegd haar, gingen de jonges der al
zwemmen, mor nou komen op n waarme
zummerdag veul mensen uut d’haile omtrek om
zuk hier om en bie t wotter te verpozen.
Ook Knelis lopt ter rond. Hai verveelt zuk wat en
bekikt aal dij mensen dij hier binnen ais. Doargunder liggen twij wichter. Aine dervan doar het
Knelis al n zetje n oogje op, mor hai het nog aaltied nait de moud had om mit heur aan te pappen. Dat wichtje is nog betrekkelk nij in t dörp en
Knelis wait ook nait hou of ze hait.
Elke moal as e heur in t dörp zugt is t of zien
haart n lutje spronkje moakt en din wordt e
haildal waarm vanbinnen en dij waarmte stiegt
hom din noar de kop, zodat e haildal rood wordt.
Hai het zuk al n poar moal òfvroagd hou hai mit
dat mooie blonde maaidje in kontakt komen kin,
mor nog aal het e gain menaaier vonden, omreden Knelis is alderieselkste verlegen. In de disco,
woar hai heur ook al n poar moal zain het, het e
t al ais perbaaiern wild, mor der wazzen aaltied
aander wichter bie en dij zollen hom meschain
wel uutlagen.
Ook haar e zuk al ais n beetje moud indronken,
mor dou was e nog veul verlegener worden. Wat
n ellende! En ze bleef hom mor deur t heufd
spouken. Soms kon e der snachts nait van
sloapen en ook dreumde hai wel ais van heur.
En doar ligt ze nou te zunneboaden op t strandje
van de plazze. Nou mout t mor ais wezen. Knelis
let zuk in t zaand zakken en schoft beetje bie
beetje in de richten van de baaide wichter. Zo
komt e der vanzulf. En as e der din is, zel e gewoon vroagen hou of ze hait en of ze vanoavend

mit hom noar de disco wil.
Knelis schoft nog n endje in de richten van de
wichter. Hai komt nou al oardeg dichtebie. Mor
wat zugt e din inains? De wichter hebben zuk op
de rogge draaid en nou zugt Knelis dat ze, om
overaal broen te worden, de bovenstokjes van de
bikini òfdoan hebben. De zunne schient glènde
op heur blode borstkes. Knelis kin zien ogen der
nait van òfholden.
Mor zien moud is nou haildal vot. Hai duurt nait
meer noaderbie te komen. En din is t net of e
even verget wat of e aan t doun is.
Op handen en vouten kropt e rad noar de wichter
tou en drokt n smokje op de ain van de blode
borstkes.
t Wichtje reageert as deur n ieme stoken en
haauwt van zok òf. Persies op Knelis zien neuze.
Dat komt aan. t Bloud spoit teruut. Hai springt op
en mit zien haand aan zien neuze runt e vot.
t Verbaldereerde maaidje kikt hom noa en zugt t
spoor van bloud in t zaand. Ze dut gaauw heur
bovenstukje aan en runt hom noa. Zo haar ze t ja
nait maind!
Bie d’ijscokare hoalt ze hom in.
“Hest die zeer doan?” vragt ze n beetje verlegen.
Knelis kikt heur n beetje verwilderd aan. Gelokkeg ze laagt.
“Woarom deest dat?”
“Omdat..... omdat.....,” stuttert Knelis, “omdat ik
ze zo mooi vin.”
“En ik mout ook aalweg aan die dinken,“ let e der
votdoalek op volgen.
t Wichtje laagt hom vrundelk tou.
“Din haarst in de disco toch wel ais n proatje mit
mie moaken kind. Doe komst doar toch voak genog”
Knelis knikt.
“Wie kinnen der vanoavend wel ais soamen hingoan, as dat teminsten kin vanwege dien opgezette neuze.”
Knelis laagt. Hai wordt weer haildal waarm van
binnen
Henri Wierth
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Op aigen bainen

As tied der heer is, dat kinder leeftied hebben om t hoes oet te goan, is t veur achterblievende olders smangs n haile bedounen. Ollu mouten din n tree terogge doun.
Zollen t ok nait mooi vinden ze aaltied as
hoeshennen om heur tou te zain. t Is ja
normoal, dat ze meddertied t kuierpad nemen om - as t evenpies kin - mit n wederhelfte n aigen hoesholden op te zetten en
bainen under aigen toafel steken.
“Doarom zel n man zien voader en moeke
verloaten en zien vraauw aanhangen en
tot ain vlaais wezen”, staait der ja in Deuteronomium 26 vèrs 16 tot 19. Zukswat is
ja n goie zoak, as zeun of dochter besloeten te kaizen veur n aigen bestoan. Paardie lu kinnen t der aans slim stoer mit hebben. Mor as olden heur goan loaten, zoas
de Grode Boas in ’t Bouk’ verordenneert,
zel e wizze beholden blieven, din d'Aalmachtege wil ja dat haile eerde bewoond
wordt. Zie mouten der ja veur zörgen, dat
mensen nait oetstaarven. Noa toren van
Babel het E ze aal kaanten opstuurd. Wereld was ja roem zat.
Moakt der veurlopeg woarschienlek ok
nog gain ende aan, hou n puunzooi lu ok
van Zien scheppenswaark moaken. Al wait
gain mens wenneer veur Hom tied der
heer is, dat we aalmoal – dood of levent –
veur Zien troon verschienen mouten om
wogen te worren. As we din onze zoakjes
mor op odder hebben. Aans stoan we krek
in t verhoal over dij wieze- en dwoaze
moagden mit lege haanden boeten deure.
Hai vertraauwt op t menselk benul in waitenschop dat ains ‘het kwoade’ zien kop
boegen zel, van dij gevolgen Hai hom de
kop verbriezeln kin. Der zel aan t ende ja
mor ain de winnoar wezen en dat is ver-

vast nait dij Antichrist!
t Is noa ons ok wizze nog nait doan! Der
kommen nog aaltied lu noa ons, veur en
aleer de endtied doar is. Wat veur de olden geldt, geldt ok veur de jongen. Op
Zien menaar helpt E elk geslacht vandoage, mor ok in de toukomst. As t volk der
mor oog en oor veur het.
Mainste kinder blieven wel wat in buurde.
Sommege lu zuiken t geern wat wieder
vot. n Bult jonge lu blieven noa heur leertied hangen aan n boetenlaander, mit aal
beslommerns van dien.
Allewel òfstaanden binnen der vandoag de
dag nait meer. Internet en Skype moaken t
verkeer tussen old en jong n stuk gekoper
en makkelker. Aans kin je aaltied nog tilleviesieprogramma’s as “All you need is love”, of “Groeten van thuis” inschoakeln.
Roel Sanders
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Oet: Grunneger toal spulbouk
Hou God (sikkom) oet Grunnen verswon
Net aans tegenworreg bie leutje kiender ontwikkelden noazoaten van ‘ons oermouder Safia’ stoareg aan ook t vermogen om t over mìnsen, dingen
of gebeurtenizzen te hemmen dij aarns aans bennen ien tied of ploats, zo as goden, gaisten, overledenen, of verbeeldens, etc.
En mit t abstract denken kwamen ook religies;
vörms van zingeven, of t zuiken noar betaikenisvolle verbiendens.
Doarbie stoan mainsttied ain of meer hogere
machten of opperwezens sentroal. Gelovegen kinnen iendaild worden ien monotheïsten - gain lu dij
allain mor thee (en gain kovvie) drinken - tegenover polytheïsten.
Ook aal is der op grond van nijmoodse waitenschop haildaal gain aanlaaiden om t bestoan van t
bovennatuurleke te oanen of neudzoakelk te achten, doch loven n bult minsen ien goden of n
noaleven ien aiweghaid. En elk maint vanzulf dat
zien geloof de woare is.
Ien keur van goden en gaisten zol n minsk
haildaal verbiesterd roaken kinnen: verdaild over
ale werelddailen loven minsken sunt oldhaid tot
vandoag aan tou ien meer as 3000 hemelvoaders
en -mouders. Bliekboar het n minsk n noatuurleke
aandrift tot religie.
Behaalve ien Grunnen, want Pervinzie Grunnen
het n hail hoog persentoage van lu dij nait bie n
kerk aansloten bennen (1999: 59% bron CBS),
benoam ien Stad en t oosten van pervinzie. Anno
2005 waas nog mor ain op vaaier Grunnegers
aansloten bie n kerk. Hiermit is Grunnen noa Flevoland de mainst ontkerkelkte pervinzie van Nederland.
Op wat oetzunderns noa bennen of waren mainste Grunneger godsdainstaanhangers monotheïstisch. Ze volg(d)en de leer van t Kristendom, Islam
of Judaisme.
Veul lu bennen nait bot gerust op wat dij ien noam
van heur goden doun.
Amerikoanse singer-songwriter Holly Near is ain
van de verontrusten.
Zai schreef t laid I Ain't Afraid.""

Ik bin nait baang veur joen Jahweh,
Ik bin nait baang veur joen Allah,
Ik bin nait baang veur joen Jezus,
Ik bin baang veur wat ie doun ien noam van
joen God.

Van ind 2005 of aan waas om en bie twinneg persent van Grunneger bevolken protestant en n
beetje minder as vief persent rooms.
Ien Veenkolonies werren verschillende kolonies
voak deur geliekgezinde groepen bevolkt.
Zo ontstonden bevubbeld roomse dörpen as
Zandberg en Kopstukken. Ook n Doopsgezind
dörp as Lula is hier n veurbeeld van.
Stad wer ien 1956 zetel van t bisdom Grunnen,
dat de drij noordelke pervinzies en Noordoostpolder omvat.
Stad en Winschoot (bienoam: Sodom) haren tot
Twijde Wereldoorlog aan tou relatief grode Jeudse
gemaintes. Saul van Messel (ps. J. Meijer) kwam
oet Winschoot. Mit zowat 3% het Islam ien Grunnen waaineg volgers.
Noa Reductie waas ook ien Grunnen de Nederlandse Hervormde Kerk t veurnoamste kerkgenootschop worren, mor verspraaid deur pervinsie bleven nog wat leutje roomse gemainschoppen bestoan, benoam ien Stad en ien enclaves as
Kloosterboeren, Oethoezen en nog zo’n stukkewat. Ien Oethoezen werren tot aan zesteger
joaren tou roomse jonges op stroat oetschollen:
Roomse poepen, luzzen gain zoepen,
luzzen gain brij.
Ze binnen apmoal aan... schieterij!’
‘Roomse papen, klimmen als apen,
hoog in de bomen,
om dichter bij Maria te komen.’
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Mor roomse jonges laiten heur deur reffermaaierden nait op kop schieten en belkten vot trug:
‘Kokse joanen, kovviekroanen,
Aaierdoppen, kletskoppen.’
Koksen, of Koksioanen bennen nuimd noar Ds.
Hendrik de Cock van Ulrum, dij hom sunt 1833
aan t heufd van Òfschaaiden van Hervörmde
Kerk stelde. Op t Hogeland bennen tegenworreg
nog veul reffermaaierden. t Westen van pervinzie, benoam Grootegast en Zuudhörn het n konsentroatsie Vrijgemoakte reffermaaierden.

‘Kokse keuzen, mit heur rooie neuzen,
Mit heur dikke lippen, doar zit duvel op te
wippen.’
Reffermaaierde jonges laiten heur deur gain ain
onder t mous stoppen:

En ie proaten aal mor deur tegen de grode onbekende. t Liekt wel of ie tegen n gaist proaten! Ie
hemmen hom nog nait zain, mor ie waiten dat e
ien snackbar zitten mot te kovviedrinken. Ie
hemmen joezulf geruststeld, ie loven dat t wel
goud komt en wachten rusteg ofP Mor doar
komt e aan! Gain gaist, mor n beuzebelder mit
tatoeages op zien dikke aarms! En ook nog n
pitbull dij joe nait blied aankikt!

‘Jeuden en Menisten, bedraigen ale Kristen,
Lutterzen komt t op roakeldais aan,
Rechtfermaaierden goan der liek op aan.’
Koksioanen waren nait bie elk te lieden:
‘Motregen en Koksioanen doar mon je veur oppazen; ze binnen aal baaident fien!’
Wat diskermenoatie aangaait waas Grunnen
gloepend demokroaties of egalitair, net hou of ie
t nuimen willen: Elkenain diskermeneerde elkenain!
Ik kin t nait loven.
Din bin ie nog minner as knollen en woddels,
want dij loven aal.
Ook de ‘ongelovege’ richt hom voaker tot n gaist
as dat e zulf meschain beseft. Wat dinken ie bie
joezulf as ie net n dikke kras ien aandermans
auto moakt hemmen?
‘Hou zol e reageren as ik hom vertel dat ik n kras
ien zien auto reden heb?’
En dij aander vrundelk: ‘Och, ain kras meer of
minder, geft niks hur! Der zaten toch aal krazzen
ien!’ Dat vaalt tou ja! Zo leven ie joe geern verder ien en joen moud gruit: ‘O! Mor dit is wel n
haile dikke kras! t Het wel wat van n scheur!’

Max en Budo
Benoam kiender kinnen heur makkelk iendinken
dat ze n aander bennen of dat ze n denkbeeldege kammeroad of kammeroadske hemmen, doar
ze drok mit omgoan. Amerikoanse schriever
Matthew Dicks vertelt ien zien bouk
‘Herinneringen van een denkbeeldig vriendje’
t verhoal vanoet t gezichtspunt van Budo, n opbedocht kammeroadje. Dat kin, omdat Budo wel
deur Max opbedocht is, mor zien gedachten en
leven lösstoan van Max zienent. Budo het Max
zien fantasie neudeg veur zien bestoan, mor verder is e n zulfstandeg wezen. t Grootste gevoar
veur Budo is dat Max hom verget of nait laanger
ien hom looft. Din is t: ‘poef’ en vot is Budo.
Budo zien laifde veur Max, het gain inne en swet
en is onveurwoardelk, mor nait onboatzuchteg:
as e Max nait oet gevoaren redt, lopt e kaans dat
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dij hom verget en dat e nait laanger bestaait. Budo is net zo schietensbenaauwd veur n onbestoan, as wie veur de dood. As ie nou aan grode
mensenlevens denken en Budo deur God vervangen, levert dat gain fascinerend ploatje op?
Sums zol n mins geern wroak nemen willen. As
dat, net aans veur Henk Krosenbrink onmeugelk
is, din bedenkt e hom wel n gaist van wroak.
Henk Krosenbrink
(Miste bie Winterswiek, 1928)
Ien 1982 sloot e aan Rieksuniversiteit ien Utrecht
zien studie Oldgermoanse Toal- en Letterkunde
of. Krosenbrink schrift ien t Achterhouks. Noast n
twaaftal romans schreef e verhoalenbundels.
Zien verhoal Den waerwolf en de zövven kleine
seggen / De weerwolf en de zeven kleine geitjes
staait ien ‘20 Schrijvers op streek. Korte verhalen
in streektalen. Oorspronkelijke en Nederlandse
versies.'

JUDAÏSME, CHRISTENDOM, ISLAM
Mit gain van dizze drij kin joe meleur overkommen, want mainste Oabramskiender
zellen joe vertellen dat heur geloof veur laifde, vrede en tolerantie is (behaalve as t homoseksuelen aanbelangt. En wee, wel
Allah òfbeeldt of Mohammed bespot!).
Jan Sleumer

Mei 1940
Ton tien mei 1940
de Duutsers uns land binnen velen
kwam Rex, unzen hond,
reukeloos oet de tied.
Dén aovend nog
zae de radio,
dat honderdtien Duitse vligmesienen
dale wazzen eschot’ne.
‘God’, dacht ik,
‘de wrake is ow toch wal to-vertrouwd. ‘

Henk Krozenbrink

MOI!
n Lutje woord....
mit veul inhold
Goiemörn
Goidag
Goienoavend
Hou is t?
Tot heurs
Tot mails
t Beste mor weer
Tot kiekes!
t Gaait die goud!
Dank veur dien aandacht!

'Woarom zel je,
zeggen Noorderlingen,
meer woorden broeken
as t mit aine ken?'

(Foto: Iris Rethy)
Jan Sleumer

MOI!
n geweldeg mooi woord
dat mie slim bekoort!

Klaas van Zonneveld
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Telefoon!

Guster op de verjoardag van ons klaaindochter
wazzen kinder van klaain tot groot drok dounde
mit heur mobieltjes. Ik zat dat wat mit gemengde
gevuilens aan te kieken. Zo van: mout dat nou?
En toch wel schier, dat ze nait boven d'ollen oetkommen.
Even loater zat k mit mien gedachten in t verleden. Aan achtenvatteg, dou wie noar Scheemde
verhoesden en ons aigen telefoon hadden. Nummer 66! In t ketoor hong n kaske mit n slinger der
aan en bovenop t kaske lag d'hoorn. Wol je mit
aine bellen, den gaf je n slinger aan dat ding en
kwam Nonny van t postketoor aan d'liene. 'Wilst
mie even verbinden mit....?' Vief tot tien minuten
loater ging den de belle en vertelde Nonny, dat
ze kontakt haar en kon je t gesprek aangoan.
Wat n weelde!
Ons overbuurman zat der dou nog zunder en
kwam voak n moal langs mit de vroag of e even
gebroek moaken mog van nummer 66. As dank
legde e den n dubbeltje op t bero!
Net as kinder der nou spelletjes mit speulen, deden wie dat ook in dij tied. Wel mozzen wie ze
zulf bedenken!
Op t waark haar Christien mie n geintje flikt... Onderwegens noar hoes, bedocht ik mie hou'k heur
weerom pakken kon. Ik belde heur vanòf hoes en
gaf heur n advertensie deur van n gruinteboer
oet Muntendam, woarvan wie wozzen, dat e
geern moal stunten mog. 'Hofman. k Wil even n
advertensie zetten: Spruten, n kwartje de kilo,
fijne Goldrenetten datteg sint, n emmer eerappels, dizze weke twij kwartjes, mit vergees n dikke praai, enz...' k Gaf heur n beste labbe tekst
deur, zodat ze wat te schrieven haar.
Dou k weer op kantoor kwam zee ze: 'Zol dat aal
wel goud wezen?' en luit mie de tekst lezen.
'Dat ken nait, gooi dij mor vot', zee ik en scheur-

de hom stokkend. Zai schrok doar nuver van en
sputterde, dat Hofman dat echt zulf deurgeven
haar. Ik laggend: 'Hast nait deur, dat ik dat was?'
Op zetterij bie t Nijsblad in Stad was t ook voak
roak. Doar waarkten meerdere doofstommen.
Voak as ik binnen kwam, was t: 'Zon-ne-veld... te
-le-foon!' As k d'hoake den overnam, was der
vanzulf gainaine an d'liene. Deur de stress vergat
ik den even, dat e doof was en dus nait telefoneern kon!
Op mien route Muntendam-Veendam was t bie
slagter Brouwer aaid t zulfde laidje... As e mie
zag, reageerde hai nait op d'winkelbelle. Lait mie
rusteg tien minuten wachten en zee den voak:
'Vandoage niks' en kon k asnog mit lege handen
votgoan. In n proatje mit n PTT-mitwaarker kreeg
ik n nummer, woaras je joe zulf mit bellen konden om joen telefoon te controleren. Dou was t
kloar!
Elke bod, as ik binnen kwam, toetste ik op t toustel, dij op teunbaanke ston, dat codenummer en
legde d'hoorn weer op t toustel. Mit rogge noar
hom tou laip ik den wat hinneweer. As t ding begon te rinkeln, kwam e mit n rooie kop in d'winkel
en greep d'hoorn. 'Verd... weer loos alaarm!' foeterde en vroug den, wa'k wol. In twij minuten was
ik den weer boeten deure! En mor laggen.
n Kollegoa van mie belde oet jiddelghaid zo mor
n nummer en kreeg der n Chinees veur: 'Goeden
morregen... PTT hier. We willen graag even uw
telefoon controleren. Ik ga u een paar vragen
stellen en als u die met ja kunt beantwoorden, wil
u dan 'tok' zeggen?' Noa drij vroagen zee e: 'Wilt
u eens achter u kijken? Ligt daar nu een ei?
Nee? dan is er goed wat fout! Ik stuur een monteur langs! Goeden morgen.'
Zulf wol ik n klant bellen... Nam d'hoorn op en
wol t nummer draaien; kom k midden in n gesprek van n moeke en dochter: 'Wat hest den?'
'Zwoar verkollen en wat beroerd.'
'Aigen schuld! Ligst ook ja noakend in toene!'
'Hou komst doar bie, doar komt t nait van.'
Doar dou k an mit, docht ik en zee: 'Ie hebben
geliek! Doar komt t wel van.'
Moeke verschrikt: 'Wel hest doar bie die?'
'Gainaine, k ben haildal allaint in hoes.'
'Lokst! k Heur t ja wel! Wel is dat?'
Dit komt nait goud... Ingriepen, docht ik:
'Sorry wichter, woar zitten ie?'
'In Finnerwol' zee moeke.
'Blijham' zee heur dochter.
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'En ik op ketoor in Winschoot!'
'Hou ken dat den?' wol moeke waiten.
'k Wait t ook nait, mor joen dochter het geliek, k
bin nait bie heur.'
'Gelokkeg mor’, zee moeke .k Mout der ook nait
an denken. Wie proaten mörn wel wieder!' en
smeet d'hoorn der op.
Dou de stemcomputers kwamen en je voak aiweg in de wacht zet wuiren, kwam k op n keer in
de verlaaiden om ais net zo te reageern. k Nam
op mit: 'U bent verbonden met het antwoordapparaat van Klaas van Zonneveld. Wilt u Klaas,
toets 1; wilt u Hillie, toets 2; wilt u...', en zo ging k
nog even deur. k Heurde an aander kaande, dat
e n toets in drokte en zee dou: 'Da's nait neudeg
jong,
wat wolst mie vertellen?' n Aander moal zee k
der nog bie: 'U kunt na de pieptoon uw boodschap inspreken.'
'Verrek! Dij begunt ook al mit dat gedonder....'
woarop ik raip: 'Doe begunst nait te schelden
hè?'
Mor der kennen noatuurlek ook male berichten
deur kommen. Zo kwam k smörns n moal op
ketoor en was der n telefoontje van n kollegoa:
'Willie heeft zich vanmorgen dood gereden!' Ik
ston aan de grond noageld: k Haar doags der
veur nog mit heur lol trapt... 'Gvd', was mien
spontoane reaksie, woarop mien boas ,zwoar
christelek, mie doar streng op aansprak.
Smoandags op t biljarten krigt ain van d'jongs
aaid n belletje van n anonieme: 'Teelefoooon!
Pak hom nou op! Teelefooon! Heurst t nait? Pak
hom nou op!' Evert Baptist schient aan d'aander
kaante te zitten!
Schier speulgoud! In de hudege tied is t nog
makkelker.... Kin je ook sms-en. Is goudkoper.
Stuurde mien klaindochter n berichtje mit felesitoaties veur heur 17e joardag. Kreeg k as antwoord: 'k ben morgen pas jarig! Haha!'
Ik votdoadelk n nij berichtje: 'Nog maar 75 en nu
al vergeterig.'
Woarop zai weer: 'Geeft niks joh! Dikke kusss,
Daphne!'
De meugelkheden binnen aans... De lol is nog
aal t zulfde!

Viefteg joar loater

Kreeg n nuigen van 'De Flint' veur n reünie
legere schoul '43 – '48
As peuter en as klaaine vent
ging k zo'n vief joar noar De Flint!
Dij noam was dou nog nait bekend
mor kin mie wel bekoren
omreden dat k mie vuil; nog aal n Drent
en hunebedden prachteg vind
Bie de vievers, in de bozzen
van de 'Noatuurschoon'
was hozzen
en speulen hail gewoon.
Mor dou ik t loater kwiet was
ging k t pas missen
en k vertel joe, da'k hail blied was
as mien ollen noa n zettje 'vissen'
zeden: 'Goa mor!'
As n hoas ging k der den vandeur..
Liftend, op fietse of mit bus
noar Dientje Hof
veur onderdak
as k weer ais zo neudeg
noar Nijtap mus!
Al ben k der al meer
as viefteg joar vot
Elke bod weer
is t veur mie as levenssap
Nijtap!
Met daank veur de 2e Reunie van de Flint!
Vandoag vuil k mie as herboren
vuil k mie vannijs 'dat kind!'

Klaas van Zonneveld
Klaas van Zonneveld
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Krookjes van hoop

Op kerkhof staait n wilg
te dreumen ien zun.
Krookjes ien blui
kieken bie stam omhoog
asof ze dreumer roupen:
wor toch es wakker,
hest ons al zain?
Wie vieren hier t veurjoar,
kiek, ons gele hartjes
stoan open noar de Zun
dai ons ontvollen het
as taiken van Hoop,
wie bennen wel even dood west
moar kiek ons toch es leven!
De dreumerege wilg leeft op
van al dat jonge gruin,
bekiekt de kleuren
wit, geel, paars,
heur mooie open hartjes,
bedenkt hou voak
hai snoeid is en
weer uutlopen.
Hai groet de bliede krookjes
met boegend takgezwaai,
n zwaarde kraai schrikt op.
Kerkhof dommelt deur,
dreumt over Grode Zummer.
Coby Poelman-Duisterwinkel

t Museum
Ik stoa bie t gat ien diek
as k achter sluus
bielaangs kwelder t zeegat oet
over t wodder kiek t is leeg
k roek t zolt van zee en sliek.
Onder n dak van blaauw
mit wolkjes en koapen der bie
twij schepen veur t visken
n staaiger mit volk dat wacht
en de ZK-14 voart stoefbie.
Kommen gonnent noar diek
bie trap mit bakken genoat
en k heur, as ik noar ziedkaant stap
‘wie willen groag even kieken
ie stoan ons der veur.’
‘Heden, Zoltkamp’, zegt ain,
‘das aal n zet leden!’
Jan de Jong
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Vot

n Nije mörn vergankelk licht t zicht
liedzoam verdronken grieze ogen
verdraitelk stoaren swiegend wiedvot
deur t verlais van tied bedrogen
plukken van stroekelnde herinnerns
aan soeterge blomkes op heur schoet
vaastholden laifde wensteg verleden
mit hom dij t aal op stee haar kwiet
verswonden deur òfschaaid in t heden
nusterg vervremd benaauwende vroagen
t gemoud verstomd in zuiken van dag
schraiwend verburgen twievel woaren
verlangst noar t valen van duuster naacht
in diezeg schemerg omzain vervoaren
Jan de Jong

Kop der veur
Aargenswoar under klokke in toren van n
kerke stonnen, - as je goud keken teminnent – stoer leesboar dizze woorden
Ain van dizzent zel joen leste wezen
Aiglieks staait dit regeltje veur: bedruivend
– geruststellend, bemoudegend en treustend, as n mens op pad gaait noar de Aiveghaid. Gain mens wait ja tied of uur wanner e verwacht wordt. Mor ainmoal is veur
elks tied der heer. In t zicht van dij kerktoren liggen op t kerkhof n haile bult lu dij
heur veurgoan binnen. n Poar veurnoame
riekoards liggen in kerke begroaven under
n dikke ploat mit noam en titel, zo as vrouger gebroekelk was, as dij zaark der temin-

nent nait oetsloagen of vernaild binnen in
tied van Hervormen dou ‘kerk’ hailemoal
op hobbel was.
Tekst geft aan, dat mainste lu vanzölfs
bedruifd binnen as ain van heur gelaifden
oet tied kommen is. Ainmoal komt veur
elkenaine ja ogenstond dat e verschienen
mout veur Hemelse Rechter, dij bepoalen
zel, of e in t noabergelieke levent zodoaneg zien best doan het, dat e n steechie
verdaint - noast d'Aalmachtege - in t Voaderhoes.
Gain mens kin veurkommen, dat e ainmoal
kop dele leggen mout. Gelukkeg wait - op
God noa – gainain wanner zien eerdse tied
der heer is. Huift zoch doarom veuralsnog
gain zörgen te moaken. Dou krek as Maarten Luther en poot nog mor n boomke, of
goa op raais as je der sinneghaid aan hebben. Dou wat je nog doun kinnen as dokter
t oordail over joen bestoan veld het. Joe
plotsklaps op wenakker van t levent stoan.
Lu niks meer veur joe doun kinnen.
As joe dij woorden lezen dij under t uurwaark stoan en zain wel joe aal veurgoan
binnen, krieg je treust en bemoudegen
veur tied dij joe van Godswege nog toudocht is. Kiek noar toren dij joe n vingerwiezen geft noar de Hemel, woar joen
veurgangers kloar stoan om je n ploatse
tou te wiezen. Gainain huift baang te worren bie t gedenk of prakkezoatsies aan en
over aal meleur dat hom meschain nog
boven kop hangen kin.
Roel Sanders
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N RIEK LEVEN

bokken, n brug
wiend wiekt

grootsk wol ik leven

zopie zwaait

maank vrauwlu en gevoar

even rogge recht

mor t is bleven

vot, verder

bie n loos geboar

dammee n Daam

soirees en bacchanoalen

din direkt

k heb ze allain zain

veur t donker duustert

ien vremde toalen

ien vlaigende voart
met oostewiend omdeel

Bertus Spelde

noar hoes, noar Hogebrug
Bertus Spelde
Oskerd meert 2013

OP SCHEUVELS
scheuvels sjiestren
met strakke streken
over glin en glimmend
ies, iezeg
as zwaart zwilk

ONNER DEKENS

hannen hollen
bainen boegen

Van lellen

spieren spannen

noar borsten

pokkel proat

en zo noar buuk

t gaait goud

vilain weerom

met handege hoalen

ik du t er om

over schaive scheuren

beneden is t zaacht

t raait rokt

ik wer aal verwaacht

as haister heu
zun zigt
t Daip dampt
Winneweer, Garrelsweer
boan bogt

Bertus Spelde
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Schiere lu

Gepensioneerden tiedverdrief
Mensen dij aan t waark binnen, vroagen voak
aan gepensioneerden wat heur dag zo plezaaireg moakt.
Sunds de tied dat ik met respect aan Drees
denk, overkomt mie dat ook wel ais.
Om de vroagenstellers antwoord te geven, vertel
ik ze wat mien vraauw en ik beleefd hebben dou
wie n moal noar Stad tou gongen en doar een
winkel in luipen.
Nog gain 5 menuten loater stonnen wie weer
boeten en zagen op stoep n plietsieman dij n bon
aan t oetschrieven was veur n auto dij verkeerd
parkeerd ston veur de winkel.
Ik op man òf en zee: “Kom op man, dij auto staait
der net.” Mor oom agent bleef rusteg deurschrieven zunder n stom woord te zeggen, of mie ook
mor even aan te kieken.
Een beetje kwoadeg, gehail tegen mien gewoonte in, zee ik tegen plietsieman, of hai gain respect haar veur ôldere mensen.
Hai keek mie dou fronsend aan, zee niks enP
begon een twijde bon te schrieven.
Mien vraauw schoot dou noar veuren en zee
haardop: “Dainstklopper.”
2e bon wuir achter veurroet schoven en dou begon e, zunder ain woord te zeggen, een daarde
bon te schrieven.
Hou meer wie hom nittjenden, houveul te meer
pepierwaark hai begon vol te schrieven.
Wie vonden dat hailendaal nait slim!
Woarom nait, vroag joe je nou òf... nou wie waren dij dag noar Stad òfraaisd mit bus!
KiekP zo perbaaiern wie der elke dag wat moois
van te moaken, want... wees nou eerlek: dat is
toch belangriek op ons leeftiedP ook al was t
allaain mor om joe wat op maauw te spelden,
of... om joe even te vermoaken mit dit verhoaltje.
Trijnko Pelgrim

n Bekend gezegde is, dat de geschiedenis zuk
aaltied weer herhoalt.
As der ain uutsproak is, dij vast en zeker op
woarhaid berust, den is t dizze wel.
Toun minister Kamp körtsleden noar Grunnen
kwam om te vertèllen dat hai “geschokt” is, ( Hou
kin je t bedenken?) omdat der toch wel aanwiezens binnen, dat wie hier nog zwoardere oardbevens verwachten kinnen, dat e zo mit ons te
doun het en dat wie veuraal nait denken motten,
dat wie n soort kolonie binnen van t westen van t
laand en dat hier toch zukse schiere lu wonen,
mor dat dat gain reden is om minder gas uut de
grond te hoalen,... toun docht ik even weer aan n
verhoal uut de geschiedenis van dizze kontrainen dat k voak aan mien leerlingen vertèld heb.
t Is n verhoal dat opschreven is deur de Romeinse geschiedschriever Tacitus. Vanzulf het hai t
vast opschreven mit n Romeinse brille, mor ook
den blift t n schier verhoal.
De Vraizen, n Germaans volk woar wie Grunnegers ons nog wel es tegen òfzetten willen, woonden toun in Noord-Holland, Vraisland en...joa,
ook in Grunnen.
Om en bie t joar 12 veur Christus kregen ze t aan
stok mit de Romeinen, dij heur gebied meer en
meer uutbraaiden wollen. Noa veul trammelant
besloten baaide pertijen in t joar 47 noa Chr om
tot n woapenstilstand te kommen. De Rijn wui de
noordgrens van t Imperium Romanum. De Vraizen mozzen noordelek van dij grens blieven, den
zollen de Romeinen ze met rust loaten.
Tien joar is dat goud goan.
Mor t was nait makkelk boeren in t natte laand
boven de rivier. Voak mislukte de oogst, overstroomde t laand en haren de mìnsen honger.
Toun, in t joar 58, haren de Vraizen der genog
van. t Laand aan d’aander kaante van de rivier
was dreug en vruchtboar en de Romeinen deden
der toch niks mit.
Zie staken over en gingen de grond inzaaien.
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Mor al gaauw kregen de Romeinse soldoaten
heur in de goaten, Zie konder doar nait blieven
en as ze n aander stuk laand hebben wollen,
mozzen ze dat mor aan de kaaizer vroagen.
De soldoaten binnen vast stomverboasd wèst,
toun de twij aanvoerders Verritus en Malorix
besloten, dat ze dat den mor doun mozzen.
Dat mot mie n raaize wèst wezen !
Mor hou den ook, zie kwammen der. En ainmoal
in Rome, wollen ze votdoalek noar de kaaizer.
Nero wol eerst even zain loaten, dat hai de boas
was en luit waiten dat e t even nait wachten kon,
mor hai zol wel aine sturen dij heur in Rome
wegwies moaken zol.
De twij Vraise aanvoerders motten zuk d’ogen
uutkeken hebben, toun ze de pracht en proal
van de stad Rome mit aigen ogen zain konden.
Zie gingen ook noar t theoater van Pompeius.
Zowat haren ze ja nog nooit zain.
“Woar zitten de belangrieke mìnsen?”, vruigen
ze aan de gids. Hai wees ze aan. Der zaten ook
gounent tussen mit hail aandere klaaier aan as
de rest. “Wèl binnen dat den”,vruig Malorix.
“Dat binnen dappere bondgenoten en vrunden
van Rome,” zee de man geduldeg.
De twij Vraizen gingen stoan en zeden, dat ze
den vast verkeerd zaten, want veur gain volk
was moud en vrundschap belangrieker as veur
de Vraizen. Zunder t antwoord òf te wachten gingen ze bie de belangrieke lu zitten.
De mìnsen in t theoater haren de slinger aan dij
roare lu uut t hoge noorden en dochten:
‘Zo binnen wie vrouger ook wèst: ainvoudege
boeren dij waiten wat ze willen”.
Toun Nero van t veurval heurde, lag e in n deuk
van t laggen. Hai zee tegen de twij gasten, dat e
bliede was, dat ze ook vrunden van Rome waren
en dat de Vraizen vanòf dat moment t Romeinse
burgerrecht kregen, mor in de limes wonen, nee,
dat kon e nait goudkeuren.
Toun de twij mannen noa n vermuiende raaize
weer weer bie heur volk waren, duurde t nait
laank of n haile legermacht van Romeinse soldoaten ston veur de deure om ze van t laand te
verjoagen. Wel zuk verzette, wui gevangen nomen of dood moakt, Romeins burger of nait.
Joaren loater hebben de Vraizen zuk aansloten
bie de opstand van Claudius Civilis en binnen de
Romeinen veur aaltied uut dizze kontrainen verdreven.

Vrunden, dappere mìnsen, schiere lu, begrip,
t tèlt nait meer mit as t om macht, geld of gas
gaait.
Henk de Weerd

Leuke, eenvoudige lui.
die Groningers,
maar de kachel moet wel
blijven branden,
nietwaar !

