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Erik van der Veen

De zaikte muik hom nait wrokkeg, hai kon der in
berusten dat 'Meneer Kanker' gain onderschaaid
moakt. Hai zag t as n lötterij woarin nummer dattien hom ten dail valen was.
Erik van der Veen is viefteg joar worden.
--n Stuk of wat körde verhoalen van Erik van der
Veen hebben ook in Kreuze stoan. 'De fietse en
de dood' was bie ons te lezen in nummer 32. Wie
hebben t in dizze uutgoave vernijs opnomen.

(Foto: Jan Glas)

n Maal bericht kwam haalf juni tot ons: noa n
slimme zaikte is schriever Erik van der Veen
moandag 10 juni uut tied kommen.
In 2010 won Van der Veen de Knoalster Schriefwedstried mit t verhoal ‘De fietse en de dood’. n
Persoonlek verhoal over wat de dood betaikent
veur n voader-zeun reloatsie.
De herkennende reaksies op t verhoal waren zo
staark, dat hai t aanduurde om in aigen beheer n
bouk uut te geven. d'Opbrengst van dizze bundel
'Twij roadens en aander gedwelm' ging haldaal
noar stichten De Nardusbloem op Muzzelknoal,
dij n inloophuus bestuurt veur lu, dij mit kanker in
aanroaken west binnen.
Wat n ironie dat d'onzichtboare sloepmoordenoar,
deur hom steevast 'Meneer Kanker' nuimd, ook
bie hom langes kwam. n Suksesvolle operoatsie
en n goud herstel gaven hom de moud zoch op te
geven veur de 'Ride for the Roses', n fietstocht
om geld in te zoameln veur KWF Kankerbestrijding. Doarnoa zag e zochzuif in 2014 alweer de
Passo dello Stelvio bedwingen.
Schaande genog was dat hom nait meer gund.
Van t veujoar kwam de zaikte weerom. n Kaans
om weer kloar te worden was der nait meer.
Allenneg n chemokuur haar nog zin om zien kwaliteit van leven akseptoabel te holden. Op de vroag 'Hou laank nog?' was gain antwoord te geven.
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De fietse en de dood

Fietsen en doodgoan, stief met mekoar verbonden, t noodlot uutdoagen. Wel zok n wielerleven
in t hooggebaargte uutzöcht, dut dat ook veur n
gliddergladde òfdoalen, staingroes op de weg,
rotsblokken dij omdele roegeln, vij dat vrij rondlopt, zwoar weer, n achterrad dat hom vastlopt.
Meedlieden mit n wielrenner dij n smak moakt is
overbodeg, t heurt derbie.
Veureg joar heb k miezulf wies moakt mit t bouk
‘Emotions’, t leven in de wielrennerij, veur d’aiweghaid vastlegd deur Cor Vos. De titel van dit
bouk drukt persies uut, woar t in de sport om
gaait: Troagiek, liek veur de kop, ainvoud, passie
en emootsie. Op bladziede honderddattien, n foto
van Fabio Casartelli, Olympisch kampioen van
Barcelona, nomen vot noa zien smak in de Ronde van Fraankriek, hai is aan t doodgoan. Je willen nait kieken, mor toch dou je dat. Hai ligt in n
knoedeltje as n ongeboren kind, ogen dicht, n
stroom van bloud lopt over t wegdek. Wanhoop,
paniek en euvelmoud bie de lu van d’ambelaanze, in n fractie van n sekonde vastlegd. Prachtege foto, staarven in t harnas, hai haar gain helm
op, heb k zulf ook nooit, zo’n ding jeukt en dut
aldernoarst. Bewust?
De dood, ik wait woar zien honk is, t UMCG in
Stad. Waarme, laange gaangen, hoge muren,
glimmend linoleum, slaangen, meters, pompies,
de lucht van lysol, aaltied optimistiese verpleegkundegen. Mien voader krigt chemotherapie,
zaikte vanHodgkin, k zit aan de ziedkaande van
zien berre, kiek om mie tou, zai witbekte gezichten en holle waangen. t Swait brekt mie aan ale
kanten uut, wil schraiven, hol mie groot. Mien
voader kikt mie laggend aan, hai zugt dat ik t te
kwoad krieg. ‘Goa mor in de wachtkoamer zitten’,

klinkt as n verlözzen. t Stoultje in de wachtkoamer dat mor n minne zit het, vuilt inain lekker
aan, uren verstrieken, lees n hap en n snap in t
Algemeen Dagblad. Mien oog vaalt op n artikel
van Hugo Borst, verstandholden tussen voaders
en zeuns van ale kaanten bekeken: Vranterghaid, aargenis, laifde, respekt, stieve koppen. k
Vuil mie waik worden, op d’achtergrond heur ik:
‘Gaaist mit, bin kloar’.
Op de Passo del Mortirolo staait n gedenktaiken
veur Marco Pantani. Troagisch uut de tied kommen, doping haar zien hazzens zo beschoadegd,
dat e gain onderschaaid moaken kon tussen fantezie en waarkelkhaid. Wat is mien waarkelkhaid? Woarom bin ik baange veur de dood van
mien voader? Woarom tor ik zien negenteg kilo
aaltied mit in n beklimmen? Bin ik wel baange
veur de dood van mien voader? Op de vlucht
veur ain en aander onder ogen zain? Mien waarkelkhaid is n gebeurtenis in mien bongeljoaren,
dij al sikkom datteg joar vret en woekert onder
mien schedeldak. n Gebeurtenis mit twij kaanten,
n goie en n minne. t Muit mie vrezelk benoam,
omreden k nou zulf voader. De ‘Grunnegse nuchterhaid’ dij aingoal vannijs bovenkomt, is joarenlaank n belemmern west om mien echte gevuilens zain te loaten. Mie ducht dat de ‘Grunnegse
nuchterhaid’, n pazzipant van angst is. Angst om
joen voader te vertellen dat joe t spiet, dat je van
hom holden, dat je groots op hom binnen.
Mien voader, der komt hom gain klacht over de
lippen, zaikte van Bechterew, zaikte van Hodgkin, kunstknije, houstend en proestend deur t leven. As je vroagen noar zien gezondhaid, t gaait
aaltied goud. In mien beleven haar ik n voader dij
aaltied aan t waark was, vakman van d’olle stimpel, veul priezen kregen, soavends noa t waark
de schure in. Mien voader haar aaltied twij
waarkgevers, Jan Niemeyer en ‘Beun de Hoas’.
Van emootsie haar mien pa gain benul, n leven
van waarken, eten, verplicht VARA kieken,
sloapen.De geboorte van mien kinder, k zai inain
n aander voader, mien voader het ook emootsies, mien voader kin ook schraiven. Nou zai k
inain, mien kerakter en zienent, ze lieken op mekoar. Vrouger mit n zekere òfkeer ontkind, vandoage de dag tot inkeer kommen. Dezulfde keraktertrekken, dezulfde kuren en knepen, maaljoagerij. Allaine t gemak, woar mien voader mit
deur t leven zweeft, geldt nait veur mie. Zunde,
dat haar ales wat droagelker moaken kind.
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Baange veur de dood? Der binnen twij dingen
zeker in t leven: Mit n bontkroage in de nekke, t
leven in, mit de neuze omhoog, t leven uut.
Aangst? Dat is wegdoeken, bongeljoaren bruken
as excuus veur kört van kop wezen, t was n periode van overleven. Ain abbedoedas het mie taikend veur t leven, mout der kloar mit worden, t
blift in mien heufd dommeln. t Komt voak bovendrieven as ik der in mien sport tegen bokjen
mout.
Pergrammoa’s, films, bouken mit as onderwaarp
‘voader en zeun reloatsies’, aaltied kieken en lezen. k Moak mie klaain en nuzzel mie in mien lekkere stoule, rode buusdouk derbie, hol mien rechterhaand tegen de ziedkaande van mien gezicht.
Mien ogen worden rood en wotterg, de strödde
stoitert mie in d’haals. Neem mie aaltied veur om
nait janken te goan, duurt voak nait langer as n
menuut of wat. Janken dou je voak van verdrait,
ik jank van bliedschop, omreden ik besef da’k op
mien voader liek.
Voader, mien woarderen is groot, houstoe in t
leven staaist, dien laifde veur mien zeuns,
houstoe mit dien zaikte omgaaist. Toch ain ding,
de negenteg kilo dij bie t baargbeklimmen aaltied
op mien rugge zit, begunt zwoar te worden. Ik wil
allaine de baargen deur! Besloet om te demarreren, demarreren op pepier. Òfstappen ol, goa n
schier stee veur die zuiken op de Passo dello
Stelvio, de baarge van alle baargen. Zit, huver en
genotter.
In gedachten fiets ik noar boven tou, heb veur
mien voader n prachteg mooi plekkie vonden in
bocht elven. In zien bekinde holden ‘hangt’ e in
d’schare, op n rotse dij deur erosie aantast is en
hom paast as n boer zien klompen. t Slingernde
asfaalt noar de top ligt binnen zien blikveld. Mien
voader kikt tevreden, kaauwt en et mit zörge n
appeltje dij e handeg schild en in vaar gelieke
stukkies verdaild het. In n roes ram k de Passo
dello Stelvio op, heb nog nooit op dizze menaaier
klommen. Ontspannend, berustend, liggoam en
geest in belans, en ik dink nait aan de dood.
Bie ieder pedoalslag lieken de kleuren van d’omgeven te vervoagen, mien wins komt uut: De wereld gaait op zwaartwit. t Begunt haard te snijen,
stainslag op de weg, windkracht vieve, carbon
veraandert in stoal. Coppi, Bartali en Bobet rieden langes, n blik van aha! doar hest hom. Perbaaier aan te klampen, bongel aan t elestiek,
wins noar vrouger herleeft. De leste meters, mien

helden uut t verleden rieden deur. De winkeltjes
mit miskulde souvernirs binnen dicht, lewaaierege
motorrieders in spanze pakken bestoan nait, gain
kroampies mit verbrande broadworsten, bölkende
Italioanse fietsfenoaten binnen spoorloos. De
Passo dello Stelvio is veur mie allaine, ‘Riekent
de Eerste’, de keunek van t Otlermassief.
t Blift noodweer, snij, hoagel, wind, taaistern mien
beswait liggoam. Mien supernijmoods fietsgoud,
mit zörge uutkozen, is sjombenat, k wor kold, verlaang noar n dreuge boksem, hansen en n windjack. Nog ain keer omkieken, allaine bocht elven
ligt in de zunne te blinken. Vrumd, t is de plek
woar ik ‘Snelle Henkie’ parkeerd haar, hai liekt
wel oplöst in de lucht.
‘t Noadje van de kouze’, n lastege aigenschap, ik
besloet weerom te rieden. Rieden? Huvernd, glibbernd, klunend, perbaaier ik n vaaileg spoor te
vinden op n besnijd, iezeg wegdek. ‘Holiday on
Ice’ op de racefietse, bin benijd noar de beoordailen van mien fietsbewegens. Windkracht vieve
in de rogge, tiedens n beklimmen n gelukzoaleg
verlaangen, nou n duvelse vluik. Mien roadens
verlaizen ketakt mit t gladde asfaalt, valend en
gliedend kom ik bie bocht elven.
Op t stee woar e zat liggen vaar dingen: n Rode
buusdouk, n deusie pepermunten, n Zwitsers
mes en n voal, versleten petje. De vaar onmisboare bullen van mien voader, in de snij verdwienen langzoam de òfdrukken van zien klompen.
De ‘Niagara Woaterval’ welt op in mien ogen, heldere troanen sputteren uut mekoar op n rotsblok.
Daankboarhaid, verdrait, gemis, ongeleuf, strieden om mien gemoud. k Glimlag, zet mien fietse
tegen n basaltblok, dat daint as vangrail. Kiek op
mien allozie, drij uur in de middeg, allaine t koppie thee ontbrekt. n Kop thee mit mien voader, t
Nijsblad derbie, soamen zwiegen, Radio Noord
op d’achtergrond. Allaine ainvoud telt, pure ainvoud. Ik goa t mizzen.

Erik van der Veen
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Over gruine spiertjes

In de tied dat ter nog haildaal gain planten en
daaier bestonden, was de wereld koal en leeg.
Ons Laimeneer keek vanuut zien houkje in
d’hemel ais noar omdele en von t mor n dooie
boudel.
Ook d’engeltjes dij bie hom woonden en bie hom
d’huusholden deden, vonden dat ter aan de wereld nog n bult mekaaierde. “Wat kin ik doar nou
ais aan doun?”, prakkezaaierde ons Laimeneer.
“Dit is ja gain kiek. Zo’n koale boudel har ik ja
nait maind dou ik de wereld muik.” Hai zakde wat
achterover in zien kroakstoule en dee d’ogen
dichte om ais goud noadinken te kinnen.
Mor inploats van goud noadinken, vuil e in sloap.
d’Engeltjes mozzen der wel om lagen.
Doar lag heur boas te sloapen, terwiel dat e aiglieks aan t waark mos om zien scheppen te verbetern. Op heur tonen luipen ze noar ons Laimeneer zien waarkploatse en keken doar ais in t
ronde. “Wie mouten wat hebben, woar wie de
wereld n beetje schierder mit moaken kinnen”,
mainde aine. “t Is aal zaand, dat as t n beetje
slim waait, stoeven joe, zulfs in d’hemel, d’ogen
en oren vol.” “As wie ais wat over dat zand
hinstreuden”, stelde n aander veur. “Din is dij
stoeverij ook over.” “Dat liekt mie wel wat.” zee t
engeltje, dij aaltied mit motblik en vegertje de
boudel aanhemmeln mos. “As der wat over de
wereld hinligt, din waait dat zaand ook nait meer
noar d’hemel en din heb ik t n stok makkelker”,
d’Aander engeltjes mozzen doar om lagen.
“Hier ligt n haile zak vol mit gruine spiertjes,” ruip
inains t engeltje, dat zörgen mos, dat ons Laimeneer zien bèrre aaltied goud opstopt was. “Dij
huif ik toch nait meer bruken. As wie dij ais over
de wereld streuden?” “k Wait nait, mor wie kinnen ais kieken of t liggen blift.”
Mit mekoar gooiden d’engeltjes de gruine spier-

tjes noar omdele en ze kwamen aalmoal netjes
noast mekoar op de wereld te laande.
t Was n schiere kiek en ze dochten dat heur boas
der wel slim wies mit wezen zol.
Dou ons Laimeneer weer wakker wer, was e slim
nareg, omreden nou har e nog niks bedocht om
de wereld n beetje beter aanzain te geven.
Hai keek ais tot d'roet uut en wat zag e doar?
d’Haile wereld was gruin. Haildaal gruin.
Hai begreep ter niks van en ruip zien engeltjes
bie zok. “Wat is der gebeurd?” vruig e streng.
d’Engeltjes keken aalmoal n beetje benaauwd
noar de grond. “Wie hebben gruine spiertjes
streud,” vertelde t veurmanengeltje. “Wie vinden
dat de wereld ter zo al n stok schierder uutzugt.”
Doar mos ons Laimeneer heur wel geliek aan
geven. “Mor as ik t nou dammee waaien loat, din
waaien dij spiertjes toch weer vot”, zee e en ging
noar zien waarkploatse, omreden hai har nog n
aander kluske te doun. Doar harren d’engeltjes
nait aan docht. Mor ze mozzen ons Laimeneer
wel geliek geven. Nou mozzen ze ja weer wat
aans bedinken.
Noa n zetje stak t alderdomste engeltje de vinger
op. “Ik leuf dat ik d’oplözzen heb”, zee ze hail
verlegen. d’Aandern keken heur verboasd aan.
“Doe?”, vruigen ze. “Joa,” zee t domme engeltje,
“as wie dij spiertjes nou ais nat muiken, din blieven ze beter liggen en plakken ze n beetje aan t
zaand vaaste. Ons Laimeneer mout t mor even
regen loaten.” Doar mozzen heur vrundinnen om
lagen, mor omreden ze konden zulf niks beters
bedinken, gingen ze toch in optocht noar ons
Laimeneer en legden hom d’oplözzen veur.
Dij kreeg daibe rimpels in zien veurheufd van t
prakkezaaiern. Mor dou e op t leste zien ogen
weer open dee, zee e: “t Is te perbaaiern.” En
dou luit e t regen. Nait slim haard, mor n lekker
òfgeschaaiden regentje, zo as e dat zo geern
har. d’Engeltjes keken noar omdele noar de wereld en zagen inains dat ale spiertjes liek
overènde stoan gingen. t Leek wel of ze aan de
grond vaaste gruiden.
“Doar klopt wat nait”, prevelde ons Laimeneer.
Mor hai wol t veur zien personeel gain woord
hebben, dat e nait recht begreep wat of der te
doun was. En dou inains ruip ain van d’engeltjes:
“Laimeneer, kiek gaauw. Dij spiertjes begunnen
te gruien. Ze worden aal mor groter en groter.”
En joa hur. De gruine spiertjes werden aal groter.
Noa n zetje wazzen ze zo groot worden, dat
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d’haile wereld ter onder zat en je gain zaandkörrel meer zain konden. Stomverboasd keken ons
Laimeneer en zien engeltjes tou. Hou konden dij
spiertjes nou gruien goan? Kwam dat deur
t wotter van de regenbuie? En terwiel dat ze doar
zo stonden te kieken, bleven de spiertjes mor
deurgruien. Aal mor deur. Op t leste werden ze
zo hoog, dat de onderènden haard en stokkeg
werden en bie n haile bult hail slim dik mit n roege bast er omtou.
“As ik nou eerlek bin,” zee ons Laimeneer, “din
mag ik dizze gewazzen wel lieden. Wait je wat?
Ik nuim heur ‘bomen’. Hou liekt joe dat tou?”
d’Engeltjes vonden dat dat n schiere noam was.
“Joa”, ruip t engeltje, dij aaltied geern van alles
verzoameln mog. “Din nuim ik aal dij bomen
biemekoar n ’bos’. Is dat wat?” Ons Laimeneer
von dat ook n schiere noam.
“Wait je wat,” bedocht e, “din zel ik ook daaier
moaken, dij onder dij bomen in dat bos wonen
kinnen.” En ons Laimeneer muik eekhoorntjes,
moezen, tieken, vozzen, knientjes en op t leste
ook... n mens. En dat har e beter nait doun kind,
omreden dij mensen begonnen votdoalek as
haalfmalen in dij bozzen om te hakken. Ze stookden vuurtjes van t holt om zuk te waarmen en
heur eten op te koken. En ze bruukden de bomen
om huzen en schepen van te baauwen.
t Duurde din ook mor poar doezend joar, en dat
is veur ons Laimeneer ja mor n oogwink, of t
grootste dail van de bomen was omhakt en op
veul steden in de wereld zag je alweer allenneg
mor zaand. En as t stief waait, din stoft t weer in
d'hemel en din mout t motblikengeltje der aan te
pas komen om de boudel aan te hemmeln.
En ons Laimeneer zit in zien kroakstoule en bekikt d’haile boudel ais. As e nait gauwachteg
moatregels nemt, din is der over honderd joar
gain ain boom meer over. Din hebben de mensen
ze aalmoal weer vothoald en kin e vannijs begunnen.
Henri Wierth

De dood van Vera Reker (21)
Vervolgverhoal van Jan Huttinga
Ester zakte ook deur knijen en
knielde noast heur en sluig n
aarm over scholders van
Wilma van de Stee. Der vuilen
dikke druppen op de holten
vlouer.

Dubbeldam dee t mes in n plastic puut en ging
zitten. Zo, docht e. Mit dizze vrumde aksie van
dizze taande kon der wel ais schot in de zoak
kommen. Wilma van der Stee was nou vast wel
in stoat om te proaten.
Ze haar n hekel aan Vera Reker, dat was wel dudelk. Ester en hai haren deur t roam van atelier
keken, dou de vraauw de vellen pepier begleerde
mit vaarf. Dou waren ze noar binnen lopen.
Ester Edens trok de vraauw in t ìnd en drukte
heur in n stoul. Heur mobiel ging.
Ze wees mit ain vinger noar Wilma van der Stee
en keek Dubbeldam aan. Dij nikkopte en ging
stoan. t Zag der veureerst nait noar oet, dat Wilma wat ging ondernemen. Ze zat as verlamd in
stoul in snifte in heur buusdouk. Esters gezicht
stond strak en der kwam n glief boven heur neus.
Heur mooie mond was verstrakt tot n streep. Ze
luusterde en streek zuk deur t hoar. Dou drukte
ze heur mobiel oet en keek Dubbeldam aan. ”Wie
mouten as n speer weerom. Dat was Flipje. Nije
gezichtspunten. Dizze mevraauw mout mit. Zunder aarmbaanden of mit, dat loat ik aan die over.
Kom wie goan. Onnerwegens proat ik die wel bie,
veur zo ver dat meugelk is.”
”Kiek!”, zee Philip Bakker groots, dou zien baaide
kelegoa’s binnen stoeven kwamen. In de puut zat
n rood lintje en as je beter keken ook nog wat
blonde hoaren. ”En ditQ”, ze e. Hai pakte zien
mobiel en luit fotootjes zain.
Dubbeldam pakte n stoul en ging zitten. Ester
Edens ging mit ain bil op raand van buro hangen.
Ze keek Philip Bakker aan. ”En?”,’vruig ze.
”Wel droagt n rood lintje in t hoar en het blond
hoar en het schounmoat vatteg of negendatteg?”
“Dat binnen der nog aal n bult”, zee Dubbeldam.
“Achter op Olderman State, is d'achteringang van
t spultje. Doar zat blond hoar aan t stiekeldroad
en doar haar onze grode toenman Ko n rood lint-
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je van datzulfde stiekeldroad òfplukt. t Was mooi
rood en t rook zo lekker, zee e. Achter bie slootswaal bie n hoamel hekje stoan n poar schiere
voutjes in de grond. Ik haar der sikkom opstoan,
mor dat kwam aal goud.”
“Wilma van der Stee het blond hoar en droagt n
rood lintje in der hoar. Dat heb ik zulf zain”, zee
Ester Edens. Ze veerde op.
“'Oh, dat gaait den nog sneller as ik docht”, zee
Philip Bakker.
“Nou, dat komt omreden dat ze n rood ding in der
hoar haar, dou ik doar bie heur kwam en de laptop en zuks ontdekte”, zee Ester.
“Mor Flip, wat wilst nou beweren?”, zee Dubbeldam. Hai keek zien ondergeschikte aan. Dij wuir
wat swaiterg en wreef in zien haanden.
“Nou, ik denk dat Bertil Marnixs t nait doan het”,
zee e hoapernd.
Dubbeldam trok zien neus op. Ester ging der bie
zitten. Zai leufde hom. Ze wachtte.
“Nou, tou den. Vertel t mor. Lös dit mor eefkes
op”, nuigde Dubbeldam.
”Ik denk dat we bewies hebben en kriegen dat
Wilma van der Stee t doan het.” Hai huil de puut
mit de blonde hoaren en t lintje op. ”Kiek Bertil is
doar veurvast west, mit zien dolle kop. En dat
kriegen we wel rond. Hai was ook in hoesje van
Vera en bie de buurvraauw van Vera. Doar zit t
probleem nait. Hai hèt gloepend roezie mit heur
had en is der mit n toestege kop oetlopen. Wilma
is hom achternoa goan of was aal bie hom, zat in
auto, wait ik wat. Zuiken we nog oet. Ze is noar
binnen goan en het heur tegenstander n bats verkocht en dou is ze achter deur toen weglopen.”
Ester Edens stond op en luip noar t grode widde
bord.
“Ze haar de deegroller nog in haand en dij het ze
dou middenmaank de sloaplanten legd. Dou
vloog ze achter in toen onner t prikkeldroad deur.
Hup deur t hekje en weg.”
Dubbeldam keek noar Edens en weer noar Flipje.
Bedachtzoam nikkopte Ester Edens. t Wuir n zetje stil op kantoor. Elk docht noa over dit geval.
Dou stond Dubbeldam op en gaf opdrachten. Ze
vulden mekoar aan. Waark aan de winkel!
Ze zaten mit zien drijent op n grode holten baank.
Baankje stond op n swaarde diek. Beneden klotste t broene wotter. Ze keken over t broene wotter
en zagen de widde windmeulens draaien. Loodsboot plougde deur voargeul richting hoaven. Dub-

beldam en Philip Bakker haren zolde heerns op n
pepieren bredje. Dubbeldam mit siepels, aander
zunder. Ester Edens beet in n kroketje. Heerns,
ze kon zuk der wel veur schudden. “‘Ze was
stoapelgek op hom”, zee ze mit de mondvol.
“Wilma dus...”
Dubbeldam nikkopte. Hai sabbelde op t steertje
van wat heern west was. Dou keek e dernoar en
smeet t flubbertje noar beneden. n Zeekoap haar
t al n zetje deurhad en dook der votdoalek bovenop. t Was nait veul, mor schrokop was der wies
mit.
“Ze knapte, dou ze dat swaithok van ons binnenkwam. Ze luip òf as n wekker. Der was niks aan. t
Ging vanzulf.”
Philip Bakker keek over t wotter. ”Dou ik dij puut
zain luit mit dat rooie strikje en wat hoaren, verschoot ze van kleur en begon ze te rabbeln.”
”t Is nou n ABC-tje”, gromde Dubbeldam. “Zulfs
onze Flip ken dit zoakje allenneg wel òfhandeln.”
Doar gruide Philip Bakker van en zette zien tanden in twijde heern. Ester keek der noar en ston
op. Ze ging as n schouljuf veur manlu stoan. ”Nou
rechercheur Bakker, brand mor lös den.”
Dat haar Flipje nait docht en verslook zuk votdoalek in zien heern. Dou e weer wat kleur op
wangen haar en weer fersounlek lucht kriegen
kon, begon e.
‘Vera Reker haar gewoonte om gesprekken op te
nemen van minsken om heur tou op t waark. n
Vrumde hobby. Auditief voyeurisme.”
Dubbeldam en Edens keken hom aan. Bakker
keek wies.
“Dat hest zulf bedocht, mor ze was zo nijsgiereg
as de braand. Ze wol alles waiten. Overaal nam
ze gesprekken op. Dat bliekt wel oet aal dij
schiefkes. Dou op zeker ogenblik Bertil Marnixs
opdook, rook ze heur kans. Of nee, dat wait ik
nait, meschains wuir ze ook wel verlaifd op hom.
Nou ja, dou ze in de goaten kreeg, dat Marnixs
nait zomor kwedelproatjes zat te verkopen, zette
ze bie t òlde minsk heur apperoatje. Beetje bie
beetje kreeg ze dingen aanlangd, woar ze zulf
nait aan tippen kon mit heur schrieverij.”
Ester Edens ging weer zitten en keek noar heur
schountjes. Der zat n stukje kaauwgum onner
aine plakt. Ze dee t schountje oet en bekeek onnerkaant van dichtbie. “Ze nuimde zuk Barbara
Vink. Veul het ze stolen van Marnixs. Ze veraanderde wat noamen en dingen. Mit dat manuscript

10

ging ze op pad. In Oostburg bie oetgeverij “De
Eenhoorn” haar ze beet. In eerste instantie zulf
betoalen en as t wat worden zol, den gage kriegen. Of hait dat nait zo bie schrievers?”
Dubbeldam trok scholders op. Dat kon hom nou
net niks schelen. Hai nam t over. “Ze muik hom
ook de kop goud gek en begon n reloatie. Soam
noar de Tureluur op dat aailaand. Wat rond spinkenaaiern mit heur. Ze haar hom aan n taauwtje.”
“Van t ain kwam t aander”, ging Bakker wieder.
“Ze wuir zien model en t òfluustern mit de minidisc ging gewoon deur. En dou ging t mis, omreden dat t boukje oetkwam. Ze mout wel spiekerhaard west wezen. Hai was wel zo goud bie de
tied om deur te hebben, dat ze zien waark stolen
haar. Wie waiten nog nait of dat doar ook waark
van moakt is. Dat zuiken we nog oet.”
“En aarme Wilma van der Stee, waarkte lös en
vast veur hom en regelde zien administroatie. ze
regelde zien tentoonstellens en zuks wat. Woar
Vera Reker n poar moanden over dee was Wilma
in joaren nait belukt. Ze kon t nait stoan, dat Vera
Reker meer en meer mit hom op pad ging en dat
ze hom bekeukelde. Ze kon alles van hom kloarkriegen. Hai dee alles veur heur. En zai kon niks
mit hom worden. Allenneg zoaken doun veur
hom. Gain oepkes noar Maldon en noar de Tureluur. Nee, dij oepkes waren veur zien Vera.”
Ester Edens puulde mit stokje aan t grieze kloetje
aan heur schoun. t Wol der nog nait te best òf.
Ze trok der droaden van. t Wuir n smeerboudel.
Ze pruit tegen heur schoun leek t. Manlu keken
en luiten heur geworden.
‘Marnixs is op de bewuste oavend noar Olderman State reden mit n vergrèlde kop.
En ik denk dat e dij vergrelde kop kregen het noa
n gesprek mit Wilma van der Stee. Zai het denk
ik t zoakje goud aanpeerdjed. In de keuken van
de Olderman State hebben hai en Vera n roezie
en rebulie moakt dat n laive lust was. Hai het
heur t schiere pokkeltje volscholden en is weer
vot goan. Is votdoalek noar heur hoes reden en
het alles wegroofd en koapt wat mit heur schrieverij van doun het.”
‘Woarom het e alles mitnomen?“, zee Philip Bakker.
Dubbeldam keek hom aan. “‘Dat loat zuk roaden,
Bakker. Wroak, onmacht. Hai wol alles wat ze
schreven haar opbraanden achter in toen. Ze
haar zien waark stolen en vernaild. Zien waark
was vergraimd deur aine dij hom de kop gek

moakt haar. Hai was ja aan t holtjes hakken. Dou
was e al in n bepoalde stoat.”
“Waiten we zeker dat hai heur gain bats verkocht
het?“, vruig Philip Bakker haardop.
Dubbeldam schudde mit kop. “Zo as t nou liekt,
was hai op mement dat bie Vera licht oetging, bie
heur in hoes aan t roppen. Buurvraauw van Vera
Reker het dat goud sekuur in de kop.“
Ester Edens draaide de grieze kaauwgumsliertjes om t stokje.
“Wilma van der Stee kreeg t op de heupen, noadat Bertil Marnixs wegreden was en is hom mit
heur aigen auto achternoa bozzeld. Ze is omlopen en is deur achteringang goan. Vera Reker
was nog mor net bekommen van n haalfwilde
Marnixs, dou Wilma veur heur stond. Dou de twij
vraauwlu tegen over mekoar stonden, wuir t n
aldernoaste boudel. Wilma haar zuk nait meer
onner controle. En Vera zel ook dit vuurtje wel
goud oppord hebben. En den! Wilma wordt zo
kwoad en griept noar de boetenmodelse deegroller en geft Vera ain beste tegen de kop. Vera kukelt om en knapt mit kop aargens tegenaan.
Wilma wacht nait, runt achterdeur van keuken
oet en smiet deegroller middenmaank sloa en
kroept weer deur t leste stukje van heeg en verlust doar heur strikje. Kloar!“
Ze waren der mit heur drijent wel oet. Nou mos t
haile circus nog op pepier. Dat zol nog een zetje
duren. t Wuir stil op t baankje. Ze dachten aan
aal t schriefwaark. Ester Edens wol noar t aailand
noar taande Sipke. Philip Bakker docht aan zien
Katja en wat e aal wel nait doun wol mit heur.
Dubbeldam docht niks en was leeg. t Lamme gevuil van leegte kwam weer over hom. Hai keek
noar t klaine voutje van Ester. Ze dee heur
schoun weer aan en wreef hom over de dikke
stainen van diek. Der klonk n riedeltje van n mobiele tillefoon.
Dubbeldam nam hom oet buuts en luusterde. “t
Museum, wie kommen der aan.“
Ze gingen. n Zeekoap greep t steertje van de
heern.
Jan Huttinga
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Vraauw en Hìn

Hoop dut leven
Wees joe van t onderstoande
toch altied goud bewust.
En wees mor nait te baang.
Want as n mol zien hoop verlust.
Gaait e ook gewoon zien gaang.
Joop Klompien

(noar n foabel van Aesopus)
n Vraauw haar n hìn en dij lègde aal doagen n
aai. Voak dochde zai hou òf dat ze hìn zo wied
kriegen kon dat dij aal doagen twij aaier lèggen
zol. Ien t ìnd besloot zai hìn aal doagen n dubbelde porzie vouer te geven. Van dij tied òf aan gruide hìn vet en loi en lègde dij haldaal gain aaier
meer.
Nane van der Molen

Polderlaand
Diek over bie Vaaier Wienden
voar k rompslomps polder ien
Over slingerend poadje
rie k stoef bie t wotter laangs
Zai landschop van Koekoek zien ploaten
knötwilgen laangs braide sloot
vol wotter helder as kristal
kikt ain zo tot aan bodem tou
Grutto’s, kiewieten en gaanzen
gruttern, roupen of groazen
ien lege houk bie meulen,
dij aiwen zo zien best doan het
Doar ien zummers vogeltjeslaand
binnen ie terug ien tied
woant ain zuk vannijs ien schoullekoal
mor is t dit moal veur mie veur t eerst ien t echt.
Nane van der Molen

Umboegen
Aan kolle toavel
kieken tien kirrels mit strikken
en n vraauw in regenpak
noa rerende legoledders aan mure
bie n leste slok kovvie
noa n rovvel dikkieken
en wat tiddeln mit nullen
hakken ze – nog veur lunch – knubbe deur
ol vraauw Halm mout dammeet
weer zulm steunkouzen aantrekken
schal nich touvalen mit twai bainen
en ain aarm
Hanne Wilzing
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Pinkster
Stromen van leventeg woater zellen oet
ons haart kommen as lu in Hom leuven,
het Gods Zeun ons doudestieds hail dudelk verteld. Doarmit bedoult t Opperwezen vanzölf de Haailege Gaist, woaraan t
haile volk zok loaven kin. Zunder dat woater is ons geleuf ja zo dood as n pier.
Mit Pinkster maggen wie doaraan denken.
En nait allenneg op Pinkerfeesten in Delfziel. Wie begriepen van t haile gebeuren
voak titel noch jota en broeken dizze vrije
doagen geern om mit haile femilie op pad
te goan.
Van t Biebels feest begriepen we nait veul,
staait ok zo wied van ons òf. Kinnen ons
der amperaan wat bie veurstellen, terwiel t
aiglieks t belangriekste ‘feest’ is. Komt van
ons onzichtboare, mor wel aanwezege
steun en touverloat.
Wie hebben van Hom t leventeg woater
kregen, om der wat gouds mit te doun. Doarmit kinnen wie zölfs n ‘woestijnhaart’ wat
smuier moaken en veraandern in n nijmoodse Hof van Eden: n Lust veur t oog
en t haart.
Pebaaier dij toene, woar ons veurvoader
zo maal te pas komen is, terog te verdainen. As wie zo deurgoan, komt er wizze
gain bone van terecht. Komaan lu, in de
bainen, der is nog n bult waark te doun!
Ons Voader het n groot haart, wie pazen
der altmoal in. Het ons levensverhoal mit
ons geboorte al schreven. Moak der wat
moois van.
Roel Sanders

Aigen schuld?
“Veur zowied t van joe òfhangt”, zegt Apos-

tel Paulus in zien Braif aan Romainen
twoalf vèrs achttien en hai nuimt doarbie n
haile zooi vermoanens, woar elks zoch aan
holden mout. Kèlleghaid zit der vanzölf
nuver in. Der blift noa dizze vermoanens
zo nait veul dieverdoatsie veur t volk meer
over. Draaigen mit hel en verdoemnis zet
aans nait bepoald veul zoden aan diek.
“Hieraan kinnen wie ja nooit voldoun”, woagt aine tegen te sputtern. “Mor mit minder
nemt ons Heer gain genougen”, gaait Paulus wieder. t Volk wordt der stil van. “Is t
meschain Zien bedoulen, dat wie admis ok
vree sloeten mit aal mensen?”
“Joa hor”, zegt Paulus noamens zien Grode Boas. En dat lu, is veur ons nou zo
stoer. Hebben wie meschain zölf nait mit
schuld aan de roezie dij we mit ons noaber
of dij aander hebben? Wiezen wie nait te
makkelk mit ons wiesvingertje noar n aander?
Ligt t dizze raaize werklek woar allenneg
aan hom? Vroag ‘Regisseur van ons bestoan’ mor om joe te helpen. Dij het joen
haile levent al wied teveuren hailemoal in
koarde brocht. Wizze dat Hai noar joe luustert! Is dit nog nait t geval, zellen je nog
beder en langer beden mouten.
God dut aans niks op kemando. Joe moeten der zölf oetendlek wel achter stoan.
Eerst rondom vertraauwen en overgoave,
din pas maggen joe t bosschoppenlieske
bie hom inlevern. Loat eerst mor ais zain
dat t joe echt mainens is! En nait omreden
dat t joe nou zo goud oetkomt. Woorden en
doaden mouten noadloos op nkander aansloten wezen, aans doun woorden meer
kwoad as recht.
Joen haile handel en wandel zellen veureerst dik in odder wezen mouten, veur en
aleer joe van God n tikje op scholder verwachten kinnen. Hai vragt nait van ons, dat
we ons tot bloudens tou sloagen, om te
loaten zain, wat wie zo aal wel veur Hom
over hebben. Schepper kent ons ja van
hoaver tot görde, van binnen en van boeten. We kinnen Hom vervast gain rad veur
ogen draaien!
Roel Sanders
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Swaalfke

Gezinus haar eerste swaalfkes weer zain boven
sloot bie weg laans. Hai wer der haildaal blied
van, omreden nou wer t pas echt veujoar en kon
e endelk kunstmis op t gruinlaand gooien.
Dat dee e elk veujoar zo gaauw eerste swaalfkes
weerom wazzen en hai zat doar sikkom aaltied
goud mit. Nait laank noatied begunde t din wel
wat te regen en begunde t gras votdoadelk goud
te gruien.
Thoes kommen het e t ook doadelk aan Geesje
verteld en dij mouk zuk ook bliede. Veur heur betaikende t begun van t hoes schonen en ook zai
was der doarom blied om dat vogeltjes weerom
wazzen oet t verre zuden. Nait dat ze t zo ophad
mit dij swaalfkenusten onder heur geuten, benoam nait deur ale vogeltjespoep dij op heur stroatje onder t roam deelkwam, mor Gezinus legde
der aal joar n bred onder en as jonkjes oetvlogen
wazzen en bred vot kon, was t weer krekt zo
schoon as Geesje t hebben wol.
n Week loater was t zo wied dat swaalfkes òf en
aan vlogen mit strookes en klaai en heur nuskes
renoveerden en der wer zulfs n nije noast
baauwd. Ain van swaalfkes haar t zo drok dat dij
nait goud opletten dee woar of dij vloog en zat zo
mor ien ains ien droaden van olle antenne op dak
ien toeze en vaast. t Was gain mooie kiek dat vogeltje dat mor zien best dee om der oet te kommen. Hong aan pootjes en flodderde mor wat ien
t rond tot e zo muid was dat e nait meer bewoog.
Òf en tou bewogen vleugeltjes nog wel even en
Geesje von t vrezelk om noar te kieken en zee
dat Gezinus der votdoadelk op òf mos om t
daaierke te redden.
Nou was t nait touvalleg dat ol droaden aaltied
nog bovenop dak zaten. Gezinus was noamelk
nait zo’n held ien hoogte en duurde beslist nait
dak op en al haildaal nait om n vogeltje te redden,
hou òf t hom ook muitte dat t vogeltje gain spierke
kaans had om zulf weer lös te kommen. Dou
Gezinus der nog over ston te prakkezaaiern hou

of e der mit aan mos, haar Geesje al n oplözzen
bedocht. Brandweer mos der bie! t Ging hier om
n noodzoak en din kon je brandweer bellen, wos
zai. As dat toch ais kon dat dij t vogeltje redden
deden.
Dou zai 112 beld haar, duurde t nait laank of doar
kwam ledderwoagen al aanvlaigen. n Bult volk ter
achterheer vanzulf, dat aal mit aal wer t oardeg
drok op weg bie boerderij.
t Duurde nait laang of ledder wer oetschoven en
brandweerkerel kroop ter bie op. Hail veurzichteg
benoaderde hai t vogeltje dat weer aal wilder begunde te sparreln. Mit n knieptaang pebaaierde
brandweerkerel t vogeltje lös te kriegen en noa n
hail gedou lukte dat. Mor dou hai t vogeltje vrijkregen haar, was dij zo muid dat dij nait votvloog
mor ien stee doarvan bie dak omdeel koegelde,
over geut hin rolde en wieder omdeel viel.
En wel ston doar beneden mit bek wiedwoagen
openQ? Joawel heur, kat Sjakkelie. Zai haar t
swaalfke nog nait ien bek of zai runde der ook al
mit vot. Gezinus der nog op klompen achterheer,
mor Sjakkelie kon veul haarder lopen en runde
mit vogeltje ien bek toen ien en kroop onder
stroeken bezied. Binnen allinneg wat veerkes
overbleven onder aalberenbossen. Geesje het
kat n week laang nait meer lieden mocht mor dou
zee Gezinus dat t apmoal noatuur was en dat kat
ter ook niks aan doun kon en dat t nou mor weer
over weden mos. Boetendes wazzen aal nuskes
ja toch bezet worden.
Och, en dou Sjakkelie n pooske noatied ook nog
n dikke röt ien schuur vong, was t haildaal weer
kloar en haar Geeske kat zien wandoad vergeven.
t Schierste was dat ter nog nooit zoveul jonge
swaalfkes vanoet nuskes onder geut oetvlogen
wazzen as dij zummer. Noatuur herstelt zuk aaltied, zo haar Gezinus zegd.
Nane van der Molen
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Proaten

n Sombere dag ien junimoand. t Zit haildaal dicht
mit wolken en t miggelt n beetje. Ales is soeterg
en nat. t Wil mor nait zummern en t is nou aal
hoast om langste dag. Volgens mie hebben wie
nog mor twij lutje weken mooi weer had dit joar.
Ik bedoul, zunschienweer en temperatuur boven
twinneg groaden. Veur de rest was t aingoal kold
en nat en voak ook n dikke bos wiend oet t noorden der bie. Mit as toppunt n zundag ien maai.
Dou was t tien groaden en op buienradar zaag ik
dat t ien Enschede alderdeegs aacht groaden
was, n record! Dikke winterjas kin nog aan ien
boeten, alewel mien vraauw zegt dat t gain kiek
geliek is. Mor ik loat mie nait verrekken.
n Smaal asfaltpad, omtrent n meter braid, lopt
van t aine dörp noar aander mit aan ain kaant
knötwilgen der bielaangs. Rechts van t pad ligt
gruinlaand mit n koppeltje broene schoapen der
ien. Schoapen stoan te vreten of kieken gewoon
wat ien wereld om. Gainain schoap dij mekkert of
blèrt. Joa, schoapen kinnen ook lewaai moaken.
As t tegen vaaier, vief uur lopt, snommirregs,
doun ze niks aans blèren, net zo laank tot schoapeboer ze biks te vreten geft.
Aan linkerkaant van t pad liggen akkers van toenbaauw netjes ien t gelid. Akker noast akker mit
smale poadjes der tussen. Ondanks t minne
weer, stoan veul akkers der opvalend goud bie.
Eerappels bennen hoast kloar, eerbeien bennen
aal rood en spinoazie en andivie kin aal eten worden. Der komt regen genog en bliekboar is t toch
ook waarm genog. Mor mien sperziebonen doun
niks van t joar. Hier en doar komt mor ain op. Te
nat? Of toch te kold? Ik zol zulf ook nait geern zo
ien kolle grond liggen willen as ik n boon was.
Mor meschain hebben kraaien der ook wel bie
zeten en heb ik ze te vloot poot.
Doodse stilte is t hier, is gain mins bie pad en
schoapen proaten nait. Minsen deste meer. As je
n poar minsen bie nkander zetten, begunnen ze
votdoalek te proaten. Mainstied teminsent, op

summege steden wordt voak juust nait proat. Ien
wachtkoamer van tandarts of dokter, bie n bushokje of op traainperron. t Gait nait altied op, mor
voak wel, is mien ervoaren. Is ook ien dit opzicht
n groot verschil tussen manlu en vraauwlu. Mor
doar wil ik t nou nait over hebben.
Wanneer is n mins begund mit proaten? Aiwen
en aiwen leden, aargens ien prehistorie. Hou en
wanneer persies waiten ze nait. Meschain is t
begund mit n touvallege kreet, dij betaikenis
kreeg en dij begrepen wer deur soortgenoten.
Onder druk van omstandegheden, zörg veur
eten, gevoar van n roofdaaier, of stried mit n aander groep. Proaten is communiceren, der bennen
op zien minst twij veur neudeg. Wat zeggen is ain
ding, mor t verstoan, begriepen en hom der n
veurstellen van moaken kinnen is ook neudeg om
n toal te ontwikkeln.
Ik dink nait dat t veur oardeghaid was dat minsen
vrouger t proaten oetvonden hebben. Omdat ze
even niks te doun haren of zo. Nee, overleven
doar ging t om. t Het de mins n enorme veursprong geven op aander schepsels. Wie bennen
nou boas over haile wereld mit ale daaiern der
ien. Dat dènk we teminsent, der kin ons nog zeker wel vanales overkomen. Mor dikste gevoaren
bennen nou toch wel zo'n beetje bedwongen, wie
hebben eten zat en meer as voldounde verschoel. En doarom kin we nou ook proaten veur
de poelegrap.
En wat wordt ter wat òfproat, zunder dat t wat om
hakken het. Woarom ravveln en rebbeln wie ien
ain toer deur haile dag? Overaal ien openboare
roemte wordt ter deur hoast elkenain haardop
proat ien n apperoatje tegen onzichtboare personen. Lest nog, ik laip op stroat ien Winzum en
ienains heurde ik n haarde stem achter mie:
"Nee..., geft niks heur, ik pak hom zulf wel even."
t Was n kerel op fiets dij haard ien zien mobieltje
belkte. Ik haar hom nait aankommen heurd en ik
sprong verschikt opzied, wis ik veul wel of e pakken wol... Ie heuren t overal, bie pad en weg, op
maart, ien traain en bus, op fiets, ien auto... Proaten, proaten, proaten, proaten..., aingoal proaten.
Komt n grode troep kraaien aanvlaigen ien n wilde formoatsie oet t gruinlaand, doar ze net zaten
te pikken en te juchtern. De troep strikt deel ien n
stuk of wat hoge eskebomen aan raand van dörp.
Dat het nogal wat vouten ien oarde veur ze apmoal goud en wel zitten op gepaste òfstand van
nkander. Kraaien strieken aingoal mit snoavel bie
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tak laangs, doar ze op zitten. Sums wupt n kraai
even op en gaait op n aander tak zitten. Of hai
wordt wegjagt deur n aander kraai. Vlaigen ook n
stukofwat weerom noar t laand. Dij ien bomen
zitten blieven, zo'n twinneg, dareg kraaien, kieken apmoal zulfde kaant oet, doar wiend vandoan komt. En ook hier gain enkel geluud, kraaien
holden heur stil. Den, ienains, of òfsproken
waark is, vlaigen ale kraaien touglieks op, tegen
zuudweste wiend ien en swieren mit n grode
boog weerom noar t gruinlaand, door ze overnijs
deelstrieken.
Mor kraaien kinnen óók flink roupen en tekeergoan. Roar aigenlek, n hoan kraait, mor n kraai hoant nait, mor ropt. Aander vogels zingen of flòiten, mor n kraai ropt of krast. Roupen ja, dat is
nog de beste omschrieven. Proat me niet van
zingen. Het toppunt vien ik dat n kraai volgens
ornithologen n zangvogel is. Nou, as dat zingen
is... De oetdrukken ’zangvogel’ veur kraaien kin
wat mie aangait gerust schrapt worden oet vogelbouken.
Toch vien ik kraaien wel mooie vogels, zo ien en
ien-swaart as ze bennen en zo parmanteg as ze
stappen kinnen. Veul minsen hebben t nait zo op
mit kraaien, ze roven aaier en jonge vogels, pikken bonen te grond oet en schieten boudel onder. Sums heur je van n kraaien- of roukenkelonie, dij overlast geft. Ach, zo'n baist dut ook gewoon wat e oet zien netuur doun mout.
Traauwens, ik heb ooit aargens lezen dat kraaien hail wies, hail loos bennen. Ja, alderdeegs zó
loos, dat ze van heurzulf waiten dat ze n kraai
bennen. En dat ze doar ook vree mit hebben. Zai
zollen meschain mit ons, minsen, proaten kinnen. Mor dat willen ze nait. Feidelk bennen ze
dus nog lozer as minsen.
Der komt n bestelautoke aanrieden over t asfaltpad. Hai stopt haalfweg bie n gries kastje. Dat
kastje, n beetje schaif achterover sakt ien baarm,
staait persies tegenover n grode hoogspannensmast, n dareg meter t laand ien en het doar vervast ook wat mit te moaken. Mast staait ien n
haile rieg van masten, n hoogspannenslien.
Hoast ale masten, en zeker dij dicht bie dörpen
en steden stoan, bennen vanboven volzet mit
apperoaten veur mobiele tillefonie. Schuddels en
zenders, dikken en lutjen, noar ale kanten tou
richt. Dat krieg je as minsen apmoal ien apperoat
-jes proaten.
Stapt n man oet en lopt noar achterkaant auto.

Achterklep gaait open en hai pakt n swoare
kovver der oet. Din wurgt e hom ien n rode overaal mit ritsen over t lief en aan weerskanten van
broekspiepen en mit n capuchon over kop. Mit
kovver ien haand lopt e over n plaank over sloot
en gaait noar t draaihek dij ien n manshoog iezern spielenraster zit. Dat raster staait bie ain
poot van hoogspannensmast. Binnen t raster
stoan wat schoakelkasten, n manshoge en n wat
legere. En veul rep en roet, alderdeegs n stukofwat eske- en vledderstroeken. Aan binnenkaant
hek komt boer nait mit maaimesien.
n Polsdikke swaarde koabel komt haildaal van
boven bie ain van de vaaier poten van mast
laangs noar beneden en gait over n koabelgeut
mit n grode boog noar ain van kasten tou. Tillefoonkoabel. Monteur pakt n laptop oet zien
kovver, klapt deksel open en zet hom bovenop n
kaast. n Grode gele parrepluu zet e der overhen.
Din dut e deuren van kaast open en slut laptop
mit n koabeltje aan op iengewanden van dij
kaast. Hai het n koptillefoon op, mit n luk microfoonje aan n beugeltje veur mond. Hai staait ien
contact mit zien achterban, zien kantoor woarschienlek.
t Zel wel n keureg kantoor wezen aargens ien
westen van t laand, zo as der doar honderden
stoan. Mit manlu in nette pakken en vraauwlu ien
dito klaaier, zoas der meschain wel honderddoezenden bennen. Zai zitten haile dag achter computer, de moderne waarknemer. n Kantoor mit n
fleureg restaurant, kunst aan muren (kopieën,
dat wel), veul planterij ien trappenhoes en airconditioning. n Modern kantoor, doar je haile
best wezen kinnen, zeker mit dit weer. Mor dizze
man zit ien boetendainst. Veul òfwizzelnder as
hail de doagen op kantoor, dink ik. En je kommen nog ais aargens.
Hai grabbelt touglieks wat ien toetsenbord van
zien laptop en kikt en loert ien kaast. En hai prat
mor aingoal deur. Typies veur n mins, daaier
proaten nait, ja. Din dut e ienains zien koptelefoon òf en lopt n endje vot, kikt even om hom
tou, frummelt wat aan t kruus van zien overaal
en gaait din stoan te pizzen mit gat noar t pad
tou. En dat het e weer gemain mit daaier. n Mins
is n roar ding.
Be Kuipers
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De drij gezusters
“t Zol mie wat, allain is mor allain”, zee Grait.
“k Goa op zuik noar n schiere vent op n dating-site.”
“Och”, zee Miene, “wat n pens vol waark.
Ik hoal mie wel ain oet t Oosterpaark.”
“Nou”, zee Knelske, “ik kiek wel oet!
Straks zit je vast aan zo n haspelstoet.
Ik heb t mit dat soort kerels wel bekeken.
t Dikste nijs is der voak òf noa twij, drij weken.”
Joop Klompien

Asbest

“Meneer?”, vragt de voelnisman aan mie,
“hebben ie dat ploatje asbest bie de voelnis zet?”
“Asbest?”, vroag ik verboasd, “mainen ie dat ik
asbest bie t voel zet. Dat is toch levensgevoarlek
goud? Doar kin je toch kanker van kriegen?”
“Dat main ik!”, zegt de man gewichteg. “Der
staait n stok bie de voelnis en dat maggen wie
nait mitnemen. Ie mouten t weer in huus hoalen
en de gemaainte bellen dat je t kwiet willen.”
“Mor dat asbest is nait van mie”, zeg ik, “Ik heb
dat doar nait hin zet. Dat mout van n aander wezen. Van d’overkaande zetten ze heur voelnis
hier ook ja hen.”
“Din mout ik doar mor ais vroagen.”
De man stapt vot en belt aan bie mien overburen.

Bie de wachtende voelnisauto stoan ondertussen
n poar kirrels n sigretje te roken en wachten òf
wat of der gebeuren zel. Heur kollegoa mout de
zoak mor òfhandeln.
d’Overbuurman lopt mit de voelnisman mit noar
de voelnis dij veur mien deure op de kaande van
de weg staait. Nijsgiereg as ik bin, kin k nou nait
stoan blieven en loop ter ook hin.
“Dat is nait van mie”, zegt d’overbuurman. “Ik
bruuk gain asbest en ik heb zokswat nait. Dat
goud is mie veuls te link.”
“t Mout toch van aine uut dizze buurt wezen”,
maint de man van de voelniswoagen.
Wie hoalen de scholders op. Wie hebben der
gain wait van. t Wordt recht n oploopke en elk het
zo zien idee der over.
“Job de Groot het n poar doage leden zien
schuurtje òfbroken. Doar kin wel n stokje bie
west hebben.”
“Heur ik mien noam nuimen?”, vragt Job, dij net
op de soamenscholen ofkomt.
“Is dat ploatje asbest van joe?”
“Nee man, bist nou haildal maal. Veur dij rötzooi
bin k doodsbenaauwd.”
Doar stoan we din op de vrouge mörn. Van wel
het dat stok asbest west.
“Wie maggen t nait mitnemen”, zegt de sjeffeur.
“Meneer kinnen ie de gemainte nait bellen. Din
kinnen ze mit maskers en spesjoal goud aan komen om t vot te hoalen.”
Nou ja, even bellen kin ik netuurlek wel doun.
“Ruimtelijke zaken,“ kwedelt aan d’aander zied
van de liene n vraauwmins, “zegt u het maar.”
“Juvvraauw der ligt hier bie de voelnis n stok asbest. Dat mag de voelnisdainst nait mitnemen.
Kinnen ie even n ploug sturen dij dat wel mag.
Mit maskers en zokswat, main ik.”
“Hoe groot is dat stuk asbest, meneer?”
“Ik wait t nait wis, mor ik docht zo’n haalf meter in
t vaarkant.”
“Wie mogen wij de rekening sturen?”
“Reken juvvraauw? Wat veur reken mainen ie?”
“Als de speciale milieuploeg moet uitrukken, kost
dat geld en die verhalen wij op de oorspronkelijke
eigenaar.”
“Mor ik bel op verzuik van de voelnismensen. Dij
hebben mie vroagd of ik joe even bellen wil.”
“Maar van wie is dat stuk asbest dan?”
“Gain idee. t Ston vanmörn inains bie de voelnis.
Gainaine wait van wel of t is.”
“Goed! Vooral niet aankomen en wachten tot de
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milieudienst komt.”
“Mooi. Dat is din regeld.”
Ik leg de hoorn dele en loop weer noar boeten.
De voelnisauto is ondertuzzen wiederreden mit
d’aander voelnis.
“Ze komen der zo aan,” zeg ik, “Ze wollen mie
der veur betoalen loaten.”
“Hou gek binnen ze doar din? t Is toch zeker nait
van die?”
“Dat heb k heur ook zegd. Ze zellen der zo wel
wezen.”
“Asbest is maal goud,” begunt Job, “Ie kinnen der
longkanker van kriegen en din staarf je n minne
dood.”
“Ik goa kovviedrinken,” zeg ik, omreden as Job
begunt mit zien verhoalen over slimme zaiktes
din is t ende der nait zo mor heer. Dij wait aaltied
van t alderslimste. d’Overbuurman gaait ook in
huus. Job sloft op zien petovvels ook op huus
aan. Der is nou ja toch gainaine meer dij zien
noargaistege verhoalen aanheuren wil.

bie mie veur deure. Buurman gaait ook weer in
huus. Net as ik t tillefoonnummer intoetsen wil,
stopt ter n kirrel op n fietse bie t stokje gevoarleke materioal. Hai pakt t op en zet t bie hom achter op de pakkiedroager. Slagt t bain over de
staange en ridt ter mit vot. Ik bel mor nait meer.
Nog gain vief menuten loater komt ter n autootje
van de dainst gemaintewaarken. Twij kirrels in
dikke widde pakken springen deruut. Ze hebben
elk n soort stofmasker in d’haand. Ik noar de
boetendeure.
“Woar is dat ploatje asbest din?”, vragt ain van
de manlu aan mie.
“Dat het aine net mitnomen achter op fietse”, zeg
ik, “Dij har der gain masker veur neudeg. As je
vlöt binnen kin je hom nog wel inhoalen.”
De baide kirrels hoalen de scholders op, stappen
weer in t autootje en verdwienen in de richten
woar ze vandoan komen binnen.
Asbest is gevoarlek goud!
Henri Wierth

n Uurtje loater ligt t stokje asbest ter nog aal.
d’Overbuurman komt weer noar boeten. Ik mout
ook mor ais weer kieken goan. “Ze binnen der
nog nait west.”
“Nee, t duurt wel laank.”
“Zok maal goud kin je toch nait onbewoakt bie t
pad liggen loaten?”
“Nee, dat is inderdoad nait recht vertraauwd.
Dammee komen de kinder uut schoule en goan
ze der mit aan d'loop.”
“Wie mouten der mor bie stoan blieven om op te
pazen.”
Doar stoan we din. Mit zien twijbaaident bie n
stok asbest van ongeveer n haalf meter in t vaarkant. Noa n uur is der nog niks gebeurd. t Stokje
ploat ligt ter nog aal.
“t Is toch wat,” maint buurman, “nou hest doe twij
uur leden al beld en dat gevoarleke goud is nog
aal nait vot.”
“Ze mouten dat vothoalen mit spesioale maskers
veur en spesjoale overalls aan.”
“Is t din wel vertraauwd dat wie der zo dichte bie
stoan?”
“Och, dij gevoarleke stovven zellen joe wel nait
aanvlaigen.”
“Waist wat. Ik zel nog ais bellen.”
Ik goa in huus om de gemainte nog ais op heur
plicht te wiezen en op de gevoarleke toustand
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Nemedh is zien noam

Hai zit veur t roam, kikt noar boeten. Snij vaalt
omdeel as widde meel. Nemedh zigt t nait. Zien
denk is bie hail aans wat, zien laand, zien volk,
zo wied vot, doch ook weer stoefbie. n Schier
laand, as kiend struunde hai deur baargen. In
wodder doeken, mit zien kammeroadjes, din mit
n vis der oetkommen. Dat was nog ais n tied.
Nou zit hai hier, in Nederlaand, zien noam is
asielzuiker, mit n nummer, woonderij haar hai ja
mit n haile kobbel lu, dij hai nait kon.
Pa en moeke wazzen nait riek, mor aaid weer
zat worren. Moeke mouk wel lekker eten, proekseln, aal maank nander. Boomstronken lagen
stoef bie, der kon zo n vuurke worren moakt. Pa
haar n bult bokken en geiten, woar hai baargen
mit introk. Gounent werden op maarkt verbatst,
veur eten of geld. Pa kwam ook wel ais thoes mit
n schaitding.
Nemedh zaag zukzulf in dat klaine schoultje zitten, woar n man heur wat lezen en schrieven
leerde. t Was n schiere tied west, n tied van
vree, laifde, geluk. Dat was zien laand, woar hai
wènsteg noar was.
Eerlieks woar, hai haar noeit aan zien pa wat
vernomen, dat t nait meroakel gong. Din ging hai
baargen in, woarom dat wis moeke nait. Moeke
muik zok doar zörgen om, want pa bleef aal
voaker vot en laanger, doagen laank kwam hai
nait thoes. Mor ja, zien pa was boas, as dij wat
zee, din was der gain hollen meer aan, gain
minsk duurfde wat te zeggen.
Zo mor op n dag mozzen zai vot, moeke haar
wat klaaier in puten stopt. Staarke manlu haren
lopen te bèlken, votmoaken, opjakkern, mit
schaiterij der bie. Hai haar moeke stief bie haand
vaast, trilde as n roep, zo baang was e. Zien
haand was wis blaauw west van t kniepen.
Doagen laank lopen deur baargen, gain eten,

sikkoms gain drinken. In n kaamp waren zai aanbelaand, doar bleven zai mit heur baaident. Zien
pa haar hai noeit weer zain. Dij was aan t
schaiten, zee moeke.
Wiswoar haar hai ook oorlogje speulen doan, mit
zien kammeroadjes. Stokken en stainen soezen
jongs om kop, mor dat is speulen, as kind haar ie
dat ja nait deur. Nemedh haar t ook in t echt
zain, minsken dood op stoat, zo moar klapboem,
doar lagen zai. Apmoal dode lu, woar kommen
zai wel vot?
In dij kaamp wast nait best, nander hazzens inhouwen, kinner sloagen, over grond hin tongeln,
zokswat is ja èlks dag roak. Moeke was verdraiteg, voak was zai aan t grienen. “Wie goan vot”,
zee moeke wel ais, mor woar hìn? n Poar joar
haren zai doar touhollen, moeke en hai.
Dou moal n kerel bie hom kommen dee, n bek as
n biel, hai mos mit, geweer in nek, votwezen.
Echt oorlogje speulen, hai was krekt 15 joar. Wat
wis hai doar ook vanòf? Dood en kribberij, dat
kin toch nait? n Kind was e ja nog, kindsoldoat
dat was e. Nemedh dut zien haanden veur t gezicht, dikke troanen glieden omdeel. Minsken
kon hai ja nait dood schaiten, hai kon t nait. Zol
hai in baargen zok beziedjen goan?
Dag kwam dat hai gong vluchten, vot ween, vot
van dood en schaiterij. Hou laank was hai onnerweegs west, tied is e kwiet roakt. Niksnaks was
der ja, leven dee hai van fruit, wodder oet n voel
stroomke, sloapen in open lucht, mit aal gevoar.
Soldoaten haren hom vonnen, noar ain of aander
tentekaamp was hai brocht, eten, drinken, aal
was doar.
n Dokter haar hom schaauwd. Veul loader in n
vlaigtuug. Nederlaand, doar is e nou. Laand van
melk en hunneg, vergeet t mor. t Is aal zo aans.
Eten, toal, proaterij aal zo dag en deur, zien geleuf, woar is hai allinneg? Naargens n stee om te
bidden.
Minsken waren oareg, doar nait van, din kwam
ain din aander. Mit zien pampieren gong t ook
nait goud, Nemedh is verdraiteg, hou mout t wieder, hai snokt t oet. Dij braifkes doar kin hai ja
nait zunner. t Zel aal woarhaid weden, mor veur
hom din? n Vraauw geft hom toalles, t was goud
veur hom, zee zai.
Nemedh gait ais stoan. Kiek ais aan, meel vaalt
oet lucht, och joa, dat is ja snij. Minsken lopen
hier mor zo over wodder, n Godswonder was dat
ja. k Paas nait in dit laand, wiswoar nait. Nait in
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ons stroatje n Nemedh, wel din ook. Stoef bie is t
wel. Nemedh vuilt zok kold van binnen, van boeten. Din dij hoezen, zo groot as dij wazzen. Zoveul Nemedhs leven hier in ons pervinsie, woar
din ook. d'Haile wereld zit der ja vol mit.
Deur van dit verhoal loaten wie open, meschains
is der nog wel ais n sleudel dij doar op paast. Mor
dat kin wel ais hail laank duren, wie zellen aan
Nemedh blieven dìnken, elks op zien aigen menaaier.

Is links links en rechts rechts?

Anna de Vries-Maarhuis

Sterren ien de mörn
Doezenden sterretjes
twinkelen ien t gras,
zun spiegelt
regenboogkleuren.
t Groen ien de mörn
as de hemel bie nacht,
t licht van Gods goudhaid
dauwt schitterpracht!
Coby Poelman - Duisterwinkel

Hebben joe dat ook wel ais lu, dat je nait waiten
wat links of rechts is?
Soms kin je zo op de kop kriegen dat je nait waiten van oost of west, loat stoan van wat links of
rechts is. Aigenliek is dat din ook ja gain meroakel. Meroakels vin k t wel aaltied, dat ales wat
wie om ons tou zain, aal dij gebaauwen, aal dij
dingen woar we mit groot worden binnen, dat t
der aaltied aal was en dat aaltied zo blift. Aal dij
gebaauwen, aal dij dingen, woarvan wie dinken
dat t zo heurt. t Is ja aaltied al zo west. Moar ook
dat is n keer moakt, baauwd of ontwikkeld. t Haar
der ook aans uutzain kind.
Wie binnen aalmoal wènd dat as je deur dicht
doun, dat e dicht gaait, as je t lichtknoppie indrukken, komt ter licht. Mor hou zol t wezen as ik de
botterdeuze pakken wil, dat ter n panne van t rek
òfdondert of as ik mien man n smok geven wil dat
ter inains n beer of zwien veur mien snuvverd
staait? Wie binnen t zo wènd dat ales is zo as t
is. Elk het doarin ook ja zien aigen veurstellen,
zien aigen woarhaid. En t is voak ook nog n grode oorzoak van roezie en oorlog. Mor hou zollen
we ons vuilen as t aans was?
Hou zol dat wel wezen as ale gewone dingen
inains ongewoon wuiren. Kin ie joe dat veurstellen? As de melkboer petrolie bringt en de bakker
mien rugge masseert. Din kin je ja naargens
meer van op aan.
Ik heb t mitmoakt lu. Je zellen mie nait leuven
willen, mor verleden week hé, dou luip k mit mien
loopwieler over stroade. Aan mien linkerkaande
luip mie n man veurbie. Mit tröts huil e de parreplu in d'heugte. Hai von dat t regende. Mor der
was gain wolkje te zain en der vuil gain spatje
regen. Even loater kwam mie der aan rechterkaande n vraauw in bikini veurbie. Mor t was drij
groaden onner nul. Ik pakte mien tillefoon en dou
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kwam der zoveul wotter uut asof k de braandweer beld haar. De koekoek luid zien kukeleku
heuren en de okster daanste op accordeonmeziek.
Ik luip over stroade en zag alles aan. k Wos nait
wat ik ter van dinken mos. Ik wos van links nog
rechts. As k mien pa ruip, kwam mien moeke, as
k mien opa wol, kwam mien zuster. Volgens mie
was d'huile wereld in toeze. In de huuskoamers
zag ik de radio glinstern as de TV en de TV
draaide as n sirreltobbe in t rond. En ik luip mor
en luip mor en wos nait wat k ter aan haar. Mien
loopwieler was inains n kinderwoagen worden en
de postloper druig n kimono.
Dou k loater thoes kwam en t licht aandoun wol,
spuilde t husie deur, as k koamerdeur open dee
ging tillevisie aan. Dou k n bouk pakken wol, vuil
der n panne in keuken omdeel. k Kon gain moppie thee drinken want der zat kovvie in theepot.
As k wat aanpakte, kreeg k aans wat asdat ik
wol. t Was om roar van te worden. As je din nait
meer waiten wat links of rechts is, is dat toch ook
huil begriepelk. Wat k nait begriepen kin is dat
wie der aaltied mor vanuut goan, dat alles zo
gaait as dat wie willen en woar we op reken.
Dat ik soms aander dingen zai as joe, dat dingen
veur mie aans binnen as veur joe en dat we doar
din soms ook nog kifkederij deur kriegen, dat is
wat k nait begriep. Elk het toch zien aigen meneuvels. Elk peutert toch op zien aigen menaaier. Elk het zien aigen oogmaark. Zien aigen links
en rechts?
Ik luip doar en docht dat wie der teveul op vertraauwen dat ales is zo as t is en dat wie gain
idee hebben hou riek we wel binnen. Wie leggen
ons pokkel op n zaachte bèrre, kroepen onner
waarme dekens en kinnen rustig sloapen. De
vogels in de lucht, de bloumkes in t gras en de
mìnsken om ons tou. Wat bin wie riek.
k Wos nait hou ik t weer kloar kreeg dat de koekoek weer koekoek ruip en d'hoane weer kraaide. Zodat ales weer gewoon wuir. Dat we weer
gewoon op bèrre goan konnen, gedienen open
doun, op fietse stappen of in d'auto rieden. Dat
alles weer gewoon was.
Dat we din soms ook wel ais roar doun, dat ter
din ook roare dingen beuren, dat begriep ik nait.
Wie hebben t ja goud, der is nog zoveul dat terecht gebeurd, t gaait zo as t gaait. Wie binnen
ontzettend riek.
As we mekoar d'haand langen, doun we dat met

rechterhaand, dat binnen we zo wènd. Behaalve
sommege lu dij mor ain haand of aarm hebben.
Din zitten we soms ja ook al roar te kieken. Dij
geven joe din soms d'linkerhaand. Wie nemen
alles aan dat zo is as dat wie denken dat t is.
Mor klopt dat wel? Is links links en rechts rechts?
Volgens mie klopt dat nait huilendal, mit links en
rechts. As ie joe omdraaien zit linker buurman
inains aan joen rechterkaande. As je in spaigel
kieken, is bie joezulf rechts, rechts. Mor as ie joe
din omdraaien, wordt t weer n aander verhoal.
Allinneg in joezulf zit joen linkeraarm aan linkerkaant.
Dus wat in joezulf beurt, beurt. Dat staait vast.
Mor goa nait kieken hou of t om joe tou is. Din
kom je in toeze. D'ainigste zekerheid is, dat wat
joe zulf vuilen, wat joe zulf beleven.
Wie kinnen soms zukse roare dingen beleven
dat je t gainains aan n aander kwiet kinnen of dat
d'aander luustern wil. Lot stoan t geleuven. Je
binnnen op joezulf aanwezen. Dat is zeker en
woar. t Is aan n aander toch nait uut te leggen,
omreden dat links rechts wordt as je tegenover
mekoar stoan. d'Ainegste zekerhaid binnen joe
zulf. Nies Sap zee t al: “Kiek noar diezulf.” Het n
aander din niks mit mie te doun en ik nait mit
d’aander?
Mor hou of t ook is lu, wat ik mie òfvroag, is, hou
dat t worren zol as wie nait langer tegenover mekoar stoan mor as wie ais noast mekoar stoan
gingen? Of nog beter, achter mekoar. Juust, din
blift het zo as bie ons zulf en blift rechts, rechts.
Meschain kriegen wie t din zo dat elkenain d'aander zugt zoas dat e is en wie nait meer bakkelaaien over links of rechts. Op de kop kriegen,
van ëdat is nait woar wastoe door reudelst” of
“doe lochst dat drukt staait.”
Achter mekoar stoan?
Joa lu, ik vroag joe, wat zol der din beuren?
Jil Wildenga

21

Stront aan de knikker?
Ik heurde bie monde
van Gerrit oet Ter Wisch
Dat der in Sodom
op n rotonde
n strontkare omkiepeld is!
Boer was volgens hom
onderwegens noar
de leste strohaalm bie De Toekomst
Hai wos wizze
Onder d'leste haalm
mout n hail bult mizze!
Hai haar wel muite mit
de kombinoatsie Toukomst/
leste strohaalm
Dat gaait ja volkomen maank!
Zo n haalm as dizze haar beter paast
in d'grond van
De Rabobaank!
Klaas van Zonneveld

Mekkern

t Is krises. Bezunegen op bezunegen. Dammeet
komt veur t volk de bodem van t knipke in zicht
en... worden ze dwongen snachts op pad te goan
om de neudege middeln in te zoa-meln?
Meer en meer heur je rondom joe gemekker over
graaien, steeln, corruptie en dat soort
zoaken. Nou is t volk ook nait aaid zo laif as ze
der oet zain, mor as je lezen en op d'kiekkaaste
zain, wel der aal mitdoun aan t plundern en hou
ze zok der den ook nog oet perbaarn te proaten,
den wordt t joe ja zwoar te muide! Wat n zootje!
En wel gript nou ais ECHT in? t Schient, dat t
leven aal ondeurzichteger wordt...

Van Stoatslötterij net n mailtje: 'U heeft nog geen
Oranjeloten.....!' k Haar eerder al aangeven, dat k
doar veur bedankte, mor dat negaaiern ze gewoon!
Kl.z.!
Op mien òfreken zagen mien vraauw en ik, dat
der n bedrag overmoakt was: 'Schade inz. Volmachten'? t Is vanzulfs aaid schier, dat men joe
wat oetbetoald, mor wat mag dit den wel wezen?
Schoade volmachten? Zai k opains de letters
NN! Nationale Nederlanden! Oh, dus toch t bedriefspensioun! Woarveur is dij veraandern nou
weer goud? Is dat n begun van t enne?
Kl.z.!
Der is n bult te mekkern vandoage de dag en dat
liekt nog aarger te worden.... zegt men.
Der mout van Brussel nog veul meer bezunegd
worden! Hou... nog meer? En woarvan den? t
Vingertje gaait constant noar ons intelligente bestuurders!
“Hou willen dij dammeet nog draaien, as wie niks
meer oet te geven hebben?”, vragt moeke. Winkels goan aal meer dicht! “Da's nait zo slim”, zeg
ik, dij hemmen heur best ook wel doan! En proat
mie nait van lonen bie dat volk! Zo gaauw as
d'kindertjes 18 binnen, en der n beetje meer in t
puutje mout, is t beurd! Zuik mor wat aans!
'Overtolleg?'
Roem datteg joar leden heb k mie doar al slim
kwoad om moakt. Direkteur van de tounmoalege
hoesholdschoule vertelde op n olderoavend, dat
de leerlingen in de zörg moar beter konden overschoakeln noar de detailhandel! Doar was veul
meer vroag noar volk! k Heb hom dou vroagd of
e wel wos hou dat kon en... woarom hai an dij
viezeghaid mitwaarken kon? Laaiden ie de wichter op om veur n kwartje in t uur de neerndounden te dainen?
Kl.z.!
Joa, k heb in mien leven al hail wat mekkerd.
Vandoage mekkert elk! Gain wonder!
Mien mekkern het n hail goie reden... Mien voar
haar in d'oorlog 18 zegen op staale! Aal doage
haren wie bie t brood dus.. zegemelk!
Klaas van Zonneveld

