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In t jubeleumnummer Kreuze 60 stoan profielen van ons 

mainst ak�eve schrievers, mit t schierste van heur 

schrieverij oet 10 joar Kreuze en mit nij waark. In Kreuze 

61 binnen profielen en waark van redakteurs Bert en 

Henk te lezen. 

Bert Wijnholds 

 

Bert Wijnholds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“k Geboren in t zaikenhuus op t Knoal en opgruid op t 

Alteveer. Op t n woon k in Stad. Sunt 2004 heb k mien 

aigen webstee, woarop k eerst in t Nederlands schreef. 

In 2011 bin k tekstredakteur worden van Kreuze, vanòf 

dij �ed bin k veul meer in t (veenkelonioal) Grunnegers 

schrieven goan. Aiglieks schrief k nou allenneg nog mor 

in t Grunnegers. Ik nuim miezulf stukkiesschriever, om-

reden dat 'stukkies' van aal wat wezen kinnen: blogs, 

verhoalen, gedichten, laidteksten en zo wieder. k Bin 

verschaaiden dingen aan t pebaaiern, moar heb nog nait 

vonden wat t beste bie mie paast." 

 

Geboren op: Knoal, 9 september 1973 

Woont in:   Stad 

Schrift veur: Kreuze 

Webstee:  http://www.gefokust.nl/ 

Facebook: https://www.facebook.com/awijnholds  

 

 
 
 
 

Knappertjes 

 
He'je ze wel es had, Wieringa's Knappertjes? De 
dreuge knappertjes van Wierengoa uut Wildervank 
binnen lekker, mit sjem, mit tunvis, mit keze (veur 
dij der van holdt) of bloots mit roombotter. Ik eet ze 
nait zo voak, omreden dat ze zo krummeln. Moar 
dat het ook wel weer zien schiere kaanten. 

Zo as bie dat aine wicht dij n moal tegen mie over 
zat. t Was n nuver wicht om te zain en ze was goud 
bedaild. “n Bos holt veur de deure as haarfst in t 
Slochterbos”, zo nuimt Erwin de Vries dat in zien 
laid 'Grunneger wicht'.  

 
Joa, dat heb ik zain, vanzulf. Wat joe veur d'ogen 
komt, doar mag je best noar kieken. En as t nait 
mag … jammer den, k heb t toch al zain. Mit t daip 
uutsneden haalsgat in heur bloeze kon ze t ook nait 
verbaargen. 

 
Zai zat van zukse knappertjes te eten. En vanzulf 
gong dat nait zunder krummels te moaken. As ze 
nou handeg west was, haar z'ain haand onder t 
knappertje holden. Zo vuilen heur dus de krummels 
in  … t Slochterbos, zeg moar. 

 
Doar kin je ze veurvast nait zitten loaten, dat zel wel 
jeuken goan. Moar hou hoal je dij n beetje discreet 
doar vot? Nait, dus. t Muik heur zeker niks uut dat n 
aander t zain kon, ze zat vrij schoamteloos te vis-
sen in t Slochterbos. 

 
Ik zel dat wicht nait gaauw weer vergeten, want as 
ik knappertjes van Wierengoa eet, denk ik aan 
heur. 

 
(Oet Kreuze 56, september 2015) 

Bert Wijnholds 

 
 
 
 
 
 

Doodgoan 

 
Doodgoan dou'k wel n aander moal 

Ik kin t nou nait wachten 
Der is nog veul te doun 
Doodgoan kin wel n aander moal 
Ik bin nog nait zowied 
t Is nou de tied van leven 
Dus doodgoan mot mor n aander moal 
Ik kin t nog laang nait wachten 
 
Bert Wijnholds 
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Henk de Weerd 

 

 

 

 

 

 

 

k Bin geboren op 11 juni 1944 in Ol Pekel en bin 

doar nog opgruid onder de rook van de stroketon-

febrieken en boven de schoemloage van t Pekel-

derdaip.  

k Heb woond in Winschoot, Grunnen, Auwerd en 

vanòf 1977 in Noordhörn.  

Van 1968 tot 2005 heb k waarkt in t onderwies, 

eerst aan de huishoudschool in Winschoot , 

loater bin k noar de stad goan en bin doar deur 

veul fusies op verschillende scholen belaand: 

De “ir Van Doorenschool” voor ITO, 

“De Noorderkroon”, 

t “Rölingcollege”. 

 

Noa de VUT hebben Jan Blaauw en ik de kurses 

Grunnegs volgd in Noordhörn. 

Wie vonden t wel schier om doar den ook wat mit 

te doun en zo is “Kreuze” dus geboren. 

Bie tieden schrief ik doar zulf ook wel es wat in. 

 

Mimicry  
  

Soms heb je van dij doagen…., den dou je dingen 

zunder der bie noa te denken, zunder te waiten 

woarom.  t Gebeurt gewoon. t Binnen voak nait  

joen minste doagen. Vandoage is zo’n dag. k Bin 

in de auto stapt en op weg richten Stad, nait over 

Vraisestroatweg, de körtste weg, mor deur Au-

werd, bie t kenoal langs, op Dorkwerd aan. En nou 

rie k hier op Dorkwerderweg, zo mor, zunder doel. 

Wat n meroakels fijn gevuil !  

Paulusmoa het ons vandoage nog n stroaltje zun-

ne beloofd, mor eerstetied doun de grieze wolken 

boven mie nog heur uterste bèst om hom veur gek 

te zetten. De schoapen in t gruinlaand moaken 

zuk der nait drok over. Dij hebben allènt mor oog 

veur t gras.  

As ik de omtrekken van Dorkwerd zai, goa k wat 

langzoamer rieden. Mooi uutzicht, zo’n wierde in t 

vlakke laand ! Huzen verstopt tussen de bomen.., 

nait laank meer, de bloadern begunnen al te ver-

kleuren en d’eersten dwarreln al noar beneden. t 

Torentje stekt kop der al boven uut.  

Bie t dörp aankommen, zet ik de auto aan de 

kaante. Dat kin mooi tussen de bordjes mit  

“Dorkwerd”, de eerste zunder, de twijde mìt strepe 

deur de noam. Twij bordjes is aiglieks teveul, mor 

ja, hou mot je hier aans viefteg rieden. Tussen twij 

punten kin dat, mor op ain punt?  t Liekt mie nait 

meugelk.  

k Lag in miezulf om zo’n idiote gedachte. k Stap 

uut veur n groot landhuus. Tussen gemetselde 

poalen n iesdern hek, doarachter n klinkerpad 

noar de veurdeure. Op de braivenbuzze huusnum-

mer 2, Volsloagen overbodeg hier !  

Gain mins te zain of te heuren, allènt de auto op t 

haim verroadt de aanwezeghaid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat n rust ! Minsen uut de stad zollen ter be-

naauwd van kriegen. k Loop langs de weg, links 

om de wierde en doar over n smaal zandpad noar 

de kerke. Verstopt tussen de stroeken ontdek ik n 

pad noar n olle boerderij, òfsloten deur n hek dij 

deur de joaren de kleur van d’omgeven aannomen 

het. Achter t hek n bordje mit “Wacht u voor de….” 

De rest is nait meer te lezen, mor kin k wel roa-

den. Gain geblaf….  

Zo’n old bordje mout d hond ook wel overleefd 

hebben !  

Langs de grafzaarken kom ik bie de kerke. Olle 

stainen, mor ook nijen. Woarom verboast mie dat? 

Den vaalt mien oog op de tekst van ain van de 

zaarken: “Geboren te Dorkwerd 1924, overleden 

in Tiel  2005”. Ik stel mie t zo veur… Joaren en 

joaren op zuik noar t haart dat hier achterbleven 

is. En as je t den weervonden hebben, klopt t nait 

meer.  

k Loop om de kerke langs n huuske woar  bliek-

boar wat vertimmerd worden mout. n Man zegt 

vrundelk: “Goidag “. Eerste mins dij k hier tegen 

kom!  

Den kom ik langs n wat nijer gebaauw.  

 

Geboren: op 11 juni    

      1944 in Ol Pekel 

Woont in:  Noordhörn 

Schrift veur: Kreuze 

Facebook: https://   

    www.facebook.com/   

    henk.deweerd 
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Op de deure staait: “Hervormde Gemeente van 

het wierdedorp Dorkwerd”. Ik kiek even deur de 

roamen noar binnen:… Toavels en stoulen, meer 

stoulen as minsen in Dorkwerd, liekt mie. Op mien 

gemak kaaier ik weer noar mien auto. De schoa-

pen langs de sloot doun even de kop omhoog en 

kieken mie aan mit n filosofische blik in d’ogen. Of 

kiek ik nou in d’spaigel ? k Stap weer in en rie 

langzoam wieder.  

Veur mie al d’eerste huzen van n nijbaauwstad. 

Riegen huzen langs  rechte braide sloten. 

“Landelijk wonen aan het water”. Ik kiek nog even 

achterom. Dorkwerd is al weer wegkropen tussen 

de bomen. In de lucht pebaaiern kiewieten en 

sprutters soam ain grote wolke te vörmen. Zie 

kriegen t mor nait vummekoar.  

Mor op de wierde is t stil, t dörp wil nait opvalen, t 

holdt d'oadem in en vertraauwt op zien schut-

kleur.    

 

Den inains vlaig k sikkom mit d’kop tegen t dak 

aan. k Schrik mie n ongeluk !........  

 

D’eerste drumpel van Stad!  

 

Henk de Weerd 

oktober 2006 

(Uut Kreuze 3) 

 

 

 

 

 

Drok 
 

k heb t drok  

mit dingen woar k  

t vrouger te drok veur haar 

om mie der drok  

over te moaken 

en nou kin k mie nait  

meer veurstellen  

dat k mie vrouger  

drok moakt heb 

over dingen  

woar k t toun  

drok mit haar. 

 

Henk de Weerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlinders boven Pointe du Hoc 
 

Vlinders boven Pointe du Hoc 

vlaigen òf en aan, 

hebben t aibels drok, 

fladdern over bunkers, kroaters, 

zunder wat te zèggen, 

vlinders binnen gain proaters. 

 

Vlinders boven Pointe du Hoc, 

ruiere zielen, hier verdwoald, 

van soldoaten, nog nait old, 

eertieds ons de laive vrede 

veul te dik betoald, 

vlaigen over bunkers, kroaters, 

hebben ter nait meer over, 

vlinders binnen gain proaters. 

 

Vlinders boven Pointe du Hoc, 

k wait nait wèl ze binnen, 

fladdern hier van bloum noar bloum, 

kinnen t stee nait vinden. 

Vlinders aan n vrumde kust 

vinden mor gain rust. 

 

Normandië, 22 juni 2009 

Henk de Weerd 

(Uut Kreuze 19) 
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Laand van rust 

 

 

 

 

 

 

 
“k Begun old te worden”, is mien antwoord as An-

neke vragt: “ Woaraan zitstoe te dinken?” 

Antwoorden dut zai nait, zai leest ien nijste Nes-

bo. Older worden! Brr … en toch kriegt elkenain 

der mit van doun.  

As ie nog n klaain kiend binnen, besef ie joe dat 

haldaal nait. Din gaait tied joe ja nait vlug genog, 

wil je groot wezen. Wat duurden weken sums 

laang dou k nog op legere schoul zat. Tiedstieden 

was t eer der vannijs vekaanzie kwam.  

n Hail klaain beetje vlugger ging t aal dou k noar 

middelboare schoul ging, mor ook dou leken ve-

kaanziedoagen voak hail wied vot. Was gain be-

roerde tied, vuilde mie jong en staark en k was 

nijsgiereg noar wiede wereld om mie tou. Wereld 

dij doudestieds nog vrezelk wied vot leek van 

buurtschop doar k opgruide. Vief kilometer noar 

dörp, vanòf mien twaalfde meer as n uur fietsen 

noar schoul ien n Daam. Schiere tied, achteròf 

bekeken. 

“Ie binnen zo old as ie joe vuilen, wordt ter zegd”, 

nemt vraauw droad van gesprek wat òfwezeg 

weer op, mor blieft drok mit heur Nesbo-oaven-

tuur. 

Joa, old vuil k mie wel wat, dink k. 

Bie vatteg veranerde boudel. Older worden zat ik 

dou al laang nait meer op te wachten. Tied van 

bewust ien bewegen blieven, zond leven, op joen 

gewicht letten mouten. 

“Mor der binnen toch ook wel schiere dingen aan 

older worden, toch?”, maarkt Anneke, n beetje 

multitaskend, vannijs wat òfwezeg op en kiekt 

mie over bril hìn even onderzuikend aan. 

Joa, gelukkeg is der nou riekdom van rezenoabel 

wezen, van rusteg kinnen ofwegen van veurs en 

tegens van n zoak, van reletiveern kinnen, van 

genottern kinnen van lu en dingen om joe tou. 

Sums nou en din dink k mit n licht, wat woazeg 

gevuil van wìnst weerom aan tied van mien jonge 

joaren doar ien  mien geboortestreek. Vrijhaid, 

netuur om joe tou, ofwizzelns van joargetieden. 

Mitaarbaiden op boerderij, daaier verzörgen, deur 

t veld strunen, mit noaberkiender speulen, visken 

en swimmen ien t Ofwotternskenoal. Ien winter 

bie koienpeerden ien waarme staal, mien knienen  

 

vouern mit hoaver, n stuk vouerbait. As t vroor 

scheuveln mor ook veul lezen, hail veul lezen ien 

gezellege veurkoamer bie waarme kolenheerd. 

Anneke kiekt evenkes op oet bouk, zugt woar-

schienlek dat k mit miezulf drok bin, leest wieder. 

Is t n veurdail, n zegen zeg mor, dat vraauw, 

noabers, vrunden en femilie mit mie mitraaizen 

noar t older worden? 

Zo nou en din vien k dat ik wel n beetje veul 

maank leeftiedgenoten verkeer, n beetje op 

ofstand roak van jongelu, te veul ien n olluwereld-

je verzaaild roak. En as k maank jongelu goa, 

vien k dat hail schier mor vuil k ook best wel dat 

ik inderdoad older word. 

t Is nait zo dat ik rusteger leven goan bin. Ab-

seluut nait! Gainain het t drokker din n ‘senior’ en 

dat geldt ook veur mie, dink k der moudeg op lös 

en mout n beetje laggen om miezulf. Raaizen, 

lezen, tilleviezie kieken, fietsen, vraauw, kiender, 

klaainkiender, vrunden, femilie, verainens, ver-

goaderns, hobbies, toen, computer en zukswat 

meer binnen mien raaisgenoten noar mien older 

worden. Noar laand van rust …? 

“Aal mit aal loof k dat ik wel vree heb mit older 

worden”, dink k haardop. Mit nkander raaizen wie 

apmoal voutje veur voutje noar laand van rust. 

Mor nou nog evenkes nait! Doar heb k t veuls te 

drok veur op memint. 

Anneke kikt op oet heur bouk. Tot mien verrazzen 

maarkt zai gelieke fientjes as roak op: “k Loof 

dastoe aargenswoar aankommen bis, nait ?” 

 

Nane van der Molen 

 

 

Snijklokjes 
 
snijklokje, witrokje 
doe bist krekt op tied 
doe leefst op de wolken 
dien weg is zo wied 
 
snijklokje, witrokje 
doe dekst blomkes tou 
din sloapen zai wieder 
wis wel tot mörnvroug 
 
kom ais veur t roam stoan 
kiek noar dij grode steern 
schiere blomkes en bloadern 
wie hemmen die zo geern 
 

snijklokje, witrokje 
doe heurst bie mien tied 
wie zain dien widde rokje 
dat moakt ons zo blied. 
 
Anna de Vries-Maarhuis 



 7 

 

Potjeprinter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“t Het even duurd, mor k heb nou d’haandlaaiden 

uut”, zee Haarm tegen zien Dientje en nuzzelde 

zok ais lekker tegen heur aan. t Was altied zo ge-

zelleg om nog even dicht bie nander te wezen 

veurdat zai sloapen gingen. 

“k Bin stief benijd”, zee ze terugge, “Lèg mie t mor 

ais even gaauw uut, k kin ja hoast nait wachten. t 

Liekt mie zo schier om zulf ook ais zo’n leutje potje 

van onszulf in handen te holden. Van die en van 

mie soamen.” Zai streek hom zachies over zien 

wange. 

“Zolst versteld stoan”, zee Haarm. “Wat zai tegen-

woordegs wel aal nait kinnen. k Zol d’haandlaai-

den der even bie pakken. Kinst mitkieken, dat vin k 

wel belangriek, t is ja echt wat van ons soamen. 

‘Nieuwste generatie 3D-weefsel-printers’, staait ter 

op, zugst? Hier op t ploatje staait t globoal aange-

ven. Wie mouten in d’invoerbak achterop d’printer 

n stuk van ons aigen liggoam stoppen. ‘Links 

weefsel van de man, rechts weefsel van de 

vrouw.’ Moakt nait uut wat veur weefsel, as der 

mor DNA in zit. D’fabrikant roadt aan om gewoon 

n hoare uut te trekken. Dij is dreuge en den komt 

ter nait zo gaauw schoade aan t apperoat. Ge-

woon elk aine uut t heufd trekken en der in stop-

pen. Nait n hoar van d’grond pakken, dat is ge-

voarlek. Je waiten ja nait van wel of dij is, der kin-

nen d’gekste dingen gebeuren.” 

“Joa, dat kin k mie ook wel veurstellen”, zee Dien-

tje. Zai ging nog ais even lekker dicht tegen hom 

aan liggen en schrok toch wat van t idee dat ter n 

hoar van d’buurvraauw in de printer ging. Nee, do-

ar mos ze nait aan denken. 

“En wie mouten ook goud opletten, dat wie aan 

d’aine kaande n hoar van die der in doun en aan 

d’aander kaande aine van mie. As t twij hoaren 

van dezulfde persoon binnen, kriegen we n kloon. 

Dat mout ook nait. Wie mouten der zulf goud op 

letten, ‘fabrikant acht zich niet aansprakelijk.’ 

Zugst, dat staat hier mit grode letters. Wie hebben 

t goedkoopste model kocht, dij is ja duur zat, ja. 

Dat betaikent dat wie verder gain invloud hebben 

op welk genetisch materioal wie t potje mitgeven 

willen. Der gain twij hoaren in en den mor ofwach-

ten.” 

“Och mien laiverd”, zee Dientje, “t mout wel t mooi-

ste potje van d’haile wereld worden, dat wait k wel 

wizze, mit zo’n laive man as doe.” 

“En mit zo’n aibels schiere vraauw as doe”, zee 

Haarm. Zai keken mekoar daip in d’ogen, aaiden 

over mekoars wangen en zuchtten daip. 

“Mörgenoavend goan wie op tied op bèrrre, lai-

verd, t printen van ons potje gaait om en bie drij 

uur duren. k Heb n haalve dag snipperd, kinnen 

wie mörgenmirreg eerst noar d’Prenatal. Hou aal 

dij aander mìnsen kinder kriegen, wait k ook nait, 

mor t is n haile bevalen. k Bin zo bliede dat wie 

soamen mörgenoavend pabbe en mamme binnen. 

Wat die, Dientje?”  

 

Jaap Bakker 

 

 

 

 

De Scheet 
 

k Mag mie gelokkeg priezen. da'k nog n beetje an 

sport doun kin. En de sosjioale kontakten doarbie 

mien leven verrieken. 

Bie badminton (DIO in Scheemde), hevve jonk en 

old deur nkander. De jeugd smui en snel, d'oldjes 

wat stram en troager. Gainaine dij doar muite mit 

het. 

Veurege zummer was d'ol bakker goud op dreef. 

Hai haauwde asof e deur de duvel achternoa ze-

ten wuir! Zien leeftied gaf doar n ekstroa dimensie 

aan. Racket stoof hom oet haand en kwam bie te-

genpartij in t veld. En wat nog schierder was, zien 

kunstgebit kwam doar weer achteran! Proesten 

van t lagen en onder t kovviedrinken t gesprek van 

de dag! 

Vanmörn bie t biljarten snoof k opains n male zui-

de locht op. Zo as dat voak gaait mit de opa's, is 

de knalpot wat gaauwer n moal lek. Kwedel as ik 

bin en te voak n te rap antwoord, zee k in ale 

'beschaidenhaid': “k Heb niks gezien, k heb niks 

gehoord. Deze werd schijnbaar in de kiem 

gesmoord. k Wait nait wel t dee … en al heb k niks 

zain of heurd … roken heb k hom wel! De moaze 

is die joa bienoa scheurd! Man, wat n kwaalm!” 

 

Kleur schoot hom oet. En mie der bie! “Sorry, zo 

bedoul ik t nait! Blief kaalm … blief kaalm!” 

 

Klaas van Zonneveld 
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Grunneger schrieverij:  

Tine Hagedoorn 
 

Dit moal gaait t over n schouljuvver dij in 1865 in 

Garrelsweer geboren wer. Ze haitte Tine Hage-

doorn en was de dochter van heufdonderwiezer 

Heike Jacobus Hagedoorn en Edzerdina Edzards 

Römelingh. Dichteres en prozaïst. Ze schreef zo-

wel in t Nederlands as in t Grunnegs. Ze waarkte 

as onderwiezeres in Onderndaam, Spiekerboor 

en Azzen. In 1947 is ze oet tied komen. t Was n 

eerliekse dichteres dij schiere, ainvoudege ge-

dichten schreef in n mooie Grunneger toalvariant. 

 

Haarfstlandschap 

 

Dorre, doode bloaden, 

Bloaden, broen en geel, 

Valen stil van boomen 

In de modder deel. 

 

Boomen stoan te dreumen 

In de doodse loan, 

Woar de haarstwiend zingt van 

Komen en van goan. 

 

Lucht is triesterg donker, 

Dook hangt over 't land, 

Koien stoan te krimpen 

Aan de woaterkant, 

 

Aan de takken hangen 

Druppen, zwoar en kil, 

Net as groote troanen 

Dei ain schraivt, hail stil. 

 

'n Zwaarm grieze kraaien 

Trekt deur grauwe lucht 

Noar de bozzen achter 

't Ainzoame gehucht, 

 

Dat doar ligt te dreumen 

Van de zummertied, 

Dou 't aal gruid' en bluid' en 

Glansde wied en zied. 

Makkelk te begriepen. Gewoon n netuurgedicht. 

Noa n bundeltje verzen, dat ‘Viooltjes’ hait en dij 

schreven was in t Nederlands, legde Tine Hage-

doorn zok tou op t schrieven in t Grunnegers. 

Heur eerste Grunneger schriefwaark beston oet 

prozoastukken, zo as ‘Meesters Lize’ en ‘Mooi 

Geertje’, dij in 1899 baaide in n bundel versche-

nen onder de noam ‘Goldjebloumen’. Dou ging ze 

over op gedichten, dij veur n groot dail tussen 

1916 en 1943 publiceerd werden in t Maandblad 

Groningen, en heur bundels 'Grunneger verskes' 

in 1922 en 'Leevmsspul' in 1932. Ze goan veuraal 

over menselke noden en vreugden. 

Tine Hagedoorn heur waark bestaait oet vrij ain-

voudege verskes, mor ze getugen van n zuver 

gevuil en n enkeld moal van overdreven senti-

ment. Ze wait in n bult gedichten met beschaai-

den middeln en n simpele vörm en sober woord-

gebroek n daip inleven te tonen en eerliekse 

emootsie op te wekken. Ook al is ze nait ain van 

de allergrootsten, toch verdaint ze t om in dizze 

serie nuimd te worden. In de Nederlandse literoa-

tuur kin je heur vergelieken mit n Jaqueline van 

de Waals of de gezusters Loveling. 

Hieronder nog n gedicht van dizze dichteres: 
 

Van 'n old hoeske aan 'n diek 

 

'n Hail old hoeske aan 'n gruine diek 

zo ainzoam en allain 

De wiede, wiede zee en aans 

Nee, is ter niks te zain. 

 

Doar woont 'n hail old menstje in; 

Dei wil doar nait van doan; 

Want op dei zee, doar is 'eur schip 

Mit man en moes vergoan. 

 

'Eur man en aal 'eur kinder wör 

Ze dou in ain'n kwiet. 

En wat 'e nemt, geft 'e nait weer, 

Dei zee, zoo daip en wied. 

 

Moar ieder moal, as 't mörn wordt, 

Din kikt ze over zee; 

En schudt moud'loos mit kop en zegt: 

Ze kom'n nog nait, nee! 

 

En ieder moal as 't oav'nd wordt, 

Din zet ze lamp veur 't glas; 

Din kinn'n ze aangoan op 'eur licht, 

As 't ais te duuster was. 
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En doag'n kom'n, doag'n goan. 

0ll' Annoa blift allain. 

aall' Annoa nuim'n ze 'eur in 't dörp 

Aans kin 'eur doar gain ain. 

 

'n Leeg old hoeske aan 'n gruine diek; 

Zoo ainzoam en allain. 

De wiede zee en soms 'n zail, 

Aans is ter niks te zain. 

 

In Ost-Vraislaand kom je dit soort gedichten over 

wacten op verdwenen zeelu ook tegen. t Verske 

'Van een oud huisje' van Tine Hagedoorn is deur 

Het Sneeuwbaltrio ooit op de grammofoonploade 

vastlegd. 

Henri Wierth 

 

 

 

 

 

 

Dikke dook  
 

hai lopt in dook 

sikkoms gain pad 

te zain, allinneg dij stap 

van hom, vuilt hai ook 

 

hai het t ja stoer 

wazzen beeld in zien 

kop, warreghaid op loer 

t leven is ain dikke gerdien 

 

stap din der oet 

maank stroek,  

grieze dook zien graauwe kiek 

mor nam gain besloet 

 

hai is der wis 

nog in mien stroat 

woarhaid is, laifde kwam 

dou was dood te loat 

 

Anna de Vries-Maarhuis 

Bere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De deure van t kefee van Berend Rensemoa klin-

gelt. Twij jongelu, n jong en n wicht, mit dikke 

wandelschounen aan, kommen de jachtwaaide 

binnen. Ze zuiken zuk n toaveltje, doun de rugzak-

ken òf en leggen dij onder de toavel. De jong wist 

zuk t zwaait veur de kop vot en t wichtje staait 

votdoalek weer op en verdwient achter de deure, 

woar Berend vrouger ais, in n vloag van kun-

stenoarsschop, aigenhandeg n vraauwchie op 

schilderd het. 

 

As ze weerom is, komt Berend langzoam achter 

de tapkaaste vandoan en lopt op zien elven-

dattegsten noar de jongelu tou. “Goidag, woar kin 

ik joe mit van dainst wezen?”, vragt e. 

“Graag een tonic en een Spa rood,” bestelt de 

jong. Aan zien hooghoarlemmerdieks proaten kin 

je dudelk heuren, dat e gain Grunneger is. 

Berend sloft weerom noar zien tapkaaste en 

moakt de bestellen kloar. 

“Vremd volk?”/ vragt Willem de Vreugde, dij achter 

n haalf glas pils aan de bar zit. 

Berend knikt. 

“Hollanders,” mompelt e en bringt de verterens 

noar t toaveltje van de jongelu en din tapt e Wil-

lem nog n pilske in. 

“Hait, hè?”, begunt e n gesprek, houwel e aiglieks 

gain dikke proater is. 

Willem knikt. 

”En al zo’n zet,” gaait Berend wieder, “mien gruine 

boontjes liggen der gewoon slap bie. Gain wotter 

genog. t Wordt tied, dat we ais n buie kriegen.” 

De Hollandse jong tikt tegen zien glas om te bedu-

den, dat e Berend neudeg het. Stennend komt dij 

overènde en sloft mit zien gewone kastelaains-

gang noar t toaveltje. 

“Nog maar een keer van het zelfde, kastelein”, 

bestelt de jongkerrel. 

t Wichtje zit ondertuzzen in n foldertje te kieken, 
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woarop mit grode letters te lezen staait: 

'Westerwolde, doe het eens anders.' Bliekboar 

kin ze nait vinden wat of ze zöcht, want ze let de 

jong nou ook in t boukje kieken. “Ik heb geen 

idee,” heurt Willem hom zeggen. “We kunnen het 

het beste maar even vragen.” 

Berend zet de gloazen mit t bestelde op t toavel-

tje. 

“Kunt u ons zeggen woar hier in de buurt de 

camping ‘Mepskes toene’ is?”, vragt de jong. 

Berend trekt zien gezichte in n plooie van zwoar 

noadenken. “Mepskes toene, Mepskes toene?” 

mummelt e. “Dat is hier zo ongeveer n haalf uur-

tje lopen vandoan. Ie kinnen t beste mor over 

boer Elzingoa zien loane goan, omreden over de 

weg ben je zeker n dik uur kwiet.” 

De jong zegt gain boe of bah en Berend vragt 

zuk òf of e hom wel begrepen het. 

Aan de stamtoavel is Willem in t ende komen. 

Hai let zien glaske bier even veur wat t is en 

komt ook bie t  toaveltje van de toeristen stoan. 

“Ie wollen noar Mepskes toene?”, vragt e mit n 

gemaain laagje, “Zol je dat nou wel doun?” 

t Wichtje kikt hom vroagend aan. “Is daar dan 

wat mee?”, vragt ze. 

“Nou nee, dat nait. Mor waiten ie wel, dat doar n 

poar joar leden nog aine opvreten is?”, gaait Wil-

lem, dij t niks op dij ‘Hollandse' toeristen begre-

pen het, wieder. 

“Iemand opgegeten, zei u? Is het daar dan zo 

gevaarlijk? Het is toch een behoorlijke camping? 

Dat staat tenminste in deze folder.” 

“Aan dij camping mekaaiert ook niks, mor ik wol 

joe allaine mor even woarschaauwen. t Wemelt 

doar nog van t ongedaaierte. Wilde daaier en zo, 

main ik.” 

“Kom man,” vlogt de jongkerel nou op. “We zijn 

hier toch in een beschaafd land. Wilde dieren 

komen hier toch zeker niet meer voor?” 

“Doar zol ik mor nait aal te veul op reken”, ant-

woordt Willem, dij deur krigt dat e de vent mooi 

op stang jagt. “Vleden winter hebben ze hier nog 

twij wolven schoten. Uuthongerde wolven. Dij 

wazzen de Duutse grens overkomen. Ie mouten 

reken, dat je hier slim dichte bie Duutsland bin-

nen.” 

t Wichtje wordt wat blaik om de neuze. “Kunnen 

we dan niet beter een hotelletje zoeken, Bert?”, 

vragt ze veurzichteg aan heur raaisgenoot. Dij 

wordt n beetje niedeg. 

“Laat je toch niet door die inboorling in de maling 

nemen, schat”, zegt e. 

Bie t heuren van t woord ‘inboorling’ goan bie 

Willem d’hoaren inains liek in t ende stoan. “Wel 

is hier n inboorling?”, stoft e op, want hai mag 

geern aandern nittjen, mor ze mouten homzulf 

mit rust loaten. Hai kin der haildal nait over. 

“Ho!”, komt de kastelaain der nou tuzzen. “Gain 

roezie, ik heb n fersounlek kefee. Meneer en me-

vraauw mouten zuk van Willem mor niks aan-

trekken. Dij mag geern aander mensen op stang 

joagen. Ik zel joe dammee, as je ofrekend heb-

ben, wel even de weg wiezen. Dij camping is pri-

ma veur mekoar.“ t Is n haile redevoeren veur n 

stille nummer negen as Berend. 

“Mor dat ‘inboorling’ nemen ze weerom,” pebaai-

ert Willem nog even, “Ik ben gain neger uut de 

binnenlanden van Oafrikoa.” 

“t Is goed, de kastelein moet u maar een pilsje 

van mij inschenken”, antwoordt de jongkerel, om 

van t gezoes of te wezen. Hai staait op om zien 

poddemennee uut zien kontbuutse te pakken. 

“Hoeveel krijgt u ...?” Inains worden zien ogen zo 

groot as theeschuddeltjes en zien blik richt zuk 

strak op de deure. d’Aandern kieken nou ook dij 

kaande op. 

De deure van de jachtwaaide is opengoan en n 

eerliekse volwozzen broene bere stapt binnen. 

Hai kikt eerst even wat om zuk tou en stevelt din 

liek op t glas bier van Willem óf, dat doar nog aal 

op de bar staait. Mit de baide veurpoten pakt t 

daaier t glas op en drinkt t in ainmoal leeg. 

Willem wil wat roupen, mor hai kin van schrik 

gain geluud uutbrengen. 

Berend staait asof e aan de grond vaaste spie-

kerd zit en de baaide jongelu verstainen haildal.  

De bere likt zuk om de bek en gaait din op 

schoem noar aander eetboare zoaken. Hai 

schoevelt mit zien logge lichoam noar de putten 

chips en de slikkerij, dij Berend op de tapkaaste 

uutstald het. Nog aal duren d’aanwezege minsen 

gain vinne te verruiren. Hou zel dat òflopen en 

woar komt dat baist vandoan? 

De bere het ondertuzzen Berend zien haile etelo-

azie van eterij verinneweerd en dut zuk nou te 

goud aan de dreuge metworsten. Op t leste gript 

e n vlèzze en begunt te drinken. Noa n poar bes-

te sloeken trekt e n voel gezichte en let e de 

vlèzze valen. Hai gaait even op zien achterpoten 

stoan en gromt zachies. Din let e zuk weer op 

vaaier poten zakken en stevelt op n runtje deur 

de kafeedeure de jachtwaaide weer uut. Vot is e! 

De vaar mensen kommen weer tot leven. 

“Dat was een bruine beer”, stoamelt de Holland-

se jong. 

“D … da … dat was mien pilsie”, stöttert Willem. 

“Hai dronk jenever”, verwondert Berend zuk. 

“Er zijn hier dus echt wilde dieren,” jammert t 
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wichtje en begunt inains te schraiven. “Ik wil naar 

een hotel,” snikt ze en drokt zuk tegen heur kam-

meroad aan. 

“Dit is onmeugelk,” beslot Willem inains. “Ik heb 

dat nou wel zegd, over dij wilde daaier, mor dat 

was allain mor om joe te ploagen. Beren komen 

hier haildal nait veur.” 

Hai wil noar boeten goan om te kieken, woar of t 

baist bleven is, mor bedinkt zuk nog net op t leste 

mement. t Is hom toch te gevoarlek. 

“Ik zel ons mor ais wat inschenken,” zegt Berend, 

dij veur de schrik zulf wel n hassebassie neudeg 

het. Hai schenkt veur elk n borreltje in en t wichtje 

krigt n bezzentje. Bie de stamtoavel drinken ze 

hom op, noadat Berend eerst de kafeedeure op t 

nachtslöt draaid het. “Ik breng joe dammee wel 

even mit d’auto noar de camping”, budt Berend 

aan. Willem kin wel even op t kefee pazen. 

Net dou t wichtje zeggen wol, dat ze toch mor lai-

ver noar hotel Homan in Zélgn wil, wordt ter op 

d'roet van de deure bonsd. Berend staait op. Hai 

draait de sleudel om en dut de deure n hail klaain 

stokje open. 

Boeten staait n kerel mit n ende kedde in d’haand. 

“Haben Sie auch ein broene bere lopen zain?” 

vragt de man mit n boetenlands aksent. “Wie ste-

hen mit unser zirkus in Vlagtwedde en dort ist 

mien dressierte bere der vandeur goan.” 

Berend dut de deure n beetje wieder open. “Dij is 

hier inderdoad west”, dailt e mit. “n Ketaaiertje le-

den het e Willem zien pilske opdronken, mor wie 

hebben gain idee woar of e hengoan is.” 

“Darf ik hier din wel even op t haim rondkoeken?”, 

vragt de berekerel. 

“Ie doun mor”, stemt Berend tou. 

Nog gain twij menuten loater verschient de man 

weer mit de bere aan de kedde. “Ich haab hom 

al,” dailt hai mit, “eer lag te snarchen in joen ver-

dreugde bonenbèrre und eer riecht aldernoarst 

nach schnaps.” 

 

Henri Wierth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oavend in Waarvum 

 

 

 

 

 

 

 

t Duuster van d’oavend 

ligt over stille hoezen. 

t Leven keert noar binnen, 

t doagse waark, dat is weer doan. 

 

Laambelicht holdt naacht nou boeten, 

hoeswaark wordt nog moakt op laptop, 

t kovvieapperoat staait aan en pruddelt 

veur domt n kopke bie t Journaal. 

 

t Olle hoes aan Westervalge 

nuigt ons stoadeg, nuigt ons hartelk, 

en klok op gaang tingelt zien wieske. 

Bouk en gleerbred liggen kloar. 

 

Doar zitten in n lutje kring 

wat minsen bie nkander, 

lezen nait veul, zie proaten mor, 

van t aine komt t aander. 

 

Noatied, op t kold station, 

schoft deur swaarde naacht 

n stroalend roepke op ons tou, 

t is traain woar k op wacht. 

 

Fluustert noast mie n jong wicht: 

“Kiek, n oel! Wat aibels mooi, 

dij vlucht in luusternis.” 

Verwondern, dat kin allenneg mor in aigen toal. 

 

 

Nelleke van Vliet 
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Jan Huttinga 
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Op Vekaanzie  

 
Dail 1  

Veurberaaiden 

 

 

 

 

 
 

 

“Woar is mien paspoort?”, ruip Hinderk haard 

deur t hoes. “En woar is mien kredietkoart van 

ANWB?”, ruip e der geliek achteraan. 

“Dat zelst zulven wel t beste waiten, ducht mie”, 

ruip Triene weerom. “Mout ik den overal aan den-

ken en ontholden woar doe dien spullen letst?”  

Hinderk zuchtte ais daip en vruig zok òf woarof e 

zien paspoort en kredietkoart loaten haar. Hai 

haar hoopt dat Triene t wel wos, want dij haar 

mainsttied wel goud in de smiezen woar of spul-

len opburgen wazzen.  

Ze zollen soam veur twij weke noar Itoalië. Plan 

was eerst om mit vlaigtuug en huurauto de raais 

te doun, mor dat gejoag en gejakker noar Schip-

hol en zuikerij noar huurauto in Itoalië leek Hin-

derk mor niks tou. Ook t fait dat Hinderk gain held 

was in t vlaigtuug speulde slim mit. Doarom haar 

Hinderk veursteld om mor mit aigen auto hèn te 

goan. Den konnen ze op heur dooie gemak op 

raaize goan en tussentieds overnachten 

woaraarns bie Duuts/Zwitserse grèns. t Wör wel 

wat duurder, mor dat woog wel op tegen noadai-

len van toustanden bie Schiphol en vlaigveld in 

Itoalië, von Hinderk.  

Triene vond t aal best. Ze wol stommegeern n 

moal noar Itoalië en hou ze der kwam muik heur 

den ook nait veul oet. 

Es even kieken, docht Hinderk, onder in t nacht-

kastje noast bèrre meschains. Mor doar lag t nait. 

Den mor ais kieken in t loagie onder in klaaier-

kast, docht e, mor ook doar gain pas of koart te 

zain. “Verduld,” bromde Hinderk zaacht “woar heb 

ik dat spul toch loaten?” Mor hou e ook prakke-

zaaierde, hai kwam der nait achter woar of t spul 

liggen zol. Normoal zol t spul in t loagie van koa-

merkaast liggen mouten, mor doar lag dismoal 

niks. Den mor in schuurtje kieken, docht Hinderk 

van pure aarmoude. Hai pebaaierde t nog ain-

moal bie Triene. “Waist echt nait woarof t spul 

ligt?”, ruip e nogmoals. 

En Triene ruip dat ze t echt nait wos en dat ze t 

veuls te drok haar mit heur aigen pakkelarrie om 

zok ook nog ais drok te moaken over zien spullen. 

“Doe hest t as leste bruukt en opburgen dus zelst 

zulven t beste waiten woarof t is, en doarmit bas-

ta!”, ruip Triene, alvast n lut beetje in Italioanse 

sferen. 

Hinderk wör der gramniedeg van. Hai aargerde 

zok dood en begon al te denken dat e seniel aan t 

worden was. t Kwam hom wel voaker veur dat e 

nait meer wos woarof e spullen loaten haar en 

was zodounde al menneg stukje raif kwiet worden 

leste tied. Hai haar t den ook roazend drok mit 

zien waark en dat kon e wel maarken. Hai was 

per slöt ook gain twinteg meer en hai haar aal 

meer tied neudeg om bie te kommen van inspan-

nens deur de weke. Dizze twij weke der even tus-

senoet was hom den ook best noar t zin. t Haren 

ook wel drij weke wezen mocht, mor dat was nait 

meugelk in zien affeer. Mor zunder pas en kre-

dietkoart kon t feest nog wel ais nait deurgoan. 

Hinderk was intied in schuurtje aankommen en 

begon her en der wat spul opzied te zetten en trok 

sums en den n loagie van waarkbank of kaast 

open om te kieken of t spul doar lag. Hai dee t 

nait mit veul overtugen, want hier kon t spul toch 

mit gain meugelkhaid liggen? Kop ston hom al 

oareg sitroun en hai leufde nait echt meer in zien 

zuiktocht.    

Inainen zag e zien viskovver op plaank stoan. 

Veur de vörm en zunder ainege overtugen pakte 

hai t kovvertje en dee hom open. Bovenste loatje 

kon der oet pakt worden en verduld, wat lag doar 

onder … joawel zien pas en kredietkoart! Hé, 

docht Hinderk, hou komt dat spul hier no terecht?. 

En mit dat e dat docht, sluik e n kreet van heb ik 

jou daar: “JAHOEOEOEOE!”  

Triene kwam mit n blaike kop schuurtje in runnen 

en ruip paniekereg: “Wat is der loos, wat is der 

loos!” Triene haar Hinderk intied wel rommeln 

heurd in schuurtje en docht op zien minst dat e 

haalf schuur op kop kregen haar. 

Hinder huil triomfantelek pas en koart in lucht en 

ruip in grote opluchten: “Ik heb t vonnen, ik heb t 

vonnen!”  

“Ik schrik mie hartstikke dood, doe kounavvel mit 

dien gejoel”, ruip Triene. “Enwoar lagen ze no?”, 

vruig ze der achteraan. “In t viskovvertje”, zee 

Hinderk. 

“En hou kommen ze doar no terecht?”, vruig Trie-

ne.  

“k Heb gain idee mor dat kin mie op dis moment 

nait veul verschelen”, zee Hinderk. 

“Wat ja n roar stee om zokswat op te baargen”, 

zee Triene. 
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“Joa” zee Hinderk “k zol nait waiten wat veur idee 

ik doar bie had heb.” 

“Volgens mie bist nait wies”, zee Triene, “eerst 

nait waiten woarofst spul loaten hest, den apmoal 

male kreten sloaken en n aander minsk de stoe-

pen op t lief joagen omdast spullen op  mainst on-

logische plek weervonnen hest, om der den achter 

te kommen dast nait waist woarom t doar ligt, vol-

gens mie dist seniel aan t worden”. Triene luip 

kopschuddend weer in hoes. 

Verrek, docht Hinderk, da's inderdoad vrumd. k 

Mout toch eerst mor ais noar dokter veurdat wie 

op vekaansie goan. Wel wait, bivve straks in Itoa-

lië en bin k weg kwiet. 

En terwiel Triene weer mit heur aigen bezonjes 

bezeg was, nogaal mopperend op dij haalve 

goare kirrel van heur mit zien male fratsen, luip 

Hinderk noar tillefoon, om veur wizzeghaid toch 

mor n ofsproak mit dokter te moaken.   

 

Dail 2 

Op raaize 

 

Aal poestend en stìnnend luip Hinderk mit kovvers 

te sjaauwen. Triene haar twij dikke kovvers inpakt, 

allint al veur heurzulven, en der kwam ook nog n 

tazze mit eterij, kovvie en thee bie. Hinderk haar 

veur homzulf mor n klain kovvertje inpakt mit wat 

klaaier en doesslippers. Wandelschounen konnen 

wel lös achter stoule stoan en doar was t veur 

Hinderk kloar mit. Mit aineg pazen en meten kreeg 

e t spul achter in kovverbak van auto. Paperazzen 

van ANWB bie mekoar in n map, kredietkoart en 

pas op buus en heur rondraaize deur Umbrië kon 

begunnen. Hinderk haar n tussentiedse overnach-

ten regeld in Bazel, dus der kwam gain joagerij 

aan te pas. 

Triene was der al hailendaal kloar veur en vruig 

hom veur daarde moal dij mörn of e pas en kre-

dietkoart nog wos te vinden. Hinderk wer der n 

beetje flaauw van. Triene was in laggen oetbor-

sten dou e vertelde dat e, veur aal wizzeghaid, 

nog n ofsproak mit dokter moakt haar omreden 

van zien vergeetachteghaid. “Joa,” haar e tegen 

Triene zegd, “stel da’k weg nait weerom wait, wat 

den?” 

Ook dokter haar lagd en haar Hinderk verzekerd 

dat t wel goud kommen zol. De vergeetachteghaid 

kwam mainst deur drokte in zien waark en ve-

kaanzieveurberaaidens. “Goa mor mit n gerust 

haart op raaize hur”, haar dokter hom zegd.  

En no was auto inpakt, Triene haar zok al in 

stoule nusteld en Hinderk was der ook kloar veur. 

Weg hèn en weerom kon e nait meer vergeten 

want hai haar, ondanks dokter zien geruststellen-

de woorden, toch nog mor n Tomtom aanschaft. 

En wat n jenteg ding was dat. Je konnen de haile 

raaize der zo in programmeern. Veur Hinderk n 

haile geruststellen. 

Hai kroop achter t stuur, draaide sleudel om en 

vort mit de geit, doar ging t hèn op noar Itoalië! 

Ze wazzen net bocht om dou Triene vruig: “Is gas-

kroane wel dicht kommen?”  

Hinderk zuchtte ais daip en zee: “Joawel mien 

wicht, zulven dicht draaid.” 

Triene schoevelde wat in stoul en vruig: “En is 

hoofdkroan van wotter wel dicht kommen?”  

En weer zee Hinderk mit n daipe zucht: “Joawel 

mien wicht, zulven dicht draaid vanmörn en dat 

moust ook nog wel waiten, want haarst ja gain 

wotter meer mit tandenpoetsen.”  

“O joa, da's woar ook”, zee Triene en dou wer t stil 

in auto. Elks was mit aigen gedachtes bezeg. Trie-

ne docht aan aal dat moois wat ze zol zain straks 

en verheugde zok der echt op en Hinderk prakke-

zaaierde nog aal over zien vergeetachteghaid en 

woarom of e paspoort en kredietkoart in viskovver 

stopt haar. 

Ondanks dat Triene hom der om oetlagd haar en 

dat dokter zok der nait biester drok om muik, zat t 

Hinder nog goud dwaars. Woarom lag dat spul 

toch in viskovver, was de vroag dij aal deur Hin-

derk zien kop speulde. En inainen schoot t hom 

weer in t zin: hai zol mit kameroaden vizzen in De-

nemarken, mor omreden dat Egbert, zien beste 

kameroad, zaik worden was, ging t haile feest nait 

deur. En dat was veureg joar west. En omreden 

dat je in t boetenlaand altied joen paspoort bie joe 

hemmen mozzen, haar e dij mor in viskovver 

stopt, want dij haar e den aal doage bie zok ja! En 

mit dat hom dat in t zin schut sluik e, van opluch-

tens, n kreet van heb ik jou daar: 

“JAHOEOEOEOEOE!!!” 

Triene, dij al in gedachten aan t genaiten was van 

aal dat moois wat ze zain ging en al hailendaal in 

kaalme vekaanziestemming was, schoot in t ende, 

veur zover as dat meugelks was, insnoerd in vaai-

leghaidsraim, greep mit baaide handen noar t 

dashboard en klaauwde zok  doar aan vast asof t 

leste was wat ze vastholden zol en gierde t be-

kaans oet van schrik! Mit n liekblaik gezicht keek 

ze noar Hinderk en heur mond gung open en dicht 

in n poging wat te zeggen.  

Hinderk haar dat apmoal nait deur en ruip mit tri-

omfantelke stem: “Ik wait t, ik wait t, k wos t wel, k 

bin nait gek!” 

Intied haar triene heur stem weervonnen en be-

gon mit lude stem te bandiezen. “Doe kounavvel, 



 18 

 

doe iepenkriet, doe eukel, doe haalf zeuven, doe 

gaalsterd! Letst mie hoast doodschrikken!”  

Woarop Hinderk inainen deur haar dat e wel hail 

enthousiast west was mit zien ontdekkens.  

“O laiverd, sorry, sorry, dat k die zo schrikken 

loat. Dat was echt nait mien bedoulen, mor k bin 

zo blied da’k no endelk wait woarom of k dat spul 

in viskovver stopt heb!” 

Triene, intied weer wat biekommen van schrik, 

zee: “Mor dat kin den toch wel op n aander me-

naaier? k Schrik mie hoast dood man, mit dien 

lewaai en gejoel. En woarom lag t spul no in vis-

kovver?” Woarop Hinderk heur t verhoal dee van 

oetstelde raaize noar Denemarken en hou of e 

toch ongerust west was omreden dat e nait be-

denken kon woar of e zien spullen votstopt haar.  

“No, haarst dizze raaize ook hoast òfzeggen kind, 

want k zat oardeg dicht bie n knovvel om t haart”, 

zee Triene.  

Hinderk keek heur aan en zee: “t Spiet mie mien 

wicht, t was nait bedoulen om die zo schrikken te 

loaten. Mor as wie straks in Bazel binnen den 

krigst n echte knovvel van mie.” 

En zo ging raaize in opluchten en volle verwach-

tens deur! 
 

Dail 3 

Aankomst 

 
“Mien gommes, wat ja n roare kirrel!”, ruip Hin-

derk mit aargelke stem en dee auto van cruise 

control òf. Triene begon intied ook te kloagen: 

“Zitst mie veuls te dicht op veurganger. Hol ais 

wat meer ofstand man.” Ze wazzen intied al over 

grìns mit Zwitserland en reden veur eerste moal 

van heur leven op Italioanse autostrada.  

“Mor wat kin ik doar no aan doun. Dij vent hoalt 

mie in, nemt gas terug en gaait noast mie rieden, 

terwiel dat ik op veurligger inloop. En no mout ik 

m van  cruise control òf zetten en mit da’k dat  

doan heb, gaait dij idioot der vandeur! t Is net 

asof ze t der om doun!”, was t referoat van Hin-

derk terug.  

Triene schudde kop en zee: “Bist mit vekaanzie 

hur. Wie hemmen gain hoast toch?” 

Hinderk zee mor niks weerom en brocht auto 

weer op snelhaid.  

“Wegen binnen hier nait zo goud as bie ons,” zee 

Triene, “vullingen rabbeln mie hoast tou koezen 

oet, zo gaait t ter heer.”   

“t Pfinnen dien pfullingen mof nienf gebitf blift naitf 

ziffen”, sputterde Hinderk terwiel dat zien gebit 

oet zien mond viel, zo op schoot.  

Triene schoot in de lag en von dat e no toch wel 

aarg overdreef, alhouwel der beheurlek slechte 

stukken in weg zaten en auto der ook echt over 

rammelde. Ze kwamen op den duur op binnenwe-

gen oet, woar t nait veul beter steld was mit weg-

dekcondities, op weg noar camping. Hier mos 

Hinderk goud opletten want t gung beheurlek op 

en deel mit schaarpe bochten en daipe doalen. 

Hai genoot mit volle teugen van de rit en Triene 

haar t drok mit foto’s knippen van aal mooie oet-

zichten. Tomtom laaidde heur mooi noar camping 

tou, dij aan raand van n groot meer situeert was. 

Noa n haartelke begrouten konnen ze in caravan 

en biekommen van raaize.  

t Luip zo tegen zeuven uur soavends dou Triene 

veurstelde om noar t restaurant op camping te 

goan en doar nog even wat te eten. Hinderk was t 

der votdoadelk mit ains want zien moage rammel-

de der over. Vlak veur ze bie t lutje gebaauwtje 

wazzen, klonk der inainen haarde popmeziek. 

Triene keek even om mor luip deur en Hinderk 

was gelieks alert. Op n podium stonnen wat leuke 

jonge wichter, dij bie t recreatieteam heurden, te 

daanzen en veur t podium stonnen wat kinder mit 

wat olden der bie. Wichter deden goud heur best 

om elks mit aan t daanzen te kriegen en der waz-

zen n poar dij inderdoad goud lös werren. t Bleek 

kinderdisco te wezen en dat was op elk oavend 

om zeuven uur. Der wazzen verschaaidend kin-

der dij nog nait recht wozzen wat of bedoulen was 

en konnen de daansjes ook nog nait. Summege 

olden hotjefotjeden wat mit, mor meer kwam der 

nait oet. Hé, docht Hinderk, dat binnen netuurlek 

nijkommers net as wie, en hai bedocht zok nait en 

sprong der zo maank. Triene was deurlopen en 

ston al haalf in deur van t restaurant dou ze n 

veur heur o zo bekende kreet heurde: 

“JAHOEOEOEOEO!!” 

En doar ston Hinderk middenmaank t lutje spul te 

springen en te maaljannen. Der wazzen ver-

schaaidend lutjekes dij nait wozzen hou snel ze 

bie pa of moe kommen mozzen, zo schrokken ze 

van Hinderk zien strapatsen. En Triene; dij schud-

de kop, luip t restaurantje binnen en mompelde: 

“Wat toch n haalf zeuven.” 

Noadat Hinderk oetspeuld was  en zien overtolle-

ge energie kwiet was, kwam e ook noar t restau-

rant tou lopen. Hai was beheurlek achter de 

poest, mor glom as n ekkel want wichter van t 

recreatieteam haren hom flink aanspoord en tou-

juigd. “Wat bist toch n roare kirrel”, lagde Triene, 

“mit aal dat gespring en gehos.” Hinderk zee niks 

mor nam n grode slok oet zien inmiddels 

bezörgde glas bier.  

Noadat ze lekker eten haren, wol Triene nog wel 
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n lekkere bol echt Italioans ijs. Zo zegd, zo doan 

en Triene koos drij verschaaidende smoaken op n 

hoorntje. IJscoman dee heur n poar beste schep-

pen op t hoorntje zodat ze der hoast mit aan t 

jongleren mos, zoveul! Hinderk huifde gain ijs. 

Hai haar zok n stukje vlais besteld van om en bie 

600 gram en hai haar t lief stìnvol.  

Triene begon enthousiast aan heur bolletjes ijs te 

likken dou inainen aal drij bolletjes van t hoorntje 

òfvielen, persies in heur decolleté. En dou was t 

beurt aan Triene om te hozzen en te springen, 

want dat was beheurlek kold zo tussen de bor-

sten. Gierend en gillend graaide ze noar dat kolle 

goudje om t mor snel tussen borsten weg te krie-

gen. 

Hinderk ston der bie te laggen en ruip: “En wel 

dut ter no roar? Kom mor gaauw mit noar caravan 

den zel k die helpen rommel kwiet te worden. Kin 

dien beloofde knovvel der geliek achteraan!” 

Triene wer stil en wos nait hou snel ze in caravan 

kommen mos.  

Jakob Arbeider 

 

 

Wat n nuver wicht 
 

ik zag die stoan, wat n nuver wicht  

bin veur die zwicht kom loaten we goan  

k wil hier vandoan gaaist mit mie mit  

schrief die n gedicht bie t licht van de moan  

 

ik keek die noa k heb mien nek verrekt  

doe bist perfekt roakst de goie snoar  

mor t is zo roar, ik bin gebekt  

luuster wat ik zeg, oetleg in t dialect  

 

bin gain rieke man, bin gewone vent  

bin verwend wat vindst doe doarvan  

we binnen n schier span dat heb k erkend 

n vent mit talent joa n echte Tarzan  

 

doe bist t koren en ik bin t groan  

doe bist t wotter en ik bin de kroan  

bin nait al te nuver en bin nait klouk  

t is echt nait aal doage kovvie mit kouk  

 

ik hol van die, ook al gaait t n moal fout  

ik heur bie die en ik mok t weer goud  

 

Sproakwotter 

(Harry van Boven en Martin Blok) 

 

Taauwkes tegen ofzakken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Met zien nije korte broek komt er veur mie stoan, 

n taauwke ien haand. “Woar is dit veur?”, vroagt 

er, ik wait wat er bedoult, k haar t al zain. 

“Da's extroa veur t ofzakken. Kiek, kinst er n strik 

ien zetten.” As wie korte broeken kopen is er al-

tied hail dudelk. Ze motten goud strak zitten aans 

zakken ze of van pottemenee en sleudels. 

Hai trekt zien schollers op, weer wat nijs. 

“Nou,” zeg ik, “ons klainzeun het ook zukke 

taauwkes ien zien broekjes.” 

Hai pruddelt wat en moakt hom uut de vouten. 

As ik noar boeten kiek schait ik ien e lach. 

Doar lopt er, opa, ien zien nijmoodse broek, net 

as ons klainzeun met schep ien haand. 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 

 

 

 

 

Röppen 
 

doe kuierst in Röppen 

boven op wier 

in lutje hoeske binhoes 

vrouger roek rokst hier 

 

k dwoal over begroafploats 

kiek ais om die tou 

kerkdeur is open 

liggen lu van vrouger en nou 

 

k slenter langzoam 

laangs kloostergraacht 

twijdoezendvieftien 

Röppen in aal zien praacht 

 

Anna de Vries-Maarhuis 

 



 20 

 

 

 
 

Verhoalen van de Komnijsterwieke:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mure 

 

Elk joar voul ik wel ain of twij moal d’onbewuste 

aandrang om terogge te goan noar mien geboor-

testee. Komnijsterwieke nummer tiene. Mien hoes 

staait ter nait meer. Dij is ofbroken en het ploats 

moakt veur n nijemoodse wonen. Wat aal dij 

joaren wel stoan bleven is, is de mure as òf-

schaaiden tussen t febrieksterraain van d’Aalbion 

en ons hoes. n Dikke mure, dij bie mie aal wat 

herinnerns noar boven hoalt as ik der langs rie. Ik 

mout mie elk moal weer bedappern, aans zol k 

der groag nog es bovenop zitten willen. Wat n mu-

re nait aal veur beelden oproupen kin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zotterdagmörgen, 4 maai 1960 

“Ons katte het d’jongen weer aanderkaant van 

d’mure brocht.” 

Mien pabbe zit achter t hoes op n stoule achter n 

braide plaanke, dij op twij blokken holt rust.  Hai is 

vizzen aan t opmoaken. Op n olde kraante liggen 

de blouderege ingewanden. Ik kiek of pabbe zok 

ook aan d’òfsproak holdt.  

“Legst de zwembloazen veur mie aan d’kaante?” 

Ik mout aaltied n zwembloaze in d’buutse hebben.  

“Nait te dicht bie t daip kommen,” woarschaauwt 

moeke, “ast ter invaalst den verzoepst.” Moeke 

wait nait, dat ik nait verdrinken kin. Ik heb ja n 

zwembloaze bie mie.  

Pabbe het t zegd: “Joen centen kin je verzoepen, 

mor mit n zwembloaze kin je nooit verzoepen.” En 

pabbe het aaltied geliek: “n Vis kin toch ook nait 

verzoepen.” Hai het vannachts mit d’visklup op 

raaize west noar Vraisland. Dikke karpers en slij-

en kieken mie vanoet t leefnet gloazeg aan. t Is n 

beste pongel vis, dij doar achter t hoes ligt. En 

pabbe is in n nait aal te best humeur. As ik vlak 

bie hom kom te stoan en tussen t òfval zuik, roek 

ik ook dat e mit d’visklup op raaize west is. De jan-

neverlocht is zulvens staarker dan de vislocht. 

“Wie mozzen weer zo laank wachten bie t òfwe-

gen, dat ik mie n borreltje kocht heb.” Mor pabbe 

kin nait zo goud tegen staarke draank. t Slagt bie 

hom op zien gemoud. Hai wordt ter vranterg van. 

“Is t weer zo wied,” naart e, “hest ter weer mit  

d’handen aan zeten. Waist toch dat d’olde katte 

gain mìnsenhanden aan zien jongen verdroagen 

kin.” 

Ik wait nait wat ik doarop zeggen mout. Zai binnen 

ja zo zacht en ze roeken zo spesioal. As gainaine 

t zugt, kin ik t voak nait noaloaten mien neuze in 

heur vachtje te steken.  Vanmörgen haile vroug 

bin ik van d’bère of goan, omdat ik t nait langer 

oetholden kon. Mit zes sloagen van d’Roomse 

toren dus ik de dag wel te loaten begunnen. t Was 

ook ja al wel n uur licht.  

“Ik heb nou gain tied veur die, mien jong. Vizzen 

mouten opmoakt worden. Red die der zulf mor 

mit.” 

 

Ik klaauwster even loater bie d’mure omhoog. n 

Olde gresbuis, dij pabbe in d’hörn tegen t törfhok 

aan in de grond moakt het as pisbakke, helpt mie t 

eerste ìndje op glee. As ik boven op d’mure zit, 

kiek ik over t grote febrieksterraain. t Is ain groot 

veld mit branekkels en ik oarzel, as geroup van 

d’overkaante van d’stroate mie oet mien gedach-

ten hoalt. Wel bölkt doar wel zo onwies haard? Ik 

goa wat verzitten en schoef op mien gat wat noar 

veuren. Mit mien linkerhaand trek ik takken wat 

omdele en heb den vrij zicht. t Liekt wel of der 

aine in d’sloot valen is noast de school. Mor dij 

sloot is ja dreuge.  

“Wel helpt mie nou.”  t Geroup komt op zied van 

d’school vot. Ik mout hailemoal noar t ìnde van 

d’mure schoeven, wil ik wat zain. Mor de takken 

van de liesterbes zitten mie in d’wege. Dunne tak-

ken knap ik òf en dikke takken boeg ik wat opzied. 

Zo kom ik op t stee woar ik wezen wil.  

“Au, au, ik zit vast.” 

Doar is aine in nood. Dat is wel dudelk. Aans böl-

ken je nait zo onwies haard. In mien nijsgie-

reghaid goa ik stoan en knap mit mien heufd  te-

gen n dikke takke aan. 

“Röttege moareboom”, scheldt mien moeke aal-

tied in t veurjoar as d’boom in blui staait. Moeke 
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vindt dat blui van liesterbezzen net zo roekt as 

d’moaren woar pabbe mit aan t visken gaait.  

“Röttege moareboom, hold dien aarms bie die. Ik 

zwaai toch ook nait zo mit mien aarms in t ronde. 

Mag ik nou even kieken of blifst mie t oetzicht 

belemmern.” 

As ik mien kop deur t bloaderdak hìnsteek, knal ik 

hoast mit d’kop tegen n betonnen poale aan.  

O, joa, hier begunt d’òfrastern van t febriekster-

rain. Beton, goas en stiekeldroad moaken mìnsen 

dudelk, dat je vanòf dit punt nait welkom binnen.  

“Moeke!”, schraaiwt t lutje, roodhoareg wichie 

nou zo haard, dat t mie deur maarg en bain gaait. 

Ik voul aan mien kop, woar d’boom mie net n klet-

se verkocht het. Ik voul mit dat wichie mit. 

Woarom is der nou gainaine dij heur helpen kin. 

Ik kiek in t ronde of ik ook mìnsen zai. d’Petreulie-

boer mit zien peerd en aanhangwoagen is al n 

haalf uur leden bie ons veur t hoes langs kom-

men en staait nou haalverwege de wieke petreu-

lieklippen bie te vullen. Der stoan drij vraauwlu 

bie zien woagen te kwedeln. Dij heuren netuurlek 

niks. Den inains zai ik onverwachtse hulp om  

d’hörn van d’jeudse kerke kommen. De domie 

van d’jeuden! Hai is der toch wel rap bie, denk ik. 

 

“Moust heuren, mien jong,” zegt pabbe, “n domie 

van de jeuden hait n rabbie.” En veur de zo-

veulste keer  legt e mie oet, dat n pestoor bie de 

roomsen heurt en n domie bie de koksioanen.  

“Woarom luden ze bie de jeuden nooit de klok-

ken, zo as ze hiertegenover bie d’Roomse kerke 

wel aaltied doun. Doar kommen aaltied n haile-

boel mìnsen op òf. Of hebben ze bie de jeuden 

gain klokken, dij ze luden kinnen.”  

Pabbe schudkopt wat: “Dat vertel ik die nog wel n 

moal.” Toch ist roar dat ter nooit gain mìnsen 

noar tou goan. Ik kin natuurlek meester op school 

ook es n moal vroagen. Dij het op vrijdag aaltied 

n vroagenuurtje. As vanzulf begun ik in miezulf 

zachies te zingen: “Bij de rabbie is gestolen, inge-

broken, da, da, da, da.” Dat zingt meester op vrij-

dag wel es mit ons. Elke vrijdag zingen wie wel n 

haalf uur. Van vaar weverkens en scheresliepen 

en van de rabbie. Op mien stee op d’achterste 

baanke zit ik achter de braide rogge van Jannes 

Bruning mooi verdekt mit te doun mit dreuge 

mondbewegens. Ik hol nait zo van zingen en ast 

n haalf uur zingen moust den wordt die de strötte 

zo dreuge. Doarom heb ik mie oefend in stil zin-

gen. En t is meester nog nooit opvalen, dat ik 

nooit haardop mitdou. Alle teksten stoan netjes 

schreven in mien zangschriffie. Zingen n acht. t Is 

t beste siever op mien rapport.   

Ik zai den dat e zien laange jurk 

omhoogschoeft en over t prik-

keldroad hìn stappen wil. De 

sloot is daip en de walen lopen 

oardeg schuuns noar beneden 

en t lieden van t lutje rood-

hoareg duveltje aan d’aander 

kaante van d’sloot is groot. Ik 

zai nou pas, dat zai mit t bovenbain in t prikkel-

droad vast zit. Wat dut ze doar ook. As ik mie nait 

vergis, ist Aaltje van t smaal padje achter d’kleu-

terschool. Joa, ik wait t nou wel zeker. Dicht bie 

de betonnen poale heb ik nou n goud zicht op de 

verwikkelns, dij zok viefteg meter verder op 

òfspeulen. Zai het in d’sloot weschienlek zöcht 

noar krietjes en potloodstompies en is stoeken 

bleven in t prikkeldroad. En d’hulpe, dij zo dicht-

bie was, ligt op dat moment onder in d’sloot.  

d’Rabbie het zok verrekend in de schuunte van 

d’slootswale en het zien bemoudegende woorden 

òfsloeten mouten en is as n doekeendje mit d’kop 

veuraan de dreuge sloot in doken. As e mit t 

heufd boven d’raante van d’sloot weer teveur-

schien komt, bekikt e zien laange jurk es goud. 

Aan d’achterkaante zit n winkelhoake, woar wel n 

voetbale deurhìn kìn. Doar kin e nait meer schier 

mit veur n dag kommen, liekt mie zo. Mor per-

soonleke tegensloagen weerholden d’rabbie der 

nait van om Aaltje oet heur benaauwde situoatsie 

te helpen. Ik zai, dat e op knijen in slootswale ligt 

en bogt en draait aan t  prikkeldroad. Mor t geft 

nait makkelk mit, te zain aan zien gezichtsoet-

drokken. Ik vin t jammer, dat ik te wied vot bin om 

te heuren, wat e intussentied aal zegt. As de wind 

inains n flinke poeste löslet, waaien mie de tak-

ken veur d’ogen en bin ik n poar tellen t zicht 

kwiet. En zo kin t gebeuren, dat mie de bevrijden 

van Aaltje ontgaait en d’hoofdrolspeulers in dit 

dubbeldrama zok baaident in tegengestelde rich-

ten begeven. Aaltje vlogt nog haarder schraai-

wend as dou ze nog vastzat noar hoes tou en 

d’rabbie dut zien uterste best om de twijde moal 

zunder klaaierscheuren over t prikkeldroad hìn te 

stappen, weschienlek ook op weg noar zien hoes 

tou.  

Soavends aan toavel vertel ik mien ollen wat ik 

zain heb. Ik vertel t verhoal in geuren en kleuren 

en  ook van t scheuren van d’rabbie zien klaaid. 

As mien lutje zuske zok versloekt,  mout ik mie 

stil holden van moeke: 

“Je mouten onder t eten nait aal proaten.” 

 

Dij oavend vertelt mien pabbe mie van d’oorlog.  

t Verhoal van Aaltje was veur hom aanlaaiden 
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genog om mie oet de douken te doun, hou t aal in 

mekoar zat. De rabbie dij ik dij middag zain heb, 

was dus gain rabbie: “In Pekel binnen gain jeuden 

meer en dus ook gain rabbies.” 

De jeudenkerke dut d’leste joaren allaint mor 

dainst as padvindersonderkommen. En dij man 

mit zien laange jurk aan, was dus wel degelk  

d’pestoor van de roomsen. Noa t eten mag k nog 

even boeten speulen van ons moeke. Ik besloet 

om mit mien visnetje nog even te goan visken in t 

Pekelder daip.  

“Mor doe waist t, hè, as de Roomse toren zeuven 

uur slagt, moust thoeskommen.” 

 

23 maai 2008 

Ik bin mit lu van t waark drij doage op raaize noar 

Berlien. Veur t eerst van mien levend zai ik hou n 

mure mìnsen verdailen kin. De kruzen mit biebe-

heurende verhoalen moaken op mie n onoetwis-

boare indrok. Net geliek of d’mure der nou staait 

of nait. Opsloagen herinnerns roak je nooit meer 

kwiet. 

 

30 maai 2008 

Ik goa oet t waark n ìndje op fietse vot. t Is mooi 

zunschien weer en op Komnijsterwieke zai ik dat 

mien mure verswonnen is. Ik bin verbolderd. “Nou 

is der niks meer overbleven, wat mie aan mien 

kinderjoaren denken dut.” As de Roomse toren 

zeuven swoare sloagen heuren let, wait ik dat ik 

thoeskommen mout. Ik voul mie dicht bie hoes, 

mor desondanks is t nog n haile trap noar d’Om-

melanderwieke tou.   

 

Bram Wiekens 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ede Stoal 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ede Stoal, de stem van ons  

Grunneger laand, bokkeg liek klaai,  

mor … zaacht as t veen.      

(Free Westerhoff) 

 

Dit joar, wonsdag 22 juli, om persies te wezen 30 

joar leden, wer t veur Ede donker en nooit weer 

licht. 

 

Ede is n rad aan mien woagen 

dij aal, dij aal mor wieder gaait 

t draaien zal nooit vertroagen 

want stilstoan, nee dat dut e nait. (FW) 

 

Op t kruuspunt van Grunnegs en Engels, wait Ede 

de laifde in “As Vaaier Woorden” (ik hól van die) 

en “When Three Words Fail” (I love You), me-

roakels mooi soamen te vougen. 

 

As vaaier woorden die niks meer zeggen, 

en t ook gain zin het t oet te leggen. 

When three words Fail, and can't be said, 

and all around is cold and dead. 

 

Ede Stoal haar n goave in zeuven verschillende 

sproaken te zingen, alewel der schaande genog 

van zien 86 laidjes mor om en bie 20, tiedens zien 

aigen muzikoale roem van nog gain vief joar, oet-

brocht binnen. 

Drij van zien vattien Nederlandstoalege laidjes het 

Ede schreven op gedichten van Gerrit Achterberg 

en vief in t platduuts op gedichten van Wilhelmine 

Siefkes, n schriefster oet Leer en drij Duutstoale-

gen binnen van de haand van Ede zien pa. 

Drij joar noa t overlieden van Ede binnen ook 23 

van zien zulf insproken verhoaltjes oetkomen. Diz-

ze “Zuzooitjes” wazzen onderdail in t Radio Noord

-pergram “Sloaperstil” van Simon Reker op zun-

dagmörgen. 

Ede woonde op zeuventien plekken in pervinzie 

Grunnen en Drenthe: Waarvum, Lains, twij moal in 

Stad, n Daam, Dundern, Veendam, Griessloot, 

Kibbelgoarn, Westerlij, vaaier moal Nij Scheemde, 
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1 

Nij Stoatenziel, Nij Beerte en Delfziel. 

t Eerste optreden, van om en bie 20 in totoal, was 

in okt ‘83 in de Meulenbaarg en d’leste in de Klin-

ker in Winschoten soam mit Liane Abeln in meert 

‘86, om en bie vaaier moand veur zien overlieden. 

Op 22 juli 1986 kwam der, aan de Farmsumer-

weg in Delfziel, noa sikkom 45 joar n ènd aan t 

Credo van zien bestoan. 

Wel haar dou docht, dat nou datteg joar loater, 

zien toal en taiken nog altied op ainzoame hoogte 

staait in d’wereld van aal wat Grunnegs is. 

Zal der ooit weer n “Ede” komen dij mit dit levens-

gevuil ons zoveul vree in t gemoud brengt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Westerhoff 
Oetzonden in t pergram 'Noordmannen' op Radio 

Noord, 19 juli 2015 

 

n Oaventuurke 

 

n Jentege AOW-er  

wol meer ommaans hemmen 

as kwoajong haar e doefkes 

dij wol e vannijs 

kon e ze temmen 

timmerman mouk n doevetil 

vraauw zol til wel even vaarven willen 

twij schiere doefkes kwamen der 

haile schiere witten, zoas hai geern wol 

eerste weken werden z’opsloten: 

mozzen aan hok en buurt wennen 

 

dou man von dat t laank genog duurd haar 

het e ze lös loaten 

dat was wat 

eerst vlogen z’op aigen dak 

dou op dij van noaber 

even loater n dak wieder 

weer n dak wieder 

en nog wieder 

en wieder 
 

doefkeman zegt nou: doefkes binnen emigreerd 
 

Willy Westerdijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minsenwaark 
 

As zun boer smokt 

en streelt over laand, 

den gaait t scheppen 

krieweln in zien haand. 

Den komt pootgoud 

oet eerappelgat 

en trekker 

oet zien schuur. 

 

Boer en mesien 

daanzen mit baauwten 

spul van ritme en van vörm. 

Trapeziums in laange lienen 

strekken en boegen 

onder zun. 

 

Veur wel den wacht 

komt klaain en zaacht 

t antwoord van t gruien, 

priegelgruin in riegeltjes. 

Minsenwaark 

gruit oet in 

wonder. 

 

Nelleke van Vliet 
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Bevrijden 

 

n Omstreden gevuil 

deur aaldoagse dingen 

nait te bevrijden. 

 

Heur hannen strelen 

t strakke vèl vuilt waarm en spans 

t luk laagje bevrijd. 

 

Zien heugenizzen 

gunnen hom gain bevrijden  

n oorlog dij won. 

 

Stilleghaid van no 

let meziek ien mien oren 

heuren als vroger. 

 

Noa joaren zuiken 

tussen honnerden noamen 

zigt zai ook zienent. 

 

t Vernijs opbaauwen 

lait ook dat beeld verswienen 

van oorlogsgeweld. 

 

Weervonnen vrijhaid  

leutje uren veur mie zulven 

om te dagdreumen. 

 

Bie t monemint 

kriegen noamen no n stem 

ain veur ain veur ain. 

 

Verloren vrijhaid 

òfnasket ien n leven 

dat nait van hom was. 

 

Bevrijdend gevuil 

dat nait te meten verdrait 

veur aaltied burgen. 

 

Gedachten zweven 

veurbie dij tied van vroger 

noar n nij begun. 

 

Ien vrijheid leven 

bevochten as hoogste goud  

mor draaigen stopt nait. 

 

Vandoag en ook mörn 

goan vrijheid en tirannie  

vechtend over stroat.  

 

Soamen herdinken:  

nooit weer gebeuren loaten 

dij oorlogsjoaren. 

 

Dat oavendloopke 

is bevrijdend noa t haarde waark 

ook zien hond is blied. 

 

Gezichten kommen  

ien dreumen weer tot leven  

ongriepboar geluk. 

 

Noa laange joaren  

deur aner minsen bevrijd 

vernijs leven goan. 

 

Tied geft gain vrijhaid 

om zörgeloos te leven 

as God ien Frankriek. 

 

 

 

 

Tiny Veldhuis 

(Schreven veur n bieainkomst van  

"Vertèl ais” op 7 maai,  

dij t taiken ston van bevrijden.) 



 25 

 

Droadproat 
n Facebook-interview mit Ingeborg Nienhuis 

 

Grunnen het n nije streektoalfunksjenoares. De 

Pervinzie en de RUG hebben Ingeborg Nienhuis 

(Zoltkamp, 1981) aansteld as opvolgster van Eline 

Brontsema. Sunt 1 april is Ingeborg aan d`loop in 

heur nije affeer. In t eerste nijsbericht luit z'al wai-

ten dat t veur d'haand ligt om zoveul meugelk di-

gitoale middeln in te zetten bie t deurgeven van 

de Grunneger toal. As digitoal tiedschrift is Kreuze 

doar vanzulf slim bliede mit. In dizze Droadproat 

geven wie geern t woord aan Ingeborg Nienhuis. 
 

Bert Wijnholds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeborg, op t mement da'k dizze vroag stel, bist 

nog mor n moand in funksie. Bist der mit veul zin 

aan begund? 

“Bert, bedankt veur dien belangstellen. Ik kin die 

verzekern da'k vot al haile veul zin haar ien dizze 

affeer. Ik kom oet n boan woar ik hail best op 

streek waas, mit laive lu om mie tou. Kins wel 

noagoan dat ain zukswat nait morzo achterlet. 

Wat dat aangaait begun ik op roakeldais. Geluk-

keg was t ontvangst ien t Grunneger wereldje ge-

lieke waarm as t òfschaaid van t onderwies. Mien 

kollegoa Susanne Mars het doar bieveurbeeld 

haile slim aan biedroagen. Ik bin vol lof over be-

hulpsoamhaid van verschaaiden mìnsen dij der 

kiek op hebben en van al dij slachtovvers dij ik al 

veur de borst sprongen bin veur lutje onderzuik-

jes.” 

 

Hest veul reaksies kregen op dien benuimen? 

“Joa. Reaksies waren benoam posetief. Nait elk 

en ain haar votdoadelk deur da'k stoppen zol ien t 

onderwies en dat waas eefkes sloeken veur mien 

bevrunde kollegoa's, veul leerlingen en veur mie-

zulf ook wel, mor ik heb veul hartelke woorden 

had en zulfs kedo's kregen.” 

 

Woarom bistoe de goie persoon veur dizze funk-

sie? 

“Dat kin n aander beter veur mie beoordelen, t 

mout immers nog mor blieken of kemizzie n goie 

keuze moakt het. Ien elks geval heb ik kennis van 

toal deur studie en waark, heb ik t Grunnegers al 

es onderzocht en bin ik wies mit mien moudertoal, 

dij mien ollu mie leerd hebben: ons Grunneger 

Toal.” 

 

Ligt der veul waark op die te wachten?  

“Joa, der is genog te doun. Der is nog materioal 

van t Vroag & Antwoord-onderzuik dat veur n 

groot deel verwaarkt worden kin. Doarnoast is t 

aanlokkelk om sociolinguïstisch onderzuik mit te 

nemen noar t Grunnegers en heur sprekers, is t 

plan om wat meer digitoal te goan, binnen der n 

poar schoulen dij aangeven hebben dat zai geern 

n lespakket toalkunde & Grunnegers willen, kin 

we noadenken over biedroagen ien bestoande 

medioa zoas Toal & Taiken, t Dagblad, RTV 

Noord en Webloug, is t goud om soamen te waar-

ken mit lu van Hoes van de Grunneger Cultuur, t 

Alfasteunpunt, waitenschopswinkel, de studie Mi-

norities & Multilangualism, ons Drentse kolle-

goa`s, De Verhalen van Groningen en nog n haile 

bult en zo binnen der nog n poar dingen dij aan-

dacht verdainen.” 

 

Hou staait t der op t heden veur mit de Grunneger 

toal? 

“Net als aal aander toalen kent t Grunnegers heur 

kaanzen en bedraaigens. As je zain houveul to-

neelverainens der wel nait binnen ien ons pervin-

zie dij Grunneger stukken opvoeren din krieg je n 

rooskleureg beeld. Veul Grunneger artiesten heb-

ben n volle agenda, dat liekt ook goud. Mor aan 

aander kaant binnen der veul ollu dij der veur kai-

zen heur kiender t Grunnegers nait bie te brengen 

en binnen der zulfs lu dij heur schoamen veur dat 

deel van heurzulf dat ien heur sproak verweven 

zit. Dat begroot mie.” 

 

Woarom is t belangriek om de Grunneger toal 

vast te leggen en deur te geven? 

“Dij vroag kin je joe stellen over wat toal din ook, 

want is dat belangriek? Ik leuf t aal, want zo laank 

as mìnsen bestoan, holden zai heur bezeg mit de 

vroagen wel zai binnen, woar zai votkomen en 

woar zai noartou goan. Mit (Grunneger) toal is dat 

nait aans. Registreren budt holvast. Lös doarvan 

vien ik t persoonlek haile weerdevol om bieveur-

beeld op webstee van t Meertensinstituut proatjes 
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te heuren van mìnsen oet hail ons pervinzie (der 

stoan zulfs tekstfragmenten op oet t haile laand) 

van veule joaren heer. Schitterend om te heuren 

hou t dou sproken wer! En t deurgeven van toal? 

Toal is n mìnselk instinct, woarmit wie ons onder-

schaaiden van aander soorten. Ons haile cogne-

tieve systeem is derveur moakt en zunder spro-

ken toal of n aander soort zo as geboarentoal of 

technologiese hulp kinnen wie nkander nait be-

griepen. Zulfs mít onderlinge toaleghaid is der al 

zoveul onbegrip ien wereld, dus loat ons dit stukje 

toch mor mooi n beetje baineg holden.” 

 

Veur t vastleggen en deurgeven wilst ook veul 

digitoale middeln inzetten. Wordt doar nou nait 

genog mit doan? 

“As ik om mie tou kiek din zai ik hou slim of ons 

wereld ien körte tied digitoaler worden is. Mìnsen 

blieken der oardeghaid aan te hebben om t Grun-

negers te heuren via social media, as joe bieveur-

beeld kieken noar t succes van Eric Bats zien 

‘Grunn tv’. t BGTC het al n nuver webstee, t Hoes 

van de Grunneger Cultuur het n haile beste, der 

wordt twitterd, zulf pebaaier ik wat mit t Greunen-

kriek op Facebook… Mor nait elk en ain het zien 

slinger aan tekst dij opschreven is, dus wellicht 

kinnen wie ien verslagleggen van ons onderzuik 

ien t vervolg ook wat mit aander middeln.” 

 

Doe hest in t onderwies waarkt, zugst doar ook 

meugelkheden om wat mit de streektoal te doun? 

“Zeker. Zulf he'k verschaaiden leerlingen be-

gelaaid bie heur profielwaarkstuk over t Grunne-

gers, k heb noar aanlaaiden doarvan al n gesprek 

mit lu van t Alfasteunpunt had. n Lesmethode 

veur n masterclass Grunnegers of aander module 

over toalen ien Nederland zol ook goud wezen.” 

 

Leeft t Grunnegers nog aal bie jongere generoa-

tsies? 

“t Leeft, mor aans as ien mien jeugd en aans as 

ien jeugd van mien ollu. Zoas ik al nuimde heb ik 

verschaaiden kiender trovven dij heur profiel-

waarkstuk over t Grunnegers doun wollen. Mien 

masterclass Grunnegers zat aan hazzens tou vol 

en kiender magen geern proaten over heur er-

voaren van ons toal. Veurleescup van Stichten 

Kostverloren is ook zukswat moois: kiender van 

grondschoulen tussen 8 en 12 kinnen ien n schit-

terend theoater n stuk veurdroagen ien ons toal 

en der nog n pries mit winnen ook! Schoulmees-

ters en -juvven dij ik over telefoon sprak om n 

idee te kriegen van hou t leeft en wat der doan 

wordt, zeden apmoal dat bewegen pas komt mit n 

goie aanpeerdjeder binnen n schoul: n leerkracht, 

veurleesmoeke of IB'er. Dat is t haile aaiereten: 

dat riedeltje over dat zoaien en dat oogsten.” 

Al joaren wordt pebaaierd om n hogere stoates 

veur t Nedersaksisch te kriegen. Is t neudeg dat 

dij der komt? 

“Kört zegd betaikent dij begeerde, hogere stoates 

n aander politiek-economiese erkennen. t Is van-

zulfsprekender om n toal te implementeern ien t 

onderwiescurriculum van PO, VO en hoger on-

derwies en zo wordt dat beter beschaarmd. Bin-

nenkört proaten lu ien t Europarlement van Bruz-

zel over t Nedersaksisch - dat: wel wait.” 

 

Wat betaikent dat concreet? Mot t Nedersaksisch 

den net zo behandeld worden as t Vrais? 

“Doar heb ik mie nog nait genog mit bezeg hol-

den. Der is n gliedende schoal van hoast niks ien 

ons toal tot alles ien ons toal. Elk zetje dat wie 

opschoeven ien richten van 'meer ien t Nedersak-

sisch' zol mooi wezen. Zo'n erkennen droagt doar 

aan bie. Mor wonderen kin je nait verwachten.” 

 

De pervinzie wil meer soamenwaarken tussen t 

BGTC en t HvdGc. Wat is doarvan t doul? 

“Wat Siemon Reker apmoal doan het veur ons 

Grunneger Toal is onbetoalboar en zo zitten der 

ook n poar titoanen bie dat Hoes: n schat aan 

ervoaren en kennis. Patricia Ottay, Jan Glas, Ed-

dy de Jonge en Henk Scholte binnen ons kolle-

goa`s doar. t Zol zunde wezen om de kwaliteiten 

van dij twij instaanzies nait aan mekoar te kop-

peln. t Doul is dus meer aindracht en rendement. 

Mien boas, Goffe Jensma, vien ik haile staark ien 

t verbienden van verschaaiden mìnsen mit heur 

talenten. Ik bin der dus wel mit veur dat wie dit zo 

doun.   

 

Vanuut dij soamenwaarken mot veur vief joar n 

agenda opsteld worden veur Grunneger toal en 

cultuur. Wat binnen doarop de speerpunten? 

“Wie mouten komende tied aankieken hou 

waarkboar en hoalboar t apmoal ien praktiek 

bliekt te wezen, mor vaste punten op agenda van 

ons kemizzie binnen zoaken as onderzuik, onder-

wies en publikoatsies. Onder dij nuimers kinnen 

hail wat onderwaarpen schoard worden.” 

 

Der binnen Grunnegers dij mainen dat ons toal 

gain toukomst het en over datteg joar nait meer 

bestaait. Ons streektoal is toch duurzoamer? 

“Hailtied stilstoan bie endeghaid van dingen vien 

ik persoonlek nait zo neudeg en ook n klaain 

beetje makoaber. Ien plak van ons dik moaken 
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over hou laank ons toal nog te leven het, kinnen 

wie beter energie steken ien t deurgeven dervan. 

Jan Glas het doar n mooi stukje over schreven 

op Webloug.Of t veul zin het joe òf te vroagen 

hou of t goan zel is evenzogoud mor de vroag. 

Britten zeggen: "You never know how the cookie 

crumbles". Ien ons Grunnegers klinkt t eefkes 

minder fris, mit dij oetdrukken over t peerd ien t 

gat kieken, mor hou of je t ook oetdrukken willen: 

tied zel t oetwiezen.” 

 

Ingeborg Nienhuis, daank veur dizze Droadproat. 

t Leste woord is aan die. 

“Haile stief bedankt veur joen belangstellen. As ik 

nog wat zeggen mag: toal is n dail van joen iden-

titeit en dus haile aigen. Wees loos op joen toal 

en omaarm joen meertoaleghaid - t is n veurrecht 

en geft n veursprong om meer as ain toal mit ple-

zaaier te beheerzen. Leer kiender en anderstoa-

legen t Grunnegers, mor wees nait belerend as 

dat nait vot haile smui gaait; net as veur aal din-

gen geldt hier ‘utile dulci’: t nofleke mit t nut verai-

nen. n Webstee as Klunderloa het haile schiere 

laidjes en verhoaltjes veur kiender. Verschillen 

tussen t Grunnegers van lu oet verschaaiden 

wiendstreken of van verschaaiden generoatsies 

geven kleur en teunen aan hou slim ons toal ien 

bewegen is - t is nait zo dat allinneg t Grunne-

gers woarmit ain opgruid is, goud Grunnegers is. 

Heb feduutsie ien joezulf en loat joe nait onder t 

mous stoppen deur veuroordail of de onzeker-

haid van n aander. Beklokker aal dij lu ien ons 

pervinzie en doarboeten dij heur best doun veur t 

Grunnegers deur onderwies, meziek, toneel, 

schrieverij, onderzuik of wat ook. Ien leste dareg 

joar is der deur ontzagwekkend veul mìnsen mit-

waarkt aan t onderzuik noar Grunneger toal, dat 

is kant n sieroad. t Zol haile mooi wezen as der 

ien toukomst ook nog mìnsen binnen dij mitwaar-

ken willen aan onderzuik vanoet ons bero. En din 

nog ain ding: t deurgeven van toalen hebben joe 

veur t grootste deel zulf ien haand. Tot zowied 

eerst mien ‘preek’.” 

 
 
Ingeborg Nienhuis op Facebook: 
https://www.facebook.com/T-Greunenkriek-
605027326331593/ 
 

 
De webstee van t Bureau Groninger Taal en 
Cultuur: 
http://www.rug.nl/research/
groningertaalencultuur/ 
 
t BGTC op Facebook: 
https://www.facebook.com/rugbgtc 
 
t BGTC op Twitter: 
https://www.twitter.com/bgtcrug 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zo kin t ook! 
 

Van het program des levens het gainain t con-

cept! Doar docht ik aan, dou ik achter de pc stap-

te. Bert Wijnholds mailde, dat e de biedroagen 

veur Kreuze ainenzesteg geern veur de varen-

twintegste juni hebben wil. 

 

Paartie lu brengen t ver in de moatschappij, aan-

dern blieven op nul hangen … en nog weer aan-

dern dondern as n plumpudding in nkander! Hou-

veul gelok heb je?! 'Zo kin t ook' ston in de joaren 

viefteg op n stoacaravan in de Maiden. De mare 

wil, dat de bewoner n boer was, dij alles wat e 

opbaauwd haar kwiet worden was (de woorden 

spreken dus veur zok). 

 

t Gelok begunt voak al in de waige: wor je gebo-

ren in n goud gezin en bin je goud zond, den heb 

je al n streepke veur. Al wil dat nait zeggen, dat t 

joe aiweg goud gaait … Op elk zien pad kommen 

hindernizzen veur. D'aine nemt ze mit n glimlaag 

en d'aander komt der nait over! Ie waiten zulf 

wel, wat n mensk zo aal tegen kommen kin op 
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zien levenspad. In mien bestoan leerde ik veul lu 

kennen. D'aine baauwde zunder te leren n impe-

rium op en wuir miljonair. n Aander haar n goud 

begun, mor ging aan hebzucht kepot enz., enz. 

 

Op sport heurde ik n verhoal van Bram over ain 

van zien leerlingen … Bram het aaid meester 

west in t midden van t laand. Ondanks de mieter-

se omgeven doar, kreeg e noa dik datteg joar 

weer jank noar t Hoge Noorden. De roemte, de 

wiedshaid en veuraal de rust deden hom besloe-

ten zien 'roets' weer op te zuiken. Inmiddels is e 

op pensjoun en dut e vrijwillegerswaark in t be-

joardenhoes. Noast wat hand- en spandainsten is 

e veuraal bezeg n groepke oldern de biljartsport 

bie te brengen. Hai is slim in minsken intresseerd 

en as t aits kin, zöcht e oldgedainden geern nog 

weer ais op! Zo ook de kinder, dij in aal dij joaren 

bie hom in d'klazze zeten hebben … Veureg joar 

was e bie touval t adres van n wichie tegen kom-

men en kreeg e via internet ook nog heur mail-

adres. Geweldeg! In overleg mit zien vraauw be-

sloten zai t wichie op te zuiken in … Portugal! 

“Dat wordt n dikke raaize”, opperde ik. 

“Joa, mor wie hebben n camper en wie maggen 

hail geern laange tochten moaken. k Trek der n 

week of vaar/vieve veur oet! Ik denk, dat t wel de 

muite weerd is. Zai is òfstedaaiert as land-

baauwingenieur en woont doar in de baargen.” 

 

n Week of vieve loater was e trogge: “Wat heb-

ben wie n geweldege raaize had!” En enthousiast 

vertelde hai over zien leerling, dij mit aal heur 

pepieren mit n Portugeze zegeholder traauwd 

was en boven in de baargen in alle stilte heur tied 

deurbrocht.  

Zai het op vekansie de man trovven en zai waz-

zen op slag smoorverlaifd! Hai wol nait noar Ne-

derland kommen, dus het ze mor besloten om òf 

te raaizen noar Portugal. Hier n supergoie boan, 

doar … ofwachten! D'jong haar n stok of tien ze-

gen en drij koien. Nait te roem, mor hai kon der 

van leven.  

Inmiddels woont ze doar roem twinteg joar. Heur 

kennis het ze broekt om wat meer van t boerderij-

tje te moaken. Zo'n honderd meter van hoes het 

ze n wèl vonden veur vris wotter, stroom hoalen 

ze oet n stromend beekje en n pertij grode ac-

cu's. Nait te roem, mor goud … Zai dut d'hoes-

holden en de moustoene. Hai gaait smörns op 

tied mit de zegen de baargen in. De kudde is in 

de joaren oetbraaid tot roem zeuventeg zegen! 

 

D'jong was goud vrundelk, mor nait aarg 

sproakzoam. Bram stelde hom veur om n dag mit 

hom de baargen in te goan en dat was goud. 

Aanderdoags deur de dook noar boven. Hogerop 

scheen volop de zunne, n hail apaarte beleven! 

Bram mos aingoal t gesprek goande holden. Oet 

zokzulven zee de Portugees nait zoveul … nog 

aarger: hailendaal niks! Bram vroug hom, 

woarom hai aal doage de baargen in ging. “Kinst 

gain aander boantje vinden?” 

D'jong laagde wat en vertelde, dat hai doar abso-

luut nait an docht! “Ik heb de wereld wel gezien!” 

En noa n tiedje kwam e lös: Bleek, dat e meerde-

re moalen oetzonden was as soldoat en de ver-

schrikkelkste dingen mitmoakt haar! “Geef mie de 

daaiern mor, mit mensken heb ik nait meer zo-

veul. Mien vraauw en kinder binnen mien alles.  

k Heb ook noeit de behuifte om noar beneden te 

goan. Is mie aal veuls te drok! Mit Janine heur 

kennis hebben wie hier n goud bestoan op-

baauwd. En meer begeer ik nait!” 

 

Onderwegens trogge noar hoes het Bram zowat 

aal doage der mit zien vraauw over proat: 

“Aigenlieks doodzunde, dat zai nait meer doan 

het mit aal heur diploma's.” 

“Joa, zo kinst t ook bekieken. Mor wat is ze ge-

lokkeg doar, en wat n poar schiere, sosjoale kin-

der! Ik denk, dat heur kennis doar beter besteed 

is den hier in ons gestresste kikkerlandje!” 

Bram mos heur wel geliek geven: “Joa, zo kin t 

dus ook!” 

 
Klaas van Zonneveld 


