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De moan scheen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t Was midden in oorlog en t wichtje was negen joar old. 
De roamen van de hoezen mozzen van de Duutsers blindeerd worden; t was nait genog om gerdienen 
dicht te doun, nee, der mos swaart pepier tegen t glaas aan, zodat der gain sprankje licht noar boeten 
scheen. En om aacht uur soavends mog gainain zich meer op stroat touholden. Om dij tied was lucht 
vol van n angstaanjoagend geluud, t swoare dreunen van tientallen vlaigmesienes dij mit heur loaden 
van bommen onderwegens waren noar Duutsland. En as leste verbie was duurde t nait laank of zai 
kwamen apmoal weerom en begon t zulfde nog n moal. 
Wichtje's luddek bruierke van krekt n joar old snokte t oet in zien ledekantje, mor dokter haar tegen 
olders zegd dat zai hom liggen loaten mozzen, t zol vanzulf weer overgoan. Mor doar nam t wichtje 
gain genougen mit. As t kerelke weer begunde te schraaien en olders dachten dat zai in t ketoortje zat 
te lezen, sloop zai zaachies noar boven, dee t hekje veur t ledekantje omdeel en ging op knijen zitten 
om hom over zien kopke te strelen en zachte woordjes te flustern. Den wuir bruierke stil en vil endliek 
in sloap. 
't Het dus toch holpen,' zeden olders. 
Op n oavend zat t wichtje weer veur t ledekantje van bruierke, t jonkje slaip sikkom. Inainen heurde zai 
lewaai beneden, pa en moe haren weer ais roezie, dat was leste tied nogaal slim, imreden moeke kon 
t hoesholden, de zörgen om t eten, drinken en klaaier veur vaaier kinder woaronder n bebie sikkom 
nait meer aan.  
Wichtje spitste heur oren en vernam dat der ain trap omdeel runde. Dat mos moeke wezen, mor moe-
ke mog nait op stroat, t was aal aacht uur west. Zai dee gaauw t hekje veur t ledekantje dicht en runde 
noar benee. 
Pa schraauwde: 'Wat mostoe, moak dast votkomst.' 
Wichtje graaide gaauw jaze van kapstok, moeke was aal naargens meer te bekennen. t Was spook-
achteg mit aal dij duustere roamen, mor zai haar t ongeleuflieke gelok dat moan scheen. Mor zai zaag 
moeke nait. Zai runde zo haard zai kon, duurde nait te roupen. Bocht om en wat nou? Der waren ap-
moal ziedstroaten, links en rechts. Help mie, help mie God. Rechtdeur of toch linksòf? t Spoor over of 
nait? En nog aal gain moeke. Bie aptaik sloug zai rechtsòf, zai kon sikkom nait meer. Ze keek noar 
moan en t was of zai der moud van kreeg. Dou zag zai n feguur dij aalsmor hèn en weer swalkte, oh 
God, let dat moeke wezen. En t was moeke, stainkold, zomor in heur blote klaaid zunder jaze. Wichtje 
kreeg heur stief vaast, moeke wrong zich lös.  
'k Goa mie verdrinken, k goa mie verdrinken.' 
'Moeke, kom mit, ik wait nait hou t mit de baby mout,' schraaide t wichtje. Zai klampte zich aan moekes 
rok vaast. 
Moeke verstainde, dou bukte zai zich noar t wichtje tou. 'Och mien laiverd,' stoamelde ze. 
Mit zien baaid sleepten zai de aander en zichzulf noar hoes tou. En nooit hebben zai t weer over dizze 
oavend had. 
 
Aukje Tillema 
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Òfschaaid 
 
In t wotter van de nacht 
Bie t licht van d'volle moan 
Ligt n donkere stille vracht 
Gainain wait t woar vandoan 
 
Stil en zaachkes ligt t doar 
Stillechies dobbernd op t wotter 
t Leek of t leven was al kloar 
Gain toukomst meer veur loater 
 
In t wotter van de nacht 
Gruit haildal gain lichie hoop 
En ik stoa doar en ik wacht 
t Was t ìnd van heur beloop 
 
In t wotter van de nacht 
Is haildal gain lichie hoop. 
 
Jil Wildenga 
 
 
 
 
 

Ryzhy 
(1974-2001) 
 
Aine mout hond 
nog te vreten geven 
dij op drij poten 
hampelt deur snij. 
 
Der stoft n traain veurbie, 
wit en stief 
as n loaken  
aan waaskeliene. 
 
Moeke runt noar boeten tou. 
Slagbomen kroepen omhoog. 
Bloud in snij. 
 
t Is wachten op mörn. t Haart 
stöttert leeg as n lekkende dakgeude. 
 
Veujoar. 
 

Rieks Holtkamp 
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Gnivvel: Roodkapke 
 

Der was der ais n leutje wichtje dat van heur opoe op verjoardag n aibels nuver 
rood ferwaailen kapke kreeg. Vanòf dij tied nuimde elk heur Roodkapke. 
 
Op n zodderdagmörn vruig moeke aan Roodkapke of ze n lekker praan stampot 
mous noar opoe brengen wol. Opoe, wied in de tachteg, woonde in n leutje hoes-
ke krek bie dikke boom in t Slochterbos. Omreden dat Roodkapke slim wies was 
mit opoe, wol ze votdoadelk op pad.  
'Mor,' zee moeke bezörgd, 'most wel op pad blieven, laiverd, aans verdwoalst 
meschain.' 
Onnerwegens zag Roodkapke apmoal mooie blomkes stoan, doarvan ze n schier 

pongeltje bie nkander plukde. Zol t òl mìnske wis hail blied mit wezen, docht ze. 
'Wat dust toe doar laiverd?' heurde ze in ainen achter zoch. Oeregut doar ston grode wolf  
'Eh .. eh ik pluk schiere blomkes veur mien opoe.' 
'Och din most even n endje trug lopen,' zee wolf, 'doar stoan veul mooier blomkes.' 
Terwiel dat Roodkapke weerom laip, runde dij slaauwe Wolf noar t hoeske van Opoe en dee krekt of e 
Roodkapke was, van dij gevolgens dat t òldske votdoadelk deur open dee. 
 
Dou Roodkapke even loater mit praanje mous en blommen in haand op deur klopde, haar dij mieze 
Wolf opoe al hailendaal opvreten … en lag mit heur nachthemd aan in bèrstee. 
'Kom mor binnen laiverd, trek mor even aan t taauwke, din gaait deur vanzulf open.' 
Roodkapke huppelde vol bliedschop koamer binnen, haar vanzulf nait in d’goaten dat dij miesderge 
wolf dat zee.  
'Mor opoe,' zee Roodkapke, 'wat he'je laange aarms.' 
'Din kin k die beter vastholden,' zee Wolf. 
'En opoe, wat he'je grode oren.' 
'Din kin k die beter heuren,' zee e filaain. 
'En opoe, wat he'je aibels grode ogen.' 
'Din kin k die veul beter zain, laiverd,' zee dij aldernoaste gloeperd, 
'Mor eh … mor opoe wat heje inains n grode mond,' stoamelde Roodkapke. 
'Aah, joa,' graauwde t alderiezelkste baist, 'doarmit kin k die beter opvreten.' En zo gebeurde t, Rood-
kapke plofde boven op opoe in dat grode lief van dij hongerge wolf. Hail tevree vuil dij minne mieterd in 
sloap en snörkte t huile Slochterbos bie nkaander. 
Ol joager, dij aan raand van bos woonde, gong op rebulie of, runde votdoadelk t hoeske van opoe bin-
nen en zag wat ter gebeurd was. Mit n groot mes snee e t lief van wolf open en ain, twij, drij, zo wupde 
Roodkapke, mit opoe … en blommen in haand buuk weer oet. 
Soam hemmen ze t lief van dij smerege wolf vol smeten mit dikke bakstainen en mit n zigzagsteek 
weer dichtnaaid. 
Dou wolf wakker wui haar e vrezelk pien in buuk en n aldernoast dreuge bek. Dou e bie woaterput 
kwam en over raand boog om woater te drinken roegelden aal stainen m noar haals en kletterde e 
brullend en bandiezend veurover in daipe put. 
Van dij alderduvelst miesderge wolf is noeit meer wat vernomen en Roodkapke, opoe en ol joager 
leefden nog laank en gelokkig bie dikke boom in t Slochterbos. 
 
Free Westerhoff 
Oetzonden in t pergram 'Noordmannen' op Radio Noord,15 meert 2015 
 
Ook te beluustern op: https://www.youtube.com/watch?v=V5D5x-YB2EA 
 
Meer Gnivvels op Free Westerhoff zien webstee: http://www.freewesterhoff.nl/Gnivvels.html 
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Grunneger Schrieverij: Jan Boer 
 
Ain van de grootste veurvechters veur de Grunneger literoatuur is wel Jan Boer.  
Hai wer in 1899 geboren in t Hoogelandster Röttum. Hai volgde d’oplaaiden tot schoulmeester en ston 
veur de klazze in Stad en in Meppel, woar e directeur van de kweekschoule veur onderwiezers wer.  
In 1949 kreeg e de funksie van gemaintelk schoulinspecteur in Stad.  
Jan Boer het grode verdainsten veur d’ontwikkeln van de streektoal tot n bruukboare toal. Al vroug 
ontwikkelde Boer zuk tot dialect-dichter.  
In 1917 verscheen zien eerste gedicht in t tiedschrift Groningen. 
 
 
Jong wicht 

 

Kiener ontwazzen joe... 

 

Siemenboas zit mit zien wiefke 

bie de lekker waarme heerd; 

katje zit ien t vuur te kieken, 

rekt zich oet en slagt mit steert. 

 

Siemen is ien kraant aan t lezen, 

t wiefke stopt n gat ien kous; 

aan de ket ien d'olle schosstain 

hangt n pot mit lekker mous. 

 

Baaiden wachten op heur Sientje: 

n wichtje van n zestien joar, 

korde rokken, rooie wangen 

en n mooie kop mit hoar. 

 

Siemen legt zien kraant op toavel, 

kikt noar t wiefke over bril: 

"k Ken mie toch moar nait begriepen, 

dat dat wicht nait komen wil." 

 

"Woar zol t moagdje nou toch wezen, 

vraauw, ze zit mie toch nait woar..." 

"Och joa, Siemen, wat ze k zeggen, 

zai is toch aal zestien joar. 

 

Doe wils t vaast nog nait zo hemmen, 

moar hou ging dat den mit mie: 

k was ook nog moar even zestien 

en dou vrijde k aal mit die". 

 

Siemen wil d'r meer van waiten, 

gaait es noar de achterdeur. 

En wat vient ol vent doar boeten, 

en wat zigt e?... Stel joe veur. 

 

Achter t hoageldoornheegje, 

boeten ien de moaneschien, 

stoan n jong en wicht te vrijen: 

n opschoten ventje mit zien Sien! 
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Siemen vuilt zien hannen jeuken 

wil dij vent op slag te lief!... 

Moar op drubbel, den bedenkt e hom: 

"Och hou ging t hom en zien wief'. 

Siemen gaait moar weer noar binnen, 

kropt bie t wiefke weer aan heerd; 

pot mit mous hangt nog ien schosstain, 

katje slagt nog sums mit steert. 
 
Op ens komt d'r wat gestommel 

boeten bie de achterdeur: 

t wichtje komt noar binnen stoeven 

mit n dikke rooie kleur. 

 

Siemen zit ien t vuur te porren, 

strikt n bultje aask wat slicht, 

kikt es even noar zien wiefke, 

zegt den bie hom zulf: "Zo'n wicht!" 

 
Tja, de zörge van n voader dij even vergeten is dat e ook jonk west is. Dit gedicht verradt nog de in-
vloud van n dichter as Geert Teis, mor al gaauw ging Boer zien aigen pad. Jan Boer zien verdainsten 
veur d’ontwikkeln van t dialect tot literair bruukboare toal binnen n bult. Hai zöchde de soamenwaarken 
mit aander kunstenoars. Veuraal mit leden van de kunstenoarsploug ‘De Ploeg’.  
In 1947 begon Jan Boer mit Sien Jensema t nije 'Maandblad Groningen', letterkundeg tiedschrift.  
Ook bie aander literaire tiedschriften, zo as 't Swieniegeltje' was e betrokken.  
Noast gedichten schreef Boer ook körde verhoalen en teneelstokken. Nog even n gedicht van dizze 
dichter, dij zien onderwaarpen maist von in zien omgeven. Veuraal t waark op t laand haar zien be-
langstellen. 
 
Trekker 

 

Doar kropt n trekker over 't veld 

mit aal zien bonkende geweld, 

of wil e haile wereld wurgen, 

en schaarp snidt plougscheer deur de vurgen. 

 

Hai vult de roemte mit lewaai 

en dondert as n swoare slaai 

deur haalfverweerde winterkloeten 

en jagt ze binnenste noar boeten. 

 

Zo'n motor meukert over vaalg, 

dei ligt mit openreten baalg 

ten prooi van wildvergrelde miwwen 

dei hier heur honger overschriwwen! 

 
Jan Boer het varentwinteg bundels en bundeltjes oetgeven. In 1956 wer e eerd mit de Hendrik de 
Vriespries van de stad Grunnen.  
Over d’achterliggende motieven over dizze dichter kin je n bult waitensweerdegs lezen in t bouk ‘Het 
Grasgroene Groningen’ van Derwin Schorren. Wieder is der n poar joar leden n bundel oetkomen mit t 
volledege waark van Jan Boer. 
Jan Boer is oet tied komen in 1983. 
 
Henri Wierth 



 8 

Kinkhoorns 
 
     Wel kin ze nait. Dij ogenschienlek onnudde haarde schoaldaaiertjes. Te
     vree en hail goud opburgen in heur doolhof van taps toulopende gangen. 
     As zai binnen binnen din is t: floeps, t dekseltje der op … en vot is t manje 
     of t wiefke waikdaaier. Ik kin dat hai of zai gedou der jammer genog nait 
     aan òfzain.  
     Nou ja, wat verbeel ik mie din ook in dizze nijmoodse tied. In ons grode, 
     tegenswoordege menskenpakhoes mag dat verschil bliekboar ook nait 
     dudelk en doadelk opvallen. Kwoajonges lopen mit snuustergoud in oren 
     en neus en wichter, voak zo plat as n dubbeltje, peraaiern mit blode lieven 
en navvels, in te strakke spiekerboksems en alderdeegs koale koppen. Mot kinnen, heur ik voak om 
mie tou en meschain mouten en huiven wie ons inderdoad ook gain zörgen te moaken veur ons noage-
slacht.  
De hai’s en de zai’s vinden mekoar toch wel weer, ondanks of dankzij aanproate nijmoodse theorieën 
en gewoontes. 
Kinkhoorns heuren ie doar zo dag en deur nait over, over dat zörgen moaken veur t noageslacht en zo. 
Nee, doarveur binnen zai net nait hoog genog klommen op t wiebelge stremien van d'evoluutsieledder. 
Meneer Darwin was bliekboar heur vrund nait. Wie, mensken moaken ons allain mor zörgen.  
Joa, ook wel n bietje begriepelk, want wie kinnen ja as ainegen in haile noatuur denken en wieder kie-
ken as ons neuze laank is. 
Beste lu, wees nou es ain moal ongeheurzoam aan joen opkweekte eergiereghaid en help dij aarme 
kinkhoorn op t Wad. De kinkhoorn. n Vrij schlemieleg waikdaaiertje dij in zien grode onwaitendhaid 
eerdoags zien dekseltje, zo as e altied wend is, eerlek en totoal onwaitend optilt, en din tougelieks n 
flinke scheut levenloos voel woater noar binnen zoegen zel. Dit zel din gewis tot gevolg hebben dat mit 
de ebstroom, van t nog altied blaauw schilderde woater(?), vannijs n stokje ol leven noar de daipte 
zinkt om veur altied te verdwienen. 
 
In mien jeugd gingen wie in weer en wind, boetendieks, op n run vanòf Bocht van Woatem, mor 
mainsttieds vanòf twijde vuurtoren of Ladysmith, weerom. As de mieter noar hoes tou en doarnoa noar 
de drokst bewoonde buurten van ol Delfsiel, zo as De Vènnen, Kroonstad, Vlaidhörn en meer van dij 
aarmoudege stroatjes. Wie gingen din bie deuren laangs en verkochten veur n poar loezege centen n 
kopke ‘geplukte’ kinkhoorns. Aan laifhebbers gain gebrek. Veur d´echte krudege smoak haar mien 
moeke thoes ze eerst wat opwaarmd mit n snittje peper der op.  
t Lukte mie aaid. t Was ook ja hail normoal veur dij tied as de R in moand was. Der waren ja kink-
hoorns en mozzels boetendieks genog te vinden. Ze lagen der gewoon veur t opscheppen bie leeg 
woater. 
Dammee kinnen je, hou groag of wie dat din ook willen en as alles zo deur gaait teminzent, veur aal t 
geld op wereld nait ain kopke kinkhoorns meer bie mekoar zuiken. 
‘Nou en wat din nog,’ heur ik echte wereldverbeteroars onder ons al zeggen, ‘wat din nog man, k zol ze 
dunkt mie nait ains lekker vinden. Huh, slakken zo oet dat voele zolte woater en ze der hoast levendeg 
oet heur schulpen prikken mit n naalde. k Kin allain ja al wel kokhaalzen as k der aan denk. Nee, k 
mout der nait aan denken, asosjoal, wat n tied zeg!  Boetendes, wat wilst doe nou man, Ladysmith en 
twijde vuurtoren binnen der ook ja al laank nait meer.’ 
 
‘Och aigenikkege minsken en strontverwende lu, loat t aal mor zitten hur. Ik krieg loater toch wel mien 
aigen dekseltje, net als dij olle goie kinkhoorn, allain mit dit verschil dat ik dizze din nait zulf dicht doun 
huif.’ 
 
Ab Detmers 
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t Gereer van de steern aan  t wad 
 
t Gereer van de steern  
t sweven van de koap  
dat beleef ik zo geern  
doarom zit k hier zo voak 
  
t Geluud van de boaren 
t gesputter tegen de diek 
dikke pieren wel n haalf meter 
aggewaaiern deur t sliek. 
 
n Broes over t woater 
zilte damp moakt mie nat 
doar krieg k weer n flotter 
t is roeg hier aan t wad 
 
Mor binnen in mie is t vredeg 
zo oproemd en blied 
gain ombaalgen gain raagen 
nait neudeg dij stried. 

 

 
 

 
 

Oh dij wind over t sliek 
oh dij roege locht 
oh dij wereld achter diek 
dikke koapen in vlocht 
 
Oh dij wind deur mien hoar 
en mit kop in nek 
oh dij wereld achter diek 
da's nou net mien plek. 
 
Och Here loat toch dij pracht 
van dat roege en rust 
bestoan veur t noageslacht 
hier aan onze waddenkust 
 
Mit schoapen op de kruun 
netuur blief mor rioal 
en geef blievend vertuun 
wie danken Joe aaltmoal. 
 
Ab Detmers 
 

 
 
d’Onschuld vermoord 
 
(Pervinzie Grunnen anno 2017) 
 
Bie ons beeft d’eerde 
deur t laankdureg boren 
noar gas en noar meer gas. 
 
Aan onze kinder wordt leerd 
hou ze zok verbaargen mouten 
bie direkt draaigend instörtensgevoar. 
 
d’Onschuld is t kind 
van de reken - 
de machthebber zien moordenoar. 
 
Henk Puister 
 

 
 
 

 
 
 

Cuby was Harry Muskee 
 
Hai vruig mie: ‘Wordt Rambootje 
dunderdag kremeerd? 
Wat veur meziek wordt der speuld. 
k Leuf nait dat ik kin.’  
 
Ik zee: ‘Klassieke klaanken 
en blues van Kjoebie.’ 
‘Den kom ik! Van Harry Muskee 
bin ik n dikke fan!’ 
 
Henk Puister 
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Verstommeld bewies (3) 
 
Jan van noaber Roelf Rasters woonde op koamers in Stad.  

Hai haar verlet van n kaaste om zien boukjederij in op te baargen.  

Voader har bie ol Berend Salomons, n dikke pangeloar,  

n old loadenkaske opdoan, dij Jan meroakel aanston.  

Pa en moeke haren t meubel wat opklanderd en bie Jan deelzet. 

 
Wel har zokswat op dizze nou al loade zundagoavend denken kind. t 
Leek, nee t was n bosschop oet Twijde Wereldoorlog. Schreven op 9 september 1942. Der stonden op t 
eerste zicht wieders wat noamen in, bedroagen en zokswat meer. t Was der deur de joaren heen nait 
leesboarder op worden. Eerst mor es zain om t gehail zo oetvoereg meugelk in computer te kriegen.  
Houveul ploatjes t wicht schoten het, stekt nait op aine. Mit rooie oortjes en fluusternd of ze t grootste 
wereldwonder ontdekt haren, woar gain mens wieders wat mit neudeg har, zetten ze boudel foto veur 
foto over in Jans oetpaandege bovenkoamer. Ook An wol t in heur computer zetten. Ze snapden der 
nog nait veul van, mor dat t wat biezunders was, ston as n poal boven woater. 
t Wer veur baaident zo zuitjesaan bèrregoanstied, al zel der van sloap wel nait biezunders veul komen 
wezen. Mörgenvroug wollen ze de teksten oetprinten en zodoaneg noast nkander leggen, dat der n le-
zensweerdeg gehail ontstoan zol. En din mor es zain of ze achter betaikenis van t gechrevene komen 
konnen. t Zol nog n hail gedou worden om stokjes te lezen.  
Op vòlnoaden was zowat gain inkt achterbleven, zodat t nog n hail gehaaister worden zel om der wat 
oet wies te worden. Dizze oetdoagen gingen ze groag aan. Spiedelk dat ze mörgen sikkom haile dag op 
collegebaanken zitten mozzen. Ze braandden van nijsgiereghaid wat der op t gehaaimzinneg braifke  
stoan zol. 
Tekst het Jan wat oetvergroot en dou zien ‘printer’ der op lös loaten. Ok in t noaberhoes zel t wel nait 
aans goan wezen, veurdat ok An besloot op bèrre te goan. Mörgen was der weer n dag. Noa college 
zollen ze es kieken of ze wat wiezer van t verhoal worden konnen. n Bult sloap zellen baaident wel nait 
kriegen. Der zel je mor zowat zeldzoams in schoede worpen worden! Nou was t nog zoak achter betai-
kenis van dizze gehaaim te komen. Jan prakkezeerde zoch suf, wat dit wel wezen kon. Komt tied, komt 
road en twij waiten meer as ain.  
Veurlopeg klebbe mor stief dichte holden, gain mens huifde veuralsnog achter heur gehaaim te komen. 
Ok zien olden konnen beder nog niks heuren. Der was nog tied zat om heur op n loater tiedstip in te 
lichten. t Oorspronkelke pepier volde Jan hail verzichteg terogge in eerste vörm. Dee t in n grode kevort 
en legde dij boven in n loa. n Eerste blik op zien oetdraai muik hom nog nait biezunder veul wiezer. t 
Wer langzoamerhaand tied om onder loakens te schaiten en zoch over te geven aan Kloas Voak. Mör-
gen kwam der weer n nije dag mit nije kaansen. 
 
t Het aal mit aal nog drij oavends deurploetern kost, veurdat ze wat zinnegs op pepier zetten konnen. 
Toun wer dudelk dat t om n overdracht ging van n meulen en t biebeheurend hoes van n zekere jeude 
Benjamin de Vries aan aine Roulf Bakker, dij tiedelk t spul van hom overnam. Zag laiver nait, dat zien 
bullen in haanden van bezetter kwamen. Doarom har e òfsproak moakt, dat Roulf zogenoamd t bedrief 
van hom overnomen har.  
Ben gaf hom n haandgeld van om en bie viefdoezend gulden om zien zoaken behartegen te kinnen. 
Noa d’oorlog mos e boudel weer overdroagen aan de Vries of zien aarfgenoamen. Hai pebaaierde 
soam mit zien vraauw en drij opgruiende kinder aargens onder te doeken. t Was beder dat ok Roulf nait 
wos woar e zoch verstopde. Dit schrieven was deur baaident taikend op 9 september 1942. Aigendoms-
pepieren wazzen veurzain van n zulfde braifke en n aander begelaaidend schrieven aan Bakker over-
haandegd.  
 
t Stel was slim benijd, wat der noa d’oorlog van dizze overainkomst terechte komen was. Internet is ge-
willeg, mit dij verstaande, dat t nait laank duurde of Jan en An wozzen dat femilie de Vries nait terogge 
komen was. Op heur schoeledres wazzen ze deur verroad in griepgroage haanden van movven komen 
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Handtassie 
 
Mien vraauw dij het ain handtassie 
dat is ja nait zo roar  
Dat ze nog gain rugpien het 
vroag mie òf hou speult ze t kloar 
Jan rap en zien moat 
van alles zit der in 
Ik heb lest ais ainmoal keken 
ik snap nait hou of t kin 
 
Verbanddeus en ain leverworst         
Ain fietsbel vast aan t stuur 
Vlès wien mit drij gloazen 
Augurken in t zuur 
Ain klain gereedsschapkissie 
n kouvout en stok taauw 
En wat peper en wat zolt 
t Is heur gaauw te flaauw 
 
 

Laptop en ain fotobouk 
Mor wel van t hail gezin 
En twijhonderd lözze euro’s  
Want zai is nait van de pin 
Ain poar reservelampen 
As t plots moal duuster is 
En as dat nait helpt vaar keerzen 
Want nee, zai gript nait mis 
 
En as ik zeg ain! handtassie 
Dat is ja hail nait woar 
Mie dunkt zai het wel datteg 
zo almoal bie mekoar 
Zie nemt ze mit aan aarm 
Over scholder of op rug 
Ze paast ze aan bie heur gemoud 
zai wizzelt nogal vlug 
 
Ie hebben t nou in de goaten 
Ik kin nait zunder heur 
Den heb k gain zaalf veur d'handen 
Of nije klinke veur op deur 
Schone zòkken, zunder goaten 
Sukkeloa, mien sleutelbos 
Mien vraauw zunder handtassie 
Zol nait waiten wat ik den mos 
 
Klaas Beikes 

en noa n kört verblief in Westerbörk noar Auschwitz brocht. Doar wazzen ze kört noa nkander in rook 
opgoan.  
Roulf Bakker har mulderij al vlöt van d’haand doan. Ok t hoes van Ben har e verkocht. Senten zel e 
wel broekt hebben om in n wat grotere ploatse n autobedrief te begunnen. Zoaken gingen om schien-
boar veur de wind, den zien noazoaten wazzen in t trötse bezit van n twijtal geroazjes. Dik zesteg joar 
noa dizze sloten overainkomst kon gain mens meer verhoal moaken op aarvenis van waailen Benja-
min de Vries. Of zellen zoch nooit femilieleden meld hebben? Woar zellen dij aigendomspepieren ble-
ven wezen? Zel ol Roulf dij meschain moudwilleg verdonkeremoaand hebben? Wel zel t zeggen? Was 
Roulf nou wel of nait ain van dij lu oet oorlog, woar premier Balkenende in Jeruzalem zien ekskuus 
veur aanboden het. Lu dij toukeken hou heur mit-Nederlaanders wegvoerd werren, meschain om net 
as Roulf der beder van te worden. Hou n mens t ok wendt of keert, t blift n stokje onverteerboar verle-
den. 
An en Jan hebben koezen wiezelk op nkander holden. Alleneg zien en heur olden waiten van dizze 
verstopde braif. Elks vond t mor beder nait in dizze stront ruiern te goan. Per slot van reken kinnen 
noazoaten Bakker ja niks doun aan t fait, dat heur voader en grootvoader zoch nait aan òfsproak hol-
den het. Zel e der gelokkeger van worden wezen? 
Meulen bestaait nait meer. Is joaren leden deur bliksem trovven en tot grond tou òfbraand. t Hoeske is 
n poar moal in aander haanden over goan. Leste aigenoaren binnen mensen oet t westen, dij t haile 
zwikkie òfbroken hebben. Nou staait der n nijemoods herenhoes. Noast deure haangt n bord mit do-
arop ‘Antiek’. Zollen dij westerlingen aalmoal femilie van nkander wezen?  
Of t tussen Jan en An nog wat worden is? k Heb der op heden niks over heurd. 
 

Roel Sanders 
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Ain rockband nou van slag 
Weer ain held uut tied 
De Fender kin nou aan de wilgen 
Ditmoal verloor hai de stried 
 
De blonde moanen op t ritme 
Marshalls as muur achter hom 
Strak het geluud, gain noot verkeerd 
Speulen zo as allind hai dat kon 
 
Strakke jeans en niks gain poespas 
12 moaten blues meer huifde nait 
d'Eerste akkoorden waren genog 
Ain en aal herkenboarhaid 
 
Nooit staait hai meer op de bühne 
Speuld het hai zien leste intro 
Ons blieft de muzikoale herinnern 
R.I.P Rick Parfitt Status Quo 
 
Klaas Beikes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Mondscheinsonate 
 

t Licht van d'ondergoande zunne kleurde de stille koamer. Gerda keek noar de pluusters dij in t licht 
zweefden. d'Ain noa d'aander verdwenen ze oet t zicht. Net als minsen, docht ze. Eerst heur baaide 
olders en, veur n haalf joar, Erik. Ze haar nait dacht verder te kinnen mit heur leven noa t bericht van t 
verongelukte vlaigtuug. De leste stroalen van de zunne smokten de pioano van neutenholt. Wat haren 
ze der voak soam op speuld. Zai en Erik. Heur laifste meziekstuk was Die Mondscheinsonate. t Wuir 
speuld dou ze mekoar veur t eerst zagen. 
Ze kwammen mekoar tegen op t terras tiedens n meziekoavend bie de wonen van heur olders. Hai 
was loat en zai kwam net noar boeten. Dij eerste oogopslag! Dij eerste kennismoaken, dou de tonen 
van de meziek om heur tou dwarrelden. Op dat mement haren ze t aalbaaide waiten. 
Heur blik vuil op de pioano. Noa de dood van Erik haar ze nait meer speuld. Zol ze t aankinnen? As in 
n dreum luip ze noar t instrument. t Lag nou in t haalfduustern. Ze dee t licht aan en sluig de klep 
open. Heur vingers streelden de toetsen. n Huil groot verlangen kwam in heur op. Ze ging zitten op de 
kruk en speulde asof ze nooit stopt was. Heur linker haand dee n greep in de meziekstander: Die 

Mondscheinsonate! Asof t zo wezen mos. Zachies speulde ze d'eerste moaten. Langzoamaan dudel-
ker en vaster. Opnij luipen de troanen heur over de waangen. De tied leek stil te stoan. De tonen 
dwarrelden deur de koamer en vonnen heur weg deur t open roam op dij moanlichte oavend. 
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Boeten leunde n hoaveloze zwaarver tegen de mure. Zien aandacht wuir trokken deur de prachtege 
meziek. Herinnerns aan vrouger spuilden deur zien gemoud. Hou voak haar hai, in betere tieden, nait 
optreden. Grode concerten haar e geven, mit uutverkochte zoalen.  
Gainaine wos woar Berthold Werner bleven was. Hai was as van d'eerdbodem verdwenen. In t zaach-
te moanlicht dronk hai de meziek in. Wel speulde doar? Wel was in stoat om hom zo te roaken? De 
leste tonen sturven vot. Hai wachtte of der nog meer kommen zol. Moar t was al beurd. Hai huifde nait 
te wachten op meer. Hai wos wat e wol. In zien buutse grabbelde hai noar n poar senten veur de tele-
foon. Hai kwam trugge! 
 
t Grode concertgebaauw was tot de nok vuld mit mezieklaifhebbers. Ook Gerda was onder de gasten. 
Ze was bliede om weer de moud te hebben om uut te goan. t Pergram ritselde in heur haand. Ze keek: 
Die Mondscheinsonate! 
Berthold Werners handen sluigen d'eerste akkoorden aan. De meziek trilde deur t hoge gebaauw. Ont-
roerd zat Gerda op heur ploats. Ze keek noar de lege plek noast zuk en ze miste Erik …  
n Doavernd applaus klonk op. Berthold Werner was echt trugge. En dat deur de meziek op dij moan-
lichte oavend. 
Zie hebben t nooit van mekoar waiten. 
 
Jil Wildenga 

(Omtoald uut Levensfase 10: Golven der Levenszee) 
 
 

De veurdracht 
 
Zo as ze doar ston, 
fier en rechtop, 
beweginkjes ien heur bainen, 
gain enkele schroom, 
puur uut de kop, 
konsentroatsie 
tot ien de tonen. 
 
Hou ver ze al was 
in heur nevelge geest, 
bie veurdrachten 
leek ze aanwezeg. 
 
Hou klonk heur ontzag 
ien de stem van de hoan 
veur de hond 
ien twijsproak sproken, 
trefzeker heur ogen 
dij ien t daipst van heur rol 
schril hèn en weer bewogen 
 
tot t aal mooier 
veurdroagen end 
woar ze langzoam 
veurover bogen 
veur de touschaauwers 
langs kwam sloepen, 
stil de hoan 
ien zien hok lait kroepen. 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel 
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Wotter 
 
        k Vroag mie òf, hou begun je ien vredesnoam n verhoal  
        over wotter? Gewoon begunnen? n Minsk bestaait vol 
        gens lu dij t waiten kinnen oet sikkom 70 % wotter, da's  
        op zuk aal n nuvere plomp. k Verzoep nou aal zowat ien  
        t verhoal, veurdat eerste regels goud en wel op papier  
        stoan! 
 
k Bin 77 joar leden op t wotter geboren, noa da'k eerst ook aal n poar moanden ien t vruchtwotter rond-
sparreld haar (mor dat heb k noatuurlek van heuren zeggen). 
Mien voar was schipper en zodounde het wotter van kiends òf aan altied n grode rol speuld ien mien le-
ven. Damsterdaip zol joe aiglieks veul beter as ik vertellen kinnen hou voak of dat ik doar wel nait ien 
kukeld bin. Sloten wazzen voak net even braider as wat ik òf springen kon, dus hail voak kletsnadde 
zokken en dus op koop tou n pak laiter mit maddekopper van moeke. k Woagde t nait om t op n liepen te 
zetten, want din kon k ter n driezel om oren overhèn kriegen.  
As k dörst haar kreeg k gain cola of sinas, mor pompcognac. k Gaf n poar zwingels aan pomp, din han-
den tegen mekoar aan as n koemke en gaauw leegslobbern. We haren nog gain laaidenwotter.  
As kwoajong mog k aibels groag visken en muik miezulf n hengel van n laange tak, dobber van n körk 
mit n stòkje der deur, t snoer van staark naaigoaren en t hoakje van n krombogen knopspèl. Voorntjes dij 
k vong, ging mien opoe zo deurbakken dat je ze mit groat en aal opeten konden. Lekker knapperg dat t 
was, as k der aan denk, lopt t wotter mie nog ien mond. 
t Was bie ons zeker gain vetpot en van zakgeld kriegen was dus haildaal gain sproake. Veur n koartje in 
t zwimbad dus ook nait, mor n hail enkele moal gingen ollu op n waarme zummerdag mit ons op fiets 
noar n hail klaain stukje strand in Delfziel. Dat was veur ons mooiste dag van vekaanzie! We konden aan 
overkaant van t wotter Duutslaand liggen zain. Poltern, mekoar mit zaand gooien, schelpkes zuiken, 
zandkestailen baauwen en nait te vergeten, we kregen n wotterijsco veur n kwattje! n Zwembroek haar k 
nait, mor t hemd wer mit n poar grode steken in t kruus aan nkander naaid. 
We haren ook n kraanteloop woarvan opbrengst ien hoesholden bruukt wer. Onderwegens mit kraanten 
heb k n moal pebaaierd om zo haard te fietsen da'k volgens miezulf makkelk over sloot hèn vlaigen kon, 
mor k verdween mit fietstazen vol kraanten en aal onder t kreus. 
Tegenover ons schoul in Ten Post was n daipke woar n haile bult boomstammen ien dreven veur n 
holtzoagerij van firma Stainbaargen. Doar gingen we steevast veur en noa schoultied boomkelopen. Zo 
vlug as meugelk over dij stammen runnen en dreug aan aander kaant zain te kommen. Konst der op 
wachten dat we der voak òfgleden en as n verzopen kat noar hoes stuurd werden. En zo wer je op n 
duur groot mit sloag, valen en opstoan! 
 
Dat wotter ook hail verwoestend tekeer goan kin, hebben we zain ien feberwoarie 1953: De verschrikkel-
ke wottersnoodramp in Zeeland. 
Dou k zeuventien joar was, wer k in t Engelse Kamp in Grunnen goudkeurd veur militaire dainst. Zo 
kwam k terecht bie t Korps Mariniers, t keurkorps van de Marine. (Ter land, ter zee en in de lucht.) Eerst 
vaier moand n oplaaiden in Doorn en doarnoa n amfibie-oplaaiden in wat dou nog Nederlands-Nieuw-
Guinea haitte. Doar was tiedens de dreuge moesson t wotter op rantsoen, en dat was beslist  gain pret-
je! Sums op petroelie maiken we zeewotter drinkboar, mor t smaik vies en stonk noar chloor. 
 
k Was voak en veul op t wotter en al kon k ook zwimmen as n wotterröt, mien zwemdiploma's heb k 
joaren loater hoald in t zwimbad Eekeburen in Oldekerk. A, B en C op ain dag. 
Tot mien 72e bin k nog verslingerd west aan windsurfen op t Lauwersmeer, mor k dou t nou wat kaalmer 
aan. k Zing in t shantykoor Oosterstörm. De surfspullen heb k aan klaainkiender geven. 
 
Joop Klompien 
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Boas en zien Honden 

(Noar n foabel van Aesopus) 

 

 

 

 

 

 

t Haar boer al tiedstieden tegen zeten en nou dat t dik winter was mit veul snij en ies, was alles vroren. 
Hai kon der hail nait meer oet kommen en etendrinken hoalen. Dou t eten apmoal op was, slachtte hai 
eerst schoap en doarnoa sik. Dou e dij opeten haar, was t nog gain deu en onnaaierde hai dat os der ook 
aan leuven mos. Mor ook os opeten mouk nait dat t weer beter wer en boom van vlaaisvat kwam vannijs 
ien zicht.  

Boer zien honden zagen t aankommen en zeden tegen nkander: ‘t Is tied der vandeur te goan, van as 
boer zulfs zien os, dij aal t waark veur hom dut, nait spoart, hou kinnen wie din verwachten dat e ons wel 
spoaren zel?’ 

 
Ain dij zien aigen femilie min behandelt as t tegenweert, kin nait op vertraauwd worden. 

 

Nane van der Molen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo’n olle kerel 
 
t Heugt Gezienus nog goud dat ol buurman, dij ondertied al zo’n negenteg is, n moal tou appelboom oet-
kledderd is dou dij viefensesteg was. Haar bain der bie broken. Haile buurt proatte der over en oordail 
was west dat zo’n ol kerel nait meer ien appelboom thoes heurde. Gezienus zien ollu haren der as vatte-
gers ook zo over docht, dou. 
 
Dou hai noa zien traauwen op kaalverkaamp zulf n appelhof aanpoot haar mit jonge appel- en pereboom-
kes haar e doar nog wel ais aan docht. Zol hom toch nait gebeuren mouten as bomen groot waren en vol 
zaten met appels en peren dat hai ook zo te laand kommen zol. Mor hai was ja aaltied veurzichteg, docht 
e, en zo’n voart zol t din wel nait lopen en boetendes waren ie der ja zulf bie. 
Mor dou boomkes groot waren en der appels en peren aan zaten, was t toch n moal sikkom verkeerd go-
an. Haar op trap stoan op bovenste tree, dou ain poot van trapke votzakt was ien grond. Hai haar hom 
nog krekt aan n tak vastgriepen kind. Hai haar niks tegen Geesje zegd, mor doagen dernoa wel slim veul 
spierpien had. Ien tied was e ook wiezer worden en nou kwamen poten van trap haitied op n plaank te 
stoan. Zo kon e rusteg wieder zien emmers vol peren en appels plukken. Overaal sleepten zai tazzen vol 
fruit mit noar tou en elkenain was aaltied wies mit zien roodkokende stainpeerkes en dikke goldrenetten 
veur appeltoarten bakken. 
Dou wer t vannijs haars en mit haars kwamen störm en wiend vanzulf. n Moal, begun november, haar t 
slim störmd en bloaren waren dij haars vroug van bomen òfvalen. Doags noa störm was Geesje aan t 
blad hemmeln goan op platdak boven keuken en Gezienus haar nog zegd, dat zai goud oetkieken mos 
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dat ze nait omdeel valen zol.  
‘Och’, haar zai zegd, ‘Doe waitst toch wel da‘ k aaid veurzichteg bin?’ Dat was ook zo. Geesje haar blad 
van dak òfveegd en dou zai weer ommeneden kommen was, haar zai ook waark veur Gezienus had. ‘ 
Doe mos mie dammee bloaren nog even tou krimp oethoalen’, haar zai zegd.  
Gezienus vot mor op slovven noar boven tou. Geesje haar nog roupen dat ter ook weer nait zo veul 
hoast bie was en dat hai eerst slovven oet doun mos. Mor Gezienus kroop mit slovven aan op dak. 
‘Deur stroeve zolen van slovven kin k makkelk bie dakpannen omhoog kroepen’, haar hai zegd. Ien 
krimp lag veul blad en dou hai dat ter oethoald haar, mos e ommeneden. Mor nou was t n hail aander 
verhoal. Ien krimpgeut waren stroeve zolen van slovven nat worden en zo glad as snöt. Hai haar hom 
mor goud aan dakgeut vastholden. Dou mit ain gladde zool op pannen … mor hai haar vout nog nait op 
gladde paan zet of doar was e al hin gleden en eer e t wis, haar e ondersteboven aan geut hongen mit 
ain vout onder onnerste pannen van veurdak en hangend aan baaide handen aan geut van t veurìnd. 
En doar hong hai. Votdoadelk was t verhoal van ol buurman, dij te appelboom oetkletterd was, hom 
deur kop hin schoten. Vout dee wat zeer doar onner paan en paan optillen mit dij vout wol nait. Op t 
leste kon e hangend aan ain aarm, mit aander haand dakpaan doar vout onner vaast zat wat optillen en 
zo kwam e vrij en kon e hom op kont bie pannen deel glieden loaten op plat dak. 
Dou hai weer ien keuken kwam, haar e zegd: ’t Is oplöst heur, krimp is schoon, mor ankommend joar 
roup k der n jongkerel bie om kerwaaike te doun. Mie wordt t gevoarlek zat’.  
Geesje zee: ’Joa, t ging der doarboven orreg om weg, heb k wel heurd, mor k bin blied dat bloaren der 
oet binnen, zodat ter gain lekkerij kommen kin.’ 
 
Aanderdoags haar Gezienus min lopen kind, haar last van vout had. Dij zel wel wat kneusd wezen, 
haar e docht. Dou ol buurman even aan kwam, haar dij Gezienus vroagd wat of ter loos was mit vout. 
Gezienus haar wat mommeld over oetglieden en zo over natte bloaren.  
Ol buurman haar hom slaauw aankeken en hom vroagd: ‘Wastoe guster aan t gimmestieken aan geut?’ 
Hai haar t mit stomhaaid aanschaauwd vanoet zien sloapkoamerroam, zee e, en tegen zien vraauw 
zegd dat Gezienus hou oller hou gekker wer en nou al op kop aan geut hongen haar. Geesje wis nait 
wat dij heurde en het nog n zetje wat noaprutteld. 
Joar dernoa het Gezienus kerwaaike oetbesteed aan jonge garde. 
 
Nane van der Molen 
 
 

 

t Zolt van de zee 
 

Ik roek t zolt van de zee 

 

Zai het duungras 

Dat muiteloos 

 

Metboegt  in de wind 

 

En eefkes, 

Huil eefkes moar, 
 

Vuil ik mie weer 

n Vaaileg kind 

 

 

Bert Weggemans 
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Kovvieveziede 
 
    Veur in grode hal van t verzörgenshoes staait vraauw Smit mit heur grode tas 
    in haand            
  
    As k bie heur stoan goa zeg k: 'Goa je vot?' 
    'Joa, mor hou waist doe dat?'' Vraauw Smit veegt ais mit buusdouk om mond 
    tou. 
    't Is ja wonsdag, din raaizen joe aaid noar joen ollu tou toch, kovvieveziede zeg 
    ie voak?' 
    Vraauw Smit lopt bie mie vot en is mie ja glad ontkommen. Tas is nou deur ain 
of aander op n stoul deel zet worren. In ainmoal zugt zai mie weer stoan: 'Doe ook vot?'  
k Schudkop noar heur. 
Heur tas staait weer op grond. Open ook nog wel. Wild is zai aan zuik, aal ligt hinter en twinter. 
'Binnen joe wat kwiet?' vroag k heur. 
'Mien pon is vot, dij mout mit noar mien pa en moeke tou.' 
k Help heur mor wat mit t zuiken, swait lopt ol van kop òf.  
'Zellen wie soam n kop kovvie drinken goan?' 
'Doe denkst toch wis nait dat k gek bin, mien pon is der ja nait.' Dat is zo, dat haar k zulf ook ja oetfi-
gelaaiern kind. 
Mien waark wacht en k bin bezeg in rekreoatsiezoal. Aiglieks bin k vraauw Smit oet oog verloren. Zai is 
zo voak op pad noar heur pa en moeke. Dat is veur ons gain nijs. Aal doag wel. Snommerdoags zai k 
heur lopen in hal.  
'Zo, joe ook weer thoes?' vroag k. 
'Hou weer thoes, bin k vot west din?' Om vief uur gaait vraauw Smit aaid n stoetje eten, mit n aner kob-
bel lu van t hoes. 
'Hou is mit joen ollu?' vroag k. 
'Joa man, k kon mit ain mitrieden, dij gong mit peerd en woagen op Slochter aan.' 
'Dat is n end vot,' zeg k. 
Mit stoetje in mond en kees onner heur taanden was vraauw Smit lekker aan t kammeln, mit n verhoal 
woar ie gain kees van eten kinnen. 
Boudel aan t oproemen van eterij, lopt vraauw Smit vol mit zenen hin en weer. 'Binnen joe wat kwiet?' 
vroag k. 
'Taande Trien zuik k, mien moeke zee dat dij hier touhil, en as mien moeke dat zegt is dat zo.' 
Wie goan soam kieken op dij grode bord mit noamen, gain taande Trien. 
'Woont zai hier wel din, t kin wis ook in n aner hoes weden vanzulf.' 
Doar haar vraauw Smit gain sekonde aan docht. Zo bringt vraauw Smit heur doagen deur. Sums en 
din spoor k ook nait, want rusteg mit heur proaten geft vree veur heur denk. 
 
Aanderdoags speult haile film zok weer òf. k Duurf heur nait vroagen noar pon. Din zal ze wis tegen 
mie zeggen: 'Bist doe dien pon kwiet, wat n slichtmuts bist doe ja.' n Laif minsk dij verward heur leven 
leeft. 
 
Anna de Vries-Maarhuis 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

Bezinnen 

 

 

 

 

 
 

n Beetje meer bezinnen,                                                                                                                                                                                                                                      
en op joezulvens vertraauwen.                                                                                                                                                                                                                                
Mit zo’n blik noar binnen.                                                                                                                                                                                                                                   
Kin je grode dingen baauwen. 

 

n Beetje meer bezinnen,                                                                                                                                                                                                                                 
en n beetje meer verstoan.                                                                                                                                                                                                                                   
Je kinnen der veul mit winnen                                                                                                                                                                                                                                
en mit mekoar bruggen sloan. 

 

n Beetje meer bezinnen,                                                                                                                                                                                                                                      
neem doarveur ais de tied.                                                                                                                                                                                                                                
Wait n aander ais te minnen,                                                                                                                                                                                                                        
din krieg je n bult ellèn aan zied. 

 

n Beetje meer bezinnen,                                                                                                                                                                                                                                      
as elkenain dat nou ais dee.                                                                                                                                                                                                                             
Wat konnen wie de wereld din ontginnen,                                                                                                                                                                                                          
din haar elk n gelokkeg stee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tied 
 

Vlug vergaait de tied …                                                                                                      
van uur noa uur en dag noa dag.                                                                                              
Gaf t bliedschop, leed of spiet,                                                                                             
en troanen van verdrait of n laag. 

 

En uur noa uur …                                                                                                             
vergoan zo, joar noa joar.                                                                                                   
De wiezers draaien gestoadeg en sekuur,                                                                                      
en wat was, is nait meer doar. 

 

De tied vervlogt …                                                                                                           
as wind dij deur de bomen waait.                                                                                             
Tied dij nooit ais logt,                                                                                                     
zo as dat ook mit ons leven gaait. 

 

Mens en tied zo t hait,                                                                                                      
is mor van tiedelke duur.                                                                                                    
Mor d'aiweghaid …                                                                                                            
dij kent tied nog uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soam op 
 

As veur die kieken die baange moakt                                                                                          
en noar achterom rakst doe van slag                                                                                          
kiek din noast die, want doar stoa ik                                                                                        
ik loop mit die op, deur dun en dik                                                                                          
as t neudeg is snachts en overdag                                                                                            
want t levenspad is nait veur elk volmoakt  

 

Trijnko Pelgrim 
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Elk zien woarhaid 

 

Mit e leugen  
Heb ik mie  
 
Noeit zo zeer 
Dounde holden – 
 
De waarkelkhaaid 
Woarien elkenain 
 
Zien aigen  
Woarhaid zigt 
 
Is mie al 
Stoer zat 
 

 
Bert Weggemans 
 
 

Hou ik mie vuil 
 
Hou ik mie vuil, 
Vragstoe, hou t 
 
Mit mie gaait, 
 
Nou, astoe t 
Per se waiten wilst: 
 
Zo veul minsken heb ik vergeven 
Veur wat ze mie aandoan hemmen, 
 
Veur t aangedoane verdrait – 
 
Allenneg miezulf vergeven, 
Dat lukt mie nait 
 
Bert Weggemans 
Inspiroatsie: Kiki Leenmans, Sotto Voce (uit: Verge-

zichten en Gezichten) 1954 

Voader dichter en dochter muzikant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ien 1971 schreef de beroemde Grunneger dichter Jan Boer ien t Nijsblad van t Noorden: ‘Dij behoufte 
om volledeg mens te wezen, om joe oet te leven ien n vrije gedachtenwereld, dat is de spil van Lerus 
Roelofs’ dichterschop.’ 
Lerus Roelofs haar aal ien 1957 debuteerd mit de dichtbundel Störmlicht. Ien totoal bennen aacht 
dichtbundels van Roelofs op Grunneger toavels kommen. Summege bundels bennen opklanderd mit 
lino’s van Jan Beins. Lerus Roelofs het ook n zetje dail oetmoakt van redaksie van tiedschrift Dörp en 

Stad, dat van 1949 tot 1971 oetkommen is. 
Elerus Feiko Roelofs (1917-1997) waas jurist en doarnoast dichter ien t Oldambtsters. Hai begon aal 
jong mit t dichten; ien zien middelboare schoultied, op Rieks HBS op Troapel. Net as bie Vloamse 
priester-dichter Guido Gezelle haren Lerus Roelofs’ gedichten haalftied n mystieke of religieuze ien-
slag, waas noatuur n trugkerend thema en komt ter veul alliteroatsie ien veur. 
Ien Twee eeuwen Gronings. n Golden toal staait op blz. 121 n veur hom representatief gedicht: Traain-

raais.  
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Maaike Roelofs is ain van Lerus Roelofs’ vaaier dochters. Lichtkaans dat Maaike de muzikaliteit van 
heur voader mitkregen het. Hai waas n goie amateurviolist. t Haile gezin Roelofs waas altied slim be-
trokken bie kokse kerk.  
Mit heur zusters speulde Maaike voak ien dainsten. Op n keer werden ze vroagd om mit te doun aan TV
-dainsten, dij opnomen werden op 't Zand ien de Amerfoortse Xaveriuskerk. Voader Lerus dee ook mit. 
Maaike speult nou aal n hail zet as professioneel cellist ien verschaaiden barokorkesten. Ze waas o.a. 
lid van t ensemble Mirac mit Marjolijn van Roon, doar ze n cd mit opnam. Noast klassieke- en barokmu-
ziek holdt Maaike Roelofs ook van aander meziekgenres. Zo speult ze bevubbeld mit ien Novaya Shira, 
n groep rondom Shura Lipovsky. Dizze groep brengt traditionele jeudse meziek ten geheure. Noast 
heur konsertpraktiek geft Maaike Roelofs privéles aan hoes ien Amsterdam en is ze as docent verbon-
den aan de Zeister Muziekschoul.  
 
        Lienen aan Locht  is n gedicht van Lerus Roelofs oet 
        de bundel Tussen tied en altied en nou is der ook n trio 
        dij zo hait, mit Maaike Roelofs (zang, gitaar en cello), 
        Martha Roelofs (zang, contrabas en pioano) en Adrie 
        Oosterling (zang, akkordeon, indisch harmonium en  
        pioano). Dit trio speult n hail gevarieerd repertoire van 
        Brel tot Hildegard Knef, van De Dijk tot zulfschreven 
        Zeeuwse balloades.  
        Maaike het n een seleksie moakt oet heur voaders ge
        dichten. Dij het ze deurstuurd noar componisten, dij  
        heur voader kend hemmen en op heur beurt hemmen 
        zai kozen oet Maaike’s keur. t Gedicht Lienen aan Locht 
        is veurheer deur Grunneger groep Törf aal n moal op 
        muziek zet en oetvoerd.  
 
        Zo as ie op 22 december 2016 aal ien t Dagblad van het 
        Noorden lezen konnen, is de Stichting Lienen aan Locht 
        opricht. Dizze stichting wil noast t Nederlandstoalege 
        luusterlaid ook t Grunnegstoalege luusterlaid promoten.  
        Hans Kusters, muziekoetgever en producer (Hans Kus-
ters Music) oet België, dij Maaike zingen heurd haar ien Lienen aan Locht, kwam mit t veurstel om n 
spaigelploatje te moaken. Bie de cd zel ook n koppel van Lerus Roelofs zien gedichten ien n biegoand 
boukje verschienen. Spaigelploatje en boukje worden ien april oetbrocht. 
 
Behaalve noar t veujoar is der is dus nog hail wat om noar oet te kieken! 
 
 
Jan Sleumer 
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Zulf doun 
 
    Kleperdeklep, gaait braivenbus. Der is post en Hinderk lopt noar gaang om t te 
    pakken. t Is mainst rekloame, mor der zit ook n braif veur Hinderk bie van  
    Bevolkingsonderzoek Noord. Verrek, denkt Hinderk, wat mouten dij van mie? 
    En terwiel dat e terug lopt noar koamer begunt e braif open te scheuren. 
    Triene kikt op en vragt: 'Zit ter nog wat bie?' 
    Hinderk gromt wat onverstoanboars, laangt heur de stoapel rekloame en gaait 
    wieder mit braif lezen.  
    t Komt der op deel dat ze bezeg binnen mit n onderzuik noar daarmkanker, mit 
de vroag of e doar wel aan mitdoun wil. t Huift nait en as e echt bezwoar het, den kin e dat aangeven, 
mor loat e niks van hom heuren den kin e der op reken dat der mit n week of vaaier n enveloppe 
bezörgd wordt mit n testpakket der in. Mit dit testpakket kin e wat ontlasten òfnemen en opsturen. 
Hinderk leest dat apmoal en trekt n bedenkelk gezicht. Omruiern in aigen stront liekt hom no nait echt 
t mooiste veuroetzicht. Onderzuik op zuch is niks mis mit mor ….  
Triene het intied de stoapel rekloame deurstruund op zuik noar koopjes dij muite weerd binnen. 
Inainen zegt Hinderk: 'No moust toch ais luustern, Triene,' en hai begunt braif veur te lezen. 
Triene legt rekloame opzied en luusterd aandachteg. As Hinderk kloar is mit veurlezen zegt ze: 'Dat 
liekt mie n slim goud ding tou. Waist nog van taande Derkje, dij zo maal oet tied kommen is omdat ze 
pas loat ontdekten dat ze daarmkanker haar?' 
'Joa dat wait k nog best, dat was n male tied. Mor da'k der no op zit te wachten om in aigen stront om 
te ruiern?' 
Triene schud kop ais van verboazen en zegt: 'Is dat no aal woarst baange veur bist?' 
 
Vaaier weke loater ligt der n paarsege enveloppe op deurmat van Bevolkingsonderzoek Noord, woar 
mit dikke letters ‘ZELFAFNAMETEST’ op staait. 
Shit, denkt Hinderk, t mout no echt weden, en begunt instructies te lezen. 
t Vaalt hom op dat bruukte toal nogal simpel opsteld is. Bievubbeld noa t woord ‘ontlasting’ staait der 
tussen hoakjes nog ais achter ‘poep’. Ze mainen zeker da’k onneuzel bin, denkt Hinderk, dij intied vol-
ledeg op högte is van hou en wat. Mor veur d’oetvoeren het e nog wel n probleem: De ontlasting 
(poep) mag nait mit wotter of urine in aanroaken kommen. En zai hemmen twij daipspuilers en gain 
vlakspuilers as wc’s. Dus n grode bodschop gaait regelrecht de plomp in en dat is no net nait bedou-
len.  
'Triene, kinst mie even helpen?' roupt Hinderk.  
'Wat is der den?' vroagt Triene. 
En Hinderk verteld heur van t probleem mit betrekken tot t zulf testen van ontlasting (poep), wat of e 
der mit aan mout en laangt heur de gebruuksaanwiezen.  
In tied dat Triene aan t lezen is, schait Hinderk inainen n herinnern in kop van joaren heer oet heur 
jonge, neum t mor rusteg wilde, tied. 
'Waist nog van dij verjoardag bie Gerrit en Anna in n Daam? Wat we doar oetvreten hemmen huif je 
tegenswoordeg nait meer te doun.' 
Triene kiekt op van t lezen en trekt n zoer gezicht. Ze het onmiddelk deur woarover t gaait. 'Joa as dag 
van guster, joe wollen Derk van Antje n hak zetten, mor t pakte verkeerd oet. Wat n konsternoatsie gaf 
dat, mor wat wil je ook mit kirrels dij n smak draank achter koezen hemmen.'  
'Joa, waist t nog?' zegt Hinderk, 'wat was dat n boudel nait, haikes haikes toch.' 
En baaidend dreumden vot noar ver vervlogen tieden. 
 
Wat was t geval? Derk van Antje, baaidend goie vrunden van heur, verrekte t om bril omhoog te doun 
van wc as e mos plazzen. Hai was wat loi aanlegd zeg mor. En as der n feestje was of Derk was 
woaraarms op bezuik den mos altied, op zien minst, wc bril schoonmoakt worden as Derk hèn west 
was. En dat gaf elke moal weer kwoaie vraauwlu, zeg mor. Mor Derk trok zok der waaineg van aan en 
dee zo as e t dee. Hinderk en Gerrit wazzen der zat van en haren oetdocht hou Derk terug te pakken. 
Ze wazzen op t idee kommen om vlak veur dat Derk noar wc gung – hai gaf dat altied aan deur te 
zeggen dat e pizzen mos – gaauw noar wc te goan en de pot òf te dekken mit versholdfolie. Je waiten 
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wel, dat deurzichtege plakplastic. Zo zol hai de boksem goud nat kriegen en zok wel n twijde moal be-
denken om bril nait omhoog te doun. was t idee. Gerrit zol hom den aan proat holden en Hinderk zol 
wc òfplakken. 
Zo zegd, zo doan en dou t zo wied was, gung Hinderk snel, via keuken om plastic te pakken, noar wc 
om t spul over de pot te spannen. Gerrit dee zien best om Derk aan proat te holden. 
Dou Hinderk kloar was, luip e terug noar koamer en dat zol t sein wezen om Derk noar wc te loaten 
goan. Mor Hinderk was net koamer in, dou Antje opston en bie hom laangs schoot richten wc! En veur 
Hinderk der ook mor wat aan doun kon, was deur al dicht en gung t slöt der op. 
Nog gain tien tellen loater kwam mie doar toch n kreet oet wc! Antje begon te roazen en te tieren van 
heb ik jou daar, wc deur vloog open en der kwam n vuurrode kop om t houkje dij ruip om Triene en 
Anna. Hinderk wer glad n beetje blaik om kop en ook Gerrit zat nait echt lekker in zien vel! 
 
t Is achteròf apmoal goud kommen en der wer loater, veul loater dat wel, nog haartelk om laagd.  
Derk het tot op dag van vandoage nog aal zulfde kuren dus t het niks brocht, nou ja. 
En dij herinnern moakt dat Triene zegt: 'Zo zelstoe t ook doun mouten, mien jong. n Bultje draaien bo-
ven op n stukje folie net as dou!' 
En dat idee trekt Hinderk no nait biezunder aan. En nou t zover is loopt Hinderk, mit testset en n rol 
versholdfolie, mit lood in schounen noar wc. Veur aal zekerhaid het e al handdouken en verschonen 
kloarlegd in does. Wat toch n gebragel, je mouten der wel wat veur over hemmen, denkt Hinderk en 
loat zok hail zachies zakken.  
 
Jakob Arbeider 
 
 
 
Trump is rebelsk... 
mor dut wat e zegt 
of e doarom n goie is? 
 
Hail aans 
as wat wie tot nou tou 
wend bennen! 
Mooie proatjes 
zunder doaden 
Hou of t wieder gaait? 
Wie mouten t mor roaden! 
 
 
Klaas van Zonneveld 
 
 
 

n Knipoog en mandarijnen 
 
       Al is t al weer n tiedje leden, toch denk ik voak nog an de 
       joaren, dat wie mit ons gezinnechie aan d'raante van Scheem
       de in t veld woonden. 
       Vanoet t centrum mozzen wie wel verhoezen, dou discotheek 
       The Corner noast ons de deuren opende. Sjonge, wat n la
       waai! Vanòf dij tied was sloapen meer overdag den snachts n 
       gewoonte worden. Op d'bandrecorder kon ik zo de meziek 
       opnemen! 
       Boeten Scheemde haren wie al n n moal of wat n ol hoeske 
       zain an d'Hoanebietersloane en op n gegeven moment zee k 
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tegen de vraauw: 'Wie goan n endje lopen.' Toch ais oetvogeln, docht ik, of dat steegie te koop is. 
Zo zegd, zo doan … Dou wie d'boudel van dichtbie bekeken en achter t hoes struunden, kwam ol buur-
man De Gries aanlopen. Hai was nijsgiereg wat of wie doar te zuiken haren. 
'Och, zomor wat kieken. Zol der wel n nije op magen?' 
'Dat wait ik nait, mor ie kinnen inlichtens kriegen bie Buseman.' 
Gelukkeg haar mien vraauw vanòf heur geboorte in t veld woont in Nij Scheemde en haar ze – noa eerst 
wat sputterderij – toch wel interesse in mien plan. 'Doe hest aaid wat! Mor ja, nog joaren noast dat helse 
keboal wonen is ook ja niks!' 
Wie wuiren t ains en dat dee mie deugd! Op noar Buseman … d'Aigenoars wazzen femilie van hom en 
noa laank over en weer bellen en proaten, kon k t stee n joar loater. op noam kriegen. Dou kwam t echte 
waark. Gemainte wol nait zo as ik en ik nait zo as gemainte. Ik wol op t midden van de gekochte vattien 
rou baauwen, mor zai wollen da'k op de fundamenten van t ol hoeske baauwde. k Zel joe n laank ver-
hoal bespoaren … ik kreeg veur tachteg persent mien zin en net veur de kerst in zeuvenzeuventeg kon-
nen wie ons nije stee betrekken. 
d'Eerste nacht gain oge dicht doan … konnen van de stilte nait sloapen! Mor as lutje kinder zo blied, dat 
wie van t lewaai òf wazzen. 
 
Al gaauw kreegve deur, dat der hail wat vogels rond t hoes wazzen. Prachteg! Elke mörn laipen de fe-
zanten over d'loane t veld in. Wiefkes (n stok of tiene) veurop en even loater de mannechies. Zai kwa-
men oet de hoge bomen, veur an d'loane. Aine dervan kreupelde en dat was in onze ogen 'opoe'. Zai 
het nog joaren de roete lopen, en achternoa heb ik voak docht: dij hevve te old inschat! Wieders veul 
muskes, roodborstjes, merels, liesters, kraaien, oksters … k heb zo'n datteg soorten teld. Ook holtdoe-
ven vanzulfs en … spechten! Soavends op t terras heurden wie ze voak hoamern. Klop, klop, klop! 
Op n dag, soavends rond zeuven uur kom ik aanfietsen en staait vraauw mie op te wachten. Vinger veur 
d'mond. Moust doar ais kieken! In d'boom boven sloot zaten drij oelen. Dou ik stoan bleef en noar heur 
keek, deden twije n oge open en geliek weer dicht. n Knipoog, zeg mor. k Haar t idee, dat ze zok wel 
vaaileg vuilden en dat dee mie goud! 
 
Omda'k roemte zat haar, heb k ook nog wat hokken baauwd veur wat hounder en doarnoast n viever 
anlegd veur eenden. k Haar t idee opvat om Grunneger Maiwgies te kweken en k von kwakereenden en 
mandarijneenden ook wel wat om te hebben. d'Hounder en de kwakereenden was gain perbleem. Mor 
de mandarijnen wazzen schienboar van n hogere soort. t Eerste nuske, drij jongen … ale drije gingen 
dood. 
'Moust even noar Kloas Nijland in Nij Scheemde goan,' was goie road van mien moat Maarten. 'Dij het 
zien haile leven al vogels had, ook eenden! Dij kin die wel persies zeggen van hou of wat'. Maarten haar 
geliek.  
Dou ik t aan Nijland veurlegde, was t votdoadelk: 'Joa, dat perbleem ken ik. As der genogt tiekjes in d-
locht vlaigen, is t gain perbleem. Doar happen zai op. Mor as dij der nait bennen wordt t n perbleem! Wat 
ik ooit oetvogeld heb, is meel op d'veren struien. Zai pebaaiern den, dat der òf te hoalen. k Heb der ook 
wel ais hounderkukentjes bie zet. Dij vreten wel oet zokzulfs en d'eendjes kieken dat den òf!' 
 
t Joar der op, haar k bie twij wiefkes vaar jongen! Inmiddels haar k hier en doar al keken, of der in mien 
omgeven aine was, dij n klokke haar te bruien... Gainaine! Den mor n puutje meel hoalen en kieken, of 
dat de deurslag geven kin. Gelokkeg zat dat joar de locht vol vlaigjes en was k t meel nait neudeg! 
Tot mien grote verboazen zwommen ze n poar doage loater apmoal al in d viever! Ik ruip mien vraauw 
omda'k wol, dat zai der ook van genieten kon.  
Zegt ze opains: 'Pak tou! Zai verzoepen!' 
En inderdoad, zai zwommen nait meer mor zakten noar de bodem. Verrek, hou kin dat den, zai kinnen 
toch zwemmen, docht ik. 
'Joa, mor t wotter is nou nog veuls te kold! Doar bennen zai ja nait op berekend!' 
Inderdoad! Dou ik mit opstreupte maauwen de jonkies der oet haar, wazzen zai meer dood as levend. 
Wikkeld in handdouken op n radiator, kwam t leven der endelk weer in. 
'Verduld! Hebben ze genogt te vreten, heb je dit! k Haar ja nooit docht, dat n eend verzoepen kon.' Noa 
n poar joar gelok, heb k ze vot doan. t Bleek dat rötten op eendestront òf kommen! 
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'Hest vast n sloot in de buurt?' opperde Kloas.  
'Joa, vlak achter t hoes. Op n anderhaalf meter van d'viever.' 
'Den dou ze mor vot. Rötten kommen aingoal trogge.' 
t Was nait aans. Mor t muide mie slim. n Joar eerder haar k mien kwakers ook al votbrocht. Dat op 
aandringen van mien dochter … Zai wuiren rebels, as der wat bie heur in de buurt kwam en veuraal 
snachts. Ons dochter kon der den nait van sloapen en gaf aan, dat as ik ze nait vot dee, zai vertrekken 
zol! 
k Was der wel n beetje sneu onder, mor gelokkeg kreeg k der dat veurjoar n kammeroadje bie. n 
Klaain vogeltje mit n schier rood borstke. Hai wupte op t onderenne van mien schop en elke bod as k 
der n spoa grond oet mieterde, zat hai der op kop in om de wurms te pakken! In eerst instantie docht ik 
an n roodborstje, mor dat kon aigenlieks nait. Hai was dikker en nait schichteg. Soavends t vogelbouk 
der bie: was t n grasmus. Haar k nooit van heurd! 
 
d'Hoanebietersloane, n prachteg stee …  
Inmiddels zitten wie al weer vieftien joar boven Jumbo (eerst C1000) en ook doar is t goud toeven, al 
zain wie doar minder vogels en meer mensken. Ook nait verkeerd, mor wel n reden om zo nou en den 
even – mit ogen dicht – trogge te goan en vannijs te genieten van aal dat mooie gevederte! 
 
Klaas van Zonneveld 
 
 
 

De muren hebben oren 
 

Aan t ìnde van de viefteger joaren, acht joar old, haar ik zo 
mien aigen toukomstdreumen. Behaalve da’k mie veurnomen 
haar om stainriek te worden, wol k - ook al zol t eerste veurne-
men in de soep lopen - in gain geval in zo’n klaain aarbaiders-
hoeske as ons wonentje op Komnijsterwieke wonen willen.  
n Paleis of n kasteel was ook nait recht mien bedoulen en 
meschain ook wel n beetje teveul van t goie, mor k haar, zo 
jong as ik was, al voak genog over onze woonsituoatsie 
noadocht en haar - von k zulf - veur dat mement n goud veur-

stel  en n alleszins redelk alternatief voor d’ollu: 
‘Woarom goan wie nait verhoezen noar dat grote hoes aan t daip. t Staait ja toch leeg.’ 
Ik zai mien ollen nog mit grote, verboasde gezichten veur mie stoan. Zai begrepen t dus nait. 
‘Wie wonen hier toch goud. ‘ 
t Lutje hoeske op Komnijsterwieke nummer tiene, insloten tussen stroketonfebriek Aalbion, d’ULO-
school en aanderkaant Pekelderdaip d’Roomse Toren, was heur best noar t zin. Zeden ze tegen mie. 
Om der òf te wezen? Gain idee, mor woarom mien mouder den zo voak over schaive muren en tochte-
ge koamers, dijst nait waarm kriegen konst, zat te kloagen, was mie n roadsel. Ik kon t mie nait begrie-
pen. Zai haren t stoer en mozzen mit heur baaident haard aarbaiden om de schuld op t hoes te ver-
klaainen en d’kinder groot te kriegen.   
Mor zai haren dat deftege, indrokwekkende herenhoes ook ja nog nooit van binnen zain. Ik wel. Mit 
niks in d’wege kon k makkelk deur t kelderroamke binnenkommen. Ik dus dat wel. Bie elk bezuik aan 
dat lege, verloaten hoes vervuil ik van d’aine in d’aandere verboazen. Zulvens zunder meubels en mit 
d’onaangenoame geur van verloatenhaid, dij mie elke keer bie binnenkomst overvuil, oademde t haile 
interieur toch n atmosfeer van veurnoamhaid en riekdom. Dit was nog es wat aans as dat lutje schieter-
ge hoeske van ons mit zien haardketonnen muren.  
Al bie t eerste bezuik, op n verregende woensdag, wie konden ja toch nait boeten speulen en zöchden 
n dreug stee om te schoelen, vuil ons de grote pracht en proal op. Mit ogen op steeltjes zworven mien 
kammeroad Evert en ik deur de grote koamers. 
‘Ain koamer is denk ik wel net zo groot as ons haile hoes.’ t Was n opmaarken van Evert. Hai ston mid-
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den in d’veurkoamer, dij oetkeek op stroate en Pekelderdaip, mit d’aarms oetstrekt as n triezeltoppe in t 
ronde te draaien. Noa n zetje ging e der, doezelg van t veule draaien, bie op de grond liggen. ‘Moust es 
noar t plavvon kieken.’   
Ik ging noast hom liggen en wel n ketaaier laank hebben we aal dij prachtege vörms en versierens aan 
t hoge zolderwaark bewonderd. Dat kon volgens ons allendeg mor deur n kunstenoar moakt wezen. 
Dat ons pabbe zo trotsk was op zien rooie hoanebaalken in d’koamer kon k mie nou hailemoal nait 
meer veurstellen.  
‘Kist hier ook tegen de binnenmuren aanleunen,’ vuil mie op.  Thoes most aaltied oppazen, dast nait 
deur t behang hìngingst. Wie waren muren van bespannen jute wìnd, mit d’Winschoter kraante op d’on-
dergrond en mit n loage behang doarover hìn. As t stiefsel es lösluit, kost zo t olde nijs van joaren leden 
weer lezen. 
Woarom ik mien ollu perbaaierde te overtugen om toch noar dat grote hoes aan t daip te verhoezen, 
haar veural te moaken mit de roemte. De roemte om te speulen. Konst bevubbeld bie d’aine trappe, twij 
meter braid, mit n bochte van vievenvatteg groaden omhoog en bie d’aandere trappe, dij in d’veurste 
hal bie d’veurdeure oetkwam, weer noar beneden. Dat haren wie op Komnijsterwieke nait. Joa, n 
schaive, krakkemikkege holten ledder om op zolder te kommen en woarst bie t beklimmen en t òfdoa-
len dien leven mitschik nait zeker wast. Nait dat we wat op zolder te zuiken haren. k Bin der ain moal 
west. Wat n olde toustand was dat doar bie ons op d’zolder. n Fersounlek dakbeschot haren ze nog 
nait ains. Wat ze wel haren? Tutegoas en op sommege steeën n lapke dakleer. Wat n aarmzoalege 
Van Epscheutenboudel was dat toch bie ons thoes. Konst zo tussen de dakpannen deur noar boeten 
kieken. Ist den roar, dat ik mien olders aingoal en aingoal weer moande om wat meer durf te tonen en 
wat ondernemender te wezen om dat mooie hoes aan t daip in handen te kriegen. 
Mit Evert en Freerk, n aander kammeroadje bie ons van d’wieke, dij ik ook wel es overhoalde om mit te 
goan noar dat grote lege en zo gehaaimzinnege hoes, mog ik groag verstoppertje speulen. Ain moal is 
zuikerij n beetje mishottjet. Veur Freerk tenminnent. Wie haren òfsproken, hai en Evert moggen zok 
verstoppen. Dou ik tot honderd teld haar, zag ik al snel, dat deure van d’wc op rood ston.  

Zat Evert doar? Nee, dij von ik n poar tellen loater, opvolden in n onderkeu-
kenkastje. Weer rechttrokken bedudde ik hom fluusternd, hai mos schounen 
oetdoun. Op hozevörrels binnen we mit ons baaident deur kelderroetje noar 
boeten goan en … binnen Freerk vergeten. Freerk, zo binnen wie loater te 
waiten kommen, haar t noa n haalf uur ook wel zain. Hai haar d’blaauwe te-
geltjes verschaaiden moal teld en was dou tot de konklusie kommen, dat  
z’hom toch nait vinden konden. Mor … deure in t slöt luit zok deur geroup en 

gebölk van Freerk nait verwaiken. Hai bleef haard en dicht. Snommerdoags tegen haalf zèzze, wie za-
ten net n stoetje te eten in d’keuken, kwam Freerks moeke overstuur bie ons binnenvalen. Of wie ook 
wozzen, woar heur Frekie was.   
‘Ik vin hom wel, buurvraauw en ik neem ons Fixie mit as speurhond.‘ Dou’k even loater mit n ontdoane 
Freerk weer thoes kwam, wol buurvraauw mie wel smokken van bliedschop. Dat dij bliedschop mor 
veur even was, mag elkenain dudelk wezen. t Het mie - net as Evert traauwens - wel n haile weke strav
-ve köst, mor sommege zoaken mouten je aksepteren. Zo ook t besloet van Frekie. Hai zol nooit meer 
mit ons noar t lege hoes goan en elke bodschop, klaain of groot dee e wel bie zokzulms in t hoeske in 
toene. As deure doar dicht vuil, konst de boudel tenminnent nog beroupen. 
Twij weke noa dit veurval, op n dunderdag, mozzen we noa t broodeten even zitten blieven. Pabbe 
keek noar ons moeke en moeke keek mit n blied gezicht noar ons pabbe. Dat kon aiglieks mor ain ding 
betaiken, haar ik al wel begrepen. Weer n opvreter der bie. Mor nee, t was dit moal aans. 
‘Zegst doe t of dou ik …?‘ zee pabbe oarzelnd. Dou moeke niks zee, begon hai: 
‘Ik wol joe even vertellen,‘ zee e mit glinsternde ogen, ‘dat wie goan verhoezen. Wie goan noar n nij-
baauwhoes aan d’Hugo de Grootstroate. Hou vinden je dat.‘ 
Zai vonden t aal meroakels. 
‘En doe?‘ zee e tegen mie. 
Ik kon nait aans as onverschilleg mit scholders trekken, want ik haar t nijste nijs gusteroavend op bère 
al mitkregen deur pepieren muren hìn.  
 
Bram Wiekens 
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Boef vongen 
 

'Kloas, wor ais wakker,' flustert Aantje. 
Kloas, dij daip in sloap is, mottjet wat en draait zuk op d'aander zied. 
'Kloas, wor nou toch wakker. Der is aine in ons huus. Ik heur hom beneden in  
koamer.' 
As deur n ieme stoken veert Kloas, in ainmoal kloarwakker, overènde.  
'Hou waist …' wil e begunnen, mor Aantje legt hom gaauw d'haand op de mond, 
zodat e gain geluud uutbrengen kin. 
'Stil,' zegt ze zaachte. 'der is aine in ons huus. Moak nait zo'n keboal, aans heurt 
e ons en ik heb gain zin om aan t mes regen te worden.' 

'Zo gaauw riegen ze joe nait aan t mes.' 
'O nee, hè! Hest dat din nait lezen in t Nijsblad. In Drijbörg het n inbreker n olle vraauw vaste bonden op 
n stoule en heur gewoon d'haile nacht zitten loaten tot aan d'aander mörgen.' 
'Dat is toch hail wat aans.' 
'Stil! Heurst nou zulf. Der is aine in ons koamer. Ik heur t deurtje van t kamnet piepen. Dij haarst doe ja 
smeren zeld.' 
'Gelokkeg dat k dat nog nait doan heb. Nou kinst doe tenminsten heuren dat e piept.' 
'Och, der is eerliekswoar aine in ons huus en doe scheerst mie de gek aan. Doe mainst dat ik mie wat 
verbeel, mor ik heb dudelk aine deur t koamer lopen heurd,' snöttert Aantje. 
'Ik zel wel kieken goan.' Kloas het de bainen al boeten t berre. 
'Neem wat mit, woarst die mit verdedegen kinst, as dij kerel die aanvaalt.' 
Kloas kikt ais in t ronde. Woar vin je zo gaauw n verdedegingswoapen in n sloapkoamer? Dij liggen do-
ar ja nait veur t griepen.' Doar zugt e in d'houke van t koamertje d'handstok, woar Aantje aaltied t berre 
mit opmoakt, omdat ze zuk din nait zo wied over t ledikant boegen huift vanwege heur zwakke rogge. 
Kloas gript de stok en wil de trabbe òfgoan op zuik noar d'indringer. 
Aantje staait ter wat trillerg bie in heur blauwe nachtponne. 'Wees veurzichteg, hur Kloas.' 
Kloas kikt heur aan mit n gezichte van: Haar mie din sloapen loaten. Langzoam lopt e de trabbe of mit 
Aantje, dij t laifste ook nog niks missen wil, stoef op d'hakken. Beneden sloepen ze deur de gaange en 
mit d'handstok stöt Kloas veurzichteg de koamerdeure n endje open. 
Op dat ogenblik heuren ze n geluud. t Is de bedsteedeure, dij opendoan wordt. t Huus woar Kloas en 
Aantje wonen is al slim old en omdat Kloas nait zo'n beste knuteroar is, hebben ze der de leste joaren 
nait aal te veul aan veraanderd. Zulfs d'olle bedsteden hebben ze zitten loaten. Ze sloapen der nait in, 
omreden, dat is heur veuls te benaauwd, mor je kinnen in dij bedsteden nog n haile bult rommel kwiet, 
dij ze toch nait ieder dag bruken huiven. En t liekt ook ja wel schier in dizze tied van nostalgie. En nou 
heuren ze inains zo'n bedsteedeure kroaken. In n wup staait Kloas in koamer. 'Wat het dit te beduden? 
Wel het joe derin loaten? Handen omhoog of ie binnen der west,' bölkt e zo haard as e kin. 
d'Inbreker, n kerel van zo'n lutje twinteg joar, schrikt zuk zowat dood, nemt n roam en doekt mit n fikse 
sprong de bedstee in. 
Aantje, dij inains n helder ogenblik krigt, runt noar veuren, smit de deuren mit n smak dichte en drokt de 
klambe derop. Ziezo, nou zit de boef opsloten en nou mout e mor kieken, dat e weer vrij komt. 
'Help! Help!' heuren ze de man in de bedstee roupen. 'Loat mie der uut. t Is hier baalkeduuster. Ik kin ja 
gain hand veur d'ogen zain.' 
'Blief doar mor mooi zitten totdat plietsie der is,' ropt Kloas weerom. 
 
Aan de binnenzied van de bedstee begunt d'inbreker mit zien volle gewicht tegen de bedsteedeuren te 
bonken. Kloas en Aantje mouten der mit heur baaident mit heur volle gewicht tegenaan stoan  
goan. 
Op n rusteg ogenblik hoalt Kloas uut schure de spiekerbakke en de dikke bokhoamer en begunt e de 
bedsteedeuren mit dikke spiekers dichte te spiekeren. 
'Loat mie der toch uut,' heuren ze aan d'aanderkaande. 
Mor Kloas gaait deur mit spiekern. Zozie, dij boef zit nou goud opsloten. `'Kom Aantje,' ropt Kloas zo 
haard meugelk, zodat de boef t goud heuren kin. 'Wie goan nou weer op bèrre. Mörgenvroug bellen wie 
de plietsie wel op. Ik loat mie deur zo'n inbreker mien nachtrust nait ontnemen.' 
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'Kinnen we dat wel doun?' twiefelt Aantje nog even. 
'Netuurlek kinnen we dat wel doun.' 
'Loat mie der toch uut,' jammert d'inbreker. Mor Kloas moakt gain aanstalten om hom der uut te loaten. t 
Wordt weer rusteg in de bedstee. Ze heuren de inbreker wat stommeln en doarnoa n luzivèr òfstrieken. 
'Hai zel de boudel toch nait in de braand steken, Kloas?' 
'Wel nee, maid, din verbraandt e zulf ja levendeg. Hai kin der ja nait uut.' 
t Blift in de bedstee rommeln. 
'Wat zol e nou uutspouken?' is Aantje nijsgiereg. 
'k Wait nait, wicht. Hai mout zuk mor vernuvvern doar in t duuster.' Kloas gaait noar tillefoon en belt 112. 
'Ik heb hier n inbreker in de bedstee,' meldt Kloas, 'Kin je even n plietsie-auto sturen om hom op te 
hoalen?' 
De man aan d'aanderkaande van de liene is stomverboasd. 'In joen bedstee, bie joe op bèrre?' wil e 
waiten. 
'Nee, man. Wie sloapen nait in dij bedstee. Mor stuur joen kollegoa's nou mor, want ik wil wel geern 
weer sloapen. Ik mout ter mörn op tied uut.' Noadat e zien adres nuimd het, legt e d'hoorn op t toustel. 
Aantje staait nog aal veur de bedstee. Deur de glieven tussen de plaanken van de deuren komen lutje 
rookwolkjes noar boeten. 
'As je mie der nait uutloaten, steek in de boudel in de braand,' heuren ze. 
'Doe dust mor,' geft Kloas antwoord. 't Wordt ter veur die aal mor minder van. Dat wordt din broak mit 
brandstichten.' 
'Mor ik heb de luzivèr valen loaten. De boudel braandt hier al n beetje. t Is hier al aalmoal rook.' 
'Net goud,' ropt Kloas weerom, 'stikst ja vanzulf, din het ook gainaine meer last van die.' 
Der komt nou toch wel verrekte veul rook deur de glieven. Wat mouten ze nou doun? Ze kinnen heur 
huus toch nait zo mor òfbraanden loaten. Boeten heuren ze n auto t haim oprieden. t Is de plietsie, dij 
vot op Kloas zien alaarm òfkomen is, omreden zai willen wel ais zain hou of dat zit mit dij inbreker in de 
bedstee. 
'Woar heb je dij inbreker?' ropt de belangriekste dainder. 
Aantje wiest op de bedsteedeuren. 
De plietsie zugt de rook en mit ain trap hebben ze de deure intrapt. 
Haildal rood om de kop en happend noar n beetje vrizze locht komt d'inbreker noar boeten. Hai let zuk 
gewilleg mitnemen deur ain van de dainders. 
d'Aander plietsie het ondertussen n emmer wotter hoald en gooit dat zo mor in Aantje heur brandende 
bedstee. Mit veul gesis verdwienen de vlamkes uut t olle dekberre, dat doar ligt te wachten op de voel-
nisauto. 
'Mörgen mout je mor even op t bero komen veur d'aangifte,' zegt de plietsie. Din binnen ze vot. 
Kloas trekt in ainmoal t verschroeide dekbèrre noar boeten en t wordt n dikke rötzooi in de koamer. 
n Beetje verbaldereerd staait Aantje derbie. 
'Kom wie goan sloapen. Mörgen vinden wie t wel weer,' stelt Kloas op t leste veur en slagt zien aarm om 
Aantje tou. 
Veul sloapen doun ze nait meer, want iederbod maint Aantje toch, dat ze nog wat heurt en ainmoal 
gaait ze der uut, omdat ze zuk verbeeldt dat ter nog wat schroeit. 
 
Henri Wierth 
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t Kapelleke 
Ik bin d'haile dag al op veziede in Poppel. Joa, joa, hailmoal in België. n Röt-
teg ende vot. k Wait t wel, mor t mos der din toch mor ains van komen. Ons 
goie joarenlange olle noabers van ons hier in Delfziel, mor van heerkomst 
Broabanders, binnen n haile tied leden al verhoesd noar Poppel, bovenaan in 
België.  
t Blieven echte Broabanders, dij vrunden van ons. Gelukkeg kinnen we Grun-
nings proaten. Doar hebben ze om vroagd, want dat vinden ze gezelschopzuit 
en binnen ze toch weer n luk bietje in Grunnen. d'Haile dag heb ik op gat ze-
ten in n grode crepaud en mor sloten kovvie drinken, eten en slikken aan zulf-
bakte toartjes en meer van dat aldernoast aanzettend spul. 
 

Tegen n uur of vief mot t der din toch van komen. 'Goie vrund,' kom ik tot leven, 'ik mout nou echt wel 
mien kont optillen hur. Dij 400 kilometertjes worden nait körter.' 
‘Och blief toch nog even lekker zitten man. Ik heb ja nog n hartstikke lekker ploatselk wit wientje en dij 
heb ik speciaal veur die bewoard.' 
’Nee,’ zeg ik, meschain wel wat te körtòf. t Binnen ook  ja van dij oardege lu.  
‘Och Ab, ik wol die nog wat vertellen over ons, mien, kapelleke hier stoefbie. In Broabant haren wie 
der ook ain in ons dörp, mor dat was n groot pronkerg jouker geval, mor hier is t mor n hail aarmzo-
aleg optrekje. Mor wel ain dij méér bezöcht wordt dan dat ozzeg ding doar.’ 
‘Nou’, zeg ik,’din gaan wie nog even bainen strekken veur dat ik rieden goa en lopen wie doar nog eef-
kes lekker noar tou.' 
Hai knippert wat mit ogen. Kikt mie even stief aan en zegt wat haisterg; ‘Groag Ab, hail groag al-
derdeegs.’ 
 
Och, t is aan t ende van n zanderg loantje. Doar staait t vermikje. Wat plaisterde staintjes en n ver-
blaikt blauwachteg beeldje achter wat iesdern spieltjes. Meer is t nait. Mor … op d'ain of andere me-
naaier, en ik kin t ook nait oetleggen woarom, mor t gehail moakt grode indrok op mie. Veur mie as 
Noordeling zijnde, waren tot nou tou dit veur mie biezundere zuderleke dingen tot nut van t aalgemain. 
En veuraal nutteg as schoorpunt veur wiebelge geleuvege minsken mit wat rommelge levensbehuif-
ten. Minsken mit roare ongriepboare gedachten, dij bie heur smis in kop opspeulden as t even wat 
minder ging. k Kon mie der aans niks bie veurstellen, mor nou, nou k der liekbendeg veur stoa komen 
der hakkemak en nikkenak gedachten bie mie omhoog borreln. 
Mien vrund kikt mie schoerend aan. Ontdekt? ‘Ab, jongen, dit kan toch geen toeval zijn. Wat ben je 
toch een vreemde man.' 
‘Hallo vriend’, pereer ik en geef hom n drukker. 
‘Nee, mien jong. Zo'n bietje elke oavend, mor veuraal noa n zwoare ingriepnde waarkdag, moak ik 
dizze zulfde gang as wie nou. Smis zunder, mor voak mit ons hondje as dekmantel en din móút ik hier 
even doodstil stoan blieven. Mien vraauw Bientje wait hier denk ik niks van, mor ik loa mie op d ain of 
andere menaaier din weer op! Hier vuilt t ook altied hail stil, inneg en vroom. Je kommen hier weer 
even tot joezulf.’  
‘Of tot n aander, bieveurbeeld tot God,’ loat ik mie ontvalen en kiek hom ains liekbendeg aan.  
Hai geft mie nou ook n dovvel. ‘Nou beste man, aan dat loatste konst ja wel ains geliek hebben,’ zegt 
e. ‘Datzulfde, dij dwang zeg mor, heb ik ook altied as ik in Den Bosch bin. Din móút ik ook even bie 
ons aller St. Janskerk noar binnen lopen. As kind zijnde greep mien moeke mie altied bie d'haand. 
Kneep ter din alderbenauwdst stief in. Ik wait nog dat wie din altied n haile zet doodstil doar midden in 
dij grofdoadege kerk stonden. Dat indrokmoakende, dat ongriepbare gevuil, is mie altied biebleven!’ 
 
Wie stoan doar nog n pooske. Te dreumen zo liekt t wel, zunder wat te zeggen.  
Nee, je kinnen der nait bie hè, wat ter zo aal deur joe hin goan kin as je veur zo n onneuzel stokske 
stain stoan. Dit hier is toch mor n hail ainvoudeg ‘schaduleke’.  
n 'Pielerkapel’ is de juuste benoaming. Gain oetbundege mit krullen en tierelantaintjes behongen bid-
koepel zo as je hoast overaal hier in t zuden zain. Nee, baauwkundeg is dit hailendaal drij moal niks. 
Der is gain riggeltje of zo omtou. Je kinnen t alderdeegs nog wel aanroaken as je doar behuiften aan 
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hebben, mor toch … Nee, as ik zo noar t popke kiek. Noar heur simpel vaarfd blaauwe slaifertje en de 
verdreugde bloumkes, dij der zo mor neerkwakt binnen zo liekt t wel – din kin je der aarnswoar nait bie 
woarom hier nou dát gevuil bie joe oproupen wordt. t Is vast dat hail ole mystieke boomloos verhoal dat 
veur woar aannomen wordt as t om t streven noar innege verainen van de zail mit God gaait. Dit soort 
fertuutjes binnen ter ja mit omgeven en vergeven om joe even van binnen in joezulf tot bedoaren ko-
men te loaten. 
Mien vrund is ook dudelk onder indrok, dat maark ik wel. Op t leste slagt e mie op scholder en kikt mie 
wat luddek aan.  
'Hé, Ab jong, neem mie nait kwoalek, mor ik was net weer even van de koart  hur. Ik heb dat hiér 
mainsttied. Hier, juust op dizze gemoudegde plak, nou wie baaiden wat daiper op te pas kommende 
dingen van t leven ingoan binnen. t Muit mie nou as ik vandoag nogal wat hoog tegen die opgeven heb 
over ons grode hoes enzo. Doe waist ook ja wel dat dat altmoal grootproaterij is en aans niks.  
Geldduvel het ons smis te pakken. Duurgeldere dingen dij altmoal mit dat stomme geld tousteld wor-
den kinnen. Mor hiér, Ab, hier stoa je mit niks. Mit lege klaauwen in stilte! Onderwiel knapt joe kop 
hoast van ellìnde. Ellìnde van t doagelkse leven, woarin joe t voak onneudeg en moateloos stoer 
moakt wordt. Nait allinneg liggoamelk, mor smis meer nog gaistelke oetputten. 
Hai! Ik dank die veur dien eerlieke kiek in dizze, Ab en das t noar mien gekwetter lusterd hest. t Komt 
op mie over as das t mien inwendege perblemen aanvuilst. Vrund! Kammeroad!’ Hai gript mie vannijs 
bie de schobben en rammelt mie wat deurmekoar. 
Man, man, k wos nait dat t zo daip zat bie hom. Hai kerel, wat n opbiechten. Ik mot hom wat tegemuit 
kommen.  
‘Ik begriep die toch, olle knakker en vandoag zel wis nait eerste en leste moal wezen dat wie mekoar 
zo tegenkomen. Ik vuil akkroat zo wastoe vuilst, hur! Kom, wie slobbern mor weer ains terogge. t Wordt 
nou aangoande wel tied, hur.’ 
 
Ik grobbel binnen nog even wat romtommelderij in mien tas en krieg van heur nog n grode deuze belgi-
sche pralines in handen drokt.  
‘Zo mien jong, duurst doe ook weer thoes komen. Onnerwegens nait opeten hè!’ Zai lagt ter bie. Laive 
vraauw. 
Ik wurm mie in auto, draai t roamke open. 
Baaide knutertjes stoan traauw noast auto en gniflagen wat. 
Bin ik nou dikker worden, of mien auto klaainer? Ik paas hoast nait meer achter t stuur. As ik onnerwe-
gens mor nait in sloap sukkel, giert ter deur mie hèn. Aal dat gevreet! 
‘Bedaankt laive minsken en kom in Delfziel t altmoal mor ains lekker weer ophoalen, hur.’ 
‘Joa, joa, t is wel goud hur en rie nou mor’, zegde stoer. Ik knies mor wat. k Wait nou nog beder as do-
arveur, wat der zo aal in zien kopke omgaait.  
‘Ab, goie raaize en dou mor n bietje rusteg aan hur. Houdoe!’ heur ik heur baaident nog bölken. Dat 
’houdoe’ zeden ze bie ons, as noabers zijnde, ook ja altied.  
 
Kiek, dat wol ik joe nou al haile tied dudelk moaken. t Blieven Nederlanders, Broabanders. Òfstanden 
hebben hier niks mit te moaken. Mit de deur minskenhanden wit kwaskjede grìnsgleer binnen ze nog 
gain Belgen worden, mor t binnen wel ons vrunden bleven. Dit veur doezend percent zeker! 
 
Ab Detmers 
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dien foto 

dien foto... 
siert de koamer 
wie kieken  
ik noar die 
en doe noar mie 
wie soamen 
toch soamen, ondaanks 
ondaanks dien dood 
toch aanwezeg 
nait fysiek 
allain dien petret 
in n liestje zet 

joaren verstrieken 
dien foto 
troont nog aaltied 
en ik kiek es goud 
doe, nog net zo nuver as dij dag 
d’alderleste moal dat ik die zag. 

 

Gedicht van Gerard Rozeboom 
oet t Nederlands omtoald deur  
 
Henk Puister 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


