1

66
12e joargang, maai 2017

Henk Dikkema

verskes

verhoaltjes

nijs
gedichten

2

KREUZE nummer 66

Inhold:

12e joargang, maai 2017

Jan Bos
Henri Wierth
Gedichten
Henk Puister, Tiny Veldhuis
Gedachten binnen vrij
Ab Detmers
Nije single Noint
Rients Faber
d’Historie herhoalt zuk
Henri Wierth
Foabels
Nane van der Molen
Gedichten
Willy Westerdijk, Henk Puister
Boetenlanders
Jan Nomden
Gedichten
Bert Weggemans
Taande Mien heur pronk der dalen
Joop Klompien
Gedichten
Jil Wildenga
Gedichten
Rieks Holtkamp
Gedichten
Pim de Noues
Beppie
Aukje Tillema
Allinneg
Aukje Tillema
De raaize van Bertha Benz
Bert Wijnholds
Roazendsnel
Jakob Arbeider
Gedichten
Trijnko Pelgrim
Viskerman in 1943
Willem Friedrich
Tut
Coby Poelman– Duisterwinkel
Torenkieker
Jan Huttinga
Fantesie
Klaas van Zonneveld
Woarom doch
Roel Sanders
Steveltjes
Anna de Vries– Maarhuis
t Gehaaim
Bram Wiekens

redaksie:

Tekst: Bert Wijnholds
Opmoak: Henk de Weerd

Redaksieadres:

Atensheerd 114
37 TE Groningen
tel. 050 8517804

Stroombraifkes:
bert@kreuzekeuze.nl
henk@kreuzekeuze.nl

Vrij rond te sturen; nait zo mor wat
over-nemen van schriefster/chrieverp
de webstee www.kreuzekeuze.nl
Kin je dizze en de veurege òfleverns
vinden. Binnenhoalen en oetprinten kin
doar ook.
Ook t NIJS wordt doar deurlopend
bieholden.
As je wat veur dij rubriek hebben,
stuur t mor noar ons tou.
KREUZE 67 komt oet begun juli 2017
Biedroagen kin j’opsturen tot
24 juni 2017

3, 4
4
5
6, 7
7, 8
9
10
11
11, 12
12, 13
13
14
15
15, 16
17
17, 18, 19
19, 20
20
21, 22
22
23
24
25
25
26, 27. 28

3

Grunneger Schrieverij Jan Bos
De noam Jan Bos zel joe in de Grunneger schrieverij wel nait zo veul zeggen.
Woarschienlek zegt joe de noam Willem Eduard Keuning ook nait veul, mor
toch kom je dij noam meer tegen as de eerdernuimde Jan Bos. Ik zel t joe mor
votdoalek verklikken. Jan Bos en Willem Eduard Keuning binnen dezulfde man.
Jan Bos is n schoelnoam. Onder dij noam binnen der van dizze man drij Grunneger verhoalenbundels verschenen: Mooi Volk in 1929 en n Poar Dörpsgenoten in 1931 en loater nog postuum in 1983 de bundel Aaldoags geproat.
Even n stokje uut dij eerste bundel. t Verhoal hait Hoesbezuik:
Ik was nog moar 'n oogenblik weer ien koamer, dou ze veur 't hoes stommelden. Olderlingen
kwammen allain. Brinkman en Smit. 't Har dit veur, dat ie nou teminzent gewoon proaten konnen. Ik
gaf heur eerst 'n kopke koffie en dou 'n borreltje. Manluu dei haile middag al omzwonden hebben, lussen ook wel ais wat warms.
"Dat 't joe nait verveeld', zee Jan.
"Och" zee Brinkman, "dat dut 't ook wel ais. Moar dat hangt d'r ook al weer van of hou zwoar ie joen
ambt wegen loaten."
"Ja', zee Smit, "As gemainte joe roupen het, den mout ie d'r ook wat veur over hebben.”
"Wat dat roupen aangait, Smit', zee ik, "doar mout ie nou nait al te veul op of goan, want ie waiten net
zo goud as wie, hou of dat op kerke road gait. Maisten binnen boeren en dei zetten ook weer boeren
op tal. En as d'r ais 'n borger bie stait is 't veur scheer mie de gek. 'n Borger komt d'r bie ongeluk ien."
"Dat mout ie nou nait zggen, vrouw Kloasens', zee Smit weer, "wie mouten doch 'n beetje geschikte
luu oetzuiken. Ie wollen elk en ain doch gain olderling moaken."
"Nee, dat nou nait. Moar geschiktighaid hangt voak of van zwoarte van geldpuut. Moar ik geef joe tou,
dat 't wel nait zel mitvalen."
Ik bedochte dat ik hom te vrund mos hollen. Zien boerenploats mout 't veurjoar varfd worden. En as
Jan dat kreeg, zat d'r nuver stuver veur ons.
"Krekt" zee Smit, en dou was hai weer tevree.
Tja, zo nou en din krieg je as gemaintelid d’olderlingen op hoesbezuik.
Willem Keuning wer in 1887 geboren in Spiek en was loater schoulmeester op Mij (Uithuizermeeden).
Dat was veur hom nait de gelokkegste tied van zien leven, omreden hai wer in 1924 oppakt op verdenken van homoseksuele kontakten mit zien leerlingen. Hai kwam in t hok te laande. Noa zien gevangenschop stopte hai mit schoulmeestern en vertrok e oet de pervinsie. Eerst dou begon e in t Grunnegers te schrieven. Hai schreef humoristische schetsen oet doaglieks leven zo as dat leefd wer in Spiek
en Mij. Oet dij verhoalen sprekt aaltied n wenst noar zien geboortegrond.
Hieronder nog even n stokje oet Hoesbezuik oet de bundel Mooi Volk:
“t Laip al mooi noar negen uur, en den mozzen ze weer bie 'n aander wezen. Wie haren heur nou ook
al twei uur opborgen, dat wie d'r meer as zat van wazzen. Jan kreeg sigoaredeus. Hai docht vast, den
denken ze d'r 'n beetje beter aan. En hai har geliek. Smit keek ais op klok, hoalde 't halosie te buus
oet, en zee: "mie dunkt 't wordt ons tied, Brinkman. Wil ie 'n gebed doun?" Nou ik wil niks van ol Brinkman zien beden zeggen. Hai was hail hartliek en docht om ons altemoal. Ik mog hom zoo veul laiver
heuren den mit al dat malle gevroag, dat toch niks te beduden het. Dou greep hai zien pet van deel,
Smit streek wat over zien houdje, en dou zakten ze of noar ons buurman. Jonges schoten doadelk
noar boven en Jaantje runde noar keuken, om te kieken of Kneels nog bie glas was. "Zie zoo" zee
Jan, dou hai weer ien koamer kwam. "Nou op ber. Morgen is 't weer vroug dag. En as Smit ons nou
zien hoes nait gunt, is 't nait te best" Dou gapte hai as 'n schelvisch en poeste lamp oet.
Willem Eduard Keuning is op n bult terraainen van de literoatuur waarkzoam west. Hai bedainde zuk
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din aaltied van n schoelnoam. Zo komen we hom op wel zeuven menaaiern tegen. Ook in de Nederlandse literoatuur. t Ropt n beetje t beeld op van n man dij gain woord hebben wol wel of e was. Dat is
ook ja gain wonder as je in t gevang zeten hebben en je t laifste hebben dat zo waineg meugelk lu dat
waiten. In de Nederlandse literoatuur beheurde hai in zien tied tot de top van de Nederlandse dichters.
n Bult van zien Nederlands dichtwaark schreef e onder de noam Willem de Mérode. (As je in de mérode
zitten bin je aan leger waal roakt).
Willem Eduard Keuning is in 1939 oet tied komen.
Henri Wierth

Niks leerd (vaar maai...)
Mit n beste sputter op veur t stoplicht
verloor k de macht over t stuur
van mien ontemboare fietse.
Rechts herdochde de riege
bie Damkerke de doden
sunts WO 2.

Mien winkeltje

Op d’òfsloeten van t voetbaalseizoen
wui in ketine toost
mit bier en onbekommerde jordaan meziek.

Ien mien winkeltje van t leven
blief ik verbiesterd eefkes stoan
woar is boateg saldo bleven
van mien jeugd, wat heb ik doan?

Sikkom zeuventeg joaren noa òfloop
van d’oorlog smereg onderuutgoan
en nog niks leerd.
Henk Puister

zörgloos sprong ik om mit weegschoal
teunbaank was geregeld leeg
n hail bult stèlde ik ien woagschoal
wol dat elk zien pozzie kreeg
k haar gain tied veur ienversteren
veuls te drok docht ik mainsttied
mor mien kasbouk lait mie leren
k leefde teveul op kerdiet
winkeltje heb ik op slöt doan
dat wer stoareg aan ook tied
k wil nait laanger meer ien t rood stoan
saldo van mien jeugd mout liek.
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Gedachten binnen vrij (en veuraal dij van n kunstschilder)
Oh wonderlieke, oetzunderlieke kreoatsie van ons noatuur, nuimd … minsk. Zegend mit aal zien biezundere zintugen, woaronder kracht om te denken en proaten wel as de veurnoamsten rekend worden
kinnen. Nait dat wie nou altied en bie alles wat wie om handen hebben zo slim daip noadocht hebben,
mor toch onderschaaiden wie ons hierin dudelk mit ‘legere’ daaiersoorten.
Wie mouten jammer genog wel even tougeven, dat t tot nou tou noeit bewezen is dat aal dij andere
levende zielen op dizze eerde hailemoal nait denken kinnen. Allain wie minsken kinnen ons denken
onder woorden brengen, of zo veur t oog dudelk moaken, zodat aandern op heur beurt weer n dudelk
beeld kriegen of ze goud of flatterg denken.
Der binnen ook wel voak mementen dat je wel denken maggen, mor niks zeggen. Da's nait altied
even makkelk en oardeg, dat kin k joe verzekern. Ik wait nog oet oorlogstied, toun je dus schaande
genog wel denken moggen, mor niks zeggen, dat ons schoulmeester ons n laidje leerd het dat op dizze menaaier begon:

De gedachten zijn vrij, wie raadt ze daarbinnen.
Ze dansen voorbij, als nacht'lijke schimmen.
Geen mens kan ze naken, geen jager ze raken.
Laat wezen wat ook zij. De gedachten zijn vrij.

Wel dit laidje oeit ains n moal moakt het wait ik nait, mor dij hai of zai zel vervaast wel ains zulf tot zien
schoade en schaan onnervonnen hebben, dat proaten zulver, mor veuraal swiegen gold is.
Gain lekkere waarme zunne, mor regen, störm, n vrizze wind en veul binnen zitten, duden weer hailendaal op n achter ons liggende verdiedeldaantjede wintertied.
Ondergetaikende was zulf ook as in een soort slovve doagliekse lamlenneghaid onderdompeld.
De zo dag en deur veul bezeten en bekladde schilderskruk ston dizze winter nait zo hail wied ôf van t
allerdoagse hoeslek loie bankstellegie. Nee, nuver en liekbendeg opsteld veur t kiekkaastje en veuraal
dicht bie t vrij voak verlözzen brengend koulkaaske mit zien glimmende potjes bier, dij doar bliekboar
al oetdoagend op mie lagen te wachten.
Wat willen ie ook! Alle soorten slechteghaid, wat t weer aanbelangt en miezulf ook netuurlek, binnen
zo as al eerder zegd, over ons hin roasd. Noar boeten tou goan draaide hoast altied bie mie oet op n
snötterge boudel achteròf. (Stief) noadenken wer mien ainege verduutsie. Mien warrege gedachten
dreven din al gaauwachteg noar dat woar ik òflopen joar t mainste bie betrokken of mit bezeg west bin.
Hé, hou kinnen ie t roaden! Schildern en schrieven bedoulen ie? n Prachtege, scheppende bezeghaid
mit aal zien meugelkheden, nog lang nait alles benut, gelokkeg. Netuurlek binnen der ook mien bepaarkens. Veuraal dit loatste mot even goud in de goaten holden worden. Mor … in crescendo, is noa
aal dij joaren nog aal mien meroal. ‘Of je mouten t nait pebaaiern of.. t toumoaken.’
Mocht der nog ain of andere aanmaarken wezen, of der is ja wat totoal mis goan volgens joe, zeg t
mor gerust hur. As t goud en eerliek bedould is, kin ik der ja altied weer wat van leren. Blabber noeit
genoadeloos zo mor, zunder noa te denken dus, joen òfbrekende kretiek. Denk laiver: och hai het dat
ja nait mit opzet zo doan. Hai zel der wel zo zien bedoulen mit had hebben. Ik hol mie de kop mor
even dicht.
Heuren, zain en zwiegen, doar kommen ie voak t verste mit. Waiten ie t nog? Gedachten binnen ja vrij!
Zo, nou is t ploatje weer rond.
Ab Detmers
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Poëzie en powerrock

De single Dizze Stad is ontstoan oet n soamenwaarken tussen de Grunneger powerrockband Noint?
(mit vroagtaiken) en Rients Faber, zanger van de band Krödde. Noint?-drummer Paul Beijert en
Rients binnen kennissen. Bie n borrel kwam t idee om heur slim oetainlopende muzikoale achtergronden n moal bie nkander te brengen. Onder t motto ‘Iets mit Poëzie en Powerrock’.
De manlu van Noint? moaken al vieventwinteg joar soam meziek. De band bestaait, noast Paul Beijert
oet gitarist Marius Heiner, bassist Wim Joosten en zanger/gitarist Wilfred van de Worp. Tot zowied het
de band dik twinteg Engelstoalege nummers oetbrocht, vedaild over drij EP's en wat lözze singles.
Toch wordt t Grunnegs waarm onthoald.
Rients schrift n Grunneger tekst woarbie Marius meziek schrift; t begun van de single is n fait. De
bandleden van Noint? worden oetdoagd om zaachter en harmonieuzer te speulen as ze wènd binnen.
Rients doarentegen mout boven t geluud van de band oet kommen, zunder schraauwen te goan. Noa
wat wederziedse aanpazens en geschoef aan volumeknoppen wordt t muzikoale snievlak vonden.
Noa n poar aovend soam oefen ontstaait d'oetendelke single.
t Opnemen van de single mit de band Noint? is biezunder. De manlu van de band hantaaiern de visie
‘What you hear is what you get’. Mit aander woorden: zo as j'ons live speulen heuren, zo staait t ook
op de ploat. Dit liekt simpel, mor vörmt n enorme oetdoagen in de studio. t Mout aal strak wezen,
magst gain noot missen en al haildaal gain vaalse noot klinken loaten. Wenneer de manlu hun instermìnten in de studio hebben geïnstalleerd en de drummer òftikt, heurst dat der al vieventwinteg joar
soamenspeuld wordt. De meziek staait der, noa n poar rondjes waarm speulen, prima op. Benoam
veur zanger Rients is ain-take-opnemen n enorme oetdoagen. De stem mout waarm wezen, in ain
moal t juuste metrum pakken, ales zuver zingen en de (Grunneger) tekst mout der goud in zitten.
Moar ook Rients wait binnen twij keer de zang der op te zetten. ‘Dit mot t mor wezen’ vörmt unaniem t
oordail van Noint?.
De tekst van Dizze Stad gaait over t gevangen zitten in t nachtleven van de stad. Vanzulf gaait t hierbie om t nachtleven van Stad Grunnen. Zuikend noar n oetweg in d'olle versleten binnenstad vol mit
onhaail en duusternis. Dit leste is deur filmmoaker André Postma van ‘Mediablik’ vongen in n pazende
clip.
Rients Faber
Bert Wijnholds
https://www.youtube.com/watch?v=1Rsxrpc0cRc
t Gedicht dat de tekst van t nummer worden is:
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Dizze Stad
Ik loop deur noamloze stroaten
In n stad woar gainain mie ken
Gain plek woar ik vandoan kom
En ik goa naargens hin
Donkre wolken pakken soamen
spannen hangt hier in de lucht
Baang bekroep ik mien gewaiten
Kin ik sloagen, of op de vlucht
Refraain
Dizze stad, voel en versleten
Elke houk het zien verhoal
Achter roamen de gevuilens
En ik vuil ze allemoal
Hier pruif ik haarde woorden
Kin de pien hier goud verstoan
Allinneg en verloaten
Verstiefd blief ik hier stoan
Refraain
Instrumentoal
Brug
Dizze stad, het mie grepen en loat mie nait weer lös
Dizze stad, mit doezend deuren moar alles zit op slöt
Refraain

Rients Faber

d’Historie herhoalt zuk
Ze binnen onderwegens noar Stad om inkopen te doun. Gientje
het niks meer om aan te trekken en dus mout ter nij goud komen. t Touval wil dat t ook nog uutverkoop is. Nou ja, touval!
De baaide jonges zitten achter in d’auto. Dij mouten mit. Mor
achter in n auto zitten dat verveelt gaauw. Aiglieks haren de
baaide knoapkes hail nait mit wild, omreden ze wollen voetballen
mit de kammeroadjes uut de buurte, mor Gientje von t nait goud
dat ze mit heur baaident in huus bleven. In t begun haren de
baaide jonkjes zuk nog wel redelk gedroagen, totdat Gert mainde dat Henkie teveul ruumte innam.
'Goa ais n beetje aan zied!'
'Nee, ik zit hier goud.'
'Ik zit ja zowat klem, vot doe.' Om zien woorden kracht bie te zetten, geft e Henkie n driezel, zodat dij
noar d’aander zied van de baanke tumelt. Schraaien!
'Wees toch rusteg.' sust Gientje. 'Pa mout zien verstand bie t verkeer holden. As ie zo revotten, kin e
zuk nait concentreren.'
'Mor Gert het mie ja sloagen,' jeuzelt Henkie.
'En doe zitst op mien helfte,' verdedegt Gert zuk.
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'Opholden!' blaft Haarm, dij t ter ook niks opaankomt om in Stad rond te zwinden, winkel in, winkel uut!
'Hol op mit dat gedonder. Luuster noar joen mamme.' t Is twij menuten rusteg.
'Hol op doe,' heuren ze din vanòf d’achterbaanke.
'Ik dou ja niks!'
'Joawel, doe greepst mie bie de knije.'
'As je nou nait opholden mit joen geklier, din stop ik d’auto en goa je der uut,' bölkt Haarm achterom
noar de kinder op d’achterbaanke.
'Dut e toch nait,' fluustert Gert, d’oldste van de twije, tegen Henkie, dij toch wel even schrokken is van
zien pa zien haarde stim. Gelokkeg komt Stad al in zicht. Je kinnen de Metinitoren al zain.
Dij herinnern kwam bie hom op, dou e zo wat veur zuk uut zat te miemern. Jonges binnen nou groot en
soam mit Gientje het e n rusteg leventje. As ze nou n nommerdag noar Stad willen, gaait dat zunder
gerommel op d’achterbaanke. Ze doun t ook kaalm aan, want ze hebben ja ale tied nou Haarm nait
meer aarbaiden huift.
Gert en Henkie binnen ondertussen traauwd. d’Aine woont stoef bie heur, mor d’oldste woont drij
ketaaier mit d’auto. Dat is ook ja nog wel te behappen. Baaide jongens hebben twij kinder. Hail degelk
dus. Regelmoateg mouten Gientje en Haarm din ook oppazen, want de kinder hebbben t drok mit van
alles en nog wat. Net as zai vrouger, loat we mor zeggen.
En din belt Gert of heur baaide jonkjes nait n poar nachten bie opa en oma sloapen maggen. Ze goan
mit vrunden n weekendje op stap en willen dat geern zunder de kinder.
Gientje is der votdoalek veur te vinden. Lekker weer n poar doage moudertje speulen.
Haarm kikt in de televiziegids wat of der in t weekend veur schiere kinderpergrammoa’s op tillevizie
binnen . Der is genog te doun en aans kinnen ze aaltied nog n spelletjes doun.
'Mor kin je ze din wel even ophoalen, wie hebben aiglieks gain tied om ze te brengen.' vragt Gert.
Netuurlek willen ze dat wel. Ze hebben ja tied genog en t liekt heur wel schier mit dij baaide jonkjes
achter in d’auto. Meschain kinnen ze din wel even omrieden langs n speultoene of zukswat.
Op d’òfsproken dag binnen Haarm en Gientje al op tied bie de jongelu. Heur kovvertjes mit schoon
goud en heur laivelingsspeulgoud worden achter in de kovverbak van d’auto zit. De kinderslötten goan
op d’achterportieren en din kinnen ze op pad. Rusteg rieden ze vot.
De baaide jonges zitten achter in d’auto. Mor achter in n auto zitten, dat verveelt gaauw. In t begun gedroagen de baeide jonkjes zuk nog wel redelk, totdat Patrick maint dat Lucas teveul ruumte innnemt.
'Goa ais n beetje aan zied!'
'Nee, ik zit hier goud.'
'Ik zit ja zowat klem, vot doe.' Om zien woorden kracht bie te zetten, geft e Lucas n driezel, zodat dij
noar d’aander zied van de baanke tumelt. Schraaien!
'Wees toch rusteg,' sust oma Gientje. 'Opa mout zien verstand bie t verkeer holden. As ie zo revotten,
kin e zuk nait concentreren.'
'Mor Patrick het mie ja sloagen,' jeuzelt Lucas.
'En doe zitst op mien helfte,' verdedegt Patrick zuk.
'Opholden!' blaft Haarm, dij nou spiet van zien touzeggen begunt te kriegen. 'Hol op mit dat gedonder.
Luuster noar joen oma.' t Is twij menuten rusteg.
'Hol op doe,' heuren ze din vanòf d’achterbaanke.
'Ik dou ja niks!'
'Joawel, doe greepst mie bie de knije.'
'As je nou nait opholden mit joen geklier, din stop ik d’auto en goa je der uut,' bölkt Haarm achterom
noar de kinder op d’achterbaanke.
'Dut e toch nait,' fluustert Patrick, d’oldste van de twije, tegen Lucas, dij toch wel even schrokken is van
zien opa zien haarde stim.
Inains mout Gientje vrezelk lagen. Is dit nou wat ze in t Frans n dé-jà vu nuimen? 'Heurst die zulf wel?'
vragt ze aan Haarm, 'der is in aal dij joaren niks veraanderd.'
Haarm laagt din ook. 'Joa, maaid, d’historie herhoalt zuk bliekboar. Of t nou ons kinder of ons klaainkinder binnen. Loat we der mor bliede mit wezen.'
Henri Wierth
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Wolf en laam 1
(Noar n foabel van Aesopus)

Wolf kwam n laam tegen dij verdwoald was. Hai nam hom veur om laam nait votdoadelk dood te bieten, mor om hom eerst dudelk te moaken woarom of hai recht haar om jonge daaier op te vreten.
Hai zee tegen laam: 'Doe hest mie òflopen joar beledegd.'
'Mor dou was ik hail nog nait ien wereld kommen,' jammerde laam.
Dou zee wolf: 'Doe vretst gras ien mien gruin laand.'
'Da’s nait woar,' zee laam, 'Ik heb nog nooit nait gras vreten doan.'
Nou zee wolf: 'Doe hest oet mien wèl drinken doan.'
'Nee,' raip laam, 'k Heb nog nooit wotter dronken, omreden mien moeke heur melk is tot op heden
etendrinken veur mie.'
Dou greep wolf laam, vrat hom op en zee: 'Nou, k loat mie mien moal nait ontgoan, zulfs astoe aal
mien beschuldegens weerleggen kins.'
Tiran zel aaid n reden vienden veur zien doaden.

Wolf en laam 2
(Noar n foabel van Aesopus)

t Was waarm weer en wolf ging noar revier om doar wat te drinken. Laam wol ook wat drinken, mor
omreden hai wol wolf nait tot last wezen, ging dij n ìndje wiederop stoan te drinken. Wolf was op roezie
oet en raip dat laam votdoadelk opholden mos om waggels (=golven) ien t wotter te moaken, opdat hai
rusteg drinken kon. Laam was wel slim schrokken van dij oetvaal van wolf, mor zee toch dat klacht van
wolf misploatst was, omreden t was stroom ien revier dij drinken stoer mouk veur wolf. Wolf was eerst
verboasd dat laam hom ston, mor dou raip hai: ’Haalf joar leden hestoe mie ook al dwaars zeten.’ ‘Mor
dat kin ais nait,‘ zee laam, ’dou was k ja nog nait ien wereld.’
‘Wat moakt dat nou oet’, raip wolf, ’Din is t vast en zeker dien pa west dij mie dwaars zeten het en dij
het ter nooit straf veur kregen!’
Dou greep hai laam en vrat dij op.
Der vaalt nait te proaten mit ain dij opzettelk op roezie en geweld oet is!
Nane van der Molen
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Gaanzekuken

n Dreum van vree

rechtop staait e doar
nij oetkommen gaanzekuken
kikt nijsgiereg om hom tou
hapt noar mugjes
is ongedureg
wil op onnerzuik
wiede wereld ien

Men ropt en reert en raagt aalmor
en men zit mekoar aan t lief.
t Woord vrijhaid dat betaikent gain lor.
Of denk ik te naïef?
Is n minsenleven nog wel in tel
en hou vaaileg is t op stroat?
Der binnen laanden doar leven ze in n hel.
Klaaine kinder worden soldoat.

hier blieven, gakt moeke gaans
zai vlijt nog ais goud
heur grode vleugels om d’aaier hìn
hoopt dat ter nog meer kukens kommen
duurt wel eefkes veur nije kukenaai oet is
gaanzekuken mout mor geduld hemmen

k Heb laank leufd in t gezond verstaand.
Schutst ja mit geweld niks op.
Mor hou laank holdt t vertraauwen nog staand?
k Zai de wereld op zien kop!

bliekboar vuilt zai wat bewegen
n zetje loater stekt ter n
leutje snoavel tussen veren oet
dag loater swimt moeke gaans ien graacht
drij haile schiere gaanzekukens
swimmen achter heur aan
Willy Westerdijk
Oet: Daaier om hoes en dak op t Hogelaand

n Kwoajong speult in zien hut van takken.
In zien haanden doar ligt n geweer.
Den mout hai eten en licht zien hakken.
Hai verget zien speulgoud weer.
Snachts dreum ik wel ais in mien bèr
over wat ik vrouger dee.
De woeste wereld leek zo vèr.
In mien buurt was t enkeld vree.
k Heb laank leufd in t gezond verstaand.
Schutst ja mit geweld niks op.
Mor hou laank holdt t vertraauwen nog staand?
k Zai de wereld op zien kop!
tekst: Henk Puister
meziek: Alex Staal
zang: Alex Vissering
cd: Om antwoord verlegen (1997)
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Boetenlanders
As ik parkeerploatse oploop, zai ik ze bie mien auto stoan: drij jonks van n
joar of zestien. t Binnen gain Nederlanders, dat kin je zo wel zain. Ik krieg
n vrumd gevuil.
Dammeet willen ze geld van mie hebben, omdat ze “op mien auto paasd
hebben”. En ik heb gain zin heur doarveur te betoalen. Mor aan aander
kaante bin ik ook benaauwd dat ze mie wat aandoun kinnen as ik nait be
toal. Zai binnen mit drij man, ik bin allendeg en no nait zo hail staark.
Ik mot teroggedinken aan n poar joar leden. Wie stonden veur t stoplicht in n drokke Duutse stad. Dou t
licht op gruin sprong, sluig mie d'auto òf. Ik kreeg hom mit gain meugelkhaid weer op gang. Om mie tou
wer toeterd en kwoad keken. Ik stapde oet en mien vraauw ging achter t stuur. Ik pebaaierde d'auto op
te steuten. Dat vuil nait mit.
Inainen kwammen der twij kerels aanlopen. t Wazzen gain Duutsers, dat kon je zo wel zain. Zai zetten
zok schrap en even loater ston d'auto schier aan kaante van de weg. Ik wol heur bedanken, mor ze
wazzen ook al verswonnen in de drokte.
Ik besloet toch mor noar mien auto te lopen. t Is ja mienent, ik zai wel wat of der van komt. As ik stoef
bie de auto bin kommen de knuppels op mie of. Nó zel t wezen …
'Is dat uw auto, meneer?' vragt aine.
Ik nikkop en kiek hom aan mit n gezichte van: wel dut mie wat.
Din drokt e mie n pepiertje in handen. Hai vertelt mie dat der aine tegen mien auto aanreden is. Hai het
t kentaiken opschreven. Mit n braide glimlaag kieken de jonks mie aan.
Terwiel dat ik heur bedank, griep ik in mien buutse noar mien porremenee. Mor ik bin nait snel genogt.
Ze binnen al verswonnen tussen d'auto's.
Jan Nomden

As ik tied van leven heb
As ik tied van leven heb,
Zegstoe, wil ik noar
t Boetenlaand Op wereldraais
Noar Brazilië, Amerikoa,
En in aal geval
Ain van baaide polen –
Schande allenneg man
Dast gain tied hest
Um te leven
In dit moment,
Dastoe gain tied
Veur leven hest

Bert Weggemans
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Ik heur jem

Ik denk dat et e liefde was

k Bin hielmoal allinneg
Op e wereld,
Zo liekt t wel,

Ik zol wel ien aarmoede
Leven willen, astoe mor weer
De olle werst –

Gien mins die me zigt,
Niet één die e haand
Opstekt of zukswat,
Mor jem zien mij wel,
Kommen op mij toe
Geliek met e zun
Die op mij toe rollen komt,
Met die hiel wiede
Vleugelslag vliegen jem
Stoef boven mij,
Kop fier omhoog,
e Vleugels als kunstwaarken
Uutspreid –, jem zien mij wel,
Jem zien mij
Zo as ik jem zie.

Dien pad flaksineren
Veur t mement
Dastoe bij mij
Weerom kommen zolst
Zo astoe ooit wast,
Zo astoe aait bij mij wast,
e Liefde van mien leven
Die geleidelk aan
Ien e mist van t vergeten
Oplöst.

Bert Weggemans

Bert Weggemans

Taande Miene heur pronk der dalen
Woar taande Miene ook kwam, ze zörgde steevast veur leven in de braauwerij.
Heur plezaaier en lol in t leven waarkten zo aanstekelk, dat je der aal gauw in
mitgingen. Op elk feestje was zai de gangmoakster.
Dou heur òldste dochter traauwen ging, wer d'haile femilie en vrundenkring
nuigd om t groots mit te vieren. t Ging der ollerwets gezelleg aan tou. Ons was
van te veuren vroagd of je ook n stukje doun wollen of n laid zingen. As je mor n
biedroage levern deden!
Taande zulf haar ook wat op t pergram. Der wer n toavel en n stoul op t podium
zet en doar ging ze mit heur roem 100 kilo gezelleghaid ais even goud veur zitten. En dou begon ze 'Ziet gij daar die pronk der dalen' veur te droagen. Vot bie
eerste regel kreeg z'aal n doavernd applaus en d'haile tent lag in n deuk. Wat n
sukses, docht taande en dee der nog n schepke boven op. Ze haar nait deur dat lu in zoal heur onder t
toaveltje deur in t kruus kieken konden. t Was wel n directoire mit elastiek in de piepen woar ze tegen
aan keken, mor toch …
Ain van dochters schoot noar t podium en zee: 'Moeke schoam ie joe nait? Knijen bie mekoar! Mensen
kinnen joe tot Jeruzalem aan tou kieken.' Kwam ook gaauw n klaidje over toavel en taande kon vol
overgoave deur mit heur veurdracht. Veur rest van oavend zat stemmen der goud in en was femilie n
mooie anekdote rieker.
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t Wordt veurdroagen as ain dij stuttert, de r nait zeggen kin, n militair, n börgmeester, of as ain dij der
haalf in steken blift en t op n liepen zet.
Ziet gij daar die pronk der dalen.
Die verheven popelboom.
Ziet hoe fier en fluks hij straale.
Bij het schitren van de stroom.
Lente adem doet hem leven.
Heeft hem kroon en bladerentros gegeven.
En een minnend vooglenpaar.
Koos van al deez boom in ’t ronde.
Deze boom tot bruilofts sponde.
Wijde hem het echt altaar.

Joop Klompien

Arendsnes
t

Veurjoar

Het Arendsnest

Wasgoud aan de liene
Zunnechie op dak
Rimmetiek geft minder piene
Alles gaait mit meer gemak

Mien kinder gingen der op schoule
Ze haren der vreugd en verdrait
Ze muiken der roezie en vrundschop
t Was der veur heur n feest

Witte koppies boven de grond
Vreugdeklaanken, kinderstemmen
Vraauwlu, bliede laag om mond
Veurjoar is nait te temmen

'Het Arendsnest' is der nait meer
n Broak stok grond kikt ons aan
t Dut zeer te kieken noar wat was
Veur kinder is t belangriek west

Ik bin zo bliede dat ik ter bin
En ik zing mit bliede stem
Veurjoar geft n goud gevuil
Joe begriepen wat ik bedoul.

Mor nait allenneg in ons dörp
Gaait vot wat ainmoal was
Overaal gaait t leven van vrouger noar nou
Wie hebben niks te zeggen, binnen der mor bie tou.

Jil Wildenga

Jil Wildenga
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Hommage à Gauguin
k Kin wel janken.

Brexit
k Luit heur foto zain
van onweersvogel boven
Theems mit Houses of Parliament
en Big Ben dij in groot
dail van wereld nog aaid
klok slagt veur verwaisde onderdoanen.
Stok in kraante
gong over Brexit en Europa,
dou zee zai dat zai vot wol,
haar aander vonden,
akkedaaierde beter.
Ons tied haar al
joaren laimen vouten.
Mor dou k nog ains
noar onweersvogel keek,
deurschienend tegen t zunlicht,
mit vleugels wiedoet,
doalend of locht in,
zag k heur,
miezulven,
of baaiden
onderwegens.

Doar ligt zai in Taschen bouk
veur 1500 euro.
Te geef vanzulfs
veur n jetsetwief as Naomi,
dij rokt noar Ferrari, Lamborghini
en doezend dure fietjederijen tussendeur.
Magst aan heur roeken,
mor op pepier.
Wat zai nait veur die
het blift onder t loaken
van schildersezel.
Wat zai wel zain let is ok
nait veur die. Kiek mor.
Mango kinst opvreten
as gainain die veur is.
Mor doarveur bist al te loat.
As Naomi ooit op Les Marquises
west was, haar zai
Gauguin nooit zain.
Hai haar heur
niks in reken had,
te glad veur
zien weerbarsteger wereld.

Rieks Holtkamp
Rieks Holtkamp

(Bie: Peter Lindbergh, Hommage à Gauguin,
Harpers Bazaar, dec. 1992)
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Zien haand vuilt zo geern

Bol aan tuur

Zien haand vuilt zo geern
heur zaachte hoed
as riestpepier zo iel.

Ien scha van n poar lindebomen
sjaauwt n ol boerke mit n baist aan tuur.

Zien vinger vrieft zo geern
Heur oogleden
As vlinders zo flitterg
Zien voest haauwt zo geern
Dij dove roakpunten
As draank weer overhaand het
Heur stem fluusterg achter wolken

Gain mens kin heur zain doar ien t land.
t Baist het n dikke nek en oogt onnuur.
Mantje bocht hom en pint tuur ien grond.
Baist hangt ien kont om op boas tou te runnen.
‘Goa toch vot doar bie dij bol!’
Denk ik, mor wat kin n kraai begunnen?
Mantje lopt meschain wat deur
ien stevels op hoek zit er doar.

Pim De Noues
Bol jompt allinneg zien kop veuroet
en nuzzelt hom zaacht deur t hoar.
Pim De Noues

Beppie
t Was nog vroug in mörgen, lucht was helder en t beloofde n schiere daag te worden. Der laipen drij
minsen deur stille stroat, n man en n vraauw van om en bie de vatteg en tuzzen heur in n mooie blonde Vrais, heur zeun van negentien. t Was mor n luddek endje van hoes noar bushalte, mor vraauw wol
dat t doezend moal wiedervot was en zai òfstand op heur blote knijen òfleggen mos om dij jong mor
bie heur te holden.
Mor jong zaag t in zien voaderlaand nait meer zitten en Amerikoa, t laand van ongekinde meugelkheden blonk as n golden zun in zien haart en heufd.
De gele klompen van de man mouken n schoevelnd geluud over de rode stainen van de stoup. Je zollen hoast zeggen dat t geluud verdraiteg was.
Bus ston aal kloar, deur ston open en sjefeur nikte heur tou.
Jong draaide zich om, gaaf pa en moe n gaauwachtege haand en sprong bus in, smeet taas op n
baank en lait zich dernoast plovven, hai streek zich blonde kuuf noar achtern en haar nog eefkes oogkontakt mit zien moeke.
t Leek of sjefeur aanvuilde dat t òfschaaid nait te laang duren mog, hai startte motor en weg was t kind.
t Zol n òfschaaid veur t leven worden, man en vraauw hebben hom nooit weer zain.
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Vraauw wer deur heur Grunneger klaainkinder Beppie nuimd, dat klonk zo laif. Ieder mörgen kwam zai
soam mit opa vroug te bèr oet om melkkar vanòf t steeke achter t hoes neur veurstroat te rieden, doar
melkwoagen de volle buzzen aal òfleverd haar.
d'Haile mörgen was opa aan loop om klanten van t dörp te bedainen, pankes stonden aal veur deur en
hai wis persies wat derin mos.
As opa kloar was, spuilde Beppie de lege buzzen goud om en schuurde de boetenkaant mit zaand.
Glaaiend lagen zai op t rik oet te druppen.
Beppie stopte heur verdrait in de zörg veur t hoesholden, de twij dochters, t helpen van opa en heur
braaiwaark. En in nog wat, doar zai haildaal nait op rekend haar. Zai docht dat zai n olde vraauw aan t
worden was, mor zai mos weer vernijs moeke worden en zo laip doar vieftien joar loater weer n mooie,
blonde jongkerel deur t dörp.
Oorlog was veurbie en jong was mit zien vrunden haildaal ket oet. Zai holden ondeude oet, dij olders
nait deur de vingers zain konden.
Opa kreeg laast van sukkerzaikte en van zien haart, hai mos t rusteg aan doun.
Beppie wos zich gain road, zo kon t nait laanger.
Op n stille oavend laip der n vraauw op stroat. Zai belde aan bie t hoes van börgmeester.
Vraauw van börgmeester dee deur open en keek heur verboasd aan.
'Kin ik börgmeester even spreken?' vroug vraauw.
'Dat is ja nait zo gebrukelk,' zee vraauw van börgmeester zaacht.
'Joa, ik wait t wel, mor t is n noodgevaal.'
'Kom der mor in.'
Beppie zat trillend op stoul op börgmeester te wachten, mor wat zai hom vroagen wol zat dudelk en onverschrokken in heur haart.
En zo t gebeurde t dat op n stille vrouge mörgen drij minsen op stroat laipen, op weg noar de bushalte,
n man op gele klompen, n vraauw mit n schoet over heur bloumkesjurk en n mooie blonde Vrais tuzzen
heur in.
De klompen mouken n schoevelnd geluud op de rode stainen van de stoup, t heurde as verdrait.
Beppie schuurde de buzzen dizze daag glaaiender as ooit en dou zai achter opa's rug in bèrstee laag,
was zai te muid om te schraaien.
Jong ging noar n tehoes doar zai beter op hom pazen konden. Aal gaauw mog hai aan t waark bie t
waarkspoor, t ging goud mit hom, hij kreeg verkeren mit n laif wichtje en vertrok soam mit heur en heur
olders noar Austroalië.
Beppie en opa hebben ook dizze jong nooit weerom zain.
Aukje Tillema
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t wonder van
hemelse genoade
mouk zich
van heur meester

Allinneg
Hai ston doar zo allinneg
dat ter n gevuil
van bovenmoatege
bewogenhaid
deur heur haart stroomde
zai wis nait wat
hom scheelde
dat zien haart
aan loop was
en zai nkander
sikkom in wat nait
in woorden
te vangen was

manifesteerde zich
in onverkloarboare laifde
dij aan gain levend wezen
oet te leggen was
aan heurzelf eerst
in aal heur woarhaid
dudelk wer
dou hai
de geest gaf
onverbiddelk
zai wis dat zai
t zulf was
doar zo allinneg

Mislaipen
Aukje Tillema

De raaize van Bertha Benz

Bertha Benz (1849-1944)

Bertha Benz, (geb. Bertha Ringer. Pforzheim, 3 maai 1849 – Ladenburg, 5 maai 1944) was traauwd
mit Carl Benz, dij zain wordt as de voader van d'auto. Zai kreeg vernuimdhaid as d'eerste automobilist
ter wereld. Op 5 augustus 1888 muik zai n laange rit in d'eksperimentele auto van heur man. Boeten
mitwaiten van Carl en in gezelschop van heur zeuns Richard en Eugen ree zai van Mannheim noar
heur geboortestee Pforzheim, n òfstand van 106 km.
As reden veur dizze laange autorit, gaf zai n bezuik aan heur moeke in Pforzheim, mor der zat meer
achter. Heur man was benoam aan d'loop mit de technische kaande van de zoak en dee nait genog
om commerciële belangstellen veur zien uutvinden te wekken. Deur dizze tocht trok Bertha veul aandacht en druig zo bie aan t sukses van de Benz Patent Motorwagen.
Op de raaize van Mannheim noar Pforzheim muik ze o.m. n tussenstop in Wiesloch om brandstof bie
te vullen. Doarveur kocht ze ligroïne (doudestieds bruukt as schoonmoakmiddel) bie de StadtApotheke, dij doardeur bekìndstaait as t eerste tankstoatsion in de geschiedenis. Wieder ging t over
Mingolsheim op Pforzheim aan. Drij doage loater ging de weeromraaize over Bauschlott, Bretten,
Bruchsal en Schwetzingen.
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Tiedens de raaize mos verschaaiden moalen stopt worden om reperoatsies te doun. Doarbie was
mainst de hulp van dörpssmeden neudeg, mor Bertha kon zulf ook twij mankemìnten oplözzen: 'Ain
moal was de brandstoflaaiden verstopt – doarbie het mien houdenspèlle holpen. d'Aander moal was
d'ontsteken in twijen broken. Dij heb k mit mien kousenbaand repereerd.'
Deur uutvoereg verslag te doun van aal mankemìnten, peerdjede Bertha heur man aan om verbeterns
aan zien auto deur te voeren. Zo wuir o.m. n ekstroa versnellen inbaauwd om t rieden in heuvelachteg
terraain makkelker te moaken.
De suksesvolle rit van Bertha Benz trok veul publiciteit. De berichten in de pers waren positief, elkenaine pruit derover en Dr. Carl Benz kreeg nuigens uut d'haile wereld om zien automobiel tentoon te
stellen. t Was n deurbroak dij zörgde veur economisch sukses van de Patent-Motorwagen Nr.3, Dit was
t eerste model van Benz dat in de verkoop ging, der binnen enkele tientallen van leverd. Bie de baauw
van d'auto's wuiren aingoal verbeterns aanbrocht, van dij gevolgen dat sikkom gain enkel eksemploar
geliek is aan n aander.
t Londense Science Museum het n Patent-Motorwagen Nr. 3 in bezit, dij mainstekaans de woagen is
woarmit Bertha Benz heur tocht moakt het. t Is in elk geval d'oldste auto dij haldaal in originele stoat
beholden bleven is. De woagen het n zetje uutlaind west aan t Automuseum Dr. Carl Benz in Ladenburg, zien faitelke geboortestee.

Benz Patent-Motorwagen

In herinnern aan de pioniersrit wuir in 2008 de Bertha Benz Memorial Route in t leven roupen, as toeristische route en dynamisch monement van de Badische en Duutse industriële geschiedenis. De bewegwiezerde route komt zo veel meugelk overain mit de weg dij Bertha Benz in 1888 òflegde. De route
voert deur n groot dail van de regio Noord-Baden en verbindt authentieke ploatsen en landschoppen
van heur rit mit verschaaiden zainsweerdegheden, zo as museums, kestailen en historische binnensteden.
d'Hìnweg gaait in zudelke richten over 104 kilometer van Mannheim noar Pforzheim over o.m. Ladenburg (mit o.m. t Automuseum Dr. Carl Benz en t woonhuus van de femilie Benz), Heidelberg, Wiesloch
(mit de Stadt-Apotheke), Bruchsal, Grötzingen (aan de stadsraande van Karlsruhe, t geboortestee van
Karl Benz) en Kleinsteinbach noar Wilferdingen en den via de B10 wieder noar Pforzheim. Dit leste dail
wiekt òf van Bertha Benz heur route, dij van Wilferdingen over over Königsbach, Stein en Eisingen op
Pforzheim aan ging. Sunt november 2012 is dit gedailte bewegwiezerd mit Bertha Benz Memorial Route (hist.).
De route gaait deur de Oberrheinische leegvlakte mit verschaaiden Romeinse wegen, woaronder de
Bergstraße, en de vrougst bluiende amandelbomen van Duutsland; langs t Odenwald mit zien noatuurpaark en t Neckardal noar t Nordschwarzwald mit zien noatuurpaark en t mondaine Baden-Baden om
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d'houke.
De weeromraaize over 90 kilometer gaait van Pforzheim over o.m. Bretten, Bruchsal, Hockenheim,
Schwetzingen, weer noar Mannheim. Hier gaait de route deur de Kraichgau, dat ook wel t Toscane van
Duutsland nuimd wordt en deur d'uterwoarden van vernijs de Oberrheinische leegvlakte.
n Uutgebraaide, gedetailleerde routebeschrieven is te vinden op de webstee van de
Bertha Benz Memorial Route.
Achter elke suksesvolle man staait n staarke vraauw, wordt voak zegd.
Carl Benz was n briljante uutvinder, mor gain goie zoakenman. Dat hai de
geschiedenis in goan is as voader van d'auto, is meer de verdainste van
Bertha. Doar is nog altied nait genog erkennen veur. In Mannheim wordt ze
nait eerd mit n standbeeld of noar heur vernuimde stroade, schoule, zwembad of stoadion, twiel dat dij der aal binnen veur Carl.
Standbeelden veur Bertha stoan wel veur de nog aal bestoande aptaik in
Wiesloch en in heur geboortestee Pforzheim. Mor dut n stainen en stoatisch monement heur genog eer aan? n Beter eerbetoon as heur aigen rit
kin je Bertha Benz nait geven. As je n moal mit d'auto in t kontraain van
Noord-Baden onderwegens binnen, bedenk joe dat doar t aanbegun ligt
van ons automobiele vrijhaid. Pak den es n stukkie mit van de Bertha Benz Memorial Route, in t spoor
van de vraauw dij de wereld in bewegen zet het.
Bert Wijnholds
Wèllen:

Wikipedia Bertha Benz https://nl.wikipedia.org/wiki/Bertha_Benz
Bertha Benz Memorial Route http://www.bertha-benz.de/
Mbpassionblog http://blog.mercedes-benzpassion.com/

Roazendsnel
In t begun was der duusternis en t gung hom nait vlot genogt. Hai ruip 'ik wil licht' en floep … hai was in
t licht. Waarm in moekes aarms zöcht e noar heur borst en dronk melk. Mor al snel was melk hom nait
meer noar t zin en wol e meer van wat aans. Eerappels, gruinte en vlais, dat wol e hemmen om der mor
zo snel meugelk van te gruien.
Pa peerdjede hom aan: 'Flink eten mien jong, den gruist op t snelst en bist net als Pa n grode kirrel.'
Rondkroepen wör hom ook te min en al vlot ston e op baaide bainen. En zo wör zien wereld hom
gaauw te klaain en aal dounde muik e zien wereld groter en groter. Aal meer ontdekkens vuilen hom
ten dail en hai kon der gain genogt van kriegen. t Was n poep en n scheet en hai zat al op fietse. En
veur zien olden der op verdocht wazzen, haar e ook al n ploffiets.
Femilie nuimde hom den ook wel ‘de roazende Roeland' of ook wel 'snelle Henkie’. Der wör ook mit regelmoat n vergelieken moakt mit Lucky Luke, 'de man dij sneller schoot as zien schaar’. Alles gung hom
vlot òf, t was mor even biegoan en hai wos der alles vanòf.
Hai was om en noabie n joar of zeuventien dou e mit n roazende rötgang op weg was noar schoule. In
zien hoast haar e zien taze vergeten, joawel lu dat overkwam hom sums ook, en hai draaide vlot weerom om taze te hoalen. Dou e taze haar en nog sneller noar schoule runde as eerst, om mor nait te loat
te kommen, luip e n jongeman achterop mit zulfde hoar en kleren as hai. Hai keek snel even om, zee
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'goidag' en runde sneller dan snel noar schoul. Dou e, wat poesteg, in schoulbankje zat, schoot hom de
jongkirrel in t zin dij e veurbie lopen was. Verrek, docht e en kwam tot t besef dat e noar homzulf keken
haar. Joa lu, leuf t of nait, in aal drokte was e homzulf veurbie lopen! Kin je noagoan hou snel of hai
was. Je zollen hom hoast de titel ‘Baron’ mitgeven.
Tied vloog veurbie en veur e t wos was e varentwinteg joar jong, ontmoette n schiere maaid en dou brak
der n tied van betrekkelke rust aan. In tied van laifde is der gain stee veur hoast. Mor, zo as zoveul dingen in t leven, ook dij tied gung veurbie en dikste nijeghaid was der òf. Deur de plannen dij deur baaid
moakt werden, mos der weer haard waarkt worden en t snelle leven gung weer zien gang as of t nooit
anders west was.
Der wör traauwd dou e rond de datteg was en zo vloog e zien toukomst weer in. Hai was weer hailendaal in zien olde doun en roasde wieder as of e nooit aans doan haar.
Hai was weer zo snel dat as vraauw in bèrre zee, dat ze venoavend gain koppien haar, hai zok weer
omdraaide in bèr en mit n tevreden zucht mompelde: 't Was weer lekker laiverd, tot mörgen.'
Dus kin je noagoan hou snel of e weer is. En veur je t wozzen wazzen der al drij lutjekes ook.
Mor hai kreeg der mor zuneg wat van mit. Joagen en vlaigen was t devies, want der mos geld verdaind
worden en der mozzen apmoal luxe dingen kocht worden opdat je nait onderdeden veur de buren.
Tot op n dag: inainen n felle pien op de borst, bainen wörren hom slap en zien haile wereld ston op kop.
t Leek hom tou asof alles in staark vertroagde snelhaid òfspeuld wör. Dou e weer n beetje biekwam in t
zaikenhoes zag e zien vraauw, in troanen, noast bèr zitten.
Kinder zollen ook snel kommen, zee ze en ze snokte t oet. Hai keek heur aan en zag nog aal dij schiere
maaid van weleer. Dat laive snoetje woarof e doadelk veur valen was. Mor hai keek ais wat beter en zag
dat heur gezicht, ondanks aal mooieghaid, n lut beetje veraanderd was. Der zaten wat rimpels rond heur
ogen en wangen, der wazzen her en der wat vlekjes te zain dij hom nog nooit opvallen wazzen. Hai zag
veur eerste moal dat leeftied zien sporen achterluit.
Intied was dokter aan kommen lopen en dij zee: 'Nou meneer, dat was net op tijd hoor. Uw hart heeft het
even behoorlijk zwaar gehad. Voor iemand van zeventig jaar bent u er nog goed vanaf gekomen.'
En inainen sluig hoamer nogmoals tou. Nee, nait zien haart, mor in zien kop! Verrek, docht e, bin ik al
zeuventeg joar? Den is t endje der zo heer ja! k Mainde nog tied zat te hemmen om nog apmoal leuke
dingen te doun mit moeke en kinder, mor den mag k no wel ais opschaiten ja!

Woorden
Woorden, ze binnen voak zomor zègd,
ook aal hol je ze nait aaltied tegen,
wait ze toch te wikken en te wegen,
want oetwaarken vaalt of goud of slecht.

Zwiegen of proaten
Sums kin je mor beter zwiegen as proaten,
want stilte geft stof tot noadenken.
Mor ook doar kin je aandern mit krenken,
wait dus of je t ain of t aander mouten loaten.
Trijnko Pelgrim

Woorden, je kinnen der veul mit zeggen,
dat n wereld veur joe open gaait,
omreden n aander joe verstaait
en zo grenzen kinnen verleggen.
Woorden vanoet joen haart,
doar is woarlieks niks op tegen
en dut goud bie laifde en bie smaart.
Gevuilens huif je nait te vrezen,
want elk mens is genegen,
dat oprechte woorden worden prezen.
Trijnko Pelgrim
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Viskerman in 1943

t

De lucht boven de Dollerd was weer rusteg. Flaarden dook kropen
troag over t wotter en sliek. Rond Berend zien viskerboot wer
de wereld stoadegaan klaainer en de rust en stilte aal indringender,
hai vuilde zuk op t mement gelokkeg. Dat wiederop de wereld in
braand ston, wol e veur even vergeten.
Was dood tij en t bootje lag stil … Om bie zien foeken te komen,
haar e zien kraite neudeg. Hai wurgde zuk der even bie en dou
glee e zunder de rust te versteuren op zien foeken òf. Inains hail e
ho, wat kwam doar in dij grieze wereld te veurschien? Zo hoog, zo
duuster, zo draaigend? Berend glee wieder op t gevoarte òf …

'In maai 1940 wazzen Duutse soldoaten ook bie Nij-Schanze de polders in benterd en zunner wies of
woord ook dele streken bie ons op Nij-Stoatenziel. Bie ons werren de bezetters in n woonboot onderbrocht. En konnen ze t Ziele en laangs de grens alles goud in de goaten hollen. Wiederop in de CC polder baauwden ze barakken en n bunker. Op diek verschenen dikke kenonnen, kloar om overvlaigende
geallieerde vlaigtugen oet de lucht te schaiten. Vlaigtugen op pad om Emden, Bremen en Hambörg te
bomberdeern.'
Berend pruit noa 60 joar nog nait geern over dij tied. Hai sweeg veur even, zien gedachten gingen weer
terugge noar dat aine mement …
'Dij nacht, t was haarfst 1943, was der weer n luchtaanval op Emden. De wereld vlaigtugen roasden mit
n hels keboal over d'polder en Dollerd en luiten mit doavernde dreunen heur bommen valen op Emden,
dij haildal in brand ston. Pannen rappelden bie ons op dak, zo gong t der heer. Wie wazzen der al aan
wend. As t weer zo wied was, den dochten wie ook wel even aan dij gewone lu dij d’bommen op kop
kregen, mor ja …' Berend trok even mit scholders.
d’Aander dag was t doodstil, niks herinnerde der aan dat de nacht doarveur de hel lösborsten was. Berend dobberde juust op dij vredege en mistege dag op de Dollerd om te kieken of hom der wat in de
foeken zwommen was. 'Dou k op mien kraite wat dichter bie dat gevoarte kwam, was t inains dudelk. t
Was n Engelse bommenwaarper dij op kop in t sliek ston. Den stoa je doar … wat mot je, wat kin je …
niks. t Was stil en bleef stil om mie tou.’
Berend vergat zien foeken en glee op zien kraite terugge noar zien bootje dij in n voargeule op hom lag
te wachten. Dou e weer aan boord t anker ophoalen wol, vuild'e dat er wat nait in orde was. Der hong
meer aan t taauw as allain zien ankertje. Hai pakde de bootshoake, vruzzelde wat in de weer en … trok
n zwoar graauwgries pak boven wotter. Der zatten aarms en bainen aan en der stak n kop oet. Grode,
grèlle, oetpulende ogen keken vanonder n vlaigerhelm doods de wereld in.
't Was mie dudelk wat ik doar aan de hoake haar, de piloot van dat vlaigtuug, mit alles der op en der aan
en zo dood as t mor kon … Wat mos ik, mitnemen noar t Ziele? Dij Duutsen zaggen mie aankomen..
mor ik kon dij slove doar toch ook nait haildal allain in t sliek achter loaten. “k Riet hom aan boord,” zee k
tegen mie zulf en t gewurg begon. Kerel was as n mudde eerappels zo zwoar. As k hom mit kop boven
wotter haar en hai mie aankeek mit dij ogen … den zette ik deur … mor ieder bod mos k hom weer dele
glieden loaten. t Was zunder hulpe gain doun. Mit n verbraande kop heb ik hom dou mor n taauw aan
d’aarms bonden en vast moakt aan mien schipke. En zo heb ik dij dooie piloot achter mie aansleept
deur de voargeule hèn, sluzen deur en zo t hoavenke van t Ziele in.'
Berend legde zien schipke achter de Duutse woonboot. Dou e op wale sprong, kwam dij kommedant, op
hom òf en keek wat de viskeman achter zuk aansleept haar.
“Das ist einen grossen Fisch’. zee dij minne hond, en reet mie t taauw woar de piloot aan vast zat oet
handen en knupde t aan poale en luip vot. Mor muik nog wel even dudelk dat dij piloot veur hom was.
Òfblieven. En ik ston mit lege handen.
Zes … zes … laange doagen, zeg ik die, hebben ze dij dooie in t hoavenke aan t taauw bungeln loaten.
Hai begon al te stinken! Dou mog e weghoald worren deur begroavenisondernemer Diedel oet
Drijbbörg, dij het hom begroaven op t kerkhof in Nij-Beerte. Loater het e aargens op de Veluwe n dege
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oorlogsgraf kregen. Mit lege handen ston k … as ik snachts wakker wor den …'
Berend zöchde wieder noar woorden, mor kon ze nait vinden …
Willem Friedrich
Dit verhoal is aan mie verteld in 2001 deur meneer De Boer. De deur hom vertelde faiten – hai was de
viskeman – heb k invuld mit sfeerbeelden om zien verhoal kompleet te moaken. Meneer De Boer is in
tied allaang oet tied kommen en woonde de leste joaren in Schanze.

Tut
Of ik dat boukje nog heb van 'A is n aapke dat eet uut zien poot',
vroagt mien dochter op Skype. Sinds ze zulf moeke is, interesseert
ze zich veur alles wat leerzoam is veur heur kiendje.
Oef, den mot ik toch echt even zuiken.
‘Zel ik de laptop den mor even overnemen’, vroagt mien man, want
dat gaait wel n poar uur duren volgens hom. Hai ken mie al wel n
beetje noa 40 joar traauw.
Ik goa eerst op kaast òf woar t olle speulgoud ien ligt. Den n speurtocht ien ienloopkaast op hoogste planken. Stofzoeger der uut,
krukje der ien, vanòf de kruk zug ik n grode plestiek puut.
Met mien schat ien handen stap ik van kruk of en loop noar koamer met meer licht.
Aaach, t loopknientje van ons dochter, dij nam ze met noar winkel dou ze zo’n lutje wichtje was, aan n
taauwke achter heur aan. Loater bon ze t aan pakjedroager vast en stapte om e hoaverklap van t fietske òf om t knientje weer rechtop te zetten. Ik zug heur weer veur mie. Zo laif.
Heur schoentjes van dou ze anderhaalf was, nog heulemoal as nij, ze laip al met elf moand.
n Holten rammeloar; twij kertonnen boukjes; t eerste knuffelbeertje, van mien moeke kregen; n deur
ons dochter op legere schoul borduurde knuffel met zelfde kleur hoar als zai het en n pop van zaachte
roze flanel zunder lief mor met n rond kopke, doukje om kop, twij knuppen as aarms en de punt zunder
knup versierd met borduurde blomkes. Mien vriendin het t popke op n kursus moakt. t ABC boukje zit
er nait bie.
Weer trug noar kaast met old speulgoud.
Kruk uut ienloopkast, stofzoeger der weer ien, kruk veur speulgoudkaast, ligt doar nog n boukje tussen
van dij moat? Even trekken, joa, k heb hom!
Met alle kienderspul trug ien koamer probeer ik mien laptop weer ien te palmen om antwoord te geven
op skypevroag van ons dochter.
Hai geft mie hom trug veur dizze belangrieke actie.
As er zich weer verdaipt ien zien, webstee klinkt t skypegeluudje van n nij bericht.
Ik moak n mooi stilleven van alle schatten die k vonnen heb en leg t op foto vast. Dij stuur k met droagboare telefoon noar dochter. Weer nije skypegeluudjes.
Mag k nog even? Ik mag.
‘Oh echt?’ Ze is bliekboar heulemoal verrast dat ik t boukje nog heb.
En ook slim bliede, lees ik deur de volgende berichtjes hen.
Tut en de klaaine kertonboukjes bennen van heur bruier, de rest is van heur.
Ik vroag mie òf wel of wat tut is, mor mien man wil laptop trug en ik mail t heur met telefoon.
‘O, dat is de pop zunder lief.’ Of ik alles wat van heur is, bie ons eerstvolgende bezuik aan heur metnemen wil. Ik stop heur spul ien de puut en baarg t aander weer op. Tut, noeit van heurd, t goeie woord
schot mie ienainend ien t zin. Antroposofische pop. Wat n mond vol ook. Gain wonder dat ze der tut
van moakt het.
Coby Poelman - Duisterwinkel
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Fantesie
Hoezie? Houst?
Moi! Hou gaait t?
d'Eerste baaide binnen van nou, d'aander baaide wat older. t Moakt nait oet, hou of je n aander benoadern, as t mor goud bedould is! Aait eerst even vroagen, hou of t gaait dut d'aander goud.
n Joar of wat leden, wol k bruier n braif sturen, mor k wos nait hou of k begunnen mos … Eerst mor
ais vroagen, hou of t mit hom gaait. En dou ging t loos! Kerel man, wat komt ter den n fantesie boven.
Lees mor even mit:
Moi Bruier,
Hou gaait t? Kinst der nog n beetje tegen? En gaait t mit kinder ook nog aal goud? Hier gaait t oareg
nuver, dus gaait t hier goud! Je waiten mor nooit, hou t goan zel, hè? Elk wil geern dat t aal mor goud
gaait, toch? Bie t heuren dat t hier goud gaait, gaait t bie die vast ook weer wat beter.
En hopelk gaait t den bie joe ook goud.
Nou ja, nait alles is meer honderd persent vanzulfs, mor dat zit hom in de botten. t Lopen wordt bie
ons wat minder en je kriegen wat minder energie. Nait alles gaait meer zo as vrouger. De gang gaait
der wat oet, zeg mor. Dat mout je den mor akseptaaiern, old wezen is ja hail wat aans as old worden.
Zo as k al zee, t gaait hier oareg nuver en den gaait t veur ons leeftied ja goud. As je aal zemeln, dat t
nait zo goud mit joe gaait begunt d'aander dat gaauw te verveeln!
Zo nou en den der even oet … wat òflaaiden is voak n wondermiddel. De kop leeg en t gaait weer
stukken beter! Bievubbeld noar Hofsteenge in Rolde. Treden voak mooie groepen op. Of noar Grolloo
– ook n Hofsteenge. Femilie? k Wait t nait. Gaait mie ook ja gain donder aan! Lokoatsies zat, woaras
je joen lamlendeghaid kwiet kinnen. Even op verhoal kommen, zodat t wat beter gaait. Op t rad gaait
ook nog nuver.... Rondje Blaauwestad, of n heerntje eten in Termunten is beslist nait verkeerd. Gaait
der lekker in!
Ons jongste klaaindochter kin mit 39 groaden koorze op bèrre liggen … As je heur den vroagen, hou
of t gaait, is t antwoord: 'Och, t gaait alweer n beetje beter opa!' n Staarke maaid, gain zeurder. As kinder zo nuchter binnen, gaait mie t haart der van open!
Mor nait elk is geliek. Partie lu gaait t oareg minder. En dat gaait den voak weer over op heur kinder!
Ja, en as je tillevisie kieken of kraante lezen, liekt t wel of d'haile wereld in braand staait. Zo is t
noatuurlek nog nait, mor zo te zain leuf k nait dat 'vrede op aarde' op t heden veurop gaait. Mor doemen, dat t overal weer goud gaait. En hopen dat de wereld nait noar de verdoemenis gaait.
Zo, dat was hail wat mit t woordje gaait.
k Was ook n moal mit n Gait noar daaierntoene in Emmen. n Schiere dag mit had: doe begripst wel,
dat t hier om n man gaait toch? n Biezunder woord, dat 'gaait'. As je t zo voak broeken, is t net of t
naarns over gaait. Dat hoop ik dus nait. Mor as t wel zo is, hoop ik dat t lagen die nait vergaait.
Hier mor stoppen ducht mie … gaait ook ja veuls te veul pepier kosten.
Het ga je goed! (heurt toch beter?)
Holt joe taai. En as t wat minder wordt, der nog haarder tegenaan. Wie bennen Zonneveldjes, waist t
nog?
De mazzel!
Klaas
MOI!
Klaas van Zonneveld
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Woarom doch
Bie n oetvoart of kremoatsie heuren wie ontelboare moalen ‘staarkte' of ‘kondoleerd’ zeggen. Of
lu der wat mit kinnen, blift aans n vroage. Mensen bedoulen t aalmoal goud. Gunnen femilie n
haile bult, mor vergeten doarbie dat in t Bouk der Bouken in Matthëus 5:4 ok staait: “Zoaleg binnen dij angeln, den zie zellen vertroost worren.”
We maggen blied wezen, dat de Heer t volk dat raauwt slim eernsachteg nemt. Zie stoan der
wizze nait allenneg veur! Wie kinnen n ogenblik mit lieden, mor Hai of Zien Zeun kin dat veul
beder doun. Veural as man zukswat zulf gelukkeg nog nait bie haand had het.
t Leed van aandern vuilen wie ja nait, zo as Messias dat zulf ondervonden het. Wel zo leden het,
kin mit recht n aander zoalegspreken. Hai schraift mit ons mit as t neudeg is, of lidt mit ons mit
as we pien hebben. Wist ons t pad, as wie t eefkes nait meer zitten zain. Hai loat pesjent nait in t
rond woaren, as nood zo hoog wordt, dat e gain aander oetweg meer zugt as oet t leven te stappen, zien volk in totoale verbiestern achterloatend.
Wenneer wie ons oren en ogen goud openzet haren, konnen we meschain dij veurtaikens wel
vrouger heuren en zain. Mor achteròf is t ja aaltied slim makkelk.
Touvaal? Soamenloop van omstandegheden? Kin n ‘meroakel’ gain bewies van Zien aanwezeghaid en betrokkenhaid wezen? Kin nait bestaait nait, is ja dood, mor der is aaldeur Aine dij t aalmoal vervast waiten zel en n oplözzen aandroagen kin! Al is t din in ogen van mensen wel te
loat. Der zellen in toukomst veurvast nog wel wat aanwiezens komen, as wie t din mor tiedeg
zain en moatregels nemen!
Roel Sanders

Steveltjes
Klaain Jopke zit in groep ain van grondschoul. As hai om mirreg noar hoes goan zel,
vragt hai aan juffraauw Stientje of zai eefkes helpen wil mit aandoun van zien steveltjes. t Gaait aldernoarste stoer en juffraauw het swait veur kop stoan.
As baaide steveltjes din toch om baaide voutjes zitten, zegt Jopke: 'Juffraauw, steveltjes zitten onmis om mien voutjes.'
Juffraauw zigt t ook, en mit veul muite krigt zai steveltjes weer om voutjes vot.
Din begunt wurgerij overnijs, Jopke het steveltjes weer om goie voutjes. Dizze moal
links om linker voutje, rechts om rechter voutje.
Din in ainmoal zegt Jopke: 'Dit binnen mien steveltjes nait.'
Juffraauw mout zok verbieten om nait maal tegen jonkje doun te goan. Steveltjes goan oet en liggen
op grond.
Din zegt Jopke: 'Dizze steveltjes binnen nait mienent, mor van mien bruiertje, mor mien moeke wol dat
k dizze aan dee.'
Juffraauw Stientje wait nait of zai nou lagen mout of grienen.
Mor … steveltjes goan weer om voutjes van Jopke.
Juffraauw vroagt aan jonkje: 'Woar binnen dien haanskes? Dien jaske en daske woar hest dij?'
'Nou,' zegt Jopke: 'dij heb k ook veur in mien steveltjes stopt. Want mien moeke zee: Magst haanskes
nait verlaizen, dou dij din mor in dien steveltjes woar dien toontjes zitten, din jaske en daske ook mor in
steveltjes.'
Dou begunde aal weer van veur òf aan.
Of Jopke en juffraauw wel thoes kommen binnen dij dag, dat staait nait in dit verhoaltje.
Anna de Vries-Maarhuis
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t Gehaaim
‘Ast mie doar in hoes komst, breek ik die baaide bainen.’
k Was glad van slag van dij opmaarken van mien voader. t Paasde ook
hailemoal nait bie zien netuur om zokse roege woorden te broeken. Hai
haar mie ja nog nooit mit ain vinger aanwest, loat stoan dat e mie baaide bainen breken wol.
‘k Heb allenneg mor n bouk van hom laind,’ perbaaierde ik mien handelwieze te rechtvoardegen.
‘As t der mor om denkst, da’k die doar nait in hoes hebben wil.’ En omdat n diskuzzie mit mien voader
nait gebrukelk was, bleef de situoatsie zo as e was. Noavroag bie mien mouder leverde ook niks op. t
Rezeltoat was dat ik mit n gevuil van grote onzekerhaid zitten bleef.
Koning leek mie n normoale, vrundelke, olde man. Gries hoar, n klaain snorretje en hail bedachtzoam.
Hai pruit in zo’n leeg, sloapverwekkend tempo, dast aingoal schaarp luustern most om nait òf te
dwoalen.
‘Kiek, mien jong,’ zee e den, as k hom deur dij grote verwoarloosde toene aan zag kommen sjokken,
‘k heb nog n bouk veur die, dijst doe vast wel groag lezen magst.’ In t begun haar ik doar nog wel oardeghaid in. k Was wel lid van bibeltaik, mor k von t ook biezunder, dat aine zoveul belangstellen veur
mie aan de dag legde, dat hai mie n bouk oet zien aigen bibeltaik te lain gaf. t Waren olde, vergeelde
bouken, in n olde spellen, dij t lezen der nait makkelker op muik en ook al haren ze n geur van vergankelkhaid, k zag doar gain bonken in. Tot t mement, dat mien pabbe dus dizze oetlain en t ketakt mit
d’olde man op schaarp zet haar. Mor woarom?
Koning woonde mit zien vraauw in t grote, dubbele hoes aan t daip. Hai was doar gewoon blieven wonen, dou d’buren besloten haren om te verhoezen. Wie keken vanòf d’Komnijsterwieke tegen d’achterkaante van t hoes aan. Volgens mien pa wast n verwoarloosde boudel en riep veur de sloop, mor dat
heb ik nooit zo ervoaren, ook omdat ik netuurlek keek mit d’ogen van n negenjoareg knuppeltje. d’Aangekondegde bainenbrekerij zat mie nait lekker, mor t was wel d’oorzoak dat Koning veur mie onbewust
in n hail aander, min of meer ongunsteg daglicht kwam te stoan. Hai was inains nait meer allenneg de
zunege Paiter, woar mien pa hom aaltied veur versleet, getuge t voak vertelde verhoal wat zok tussen
Koning en zien vraauw òfspeulen zol:
‘Moust nog sju, man?’
‘Nee, vraauw.’
‘Den gooi k t bie de bloumen.’
En d’bouken, dij e mie te lain gaf, konden ook nait d’reden wezen, dat mien pa zo’n aversie tegen dij
olde man ontwikkeld haar. k Wos wel zeker, dat as k de echte reden van dij òfkeer te waiten kommen
wol, k zulf op onderzuik goan mos. Dat was n ding wat zeker was, mor hou je dat aanpakken mozzen,
was n vroage woar k gain antwoord op geven kon.
n Poar doagen noadat mien pa zo tegen mie tekere goan was, bin ik via t lutje kelderroetje in t lege,
olde hoes van Worrelboer noar binnen slopen. k Haar bewust gain van mien kammeroaden nuigd en
dat was, zo as loater bleek, gain verkeerde beslizzen west. En toch haar k t gevoul da’k dij dag nait
allenneg in dat grote, verloaten hoes was. k Bin op mien allaintjes op struun goan, zunder te waiten
woar k nou aiglieks noar op zuik was, dou inains n vrumd geluud, dat bliekboar oet d’kelder kwam,
mien aandacht trok. Dat olde hoes haar netuurlek zien aigen geluden, want dat hest mit olde hoezen,
woar aal t binnenwaark van holt is. Mor dit keer was t aans. Veur de duvel nait baange bin k noar
d’kelderdeure lopen en op t mement, da’k de klinke vastpakken wol, ging e vanzulf open.
Wat op dat mement veur gedachten deur mien hazzens schoten binnen, wait ik nait meer, mor wel dat
de schrik zo groot was, dat mien hulpgeroup mie achter in de keel stoeken bleef en ik as mit spiekers
aan de grond vastnoageld stoan bleef. Oog in oog mit Koning.
‘Moi,’ zee e trankiel, ‘k haar die hier nait verwacht.’ Hai ston in deuropen van d’kelder mit n sigaret in
de mond, keek even om zok tou - meschain om te controleren of der nog meer mìnsen waren - en luip
dou noar t aanrecht.
‘Komst hier wel voaker?’ en omdat ik nait zo’n goie gesprekspartner was en hai t bliekboar neudeg von
om zien aigen binnenkomst te verkloaren, luit e der votdoadelk op volgen:

27

‘As k zin heb in n sigaret, loop k hier even noar tou.’ t Was nait logen, want ik zag dat e n schuddeltje
oet t aanrechtkastje pakte en op t aanrecht zette. Der lagen al meer peukjes op.
‘Mien vraauw kin nait zo best meer tegen rook en den goa k mainsttied even bie d’buren op veziede.’
Hai laagde zachies in zokzulf, woar ik nog aal lamsloagen was deur datgene wat mie net overkommen was.
‘Wolst mie wat vragen?’
Joa, k haar genog vroagen, mor om de goie vroage te stellen von k weer nait zo makkelk.
‘k Mag aiglieks nait mit joe proaten,’ zee k verzichteg.
‘Dat hebben dien ollu die zeker verboden.’ Hai drokte op dat mement zien sigaret oet en keek mie es
deurdringend aan. Even leek t der op dat e weer verdwienen wol in d’kelder, dou e zok leek te bedenken.
‘Mìnsen hebben mekoar wies moakt, da’k in d’oorlog fout west bin.’
t Vuil mie raauw op t dak, veural omdat pabbe dat nooit zo oetdrokkelk benuimd haar.
‘Lu hebben mie aaltied veroordaild, da’k zokse goie vrundjes mit Duutsers west bin. En waist
woarom?’
k Haar gain idee.
‘Omda’k as schoumoaker wel es n kerwaaichie veur ze dee. Klaaine reperoatsies, dij k thoes in mien
waarkkoamer oetvoerde.’
‘En doar waren mìnsen hier op t dörp kwoad om.’
‘Joa, zai vonden t nait kinnen, dast veur de Duutsers waarkdest en veural omdat hier regelmoateg n
Duutse soldoat kwam om wat kepotte schounen of tazzen òf te levern, dochten ze dat ik n movvenvrund was.’
Hai keek mie es schaarp aan, op zo’n menaaier of ik t aal wel begreep. Nou, k begreep t donders
goud. Tot e veur mien gevoul zokswat onbegriepelks zee:
‘En toch kwam t mie nait slecht oet.’ Dou wos k t even nait meer. En dat zag e bliekboar.
‘Loop mor even mit mie mit.’
En ook al haar mien pabbe t verboden, ik bin achter d’olde man aan de keldertrappe òfdoald. In d’kelder konst bienoa rechtop lopen en ook al wast redelk duuster, konst dudelk zain dat t n grote kelder
was.
‘Kiek,’ wees e mie, ‘hier zit n gat in d’mure.’
Wat ik zag was n n gat van wel n vaarkante meter, woar wat voal lamplicht deurhìn scheen, mor k
mout bekìnnen, dat t bie mie gain lichtje branden dee. Weschienlek zag Koning dat.
‘Dit gat zit der al sunt t begun van de Twijde Wereloorlog.’
‘Ong?’
‘Joa en t was allenneg mor veur noodgevallen, heur. Mog t zo wezen, dat mien ‘vrundjes’ oet
Duutsland zok t in de kop hoalen zollen om bie mie in hoes noar onderdukers te goan zuiken, den
konden ze nog aaltied via dizze vluchtroute ontsnappen.’
t Doagde ainegszins bie mie. Haar dizze man, dij ze in t dörp mit de nekke aankeken, hier in d’oorlog
mìnsen verstopt? Dat mien gedachten op dat mement op volle toeren draaiden, wait ik nog goud. Dou
pas snapde ik ook, wat Koning bedoulde mit d’opmaarken, dat t hom nait slecht oetkwam, dat hai
kammeroaden was mit de Duutse bezetter. Aine dij zo opzichteg mit de vijand heult, zol toch gain jeuden of aander onderdukers verbaargen.
‘En wos Worrelboer der van, dat je hier n gat haren?’
Koning begon te lagen.
‘Zeker wel. Hai haar aan zien kaante van t gat, net as ik traauwens, n grote kaaste stoan, dij makkelk
even opzied schoven worden kon.’
d’Zummer van 1962 was n waarme zummer. t Luip al tegen d’vekansie, dat slopers t olde hoes aan
daip binnen begonnen òf te breken. Koning was al in t veurjoar verhoesd noar n aander stee in Pekel.
t Slopen van t olde hoes heb ik van dag tot dag volgd. Mien pa haar geliek kregen. t Was n olde boudel en riep veur de sloop. Van boeten meschain. Dat t van binnen aal degelk spul was, bleek wel op
d’bouldag. Op n zotterdag binnen aal dij holten baalken en planken, netjes in de grote toene sorteerd
op dikte en lengte verkocht.
Mit de sloop van t olde hoes is t gehaaim van Koning ook verdwenen. Mit mien pa heb ik doar nooit
over proat. t Ainegste wat mie nog herinnert aan dij tied, is n boukje da’k vlak veur zien verhoezen
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van Koning kregen heb. t Is n Engels boukje van Aldous Huxley ‘Brave new world.’ k Heb t joaren loater, in de Nederlandse vertoalen, lezen. n Leerzoam bouk, woarin de schriever woarschaauwt dat je
gain krachten lösloaten mouten dij je nait controleren kinnen.
k Heb mie mien leven laank al òfvroagd, hou hai doar aankommen is.
Bram Wiekens

