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Veur aaltied soamen

n Laange riege ston veur de kassa en d'eerste dij aan beurt was, was n jonge vraauw in n laange klaid
en droagster van n heufddouk. Dou Ailtjo heur aankeek en heur grode broene ogen zag, was t of hai
deur n schaarpe piele midden in t haart roakt wuir; en heur gezicht, zo mooi van vörm, muik hom totoal
van slag. Sproakeloos en vol bewondern keek hai heur aan en vergat woarveur hai achter de kassa
zat. Ook zai leek roakt, want ze sluig ogen omdeel en heur waangen wuiren rood.
In de riege begonnen paartie lu zok keel te schroapen, woarmit ze aangaven dat hai deurgoan mos mit
zien waark.
Zai haar mor n poar bosschoppen, mor elke keer as hai ain doarvan deur scanner huil, mos hai noar
heur kieken en zai keek verwonnerd en bewondernd noar hom terog.
Dou zai òfrekend haar, was vraauw Blaauw, zien noaberske, aan beurt. Dij muik hom nog meer van
slag deur te zeggen: 'Was ze zo mooi jong?'
De rest van de dag kon hai zien kop mor stoer bie t waark hollen; aingoal mos hai denken aan dij
prachtege ogen en dat schiere gezicht.
t Was aal loat dou vraauw Blaauw nog even bie heur buurjong Ailtjo aanlopen kwam en zee: 'Doe
wuirst flink trovven nait, doustoe dat wichie zagst? En zai dunk mie ook!'
'Joa', zee Ailtjo, en hai kleurde van oor tot oor.
'Ik kin heur wel,' zee vraauw Blaauw, 'want ik tref heur bie de Nederlandse les in t asielzuikerscentrum
hier op dörp, woar ik mie as vrijwilligster veur inzet. Wolst doe wel ais mit heur proaten en heur n beetje
wegwies moaken hier in dörp, want heur voader en heur oldere bruier waarken nait slim mit aan onze
regels en gebruken, mor zai des te meer; k heb n bult oardeghaid aan heur.'
Vraauw Blaauw wuir ook waarm en bliede van binnen dou Ailtjo volmondeg joa zee, want dij mörn haar
zai genog zain.
Zo gebeurde t dat Ailtjo mit heur in kontakt kwam. Zahidah haitte ze, Arabisch veur 'briljant'. Hai eerst
wat stovvelachteg, zai wat schöchtern mor baaide bliede. Ain ding was hail dudelk, Cupido haar roak
schoten.
Ailtjo roakde hailendaal in de wolken en Zahidah genoot elke keer van zien aanwezeghaid én aandacht, veuraal as ze mit zien twijbaaident waren. Mor dat gebeurde minder voak as ze wel wollen, want
heur voader en heur bruier bewoakten dochter en zus as n wolf zien jongen. As heur pa in winkel bie
de kassa kwam, zee hai niks as 'jij nie moslim' en heur bruier muik, as hai Ailtjo tegenkwam, allain mor
woarschaauwende bewegens mit zien wiesvinger.
Vraauw Blaauw haar der schik van dat dizze baaident zo goud mit mekoar over weg konnen en zai
zörgde der veur dat Zahidah regelmoateg bie heur thoes kwam veur ‘extroa les’ en din haar ze Ailtjo
ook nuigd. En mainsttied mos zai din even wat aans in of veur de buurt doun en kon zo t jonkvolk mooi
even allain loaten.
Zahidah begon zok aal meer thoes te vuilen en bie lutjen aan begon ze heur klaaier aan te pazen, geliek as de wichter van dörp, allain t heufddoukje kwam nait òf, mor wuir wel gapser en kleureger.
Op n nommerdag, dou vraauw Blaauw baaident weer nuigd haar en zee dat zai mit vraauwenverainen
n ekskursie in stad haar en dat t wel ais loat worden kon, was de laifde nait meer te hollen en Ailtjo en
Zahidah wuiren ‘man en vraauw’.
'Aaltied soamen,' smeekde Zahidah.
'Aaltied soamen,' beloofde Ailtjo heur volmondeg. Mor doar zaten nog wel heur pa en heur bruier tussen, want dij wuiren nait vrundelker richten Ailtjo en Zahidah gaf hom te kennen dat heur pa n aandere
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bestemmen veur heur haar en heur bruier zol doar op touzain; en dat zat hom nait lekker.
n Moand of wat loater vertelde Zahidah vraauw Blaauw dat zai wel ais in verwachten wezen kon en dat
kon allain mor van Ailtjo wezen.
'Doar sloan wie ons wel deurhèn,' zee vraauw Blaauw, 'woar laifde is, is gain pad onbegoanboar!'
Dou zai t Ailtjo vertelde, was dij wel even aansloagen, mor hai was ook bliede en zag n toukomst, want
Zahidah kon zien vraauw worden en din huifde zai nait weer terogge noar heur laand van herkomst
‘Aaltied soamen’, zo as ze mekoar zegd hadden.
n Week of wat loater verscheen Ailtjo op moandagnommerdag nait achter de kassa.
Gainain wos woarom, want Ailtjo was der aaltied. Ook de dinsdagmörn kwam hai nait op zien waark en men
begon zok ongerust te moaken, want dit was niks veur Ailtjo. Thoes was hai ook nait en niks wees der
op dat hai overhoast vertrokken was.
Plietsie wuir inschoakeld en t duurde twij doage dou hai vonnen wuir in n òfgelegen boske: dood … deur
n misdrief!
t Duurde nog zowat n dag veur der n link legd wuir mit Zahidah en t asielzuikerscentrum. Dou men
doar op onderzuik gong, wuir dudelk dat lu Zahidah aal n poar doage nait zain hadden en dat heur pa
en bruier eerguster haalsoverdekop vertrokken waren.
Elkenain was aansloagen en proatjes deden aal gaauw de ronde, mor de klap wuir nog groter dou n
wandeloar aanderdoags bie n zandkoele n deur messteken slim verminkte dode aantrof … noar bleek
Zahidah.
De oetvoart van Ailtjo was volgens de regels vrij gaauw regeld; dij van Zahidah gong hail wat stoerder.
Mor vraauw Blaauw haar d’oplözzen: soamen, noast mekoar in ain graf! Noa hail veul proaten en t bewies dat t ongeboren potje bie Zahidah echt van Ailtjo was, mos dat din mor deurgoan.
t Òfschaaid van baaiden was indrokwekkend en elk dee t haart zeer van verdrait.
Vraauw Blaauw het der loater veur zörgd dat n mooie stain op t graf kwam, mit doarin graveerd n briljant
mit aan weerskanten de letters A en Z en doaronder … 'veur aaltied soamen'.
Trijnko Pelgrim
(1e pries Pervinzioale Schriefwedstried 2017)

Waitenschop?
Mensken binnen
zo as zai binnen
Opdat aandern
oordailen kinnen
of t 'goie' of 'foute'
mensken binnen
Mor … wat is goud
of … wat is slecht
Leuf hom toch nait
dij zegt …
dat e t zeker wait
want dij is nait oprecht.
Mensken mout je kennen
van klaains òf aan
Op zien woare oard
doarop komt t aan!
Klaas van Zonneveld
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Van pankouk noar frikandellen
k Mos van d'weke noar dokter veur n gesprek. Dat zit zo: ik haar last van de pillechies tegen cholesterol. Veul piene in de gewrichten en doar was k bepoald nait blied mit. Staarker, k heb ze van gramnieterghaid stoan loaten en dat leek dokter nait zo verstandeg. 'Zal best, maar ik heb ze gekregen uit voorzorg,' was mien reaksie.
In d'wachtkoamer zaten twij doames, dij nait hail proatsk wazzen. Dus, mor wat in t rond kieken en folders lezen.
Noa n zetje kwam der n nogal stevege 'boy' in. d'Ogen wat troanderg en, zo hai zee, ook kolle handen.
't Is kolder as k docht,' zee e en wreef zok zien kolle handen.
'Ook even n apeekaatje?' vroug ik.
En dou kreeg we op nogal n haarde toon te heuren, wat hai wel nait aal haar: cholesterol, suker, reuma
en nog hail wat meer. En veuls te zwoar! Mor dat haren wie zulf al wel zain.
'Laive tied, dat is nogal wat! Mout je joe ook spoiten, vast?'
'Zes moal doags! En òfvalen! Da's nait zo makkelk, mor k heb der al wel tien kilo òf in drij moand. Ik at
nogal vet en doar bin k mit aan t mindern. Helpt echt! t Was ook wel bar, houveul of ik at. As k om zes
uur op bèrre ging, zette moeke mie aaid n schuddel mit frikandellen op t nachtkaske.'
'Om zes uur al op bèrre?' vruig ik schrikkend.
'Joa, en den knabde ik der even twinteg frikandeltjes deur' zee e lagend.
'Ik laag der om, mor t is vanzulfs wel n beetje belaggelk!'
'n Beetje?' raip ain van d'vraauwlu, dij aans nog niks doan hadden as lustern.
'Joa, n versloaven hè! Heb ik ook heur, k Bin al dik zeuventeg joar an de tebak. t Veurdail doarvan is,
dat je der nait echt dik van worren,' zee ik.
'En nait groot hè! Bist mor n lutje schietertje! En hai schotterde van t lagen.
'Ik bin van veur d'oorlog en dou kregen wie voak pankouk mit n beker segemelk. En k leuf verduld, dat
veuraal dij segemelk mie deur t leven holpen het!'
Wat de baaide vraauwlu van ons gesprek docht hebben, kin je gizzen.
Dat dokter zien mainen der over ook nait echt positief west is, kin k mie best begriepen. Mor dokters
hebben ja n eed òflegd dat zai mensken helpen zellen … En of dat nou gruinen, blanken of zwaarten
binnen, moakt nait oet! Versloavens valen doar ook onder, net as soorten geleuf. Schier dus, datve
dokters hebben!
Klaas van Zonneveld
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Taitjemuis hörn
Der was aan t Schildmeer ais n wiefke zo lelk
as zai ruip en reerde din iezelde elk.
Heur noam was Taitje t was n wiefke hail klaain
mor mit n stem as n duvel en n haart kold as stain.
As viskerlu oetvuiern en t woater was slicht
zat zai in t rait mor hail mond stief dicht.
Gainain dij heur zag mor zai was der op en top
zai gloop deur t rait mit d'ogen grèl in kop.
t Duurde nait laank of störm stak din op
as verege hekse mit t hoar roeg om de kop.
Mit handen in högte beswoar zai noatuur
veur mennege aarme donder sluig t leste uur.
Zai hoelde zai flitterde en gilpte as n swien
zai woarde gainain t was altmoal venien.
Manlu lagen in de plomperd t was hail vilaain
as ze verzopen in de daipte laagde zai gemain.
t Ol mins is verswonnen wel wait der nog van
ontgeven is t woater liek tegenover Staindam.
De viskermans diesel zet t smis aal in de rook
trekt n vore deur t woater en t verleden in de dook.
Ab Detmers

Laifhebberij
Elkenaine het zo zien laifhebberijen. d'Aine gaait geern vissen en n aander zit
de haile doagen op t voetbalveld om tegen n bale aan te trappen. Mien jongste
zeun zwemt geern en mien vraauw het heur haart geven aan t vioulespeulen.
Zo het elk wel wat.
Mor n poar doage leden kwam ik inains aine tegen, dij der wel n hail vremde
hobby op noahuil. t Was n vraauwmens en zai vertelde dat ze geern noar
kremoatsies tou ging. Smörns al op tied raaisde zai mit traain noar Stad en nam
din de bus noar Selwerd om doar d’haile dag bie t liekverbranden te wezen.
Tegen n uur of zezze kwam ze in traain noast mie zitten. Ze legde heur jaze in t
rik boven heur zitploatse en begon in heur taske te zuiken. Doar hoalde ze n
appel uut en nam n beste hap. Veegde zuk mit de rogge van de haand de mond
òf en kaauwde genougelk.
'Dat dut n mens goud,' zee ze en laagde mie tou, 'k Heb d’haile dag nog nait veul aans had as kovvie
mit kouke. Dat verveelt op t leste ook.'
Ik keek zeker nogal roar, want ze begon votdoalek uutleg te geven over heur ‘kovvie-mit-kouke-dieet’.
'Ik bin op kremoatsie west,' verdudelkte ze.
Ik begreep ter nait veul van. Ze muik nait de indrok dat ze slim lee onder t verlais van n femilielid of bekinde.
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'Mor ie hebben vandoage toch wel wat aanders eten as kovvie mit kouke?' vruig ik: 'Zo'n kremoatsie
duurt toch nait de haile dag?'
'Man, ik heb ter vandoage vieve had. Ik bin al vanòf vanmörn zeuven uur onderwegens.'
'Waarken ie din in t krematorium?' leek mie n logische vroage.
'Nee man. Ik heb doar aiglieks niks te zuiken. Ik goan doar gewoon hin, omdat ik zo’n uutvoart zo plechteg vin.'
Ik keek bliekboar asof ik n spouk zag.
'Nou kieken ie verboasd?' vruig ze: 'Der binnen wel meer mensen dij mie nait begriepen. Ik heb nou ainmoal dij tic. Ik bin vandoage dus noar vief kremoatsies west en ik von t prachteg.'
Ik kreeg zo langzoamerhaand t gevuil, dat ik mit n haalve goare te doun haar. Wat was dat wel veur aine
dij doar tegen mie over zat? t Leek wel of ze mien gedachten roaden haar.
'Mainen ie dat ik nait normoal bin?' wol ze waiten en zunder op antwoord te wachten ging ze wieder:
'Dat mag ik nou zo geern, hè. kremoatsies. Dat is zo te reken mien hobby. Ik hol van dij plechteghaid en
dij meziek. Elke kremoatsie is weer aans en overal beleef je wel wat. Olle bekinden zai ik ter ook veul.
En den dij kovvie dij ze doar schenken. Net mien smoak, man. t Begon vandoage mit n ol mens, dij negenteg worden was. Veul volk was der nait. As je old binnen, din binnen ze bliede, dat ze joe endelk
votstoppen kinnen. Dat was bie dizze bliekboar ook t geval. n Man of tiene wazzen der mor. Mainst ollechies. Wizzen dij teminsten wat heur veurland was. De kinder wazzen der vanzulf ook. Twije van ook al
tegen de zeuventeg. Zo te zain zol aine dervan wel gaauwachteg ol moeke achternoa goan. Dij heb ik
noa òfloop mor ekstroa dudelk kondoleerd. De jongste van t haile stel was n domnee. Mor dij kon van t
haile gedou ook gain sukkeloa moaken. Meziek sluig ook naargens op. Nee, dat was t nait, hur. Mor
goud dat ter vrizze kovvie was.
De twijde van dij dag was n mooie vertonen. n Kerel van n joar of zesteg. Net nait aan zien pensioun
toukomen. Doar haar t riek n bult veurdail bie. Veul volk was der en gain domnee. t Was n sosioale en
dij hebben ons Laimeneer der nait bie neudeg, mainen ze. De veurzitter van d’òfdailen van de partij dee
t woord. t Was toch zo’n goud mens west en hai haar zoveul goud doan veur aandern. Aaltied in de
weer veur de zwaksten in de soamenleven. Hai haar veur elk aaltied kloarstoan en nou was e dood.
Haartverlammen! Tiedens n vergoadem nog wel. Mooie meziek hadden ze der wel bie: "Morgenrood". Ie
waiten, dat laid dat vrouger aaltied op radio was as de VARA uutzenden haar. Noa òfloop kovvie. Nou
doar haar ik t toun wel aan tou.'
'Hebben ze din nait deur, dat ie der nait bieheuren?' vruig ik mit n ongeleuveg gezichte.
'Netuurlek wel. Mor ze kinnen joe toch nait votsturen. Op kremoatsie goan is ja vrij. Ze kieken wel roar
as ik elke moal weer verschien. Ik dink dat ze mie doar wel al kinnen. Vannommerdag wer der n rieke
stinkerd verbraand. n Haile auto vol mit bloumen was der bie. Al t volk in t zwaart. Wat dat mens wel allemoal veur goud doan haar, doar ston je versteld van. Doar was n normoal mens nait tot in stoat. Doar
haar je wel twij levens veur neudeg. En ale mensen mor janken. Prachteg! k Mos recht n beetje mitgrienen en ik haar de man ja nog nooit zain. Noa òfloop weer kondoleren en kovvie drinken. t Was n haile
dringerij, omreden t was der hartstikke vol. Zunde genog kon ik nait tot t leste blieven, want aans haar ik
de traain nait hoald.' Ze zakde achterover en keek mie voldoan aan.
'Dat ie doar nou oardeghaid aan hebben,' zee ik.
'Oardeghaid, man? Ik vin dat ja t mooiste wat ter is. Overmörn goan ik weer. Mörn kin k t nait wachten,
want din is mien nichte joareg.' Wie wazzen in Scheemde. Doar stapde ze uut. 't Beste hur,' groutte ze
mie.
'Goeie,' zee ik, 'tot op joen aigen kremoatsie.'
Ze gloop mie aan asof ze mie wel opvreten kon. Wat n mens, docht ik dou de train wieder ree.
Henri Wierth
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Grunneger schrieverij: Simon van Wattum
Snij
O wonder
nou snij ik onder
n klaid van snij
dij stil en lij
uut hemel doalt
en dwirreldwoalt
woar of ik kiek
in t prille riek.
En lij en licht
op mien gezicht,
aal overnij
de fiene snij.
En zunder èn
gaait t deur mie hen:
O wonder
nou snij ik onder.
Dit gedicht geft de sproakeloze verboazen van de dichter Simon van Wattum weer over t mysterie van
de noatuur.
Simon van Wattum kin je rusteg de grootste dichter in de Grunneger toal nuimen. Hai wer in 1930 op
Knoal geboren en begon op de Mulo al gedichten te schrieven. Hai waarkte n zet op de metrazzenfebriek in Winschoot en leerde doar zien loatere vraauw Gepke kennen.
Om zien inkomen te vergroten bleef e schrieven en in 1949 publiceerde hai zien eerste bundel
‘Grunneger veurdrachten op riem’. Doarnoa kwam der al gaauw meer: bundeltjes mit riemkes en fullitons veur verschillende kraanten en tiedschriften en vertoalens van teneelstokken. In 1954 richtde hai,
soamen mit Jan Niehof en Willem Diemer, t literaire tiedschrift t Swieniegeltje op. Dat tiedschrift het
zunde genog nait n laank bestoan had. t Gaait hier te wied om alle waark van Van Wattum op te
nuimen, doar binnen wel aander meugelkheden veur. In 1955 muik e van t schrieven zien offisiële affeer en kwam e as journalist bie de Winschoter Kraante in dainst en loater bie t Nijsblad van t Noorden.
In dij tied ontstonden de columns over de echtpoaren Steven en Wemeltje in t Oldambt en Kneels en
Biene in de Veenkolonies. Dij verhoalen binnen nog aal goud leesboar.
Hai schreef in t Veenkolonioals en t Oldambsters.
Even n stokje oet Kneels en Biene:
Over loater
,,As ik ter nait meer bin," zee Wemeltje, ,,den moust nait allinneg blieven. Doe hest twij linkerhanden.
As aine zok nait n beetje om die bekommert, den komst om in dien aigen smeer." ,,Wat is dat nou weer
veur n roar geplaas. Ie hebben 't eten nog nait deur d'haals of doe begunst over zokswat." Ze keek
noar Steven zien knije. n Druppel vette stip haar n grote kringe moakt op 't broene striepkoar van zien
boksem. ,,Dat is hom 't ja juust," zee ze, ,,alderdeegs bie 't eten moust nog graimen." ,,Moak doe die
nou moar gain zorgen over mie. Ast nog n zetje zo deur gaait mit dat gevit van die, den kom ik oareg
eerder oet tied as doe." ,,'t Is gain vitten," zee ze, ,,moar ik vuil miezulf ja wel. Ik wil nait tegen die kloagen, moar aans..." Ze keek noar de punten van heur petovvels en dat kostte heur muite genog. ,,Wat
hest den," schrok Steven, ,,onder 't eten was der toch nog niks."
En zo gaait t verhoaltje wieder. Gewoon over alledoagse lu mit alledoagse proat.
De gedichten van Van Wattum binnen verzoameld ter ere van zien vieftegste verjoardag in de bundel
Twijstried en loater kwam der, laank noa zien dood, nog de bundel Aigen Woarhaid, woar ook n CD bie
zit mit veurdrachten deur de dichter zulf. Simon van Wattum het verschillende priezen kregen veur zien
schriefwaark: In 1964 gaf Stad Grunnen hom de Hendrik de Vriespries, in 1975 kreeg e de Culturele
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pries van de provinsie Grunnen en de Stichten t Grunneger Bouk vereerde hom in 1981 mit de literaire
pries.
Ik sloet òf mit n gedicht oet de bundel Twijstried:
Rozen
Tegen
't venster
rozen
swoar van regen.
Hangen
deel tot
ain heur
zaacht zel vangen...
En stillen 't glen verlangen.
Tegen
't venster
rozen
swoar van regen.. .
't Is
of kom ik die weer tegen.

Henri Wierth

Koal gruinlaand
geliek as t gras vot is
nemen vogels gruinlaand over
sprudders, oksters en hanska's
sikkom te veul om op te nuimen
mor is der vreten zat?

Willy Westerdijk
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Interieurparfum
Twaalf winkels ien Amsterdam en drij ien Stad! Ik op t fietske
noar ain van winkels ien Leidsestroat, mit braif ien tas:

Leuk nieuws voor u. U bent namelijk winnaar in de trekking
van april. U heeft een heerlijke interieurparfum naar keuze
gewonnen. Een natuurlijk geparfumeerde spray om een unieke geurbeleving in huis te creëren. Hier en daar een enkele
spray is voldoende om een verfijnde sfeer te geven aan ieder
moment.

Ien winkel wer ik holpen deur n terdeeg opmoakte bela mit sjaaltje om haals. Drij keuzes haar ik: The
Ritual of Dao, The Ritual of Goji Berry en The Ritual of Happy Buddha.
‘Wilt u ze eerst ruiken?’ vroug ze.
Ik prommelde wat, mor ze haar aal n waaier tou n glaske oetpakt. Ze flapte hom open en zwaaide mie
der mit veur neus laans.
Bie daarde geur wis ik van gain oost of west meer!
’Is het een cadeautje?’
’Joa,’ loog ik.
Ze kreeg n puutje om vlès tou en haile boudel wer ien n wit taske doan mit twij zwaarde hengseltjes
der aan. Veurdat ze t taske overlangde, spoot ze eerst wat parfum over hengseltjes hin! Wat zol t! Hou
koaler jonker, hou groter pronker!
Mor zo’n sjiek taske mit zo’n sjiek vlèske heurt haildaal nait bie ain op n ol fiets! En t taske mit geparfumeerde hengseltjes wer nait ien haand holden, mor mos aan fietsstuur bungeln. Ie konnen taske
denken heuren: Kinnen nog aaltied wel zain dat e te klaai oettrokken is!
Jan Sleumer

Omma, …
Die eerste keer
dat er je oma neumt,
bie hand pakt
en metnemt
noar wat er zag,
dat voutje
ien zien open schountje
zwevend boven die dooie spin,
die ondeugd ien zien oogjes,
zien uutgespraaide handjes,
en den dat zwaaiend vingertje,
dat zegt nog zoveul meer …
De eerste keer dat hai vertelt,
oma’s haart dat veur hom smelt.
Coby Poelman – Duisterwinkel
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Spoorzicht ien Loppersom
De boeddha veur t restaurant
vaalt deur zien omvang op,
n jonkje aan zien moekes haand
kiekt hom over de kop.
Hai zugt n spin,
ien ain van ogen kropen
en schrikt as dij begunt te lopen.
Veurzichteg strikt zien vingertje
over t spinnespoor
tot vot bie t linker boeddha-oor.

Feestboeket

t Beeld blift stief
noar t lutje jonkje stoaren
dij zich vermoakt met
t spinnen van trillend goaren.

Blommen hemmen wat zunnegs,
ze geven n feestgevuil,
kiek es hou ze stroalen,
t liekt heur levensdoul
om mensen te verbienden,
te winnen veur mekoar,
n bliek van levensvreugde,
n Keunenklek geboar.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Coby Poelman-Duisterwinkel

Slakken
Zo gaauw as t duuster is, wordt t slakkenvolk wakker en goan zai aal glibbernd op pad.
Zai steken heur 'antennes' oet en roeken en vuilen van verre aal woar zai wezen mouten. En din, as
we allaank op bèr liggen en lekker sloapen, hebben zai feest en eten hun lief vol mit alles wat gruin en
sappeg is. Dat is meschain nog tot doar aan tou, mor dat feest, dij eterij, gebeurt wel in ons toen.
En doar bennen we goud zat van. Slakken in ons toen. We hebben der aal n bult kopschraberij over
had. Hou roaken we dij baisten toch kwiet. Want, zai vreten sikkom ons haile toen koal.
Kovvieprut, zeggen ze, dat zol helpen. Slakken vinden t hail stoer om over dij prut hèn te glieden. Of …
bekertjes mit bier ingroaven. Doar verzoepen ze din in.
Mor, dat doun we nait. Dat is ja schane van dij lekkere Hertog Jan.
Bie naacht en ontied, din bennen slakken aktief. Om ze te pakken te kriegen, mouten we midden in
naacht oet bèr stappen en op slakkenjacht goan. Op stevels en mit zaklanteern strunen we din deur
onze toen. In t schiensel van dij lanteern zain we ze kroepen, mit zien allen noar t jonge oetlopend
blad van onze mooiste planten.
En dat is ons kaans. We pakken ze op, doun ze in n plastic puut. n Dikke knup der op en din 'plof' in
d'òfvalbak.
En zo komt n slak oet tied, mor nait noadat hai n goud leven had, in ons toen.
Agnes Huzeling-Zandt

12

Oarend en Vos
(noar n foabel van Aesopus)

Oarend en vos onnaaierden dat zai kammeroaden worden wollen en zai zollen
doartou dicht bie nkander wonen goan.
Oarend baauwde zien nust hoog ien boom en brudde zien aaier oet en vos
mouk zien hol onder worrels van aigenste boom en doar kwammen lutje voskes
ien wereld.
Nait veul loater haar oarend honger en kon e gain vreten vienden veur kukens. Dou vos even vot was,
dook oarend omdeel, greep ain van jonge voskes en gaf dij aan zien kukens te vreten.
Dou vos weerom kwam, was zai slim verdraiteg over wat of ter gebeurd was, mor nog veul kwoader,
omreden zai kon niks weerom doun.
Mor n zetje loater gebeurde t volgende: Oarend vloog boven over n altoar doar n bok op reusterd wer
as ovver aan goden. Vlaigensvlug dook oarend omdeel, grisde n stuk van broaden bok vot en vloog
der mit noar nust. Hai haar nait deur dat ter nog n kooltje vuur aan stuk vlaais zat.
Deur wiend begon t kooltje ien nust te branden en haile nust vloog ien de braand.
Aal kukens vielen omdeel en dou vrat vos heur op.
Hemd is noader as rok!
of
Dij t lest lagt, lagt t best!

Vos en Kraai
(noar n foabel van Aesopus)

Kraai dij n stuk vlaais stolen haar bie slagter, vloog mit vlaais ien neb vot noar bos tou en dat hoogste
boom ien.
Vos, dij dat zaag, wol t vlaais slim geern hebben en dat pebaaierde hai op n slaauwe menaaier.
‘Wat is n kraai aiglieks n nuvere vogel’, raip e. ‘As heur stem gelieke schier was as heur aankiek, zol
zai staarvenswoar keunegin van vogels wezen.’ Laipe vos mainde der niks van, mor kraai, dij vos
stommegeern heuren loaten wol dat zai áál schier zingen kon, begon haardop te krazzen. Omreden
zai mos neb doarbie open doun, vil t stuk vlaais der oet en dat omdeel op grond. Vos kreeg t vlaigensvlug ien bek en zee tegen kraai: ‘Dien stem is goud genog, dat is dorie nait, mor veul hazzens hestoe
nait.'
Ain dij nait staark is mout slim wezen!
Nane van der Molen
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Stil
stil
stil
bist as n flitterg blad
bloots n flinter roemte innemend
hoogoet wat naarven en nat

Stil
stil
luusternis is zo groot
en om joe tou
en van licht
Stil
gain wemeln in dit licht
wiede kringen van stilleghaid
om die tou

ie nuimen t nait
Wie nuimen t nait

Stil
stil

mit gain woorden
wie bìnnen der in
wie vuilen, t is
om ons tou
in roemte
en licht
en droagende eerde

Nelleke van Vliet

Nelleke van Vliet

Taske mit de roos

Vrund en ik waren in t zaikenhoes veur ain of aander nait zo belangrieke kontrole.
Mor dij òfdailen was nogaal n endje lopen en wie besloten om gebruuk te moaken
van t kaarke dij joe noar plek van bestemmen bringt. t Kaarke wuir bestuurd deur n
deftege mevraauw dij ons noar ons gevuil nogaal kritisch bekeek.
Wie drougen nait onze beste klaaier, omreden t regende slim. Vrund haar zien helgele viskersjek aandoan.
Ik kon op kaar mien evenwicht nait zo goud bewoaren en vroug vrund om mien taske vaast te holden, t
was n schier swaart taske mit n rooske der bovenop.
Vrund klemde t ding stief en zörgvuldeg tegen zien gele jek.
Dou wie der waren en mevraauw bedankten zee dizze: 'Staat u mooi meneer, dat tasje.'
Vrund lait mond omdeel hangen.
Twij joar loater was t de joardag van vrund. Wie gingen bie zo'n gelegenhaid aaltied kovviedrinken in t
dörp mit wat lekkers derbie. Mor dizze raais mos ik dat allain doun, hai was totoal onverwachts overleden.
Terwiel dat troanen mie over wangen gleden, zöcht ik noar n taske veur otopepieren en geld. Ik haar t
taske mit dij schiere swaarte roos in dij twij joar nait weer in mien handen had. Ik dee t open en zaag
dat ter n braifke van twinteg euro in zat. Ik kon mie nait herinnern dat ik t derin stopt haar.
Noa zien dood kriegen veul gebeurtenissen n aandere betaikenis veur mie, ik zeg nou nait zo voak
meer: 'Oh. dat is ook touvaleg.'
En t taske mit de roos koester ik as n biezunder aandenken aan mien laifste kerel.
Aukje Tillema
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Veul te doun
k Zol nog zo veul willen doun
Mor ik dou niks
Der is nog zoveul te doun
Mor ik dou niks

Momenten
Woarom is der veul te doun
Woarom dou ik niks
Woarom, woarom, woarom
t Is zo nutteloos
Om te vroagen woarom, woarom
t Dut mie valen
In n poule van verdaarf
Wat mot ik doun
Mit lege haanden
Dij waarken willen
Dij laifde geven willen
Woar is de wieshaid
Woar is de kraacht
Der is nog zoveul te doun
Mor k bin zo muid
Woar hoal ik de kraacht vot
Om klouk en vastberoaden
Aandern te steunen
En veur miezulf

t Leven bestaait uut momenten
Momenten dij kommen en goan
Momenten mit vreugde en verlaangen
Momenten dij je laiver loaten goan
Momenten dij je vasthollen willen
En, dij je laiver goan loaten
Momenten dij de hoop doun opleven
Momenten dij de hoop weer loaten goan
Momenten van daipste ellènde
Momenten van gramschop en hoat
t Moment dat dien leven omkeerde
En din n moment van zieleschoa
t Leven bestaait ook uut goie momenten
Dij je t laifst huil laank bewoaren
Mor ook dij goan veurbie
En dat moakt je soms ook baang
Loat ons deurleven aal dij momenten
Woaruut ons leven bestaait
Leren van goie en slechte momenten
Din wordt t leven meer weerd

n Weg te vinden
Woarop ik nait laanger dwoal
Deur duusternis en naacht
Der is nog veul te doun

t Leven is nait allinneg rozengeur en moaneschien
t Leven is t leven

Jil Wildenga

Jil Wildenga

Omtoald uut Levensfase 2: De levenswip

Omtoald uut Levensfase 3: Momenten
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Landjepik
‘Kiek, jongens, dit is Ferapont.’
Veur ons staait n klaain, blaik kirreltje mit blond steerteg hoar. Mit zien
deurdringende, grieze ogen kikt e frank en vrij de wereld in.
‘Vera Pon?’ zegt ain van ons verboasd.
‘Vera?’ zegt n aander nog es noadrokkelk, ‘dat is toch n wichtersnoam.’
‘
Hai is de zeun van n kammeroad van mie oet Rusland.’ Mit dij waitenschop
mozzen wie t doun.
‘Wie nuimen hom Ietje,’ besloeten wie mit nander, as kapitein Haauwen weer op hoes aangoan is en hai
dat vrumde boetenlandse kirreltje aan ons overloaten het. t Is ook ja mor n lutje iepenkriet. Ietje is n goie
noam veur hom. Klaain mor dapper, dat hebben wie dij zummer wel maarkt.
Smörgens was ik mainsttied ain van d’eersten dij op stroate kwam, mor ik kon nait zo vroug wezen of
Ietje was al van de pertij. Zag e mie, den kwam e achter van d’Komnijsterwieke al noar veuren lopen.
Hai was nait mìnsenschaauw, mor zeker ook gain oetbundeg, welbesproakt kirreltje. Mien vrundelk ‘moi’
wuir aiglieks nooit aans beantwoord as mit n stomp tegen d’scholder of n schop veur de schenen. t Was
zien menaaier van kommuniceren. Meschain waren ze dat in dat vère Rusland zo wìnd. Mor ja, wat wos
ik van Rusland. Ik haar wel es n bouk van Jules Verne lezen over Michael Strogoff, de koerier van de
tsaar, mor dat verhoal ging over t Rusland van vrouger, onvergeliekboar mit t moderne Rusland.
Ferapont, Vera Pon, Ietje Pon, bleef, ook omdat e niks smoesde, veur ons best wel n roadsel. Hai pruit
mit ogen en handen en kon zok op dij menaaier prima verstoanboar moaken.
‘Gaaist mit voetballlen?’ Toch n doaglieks terogkerende opmaarken, meer n vanzulfsprekendhaid, want
wie brochten veul tied op stroat deur mit putjesvoetbal, beantwoordde hai deur mien nije leren bale over
d’metershoge hekken van d’Aalbion te schoppen. Dou k hom om dij reden bie d’schobbejakken griepen
wol, het e mie n katjewaai verkocht, da’k even van de wereld west bin. Zo wos ook ik hou hai over dij
dingen docht. Voetbald hebben we waaineg dij zummer. Mien bale heb k tussen de branekkels weer opzuiken mouten en is dou veur onbepoalde tied in t schuurtje beland.
Wat e wel groag doun mog, was vechten. Hai dee niks laiver as boksen en worsteln. Nait oet eerns, mor
veur d’oardeghaid. Dat wie doar noa n zetje gain belangstellen meer veur haren, von hai mor vrumd.
Hai was wel klaain, mor verduveld staark en handeg en al snel gain oetdoagen meer veur ons.
t Rezeltoat ston bie veurboat al vast. Ook d’grote jongens bie ons van d’wieke mozzen mainsttied t onderspit tegen hom delven.
t Alternatief, n soort tuzzenoplözzen, vonden wie in landjepik. t Was onbekìnd
spellechie veur hom, mor dou e ain keer deurhaar, hou d’spelregels in mekoar
zaten, wuir e recht enthousiast. Mit n gestolen schillemeske oet keukenloatje van
moeke kozen wie voak t stok grond bie ons veur thoes. n Lapke egoal swaarte
grond van n poar vaarkaante meter was genog om d’onderlinge stried aan te
goan. As k allendeg tegen hom speulde, was der waaineg oardeghaid aan, mor
as der meer jongens mitdeden, den veraanderde hai op slag en wuir dudelk, oet
wat veur holt e sneden was.
‘Hou hait dien laand?’
‘Rossiskaja.’
t Was ain van de waainege woorden, dij k hom heb heuren oetspreken. Hai begreep dus best wat we
hom vruigen. Wie snapten ook wel, dat Ietje de noam van zien aigen voaderlaand verdedegen wol. Wie
kozen machtege landen as Amerikoa of Engeland. Dij waren ja, zo wuir ons op school, mor zeker sundoags noa t waarme eten, via t proatje van GBJ Hilterman op de radio oetstokt, boas in d’wereld.
As t gelok haarst, den wuir Ietje noa t oetzetten van t striedtoneel dien pazzipant. As t hom tegenhaarst,
den wost hoast zeker dast binnen de körtste keren dien laand kwiet wast. Woar dat aan lag, was mie in t
begun nait recht dudelk. t Lag zeker nait aan de persoon, dij e mit t schaarpe schillemessie en gericht
kuren der oet knikkern wol. d’Oorzoak zat hom meer in t laand, dat e verovern wol. t Stokje grond bie
ons veur thoes was vrouger n sintelpad west en zat nog vol mit stainen, mor der waren ook wel stokken
bie dij wat beter van soamenstellen waren. En woar wie haalve zolen nooit gain acht op sloagen haren,
doar haar dij verrekte Ietje al snel deur, welk laand - onòfhankelk van de noam - hom veurdail, lees: goie
grond, oplevern zol. Joa en was dien grond goie grond, den konst der gif op innnemen, dast as ain van
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d’eersten dien keunenkriek kwiet wast. De grijns dij zo’n overwinnen op zien gezichte toverde, staait
mie nog aaltied bie.
Net as t gevecht tegen d’jongens van d’Hoanekamp.
De veurberaaidens veur zo’n konfrontoatsie begonnen voak al n dag of wat veur tied. Den wuiren de
boskes rondom d’school, mor ook de bomen op t roege Aalbionterrain mit zoagen en bielen vakkundeg sloopt. Wie mozzen ons woapentuug aigenhandeg moaken. De snijbes-stroeken om d’school tou
leverden ons t mainst boegzoame holt veur de bogen en mit n ìndje sollegoaren haren wie in körte
tied verschaaiden piel-en-bogen kloar. De liesterbezzen aanderkaant stainen Aalbionmure haren zoveul overtollege takken, doar konden wie wel wat van òfhaauwen. Zo kregen wie - noar t veurbeeld
van Ivanhoe - onze lanzen. Soabels muiken we van regellatten, dij we bie d’timmerman aanderkaant
Pekelderdaip regeld haren.
Omreden dat t gevecht tegen de Hoanekampers dit moal op aigen terrain ploatsvinden zol, kozen wie
t schoolplaain en d’omgeven van d’school as striedtoneel. En toch was t dit joar, t joar dat Ietje ons
peloton dappere kriegers verstaarken kwam, aans as aans. Woar wie normoal veuraan op d’Wieke
stonden te wachten op onze vijanden, doar wuir ons dit moal deur Ietje n hail aander striedplan veurlegd. Niks gain openlek gevecht, niks gain openhaid, mor n bedocht plan om de vijand te verrazzen.
Zo kregen der twij jongens op t platdak van t gymlekoal n stee, wuiren twij soldoaten statsioneerd in
d’ondaipe sloot tussen school en jeudenkaarke en de rest wuir deur Ietje n plek toubedocht achter
boskes en hegen.
‘Zai binnen der nait ains,’ heur ik Luken nog wel zeggen, dou d’tegenstanders onze stroate binnenluipen.
‘Zai binnen baange, man,’ zee zien klaainer bruiertje Appie.
‘Ze zitten vast in hoes bie moeke te schraiwen,’ zee Willem, dij laange lörke.
Dizze woorden waren nog nait oetsproken, dou twij jongens mit n laank taauw van t platdak noar beneden zaailden en twij aandern mit laange puntege stokken oet de dreuge sloot teveurschien kwamen. t Gevecht was ongeliek, t gevecht was ook snel òflopen. d’Verrazzensaanval zat zo goud in mekoar, dat Hoanekampers volledeg overrompeld waren.
‘Dat haren we nait verwacht,’ zee Lukie noa òfloop van t soabelgevecht en ook hai mit n taauw aan t
hek achterkaant school vastketend was.
En Ietje? Dij luip as n trotske paauw tussen zien manschappen deur. As n lutje Napoleon. Mit n braide, tevreden laag op t gezichte inspekteerde hai of alle gevangen wel goud vastzaten. Joa, t was n
biezunder, mor veural gedenkwoardeg joar, dat joar dat Ietje op d’Komnijsterwieke bie d’olde kaptein
Haauwen logeerde.
k Bin Ietje noa dit stroatgevecht nog ain moal tegenkommen. Op weg noar boer Schreuder - k mos
even aaier hoalen - zag k hom achterthoes spouken.
‘Wat bist aan t doun?’ vruig ik nijsgiereg.
De vroag was totoal overbodeg. t Holten geweer mit de rode weckringe zee genog.
‘Blikschaiten?’ zee ik. Dat deden wie ook voak genog. n Blikje of n luziverdeuske op n muurtje zetten
en kieken wel t veurwaarp mit n staintje van d’mure òfschaiten kon. Mor net as bie aal dij zoaken,
woar Ietje bie aanwezeg was, was ook dizze werkelkhaid nait wat t aan d’boetenkaante leek. t Bakje
mit geknipte stokjes lood haren mie al aan t denken zetten mouten, mor t besef kwam pas, dou e zien
geweer aanlegde en n stokje lood in de weckringe ploatste. Twij tellen loater vuil der n muske oet
d’appelboom.
t Was ons leste ketakt dat joar. Noa d’aanslag op t lutje vogeltje haar ik ook nait meer de behuifte om
mit hom te verkeren. t Was in ain keer doan.
Òfschaaid nemen was nait neudeg. Ietje was vertrokken zunder dat aine van ons t maarkt haar.
Wie binnen nog wel es bie t hoes van Haauwen langs lopen, mor op d’Komnijsterwieke hebben w’hom
nooit meer zain.
Bram Wiekens
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Botterdaip

Chanoekah

k Wol aal t Botterdaip op mit die
al was t ook in n bootje van pepier.
Wie bluizen ons aal veuroet
mit veul haart in t zaail,

Bist op hoes aan
in t duuster.

of op scheuvels deur
t gruine laand in zummerblui.
Noast mie gefst mie
n tik op t gat,
t gaait schier vindst nait?
Zulfs as Grode Vogel ons mitnemen zol
was t ook goud as zien
snoavel mor ons laid zingen wol,
veuroet, weerom of levaaiern
mit tegenwind Onderndaam wied veurbie.

As t slöt omdraaist
is der gain licht,
ok nait in zien haart.
Waist ok nait
ofst slöt wel
omdraaien wilst.
Eulie bleef braanden
wil t olle verhoal,
mor doe waist nait
of dien vlam
aachtste dag hoalen zel.
Hai ok nait

k Wol zo geern Botterdaip op mit die.
Rieks Holtkamp
Rieks Holtkamp

Vekaansiegeduvel
t Was om en noabie 2002 dat wie, mien laiverd, heur zeun en ik, soam op vekaansie gingen.
Via ANWB gids wör n hoeske aanboden deur n Nederlandse aigenoar, veur nait aal te veul
sìnten. t Hoeske ston in België en wel in n ploatske mit de welludende noam Beffe in d'Ardennen. n Noam dij de neudige hilariteit opruip. Der wören, begriepelk genogt, veul fantasietjes
op lös loaten.
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Wie wazzen slim blied mit dizze aanbaiden en wie leefden stoadeg aan noar vekaansie tou.
Endelk was t zo wied, leste dag waark achter de rug en soavends kovvers pakken, want aander mörgen gingve der vandeur.
Lutje peu stìnvol mit aal spullen woarvan we dochten nait zunder te kinnen en doar ging t hìn,
noar België. Noa n vlotte raaize kwamen wie aan in Beffe. t Hoeske ston op n kruuspunt mit
aan aine kaant n tank oet Twijde Wereldoorlog en aanderzieds haren we oetzicht op kerkhof.
Wie vonden dat wel bie nkander pazen en woanden ons aal terug in tied.
t Hoeske was in twij appartementen verdaild en wie haren onderste dail touwezen kregen.
En dou begon t geduvel. Op sleudeladres gain mìns te vinden, moar wel n braifke op deure
mit de mitdailen om veur sleudel moar eefkes vief kilometer wiederop te goan, alwoar sleudel
te verkriegen was. Ondertied stìnzat van t autorieden toch moar hìn, want boeten sloapen is
ook ja wat zunder tent. Gelukkeg was der ain thoes en wie (mit sleudel!) as de duvel weerom
veur n bakje kovvie en thee.
Ainmoal binnen, laipen wie n onbeschrievelke puinhoop te muid. Niks was schoon, koelkaaste
stief in ies en gasvlezzen wazzen apmoal leeg. Vraauw en jong gingen aan t schonen, veur
zover meugelk zunder waarm wotter, en ik mit n glìnne kop terug noar sleudelholder. Dij
schrok zok wild dou e mie aankeek! Ik mout der wel woest oetzain hebben, gezain de wieze
hou ik mie vuilde. Man beloofde mie onmiddelk mit te goan en in elks geval de gasvlezzen te
vullen, want wieder langden zien verantwoordens nait. Normoal wör van huurders verwacht t
spul schier achter te loaten.
Zo zegd, zo doan en noa t gas aansloten te hebben wör tussentieds t schoonmoaken kovvie
en thee zet. Wat n biezunder begun van ons gezoamelke vekaansie, moar hier blift t nait bie.
Noa n aantal doagen wat rond akkedaaierd te hebben en bie n ploatselke boer op t bedrief
keken te hebben, ston der inains n vrumde vogel veur ons deur mit de vroag of wie ais kieken
wollen noar zien ploffiets. t Was n aibels schier kirreltje mit n bolle snoet woar n poar gutege
oogies oet keken. Tröts as n paauw luit e ons zien plofke zain alwoar hai n trekhoak op monteerd haar. Hai haar dat slim schier veur mekoar kregen en wie gaven hom ons kompelmenten doarover. Man was blied dat e weer ais Nederlands proaten kon, vandoar zien bezuik.
Lu om hom hìn pruiten allint moar Fraans. Niks mis mit hur, moar Nederlands haar e wel zo
laif. Of wie ains bie hom kovviedrinken wollen?
Gain probleem, wie aanvoarden zien nuigen veur kovvie welgeern.
Volgende mörgen noar man tou veur kovvie. Bleek e allinneg te wonen en dat e van kovviezetten gain verstand haar. Poederkovvie was t makkelkste. Mit ainege tegenzin hevve de
kovvie opdronken, want koppies wazzen ook nait al te schoon. Moar je woanden joe terug in
joaren '40 – '45, want hai haar wel drij koamers vol mit grenoathulzen, koegels, pistolen, geweren en klaaier. Haar e allemoal vonden in buurt van zien woonstee. Aigelieks mos t inleverd worden, moar doar trok e zok moar niks van aan. Aal mit aal weur t toch nog gezelleg
ondaanks gruwelkovvie.
Terug in ons hoeske bleek davve mitbewoners kregen haren op bovenverdaipens. Noa wat
'goidag' en zokswat, hevve der nait veul mit van doun had veur de rest van ons vekaansie.
Moar, noar loater bliekt, toch wel n klaain beetje.
n Poar doage loater knetterde ploffietsmonteur bie ons veur deure langs mit zien plof en bleef
stoan om ons zien nijste aanwinst te loaten zain. Bleek e n aanhangertje achter zien plofke te
hebben. Hai was der slim wies mit en wederom zo tröts as n paauw.
Zo as t echte vekaanziegangers betoamt, wazzen wie aal mooi aan t verbelgischen in ons
oetsproaken. t Is den ook n slim schier toaltje. Ons grode vrund was intied aal deur jong beneumd as: “Den Zot”. Elke keer as wie hom zagen was t ondernander: ‘Kiek, doar hevve “Den
Zot” ook weer.’ Verder gain kwoad woord over de man, hai was biezunder vrundelk en dat
kivve nait van aal mìnsen zeggen, wel den?
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Wie trovven t mit t weer en t riviertje de Ourthe wör op verschaaidende wiezes deur ons verkend. Mit kano’s, lopend der deur hìn en zwemmend c.q. ploeternd, want zo daip was e nou
ook weer nait. Vraauw het België nog n stukske aarmer moakt, want zai het n stain oet de Ourthe mitnomen noar hoes.
Moar wie hebben België ook wat weerom geven. k Zal joe oet douken doun op welke wieze
dat gung. Op n oavend ston ik as leste onder does, dou jong der aan kwam mit n vrumd verhoal. Zien vlouerbedekken in sloapkoamertje was zeikenat. Nou was zien sloapkoamertje in n
garage moakt en lag stoef aan does en wc. Inmiddels kwam ik der achter dat wotter nait weg
wol in does en bie vraauw luip wc-pot vol.
Ik eerst bezig mit n ontstopper, je waiten wel, zo n stokje mit n oranje halve voetbal der aan,
moar t weur van kwoad tot aarger: Stront dreef mie inmiddels om vouten en doar ston k, in onderbroek middenmaank de drollen.
Miezulf zo goud as meugelk opredderd en op draf noar “Den Zot” mit de vroag of hai n ontstoppingsveer haar. Gelukkig haar e aine, moar k mos zulf de klus kloaren, zee, e want hai zat genogt in aigen stront te ruiern van zien lutje veestoapel. Doar kwam bie, mìnsenmis von e viezer
dan veemis. Ik allaank blied dat k holpen was mit de veer en ik weerom om de verstoppen te
verhelpen. Inmiddels was der ook weer reuring op bovenverdaipen. Mìnsen doar, vraauw mit
twij kinder, haren net eten en woar der wat in gaait, mout der ook weer wat oet, naitwoar? Dus
de bagger dreef inmiddels aal in gaange en luip nog net nait in kelder.
Ik weer op blote vouten in de stront en mit veer drok aan t porren.
Vraauw en jong lagen slap van de lach en ik wör aal helleger! Der kwam aal meer troep omhoog, hou goud ik mien best ok dee om de veer rond te draaien en deur te steuten.
Inains gung mie der n lampke branden. Zo as wie t wìnd binnen om op t riool aansloten te wezen, in Beffe was dat nog nait zo ver. Der was hier dus sproake van n volle septictank en dij
zat liek onder garage. Ik haar inmiddels zoveul stront tussen tonen dat ik glibberde der over.
Dus vraauw en jong moar noar onze redding en joe roaden t aal: “Den Zot”. Ons grode vrund
gung noar zien overbuurman welke as veeboer n kolkenzoeger haar en mit belofte van groates
mis kwam dij laangs en muik ons septictank leeg. Op goie òfloop wör der n biertje dronken en
kon t leven weer zien gewone gang goan.
Inmiddels hebben wie hail aander gedachtes bie t woord “Beffe”.
Jakob Arbeider

Ode aan mien herder
Lopst noast mie
Aan de fietse,
Op t Wilgepad, tussen
Maais- en eerappelveld –
Op weg noar de horizon
Holtern en boltern wie
Over bevroren sporen
Van olle karrevrachten,
En dien lagende snoet
Verdrift aal mien
Donkerste gedachten.
Bert Weggemans

20

Bejoarenhoes

Zien laand opbaauwd mit blode hannen
eerst bie boer, dou op febriek
nooit ging hai noar vekaanzielannen
zès kiener en zien hoes mos liek
en noa n waarkzoam, zuneg leven
'woont' hai no ien 'bejoarenhoes'
doar is veur hom niks te beleven
gebaauw is nait meer zien tehoes
beknibbeld wer der eerst op eten
op zundag nait n plakje keek
wel zol zien luk verdrait ook meten
gain koemke soep meer deur de week
deur wanbelaaid van 'hoge' heren
gaait hai dommee nait voak ien bad
en ook t Nijsblad lait hom leren
wie hemmen t bie lange noa nait had
ik dink, mit aal zien mankeminten
verdaint hai zörg én ons respekt
mor bie dij heren mit heur sinten
is dat wat ter op t heden aan ontbrekt.
Tiny Veldhuis
Dit gedicht is oetgeven ien 1990 en is tot mien
groot verdrait en verboazen nog haitied 'aktueel'.

Laifdeslaid
Wel ik was
Bin ik kwiet,
Mien ik opgoan
In dunne rook,
Zulfs mien noam
Is mie glad ontschoten,
Is ongemaarkt vergleden
In de mist van t vergeten –
Allenneg die ken ik nog,
Dien gezicht, dien ogen,
Dien noam binnen opschreven
In mien ziel –
Kom, kom nou,
Kom hierhen,
Geef mien n smok
En vertel mie den de noam
Van dit mensenkind
Dijstoe ooit laifhad hest.

Bert Weggemans
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Hail laank zöchde ik noar d’juuste woorden.
Ik kreeg het waarm en ik kreeg het kold.
Ik stutterde zaacht in heur oren:
‘Wwwat bbinnen aan zee dien smokjes zolt.’
En ik heur heur laive lach
nog volop schattern in het rond.
En ik vond het onbegriepelk mooi
dat aine mie n laiverd vond.

Laiverd

k Heb zo stillechies noar heur luusterd.
Zoveul laifs zee zai tegen mie.

Ik was n stille en gain schraiverd,

Dou het de zeewind mie influusterd:

van bleueghaid weg wat kwiet.

‘Kom, nog n beetje dichterbie.’

Mor inains ruip zai: ‘Moi, laiverd!’
En sprong bie mie achter op fiets.

En dou hebben wie het doan
tot de moan te schienen stond.

En wie reden langs de zee.

En ik vond het onbegriepelk mooi

En heur hoaren waren blond.

dat ik heur een echte laiverd vond.

En ik vond het onbegriepelk mooi
dat aine mie n laiverd vond.
n Bewaarken van t laid Lieverd
Ik fietsde langs n rousteg hekje,

van Toon Hermans

langs een oma en n klaain kind,
noar n òfgelegen plekje,

Tekst: Henk Puister

net n klaain beetje uut de wind.

Zang: Age van der Velde
Opnoame: Koos Greveling

En dou zee ze weer wat laifs,
dat ik nait hailemoal verstond.
Mor ik vond het onbegriepelk mooi
dat aine mie n laiverd vond.
Van stro druig zai n vrolek houdje
dou zai doar zo noast mie zat.
En ik dochde van: wat mout je.

Bin k nait meer

Ik docht: dij schat dij dut mie wat.
Nait meer bin ik as n pluuster.
Ik haar t hailmoal nait verwacht,

Ainmoal poesten Ie mie hier vot.

mor kreeg n smokje op mien mond.

Joen Huus in t licht is vol van stof.

En ik vond het onbegriepelk mooi

Mor mag k toch binnenkomen, God?

dat aine mie n laiverd vond.
Henk Puister
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Ab van der Loan
Ab van dikke Marchien was n dikke kurendriever. Gain meroakel, dat e voak laag aan t gat har. Was
aarbaaider bie boer Germs. Ze konnen meroakel mit nkander overweg en konnen van mekoar wel wat
velen.
n Poar doage leden was n modde bevalen van n toom nuvere biggen. Ab har heur t nust wat hemmeld, dou e op t aarf buurkinder Elsie en Kloaske rondstrunen zag achter heur kinderwoagenkjes. Hai
vruig wichter of ze wat bezunders zain wollen en wenkde heur noar schure. In swienestaal wachtte Ab
heur op en duudde op klaain spul.
t Was aldernoarst. Modde lag op zied en t jong spul wriemelde om heur poten om n schier plekske aan
tidde te verovern. Kinder keken heur ogen oet.
Noa n zetje was vouernstied schienboar doan. t Swien tilde kop op en muik heur kloar om in bainen te
komen. t Veurliekste big daankte moeke om t genut, deur heur mit snoede aan te doeken en vougde
heur noadien bie rest van de ‘zoepers’. Baaide wichter keken mit open mond tou.
Ab bedochde zoch nait, kreeg twij biggen en langde dij Elsie en Kloasje tou: 'Hierzoot, twij lutje potjes!'
Ze namen t lutje swientje op aarm mit noar boeten. Aaiden t snoetwaark. Biggen luiten t almoal willeg
tou.
Inainen kwam buurvraauw oet hoes. Rad kreeg Ab biggen en dekde heur in heur woagenkjes en deed
heur tou mit n klaidje. Lutje swienen wazzen schienboar befoezeld en gaven gain krimp. Kinder muiken n rondje op t aarf en luiten buurvraauw heur woagenkjes zain.
Dou ze zag wat er in woagenkjes lag, har ze votdoadelk deur wel dat ommaans had har. Der was op
haile stee ja mor aine dij zokswat oetdenken kon. Vraauw Germs het er din ok smoakelk om laagd en
Ab was nait zo goud of e mos biggen weer in t nust bie heur moeke leggen.
Wichter hebben thoes en op school braidoet verslag doan van heur ervoarens. Hier kon n vertelsel
van heur juvver ja nait tegen op. Over aanschaauwelk onderwies sproken!
Roel Sanders

n Min minselk trekje
Toun t oorlog was, haren mensken .Mit niks bedoulen wie veur dij tied al gaauw
gain eterij, klaaier, brandstof, meedsienen en zo meer. Dij behuiftes aan aal dat
soort tepaskomerkes was nait zo mooi in dij tied, mor woar k nog nimmer van
heurd of lezen heb is, dat der veur kinder, zo as ikzulf in dij tied, ook gain speulgoud te kriegen was.
‘Ná,’ heur ik joe al zeggen, ‘wa's dat nou? Net of dat zo belangriek was. Speulgoud doar konnen je ja
nait vet van worden in oorlogstied.’
Klopt ook wel netuurlek, mor t zat veur mie toch wel even aans. Veur mie was dat ja hailemoal nait zo
belangriek, dat eterij, klairoazie enzo. Doar zaten mien pabbe en mamme mit, ik nait. Ik wol speulgoud
hebben. Dát was veur mie allain mor belangriek.
Mien pabbe zee: 'Joa mie jong, speulgoud kinst wel vergeten hur. Galanteriezoaken zitten altmoal en
aallaank mit planken veur roamen. Ik heb ook gain sjoege van swaarde handel, dus most die mor
even redden.'
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Ol boas, veur mie din, in wezen was hai nog mor n goie daarteg joar, het zuk t bliekboar toch wel n
bult aantrokken dat ik aal zo zat te zoezen over speulgoud, want … op mien verjoardag ston der smörgens, tou ik oet bère kwam, n hail nuver speuldinkje op t zwilkje van toavel, noast t pietereuliesteltje
mit stampende surregoat kovviepot. t Was n autootje! En wat veur ain! Mien pabbe haar hom zulf
moakt zag ik doadelk. Kleuren van feguurzoagtriplex waren krek dezulfde as van mien mamme heur
theebred, dij k nait meer op t dressoir stoan zag. Zes roadentjes waren van zes dambrikjes. Dee mie
niks hur, want ik kon toch noeit en te nimmer van mien pabbe winnen, ja. Och, och wat was ik ja bliede. Mien pabbe haar ook troanen in ogen, dij laiverd. Mien mamme ook, mor achteròf was dat
meschain wel om heur mooie theebred. Wel zel t zeggen.
Ik op stel en sprong noar boeten tou. Noar mien beste kammeroaden. Nou, dij waren ja hailemoal nait
bliede, bleek al gaauw. Dij haren ook ja allinneg mor heur schounpoetsdekseltjes mit n droadje der
aan, woar je joe dood bie runnen mozzen om t gerabbel veur te blieven.
Juust tot dij tied haar ik goud mit mien vrunden speuld. Och joa, der was netuurlek wel ains wat hikhakkerij, mor dat duurde mainsttied noeit zo laank. Toun ik aanders mien autootje haar, veranderde
alles op slag. Zai pluigen mie, of ik net in stroat wonen kommen was. Jeloerse koppen werden bie
nkander stoken, dij smiegels en zai grepen mien mooiste bezit. t Duurde nait laank of hai lag totoal
kepottrapt en verhinneweerd op stroat. k Ston der op bek en oren bie, mor ik kon der niks zo gaauw
aan doun. Hailemoal kepot! Doar mos wel n stoeperd op komen.
Toun mien pabbe mie t vruig kon ik nait vertellen wel t krek doan haar. d'Haile ploug haar ja schuld en
haar der van genoten.
Mien ollu kregen roezie mit buren. Buren weer roezie onder mekoar, om kört te goan, t was oorlog in
de oorlog bie ons in stroat. Òfgunsteghaid netuurlek. Niks aans. Mit mekoar haren zai ja niks. Dat kon
nog wel, mor as ain ook mor n bietje meer haar, al was t ook mor n ainvoudeg triplexautootje, din vuil
je al deur de mand. Kepot mit dij handel!
n Goie zeuventeg joar loater, om krek te wezen veurege moand, hebben mien vraauw en ik noa veul
sappeln en oetzunegen n nije auto koft. Nait zo n dure hur, nee man, dat zit der vast nait meer aan bie
pensiouneerde olle knakkertjes zo as wie. Nee, n klaainere hebben wie ons touaigend. Net groot genog veur ons baaident. Dij achterin mit ons mitvoaren wil mout haile smuie knijen hebben. Afijn, wie
rieden stroat in, swaaien vol tröts, noar d'eerste de beste(?) bekende en wat ducht joe … hai draait
zuk om of wie locht binnen.
‘Nou ja,’ zegt mien laive vraauw; ‘niks van aantrekken Ab, t is ja altied al n bietje biezundere kerel
west, dat waistoe toch wel?’
Joa, joa, ik heb mien karretje nou al weer n poar moal, liekbendeg veur t hoes, oetgebraaid wossen.
Haile buurt ston zo'n bietje boeten vanwege hemels nuver weer, mor gainain en din ook echt gainain
kwam even bie mie, zo as aans, om n proatje te moaken.
Nee lu, t is gain oorlog meer. t Binnen ja gain kinder meer. t Is nait van swaart geld. Nee, t is dunkt mie
n min minselk trekje. As dat zo is, joa din kin en wil ik ze nait verbetern. Wil ik din weer goud mit ze
proaten kinnen, din mot ik dunkt mie zörgen dat ik zo gaauw meugelk n grode dikke deuk in mien laif
autootje krieg. t Zol mie aans wel aibels slim spieten, want t is ja zo'n oardeg speuldinkje.
Ab Detmers

