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Oterdom 
         
Zai woonden hier ja laank in vree 
In schoel van diek op t olle stee 
Van voa op zeun is dat zo goan 
Gain krimp nee n goud bestoan. 
 
Inainen kwam t vervaal hier noader 
Febrieken drongen op en ons voader 
Kon mit geld smieten t was ja n lust 
Elk hoatte inainen dij zuvere rust. 
 
Nou is t der leeg en gain vertier 
Bloots wat drokte op n koale pier 
En groaven getugen van weleer 
Mor t olle dörp bestaait nait meer. 
 
Woar binve toch wel mit aan gaang 
Goa nait wieder t moakt mie baang 
Wel het der nou weer pielen op boog 
t Roet waast hier ja al hoezenhoog. 
 
Oh kaptoal loat ons wieder mit rust 
t Is hier ja slim nuver aan de kust 
Verrop dat geld t brengt gain zegen 
Kiek bloots omhoog din kinst der tegen. 
 
Ab Detmers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunneger schrieverij: Saul van Messel 
 
Dizze moal gaait t over n slim biezundere dichter. As dichter haitde hai Saul van Messel, mor zien eer-
liekse noam was: Jacob (of Jaap) Meijer. Hai wer geboren in Winschoot en volgde d’oplaaiden tot jeu-
denrabbi in Amsterdam. Doarnoa stedaaierde hai geschiedenis en wer e leroar aan t Jeuds Lyceum. In 
1941 proveerde hai tot doctor, mor in juni 1943 wer e vothoald en kwam in Westerbörk terechte. Hai 
overleefde de konsentroatsiekampen, net as zien vraauw en zien zeun, de loater bekende interviewer 
Ischa Meijer.  
Jaap Meijer het n bult publiceerd over de geschiedenis van de Jeuden en ging pas op loatere leeftied 
gedichten schrieven onder de noam Saul van Messel. Zo verschenen verschillende bundels: Vrouger of 

loater in 1969, Twijspaalk mien bloasbaalk in 1970, Mien laid dat vlogt in 1970 en nog n haile bult aan-
dern. 
In 1993 is Jaap Meijer oet tied kommen in Heemstede. 
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Even ain van zien gedichten: 
 
eerappellaand 

 

laand zunder jeudn 

ik heb die van neudn 
‘k schrief mit dopkes om vingers 

om gedichten te reudn. 
 
Kört, zellen ie zeggen, mor dat is t wezen van Saul van Messel zien gedichten. Kört en sober. Hai wol in 
zien dichtwaark t verhoal vertellen van t laid van de Jeuden in de Twijde Wereldoorlog. Mooi is doarbie 
de vergelieken van t woord ‘laid’. Dat kin je in t Nederlands vertoalen deur t woord ‘lied’ en t woord 
‘leed’. Saul van Messel pebaaierde in zien waark dij twij dingen te combineren. In zien laid klinkt t laid 
deur van t Jeudse volk. 
Nog even aine: 
 
jeude 

 

gele steern 

dien swaarde streepm 

steekn mien woord oet 

as weepm 
 
Wat dij steern betaikende, waiten ie vervast nog wel. Saul van Messel zag zukzulf as de leste jeude dij t 
verhoal noavertellen kon en zo adopteerde hai de ‘boesjeude’ dij de wereld mit zukzulf ploagen blift. t 
Aalweg mor weer pebaaiern om t onzegboare te verwoorden vörmden zien driefveer. 
As Van Messel deur Folkernstroade, de Jeudenstroade van Stad, lopt, komt e langs de synagoge, de 
sjoel. 
 
sjoel/folkernstroade 

 

wel over dizze drumpel gaait 

en in gebed veur 't omed* staait 

vragt hom dij ales meugelk muik: 

vergeef mie heer dak joe nog zuik 
 
(*kast of nis in n synagoge woarin de vief Thorarollen bewoard worden) 
 
Mor t onhail blift hom aaltied achtervolgen. Elke nacht wordt e weer herinnert aan dij nachten in t kamp. 
De angst gaait nooit meer vot. Is traumoatisch worden. Hail slim dudelk wordt dat oetbeeld in t Neder-
landstoalege gedicht ‘sjosjanna’. 
 
sjosjanna* 

vannacht: 

je spokestap - 

ik streelde 

een lampekap 
 
Was t nait zo dat de Nazi’s laampekappen muiken van mensenvel? Overaal zugt de dichter d'ellende, 
zulfs in n schoudeuze (kiekdeuze): 
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judaeus ludens 

 

olle schoudeuze 

vol fantasie 

wat kikstoe beuze 

deur mien poëzie 
 
zaacht glanzend pampier 

as bloud zo rood 

ik speul nòg hier 

schoudeuze is dood 
 
As herinnern aan zien moeke is hier t volgende gedichie: 
 
in memoriam matris 

 

as klain gedicht 

veuraan in mien gedichtenbouk 

doar staistoe moeke 

mit dien schuddeldouk 
 
En din besloet ik dit verhoal over n slim triesterge dichter, dij maint dat over n tiedje gainaine meer wai-
ten zel dat ter ooit n bult Jeuden in Nederland woond hebben: 
 
geschiedkundeg onderzuik 

 

leevmde jeuden 

hevve nait meer 
 
ol zaarken binn 

te minznt bleevm 
 
daanke joe 

ons laimeneer 
 
dat dij zo sekuur 

wörn beschreevm 
 
nou vragt elk 

tot 't alderlest: 
 
binn hier vrouger 

din jeudn wèst 
 
 
Henri Wierth 
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n Échte kammeroad 
 
Mien noam is Heiko Dantuma. Ik bin ter wereld komen aan t Commande-
mentsplaain in Delfsiel as Heiko Mulder. Wel mien echte voader is, wait ik 
nait en dij ter wel van òfwaiten hebben, binnen ondertied altmoal allaank oet 
tied roakt en wollen ter bliekboar bie heur leven ook laiver nait over proaten. 
Nou, ja, dat geft allain veur mie zo mien bedinkens!  
k Wait intussen wel dat mien voa kaptaain op n schip west het en twij doagen 
veur dat oorlog oetbroken is, mit dat schip noar Engeland voaren is. Wie, 
mien moeke en ik, hebben hom jammer genog noeit weerzain. t Ainege wat 
wie waiten is, dat hai begroaven ligt op t erekerkhof ‘Mill Hill’ in Londen. Op 
zien grafstain staait; ‘Overleden in dienst van het vaderland’. Dat heurt mie 

hail wat tou, mor wieder waiten wie niks. 
 
Toun d'oorlog oetbrak, woonden wie nog mor net n poar moanden in Vlissingen. Wie binnen vandoar 
noar n Hoag vlocht. Doar woonde ja n zuster van mien voa. Doarnoa, pas noa om en bie n joar, binnen 
wie vannijs verankerd van n Hoag noar Delfsiel. Dat vanwege joe aalom bekende en krapper wordende 
eterij en zeer mieterge ombaalgen, in n Hoag. Bie d'ollu van mien moeke, mien opa en oma Mulder, ha-
ren ze t ja nog redelk goud veur dij tied. Mien opa zat bie de luchtbeschaarmen en kreeg nog wel ains n 
ditje en datje toustopt. Tot t ende van oorlog hebben wie doar heerholden. In 1946 binnen wie pas weer 
teroggegoan noar n Hoag. Ik bin doar loater traauwd mit ‘mien’ Sara en wie wonen doar nou nog aal mit 
genougen. Mien moeke is in 1954 schaande genog en veul te jong overleden. Zai is noeit weer traauwd 
west. 
 
Joa, ik bin dus, en dat muit mie, zunder n pabbe grootbrocht en dat was adinlek swoar, kin k joe wel ver-
klappen. As je as kind ‘dikke’ vroagen haren, mos je aiveg en aaltied noar vrumden tou. Échte komme-
roaden heb ik eerliek zegd noeit had. Wel vluchtege bekinden vanoet mien waark, dij jammer genog 
mainsttied òfhoakden toun ik zulf boas worden was. Toun wer ik stiekom, dus achter mien rogge om 
vanzulf, aandud as dij ‘prattende en prulende boer oet Grunnen’. Nee, dizze traauwe Delfsielster is noeit 
n ras Hoagenees worden. k Bin ondertied 85 joar en as ik nog ains n spaigelploatje van Ede Stoal opzet, 
din kin k t smis nait dreug holden. Din bin k vannijs woar k bie mien gevuil thoes heur … in ‘mien’ Delf-
sieltje, ook al wait ik wel dat t ter lang nait meer zo is as in mien laifste slongeljoaren dij k doar heerhol-
den heb. 
 
In 1972 bin k ‘bewoarder’ in t Hoes van Bewoaren, beder bekend as ’t Oranjehotel’, hier in n Hoag wor-
den.  
Ain van waarknemers, dij op n bepoald mement 12 leutje hondepupkes haar, en nait wis woar of hai ter 
mit zoveul hen mos, vruig mie of ik veur n prikje ain der van kopen wol. Ik vuilde doar wel veur, mor ik 
mos t vanzulf eerst even mit mien vraauw körtsloeten. Op roakeldais kon ik dat ja nait doun. Gelukkeg, 
zai von t goud en ik as de weerlocht mit ons zeuntje der op òf. t Was mor goud dat wie der zoveul regat 
achter zet haren, want veul keur was der intied al nait meer. Drij van dij klaaine beureltjes waren der nog 
over. Twij teefkes en ain hond en doar is din mien keur op valen. Fokker haar hom Witvoutje nuimt, om-
reden dat hai ain widde toon haar. Wie hebben n andere noam veur hom bedocht, noamelk WOLF. Wolf 
is oetgruid tot n haile nuvere stoere Duutse Herder. Mainste tied het hai ja mit en bie mien vraauw deur-
brocht, want dij was altied thoes. Mor, ie waiten t zulf ook wel, n hond het nou ainmoal van zien noatuur 
mor ain échte boas en dat was dudelk ik. Tegen etenstied din haar mien vraauw hail wat te kommer-
sietsen, want din was ter wat te hoalen veur hom. t Was zo’ n sloekhaals, hè.  
Omreden dat wie vaaier hoog woonden, hebben wie hom n hail joar laank noar beneden droagen mou-
ten om zien behuiften te doun. Totdat hai op t leste écht te swoar wer veur mien vraauw. 
As wie sloapen gingen din lag hai op zien wollen deken noast ons bere. As ik oavend- of nachtdainst 
haar, din lag hai stoef achter veurdeur toerloers op zien boas te wachten. 
 
Noa dattien joar wol en kon hai mit gain meugelkhaid de trap meer op of ôf. Hai was bobberop. Oh, oh, 
oh. Oet aarmharteghaid hebben wie hom insloapen loaten bie daaiernarts. k Zel t noeit vergeten. Zien 
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leste oogopslag was veur mie en zien leste slik veur mien vraauw. Alderbedruifdst! 
Dag der op is hai in t daaiernkremetorium kremeerd en is hai letterliek deur de piebe noar boven goan. t 
Is gain gekhaid lu, wat ik nou zeg. Ik bin ter vervaast van overtuugd, dat as mien tied komen is om óók 
krekzo deur de piebe noar boven te goan, dat hái doar op mie ligt te wachten, dij laiverd. Joa, hai is in 
hail mien laange leven, mien ainege echte, échte kammeroad west! 
 
Heiko Dantuma 

 
 
 
 
 

Wèns noar loater 
 
Stoom komt mie uut de oren, 
Mit ogen in mien rugge 
Licht ik miezölf deur – 
 
Ik maark da'k older word, 
Tied gruit mie uut e penze 
En gaait er ongemaarkt  
Mit miezölf vandeur – 
 
Ik perbeer mie der tegen te verzetten, 
Moar verlais t van zien vastholdendhaid, 
 
Mien rugogen zain  
n Moager scherminkel 
Deurzeefd deur de tied 
Mit zien ondempboare  
Verlangen noar loater. 
 
 
Bert Weggemans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dichter op Vismaart 
 
Zugst mie op t bankie, 
Op díen bankie, 
Mit pepier en penne  
Hinneweer, 
 
Vragst wat k aan t doun bin, 
Op díen vaste woon– en verbliefploats – 
 
Ik zeg da'k de Stad, díen Stad, 
In woorden vangen wil, 
In regels, in zinnen, in n gedicht – 
 
Doe moakst dien halfrödde tanden bloot 
En zegst, terwiel dien kegel mie 
Understeboven bloast – 
 
Zuik nait verder, bist er al ja, 
De Stad zit hier, récht tegenover die, 
 
Kiek dan, kiek noar de bierblikken 
In mien plestieken droagtazze 
Mien ainege tazze – 
 
Zuik nait meer, 
Bist er al, 
 
Want ík bin de Stad. 
 

Bert Weggemans 
 
Grunneger vertoalen van mien prieswinnende ge-
dicht op de Stadsdichtersdag in Lelystad 
(september 2017) Opnomen in de bundel Stads-
theater, Stichting Poëtikos, Uutgeverij Kontrast, 
Oosterbeek. 
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Lekker lochie 
 
 
 
 
 
 
 

'Rika, most es roeken, dit is n lekker lochie.' Zien stem is te haard in de parfumeriewinkel dij groag ver-
noam wezen wil en dure geuren kieken hom vaals aan uut kleurege schappen. 
Triomfantelk stekt e n vlezzie in de locht of t n volle bingokoarde is woar e net n dikke rolloade op won-
nen het, mor woar e ook nog mit in de rees is veur n haalf swien. t Vlezzie in zien haand zugt der net zo 
uut as t mannegie zulf; klaain, braid in t midden en aan bovenkaande ain rode dobbe.  
Gain aine in winkel reagaaiert, ook Rika nait. 
Nou binnen der meer vraauwlu in Stad dij Rika haiten, mor kin mie ook begriepen dat ze verlegen is om 
zien rouperij en net dut of ze hom nait heurt. 
'Wie binnen gek op lekkere lochies, mien vraauw en ik,' proat e inains tegen mie. Zo makkelk als Rika 
kom ik der nait òf, omreden dat mien vraauw mie stoef noast hom parkeerd het in n rustege houke van 
winkel. 
'Nait van die goedkope lochies hor, nee dat is aan ons nait besteed. Om joe woarhaid te vertellen me-
neer, wie binnen der glad wat allergies veur, mien vraauw en ik dus,' revelt e verder. 
Ik dou n stappie achteruut. Mit mien Old Spice van Kruudvat bin ik gain partij veur hom, boetendes ak-
kedaaiert zien oadem nait bepoald mit de lochten uut de duurdere priesklazzen. 
'Joe lieken mie ook gain kirrel dij genougen nimt mit n goedkoop lochie, is t woar of nait?' 
Ik vuil mie verlegen mit de vroag en nog meer mit t antwoord. 
Mor hai revelt aal weer verder. 't Is de kombinoatsie meneer. De kombinoatsie van locht en uutstroalen. 
As je n dure locht op hebben, mor je lopen der bie as n sjomp, den road ik joe aan om der nait aan te 
begunnen.' 
In gain doezend joar, denk ik bie miezulf. 
Even is e stil en kiekt e in gedachten noar boeten deur t etalogeroam dij de stinkende stadsluchten 
schaaidt van d'exotische lochten aan binnenkaande van winkel. 'Elk mins wil zok op zien tied belang-
riek vuilen, meneer.' Zien stem is  zacht en trilt n beetje. 'As je n klaain kirreltje binnen, zo as ik, den 
vaalt dat nait aaltied tou. Meschien vinden ie mie nou wel n beetje n haalfmale as ik joe dit zo vertel … 
mor as ik n lekkere locht op heb, den vuil ik mie op t aigenste moment as ain grode kirrel dij schijt het 
aan de haile wereld,' zien stem sloat over en hai kiekt striedlusteg de winkel in. De knokkels van zien 
haanden binnen wit als snij en zien heufd liekt op n vulkoan dij op uutbarsten staait. 
De veurnoame lochten kieken hom onrusteg aan en n nuver gestukadoorde poedie vlocht van schrik de 
winkel uut.  
Ik vuil mie aal minder op mien gemak, mor veur ik ook nog mor wat zeggen kin, moakt e n inde aan t 
gesprek dat aigenlieks nooit n gesprek west war. 
'Ik mout der nou vandeur, hor. Mien vraauw staait al in riege veur kassa. As ik joe nog n tip mag geven 
… Coulthier … n vrizze Franse locht … is vandoage in de rekloame.' En mit n 'goidag, hor' dribbeln zien 
körde baintjes in n te strakke Terlenka boksem noar n hoogblonde vraauw, zwoar taikend deur heugte-
zun en bienoa n kop groter as hom. 
 
Drij ketaaier loater zug ik ze stoan bie d'Hema. Baaiden hebben ze n drijhoukeg puutje in d'haand mit 
doarin ain haalve rookworst. Dikke druppels vet glieden laanks baaider kinnen noar beneden. 
Hou was t ook nog mor? 't Is n kombinoatsie van de locht en uutstroalen, meneer.' 
 
Albert Greven 
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Vluchteling 
 
Vlucht en alles kwiet! 
Femilie, boan en toukomst. 
Mor wel moakt zok drok om mien òfkomst, 
Terwiel ik veur n nije toukomst stried. 
 
Alles verloren en alles kwiet! 
En onnerwegens mien leven woagen. 
Nat en òfgemat vecht ik zo aal doagen. 
En dat deur onneudege stried. 
 
Op zuik noar n nije toukomst, 
Langs gevoarleke poaden mit prikkeldroad. 
En op t lèst, n nij toukomstlaand behoald! 
Mor doar weer onvaaileg deur mien òfkomst. 
 
t Gelok van joe vaaileg vuilen, 
Onbezörgd en in vrijhaid kinnen leven. 
Weer toukomst aan miezulf en mien noasten geven. 
Wel wil doar nou nait mit ruilen. 
 
Trijnko Pelgrim 
 

 
Van de nood n deugd moaken 
 
Wel mitkommen wil ien dizze wereld mot veuroet kieken. Doarom zel der meschain n tied aanbreken 
dat eerdbevens en Grunneger streektoal ook ienzet worden kinnen as toeristische attraksie of expe-

rience, net as bloumenkraanzen op Hawaii en yoga-workshops ien Pune/India.  
Pries veur welvoart, lu! Zo maag t bevubbeld n earth quake experience ien Loppersum wezen, doar 
toeristen heur veur schudden kinnen ien n onderstutte kermis-boerderij. Mit as hoogtepunt dat boudel 
even goud aan t beven brocht wordt, en dat toeristen din touglieks van autocue òflezen en mitbèlken 
kinnen:  
 
     Help! n Zulvern anker vient makkelk golden grond!  
     Help! Der is gain grond meer in te kriegen!  
     Help! Wie kriegen gain bain aan grond!  
     Help! Wie kinnen grond vuilen!  
     Help! Onder grond ligt gold!  
     Help! t Knapt te grond oet! 
 
Aan t ìnd van earth quake experience kinnen toeristen n kureg tromke kopen mit vaaier meroakelse 
verrazzens: 
 1  n kloetje Grunneger grond. 
 2  n Grunneger kouk(e). 
 3  n Dreuge worst. 
 4  n Grunneger vlag, veur over motorkap. 
 
As dat gain schiere dag is, din wait ik t ook nait meer! 
 
Jan Sleumer 
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Elke dag is n wonder 

 
Wie beleven t wonder van elke dag 
Zunder dat we der wait van hebben 
Wie leven, stellen aaisen, worden leefd 
Waiten nait wat leven echt is; 
n Aanriegen van golden momenten 
Woarin wie doun wat we mouten, willen en kinnen. 
Mor, de plaaister van laifde 
dij ons in alles verbindt 
zain we nait. 
Wie beleven de wondern nait echt 
 
Wat we wel zain binnen de trubbels 
Wat we nait kriegen, nait willen 
t Geluk loaten we deur ons vingers glippen 
Terwiel de zegen van laifde, vertraauwen, gebonnenhaid 
Ons deur de tied bringt, wie zain t nait 
 
Wie beleven de wondern nait echt 
Wie kinnen mekoar nait echt 
Wie nemen aan, beantwoorden wat ons in muit komt 
Doun t beste wat we kinnen 
Mor waiten nait wat dat is 
Wie leven ons leven 
 
Kieken wie achteromme,  
Hebben we wènst van wat we nait haren 
Wat nait echt in moud zakt is 
We hebben mekoar alle doagen mist 
Zagen mekoar nait echt 
 
As de dood in zicht komt 
Hebben we veul in te hoalen 
Mor ook din, reageern we op wat komt 
Zunder te besevven, zunder te waiten wat we willen 
Leven wie van dag tot dag 
Zunder waiten, loaten we goan 
Wat nait echt in t gemoud zakt is 
 
Wie leven t wondre leven van elke dag 
Woarin zoveul gebeurt 
Dat we nait toukommen aan t genieten 
en t bewust deurleven 
van de wondern van elke dag. 
 
Jil Wildenga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vlug 
 
De mörgen ging zo snel veurbie 
De middag was zo laank 
De oavend was kloar 
De naacht was zo baang 
 
De zun verdween zo vlug dij dag 
De moan zien kolle licht 
Deur t duuster van de naacht 
Ging ik, deur de moan verlicht 
 
Woarom duurt de naacht zo laang 
Woarom gaait de zun zo vlug 
Is mien haart soms baang 
Doe waist t toch? 
 
t Leven kent zien ups en downs 
t Leven brengt zien clowns. 
 
Jil Wildenga 
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Loze Hertje 
 
 
 
 
 
 
 

(noar n foabel oet Indië) 

 
Ien oerwoud op Sumoatroa woonde n woeste tieger dij aal daaier en mìnsen opvrat dij hai tegen 
kwam. Lu wozzen heur gain road meer en kropen vot ien heur hutten. Zai wazzen net zo baang veur 
tieger as aal daaier ien t bos en nuimden tieger toewanbabiát. Dat betaikent Radja van t oerwoud. 
Daaier kwamen bie nkander om t ter over te hebben hou of zai der mit aan mozzen. 
‘Aans wie nait oppazen vret tiegerbaist aal daaier op en as der nog n poar overblieven, goan dij wel 
dood van baangeghaid en blieft ter haldaal gain ain over. Wel wait wat om tieger stoppen te loaten ons 
ain noa d’aander op te vreten?’ vroug dikke grieze euliefant.  
Gainent dij wat wos.  
Op t alderlest dee lutje hertje, nait groter as n dikke hond, bekje open. 
'k Heb wel n veurstel,' zee dij, 'mor t is gain echte oplözzen. t Is meer bedould om ons wat oetstèl te 
geven en n goud plan te bedenken.' 
‘Zeg t mor gaauw’, raipen daaier, blied dat ter ain was dij wat zeggen duurde. 
Hertje zee: ‘Elke daaierfemilie mout ain van heur aanwiezen as vreten veur tieger. As tieger joa zegt 
tegen plan, het hai aal doagen ain daaier om op te vreten en let hai aandern mit rust.' 
Omreden der zat niks aans op gingen daaier akkoord en deur löt wer aanwezen welk daaier eerste 
dag, welke twijde dag, en zo mor deur aan bod was om as vreten veur tieger te dainen. Luddek hertje 
was zulf daarde dag aan bod. 
Tieger was blied mit aanbod van daaier. Hai huifde haldaal niks meer te doun. Vreten kwam hom ja ien 
muit lopen. Eerste dag vrat tieger jong wild swien op, twijde dag ging olle oap ter aan. Dou was t beurt 
aan hertje om op daarde dag opvreten te worden, mor wel der ook kwam, gain hertje. Tieger wer hail 
kwoad en brolde der over.  
Hai wol òfsproak mit daaier al òfzeggen, mor op t allerlest kwam hertje bos oet. Hai zat onder bragel 
en was nat van swait. Tegen tieger raip hai: ‘k wait wel dat k te loat bin, heer tieger, mor der het n aan-
dere tieger achter mie heer zeten. Dij dut net of dit bos van hom is en t is joenent ja’. 
Nou wait elkenain dat n tieger gain aander tieger ien zien jachtveld hebben wil en dou tieger heurde 
dat ter n iendringer was, wer hai nog kwoader din hai al was en raip: ‘Woar is dij klier, dij mie van t 
eten òf holdt. Bring mie noar hom tou, doe stuk maalvreten, en dat votdoadelk!’ Hertje vloog veur tie-
ger oet t bos ien, over heuvels en baargen en deur revienen. Tieger was al hail muid dou hertje hom 
bie n daipe leemkoel brocht en zee dat aander tieger doar ien verstopt zat. Koel haar staaile waanden 
en hail wied omdeel ston n poul wotter. Dou tieger over raand keek zag hai doar beneden n dikke tie-
gerkop. Tieger begon astemoat te grommen en brollen, mor tieger onder ien koel brolde gelieke haard 
weerom. Tieger, dij boeten homzulf van kwoadens was, bedocht hom nait en sprong koel ien, zien 
spaigelbeeld ien muit. Tieger zat onder ien koel en kon der nooit weer oetkommen. 
 
Nane van der Molen 
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Raandstad       

 
Hier binnen gain raanden meer aan stad, 
bloots deur beton en stain begrensde hemel. 
Dörpen aan nkander plakt, n binnen zunder boeten, 
gain grond onner mien vouten. 
 
Enkeld n òfdwongen zeum van zaand, 
doar woar zee begunt, 
doar vuil k mie wieder vaaileg 
bie oeverlooshaid  van wotter en licht. 
 
Is der nog laand woar k opgoan kin 
in grinslooshaid van wiend en licht en roemte, 
zó wied en open dat laifde mie berieken kin? 
Mit dörpkes, op heur stee en klaain, 
woar zörgen nog te doun binnen? 
 
Wat dut n mins mit aal dij roemte, 
en wat dut roemte mit n mins? 
 
Nelleke van Vliet 
 
 
 

 
 

 

 

 
Tillevisie loat 
 
En soavens zits doe mor te zitten, 
om niks en doe hoops op n wonner. 
Mor zap mor, loer mor en verwonner, 
noa n zetje zits toch weer te pitten. 
 
Nee, wat ter veurkomt is nep, geblèr. 
Goa doch laiver op tied op bèr. 
Zigs inkeld mor misdoad en moorden. 
Veur t overge binnen t lege woorden. 
 
Kom, dou op tied dien kiekkaast oet. 
Kroep op bèr mit dien sloaperge snoet. 
Of mos nog meer kulkouk aanheuren. 
Dikste kobbel volk ligt op bèr te meuren. 
 
Eldert Ameling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bie oavend en bie naacht 
 
Veul duusterder as vanoavend zel t nait worren. 
Ien hoes aan toavel telt n man ale hampels 
op dij hom heur rug toukeerden. Bòrden 
ien stroat kitsen lichten òf van outolampen. 
 
Zel oel, ol nachtbroaker, vannaacht weer roupen? 
Dij zöcht hom dikste bomen op ien elke toen. 
Zien roup heurt n bult op blavven, housten. 
Oel is loos en ropt ien winter om n broed. 
 
Ien stroat smeert n vraauw bainen ien mit zaalf. 
Wiederop hemmen gounent tillevisie aal nog aanstoan. 
Dij minsen hangen ien stoul en sloapen haalf. 
Bis ien dreumenlaand beland, din zits n hail ìn hier vandoan.  
 
Eldert Ameling 
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Woar n joar n uur is! 
 

De eerste bewoonders (laandverhoezers) van t Meras, of Buundermeras zo 
as t ok voak zegd wer op Buunderveen, waren vermoudelk Hindriks, Jans-
sen, Harms en Claesen. Loater is onze femilie doar vanoet Anloo ok nog bie 
komen. Zie heurden altmoal bie t kerkdörp Börger.  
 
Vanoet t Buundermeras mozzen zie, veur de tied van Napoleon (zo om en 
bie 1810- 1812), veur allerhaande zoaken noar Hervormde Kerk van Börger 
lopen: bevubbeld om traauwen te goan, n kind aan te geven, t deupen te 
loaten en as dij leeftied van achttien lentes kreeg beliedenis doun. t Was 
veurwoar gain kaddepis! Ok bie t verstaarven van ain van de bewoonders 
mos t volk noar t kerkhof van Börger. n Haile ondernemen. 
t Is din ok gain meroakel dat mainste lu nait biezunder geleuveg wazzen. 
Noa de beliedenis zagen mainste lu kerke nait meer van binnenkaande. Drij 
uur lopen hìn en weeromme en in weer of wind, veur n uurke zitten in d'haar  

  de baanke, neugde nait bepoald tot n regelmoateg bezuik. 
Nait dat t volk nait geleufde, mor omstandegheden waren nait slim bevorderlek. En luipen vanzulfs 
nooit mit heur geleuf te koop! Drumpel van kerke sleet vervast nait deur t volk van t Meras. Om in Bör-
ger te komen, mos man ja lopend of mit peerd en woagen, of veur de woaghaalzen te peerd, vanzulfs 
zunder zoadel, over Osdiek noar Bunen rieden. Mainsttied, veuraal bie zummerdag, was dat n smereg 
modderpad. Veuraal in inholderstied as der n bult over hin reden wer. Op de dreuge grond van Bunen 
noar Börger lag toundertieds n beder begoanboar zaandpad. Wat te denken van dizze opmaarken, dat 
aargens in n kerkbouk optaikend is: “Kind gedoopt op t Nijveen, vanwege onbruikbaarheid van weer 

en weg.“ 
Noar de maart in Rolde of Zuudloaren mozzen joe teminzen drij of vaar uur steveg deurbanjern. En din 
te bedinken. dat joe ok nog weeromme mozzen. Kiekt man noar de olde koarten van oostlek Drenthe, 
din was dit toun schienboar wel n deur God verloaten houke. 
As domnee op huusbezuik wol, mos e dat lopends doun, oftewel Per pedes Apostolorum! k Zai hom 
nog nait op n peerd zitten. Raaizekost har e nait neudeg. Onderwegens kreeg e ja genogt aanboden. 
Groag at e mit wat de pot schafde. t Volk wis hou man mit oetvanhoezers omgoan mos. Omreden dat 
Meraskers nait slim sproakzoam binnen, zel t wel voak n wat ainziedege proat west wezen. 
 
Op hoogtiedoagen, kerkleke feestdoagen zo as Goie Vrijdag (lu waren din altmoal vrij!) Poaske of 
Pinkstern, of as moeke de vraauw wat nijs hebben mos, binnen zie vervast lopend in n klunnen, min n 
biezen maand aan d'aarm noar t kerstspul goan. Ok joarmaarten werren nuver bezöcht. Femilies za-
gen mekoar doar weer. Nijlootjes werren oetwizzeld en jonglu kregen doar voak aanhold an heur loa-
tere wederhelfte. t Recht om te komen snoetjeknovveln, mos bie laifhebber voak òfkocht worren mit n 
liter schiere (kloare of jenever). Doarnoa wer hom niks meer in wege legd. 
 
Op 4 meert 1855 kwam t wegdörp Buunderveen kerkelk bie Nij-Bunen. Doar verscheen n Hervörmde 
Kerk, loater noa d'òfschaaiden ok n Geriffermeerde. Ok werren der twij begroafploatsen aanlegd. Loop 
wer verlegd naar Kerkloan en noa de vervenerij ok naar t Stadsknoal. 
 
Spraken wie op t Meras aaid over t 'uur' van n kou, aan Buundermondse kaande van brogge was dat 
plotsklaps n 'joar' worren, en dat binnen n stroal van n kilometer. Verschil mout der ja wezen. Roar 
mor woar! 
 
Roel Sanders 

Middeleeuwse  toren van de 
Hervormde kerk te Börger 
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Wat is wies 
 
Ze zee dat ze t nait begreep, 
dat van dij wieze moagden, 
zai von t mor dikke egoïsten, 
was dit nou wat God wol? 
Zai kwam met n veul beter plan, 
de dwoazen konnen toch gewoon 
metlopen ien heur licht? 
Ik von t wel getugen 
van wies en helder ienzicht. 
 
Woar bleef ik nou,  
haar ik gain uutleg kloar? 
Ik kende dit verhoal toch ook zo goud, 
woar bleef mien wieshoid nou zo gaauw, 
ik was verrast deur wat ze zee 
over dat metgoan met dat licht van wiezen, 
toen ik dat uutsprak zag ik dat ze stroalde, 
geef Heer dat dát nou juust t mainst uuthoalde. 
 
Coby Poelman – Duisterwinkel 
 
 
 
 
 

 
Oetstapke 
 
n Oetstapke noar t wad 
In oavenduren leek ons wel wat 
Mit n boot wör je brocht 
Roeg wotter en graauwe locht 
n Poeste wind, t haart in keel 
t Is nait aans, doar kwam t omdeel 
 
Den van t schip òf deur vris wotter 
Zo op t zaand vanòf olde kotter 
Mien gympies, al joaren old 
Vonden t wotter wel wat kold 
Van schrik luiten zolen noa wat lopen 
Zo mor lös en kon k nijen kopen  
Mor ach, wat kin t verschelen 
t Was slim schier dit mit mien laiverd te delen 
Weeromraaize smuik mie de rode wien hail best  
Dus ie roaden t aal: laiverd het sjefeur west. 
 
Jakob Arbeider  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Niks om handen 
 
Gestoag vaalt t wotter omdeel 
Netuur hail blied 
Ik oet gareel 
Want schaande genogt 
Mos k waarkloos toukieken 
Noar aal dat wotter in locht. 
 
Jakob Arbeider  
 
 
 
 

Wonsdag 
 
Zai hom veurbie sloepen 
Ziel nog onder aarm 
Hai kikt onwenneg rond 
n Biel zwaait waarkloos hèn en weer  
Wat gaait der om in zien kop 
Woar gaait e noartou 
Tied zel t leren 
Doar woar klok twaalf slagt 
Gaait week deurmidden. 
 
Jakob Arbeider  
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Mien oompie 
 
Op zeker daag in schoulvekaanzie was ik aan de beurt om noar opa en opoe in t Grunneger laand oet 
van hoes te goan. Zai haren twinteg klaainkinder en opoe wol ook mor ain tougelieks hebben, mor ik 
was zaik west en t was in oorlog, zodounde kreeg ik dizze raais veurrang. 
En doar in t Grunneger laand, in n luddek dörpke, begon mien oaventuur mit mien oompie. Hai was 
jongste van negen kinder, soam mit hom woonde nog ain taande in t olderliek hoes en soam mit opoe 
dreven zai n krudenierswinkel. Oompie en taande haren ieder daag roezie, opoe zat der tussenin mit 
heur schelle stemke.  
Opoe haar gain aandacht veur mie en ze wer allain mor grammiedeg van mien vroagen. 
Taande haar t ook te drok, ik dee aibels mien best om bie heur in de smoak te valen, mor k haar nait 
veul sukses. 
Mor oompie haar oog veur mie. Dat hai ieder daag roezie haar mit taande kwam veurnoamelk deur t 
verschil van noar de wereld kieken, oompie was aaltied vrolek, moakte overaal n grapke van en zag t 
mooie van t heergoan van de dingen. 
 
Ik herinner mie goud zien oetstreken gezicht dou opa, opoe, taande en hai achter grote eettoavel ston-
den om nicht en neef oet Amsterdam dij op veziede kwamen, over dij toavel hèn n haand te geven. Op 
dizze menaaier wollen zai veurkómmen dat zai konfronteerd werden mit n smokje of zukswat. 
Neef en nicht waren 'westerlingen' mit gewoontes op dit vlak dij zai nait woardeern konnen. Zai bleven 
n poar doagen en ik zat op zundag middenmaank femilie in kerk, domie haar n mooie preek moakt, t 
was moeskestil in kerk. Inainen klonk der n onaangenoam geluud, t geluud dij elkenain herkent, mor 
doar je nait over proaten maggen. 
Ik keek opzied noar oompie dij handen veur t gezicht sloug om zien laag binnen te holden.  
Opoe en taandes en aander minsen keken mit rooie heufden en stieve lipkes om heur tou, t gezicht vol 
òfgries. 
Taande noast mie stötte mie an en vroug fluusternd: 'Hestoe dat doan?' 
'Noatuurlek nait,' zee ik verontwoardegd. 
Weer thoes achter kovvie en kouk zee nicht oet Amsterdam: 'Dat was me ook wat in de kerk hè, ik 
dacht dat het een zachte was maar toen gaf hij geluid.' 
Opoe en taande versloekten zich in heur kovvie, oompie brulde van t lagen en zölfs op opa’s gezicht 
zag ik n lagje. 
 
Oompie haar vanzölf ook groot sukses bie de wichter in t dörp. Op n daag zat hai in t klaaine koamerke 
veur in t hoes mit deur dicht te proaten mit n snokkend wichtje, hai stuurde mie vot dou ik noar hom tou 
wol, 'Even wachten laiverd.' 

Dit was zo aans as ik van hom wend was, dat ik achter deur stoan bleef 
om te luustern, t wichtje was zo verlaifd op hom, mor oompie was op n 
aander wicht verlaifd worden en vertelde dat aan heur. 
Op t lest wer t wichtje aibels kwoad en laip mit dikke troanen op wangen 
te deur oet. 
'Dat mag nait, aan deur luustern,' zee oompie, 'Ach laiverd, van zukse din-
gen hestoe nog gain verstand mor ik heb laiver dat zai,' en hai wees noar 
kaant doarhèn t wichtje verswonden was, 'kwoad is as verdraiteg.' 
'Ze is t vast baaide,' zee ik. 

'Wat bist ja wies veur dien leeftied,' zee oompie en pakte mie bie scholder, 'kom, wie goan bosschop-
kes votbringen.'  
Oompie huifde nait veur Duutsers waarken, omreden hai was onmisboar in winkel, mor hai zat wel in t 
verzet en aargenswoar in hoes was n schoelplek moakt veur t gevaal hai en zien kammeroaden zöcht 
werden as ze weer t ain of aander stoalke van verzet pleegd haren. 'Doe maagst nooit over zukse din-
gen proaten hur,' zee hai noadrukkelk tegen mie. 
Op n daag waren der kammeroaden in hoes en waren zai weer nije plannen aan t moaken. 
Ain van jongkeerls trok mie noar zich tou, mor oompie zag dat en zee: 'Nee, nait doun, doar is zai nog 
te jong veur.' 
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Ik begreep der niks van, mor op de ain of aandere menaaier vuilde ik mie nait òfwezen 
mor eerder gevleid. 
k Was baang snaachts, k dreumde dat soldoaten mien pa mitnamen, k haar in stad zain 
dat soldoaten n jongkerel oppakten en nait zachtzinneg behandelden, pa kon mie nog 
net tegenholden om reden ik wol schraaiwen dat zai dat nait doun moggen. 
Oompie slaip aan aander kaant van n dun schot, zo dun dat as ik hail stil liggen bleef, ik 
zien oadem heuren kon. Hai heurde mie schraaien en vertelde net zolaang verhoaltjes 
en grapkes tot ik weer in sloap vil. Oompie relativeerde stoere dingen, hai kon dat as 
gain aander in mien omgeven. 
Doardeur heb ik nog zoveul herinnerens aan situoatsies dij komies waren. 

Zo ook dij keer dat domie op bezuik was en bleef broodeten en opa zo onhandeg dee dat reven kees 
van opa’s brood op domies pak terecht kwam en domie as deur n weep stoken in t ènde vloog. 
Opoe en taande vanzolf haildaal in toeze, mor oompie zo gek van t lagen dat ook ik schoaternd aan 
toavel zat en kwoaie blikken van opoe en taande inkasseern mos. 
 
Dankboar bin ik, dat ter ain in mien leven was in tied van oorlog mit bepaarkens en angsten, dij wis en 
ook aan mie overdroagen kon, dat lagen zo belangriek is en minsen behoeden kin veur òfglieden noar 
duusternis doarin zai laiver nait wezen willen. 
Dou ik heurde dat oompie in t verpleeghoes lag, bin k op n mirreg doarhèn goan. 
Hai lag mouderziel allinneg op bèr, haar ogen dicht en reageerde nait op mien stem. Hai oademde 
swoar, k heb hom n smokje geven en fluusterd: 'Oompie, bedankt.' En k bin stil noar hoes goan. 
 
Aukje Tillema 
 

 
 
 
Gehucht 
 
Bie aanbegun laans weg twij riegjes hoezen 
wat brukjes over vlode jiddersloot 
doar speulden kiener tot aan oavendrood 
lait leste zunnestroal heur ogen kroezen 
 
beziedjen, taauwke springen, siddeltoppen 
drij koatsebalen tegen blinde muur 
noa slootjespringen, apmoal slim onnuur, 
tou hoes heer hin mit glìnne rooie koppen 
 
veur aaid verswonnen tussen riegjes hoezen 
dij brukjes over vlode jiddersloot 
zigs jeugd nait speulen tot aan oavendrood 
computerspultje let no ogen kroezen 
 
hail eefkes is dat kiend weerom en vrij 
op luddek streekje van Roodschoul noar Mij. 
 
Tiny Veldhuis 
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Haarstdag 
 
 
 
n gruin blad 
 
mit beskes rood 
 
kiek … doar lopt n kat 
 
mit hier n tiekje dood 
 
kestaanjes puten vol 
 
aal heurt bie t noajoar 
 
t vragt zien tol 
 
zummer is ja kloar 
 
 
 
Anna de Vries-Maarhuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t Is ja wat … 2017-2018 
 
 
 
mieghommel is nait meer zo smui 
 
weep ook nait meer hui 
 
oet boom waaien vleugels omdeel 
 
 t wer doef te veul 
 
hortensioa het n nij begun 
 
knopkes veur n waarme zun 
 
mor winter komt op bezuik mit snij 
 
en aal begunt din weer overnij 
 
 
 
Anna de Vries-M  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De hoorn des overvloeds 
 

Van neerslag 

worden wie neerslachteg 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wie roupen den voak: 

'Bah, wat n kikkerlaand' 

Allent de zun vinden wie prachteg 

desnoods in n hail vrumd laand! 

 

Mor ... 

zunder neerslag 

zol ook ons dail van d'eerde worren 

as de Hoorn van Oafrikoa. 

Hier zol ook alles den verdorren 

 

 

 

 

 

 

   

 

En dat vin ik den meer 

om neerslachteg 

van te worren! 

 

 

Klaas van Zonneveld 
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d’Legerkiste 
 
Haarfstvekansie 1961 is sikkom veurbie. 
t Verhoal van oorlog en hongersnood in Oafrikoans Congo is d’òfgelopen we-
ken op school oetgebraaid behandeld. Wat grote indrok moakt het, lutje kinder 
in dat stikhaite laand lieden honger en omdat wie thoes net televizie kregen 
hebben, stoan de beelden van moagere, oetgehongerde kinder mit grote ogen 
schaarp op t netvlies.  
Meester het ons vroagd: ‘As joe nou blikjes kovviemelk mitnemen noar school, 
den kinnen lu in Congo doar mit n beetje wotter melk van moaken.’  
k Zai de blaauw omwikkelde blikjes Friesche Vlag nog op d’kaaste achterin de 

klazze stoan. Inzoamelns veur goie doulen, doar binnen wie van d’Geertsschool goud in, mor wie zingen, 
eerst zachies en loater oet volle borst op t schoolplaain: ‘In de Sahara zaten twij kamelen en zat Kasa-
voeboe mit zien piemeltje te spelen.’ Wie binnen den wel  kinder van vlak noa d’oorlog, wie begriepen 
waaineg van kolonioale oorlogen en vrijhaidsbewegens.  
‘d’Oorlog in Indië was ook n kolonioale oorlog,’ vertelt mien voader mie op ain van dij spoarsoame me-
menten, dat t weschienlek net zo oetkwam of meschain omdat t kovviemelk-blikjes-verhoal deur mie op 
toavel gooid is. t Zuvere wait ik doar nait meer van. Verhoalen over d’oorlog, doar luipen ze bie ons thoes 
nait zo mit te koop. 
‘Hest dij legerkiste op zolder wel es zain?’ t Was d’eerste keer, dat pabbe begon te vertellen over zien 
dainsttied in Indië. Dou e deurhaar da’k best wel interesse toonde, kwam ook t album mit foto’s op batte-
rij. d’Ervoaren was best wel biezunder. Pabbe en ik aan d’grote toavel en hai, in t doaglieks leven toch n 
proatjeboksem eerste klas, vertelde veur t eerst van zien dainsttied in dij vère kolonie aanderkaant van 
d’wereld.  
‘Der zit nou allendeg nog zaipe in d’legerkiste.’  
‘Ong? Den bist dus al aan t strunen west op zolder.’ 
Strunen was  nait t goie woord, k was vlucht, mor doar dus k tegenover mien pabbe nait veur oet-
kommnen. Van zien levensdoagen nait. d’Openhaarteghaid van pabbe was dij dag nait aan mie besteed. 
Stel die veur, k haar hom verteld, dat wie t brogje achter op Komnijsterwieke in de fik stoken haren. Of 
zol moeke …? 
 
n Poar doage doarveur. 
‘Mien oompie vragt of we d’kommende weke lutje eerappeltjes zuiken willen.’ 
‘Kin e dat zulf nait doun?’ zeden wie tegen Johan.  
‘Nee, hai is boer en denkst toch nait dat n boer op knijen liggen gaait.’ Nee, dat was ook zo. n Boer gaait 
die nait deur d’knijen, doar binnen aarbaaiders veur, mor t leek mie gain goud plan om mie in de vekan-
sie oet te navveln bie n aander.  
’t Verdaint goud,’ wos Johan der nog bie te vertellen, ‘en je huiven nait vèr te lopen om op t eerappel-
laand te kommen. t Is vlak achter d’boerderij.’  
Zo hebben wie ons overhoalen loaten en hebben ons veur n gulden per dag oetbesteed aan de boer.  
d’Eerste dag was t gain maal waark. De zunne scheen en mit n raiten körf luipen wie mit n stok of wat 
jonken over t lege laand en zöchten d’lutje eerappeltjes, dij eerappelmesien valen loaten haar. t Was n 
nijloatje. Doarom en omdast in t begun nog genog proaterij haarst, was d’eerste dag veurbie veurdast der 
op verdocht wast. De körven mit eerappeltjes mozzen op wenakker stört worden, was ons te verstoan 
geven.  
Op de twijde dag, smörgens vroug,  bleek dat behaalve Johan ook Evert al nait meer van de pertij was. 
Evert hebben we dij haile vekansie nait meer op t laand zain en Johan kwam pas tegen de middag aan 
slintern om ons mit te dailen, hai haar gain spier zin meer. Hai wol nait meer veur zien oompie waarken 
en al hailemoal  nait veur n sìntekroam.  
Zo kwam t dat wie twijde dag nog mor mit vaar jonken over t laand luipen. t Muik ook nait oet, t zol ons n 
rötzörge wezen of t waark òf kwam, as wie aan t ìnde van de dag ons loon mor kregen. Omdat boer  
d’haile dag nait kwam roeken of kieken, wuir t meer maaljoagerij as stief waarken. t Was ja gain aanno-
men waark. Wie gooiden mekoar mit eerappels en namen voaker as boer weschienlek goud vinden zol, 
pauze. Ik haar n matte mit n vlèzze ranja en n puutje brood mitkregen. Net as pabbe doaglieks noar t  
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waark ging. Nait mit ranja, mor wel mit n puutje brood. De vetvrije slagerspuutjes van slagter Scholte  
wuiren bie ons thoes in d’kaaste bewoard onder de daipe borden en waren geschikt veur meer dan  
ainmoaleg gebroek.  
‘Woarom legst dien vlèzze ranja aiglieks in d’sloot?’ haar Koert mie d’eerste dag al vroagd.  
‘Dat heb ik van mien opa Streun leerd,’ zee ik. Dij was boerenaarbaaider en as dij aan t zichten of aan  
t eerappelkraben ging, legde hai zien blaauw kroekje mit thee ook aaltied in de sloot. Bleef t drinken lek-
ker kold.  
‘Wel het nog n stoetje over?’ De vroag van Knelis kwam tiedens de zoveulste rustpauze en ongeveer  
geliektiedeg mit de twij donkere sloagen van de kerkklokken van d’Roomse toren. Gainaine dus. ‘k Heb 
honger,’ zee Knelis, om d’eernseghaid van zien vroage nog es te onderstrepen. t Was jammer veur  
d’hongerlappe, mor alle matten waren leeg. 
‘Zellen we eerappels povven goan?’ stelde Koert veur. Dat haren we wel es voaker doan, mor den in ons 
vrije tied, nait onder waarktied. Mor ons was dij dag gain koare aan d’hakken bonden en binnen vief me-
nuten haren wie n bultje eerappelloof en n poar handenvol eerappels verzoameld. De luzivers dij Geert in 
d’buutse haar, kwamen dou wel goud van pas en binnen de körtste keren brandde t vuurtje as n fakkel, 
ook omdat wie alles wat brandboar was bleven aanslepen. Tounoame van t plezaaier in ons vuurtjefikke-
rij was omgekeerd evenredeg aan onze woaksoamhaid. t Leek minder op n eerappeltjes-povverij as wel 
op n oldjoarsvuur.  
Geert, d’aanstichter van t vuur, voulde zok weschienlek ook verantwoordelk veur n goie moaltiedberaai-
den en luip mit n laange bonestok wat in t vuur te ruiern. As n Indioane luip e dansend en zingend om  
t aal mor groter wordende vuur hìn. Tot t mement dat Johan, dij vanoet hoes heurd of meschain zain 
haar, dat der wat loos was op t laand en ons bie t zain van t feestvuur mitdailde: 
‘k Heb net heurd, dat mien oompie onderwegens is.’ 
d’Körte woarschaauwen dee dainst as alarmsignoal en was genog om t kwoajongensoaventuur te  
stoppen en ons weer mit baaide bainen op de grond te zetten. Oeregaai, schoot der deur ons hìn. En 
nou? ‘Wie schoeven t haile vuur in d’sloot,’ zee Knelis redelk paniekereg. t Was t sain om ons mit man en 
macht aan t waark te zetten en wie schoven mit laange stokken en n iezeren loofhaarke t vuur de plomp 
in.  
Doan? Probleem oplöst? Nee, niks der van. t Vuur bleef branden in de sloot. d’Loage eendekreuze was 
zo dik en dicht, dat aal t brandend matrioal drieven bleef. Dat was nait zo aarg, mor tot onze grote schrik 
zagen we, dat t gruine wotter mit d’restanten van ons eerappelvuur in d’richten van t brogje dreef. Nog 
even hebben we pebaaierd om de kreuze stokkend te haauwen, mor t was te loat. d’Eerste vuurplukken 
haren t holten brogje al bereikt en bleven der onder vastzitten. De komst van de boer hebben wie nait 
meer òfwacht. Dou ik op d’loane nog es n keer achterom keek, zag ik dat t holten brogje al volledeg in de 
hens ston.  
 
n Uur noatied dus ik wel van d’zolder kommen om even vezichies bie moeke te informeren noar de stand 
van zoaken.  
Zai zee vanachter heur naaimesien: 
‘Was der net oorlog?’ 
‘Houzo?’  
‘Nou, de menaaier woarop doe d’ledder opvloogst, dee mie doar n beetje aan denken.’ 
Mit kloppend haart heb k heur t verhoal van de brand verteld.  ‘Mor nait aan pabbe vertellen, heur.’  
Of ze dat wel of nait doan het, wait ik nait. k Heb der nooit wat van weer heurd. Nachtenlaank heb k wak-
ker legen, mit angst in de pokkel dat plietsie mie in t hok stoppen zol. Dou dij onrust noa n zetje wegebd 
was - t brogje was oeteindelk ook nait meer as n poar planken, woar haar k mie ook drok om moakt - bin 
k op n verloren mement toch nog es bie mien moeke op t angsteg zolderoaventuur, terogge kommen: 
‘Woarom zit pabbes legerkiste aiglieks vol mit zaipe.’   
Zai het heur naaiwaark dou even rusten loaten en het mie oetstokt:  ‘In d’oorlog haren wie overal tekört 
aan, omdat alles op de bon was. Ook zaipe. Zaipe om klaaier te wasken en zaipe veur joen liggoam en 
hoar.’  Dou zai zok achter t oor begon te kraben, docht ik even, dat zai noadocht. Mor nee, t was aans en 
zai besloot mit de woorden: ’t Is mor goud, dat we nou gain zaiptekört meer hebben, hou haren we die 
noa t eerappelruderswaark aans weer schoon kregen.’ 
 
Bram Wiekens 
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Kom even bie mie zitten 

 
Kom even bie mie zitten op baankje. 
Hoal dien haanden uut dien hoar. 
Wat ik kin is noar die heuren. 
Den begriepen wie mekoar (refr.) 
 
Guster bleef störm aal mor roazen. 
Regenwolken deden heur waark. 
Nou ligt alles stil en vredeg 
op ain oor in t daaiernpaark. 
Hounder, herten, vogels, knienen 
vonden heur plek in de netuur. 
Zai loaten alles kaalmaan komen. 
Minsen doun voak slim onnuur. 
 
Kom even bie mie zitten op baankje. 
Sloek dij kloet deur in dien haals. 
Wat ik kin is noar die heuren. 
Wast doe mitmuikst is nait maals. (refr.). 
 
Is gainaine dij ons zugt hier. 
Is gainaine dij ons heurt. 
Doe most eefkes over n brug hèn. 
Is te veul mit die gebeurd. 
Heb vertraauw dat t aal goudkomt. 
Meer as steunen kin k die nait. 
As de mörgen mit nije moud komt 
verdwient dien treureghaid. 
 
Kom even bie mie zitten op baankje. 
k Slik dij troane van dien waang. 
Wat ik kin is noar die heuren. 
t Komt wel goud, wees mor nait baang. 
 
Tekst: Henk Puister 
Meziek: Rieks Folgerts – arr.: Kees Alkema 
Zang: Rieks Folgerts en Margret Maas 
Cd: Kiek ons twijde (okt.2017)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voader prezedent 
 
vanoavend - of is t nacht - 
mörgen - middag 
wandel ik 
mien haandje klemvaast 
in dien knoeste 
langs t onpaailboare wotter 
van de gracht 
ik fluuster voader 
kiek uut en vaal nait 
in de daipte 
voader wankelt 
as n kreefte zo rood  
zien scheurmond scheldt 
de verwrongen raketman uut 
voader staarke en stoere prezedent 
kiek bezied noar mie 
dien kind 
 
Henk Puister 
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Dèrk Baargtop en zien hoge baargen 
 
Bie Martin Wielsema ien klas konnen jonges goud mitnkanner 
akkedaaiern. Och, der was wel ais wat. Mor din konnen zai nog 
goud deur ain deur. As heur boasesschoul oetging, ging t op n 
run aan noar hoes tou. Mit nog vaaier jonges van zien klas, oet 
groep zeuven en aacht, ging Martin noar heur stroat tou. Hai en 
dij aner vaaier jonges woonden apmoal ien zulde Hoofdstroat. 
Ale vief haren op schoul n bienoam kregen. Bie heur, ien t dörp 

op t Hogelaand, was dat nog gewoon. Maalste bienoam van t plougje haar Dèrk de Groot. Hai wer 
Baargtop nuimd. Dèrk haar zien noam kregen omreden hai was der wis van dat ter ien Grunnen nog 
baargen kommen konnen … Elkenain wait dat t ien Grunnen overaal oareg leeg is. Mor Dèrk was ter 
wis van dat dij baargen hier nog kommen konnen. Zien pa dij op ketoor waarkte en n bult bouken lees-
de, haar t hom mennegmoal oetstukt. 
Ien heur vrije tied speulden dij vief jonges ien boeten. Din trokken zai der op oet, gingen visken en 
baauwden hutten. Bie maal weer speulden zai bie toerbeurten bienkanner ien hoes. 
Op n kòlle zodderdagmirreg zat haile spul bie Dèrk Baargtop ien keuken. Zai wazzen op keukentoavel 
aan gaang mit n òlmoodse legpuzzel. Dèrk zien pa kwam kieken. 
'Pa,' zee Dèrk Baargtop, 'jonges willen dat verhoal van die heuren ... Wais wel, over hou wie ien Grun-
nen nog baargen kriegen kinnen. Maag dat no wel?' 
'Dat kin wel, Dèrk,' zee De Groot en keek eerst om hom tou of ter wel aandacht veur was. 'Kiek, jon-
ges,' begunde De Groot, 'as wie bie ons ien Grunnen zo daip meugelk ien grond boren ... Din kinnen 
wie dat kokendhaide smolten stain oppompen. Dat goud hait magma. As dat magma boven ien vrizze 
lucht komt, wort t ja haard as n vlint. As wie genogt van dat goud omhoog kriegen kinnen, kinnen wie 
der op t Grunnegerlaand hoge baargen van moaken. Mor der binnen meer meugelkheden ...' 
Mit open mond lusterde Martin Wielsema noar Dèrk zien pa. Jong zien ogen glommen der over. 
'Hier komt n twijde meugelkhaid,' ging De Groot wieder en streek eefkes deur zien hoar, 'wie kinnen ien 
Nederland ook weer n iestied kriegen ... Doar binnen n poar geleerden overtuugd van. Zol dat zo we-
den, kropt haildal tou Noor oet n aibels dikke iesloag op noar Nederland tou en noar lannen om ons tou. 
Zo hemmen wie dat ien n ver vleden aal n poar moal eerder beleefd. Mor dat is aal weer aibels laank 
leden. t Ies drukt din grond, vlinten en grind veur hom oet ... Krigs krekt as ien Utrecht en op Veluwe en 
bie Nijmegen van dij dikke bulten. Hier ien Grunnen hemmen wie ook n poar bulten, mor gain dikke. 
Wie hemmen n stukje Hondsrug. En vrachteg ook n poar leutje bulten dij wie hier ook baargen nuimen. 
Dink aan Hazzebaarg bie Zèlng. En Giezelbaarg maank Veele en Wedde. Ien omgeven van Muzzel-
knoal hes n poar dörpen en n gehucht dij op zaandruggen baauwd binnen. Dij hemmen ook baarg op t 
ìn van heur noam. Mor zukse bulten as ien Utrecht, bie Nijmegen en op Veluwe binnen veul hoger. Dij 
worren ook baargen nuimd. Hes wel ais heurd van dij Grebbebaarg van over viefteg meter hoog? En de 
Amerongse baarg van negenenzesteg meter? En nog n reus, de Torenbaarg bie Oapeldoorn van hon-
derdzeuven meter hoog! Zukse bulten kinnen wie ook ien Grunnen kriegen. En dink ter om! Dat zol ook 
neudeg weden! Zeewodder komt aal joaren hoger opzetten.' 
'Mm,' zee Martin temiede, 'Kempkensbaarg ... dat is ook n baarg. Dij hemmen zai ien Stad ...' 
'Dat komt goud, jong,' zee De Groot, 'hail nuver! Mor dij Kempkensbaarg hemmen zai vrouger votgroa-
ven. Dij het zeten doar ien Stad t Steernbos is ... Mor dat was gain hoge baarg, Martin ... En bie Jipsen-
hoezen doar het ook n hoogte zeten. De Spinbaarg. Mor dij is ook òfgroaven.' 
Nog was De Groot nait oetproat. 'n Daarde meugelkhaid, jonges, is dat wie n poar baargen moaken van 
puun ... Din mouten wie aal t puun dat wie ien Europa kriegen kinnen noar Grunnen tou slepen ... t Is 
nait verkeerd dat wie ien Grunnen hoge baargen moaken. Dat zeewodder wort aal vervelender. Dat 
komt hoger. Op verschaaiden steden zitten wie te leeg. As misgaait kinnen wie bie dij nije baargen op-
klaauwstern.' 
Verhoal was oet. Dèrk zien pa wol weer noar hoeskoamer tou. Mit bewonnern keken jonges hom noa. 
Martin zaag t leste verhoal aal veur hom ... Kilometerslaange riegen vrachtwoagens vol mit puun dij 
noar Grunnen tou voarden! 
'Luuster ais, jonges,' raip Dèrk Baargtop op zulde toon as zien pa, 'k heb nog n dinkje! Wie hemmen ien 
Grunnen ook wieren. Dij binnen nait zo hoog. As wie hier baargen moaken goan din mouten dij hoger 
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worren as wieren! Zo mout dat!' 
Mit puzzel wol t nait vlötten. Bie zetten stonnen zai te dringen bie toavel. Din was t stoer om nog n stuk-
je aan te leggen. Tied vloog om. Dèrk zien kammeroaden mozzen weer noar hoes tou. t Was sikkom 
etenstied. 
Martin Wielsema von t kòld ien boeten. Noa t oavendeten legde zien moeke nog n dekbèr meer op jong 
zien bèr. 
 
Anerdoags haar t vroren en t bleef kòld. t Ies wer dikker. En dou konnen zai t ies op. Wieder ien tied 
wer t zaachter. Ien toenen stonnen snijklokjes te pronken. Krookjes dij volgden. 
Ien veujoar waaide en störmde t allernoarst. Bie zetten wazzen der dikke störms mit störmschoa. 'Wie 
mouten baargen hemmen,' zee Dèrk tegen kammeroaden, 'mor k heb n nijske, jonges! Wie goan ver-
voaren! Wie goan noar Emmen tou te wonen ... Doar is t vieventwinneg, zesentwinneg meter boven 
N.A.P. zegt mien pa.' 
Mit monnen woagenwied open keken kammeroaden nkanner aan. Dèrk Baargtop ging vervoaren ... 
Wel haar dat docht! 
 
Dij mirreg dat Dèrk en zien òllen noar heur nije woonploats Emmen vertrokken, stonnen kammeroaden 
te kieken. Veur Dèrk zien hoes ston n dikke verhoeswoagen. Manlu van vervoarbedrief keken op allo-
zie. Zai konnen vot. Dèrk mog noast sjefeur ien verhoesouto zitten. Gaauw gavven kammeroaden Dèrk 
n haand. Jong zien pa en moeke kropen ien heur aigen outo. Dij aner manlu van bedrief stapten ien 
heur luxe woagen. Doar ging t hìn! Van no òf aan wazzen zai nait meer mit heur vieven ien stroat en op 
schoul. Doar ging nummer vief noar Emmen tou! En dat apmoal omreden dat Dèrk en zien òllen t laand 
hier te leeg vonnen. Dèrk woonde zo doalek ook hoog en dreug op n dikke bult. Dèrk Baargtop haar t 
dudelk hogerop zöcht!                          
 
Eldert Ameling 
 
 
 

 
Grollandse topothriller 
 

t Leek of ze sikkom aal ien Baggelhuizen waren, 
dou Jozefs Broek hom aan Billerei begon te bak-
ken. ‘Komaan!’ zee Maria, ‘as ik die nou over Briltil 
en as wie din nog even over De Bult kuiern, din 
maag t wel Donderen, mor t is vervaast Doodstil 
as wie bie Kleine Huisjes op t Egypteneinde aan-
kommen.  
Ook aal is t doar gain Kommerzielster welvoart, ien 
Gaarkeuken op Gaanzediek kinnen wie even goud 
dikdakken en lekker wat brij zoepen! Geefsweer n 
haandje? Aans vaal ik nog ien De Groeve veurdat 

wie Haalfweg doan hemmen. Hoi, kerel, Harssens dut mie zeer en ik vuil mie net n Hongerge Wolf.  
Wie monnen even bie Bakkerom. 
‘Kiek oet!’ raip Jozef, ‘want doar op Kruusweg komt Lalleweer! Haildaal oet Polen! Ien dizze Leegte zel 
e wel gaauw om Leerms kommen. As din ook Luddeweer nog komt, dij Grootegast, din wordt t Man-
slagt! Wizzenduvels!  
Din wordt der deur Kopstukken ien kranten van Amerika schreven: Manslaughter by twilight in Dutch 
Manslagt! Of t nou bie twijduuster of twijlicht is, zulfs ien t maffioze Napels haren ze Nooitgedacht dat 
Lalle, Numero Dertien van FC Groningen, zo’n Ruigewaard wezen zol! Gain wonder dat ze hom ien 
Paddepoel of ien Grijssloot verzoepen wollen.’ 
‘Pasop!’ belkte Maria, ‘t liekt of Ludde De Poffert verkocht, mor aal liekt e n Lutjegast, hai slept joe Oet-
hoezen, Over De Dijk, over Schaapbulten zo t Schaaphok ien. En din komt e mit n Spijkerboor aanzet-
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ten. Dat lopt vanzulf oet op ain groot Tranendal en t Uiteinde is dat plietsie oet Stad komt en schraauwt: 
‘handen omhoog en Valom!’ t Waar en woarom? 
Doar komt Tjamsweer mit zien Kromme Elleboog. Vroag hom t mor, mor hier ien Bethlehem zetten wie 
De Punt!’ 
 
Jan Sleumer 
 
Tip: Ien Siemon Rekers “Hou is dat?” Het dialect van Groningen stoan ploatsnoamen en PNO’s 
(ploatsnoamoetdrukkens) dij ien ‘Grollandse topothriller’ nait bruukt bennen, doar kinnen ie dus ook 
even schier mit aan loop. 
 
 
 
 

Dij pabbes van vrouger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hebben ie ook n bienoam? Nee? Nou ik wel, hur. Ons kinder nuimen mie tegenswoordeg 'Pabbe Vrou-
ger'. t Is vanzulf nait zo kwoad bedould, mor t wordt joe toch mor even zegd. 
Minnege older vindt t bliekboar wel makkelk om heur kinder, heur nustaaier, gruien en woekern te loa-
ten zo as grèle noatuur dat groag hebben wil, mor ik nou net nait. Ik pebaaier heur altied mor weer du-
delk te moaken dat zai dit of dat meschain wel aans en beder doun kinnen. Voak zol dit din makkelker 
goan, nait zo gevoarlek of nait zo priezeg wezen, verzeker ik heur zat. Joa lu, ik vertraauw der din mor 
op dat zai doar din loater wat aan hebben zellen en dou dit vanzulf nait om miezulf te lapzaalven. 
Vergis joe nait, mor alles gaait zo dag en deur wel middelkerwies tussen ons hur.  Mor tegenswoordeg 
kin ik, en k heb doar nait n echte verkloaren veur, aal meer dat … joa, ‘dij pabbes van vrouger’ opvre-
ten. Och meschain is t wel mien aigen schuld hur, want as ik aargens nait goud oetkomen kin, din hoal 
ik al gaauwachteg veurbeelden van vrouger, oet mien aigen deurleefde jonkhaid der bie as bekrachten. 
Mien verkloaren in dizze is bloots, omreden dat ik al wat older bin en wis en woarachteg al meer mit-
moakt heb as dij snötporken. 
 
Toun ze nog echt klaain wazzen, zaten ze mit monden open te lustern as t over vrouger ging. Je zag-
gen ze din denken van: och, jonges, wat toch geweldeg, hè. Mien pabbe komt gewis oet n hail andere 
wereld as wie. Wat was alles toun toch veul nuverder pabbe! Ik wol dat ik toun ook leefd haar, want op t 
heden is der ja niks meer aan mit aal dij nijmoodse fratsen! 
Ik vertelde heur din over slootje springen en summers, net veurdat we op bère mozzen, nog even tik-
kertjen mit ander kortvolk. ‘Joa, doames’, ‘zee ik din; ‘vrouger ging joen pabbe hail vroug in mörgen, 
nog veur zunne opkwam, mit n poar sneetjes stoet in n olle kraande wikkeld en smis mit n poar knal-
rooie sterappeltjes daip in buutse, al op pad in omgeven. Lannen in om veur joen omaatje aindeaaier te 
zuiken oet nusten in braide meulenwieken. Smis mos ik aal mien klaaier oettrekken om bie daip bestop-
de nusten in t raait te komen. Soavends kregen wie din, mien pabbe, moeke en ik, n haile dikke pan-
kouk van allain mor bakken aindeaaier.  Aan t lutje toontje tou lekker man,' snakte ik! 
k Wait nog dat ons oldste dochter ains hail wies nikkopte en zee; ‘Haar oma din dij dag vergeten aaier 
oet supermaarkt te hoalen, pabbe?’ Nou ja, t aarme kind kon zuk ook ja totoal nait veurstellen hou of t 
er in míen slongeljoaren touging. Nou ons kinder zulf mondeg binnen, zitten ze jammer genog nait meer 
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met mond open te lustern as heur pabbe nog ains wat vertelt. Joa/ monden goan wel open hur, mor al-
linneg om heur olle pabbe dudelk te moaken dat hai echt naargenswoar verstand van het. ‘Pabbe vrou-
ger’. Ik heur en zai heur dudelk smoadelk lagen. Zai iebeln der mit. Aal mit aal doch wel goud bedould 
netuurlek, dij laiverds, mor t zit mie toch nait lekker, dat kin k joe wel verklappen. 
 
Perdon, perdon! Ik wil geern eerlek deur wereld komen en mout ze achteròf wel liek en recht doun. Ik kin 
der ja nait omtou. Ik zel joe t hier ains even oetstokken: Vanmörgen heurde ik n mooi stokje, woaroet ik 
groag opmoaken wil dat ik as olle knakker der toch nog wel degelk bie heur. Staarker nog, dat ter ducht 
mie toch wat hangen bleven is van mien vrougere (staarke) verhoaltjes. Ik wil joe dizze, meschain in 
joen ogen lichte, mor veur mie hail belangrieke overwinnen nait ontholden: Ons oldste dochter was dizze 
mörgen bie ons op versiede. Ik was weer ains even(?) noar hoaven. Aal dij beslommern van leste tied 
der even oetwaaien loaten. Mor dat terziede. 
Nee,  t was al weer even leden dat ons oldste wicht ons mit n bezuik, hou kört din ook, vereerde. 
‘Snel even n bakje leut mamme. k Was in de buurt, mor k heb nait veul tied, hur. k Mout nog hierhèn, 
doarhèn...’, afijn joe begriepen t wel, hè? 
Gusteroavend hebben mien vraauw en ik weer ains wat fotootjes bekeken oet dij goie olle tied. Toun 
kinder nog klaain waren enzo. Dit doun wie wel ains voaker op t heden en ik goa dervan oet dat dit 
normoal is. n Poar dikke fotobouken lagen bie touval nog op kaast. 
 
‘Och mamme, hebben joe weer ains mit zien baaiden olle herinnerns ophoald? Leuk vernuvern hè? Ole 
stinkertjes. (nou ja) Aal dij ole vergeelde kiekjes van vrouger. Joe hebben der ook nogal wat hè, veuraal 
van verkaanzie en zo.’ 
Zai nemt ain van oetpulende fotobouken van stoapel òf. t Duurt nait laank of geestdriftege 
kreetjes en daipe zuchten borreln al noar boven. ‘Kiek ains mamme, doar zitten wie nog in dat olle zail-
bootje van pabbe. Wat was hai doch grootsk hè, dij laiverd, op dat oplapte lekkende pieremegoggeltje.
(lagen) 
Och, en  kiek hier ains, zitten wie mit n kolossoale beker ijs op Groot Maark in Stad. Wat het hai doarnoa 
toun n liefseerde had, hè? Wait mamme t nog? Hai wer aal stiller en dook inainen mit n rötgaang bie trap 
dele noar dij t huusies doar onder grond. Wat hebben wie hom toun smoakelk oetlaagd, hè? Dij aarm 
zielepietje. Hai wer der hailmoal nait kwoad om. Wieder dij noamiddag bivve nog in hakkemak en nik-
kenak kermesdingen west. k Wait t nog best. Mooie tied man!  
Och, kiek nou ains! Hier was ons pabbe zulf nog n jong beudeltje. Wat n nuver lagend, vrundelk jonkje 
liekt mie dat toch tou. Kiek nou toch ains goud, mamme! Zel ik joe ains wat zeggen; ik hoop oet grond 
van mien haart, dat mien porken oarden blieven noar heur opa. Zo’n laive man. In dizze haarde tied van 
dunder en geweld kinnen ze best n bietje vrundelkhaid en levenservoaren bruken. Pabbe het ons dat 
altied juust ja veurkaauwd. Mien zuske en ik hebben hier voak spikandeg om doan, mor t is wel zo.  
Hai het wel geliek had!’ 
 
Nou? Aal dijgenen dij dit lezen … wat zeggen joe der nou din van, hè? As je mor laank genog liedzoam 
wachten, zel alles wel weer op zien pootjes terechtkomen, liekt mie zo. Zol t ook nait n luk bietje aan 
miezulf liggen? Aal dat gemorrel. Meschain het ons dochter, nou ze zulf wozzen en mondeg is, mie din 
toch ook nog wat leerd. Dij ‘Pabbe Vrouger’ toch! 
 
Ab Detmers 
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Sport 
 
In t begun har Job der nog nait zoveul aarg in had, mor nou, de leste tied, kon e t 
toch wel vernemen: hai wer riekelk dik. De boksem kneep hom om de middel en 
hai haar de raime al n goatje wieder zetten mouten.  
Zien Sientje har hom der ook al ais op wezen. 'Job,' har ze zegd, 'ast doe zo 
deurgaaist, gruist nog n moal dichte. Doar moust wat aan doun.' 
Job har wat mottjed en zegd dat Sientje veuls te lekker kookde, mor hai begreep 
wel, dat dat òfschoefsysteem was en doarom har e soavends al ais stillechies in 
de Libelle keken of doar nait n dieet in ston, woar je in vattien doagen n bult kilo’s 

mit kwiet worden konden. Der ston niks in wat hom aanston.  
Mor dou kwam Sientje mit n idee. 'Doe moust aan sport doun goan. Lekker bewegen. Dat is goud veur 
n mins.' 
Aan sport doun? Job mos der wel om lagen. Hai was ja al viefteg west. Din stop je toch mit sport? Mos 
hai der nou din nog aan begunnen? Dat zag e haildal nait zitten. 
'Kloas van hiernoast gaait elke moandagoavend aan t volleyballen,' wos Sientje, 'bie dij volleybalklup is 
n stel rekreanten en dij kinnen nog best n poar leden bruken.' Ze zol wel even aan Kloas vroagen of e 
Job d'aander weke moandag aanroupen wol. 
Job sputterde eerst nog wat tegen, mor aargens leek t hom ook wel wat. Nait allaine dat sporten, mor 
bie de sporthal haren ze ook n schiere ketine, woar je joe noa òfloop n pilske kopen konden. 
En zo wer Job lid van de volleybalklup.  
 
Om haalf aachte ruip Kloas hom aan.  
Aiglieks was Job de moud al weer in de schounen zakt, mor hai mos zuk ja wel groot hollen veur Kloas.  
In de klaidkoamer wer e deur d'aander volleyballers verwelkomd. Hai mos eerst mor even rusteg aan 
doun, zeden ze. De trainer was n jonk vraauwmins dij heur eerst tien rondjes deur de zoal runnen luit. 
Job hobbelde mor zo’n beetje mit, mor hai was bliede dou de tien rondjes der op zaten. Dou mozzen ze 
allerhaande oeveningen doun. Mikt d’aarms zwaaien, rekken en strekken, hakken tegen t gat en zuks 
wat meer. lederbod vannijs, omreden de trainster was nait gauw tevree. 'Kom op Job, n beetje deurzet-
ten, hè,' ruip ze, dou Job even aan de kaande uutpoesten wol. 
Gelokkeg kwam aan dat gedou al gaauwachteg n ende. Job poesde as n ol stoommesien. Dou mos e 
mit Kloas wel tien menuten laank n bale mit de vingers hin en weer tikken. n Enkeld moal lokde dat, 
mor de mainste keren vloog de bale ale kaanten op, behaalve de kaande dij Job bedould har. 
Kloas gaf hom aanwiezens, mor veul holp t nait. Dij bale dee mor woar of e zulf zin aan har. Noa n haalf 
uurtje zaten ze mit mekoar zwaitend en stennend even uut te poesten op n baanke aan de kaande van 
t veld. 
'En nou dou we n partijtje,' besloot de trainster. De koppel wer in twij plougen verdaild en dou ging t lös. 
Veul brocht Job ter nait van terechte. Elke bale dij van de tegenpartij kwam, vuil veur hom op de grond 
of vloog hom deur de vingers. Hai was bliede dat de trainster veur t ende floot. Gaauw onder douche en 
din nog even ain pilske in de ketine. Kirrel, wat was e ja muide. Hai kon mor zuneg t aine bain veur t 
aander kriegen.  
 
Dou e n haalf uurtje loater in huus kwam, wol Sientje waiten hou of t goan was. 
'Schier, man,' vertelde Job, 'mor ik bin wel slim muide. En mien bainen doun mie ook zeer.' 
'Hest spierpien,' mainde Sientje, 'dat gaait wel over as t wat voaker hin west bist.' 
Dou ze noar boven gingen, om op bèerre te goan, ging Job gaauw even in de badkoamer op t schoaltje 
stoan. Verdold, t har holpen. Hai was n onze lichter. Bliede kroop e onder de dekens. Hai har n slim  
voldoan gevuil over zuk. 
Sienje schoof noast hom en schoedelde wat tegen hom aan. Job zuchde. 'Nee maaid, vanoavend mor 
nait, hur,' stende hai, 'ik bin ja veuls te mui.' Hai draaide zuk op d'aander zied en vuil as n blok in sloap. 
 

Henri Wierth 
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n  Aandere Winkel 
 
     Der gaait n gerucht deur t dörp dat winkel sloeten gaait. Mien winkel, woar k twij 
     moal in week mien bosschoppen hoal. Mien winkel, woar k mie zo thoes vuil. Woar 
     k alles vinden kin: kees, kovvie en koukjes. Woar gezichten mie bekend bennen en t 
     wichtje van de kassa mie n schiere dag touwenst. Mor t gerucht is woar. Winkel  
       gaait dicht en k mout op zuik noar n aandere winkel. 
 
n Week of wat loater ston k op t plaain en keek noar dij aandere winkel. Veur mie zag k n haile rieg 
winkelwoagentjes. Doar kin k zo ain van pakken, docht ik. Mor dat was nait de bedoulen. Woagentjes 
zitten mit n kedde aan nkander vaast. Pas as je n muntje in n gleufke stoppen, gaait kedde lös en kin 
je mit t woagentje winkel in lopen. 
Zo gezegd, zo gedoan. k Stopte n muntje in t gleufke en wis en warachteg, de kedde schoot lös en t 
woagentje kwam vrij. 
Binnen in de winkel schoof k mit mien woagentje wat onwenneg rond, op zuik noar kovvie, kees en 
koukjes. t Wer n haile raais laangs van alles en nog wat en k gaf mien ogen goud de kost. Benoam t 
vak mit koukjes, dij wol k goud bekieken. Was doarin wel genog keur? Want k hol ja zo van n lekker 
koukje. 
Mor in ainen, ston doar aan t end van zo'n gangpad zowoar n vraauw bie n kovvie-automoat. Ze keek 
mie aan en in tied dat zai heur bekertje vol lait stromen mit kovvie zee ze: 'Zal ik voor u ook een beker-
tje koffie doen?' 
k Schrok ter van en zee: 'Nee nee, k kin t hail nait wachten, k heb gain tied.' En hoasteg laip ik verder, 
op zuik noar t zuvelvak. Nog n pak yoghurt en n pak zoepen en dou mit t woagentje noar de kassa. 
Doar ging alles op de baand en kon k de boudel òfreken. Dou t apmoal kloar was, keek t kassawichtje 
mie nog ais aan en zee: ''Ook nog n schiere dag!' 
Mit ale bosschoppen in mien autootje ree k blied noar hoes. t Was mie apmoal mitvalen in dij aandere 
winkel. t Wer vast n schiere dag. 
                                                     
Agnes Huzeling-Zandt 


