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Grunneger schrieverij: Duut van Goor 
 

Dizze moal gaait t over n vraauw dij in de Veenkolonies n bult 

bekendhaid kregen het. t Is mevraauw Johanna Herolina Duut, 

mor bie de laifhebbers van de Grunneger literoatuur is ze beter 

bekend as Duut van Goor. 

Ze wer in 1906 geboren in Veendam, gruide doar op en ging 

noa heur middelboare schoule Nederlands stederen aan Rieks-

akkedemie in Stad. As je dat deden wer je maistal leroares  

Nederlandse toal in t veurtgezet onderwies. Zo ging t Johanna 

Duut ook en ze waarkte veuraal in t tounmoalege Oost-Indië in 

Soerabaja en loater in Makassar op t aailand Celebes. Dat aai-

land hait nou Sulawesie. 

Van 1936 tot 1950 was ze traauwd mit H.A. van Goor. En nou begriep je ook hou ze aan heur schoel-

noam komen is: mevraauw Duut was van meneer Van Goor en zo werd t dus: Duut van Goor. In ons 

pervinsie komt dat wel meer veur. In bepoalde streken haitte de vraauw noar heur man. As veurbeeld: 

Antje, de vraauw van Riekus hait din Riekus’ Antje. 

Dou Duut van Goor op Celebes woonde schreef ze doar heur eerste bouk: De Klapbrug. Dat bouk het 

ze al veur d’oorlog schreven, mor wer deur oorlogsomstandegheden eerst oetgeven in 1950. t Bouk is 

schreven in t Nederlands, mor de dialogen binnen in Veenkelonioals dialect. t Belangriekste van dat 

bouk is, dat t n schier beeld geft van de Veenkelonies van heur jonge joaren. 

t Grootste dail van d’oorlogstied het ze deurbrocht in n Jappenkamp. Noa d’oorlog kwam ze weerom 

noar Grunnen en wer leroares Nederlands in Stad. In dij tied ontstonden de verhoalenbundels Knivvel-

toons in 1970 en in 1988 as begunstegersbouk van de Stichten t Grunneger Bouk De eerste Grunneger. 

Hieronder n stokje oet Knivveltoons: 

 

Heb ie t nait in de kraande lezen? 

Haren ie t te drok mit vekansie en mit de landen op de moan? 

Dat mout t west hebben! 

Ik wait, hou cultuur-minded n bult Grönnegers binnen: hou stoapelwies zai mit heur monementen bin-

nen; dat, ik mout t veurzichteg zeggen: HAI IS VOT! Ons OLLE GRIEZE! Hai is gewoon.....vot! 

Goat zulf mor kieken: “Vot is vot”; doar is t verlais per slot te groot veur: hou wait wie nou op maart hou 

loat of t is? t Mout uutzöcht worden: 

Woar is dij toren bleven? 

Wel het t doan? 

Wanneer dat t gebeurd is, wait pelitie al! Eergunsternacht tussen twaalm en tweie. Agent Prins kwam 

om twaalf uur op t bero: hai haar niks bezunders te melden. Kon hom nog deurgoan wezen, moar dat 

was nait ze: hai haar niks zain. Ik main: hai haar wel wat zain, Martinitoren. 

Moar om twei uur kwam plietsie De Weerd van de maart op bero en zee: “Ik bin laang nait goud!” 

Hai keek zo roar en verblaaid, dat zai hebben hom op stoule hin zet en zai zeden: “Wat mekaaiert joe 

din, de Weerd?” 

“Ik zai de dingen nait, dij d’r binnen!” 

“Dat is niks,” zee agent Woltman. “dat is hail gewoon; t is veul slimmer as je dingen aal zain, dij der nait 

binnen. Din hè je 7% bloud in joen bloud en de rest is draank.” 

De Weerd keek hom aan as n hond dij net de keze opvreten het. 

“Eerlieks, ik luip op maart en ik zag de Martinitoren nait!” 

“Din zat hai die net in de blinde vlek! n Mens het n blinde vlek in de ogen, waist dat wel? 

“Joa,” zee de Weerd. “moar dat is din wel n slim grode blinde vlek bie mie.” 

Woltman nikte. “Aine het n grodere kop as n aander; woarom zol aine din gain grodere blinde vlek heb-

ben as n aander? 

“Moar hai het mie nog nooit eerder in de blinde vlek zeten,” jammerde de Weerd. 

Goud, din zollen zai hom mit auto noar huus tou brengen, want as hai martinitoren in vlek hebben kon, 

din kon zien aigen huus hom d’r ook wel ais invalen. 

Zai kwammen op maart en......... 
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“Mekaaiert die niks, de Weerd,” zee Woltman. “Hai IS vot! Goa moar gewoon weer aan t waark, heur!” 

En zo wait pliesie wanneer of dat t gebeurd is. 

 

Aal onzin ja, mor n mooi verhoaltje. 

Duut van Goor het n zet in de redaksie zeten van t Maandblad Groningen. Ook trad ze voak op veur de 

RONO, de veurloper van Radio Noord. Veur heur verdainsten veur t Grunnegers kreeg ze in 1973 de 

Culturele Pries van de pervinsie Grunnen. Duut van Goor is in 1979 oet tied komen. 

 

Henri Wierth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasgrefieken in de gevel 

 
Joekels van turbinemeulens. Bie bunderboeren op t achterhaim of in t laand en veuraal in de roemte bie 

de dieken. t Is t nije geleuf; boer is nou n domie van dizze tied, hai wiest noar de hemel mor preekt veur 

aigen perochie vanzulf. Nog mor körts waiten wie van turbinewindmeulens, toch wieken der nou, net as 

bie Refermoazie, twij geleufstromen van nkander òf, rekkelk en òfgeschaaiden. Rebulie omreden ain 

van de wind leven kin en d’aander vot waait. Vrouger haar gain mensk hinder van n meulen! Dij wazzen 

schier van baauw, laank nait zo hoog en neudeg veur meel, veur eulie en veur aan- en òfvoer van 

wotter. Volk wer der allinneg mor beder bie. Mor nijachtege meulens moaken ook wotterstof aan. Deur 

wind, dus vergees. Kin niks op tegen wezen … zol je zeggen. En zun gaait ook veur niks op, doarom 

zunnepeneeln. Riek worden deur netuur. Luchtkestailen? Volk wordt gek mokt deur gladde proatjebok-

sems dij boudel aanproaten veur hoger opbrengst. Zulfde as veur joaren heer bie boeren; 'bruuk kunst-

mis din wor je riek.' Eerst zain, din leuven, want wat krigst op dien dak of in de toen? Vrouger zag je 

pannen of rait op dak. Nou waiten studielu dat der gras en mos op dak mot. Goud veur miljeu, zeggen 

zai. Hebben der ja veur deurleerd. Boer Boon uut Kolham kreeg in de joaren viefteg ook ‘deskundegen’ 

op zien haim. Hai kreeg wat senten mit en t gas vloog onner zodden vot. Grefieken op t bero van Gas-

unie vlogen ook omhoog. Wel wer doar riek van? In els gevaal nait de Grunnegers dij nou gasgrefieken 

in de muurstainen hebben. Vraauw Heite poest t schoade-ABC van t CVW stoer tegen d'ambtelke meu-

lens.  Dij draaien … mor … bewegen nait. t Is 'Aldersnoaste' sneu. Freek pebaaiert de codes van de 

NAM te kroaken mit n laid van Ede. t Laand zakt onner vouten vot mor mot vanzulf ophoogd en 

verstaarkt worden. En gemainten worden vannijs indaild mor ook doar is nog aal n bult lewaai om. 

GRUNNEN VRAGT OM VREDE! Mor wat zong Ede? ‘As vaaier woorden joe niks meer zeggen, het t 

ook gain zin om t uut te leggen …’. 

 

Gerhard P.J. Jansema 
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Bist dichtbie 
 

Hail veul hest mie geven. 

Doe zitst daip in mie. 

Heb ik t stoer in mien leven, 

den bist doe dichtbie. (refr.) 

 

Ik huif mor n stim heuren. 

Ik huif mor n schim zain, 

den roek ik de geuren. 

Ik roek ze allain. 

Huft mor aine begunnen 

over die en t is kloar. 

k Vuil mie onder vrunden 

en k word waarm. Echt woar! 

 

(refraain) 

 

k Bin nou zoveul older, 

mor vergeten dou ik nait. 

Der is n deuze op zolder 

woar dien noam op staait. 

In dij deuze staaist doe 

op n foto swaart –wit. 

Zo hail bliede zwaaist doe. 

Wat n kostboar bezit! 

 

(refraain) 

 

Konst nog mor n moal kieken 

hou t hier nou tougaait. 

Zol die t wat toulieken 

hou mien leven der veur staait? 

 

Hail veul hest mie geven. 

Doe zitst daip in mie. 

Heb ik t stoer in mien leven, 

den bist doe dichtbie. (refr.) 

 

tekst: Henk Puister 

zang en meziek: Krzysztof Groen 

cd: Noar de volgende ronde (november 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramptoerist (16 nov. 2017) 
 

Mit mien plestik droagtazze 

boerenbroenboot’rammen vedde worst 

goa ik kieken noar d’grode sloop 

van de stoantribunes 

stadion De Laangeleegte Veendam. 

Gain doel meer over. 

Elk vleugje hoop 

wordt daip de bodem insloagen. 

Den sjok ik 

mit natregende ogen noar huus 

wachten laange, lege doagen. 

 

Henk Puister 

 

 

 

 

 

Regenboog 
 

zol k haand kriegen goan 

as regenboog der staait? 

zol k kieken, wis blieven stoan 

as t om wat schiers gaait? 

 

mit kleuren van groothaid 

regenboog roakt grond  

wis gain minsk t wait 

mit glènhaid as n verbond 

 

zol k haand loaten wiezen 

as regenboog der staait? 

zol k dij wonder begriepen 

bie dij wiedste aiveghaid? 

 

Anna de Vries-Maarhuis  
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Widde wereld 
 

           n Mens is bie toeren n roar ding. t Is ok nooit goud. As musken en  

                aander vogels sikkom van t dak mietern, omreden ze doar zowat  

                reusterd worren, stìnnen en aimeln lu dat ze noar winter longern. En 

           as t winter der is en snijwind over t laand poest, klagt elkenaine  

           over dij duvelse kolde, dij elks zin om boetendeure te goan ontnemt. 

           Laifhebbers hoalen scheuvels oet vet en kinnen zowat nait wachten 

           ze onder te binnen op krek geliek wat bevroren woaterke ok.  

           Aandern bouken n raaize noar n wintersportploatse um doar lange 

           latten onder specioale stevels te doun. 

           Doch is t ok hierzoot n aibels mooi gezicht, aal bomen, stroeken, 

poaden en doaken onder n dik loag snij. n Ploatje geliek n kerstkoart. Wanner je der nait oet mouten, is t 

aal n lust veur t oog. Ok bie graauwe oavenden en nachten is t meroakels. Aal lochtjes glinsternd in snij. 

Hier en doar t krazzen van n poar scheuvels in loate oavend. 

Mor as je smörgens vroug bie t pad mouten om neudzoakelke brood op plaanke te kriegen, is t vot-

doadelk n hail aander verhoal. Riedend deur gladdeghaid, terwiel dat woagens links en rechts, veur en 

achter zoch langzoam sloeren. Gelokkeg ridt elks mit gevuil en verstaand, van dij gevolgen der verhol-

densgewies enkeld n schietbeetje woagens in slip roaken en n aander n unbedould smokje geven. n Poe-

bel is rad moakt. Oetdeukers hebben t er goud mit. Doch is t slim begrodelk as je joen pronkjewail n zetje 

missen mouten. 

Zoltstreuen vaargt n bult van t waarvolk, dat dag en nacht pebaaiert wegen ies- en snijvrij te holden. Mou-

ten der as n bok op n hoaverkiste overtou om rieders aan loop te holden. Kaggel of klimoatkontrole moakt 

overuren om passeziers wat deu te holden. Winterbaanden kinnen t gevoar meschain wat indammen, mor 

t blift n hail gedou, dat dut aan zoak niks òf. t Waarkvolk is blied as ze soavends boetendeure van t hoes 

weer achter t gat sloeten, vraauw en kinder smokken en vaalse widde wereld boeten sloeten kinnen.  

t Volk, in t biezunder d'olde garde, blift t laifste thoes bie waarme kaggel. Woagt zoch nait boeten deure. t 

Is ok ja gain doun achter zo'n schoefkoare. Overhoal ligt in n klaain houkske. Aleer je t in smiezen heb-

ben, lig je dele, as eerste halte richten zaikenhoes om zoch hierzoot te vervougen bie t leger van slagto-

vvers van winter. t Vaalt veur oldegies, zo as mien persoontje, wizze nait tou om pladde van vouten onder 

te holden. Gain mens zit ja verlegen om zes weke gips of n roustvrijstoalen ploade in t lief. Mouten me-

koar, as Jan Splinter, mor n bedie deur winter helpen. Mit wat verzin is der hail wat meugelk. Leven ons 

tiedelk levent op eerd ja nait allènt veur onszulf. 

 

Roel Sanders 

 

 

n Nij joar …   
 

Is òfsloeten en weer deurgoan 

Van weer valen en weer opstoan 

Woar ale kansen weer open stoan 

Mor ook mit veul vroagen ingoan. 

 

Besef … elk joar kent zien gelok en zien verdrait 

Ook aal zain we dat aaltied nait 

Mor men is geboren om veur n aander wat te betaiken 

En aanvoarden as aandern joe de haand tou raiken. 

 

De cirkel van t leven draait aaltied voort 

En elkenain zit vast aan dat koord. 

Goa soam t nije joar in, deur dik en dun 

Mie dunkt: der is gain beter begun. 

 

Trijnko Pelgrim 
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Roetje tikken 
 

As summer veurbie was en t soavends weer vro duuster wer, mos ik as stroatver-

lichten aanging, thoeskommen van pa en moe. k Mog nait ien duustern bie pad 

wezen van heur. k Was dou n joar of tien denk k.  

Mien bruier Rein is twij joar older din mie en dij haar doudestieds vanzulf wat meer 

privileges en dij ging din voak mit zien vrunden noar houk. Dit was bie ons ien Wij 

n aander omschrieven veur t òlle Gemaintehoes. As ze doar nait waren, zaten ze 

mit nkander ien t bushokje, schuun tegenover loonbedrief Dam aan de Mernaweg. 

Hier mog k vanzulf nait kommen van hom. Nou, dat kon mie ook haildaal niks 

schelen, want k was hail wat aans van plan mit mien aigen kammeroaden. 

k Was aaltied bie mien kammeroad Martin Dam thoes aan t speulen en as t even kon bleef k doar 

soavends eten. k Mos moe din wel beloven dat wie noa t eten nait noar boeten tou gingen as t duuster 

was en dat deden wie din ook nait… Mien moe wis vanzulf wel beder… Ze wis drommelsgoud dat wie 

dórp ien gingen en de neudege ondeude oethoalen zollen. 

Ain van ons laifhebberijen was roetjetikken. Wie haren dij middag ales wat wie neudeg haren al kloar 

legd. n Punaise, n boutje en n klóske naaigoaren, was ales wat wie hebben mozzen veur n bult span-

nen en nog veul meer plezaaier. Veuròf wer ain aanwezen dij de belangrieke toak kreeg, om punaise 

ien t kezien te drukken en dij bewuste oavend was ik t bokje. Wie gingen mit n koppel kammeroaden op 

pad en onderwegens bedochten wie, wèl wie es nittjen mozzen.  

‘Gain bejoarden ploagen’, zee pa aaltied en dat deden wie ook nait, want as e der achter kwam dat wie 

t wel deden, kon k reken op n schop onder t gat, zo stief dat k n week nait  zitten kon. k Keek dus wel 

oet! Steevast haren wie n poar hoezen dij voak de pineut waren. Dat was voak femilie Torrenga (mien 

aigenste oom Eppie en tan Anke), Kees Raangs oet Keunegstroat, femilie D.Bekkemoa en zien buur-

man Boonstroa aan Kremerstroat. Dizze konden aaltied verrekte kwoad worden. Meschain deden ze t 

der wel om, mor wie haren der wel flink oardeghaid aan en doar was t ons om te doun.  

Dizze bewuste oavend was Boonstroa aan beurt. Dou wie op t hoes òflaipen, zagen wie al dat gerdie-

nen tou waren. k Wait nog goud da'k achter heeg van buren noar heur hoes ston te gluren en dou k ze-

ker wis dat kust vaaileg was, mos t mor wezen … Mit knikkende knijen laip k noar t roam tou. 

Schietsbenaauwd was k. As n daif ien de nacht sloop k onder t roam laangs en ien drij tellen zat punai-

se op stee en kon k mie bie mien kammeroaden aander kaant weg achter stroeken verstoppen. 

Tik, tik, tik …  Tik, tik, tik … Gerdien ging opzied … Is t Boonstra zulf of is t zien vraauw? Gerdien ging 

weer dicht. Tik, tik, tik … Doar ging gerdien weer open en diskeer wizzen wie zeker dat t Boonstroa zulf 

was. Wie waren slap van t laggen achter stroeken, dat begriep joe vanzulf ook wel. Nog mor n moal. 

Tik … Verhip … Hai dut t nait meer! Punaise was ter oet valen.  

‘Doe domme boekou’, zee ain van mien kammeroaden. ‘Hes punaise der nait goud ien drukt! t Is dien 

schuld Nico, dus doe gaais ter mor weer hìn!’   

Moud zakte mie ien schounen, mor k wis dat t gebeuren mos.  

‘Bis toch gain mietje’, zee ain en as ze toun mien haart konden heuren bonken, zol t mie niks verboasd 

hebben, want dij ging mie toch te keer … Stel dat Boonstroa ons al zain het, stel dat e al bie deur staait 

en ik doar vannijs dij verrekte punaise ien zien kezien druk… ‘Even deurzetten’, zee k tegen miezulf en 

doar ging ik hin! Billen trilden mie onder t  gat, dat kin k joe wel vertellen wezen! k Zol net punaise op 

stee brengen, dou ienainen deur open vloog en Boonstroa mit n rooie vergrèlde kop noar boeten tou 

kwam.  

k Heb t votdoadelk op n lopen zet. As n blind peerd bin k zo mor woaraargens hìn rund, mit n Boonstra 

al roupend en rerend achter mie aan. Man, wat was dij kerel glìn ien de hakken. k Kon veul haarder 

runnen dan hom en n poar stroaten verderop vernam ik dat e vot was. k Bin toun via Woldringstroat 

aanderkaant trug goan om te kieken woar of mien kammeroaden waren. Wie waren slap van t laggen 

en ik dee allineg mor stoer. Dij oavend was ik de man, tenminste zo vuilde k mie! Mit n voldoan gevuil 

bin k mor op hoes aangoan.  

‘Tied is tied’, zee pa aaltied en doar haar k mie aan te hòllen en dus dee k dat ook mor. Aans mog k 

aanderdoags soavends nait vot en din miste ik ja veuls te veul, of nait din?!  

 

Nico Torrenga 
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Kroanen 
 

As ik op mien balkon zit, din zai ik in de verte  

t nijmoodse centrum van n Hoag. 

Dij olle Hoagse toren omgeven deur  

nijmoodse baauwkroanen van dizze tied 

Din goan mien gedachten terogge  

noar t olle sentrum van Delfziel. 

Din zai ik dij olle meulen Adam 

van mulder Dieterman, 

Mit doarachter dij olle hoavenkroanen van dij tied. 

 

 

Raaizen 
 

Ik was jong en wol groag raaizen. 

Van Delfziel ging ik noar Stad. 

Noa Stad bin ik steeds wieder goan raaizen. 

Hail veul vremde landen heb ik zain. 

De haile wereld was mie te klaain. 

Noa aal dat geraais bin k terug weer in Stad. 

Nog evenkes mit de traain noar Delfziel. 

Din bin ik weer thoes aan end van mien raaizen. 

Nou bin ik old en dreum van dij raaizen. 

 

 

Zo zwaart 
 

k Zai nog dudelk t hoeske woar k wozzen bin 

wie hebben der ja laank genog in woond 

ons volk kon zuk der nuver redden 

mor t hoeske is toch nait goud beloond. 

 

t Was nait aal te rioal mor wis nait kepot 

wat haar k nou toch zo inneg hoopt 

dat ik t aal weerom zain kon 

mor zai hebben t ja hailendaal sloopt. 

 

t Was nait aanpaasd aan nijmoodse tied 

doarom mos hai van kaant 

hou is dat mit mie schut t deur mie hen 

bin ik nog wel zo biederhaand. 

 

Bin ik aait aanpaasd aan nijmoodse tied 

t gaait ja aal stoerder en minder haard 

oh laive mensen hou gaait t der mit mie heer 

dommit drukken ze mie in n daip gat. 

 

Heiko Dantuma 

 

 

 

 

 

 

 
 



 10 

Rovershol 
 

Meziekverainen Kunst Na Arbeid was al weken drok aan t oefen 

veur de begunstegersoetvoeren. Dat was t joarlekse evenement ien 

t dörp, doar haitied n bult volk op òf kwam. Aigelk nait zozeer om t 

meziek, want dat was t gedailte veur de pauze. t Was n goud korps, 

ain van de besten ien pervinzie, dij voak priezen won ien ain van 

hoogste òfdailens. Mor t repertoire vil bie t gewone pebliek nait al-

tied ien de smoak. t Was voak van dat moderne concoursmeziek. 

Veur laifhebbers ienteressant, mor t gewone volk von der nait veul 

aan. Niks gain gezellege marsen en mopkes. Boetendes deden 

malletband en majorettes ook mit. Mooi heur, dij wichterkes te hippen en te springen, mor dat getrom-

mel en getingeltangel, dat was toch zo'n aldervrezelkst keboal, dat heuren en zain joe verging. Zuks-

wat mout je ien boeten heuren en nait ien n zoal. 

Nee, t ging mainste minsen om wat ter noatied kwam: n grode verlötten en doarnoa t toneelstuk van 

LOMS (Loat Ons Mor Speulen). Mor feidelk was t álermooiste toch noa òfloop. n Borreltje drinken en 

wat daanzen mit The Music Boys, twij wat oldere kerels op harmonikoa en n kwoajong op drumstel. 

Dat ging voak deur tot ien lutje uurkes. En och, der was wel ais ain dat wat teveul kreeg of dat ter wat 

kwoajongs roezie mit nkander kregen, mor echt oet de hand lopen deed feidelk nooit. t Was n joarleks 

hoogtepunt, doar t meziek mor wat bie hong. Mor t meziek organizeerde zo’n oavend wel. Dat was al 

dij joaren zo. 

 

Oetvoeren van t meziek wer altied n haile zet ien t veuren bepoald. Mor t was heur van t meziek dizze 

moal haildaal ontkommen: op zodderdag veur kerst kon nait ien grode zoal van t dorpshoes! Doar 

was dijzulfde oavend n kerstwijding van de vraauwenbond. Ze hebben nog pebaaierd of der nait wat 

te regeln of te ruilen vil, mor vraauwlu hillen poot stief. Zai haren al n spreker en t kerkkoor regeld. 

Goie road was duur en t bestuur van t meziek zaag heur der n gat mit ien kop. n Zodderdag eerder 

kon nait van din was der grode bingo-oavend, en n zodderdag loader wollen ze zulf nait, van dat was 

tussen kerst en nij-joar ien en din ston kop minsen der toch nait noar. Verdorie wat stom, dat ze dat 

nait goud regeld haren. 

Tot ter ain van t bestuur onnaaierde dat t meschain wel ien kerk kon. Meziek zol doar hail mooi klin-

ken, want t geluud wol doar wel vot. En baanken konden oetzied moakt worden dat, t toneelstuk kon 

der ook wel oetvoerd worden mit wat kunst en vlaigwaark. En der zol noatied meschain ook wel 

daansd worden kind. Mos nog aal n oplözzen bedocht worden veur drinkerij en zo. Men von het n 

goud idee. Eerst mor ais noavroagen bie kerkeroad. 

t Ging kerkeroad aigelk nait van haarten. Kerkgebaauw was toch aigelk n godshoes, veur eredainst. 

Mor ze wollen openboare 'broeders en zusters' ook weer nait stikken loaten. Ze mozzen ook ja mit 

nkander deur tied, kerkelk en onkerkelk. Kerkeroad haar nog wel n poar aaisen: der mog gain draank 

schonken worden en ze wollen ook gain daanzen ien kerk hebben. En veur twaalf uur ales aan kaant, 

want din begon zundag. Zundag wer haailegd en din mog der – op kerkdainsten noa – niks te doun 

wezen ien kerk, en zeker gain daanzen en draankschenkerij. As ze dat van t meziek begrepen, din 

wol kerkeroad veur dis keer wel mitwaarken. Dat was toch oetìndelk ook heur christenplicht, benoam 

ien dizze tied van kerst met vrede op aarde en zo. 

Van t meziek waren blied dat ze holpen waren. Mor t was nait wat ze t haile joar veur ogen had haren. 

Veur de meziekoetvoeren gaaf dat nog nait zoveul, mor noa de pauze zol t n koale boudel worden. 

Hou kon men nou n feest holden zunder n borreltje en zunder vouten even van vlouer. Affijn, beder 

wát as niks … En aigelk konden ze t ook nog wel n beetje begriepen van kerkeroad. Mor volgend joar 

wel beder oetkieken! Boetendes haar diregent ter juust wél ferduutsie ien, want t zol vervast hail mooi 

klinken ien kerk. Hai verheugde hom der op. En zo wer der bekend moakt dat de joarlekse oetvoeren 

dizze raais nait ien t dörpshoes, mor ien kerk holden worden zol. Mor din zunder draank en daanzen 

…  

 

t Was op dunderdagoavend veur oetvoeren en der mos nog n generoale repetitie van t meziek holden 
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worden. Ien kerk, om aan t geluud te wennen. Dou muzikanten dij oavend mit heur ienstrumenten te 

kerk ien kwamen waren ze stomverwonderd en slim verboasd. Ale banken waren vot en haile vlouer 

van kerk was ien beslag nomen deur rommel en rötzood. Olle radio's, bouken, grammefoonploaten, 

zinken teilen, toaveltjes, pannen en potten, klaaier, klokken, deuzen mit tiedschriften, schilderijen en 

liesten … Zo ver ze kieken konden, overaal twijdehandse rommel. Allenneg haildaal achterien, was 

nog n luk houkje onder t örgel, doar t meziek zitten kon. Der was hoast gain roemte om der tussen-

deur te lopen. Wat was hier wel te doun, vrougen ze heur òf.  

'Ja,' zee köster, 'wie hebben aankom vrijdag rommelmaart veur t jeugdwaark. En dat doun we dis 

keer ien kerk, want doar heb wie ja roemte. Der is zo'n groot aanbod, dat kin we nait lopen loaten.' En 

of ze der asjeblieft wel òfblieven wollen, want hai haar boudel net netjes hìnzet.  

Wat onwenneg gingen ze van t meziek tussen ale rommel ien zitten te speulen. 

 

Nog dijzulfde oavend belde veurzitter van t meziek domie op. Hai wol even zeggen dat hai t bie 

noader ienzain toch nait haildaal begrepen haar van kerkeroad. Gain daanzen en gain draank ien 

kerk, dat kon e aargens nog wel begriepen. t Was ja n godshoes. Mor woarom zai der op oetvoeren 

veur twaalf uur oet wezen mozzen, vanwege de zundagshaaileging, begreep e nait. Want bliekboar 

mog der wel n rommelmaart holden worden ien dijzulfde kerk. Veurzidder was din weliswoar nait ker-

kelk, mor haar wel op zundagschoul zeten ien zien jeugd. Boetendes wis wel zo’n beetje wat ter ien 

biebel staait.  

Marcus 11:15 en 17 bieveurbeeld: 

(…).hèn die in den tempel kochten en verkochten (begon) uit te drijven en de tafels der wisselaars en 

de stoelen van hen, die de duiven verkochten, keerde HIJ om.(...)  

En: 

Staat er niet geschreven dat mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken? Maar gij hebt het tot 

een rovershol gemaakt.  

 

Op oetvoeren zat kerk mor haalfvol. Toneeloetvoeren is òflast, want mit dij decors en gerdienen, dat 

zol toch n hail gedounde worden ien kerk. Niks weerd ... Mor t meziek het mooi speuld en malletband 

ook. En der was kovvie mit n plakje kouk.  

 

Be Kuipers 

 

 

 

Mol en zien Moeke 
 

(Noar n foabel van Aesopus) 

 

 

 

 

 

 

 

n Mol kin nait zain, mor lutje mol zee ais tegen zien moeke: ‘Moe, k bin der zeker van da’k zain kin!’  

Omreden moeke wol hom teunen dat e hom vergizzen dee, legde zai n poar korrels wierook veur zien 

neus en vroug: ‘Wat is dit din?’  

Lutje mol raip dat t kiezelstainen wazzen. 

Zien moeke raip oet: ‘k Bin der baang veur dastoe nait bloots blind bist mor dastoe ook nait roeken 

kinst, mienjonkje.' 

 

Mouten nooit denken dat ie allain t wel waiten! 

 

Nane van der Molen 
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Vos en Laiwe 
 

(Noar n foabel van Aesopus) 

 

 

 

 

 

 

 

Vos haar nog nooit n laiwe zain. Dou e veur eerste moal ain zaag, wer e zo vrezelk benaauwd dat e t 

ter kaant tou dee oet baangeghaid. Dou baangschieter laiwe veur twijde moal tegenkwam, was e nog 

bot baang, mor nait so slim meer as eerste moal. Dou e laiwe veur daarde moal zaag, was e al zo 

driest dat e noar laiwe tou laip en mit hom begon te proaten. 

 

t Is voak zo dat as ie ain wat beder kennen veuroordaail minder slim wordt. 

 

Nane van der Molen 

 

 

 

Oortieken 
 

Op n kolle dag in november laipen der twij oortieken bie t pad. Zai keken links en rechts, mor nee, n 

plekje dij geschikt was om heur wintersloap in deur te brengen, hadden ze nog nait ontdekt. 

't Vaalt nog nait zo mit,' zee aine tiek tegen aander tiek. 'In vrougertieden bie ons ollu, was t n stuk 

makkelker. Dij slaipen gewoon in oren van minsen. Mor op t heden, mit aal dat wassen en doezen, is t 

nait meer te doun, om in oren te sloapen. Ain stroal wotter in oor en je bennen verzopen. Dij tied is 

echt veurbie.'  En zwiegend laipen ze wieder. 

Mor dou, midden in heur prakkezoatsies, heurden zai n klok luden. 'Hé,' zee aander tiek tegen aine 

tiek, 'hest dat ook heurd? n Klok, dus mout ter ook n kerk wezen. As t n ol kerk is, mit olle muren, din 

zitten doar vaast kieren en spleten in. Wèl wait, paast ons dat net. Loat we doar kieken goan.' 

Zo zegd, zo doan. Oortieken laipen richten kerk en kwammen doar n uurtje loater aan. De dikke kerk-

muren werden goud inspekteerd op kieren en spleten, mor heur aandacht ging toch t mainst noar dij 

lanteern stoef bie kerk. 

't Zol toch wat wezen,' zee aine tiek tegen aander, 'As wie doar nou ais in kropen. Lekker hoog en 

vaaileg, lekker waarm achter t glas en bie duuster ook nog licht.'  

Ze dochten der baaide stief over noa, totdat aander tiek zee: 'Wie doun t, t mout kinnen, wie hebben 

baaide zes poten woar wie mit omhoog klimmen en onze tangen aan t achterlief drukken ons ook nog 

wat op.' 

'Mor doe most mor t eerst omhoog klimmen,' zee d'aine tiek. 'En as doe bovenaan bist, din kom k die 

wel achternoa.' 

En zo is t goan. Aan t ende van dag zaten ze baaide boven in lanteern, achter glas, lekker waarm en 

mit oetzicht op dörp. 

 

Drij doag loater ston der n trap bie lanteern. Laamp dee t nait meer. Köster van kerk klom trap op om 

te kieken wat ter aan scheelde. Dou hai boven was en kap van lanteern der òfhil, raip hai verbouwe-

reerd: “Mout je nou ais zain, n koppeltje oortieken ligt hier middenmaank spinraag te sloapen. Hou is t 

meugelk! Dus joe, oortieken, binnen d'oorzoak van n laamp dij t nait dut'. Mor, docht köster, wat mout 

k nou mit dij sloapende oortieken? Hai pakte ze op, dee ze gemoudegd in zien buus, ging bie trap om-

deel en laip noar zuudmuur van kerk. Doar, in n lij plekje tussen twij stainen in, doar vlijde hai ze neer. 

'Goa mor gaauw weer verder sloapen,' zee hai, en dekte ze nog mit wat roegte tou. 

 

Agnes Huzeling-Zandt 
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t Wirrelwarrelt deur mien kop 

Dut t weer der nog n schepke bovenop 

Hoagelstainen en dundersloagen  

Wind zoest, aal mor minsken ploagen 

Bomen koal van blad ontdoan 

Bloaden vlaigen, bulten ontstoan  

Geliek t weer in boeten is 

Vlaigen gedachten rond in n mist 

Krieg der gain vat op, bin ongedureg 

Geliek de bloaden, wispeltureg  

t Wirrelwarrelt deur mien kop 

En dut t weer der n schepke bovenop. 

 

Jakob Arbeider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamsterbörg ien wintersfeer 
 

Achter bomen vol riep 

met donkerbroene stammen, 

oademt de Börg 

stilte van winterdag, 

boezemt ontzag, 

zo stoateg staait er doar. 

 

Smalle loopbrug 

zwigt nog onbelopen 

onder besnijde takken, 

lichtflonkerg, ontloverd. 

 

Omgeven slept, 

merels zuiken noar abbels 

ien hoogstamgoard.  

Schelpensingel glanst  

onaanroakt,  

allain de snij 

onder mien vouten kroakt. 

 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mien boas en ik 
 

Mien boas wil met mie lopen 

mor ik bin zo baang 

de leste keer bie t knoal laangs 

was der zo’n haarde knal, 

ik bin zo vrezelk schrokken 

mien oor mos zoveul pien uutstoan, 

kon ik t mor tegen hom zeggen, 

zol t den weer over goan?  

Mor kiek, hai gaait de bocht om, 

hai gaait deur n naauwe steeg, 

het er mien angst vernomen, 

ik huppel langs de heeg, 

hai ken mie beter as ik docht, 

hai runt met mie en stopt, 

ik heur n zaachthaid ien zien stem 

en ien mie gruit weer kracht! 

Waff! 

 

 

Coby Poelman - Duisterwinkel 
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n Biezundere Sunterkloas 
 

Johan is haildal gek van José. Wat zol e geern ais mit dat wichtje op stap goan. 

Snachts dreumt e doar wel ais van. Hai soam mit dat schiere maaidje noar de dis-

ko. Mor t is der nog aal nait van kommen, omreden Johan is veuls te verlegen om 

heur aan te spreken. Zo'n gewone jong kin toch nait zo mor op zo'n schier wichtje 

afstappen en heur vroagen of ze n oavendje mit hom uut wil.  

Netuurlek zel ze hom uutlagen. 'Mit mie uut?' zel ze vroagen. 'En woarom zel ik din 

mit die uutgoan? Doe bist ja zo'n gewone, verlegen jong. Ik kin wel schierdere jon-

ges kriegen, hur.' 

En din zel Johan zuk klaain vuilen, hail klaain. Hai wait ook ja wel dat e nait recht knap is. Hai het ook ja 

nait zo veul te baiden. Wat mout zo'n mooi wichtje mit n gewone vent dij op t gemaintehuus waarkt en 

doar ook nog t aldergewoonste waark dut? As e der over noadenkt, krigt e al n rode kop van verlegen-

haid. 

José is aktiviteitenbegelaaidster in t bejoardenhuus in t dörp, mor ze is zo uut de verte, zo onbenoader-

boar. Ze het aaltied van dat moderne goud aan. Körde rokjes en hippe bloeskes. En din dat prachtege 

laange blonde hoar, dat wel op ziede liekt. Ale jonges uut t dörp en ook dij van dörpen uut de wiede om-

geven pebaaiern t mit heur aan te leggen. José vindt dat wel schier en overaal waar zai is, klinkt heur 

gutege laag. Kiek, dij jonges duren heur tenminsten aanspreken. Dat duurt Johan nait. Hai is veuls te 

benaauwd, dat e weer zo'n rood gezichte krigt en dat e stuttern gaait. 

En wat mout e din wel tegen heur zeggen? Dat e heur zo mooi vindt? Dat e snachts wakker van heur 

ligt en van heur dreumt? Lagen zel ze. Haard lagen en elk zel naar hom kieken. En din wordt zien ge-

zichte nog roder. Nee, dij òfgang wil e zukzulf bespoaren. Veur hom is de mooie José n verre wens, dij 

wel nooit uutkomen zeI. 

Der is mor aine dij van Johan zien gehaaime laifde wait. Dat is Jolanda, zien buurwichtje, dij ook in t be-

joardenhuus waarkt en waar e al sunds de kleuterschoule mit optrekt. Jolanda is n kurendriever. 

Op n oavend komt ze langs. 'Moust ais luustern, Johan,' begunt ze, 'bie ons in t bejoardenhuus hebben 

wie binnenkört sunterkloasfeest.' 

'Dat zel wel n mooi feest wezen,' grapt e, 'dij lu dij daar wonen, dij binnen aalmoal ja sikkom net zo old 

as Sunterkloas zulf. Dij leuven daar toch nait meer in?' 

'Netuurlek nait, doe haalfmale, mor doarom maggen ze toch wel sunterkloasfeest vieren?' reageert Jo-

landa, 'En nou heb ik n vroage aan die. Zolst doe doar wel veur sunterkloas speulen willen? Ik zel zulf 

din wel de rol van Zwaarte Pait op mie nemen.' 

Johan is stomverboasd. Hai sunterkloas in t bejoardenhuus? 'Dat wait k nait, hur,' sputtert e tegen, 'zol 

ik dat wel kinnen?'  

'Netuurlek wel. En doe kinst ook nait nee zeggen, omreden ik heb ons aktiviteitenbegelaaidster José 

Smits al beloofd dat ik wel veur n schiere Sunterkloas zörgen zeI.' 

Johan vuilt zien gezichte al weer waarm en rood worden. 

'Zugst wel, dast t wel schier vindst,' revelt Jolanda wieder, 'kleurst ter ja van. Zeg nou mor gauw 'joa" din 

heb ik mien plicht doan.' 

'Wanneer is t?' wil Johan waiten in de hoop dat e din al wat te doun het. 

'Op zotterdag vaar dezember,' vertelt Jolanda, 'en kinst ter nou al nait meer onderuut. Moi!' En din is ze 

vot. Johan blift verbaldereerd achter. 

 

Dij zotterdagnommedag staait e al vrougtiedeg in t bejoardenhuus. De zenen zitten hom bovenaan in 

d'haals. 'Ik bin sunterkloas,' stoamelt e tegen de juvvraauw achter de resepsie. Dij belt. En din komt 

even loater José deraan.  

'Moi Johan, schier dast ons helpen wilst. De bewoners verheugen zuk ja zo op de komst van Sunter-

kloas,' zegt ze mit n bliede laag, 'Loop mor even mit din zeI k die bie ons grimeur brengen.' 

Naast heur lopt Johan deur t gebaauw.  

'Ik heb die wel ais zain in de disko,' kwedelt José, 'mor wie hebben nog nooit mit mekoar proat, wel? 

Kiek hier moust wezen." Ze dut n deure open en Johan gaait veur heur aan naar binnen. 'Dit is Jan van 

der Hoop, ons grimeur en dit is Jolanda, mor dij kinst wel al.' Din verdwient ze weer. 

Tegen kwart veur drije zit Johan as n eerliekse, stoatege Sunterkloas in t pak. Jolanda lopt mit n zwaar-
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de kop om hom tou te diedeldaantjen. 

'Sunterklaasje kom maar binnen mit joen knecht', heuren ze inains vanuut de rekreoatsiezoal.  

'Ie mouten hin,' zegt Jan. 

Stoateg, trillend van de zenen, lopen Sunterkloas en zien Zwaarte Pait in de richten van t gezang. In de 

deure staait José. Zai langt hom n haand en begelaaidt hom naar de grode burostoule op radjes uut de 

direkteurskoamer, dij nou dainst dut as 'troon'. 

Johan hoalt daip oadem en vertelt de minsen dat e bliede is, dat ze aalmoal zo goud oppaast hebben. 

De lu in d'zoal mouten lagen. 'Sunterkloas,' heurt e din José zeggen, 'ik heb hier n liestke van lu, dij 

geern even wat veur joe doun willen en woar ie aiglieks even mit proaten mouten.' 

Johan kikt t liestke deur. Meneer Joapengoa dut aaltied de bosschoppen veur mevraauw Prins, dij nait 

zo goud op bainen is. Juvvraauw De Wit gaait, as t mooi weer is, aaltied mit mevraauw Hensen, dij in n 

kartje zit, wandeln. En zo komen der n haile riege aan de beurt. 

t Is biezunder gezelleg en tussendeur is der thee mit sunterkloaskoekjes en loater op de nommedag 

kriegen de minsen ook nog n borreltje mit n stukje keze of worst. 

Johan speult op n veurbeeldege wieze veur Sunterkloas en Jolanda, dij ale minsen ja goud kin, dut niks 

as maaljoagen. t Is biezunder gezelleg! 

En din komt meneer Kraster noar veuren. Hai is de veurzitter van de bewoonderskemizzie. 

'Sunterkloas,' zegt e en laagt, 'ik wil joe bedaanken veur dat je hier vanommedag bie ons wazzen. Ie 

binnen din wel n olle man, mor ik dink dat wie joe der toch nog n groot plezaaier mit doun, as ons aktivi-

teitenbegelaaidster José joe veur aal joen muite n dikke smok geven komt.' 

De kleur vlogt Johan al weer over t gezichte, mor dat kin gainaine zain, 

d'Haile zoal klapt in d'handen en din komt José n beetje schuchtern naar veuren. Hail dicht komt heur 

mooie gezichie nou bie Johan. Heur lipkes toeten zuk om Sunterkloas n lutje doetje op de waange te 

geven. 

Mor din barst ler wat lös in Johan. Hai verget haildal waarom of e hier is en woarom dit aalmoal gebeurt. 

Hai kin zuk nait meer bedappern. Hai gript t wichtje om d'haals en bakt heur n smok liek op de mooie 

rode lipkes. José wait ook even nait wat heur overkomt en schrikt zuk zowat dood. Daardeur verlust ze 

heur evenwicht en vaalt met n beste gang op Johan zien schoot en din ... ridt de stoule n lutje stokje 

achteruut en vaalt ze mit Sunterkloas en aal achterover en daar liggen ze din. De mieter is òfvalen en 

de board zit ook aargens waar ze nait heuren. 

De lu in t zoal liggen krom van t lagen. 

'Gedroag joe n beetje, Sunterkloas,' ropt aine.  

'Dij lust nog wel n gruin bladje,' bölkt n aander.  

Johan kraabt verlegen overènde en José gaait ook weer staan. Verlegen lagend kieken ze de zoal in en 

din baint Sunterkloas mit n beste gang de zoal uut.  

t Volk blieft lagend achter. Zo'n mooie vertonen hebben ze ja nog nooit zain. 

 

In de klaidkoamer komt Johan weer bie zien posetieven. Wat het e nou wel doan? t Haile sunterkloas-

feest van dij lu bedurven?  

José kikt om d'houke van de deure. 'n Mooie toustand nait?' vragt ze lagend, 'Woarom deest dat?' 

Johan hoalt de scholders op. 'Doe kwamst zo dichtebie en ik wol dat ja zo geern,' stuttert e. 'Ik bin ja al 

zo'n zet gek op die, mor ik dus die ja nooit vroagen.' 

'Dat wis ik allaank,' laagt José, 'dat haar Jolanda mie verteld. Doarom hebben wie mit zien baaiden 

bedocht dast doe hier veur Sunterkloas speuIen zolst en meneer Kraster zat ook in t komplot. Ik haar 

allaine nait docht dat t zo goan zol.' 

Johan laagt. Dij rötterge wichter. Mor n schierder sunterkloaskedootje haren ze nait veur hom bedinken 

kind. 

 

Henri Wierth 
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Kerstkaamp 
eerste kerstdag 2016 

 

As doagen doken en duusterg diezen    

en levent stoadeg aan tot stilstaand komt    

moaken lu heur kloar veur kerstfeest vieren   

al is t vandoag de dag zo aans as ooit was 

   

keunk het zevens tousproak holden tot volk   

hai haar mit toustand ien wereld worsteld 

raip op tot mitleven, redelk weden,    

beter heuren noar dat wat aander zegt   

  

ain het aander neudeg om leven te kinnen   

woarom mout toch elk zien aigen oorlog winnen  

ten striede trekken tegen elk dij aanders denkt? 

   

was t toch zo dat lu meer vrees haren veur aigen god  

mor t is van ale tieden dat lu loven blieven   

ien ol striedkreet van got mit uns en dieu et mon droit! 

  

 

Nane van der Molen 

 

 

 

Swaarde generoal 
 

Hoog bovenop schosstain   

ien t swaart jak 

zit ol generoal     

 

Hai ragt en reert    

mor d’aander   

as vogel     

maint hom net zo vrij      

t Haard metoal    

van t fluiten snidt    

mensken stroal deur t lief   

brengt gonnent 

n klaimse kloet veur haals    

joa alderdeegs 

n proekseltje mystiek  

 

Hou rij       

mit houveul sjars  

dut turdus merula     

wat mot: pink, pink, pink!   

  

Tsjoek, tsjink, tsjink!     

     

Hurre, hurre!      

elke toon dij klinkt     

zo jonk en flonk     

      

dat dichter  

Och! En godsgelovege    

     

Och-here! der van dinkt    

       

Mor hoog bovenop schosstain   

zit ol generoal      

ien t pikswaart jak     

en ragt en reert en hizzebist    

tegen strebante streuper    

       

Dij pikjet wat     

op t dak ien t rond     

mor lustert wel akkroat    

holdt aingoal      

generoal ien t zicht     

dij ragt: Hé doe, verrekt ol hantam,  

  

geef acht! Kom as duurze    

hier op dizze schosstain aan   

    

en ik schiet die  

de baaide ogen dicht!  

 

Jan Sleumer 
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Veur en tegen wind 
 

t Was as vrouger, dou de kerkgangers en lu dij der niks van hebben moz-

zen mekoar op stroate mit de nekke aankeken. In loop van joaren kwam 

der wel sleet op. Kerken kropen as hokkelingen oet aarmoude bie mekoar. 

Der wer aal meer begrip opbrocht veur n aander zien denken en doun.  

 

Mor non bruide der weer wat. Ging nou es nait om t geleuf mor om aans 

wat, ging om wind. Loat waaien, zol je zeggen. Was t mor zo ainvoudeg. 

Wind krieg je vergees, mor ja. 

Feestzoal in café Bolhoes luip al op tied vol mit striedvoardeg volk 

woapend mit spandouken en protestborden. De teksten, dij der mit hoane-

poten op kladderd wazzen, luiten zain dat we mit veur en tegen – windmeulens – van doun haren. Men 

wol mie dudelk moaken dat ons prachtege wereld om  

zaipe brocht wer as der nait rad ingrepen wer. t Roasde en gromde in t zoaltje woar aans n vredege 

stemmen heerste, zeker as de mondörgelclub oefende onder laaiden van vraauw Bolhoes dij zo mooi de 

vogeltjesdans mit blauwaanlopen kop oet heur mondörgeltje tovern kon. Nou vol der niks te vogeltjedan-

sen, mor kwamen der ernstege zoaken op batterij: ons wereld mos red worren. 

Op teneel tegen achtergrond van bordketonnen hoeskoamerdecor, zatten twij manlu in n strak pak en 

aan aander zied van toavel wazzen twije delestreken mit kop of ze dij laind haren van Fré Meis. Aktie, 

haarde aktie, zeden dij koppen. Aan mien toaveltje zatten twij vraauwlu van wat onbestemde leeftied. 

'Wat binnen ie … veur of tegen?' vruigen ze teglieks aan mie. Heur gezichten luiten zain dat n verkeerd 

antwoord veur mie n enkel raaize Siberië betaikende. 

‘Ik … k wait nait, wel wordt der beter van?' zee k haardop. 

'Zal ik joe dat den even vertellen?' zee bloumkeklaid mit n knieps mondje woar de segrien oet kwielde. 

'Boeren,' mit noadruk: 'boeren … dij worren der schatriek van. t Gewas woar t hier om gaait brengt meer 

op as waaite en sukkerbaiten. Boeren hebben de lusten mit n windmeulen op t laand, en wèl het de las-

ten, wie! Zo as we hier nog vredeg wonen mit mekoar, nait den Trientje?' En ze kneep heur buurvraauw 

even in d’aarms. 

Dou schoof boer Diekemoa bie ons aan toavel. Bestelde n klokje en zee: 'Wat bin je, veur of tegen?' En 

weer mit noadruk: 'Ik bin veur, as je dat mor waiten.' 

De vraauwlu draaiden hom vot de rugge tou en glopen mie aan.  

'En ie, wat vinden ie?' vruig Diekemoa.  

Ik zee diplomatiek: 'Loat mor waaien.' 

‘Kiek,’ zee de man sikkom vergrèld, 'weer zo’n slapjanus dij gain standpunt innemen duurt. Elkenaine 

wait dat wind goud veur t miljeu is … Wind verjagt de CO2, zo is t toch? Wil je de wereld spoaren den 

hèje wind neudeg.' 

‘Ie hebben geliek,’ zee ik. 

‘Nou den … wat willen dij lu hier mit heur spandouken de wereld noar de sodemieter goan loaten. Bol-

hoes … dou mie der nog even aine in.' 

'Dames en heren, wie open dizze insproakoavend,' zee de veurzitter van t Comité Veur of Tegen. 

As eerste kreeg aine van Veur de wind t woord. Hai stukde oet dat wind zegen was en genog veurhan-

den, veuraal in de Grunneger Wadden en poldergebieden. De Stoat, Brussel, RWE, vervoelende kolen-

centroales, ekonomie, Eemshoaven, open winderg laandschop, t was allain mor winst. Kerel nam t aal 

even mit ons deur. Of we op schoul n leske economie kregen woar we haildal niks van begrepen. Hai 

gaf as leste zien advies: 'Stem doarom veur windenergie.' 

Dou was t de beurt aan de man van Tegenwind. Hai ging der braid veur stoan en zee: 'Luuster nait noar 

de veurege spreker. Dij wil van de wind leven ten koste van ons mooi Grunnen. Windenergie is prach-

teg, mor wie as aktiegroep Tegenwind binnen nait veur! Omreden dat der van dij aibels hoge dingen 

veur neudeg binnen. Meulens dij tot wied in de wereld te zain binnen, zo hoog. Metinitoren is der n ka-

bouter bie. Ons landschop wordt veur aiweg verinneweerd. Dou doar goud denken om. En soavends 

moaken ze rekloame veur ale bordelen hier op t plattelaand. De rooie lampkes der bovenop flitsen aal 

aan en oet. Mooie permootsie veur t gebied dij nog open en eerlek is. Toeristen oet d'haile wereld, fiet-

sers, kampeerders, bootjelu joag je vot as de windmeulens draaien. Ons plattelaand lopt nog leger en 
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zet den mor van wat der nog van Grunnen over is op Marktplaats. Dus as de Waddenpolders en ons 

open laandschop joe aan t haarte goan, stem tégen.' 

Mien buurman aan toavel keek zoer veur zuk oet en de vraauwlu grolden hom aan mit n gezichte of ze 

net Oldambtrit op holtjes wonnen haren. En dou wer der noar mie keken. 'Nou … wait je t nou? Bin je 

veur of tégen windmeulens,' smaigelde de vraauw dij Jaantje nuimd wer. 'Nou, geef es antwoord.' 

Ik bestelde mie n pilsje en zee: 'Zol t nait zo wezen kinnen dat ze bie d'eerste de beste oardbeven zuver 

liek de bodem inzakken?' Wieder kwam ik nait.  

De veurzitter pookde n diskussie op woar de veurs en tegens bie Bolhoes deur de zoal stoven as n dun-

derbuie en de koppen aal glènner werren. En dou mos der stemd worden. 

De veurzitter ruip boven t keboal oet: 'Wie stemmen bie haandopstekens! Wèl is tegen windmeulens?' 

Jantje kraaide vot zo haard dat heur t gebit zowat over toavel schoot. Der gingen veul handen omhoog.  

Diekemoa huil ze stief en stoens onder toavel.  

'Wèl is veur windmeulens?' Der gingen ook oareg wat handen d’heugte in. Noa n oavend van leventege 

diskussie was d'oetkomst 37 veur- en 59 tegenstemmers. En de veurzitter 

van Comité Veur of Tegen, beloofde dat dizze keiharde bosschop de hoge 

heren wel berieken zol. Doar ston e zulf börge veur. 

 

Dou ik komen bin haar k de wind tegen. Ik stapde weer op mien fietse en 

vuilde de wind in de rugge. En zo waaide ik mooi op hoes aan. t Was net of 

de steerns even feller schenen as aans. Toch mooier as rooie lampkes op n 

hoge windmeulen. 

 

De volgende insproakoavend zol goan over oardbevens en lu konden weer opnij mit spandouken aan 

loop. 

 

Willem Friedrich 

 

 

 

 

Midwintersdoagen 
 

Verwonnerd dolend over t slichte laand 

deur pollers dörpen streken en gehuchten 

heur ik haalftieden hail wied vot geruchten 

vief gaanzen liggen stil aan slootswaalkaant 

 

bie wolken laans schimmert ter diezeg licht 

om donkerte finoal te overwinnen 

krieg kop ien t ìn, t vuilt wìnsteg daip van binnen 

wat snij vaalt stoareg deel op mien gezicht 

 

zuiks haitied weer maank dizze stilleghaid 

n zèggen op wel doezend levensvroagen 

mor maags hier weden wiend wil die zuls droagen 

Midwintertied geft minsen vredeghaid 

 

mor gaauw, te gaauw zèl tied aaid wieder goan 

bekwiemkes blief ik zulm nog eefkes stoan 

 

 

Tiny Veldhuis 
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Kerstvloud 1717 
 
Veur drijhonderd joar 

routduustere nacht 

störm bie boerderij 

onrust onder t vij 

doar bie Wierhoezen aan t Wad 

Gain zodden meer aan diek 

Van Seeratt gain macht 

dou wazzen polderstreken 

nait veul in de reken 

bie bestuurders in Stad 

 
(Refraain) 

Groot nijs 

t ston in de kraant 

volk sjaauwt laangs dieken om ains te kieken, woar 

was t dou? 

t hait 

zovèr ik wait 

t Hoogelaand van Lauwerszee tot Dollard tou 

van Drenthe tot t Wad 

hail nat 

mor as t wotter weer wast, krimpt mien gemoud 

weer vannijs Waddenvloud? 

 
De Drost van t Oldambt 

was oet bèrre ragd 

deur n wakkere Schout 

dij zaag dat de vloud 

kwam as n spouk in de nacht 

Bie Eems brak n diek 

waddensliek over t laand 

netuur nam t leven 

van aal dij doar dreven 

gain bestuurleke macht 

 
(Refraain) 

 
t Wad grenst aan laand 

hail kostboare grond 

dat is wat ons roakt 

wel doar over woakt 

zugt dat geern as zien dail  

Golden raand most omdenken 

dommee is t te loat 

en aal wat ik wait 

komt uut Grönnings laid 

wie leven in n Pronkjewail 

 
(Refraain) 

 
Gerhard. P.J.Jansema 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbondenhaid 
 

Wie sloeten de kolle wereld boeten 

En geven mekoar n haand 

Goan vannijs t verbond weer sloeten 

Smeden vannijs soam de baand 

 

t Duuster achter de gerdienen 

t Licht binnen in ons haart 

Gaait deur t duuster hìn schienen 

Verdrift aal t duuster, de smaart 

 

t Leven in aal zien facetten 

t Leven achter de roeten 

t Leven mit de laifdevolle wetten 

Slut de kolle wereld wel boeten 

 

Jil Wildenga 

Uut 'De toal van mien moeke' 
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Kerstpakket 
 

      Vandoag bin k in n kringloopwinkel, t lopt weer tegen tied dat k begun 

      noa te dinken over joarliekse perbleem van kadootjes. t Alerschierst vind 

      k zölf nog haitied as k veur ain wat vind doar hai of zai haildaal nait op 

      rekent, n dinkje dij k in n anere winkel nait vinden kin en miezölf ook ver

      rast. 

      Bie dizze winkel is boven n resterant en noadat k n schier klokje koft heb, 

      goa k noar boven en bestel mie n kopvol kovvie en n tosti. 

      Terwiel k stoa te wachten zegt n keerl dij noast mie staait tegen serveer-

ster: 'Doar heb k gain verstaand van hur en ook gain onverstaand.' 

Ik begriep der niks van mor k heb der ja ook niks mit te moaken. 

Asof man mien gedachten roaden kin, draait hai hom noar mie tou en vragt: 'Waiten joe wat dat is 

“onverstaand”?' 

Ik wait t dus nait. 

'Onverstaand is as je wat nait begriepen,' zegt hai. 

'Oh,' zeg ik, ik vind t nogaal voag. 

'Is t joe dudelk?' vragt hai wieder. 

'Joa hur, n beetje,' zeg ik, k wil van dizze man òf. Gelukkeg komt mien tosti der aan. 

t Is gain oarege man om te zain en wat is dat nou veur onzin: “onverstaand”, of zol t n Grunneger oet-

drukken wezen dij ik nait kin. k Vuil dat man mie achternoa kikt, hè wat n engerd. As ik zit en mien 

kovvie drink zai k hom n endje wieder zitten, hai het toch wat aandounlieks. En k schoam mie veur 

mien lelke gedachten. k Heur dat minsen dij in winkel waarken proaten over heur kerstpakket en wan-

neer ze hom kriegen zellen.  

k Heb nog nooit n kerstpakket had mor bie supermaart kin je zegeltjes spoaren en as je n koart vol heb-

ben krieg je n pakket mit n weerde van viefteg euro, Mor der mouten veul zegeltjes op dij koart en k 

wait nou aal dat ik dat mit mien bosschopkes nait veur nkander krieg. Veur elke vief euro aan bos-

schoppen krieg je ain zegeltje.  

As ik weerom bin van kringloopwinkel en k nog even wat veur eten van supermaart hoal, let ik goud op 

of kerel veur mie zien zegeltjes aal wil. 

Kassière vragt: 'En wilt u ook zegeltjes meneer?' 

'Ach, nee hoor,' zegt kerel en ik vroag op slag: 'Mag ik ze dan?' Wat klinkt dat ja hebberg. 

Man laagt. 'Natuurlijk,' zegt hai en lopt vot. 

Vraauw achter kassa geft mie ain zegeltje. 

'Dat tikt ook niet aan,' zeg k mismoudeg. 

 

As k volgende daag weer in zölfde winkel bin, heb ik meer gelok, want vraauw veur mie bie kassa het 

bosschoppen veur n bedraag van zesteg euro, dat is twaalf zegeltjes. Mor k heb haildaail gain gelok 

want kassière vragt nait of zai ze wil mor geft ze heur zomor.  

Nog weer n poar doagen loater heb ik veur negen euro viefteg bosschoppen mor k krieg mor ain zegel. 

'Wat ben je streng,' zeg k. 

'Nou, dat zijn de regels hoor,' snaauwt t wichtje, 'als u het er niet mee eens bent, gaat u maar naar 

Jaap.' 

Jaap is bedriefslaaider en vanzölf goa ik nait noar Jaap. Zai het zeker heur daag nait, kin k vergevens-

gezind dinken, want t is t zölfde wichtje dat mie körtsleden in winkel achternoa kwam om te zeggen dat 

n tipke van mien lange rok bie mien onderbroek in zat. En dat was toch biezunner oardeg, of nait din. 

Mor ik geef t nog nait op om koart vol te kriegen, der komen vaast nog wel meer kaanzen. 

 

Aukje Tillema 
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Vekaansie 

 

Even rusten we uut op onze hotelkoamer. 
Zoveul huuswaark hemmen we lange tied niet had. 
t Weer is mooi, ien een woord: prachteg! 
Veur al die kathedroalen, kloosters, kastelen 
en kunst hemmen we meer woorden neudeg. 
 
We lopen deur de stad plattegrond achternoa. 
Leste doagen moakt de koart aal minder omwegen. 
De weken hier vliegen veurbij. Alles liekt 
uut te kommen. Hoe aans as thuus woar 
doagen iensleten gewoontes volgen aan leibaand 
van waark of tetoal zunder stuur. 
 
Alles wat we pland harren, hemmen we doan. 
Ien e gids zien we wat we niet bekeken hemmen 
ok dit past ien e plannen. 
 
t Is n onvergeteleke vekaansie 
krekt zo as toen we op Kreta warren 
vier joar leden, of vijf 
of misschien was et Malta 

et joar doarveur. 

 

Willem Tjebbe Oostenbrink 

Uut: Zolt en Stof (Vliedorp, 2017  

 

(Meer over dizze bundel is te vinden op de webstee  

bie NIJS) 

 

 

Gerdienen te roeg open en dicht   

 

 

 

                
 

k Bin n broene sierpot mit n schattje der òf. n Poar fiene lienjes stoan op mien pìns as versieren. k Bin 

doudestieds schonken aan Obbe en Akke Oliemans op heur traauwen. n Haalve aiw leden! 

Op heden stoa k ien vìnsterbaank van heur zeuns Johan en Bennie. Misschain goa k te gaauw. Mor 

ain van baaide bruiers vertraauw k veur gain sint. Mor loaten wie t gezelleg hollen, over Bennie dat 

komt nog wel … 

k Zel t eerst ais over mien aigen levent hemmen. Ien mien liggoam van staingoud staait n roodbakken 

bloumpot mit modder der ien. En n bloum, ain mit laange puntege bloaren. Sierpotten binnen nait noar 

schoul tou west. Leren doun wie deur om ons tou te kieken. Stoere noamen van bloumen kinnen wie 

nait onthollen. Der zitten gain hazzens ien holle potten.  

k Bin aal over viefteg joar. Der hemmen verschaaiden bloumen ien mie stoan. Bekiek mie mor as n jes 

dij om voutjes van aal wat gruit en bluit zit. 

Mor … kin mie nait laanger bedoaren. Mout t kwiet. Bennie Oliemans mit zien wodderge oogjes is n 

onverstand! 

As Bennie smörns of soavens gerdienen open of dicht dut, gaait dat allernoarst roeg. Ale sierpotten 

hollen heur oam ien. As mis gaait en gerdienen tegen ons aan smakken, liggen wie mit bloum en aal 
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ien diggels op grond … n Ramp en nait te verdroagen!  

Kloar! Wieder mor! Meer as viefteg joar leden het n pottenbakker mie moakt. k Bin deur n femilie de 

Groot kocht. Dij hemmen mie aan Obbe en Akke geven. Op mien eerste adres bie t span, ston k op n 

toaveltje. Aan vinsterbaank mout k nog aaltied wènnen. Mor kins hier goud deur t roam hìn loeren.  

Mit oetzicht is niks mis mit. Aan mien kaant van glaas staait n stroekje. n Miezerg ding mit fiene bladjes. 

Aal doag moaken stroekje en mien bloum n proatje mit nkanner. Dat gaait mit geboaren. Baaide laiverds 

willen mie n bootraaiske aanbaiden. Hou kommen zai der bie! Mor t leek heur schier tou dat k n moal 

zee op ging. Wat n hampels! Zai hemmen gain sinten. En wel zegt dat k noar zee tou wil? Stèl die ais 

veur dat k ter ien plons. Dat k vol mit wodder loop … Op boom van zee kroepen kraben om. En der bin-

nen vizzen. Zolt vernailt mien glezuur. Wodderplanten gruien over mien pokkel hìn. Nee, k wil nait noar 

zee tou mit dij domme daaiern!  

Vergeef mie dat k zo drok bin. Mor k bin blied dat k mien verhoal doun kin. Dij male Bennie Oliemans 

woont hier ainks bie zien bruier ien. Johan woonde hier eerder. Mor mainste bullen en spullen binnen 

mit Bennie mitkommen. Veurtied woonde Bennie bie zien pa en moeke. Dou Obbe en Akke vervoaren 

gingen noar n klainer hoes tou, mog Bennie nait mit. Dij mos mor noar Johan tou te wonen. En rommel-

pot, dij span nait mitnemen wol, mos Bennie mor mitnemen.  

k Heb hier vrezelk wènnen mouten. Bie vervoaren is ter ook n schattje van mie òfknapt. Mor k woon hier 

aal n joar of twij. Obbe en Akke zai k nait meer. Heur jonges kommen der nog voak. Noatied heur k heur 

over pa en moeke proaten. 

Johan is boas hier. Ien t òl hoes was Akke dat. Hier mout Bennie van Johan gerdienen open en dicht 

doun. Ien t òl hoes dee Akke dat hail bekweemkes … 

Ons Bennie is aal doag ien hoes. Bennie hoalt bosschoppen op. As hai taas op toavel leeghoalt, zai k 

heur liggen: verdraitege kropkes sloat, aarme stronken witlof, fiensneden mous, praai mit òfsneden kop-

pen en meer van dij aarme gruinte. As Ben aan koken is, hai is ja kok ien hoes, stinkt hier. Bie zetten 

vaalt ter wat ien diggels. Of k heur mezzen, lepels, of vörken op grond kwakken. 

Mit Bennie hemmen zai t vroger stoer had. Hai haar schiet aan leren. Ben is tien joar jonger as zien 

bruier. k Bin òlste hier!  

Smörns is Johan eerste dij ien koamer komt. Hai et pap. k Kin hom smörns nait zain. Zit nog achter ger-

dienen. As Johan deur oetgaait en ien boeten komt, kin k hom lopen zain. As duustern is, zai k hom ien 

licht van stroatlanteerns. Smörns lopt Johan krom van ellèn. Vaalt nait mit mit n bruier dij snaachs om-

spookt en tillevisie haard aan het. Nee, Johan krigt gain rust mit dij haalsmaal ien hoes. 

Joa, k kin mie nog heugen dat Johan hier noar tou ging te wonen. Hai ging hier hìn mit n vraauw. Ien t òl 

hoes heb k dij vraauw voak genogt zain. Mor hier is zai votlopen. 

Bie Obbe en Akke heb k ale verhoalen heurd. Aalgedureg kwam Johan bie ons te sjantern. Akke troost-

te heur zeun. 'Zet mor n avvertìnsie ien kraant,' zee Akke, 'hes zo n nij wiefke weer. Binnen meer 

vraauwlu as kerktorens.' Mor Johan wol gain avvertìnsie zetten. Noa n zetje was hai blied dat hai rust 

haar. Mor dou bin k hier kommen te wonen mit Bennie en mit n bult hoesgroad van t òl hoes. 

Mainsttied om vief uur smirregs komt Johan weerom van t waark. Hai prist bruier zien eten. Dat mout ja 

wel, aans mout Johan zulven aan t koken. Om sikkom tien uur gaait Johan op bèr.  

Male Bennie is n nachtbroaker. Tillevisie draait overuren. Veurdat Bennie op bèr gaait, gaait hai eerst 

noar keuken tou. Doar eet hai hom zat ien worst en kees. As Ben van bèr òfkomt, mout tillevisie vot-

doalek weer aanstoan. k Verdink mien bloum en t domme stroekje der van dat dij ook tillevisie loeren. 

Woarom? Om gezoes over n raais noar zee tou. Dat hemmen zai vervaast op tillevisie zain. Stroekje kin 

ja bie daag deur t roam loeren. Mor k lag der om. k Kiek om mie tou, leef mien aigen levent.  

Mor Bennie, dat blift n ramp … Benoam as t om gerdienen gaat. Sierpotten en bloumpotten hemmen 

gain haart. Mor wie hollen ons haart vaast veur dij beul en gerdienenslachter meneer Bennie! 

 

Eldert Ameling 
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Schildmeer– Ab Detmers 

 

De kunstschilder 
 

As ik zo aan t meer stoa te kloddern 

Vuil k mie n keunink zo riek 

Dat ik dat toch maag 

Op zo n nuvere daag 

Zun in rogge ik laag. 

 

k Zit hier allain mit kwasten en vaarf 

En t woater dat snabbelt mor deur 

Mien vouten binnen voel nat 

Mor och wat dut dat 

Thoes is ja zaipe zat. 

 

t Gaait mie bloots om de rust 

Der maank heuren dat is t ja altmoal 

As n viske zo vrij 

Gain kopschraberij 

Hier in t raait mit woater tot knij. 

 

Kiek doar zaailen n poar bootjes zo stil 

t Robbelt de spaigel hoast nait 

In ainen woaren ze mie 

En sturen stoef bie 

Nikkoppend drieven ze veurbie. 

 

Ab Detmers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stilte op t wad 
 

Woar t woater laif 

tegen sliekraand stöt 

en steern zo geern 

op t slovve nust brödt 

liekt t aivege leven 

wel aarg stoefbie 

dij stilte omaarmt mie. 

 

Doar klaauwt n schipke 

luddek mor staark 

bedrievege viskerman 

dut toerloers zien waark 

netten vol gesparrel 

t is ja dudelk te zain 

oh dij stilte steurt gainain. 

 

Leutje koap komt te vlocht 

t is moeke dij over hom soest 

mor kiek nait bloots in locht 

ook noar t woater dat broest 

t blode oog kin t hoast nait zain 

mor t gaait wel stoareg achteroet 

zai ik t goud is dat doar al groet. 

 

Mien vrund de wind 

fluustert mie in t oor 

as wie t zo holden 

is t nog glad veurmekoar 

mor wees nait aigenwies 

kiek ook ais om die tou 

beloofst mie dat … tou nou. 

 

Oh loaten w'ons nait verachtern 

mor strieden mit aal ons macht 

wees bliede mit dij riekdom 

veur t aaltmoal is verkracht 

t is ja zo n wonderboar aarfstuk 

veur ons en hail t noageslacht 

goa t nait verkontjen dij pracht.    

 

Ab Detmers 
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Tied schridt vot.     

Wiend dij waait. 

Zaand dat lopt. 

Eerde draait. 

 

Stilstand is bloots 

n mement 

baaiteld oet 

zun, wiend en eerde. 

 

Nelleke van Vliet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God zegen joe! 
 

In Amerikoa was t nait van de locht bie t aantreden van Trump as president. Mit zien dikke proellippen 

gooit e ter an d'lopende baand oet: 'God bless you!' 

Ik von t wel n beetje veul, as k eerlieks ben. Mor ja, k bin den ook nait christelk, althans gain kerkgan-

ger. Nee, om eerlieks te wezen, hol k nait van dat gedou.  

Volgens mie mainen zai t ook hailendaal nait, want tiedens de kampanje en noa zien aantreden waz-

zen d'aandern apmoal mieskasters, dij der niks van moakt hadden (heb joen noasten laif as joe zulf. 

Ja, ja!). Den heb k t hier vanzulfs over Trump en Clinton en … God zegen hom écht … Obama! 

Obama is hail aans. Al gaf e ook dudelk te kennen, dat Trump zien zegen veur t presidentschop nait 

van boven kommen kon en hai zok doarom inzette veur Hillary. 

Al bin ik ook wars van Trump zien gore oetsproaken, en vuil ik totoal gain verwantschop mit zoks lu, t 

mout mie van t haart dat ik ook totoal gain aanbidder ben van aal dat vrome gedou dij zien veurgan-

gers verspraaidden! k Nam soms t woord 'Godverneukers' (sorry, heur!) in de mond, noa t aanzain van 

n debat op tv. Mooi proaten, en achter d'rogge om d'aander verneuken of beschimpen! Dat is toch vlui-

ken in d'kerke? ('God bless you' … hou duur je?!) 

Vluiken heurt nait! En veuraal nait op zo n menaar. Dat was CDA-man van d'gemainteroad in Scheem-

de mit mie ains. Hai vertelde, dat ze bie elke vergoadern van zien club aait in gebed veurgingen: 'Op n 

oavend haar ik dat doan en noa t “amen” ging t loos! d'Aine schampte en roddelde nog meer as d'aan-

der over n kollegoa! Ik ben dou stoan goan en heb zegd, dat ik nooit meer veurgoan zol. 'Dat nuimen 

ie christelk? Schoam joe!” 

Hai gaf mie te kennen, dat mien gvd hom gain vreugde brocht. Mor wat dij lu doar flikten, woog veur 

mie veul zwoarder. Dat nuim ik vluiken in de grofste zin van t woord. 

Noa dij oavend kon ik loater t nog beter mit hom vinden. Wie begrepen nkander: Christen wezen het 
nait allènt mit vluiken van doun. Den nog: God bless you! En … nooit meer vluiken in d'kerke! 

 

Veur de redaksie, alle lezers van Kreuze en joen noasten: n Hail gelokkeg en veuraal n gezond 2018! 

Klaas van Zonneveld 
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Laand van t onbekende 
 

Ik goa sloapen 

Zunner te wieten 

Woar ik hinne goa, 

 

Ik denk noar 

Woar ik vot 

Kommen bin, 

 

Noar t laand  

Van t onbekende. 

 

 

Bert Weggemans 

Mien toal is arm 
 

Louise is lief. 

Mien toal is arm. 

 

Om liefde te schrieven 

Hemmen je weineg 

Woorden neudeg. 

 

 

Bert Weggemans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstkedo 
 

t Lopt tegen kerstdoagen 1961. Boeten is t kold en guur. De wind jagt om t hoes en buldert òf en tou 

as n dundergod in d’schösstainpiepe, dat rillens joe over d’rogge goan. Veural de nachten binnen kold, 

iezeg kold.  

‘Thermometer is òfgelopen nacht sikkom tien groaden onder vraispunt doald,’ wos pabbe mie smör-

gens te vertellen. 

In ons lutje hoeske op Komnijsterwieke het kolenkaggel stief waark om koamertemperatuur op n aan-

genoam nivo te holden. In de rest van t hoes is t stainkold. t Elektrisch kaggeltje in keuken dut zien 

waark, mor kin mit muite de vorst verdrieven. In t achterhoes het pabbe de wotterlaaiden inpakt mit 

Winschoter kraante, mor wotteremmer in t schiethoeske is al bedekt mit n dun loagje ies. Ook al wil 

moeke t nait hebben, k sloap al doagenlaank mit sokken aan. 

‘Da’s onhygiënisch,’ vindt zai, ‘hest ja n waarme kroeke op bère.’ Joa, n waarme kroeke en n dikke 

gestikte deken, mor zol moeke wel waiten hou kold t in t achterìnde van t hoes is. As k smörgens wak-

ker wor, heb k iesbloumen op roeten en is bovenkaante deken bevroren.  

In d’veurkoamer binnen gedienen dicht, mor dat is nait allendeg tegen de kolde. Ook overdag kommen 

overgedienen noast kaggel mitschik nait open. Mien zuske ligt doar in stoule, omdat ze swoar zaik is. 

‘Bronchitis,’ zegt dokter Selfelder. Goie medisienen binnen der nait en de poedertjes en pilletjes dij 

pabbe oet t aptaik bie Muyzert hoald het, helpen gain fozzel. t Is aarg, as dien zuske van vief joar doar 

zo zaik en mit hoge koorze in klapstoule ligt. 
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’t Is net of medisienen nait meer waarken,’ zegt dokter. Pabbe het mie lestent oetlegd, dat ze al zo 

voak dezulfde medesienen had het, dat d’waarken der oet is. As ze ligt te housten, is t zo’n oakelg 

geluud, den liekt t net of ze stikt en den krieg ik t zo benaauwd da’k mor weer noar boeten goa.  

t Is gain plezaaierge toustand bie ons thoes. Moeke komt biezetten nait aan heur naaiwaark tou, om-

dat ze haile doagen mien zuske verzörgen mout en pabbe lopt doaglieks te mottjern en te schelden. 

Op Jan en alleman, mor t mainst op zien boas en nait minder op sloume ambtenoaren op t gemain-

tehoes. t Binnen donkere doagen en woar bie d’mainste mìnsen keerskes in boom branden, staait der 

bie ons nait ains n kerstboom. 

’t Lutje wicht kin nait tegen dennengeur,’ zegt pabbe, ‘d’geur van naaldbomen moakt heur bronchitis 

nog aarger.’ 

Guster tegen twijduustern is buurman bie ons op veziede west. Nait op zaikenbezuik, nee om te vertel-

len dat zai goan vervoaren. t Was best wel n drokke boudel bie ons in koamer, want dokter kwam op 

datzulfde mement ook net over dele om even bie d’pesjìnt te kieken.  

‘Wie hebben van d’gemainte bericht kregen, dat ons n nijbaauwhoes in Hugo de Grootstroate touwe-

zen is en wie kinnen volgende moand al verhoezen.’ Goh, wat was dij man oetbundeg, hailmoal oet de 

kette en pa dee t veurkommen, dat e ook bliede was. Hai was netuurlek ook wel blied veur buurman, 

mor t was n haard gelag dat t buurman wel lokt was en hom nog nooit. Hai, dij al zo voak op stoepe 

bie wetholder stoan haar en vroagd, hoast smeekt haar om n aander hoes, omdat zien dochter zaik 

wuir in dat olde, tochtege hoes. Aingoal haren z’hom mit n kloetje in t rait stuurd en ook al was hai gain 

man, dij zok makkelk òfsnöttern luit, ambtenoaren luiten zok nait drieven.  

‘Den mouten ie joen hoes mor beter isoleren, den het joen dochter ook nait zoveul gezondhaidsproble-

men,’ haar n ambtenoar hom al es n moal veur de vouten gooid.  

De wereld is nait roazend moakt, mor wat was dij man dou roazend in hakken. ‘Hai dee net of t aan 

mie lag, dat mien dochter zo gevouleg is veur longzaiktes.’  

‘Kinnen ie ons doar nait n stokje mit op weg helpen?' vruig pabbe brutoal aan dokter, ‘ie hebben toch 

wel n beetje invloud op dit soort zoaken.’ 

‘k Bin dokter en gain hoezenmoakeloar,’ wuir pabbe even dudelk te verstoan geven. Dat dokter nait 

bliede was mit pabbes opmaarken konst aan zien gezichte wel zain. Of was t n beroupsmoatege zörge 

over zuske, dij e oetstroalde. Ik kreeg gain höchte van grote mìnsens beweegredens, zeker nait omdat 

pabbe n poar tellen loater tegenover buurman begon te snaren over zien nije boan in Kloazienaveen. t 

Was n bekìnd verhoal. Hai kon waark, t zulfde waark as wat e bie sokkenfebriek in Nij Pekel dee én n 

nij hoes in t Zuuddrìntse Kloazienaveen kriegen. ‘Mit n loonsverhogen van wel tien persìnt,’ was t leste 

wat ik hom nog heurde vertellen tegen buurman. 

‘Mor woarom gaaist den nait verhoezen, kirrel,’ zee buurman verbolderd. 

Omdat ik op dat mement deur moeke mit kolenkit noar t kolenschuurtje stuurd wuir, kreeg ik t vervolg 

nait mit. Dou k mit n volle kolenkit teroggekwam, waren buurman en dokter vot en was pabbe is n nait 

aal te beste buie. 

‘Hai het ragen van dokter kregen, omdat hai in koamer rookt,’ heur ik soavends van mien moeke.  

 

t Is zundagoavend, kerstoavend. In de stilte van ons hoeske heuren we deur dunne muren de klokken 

van de Roomse toren. t Is nait t gebrukelke baaiern, t is net of t klaainere klokjes binnen, dij n melo-

dietje speulen. t Klinkt in elk geval n stok vroleker as swoare bazzen, dij op zundag over t Pekelder 

Daip in ons richten waaien.  

‘Mìnsen worden oproupen om noar d’oavendmis te kommen,’ wait moeke te vertellen. Zai het vrouger 

as lutje wichtje aaltied noar zundoagsschoule goan en zachies begunt zai te zingen: 

Kom aalmoal te soamen 

Jubelend van bliedschop  

k Bin der stil van, zo mooi as zai zingen kin.  

Omreden dat t in keuken te kold is, het moeke d’broodtoavel in koamer dekt, mit n mooi wit toavelklaid 

en rode servetten. t Is n feestelke toavel mit krìntstoet en waarme bolletjes, mor veural omdat lutje 

zuske veur t eerst sunt doagen weer zo aanstaarkt is dat zai aan toavel eten kin.  

As k om acht uur noar t achterìnde van t hoes verhoesd bin, omdat acht uur nou ain keer bèrregoan-

stied is, kriegen mien ollen veziede. t Is n lewaaiege veziede en ook al perbaaier ik gewoar te worden 

wel zok in d’veurkoamer aandaind het, k wor nait wiezer van t luustervinkje speulen. De geluden, dij 
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tot mie deurdringen vertellen mie, dat t mien voader is dij t mainste lewaai moakt. k Vaal in sloap in d-

waitenschop, da’k tot de volgende mörgen wachten mout om oetleg te kriegen over kommootsie van d-

oavend derveur. t Zint mie niks.  

Op eerste kerstdag blift pabbe, in tegenstellen tot aander doagen, wat langer op bèrre. 

‘Hai het n slokje te veul op,’ zegt moeke lagend en zai moakt t bekìnde zeupiesgeboar. Woarom mien 

moeke zo vrolek en opgeruumd is, krieg ik oetgebraaid bie d’mörgenpankouk veurschuddeld. ‘Dokter en 

buurman binnen gusteroavend nog even langs west,’ zegt ze gehaaimzinneg. 

‘Buurman kwam ons gusteroavend vertellen, dat hai soamen mit ons pabbe wel noar t gemaintehoes wil 

om te kieken of wie nait heur wonen in d’Hugo de Grootstroate kriegen kinnen.’ 

Of ik doar nou zo bliede mit was, kon k nait zeggen. Wie woonden doar toch goud, allewel ik wel kon be-

griepen woarom mien ollu zo groag noar n aander hoes wollen. 

‘En dokter is gusteroavend ook even langs west.’  

’t Liekt ja hoast òfsproken waark,’ zeg ik. 

‘Hou bedoulst.’ 

’n Poar doage leden waren ze hier soavends toch ook mit zien baaident,’ wait ik nog zuver. 

‘Is ook zo,’ antwoordt ze n beetje òfwezeg, net of ze stief noadenken mout over mien opmaarken, mor 

om zeker te waiten, wat heur bezegholdt, vroag ik: ‘En wat haar dokter te melden?’ 

‘Oh,’ zegt ze, nou inains kloarwakker en mit n blied gezicht: ‘Dokter kwam vertellen, dat hai mit wonen-

baauwverainen regeld het, dat wie op d’wachtlieste kommen veur n nije wonen.’ 

As je twij zokse prachtege aanbaaidens kriegen op kerstoavend, den kin t kerstfeest hoast nait meer 

stokkend, zolst denken. Dat buurman veur zien beurt proat haar, het zien vraauw hom nait in dank òfno-

men en nog minder d’ambtenoar op t gemaintehoes, woar pabbe en buurman n dag noa kerst aan t loket 

verschenen binnen. ‘Hoezen binnen gain handelswoar,’ het e manlu klip en kloar oet de douken doan. 

Dat d’wachtlieste van wonenbaauwverainen n haile laange lieste was, het dokter nait verteld. Dat wie 

pas in oktober van 1962 aan d’beurt zollen kommen, was dij dezembermoand nog nait bekìnd en  het 

doarom d’hoopvolle stemmen tiedens dat leste kerstfeest op Komnijsterwieke nait drokt. 

Kerst is behaalve n feest van terogge kieken, mit noame n feest van veuroetkieken, n feest van hoop, 

mor dat t vanòf dij tied beter mit zuske ging, was wel t grootste kedo. 

 

Bram Wiekens 

 

 

 

 

 

 

Wonder? 
 

Ik zit achter mien computer. k Heb op verkeerde toets drukt en ales dat ik net schreven heb is vot. 

Ales dat ik zo geern nog ais overlezen wol. Omreden t kwam oet de bodem van mien ziel. Mor meschain 

is t beter zo. Loat ik doar mor van oetgoan. Loat ik t mor op n positieve menaaier bekieken. Nou huif ik 

nait onder te goan in zulfmeedlieden. 

Mor dat iets zo gaauw verdwienen kin en de meugelkheden van NAIT of WEL zo stoef bie nkander lig-

gen, dat benaauwt mie. Krekt zo as mien laifste votging. Zomor, veur mien aigen ogen. En ik wol mit 

hom mit. Mor k bleef achter. Woar is hai nou? 

Ik vin (sorry God) t zo vraid dat wie gain antwoord kriegen. Trekken Joe de 'broave hinderkjes' veur? Dij 

minsen dij ales van Joe mor goud vinden? Ik heur op teevee dat wie veuraal geheurzoam wezen mou-

ten. Nou, ik nait, ik bin opstandeg en kwoad, ik wil dat Joe hom weerom geven, noodziende zo òf en tou. 

Veur Joe is toch niks onmeugelk? 

Ik stoa open veur n wonder. Mor din mout ik dus eerst geheurzoam weden. Schenk mie din alereerst t 

wonder van rust en aanvoarden. Din zain wie wel weer! 

 

Aukje Tillema 
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