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n Ramp          

 

Schane mor t mot zo 

Vaaileghaid verloren  

Aan winstgevendhaid 

t Overhaidsbudget 

Haaileg haaileg haaileg 

Is t haile levent 

Nait veur elk n risico 

 

Hoagse genius  

Van der Kamp   

Ien haart en nieren  

Stainmatrioal 

Deur ministriële daarms 

Schoft n keur  

Van leveringscontracten 

Zekerhaid is leugentoal 

Oetstel is te koop 

Onderzuiken zunder ìnd 

 

Ientied baauwt Grunnen 

n Bestendeg erehuis  

Veur zien woare helden 

Meent van der Sluis  

en Willem Beton 

Ingenieur W. Meiborg 

Wels wegwuifde 

Zörg begon mit  

Schuifspanningen 

In het steenmateriaal 

n Overhaid dij ons verneukt 

Dat is de moraal 

 

Jan Sleumer 

(Gijs van der Sleen: Groningen huilt!) 
 

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/189451/Financiering-van-het-Andere-Monument-bijna-rond 

 
https://decorrespondent.nl/3143/deze-groningse-don-quichots-uit-het-verleden-kregen-allemaal-
gelijk/186638088021-4d3fdb43 
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Grunneger schrieverij:  Jan S. Niehoff 

 

 

 

 

 

 
 

Dit moal gaait mien verhoal over n schriever dij nait bie elk bekind wezen zel, mor in de Grunneger lite-

roatuur toch wel nuimd worden mout. t Gaait om Jan Samuël Niehoff dij in 1923 geboren wer in Winzum 

en dij tiedens zien schoultied al onder d’indrok kwam van de klassieke literoatuur van Arthur van Schen-

del en Simon Vestdijk, dij hai moateloos bewonderde om heur muzikoal lopende volzinnen. Dat wol hai 

ook. 

Even n gedichtje van hom: t Hait Ruïne en t verwist noar Rainer Maria Rilke, ain van de belangriekste 

lyrische dichters in de Duutse toal, dij leefde van 1875 - 1926. 

 

Ruïne 

 

Staait 'n börg  

gruinoverwozzen  

woapen boven ien deur  

boomtoeken baaiern as  

bedelnde handen der veur 

 

len 't stoadeg verzwiendende  

roamgat rekt hom  

grelblauw nachtblom  

noar t licht 

 

Gain rerend jongwicht -  

áál 't leste levend dat men  

ien dizze stainbuit nog zicht ... 

 

Dit vers komt oet de bundel Gegist Behoud dij in 1963 oetgeven is. 

Niehoff studeerde Nederlandse toal en loater ook medesienen. Tiedens zien studie was e redakteur van 

t studentenweekblad Der Clercke Cronike en loater van t Maandblad Groningen. Noast d'artikels dij hai 

schreef moakte hai ook d’illustroatsies, want ook as beeldend kunstenoar kon e der wat van. 

Hai haar n grode laifde veur t leven en de toal van zien geboortestreek en dat kwam tot uten in zien 

waark as schriever, dichter, mor ook as criticus, vertoaler, radio-spreker en schilder. Hier volgt nog n 

gedicht van hom. Dit moal is e inspireerd op t gedicht van Multatuli: Ik weet niet waar ik sterven zal. 

t Hait, hou kin t ook aanders: Ik wait nait, woar ik oet tied komen zel. 

  

Ik wait nait, woar ik oet tied komen zel.  

Guster glee lutje Kneels van 't goul of, moar hai bleef  

mit hupzeeln aan n spieker ien jachtbanden hangen.  

Zien moeke kwam oet kaarnhoes runnen en jeuzelde:  

"Hest die toch nait bezeerd, mien jong?"  

As ik van 't goul ofglie, zel 'k wel ien ain roam deur  

op schuurdeel te lande komen, want ik heb  

allenneg moar n hoorntouw om boksem.  

En aarbaiders zellen om mie tou stoan en vroagen:  

"Wel van óns zel zien hannen smirreg moaken aan n dooie boer? 

Ik zel 't nait heuren.... 
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Ik wait nait, woar ik oet tied komen zel.  

Ik heb woakt bie ons vosroen, dou dei zo'n bezette borst haar 

en annerdoagsmörns mit bainen stiefoet ien 't hok lag.  

Hou laanger of ik aigenbouw smook,  

hou meer ik op dat peerd begun te lieken.  

As ze mie 't veurèn oetdroagen, zellen bloaren van  

dat knaster aan 't grintpad bie mien kist laans sliestern.  

Ik zel 't zel t nait heuren.... 

 

Ik wait nait, woar ik oet tied komen zel.  

Ale mörns, as ik aan 't melken goa, mout ik over  

dat snötgladde batje over Zudertocht.  

As mie 't mishottjet, zellen stiekelspoorns wel zeggen:  

"Woar zol dei boer dat bobbeltjebloazen leerd hemmen: 

En kiender van Jan Pothof zellen op schoul haildaal verhillerd  

mit ogen draaien en poesten: "Bie Broams stonnen  

twei poalen ien sloot mit stevels d'r op. Hemmen 't zuls zain 

Ik zel 't nait heuren... 

 

Ik wait nait, woar ik oet tied komen zel.  

'k Heb voak mit schienvat waarklu zuiken mouten,  

dei rug boegen wollen op mien laand.  

Of stonden ze ook te tuutjefloiten,  

'k heb heur aait goud betoald!  

Moar ainmoal zel 't volk nait betuun wezen  

en 'k zel heur toch niks meer toulangen kennen....  

En köster zien hounder zellen ien 't vaarze modder omklauwen  

en speren en mekoar omzeumen om n vedde blauwkop.  

Ik zel 't nait heuren. 

 

Ik wait nait, woar ik oet tied komen zel.  

Ik heb zain, dat ze Geeske heur kat doodhauwen hemmen,  

dou dei Domie's doevetil plonderd haar.  

't Ol wicht stond d'r bie te reren.  

As ze mie doodhauwen, zel d'r gainain om teren!  

Moar Dieuwke van kastelaain Rengers zel zeggen:  

"Kiek, doar staalt vlès nog aait, woar Meerten  

zien berenbörger oet kreeg. Zit nog n luk stattje ien."  

Ik zel 't heuren! 

 

Nait aal te makkelk. Mor Jan Niehofff zien poëzie is nou ainmoal nait zo tougankelk. 

Mit Simon van Wattum en Willem Diemer richtde hai in 1954 t literaire tiedschrift ‘t Swieniegeltje op, 

woarin e perbaaierde de Grunneger literoatuur op n hoger plan te brengen. In 't Swieniegeltje keerde hai 

zuk fel tegen de gezoapeghaid en d’onverschillighaid van de Grunnegers ten opzichte van heur toal en 

schrieverij. In 1956 kreeg e de Culturele Pries van de pervinsie Grunnen veur zien geïllustreerde gedich-

tenbundel Vuurschip, 24 Nederlandse en twij Grunneger gedichten, uutgeven bie Van Gorcum in Azzen. 

Wieder nuim ik hier: Oetstreud op Wiend (1962) en Leer mij ze kennen... de Groningers’, beschrijving 

van de Groninger, de Groninger volksaard, de ontwikkeling van Groningen en zijn bewoners (1966). Do-

arnoast was Niehoff n verdainstelk kunstschilder 

Niehoff was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2014 is e uut tied kommen. 

 

Henri Wierth 
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Moetje Noatuur 
 

In mien jeugd gain draang 

Noar ploatsen wied vot 

Nou ket-oede auto's 

Mit n gloepende gaang 

Moaken t aal kepot. 

 

Toun boer achter t ploug 

Loos op de vore zo strak 

Nou spijt zien trekker rook 

Alles in stank 

Vernailt t mit gemak. 

 

Wie joagen in glinne woagens 

Wie knappen mekoar veurbie 

Mor in mien jeugd 

Waren alle steden 

Gelokkeg wied vot van mie. 

 

Wie dwoalen nou aal in de dook 

En richten bivve al kwiet 

t Wachten is nou bloots op de smook 

Dij ons oplöst 

In de tied. 

 

Moetje noatuur zugt t nog even aan 

Moatje noatuur wait ter van 

Moetje noatuur zucht ter van 

Moetje noatuur …? 

Gaait der aan. 

 

Ab Detmers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(aigen schilderij– Ab Detmers) 

 

Dörpkes 
 

Zai binnen der nog 

dij dörpkes, klaain 

maank stroek en raait 

hoast nait te zain 

t leeft hier ja vree 

deur elk begeerd 

de grond zo swaart 

deur ploug omkeerd. 

 

Zai binnen der nog 

dij dörpkes, klaain 

mit d'olle kerke 

van haard rood stain 

deur weer en wind 

zo stil vertraauwd 

doar op dij bulde 

veur aiweg baauwd. 

 

Ik loop ja groag 

deur dij olle stroat 

bie t diekje omhoog 

noar dij vlode voart 

t is der stil 

gainain dij steurt 

mien zörgen binnen vot 

mien winsen verheurd. 

 

Bie vreugd en lied 

vuil k mie hier thoes 

maank aal dat schiere 

om t haile hoes 

k wait mie beschaarmd 

t is de beste stee 

ik blief hier wis 

hier bin k pas tevree. 

 

Ab Detmers 
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Breekboar … en doch berestaark 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

As t om en bie vief, zes groaden vrust en je over n snötgladde, besnijde weg op fietse noar hoes tou 

bozzeln, kin je joe bovenmoaten, hoast tot aan t lutje toontje tou, spinzen op dij mieterg verwaarmde 

hoeskoamer. 

Aanders, as je doar oetèndelk aankomen binnen, noa joe verlöst te hebben van zo'n drij kilo waarme 

klaaier, goan je doch al weer gaauwachteg veur t roam stoan. Dit noatuurlek boven n snikhaite  

roadioator, om vol verwondern weer noar boeten te kieken. Noar de koale, haarde, doodse toen. Op 

dat mement kin je joe naauw veurstellen dat binnen n poar weekjes lente in aal heur òfgerakkerdhaid 

vannijs lösbarsten zel. Dit lösbarsten din ook letterliek bedould. Denk moar ains aan de nou nog ogen-

schienleke dorre, doodse toetakken. Schinzebozzen woaroet dammee vast wel weer ain en aal wif  

leventeghaid oetbotten zel. 

Schier vris gruin, teer genog om de smis doch nog sniedend opstekende wind te deurstoan.  Moar, 

dou der even denken om. Kiek oet! Verkiek joe nait op dij nije subtiele kleurtjes. t Is moar aal schien-

boarliek hur, aal dat tere gedou. Ondanks, of aaltemet vanwegens, de din doch nog sprille lente, is 

aangeboren wilskracht tot overleven tastboar aanwezeg. 

 

Doarnoa, zeg moar noa n poar moandjes, zellen ie niks meer zain van aal dat volmoakte lentegedou. 

Boom staait din vannijs in vol decorem in t landschop. Droes verankerd in grond en kathaalzend noar t 

hoge blaauwe hemelriek. Nee, bloadern mietern din nog nait vanzulf. Dij zellen ié zulf lös rieten mou-

ten. Dit vanwege heur iezern tucht en oer overlevenssjars. 

 

As nöchtern kunstschilder bin k altied weer nuver bekeukeld en kin k mie even nait lösmoaken van  

dizze aal moar weer herhoalende biowoarhaid- en iesderstaarke kracht van bewegen. Bladseg, moar 

vaaileg vanoet mien kostelek, kunstmoateg verwaarmde minskehoeskoamer. Dat wel weer. 

‘Joa, hallo! Da's nou ainmoal de noatuur,' zeggen ie?  

Joa wat zel ik doar nou op zeggen mouten om joe n klaain bietje tegemout te komen. Din moar even 

oet mien aigen ervoaren as schilder zijnde. Om geleufwoardeghaid in kunst te benoadern, strieden wie 

voak aigenzinneg mit noatuur, moar … wie (ik) hebben t tot nou tou nog aal van heur verloren. 

Gelukkeg ook moar. Loaten wie doarom onder mekoar òfspreken dat wie aaltemoal rezelvaaierd, 

respektoabel en beholdzoam omgoan mit de noatuur, de levensbehoufte dij veur ons zo bitter neudeg 

is. 

 

Ab Detmers 

 

Dag nikt 

mie vrundelk tou 

zien schaar-houd 

eefkes 

in groutnis òfnomen 

 

Nelleke van Vliet 
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Woarom? 
 

Dou heur moeke oet tied kwam, wol zai derover proaten. 

Mor hai nait. 

Dou zien moeke oet tied kwam, wol zai derover proaten. 

Mor hai nait. 

Dou der perblemen kwamen mit kinder/ wol zai der over proaten. 

Mor hai nait. 

Zai nam mie in vertraauwen. 'Ik kin dit nait langer,' zee zai, 'ik goa vot.' En nou kwam zai òfschaid ne-

men. 

Wie hielen nkander stief vaast, dou laip zai te deur oet. 

Ik ging achter t hoes zitten. 

Zun scheen en buurvraauw klapte dreugmeulen oet. Ieder moal as buurvraauw was ophangt, zingt zai 

derbie. 

Ik zat te dinken aan mien laif dij ik körtsleden aan de dood verloren heb. 

Ieder stukje wasgoud slagt buurvraauw haard oet veurdat zai t ophangt. En boven t klappen oet klinkt 

heur stem weemoudeg langs de hoezen: 'Waarom fluister ik je naam nog?' 

Ik dink aan de vraauw dij onderwegens is noar n leven zunder man. En ik besef: ook aan t leven kin je 

joen laifste verlaizen. 

 

Aukje Tillema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pankoukwichtje 

 

Ien Westeremmen woonde n kunstschilder ien n hail luk rond hoeske. Zo luddek dat e der zulf mor 

naauw ien kon. Douk doar e op schilderde kon ook nait n rechthouk of n vaaierkaant wezen, kon der 

nait ien. Doarom haar e ronde schilderdouken en schilderde allinneg mor pankouken. Pankouken ien 

aal soorten en kleuren. Nait allinneg mit dingen der op zo as n hoamer of n spieker, nee ook koppen 

van mensen.  

Zo haar e ais n hail mooi kopke van n Grunneger wichtje moakt mit vlechten en zummerstippen dij blied 

lagde. Schilder was wies mit dij schilderij, dij was hom goud belukt, dij kon e wel verkopen veur n haalf 

miljoun euro. Ais op n mörn, dou e beneden kwam, keek hai nog ais sekuur noar t schilderij van t pan-

koukwichtje en dou … Verbeeldde hai t hom of was t echt zo? Zai lagde tegen hom en begunde mit 

hom te proaten. Dat ging aalgedureg hail daag zo wat deur, mor dou t duuster wer, was t doan en stil 

ien t schilderij. Dat was biezunder. Aal doagen haar schilder doar n bult plezaaier aan. t Wer op n duur 

zo dat t pankoukwichtje smörns tou t schilderij oet kroop en der soavends weer ien veur naacht.  

Dat bevil schilder goud, mor aiglieks wol hai wel wat meer. Hai wer verkikkerd op heur en wol heur aal  

doagen en aal nachten wel bie heur hebben, mor dat kon nait. Dij mirreg zat t pankoukwichtje bie schil-

der op schoot te laggen en te snoetjeknovveln en zai haren t zo drok dat zai tied vergat.  

Dou zai weer tou t schilderij ien kroepen wol, was t aal duuster en doarmit te loat. Ze kon der nait meer 

ien kommen. Dat was ja prachteg, nou was zai aaltied bie heur schilder, dij laiverd. Mor ook weer nait 

zo hail prachteg. Vanòf dij tied het ze nooit meer lagd! 

 

Fré Schreiber 
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Mien Drentse Petrieshond 

 

In t duuster woakend zag ik allenneg nog 

t widde streepke op dien kop 

wös k dat dien laive broene ogen 

– as altied –  

benijd noar mie keken 

 

ogen van de jacht 

achter eenden en hoazen aan 

 

ogen dij kinder zöchden 

dou ze t hoes oetgöngen 

 

ogen veur t loate roam 

stönst mie bliede op te wachten 

 

mit die was t hoes nooit kold 

en begunde elke nije mörn kwispelnd as eerste dag 

 

mor in t lest was t doan mit droaven en joagen 

wuist nich meer dreven deur wilde geuren 

t heue veurstoan veurgoud veurbie 

en in t ínne mös k die droagen 

 

dizze nacht was t doan 

k heb die nog aaid en doekt 

bie die legen en doezend dinksels docht 

dij hest aalmoal mitnomen noar aiwege jachtvelden 

 

veur kaggel ligt bloots nog n kold vachtke 

boetenkaande is bleven 

mor binnenkaande is vertrokken 

in draf verswinst achter hoge eske 

n wit streepke bie t Ol Daip 

 

t is stil in hoes, doodstil 

bist vot mor nog nooit zo dicht bie mie west 

 

Hanne Wilzing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woorden as beitels 
 

Uut steen bin ik hauwen, 

mien oaders voed deur 

levenslienen ien e rotswand 

woaruut ik geboren bin. 

 

Zie hier t verhoal 

van mien onstoan, 

van mien bestoan, 

 

Zo heb ik leefd, 

met n hart van steen – 

 

Nou t enne ien t zicht komt 

is der van mien innerlek gesteente 

niet veul meer over, 

 

 

t Wer uutbikt  

met woorden as beitels, 

en aanvreten deur  

de tand van de tied. 

 

 

Bert Weggemans 
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Trendwatchers 

 

Trendwatchers binnen lu dij mit handen in buutse kieken noar wat der langs 

komt en woar t hìn gaait. Nijmoodse broodetende profeten. Trendwatchers 

veurspellen dat t alumaanwezeg gebruuk van mobiele tillefoons stoareg aan 

minder worden zel. In toukomst wordt t onfersounlek um in gezelschop op mo-

bieltje te kieken.  

k Hoop dat ze gliek kriegen dizze raaize. As ik smörns in traain stap, binnen lu 

biezetten zo in t schaarmke verzonken dat ze ains nich opkieken as der goidag 

zegd wordt. Ik perbaaier wol ais scheel mit te kieken. t Is mainst appen en ook 

wol Facebook of YouTube dut mie. Binnen ook lu dij der n bouk op lezen.  

Lest herkende ik bie touval ‘Onder professoren’ van Hermans. ‘Mooi bouk hè?’ zee ik.  

Vraauw haar oordopkes in mor vuilde wat ongewoons en keek vroagend op.  

Ik op herhoalen: ‘Mooi bouk hè. k Mös der slim um lagen. Ie ook?’ 

Vraauw dee ain dopke oet en monkelde zuneg ‘joa schier hur’ en las wieder.  

Jong tegenover mie haar ook oordopkes in en was aan t bellen.  

Ik vin dat hail maal want ie heuren wat der aal zegd wordt mor meugen nich mitdoun. En biezetten – as 

ik den zo’n reudel volg – schaiten mie der zo mor weerdevolle adviezen in t zin. Mor k hol mie in van-

zulf. Mainsttied.  

Mor n zetje leden zat ik traain en dou zat der n vraauw in coupeetje achter mie. Proot was slim aigen, 

intiem zeg mor. Langzoam aan wui t mie dudelk dat ze traauwd was, mor heur minnoar aan liene haar. 

Slim maal as je doar n meter wieder tussen zitten. Dit wui mie den ook te roeg en ik draaide mie um 

mit knijen op stoule en zee over leunen: ‘Mevrouw, elkenaine lustert mit. Wie zitten hier in traain, nich 

in bedstee …’. Ik kön t nich loaten en zee der achteraan: '… ook al ist zo te heuren nich joen aigen 

bedstee.’ 

Vraauw keek mie voel aan, stön gramniedeg op en göng noar t balkonnetje.  

Mien haart beefde. 

 

Hanne Wilzing 

 

Woarom e tied niet stolt 
 

Gestolde tied, 

nuimstoe het mement 

woarien alles bij nkander komt 

woar al te laang op wacht is. 

 

Woarien alles wat beweegt 

tot stilstoan komt – 

 

Mor, tied stolt niet, 

lopt as duunzaand  

tussen mien vingers deur, 

 

n Zaandloper die nooit 

opholdt met lopen, 

die ontelboare körrels 

 

Bewegen loat op e golven 

van e aaltied 

aanrollende tied. 

 

Bert Weggemans 
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Joareg 
 

n Poar doage leden is t al begonnen. Jaantje har t ter inains over: 'Wie mouten 

dien verjoardag regeln, Henderk. Over vattien doage wordst vievenzesteg en 

doar goan we n schier feestke van baauwen.' 

Henderk har de scholders optrokken en wat mompeld achter zien kraande. 'k 

Heb hail gain zin in n verjoardag. Wat het dat nou om hakken? As je nait dood 

goan, wor je vanzulf weer joareg. Das toch gain prestoatsie? En doar komt nog 

bie: ik wor vievenzesteg joar. Dat huif je toch nait te vieren. Je vieren toch nait 

dat je zo langzoamerhaand bejoard worden?' 

Jaantje was t er nait mit ains. Je mozzen bliede wezen, dat je de vievenzesteg 

huilen en dat je nog goud gezond wazzen. 

'En din kommen weer dij vroagen van wat of ik hebben wil veur kedootje. Verleden joar hest mie n nij 

vest geven. Dij heb ik nog mor twij moal aan had. En din aal dij rötzooi dij aal dij aander lu mitnemen. Ik 

heb wel drij fleskes mit lekkerroek veur noa t scheren, en buusdouken en sokken stik ik zowat in. Tot 

aan mien dood aan tou heb ik doar gain verlet meer om.' 

Mor Jaantje zetde deur. Of Henderk t nou geern vieren wol of nait, zai regelde n verjoardagsfeestke. Ze 

nuigde elkenaine dij bie heur femilie- en kennizzenkring heurde om zotterdag op Henderk zien vieven-

zestegste verjoardag te kommen. Vievenzesteg is ja n biezunder joar en dat mout vierd worden. 

Henderk begreep wel dat e der nait onderuut kon en luit d’haile toustand mor over zuk hinkomen. 

 

En zo kon t gebeuren dat ze op dunderdagoavend bie mekoar bie de grode toavel zaten en de bos-

schoppenlieste opmuiken. 'Gebak,' zee Jaantje, 'zunder gebak is t gain feest. Ik koop n slagroomtoarde, 

omreden dij vin k zulf slim lekker.' 

'Ik heb aans laiver van dij mokkapunten,' weerstree Henderk. 

'Din koop ik ook n mokkatoartje. t Is dien verjoardag ja, doe magst kaizen. En ik koop ook nog n 

kwarktoarde. Dij is veur taande Johannoa en ome Sievert. Dij maggen nait zoveul vet hebben van dok-

ter.' 

'Doe moust mor waiten, wicht, mor ik zai dervan komen dat wie noa t weekende n haalve voelniszak vol 

mit toarde hebben.' 

'Dat vaalt wel mit. Loat mie nou mor geworden. Wie kinnen t aaltied nog in de diepvries doun. En wie 

mouten chips hebben. Paprika en naturel. En din wieder zolde pinda’s, plakjes leverworst, stokjes met-

worst en kezeblokjes. Zol dat genog wezen?' 

'Ducht mie wel,' mainde Henderk, dij t aalmoal wel veul von. 'Wie maggen mörgen d’haile dag wel 

uutrekken om de boudel aan te slepen.' 

'Dou we ook. En din nou de draank. n Kan kloare jenever, n vlezze berenbörg, haalf kan vieux, drij 

vlezzen medium sherry, twij rode wien en vaar widde. Zol we doar genog aan hebben?' 

'Doe vergetst nog dat noaber Rainder geern n pilske drinkt, dus mouten we ook n krat bier hebben en 

veur d’autorieders dij komen, n kratje alcoholvrij.' 

'Ik heb t al opschreven. En din nou veur de frisdraankdrinkers: twij cola, twij sinas, twij Seven Up, ain 

tonic, ain Rivella, drij Spa rood.' 

t Doezelde Henderk. Hai zag zukzulf de schure al volstaauwen mit al dij vlezzen. Dit was ja genog veur 

n weeshuus. Hou kregen ze dat in ain oavend aalmoal op? 

'En wat drinkt John, dien boas ook nog mor weer? Mout dij gain whiskey? Dij het vleden joar d’haile 

oavend roupen: Veur mie is t gain feest zunder whiskey.' Henderk zag t aal nait meer zitten. t Leek ja 

wel of Jaantje n peerdje-schietgeld haar. 

t Wer in elk geval n hail getor. Drij moal mozzen ze noar t winkelcentrum om de boudel in huus te krie-

gen. 

Dou t aalmoal op stee ston, begon Jaantje mit de veurberaaidens. 

 

De dag van de verjoardag scheen de zunne al vroug deur de roeten. Jaantje sprong jenteg uut bèrre, 

runde noar de logeerkoamer en kwam luud zingend van 'lang zal hai leven’ weer in de sloapkoamer. 

Achter heur rogge huil ze n pakje. 

Nog sloaperg heurde Henderk t gegaalm aan. Hai knipperde tegen t licht. 
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'Gefelesiteerd, mien laiverd,' bölkde Jaantje en drokde hom n nadde smok op baaide wangen. 'En kiek 

ais wat ik veur die heb.' 

Henderk kwam langzoam overende en wreef zuk de leste sloap uut d’ogen. Dou begon e veurzichteg 

t pepier om t kedootje vot te hoalen. Uut t pakje kwammen n poar eerliekse ollemannechiespetovvels. 

Mit van dij blokde bovenkaanten. Henderk knees der noar. 

'Noustoe vievenzesteg bist, magst best n poar van zokse petovvels hebben. Binnen ze nait mooi?' 

Henderk knikde dat e ze mooi von en kwam langzoam uut bèrre. Nou was e ja echt old. Blokde pe-

tovvels! 

De dag verluip wieder redelk rusteg. Mor soavends kwam d’haile toustand. De kinder, de bruiers en 

zusters, de kammeroaden van de doeveklup, de buren en ook nog n poar kollegoa's van t waark. 

Netuurlek was John, de whiskeydrinker, der ook. Dij luip mit n haalfvol glas in d’haand belangriek te 

doun en pebaaierde aan te pappen mit heur twinteg joar jongere overbuurvraauw. 

t Was n drokte van belang en heuren en zain verging joe, veuraal dou Jaantje ook nog n spaigel-

ploatje opzetde mit van dij zestegerjoarenmeziek. 

Om n uur of twaalven kreeg Henderk ter inains schoon genog van. Hai har nou drij borrels op en hai 

begon al n pracht van n sloap te kriegen. Op de stoule noast de kedo-toavel luit e zuk zakken en be-

keek d'oogst ais: drij fleskes lekkerroek, n deuske mit buusdouken, twij poar sokken, n bonde strikke 

mit n haalfblode maaid derop en n haandvol kedobonnen. Even zoezelde hai vot. 

'Kom op Henderk jong, nait in sloap valen, hur. Bist mor ainmoal joareg,' heurde hai zien jongste brui-

er roupen. 

Henderk kwam weer in t ende en dee net of e der weer haildal bie was. Hai schonk zuk nog n borrel 

in. t Laifste har e ze nou aalmoal in ainmoal boetendeure zet. Joareg, wat n prachteg feest en din 

dammee de rötzooi oproemen en òfwassen. En din mörn weer van dat gebak bie de kovvie. 

Om hom tou begon de wereld n beetje te dwirreln. 

'En we goan nog nait noar huus,' zong aine. 

 

Henri Wierth 

Achter koamerdeure 85 
(veur K.V.) 

 
Hier hest n koamer 

veur diezulf 

kinst in kaalmte wezen 

gain lompe boerenklonterd 

dij mit zien vedde bragellief 

as n euliefaant deur d’koamer boundert 

as doe nog n zetje sloapen wilst 

nait de zusters mit bèrregoud 

hier dailst doe de loakens uut 

gain dokter zo kundeg 

kin die n ore aannaaien 

doe beslist zulf 

wenneer ofst der aan tou hest 

om dit pelaais van pesjenten 

verloaten te goan 

ain knip mit d’vingers 

of t haile zaikenhuus 

is in t ènde 

om te daansen 

noar mevraauw heur piepen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doe deest wast doe wolst  
(veur Koby) 

 

Doe hest net 

dit eerdse leven verloaten. 

Ik heur die in auto 

weer zachies proaten. 

Aasbakkie zit nog stikvol 

mit dien peuken. 

Schiet aan t verbod 

wolst doe t smoken nait loaten. 

 

Henk Puister 
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De uutslag 
 

Wachten, 

kieken noar klok, 

iesberen, 

n blokje om, 

poesten, 

òfwezeg reageren, 

tot t uterste 

gespannen, 

nog n keer klikken 

op postvak ien, 

mail, 

bonkend haart… 

joepie, 

ik ben sloagd! 

n Stoul schoft achteruut, 

juuchsprong, 

handen griepen ien lucht, 

stroalend gezicht, 

oversloagende stem: 

'Moeke, ik heb hom!' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op stage 
 

Ze springt nogal es uut de baand, 

wil op stage noar t butenlaand. 

Ken doar n fiets van schoul bruken, 

wil der vot met stad ienduken. 

 

Fietsen op stoep is hier verboden. 

Woarschaauwd is ze stroat opvlogen. 

Ja, ook nog n lekke baand. 

Doar staait ze den met fiets aan kaant. 

 

Fietsemoaker het nou gien tied. 

'Zet doar mor hen tot etenstied.' 

'As joe 'm doalek niet kennen plakken, 

mag ik den wat gereedschap pakken?' 

 

Ze zet zunder gemier of getob 

fiets ien ain slag op e kop 

en plakt doar ien t butenlaand 

met veul bekieks n binnenbaand. 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 

 

 

 

Reekaalf en zien pa 
 

(noar n foabel van Aesopus) 

 

n Lutje ree zee tegen zien ol heer: ’Ie binnen ja veul groter as n hond en kinnen haarder lopen. Boe-

tendes binnen ie haardlopen ook beter wènd. En din heb ie nog n moal joen gewaai om joe verdede-

gen te kinnen. Woarom binnen ie din toch zo aibels baang veur honden?’  

‘Dat kin apmoal wel zo wezen mien jong,’ zee zien pa, ’aal dij veurdailen heb k zekerwoar mor k wor 

zó baang as k mor n hond blavven heur, dat k ter din votdoadelk vandeur goa.’ 

 

Om van n lafscheet n kerel te moaken, is gain proaten aan! 

 

Nane van der Molen 
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Drij daiven en ezel 

 

 

 

 

 
 

(noar n foabel van Aesopus) 

 

Drij daiven dij bie pad en weg omstruunden om wat te ‘vienden’, kwamen n löshaangend stuk taauw 

tegen op weg. Aan taauw zat n ezel vaast. Taauw konden zai wel bruken en namen t mit.  

Onderwegens noar hoes tou kregen drij daiven ter over hou of zai dermit aanmozzen. Dat was noadat 

zai onnaaierd haren dat zai taauw vonden haren en dus ezel ook dij der aan vaast zat.  

Aine daif wol taauw mit ezel votdoadelk verkopen veur wat zai der mor veur kriegen konden en sinterij 

verdailen. Twijde daif wol taauw mit ezel eerst opbewoaren en loater verkopen om meer sìnten te beu-

ren.  

Baaide daiven werden t nait ains, kregen dikke roezie en begonnen nkander op t leste te haauwgen. Ien 

tied dat baaide daiven nkander pak op pìns gaven, laip daarde daif vot mit ezel aan taauw. 

 

Doar twij honden strieden om n bot, gaait daarde der mit vot. 

 

Nane van der Molen 

 

 

Schaive laifde 
 

Gleers dien handen òf aan mien jak 

as denks dat ik t nait zug. 

As doe zegs ‘k bin geern bie die’ 

din denk ik stil ‘doe lugs!’ 

 

Op feestjes bis zo hui en drok 

elkenain zugt allinneg die - 

bokkege buien en pien ien kop 

hes allinneg mor bie mie. 

 

Minsen zunder sinten omhanden 

kieks mor wat op deel 

mor waarken dou ik veur ons baaid: 

krieg die mor naauw ien t gareel. 

 

Mien moeke het mie veur die woarschaauwd: 

'Zo`n flaar van n wicht, da`s toch niks weerd!' 

Dou luusterd`ik nait en nou is t te loat, 

omreden dastoe aal tegen mie reers.  

 

Der komt n daag din kom k die haalfweg 

Din kriegs van mie dien verdainde praan. 

Mor dij daag is nou nog mor nait: 

ik duur t allinneg nog nait aan.  

 

Pim de Noues 
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Wolven 
 

          Wait nog goud dat mien gehakbalen zo lekker roken. Zai mie, sikkom 

          twij joar leden, nog ien keukentje stoan. Mien man dij komt om haalfain 

          smirregs van t waark ien hoes om te eten. k Ston doar te koken en 

          schrok mie lam! Aan linkerkaant achter mie haar der wat bonkt bie t 

          open keukenroam. Dou k over linkerscholler hìn loerd haar, haren doar 

          twij dikke honnepoten tou keukenroam keuken ien stoken. k Hapte 

          noar oam. Dat schrikachtege zit bie ons ien femilie. Het niks oet te  

          stoan mit dat k n vraauw bin! 

          Bleef hail verzichteg kieken. Zuitjesaan kwam doar n honnesnoet te 

veurschien. Poar tel loader stak n honnekop keuken ien. Hai haar n spitse snoet. Op kop gruide weel-

derg hoar. Zien lichte ogen zagen der griezelg oet. Pupillen stonnen boven ien kop. Hai keerl! Ston te 

trillen ien keukentje. Veur mie t kookstel, aan linkerkaant aanrecht mit kastjes en loagen mit lebels, 

mezzen en vörken. 

'Ankie,' zee k tegen miezulm, 'doe dikke hampel, woarom hes keukenroam ook zo wied openzet?' 

t Was n knoap van n hond, vervaast n hedder. Dij snuvvelde, kwielde en smakte. Ien tussentied gloop 

baist mie aan mit van dij male vroagende ogen. Zien blik ien ogen dij mog k nait lieden. Laist was k 

noar roam tou sprongen en haar dij dichtsmakt. k Duurde t nait, duurde ook nait noar koamer tou 

vluchten. Hond baang moaken leek mie ook gevoarlek tou. As dat verkeerd oetpakte, kroop hai miss-

chain haildal keuken ien. t Leek mie beste tou om mor deur te goan mit koken. Misschain was hai mor 

zo vertrokken. 

Ien ainen, zunner bie noa te dinken, stook k n luzivèr aan. Dij smeet k zien kaant op. Mor luzivèr ging 

oet en kwam nait wied. Male gedachten schoten deur mien kop hìn. k Wer draaierg en vuilde mie lud-

dek worren ... Dit was vanzulm gain hond! Dit was n wolf dij aargenswoar grìns overstoken was! 

Mit trillende hannen smeet k nog n brannende luzivèr noar hom tou. Dij ging ook oet. k Zaag dat hou-

ken van baist zien bek krulden. Hai lagde mie oet. Dou stak k ale lucivers ien open deuske aan. Smeet 

haile deuske noar roam tou. Brannend laag dij onner roam tegen muur aan. Der kwam rook òf.  

Wolf trok mit kop en proestte. n Poar klodders snöt schoten mien schone keuken ien. Keerl, wat 

smereg. 

Mien worrels en eerabbels kookten. k Dochde, as k ais n eerabbel noar zien kop tou smiet. Din rit hai 

der wel oet. Mor k braande mien vingers en zaag t nait meer zitten …  

Ien ainen, onverwachts, lait baist hom deelsakken. Vot wazzen poten en kop. t Was zoak om verzich-

teg noar t roam tou te lopen. Op slaag dee k roam dicht. Doar laip wolf over blaikveld. 

Ien koamer tillefoneerde k mien man op. Hans nam nait op, mor hai kon der zo weden. Eten was ja 

kloar: gehakbalen, worrels en eerabbels. 

Schraivend vil k Hans ien aarms. 'Hes hom aal zain, jong, ien toen?' was mien vroag, 'nee? n Wolf, 

mien jong...!' Dou keken wie baaident deur t roam hìn en vrachteg, doar laip hai op blaikveld. 'Nee, 

maags ter nait noar tou, Hans,' zee k, 'nait doun!' 

k Keek kaant op van ons bomen en stroeken. Wie wonen boeten t dörp en hemmen doudestieds n 

houkje bos aanplant. Gewoon op klaai. Mit aal dat gruin wazzen wie vervaast nog nait van dij wolf òf. 

Noa t eten laip Hans mit biel ien haand noar outo tou. Hans bèlkte zo haard hai kon en hoastte hom 

om ien outo te kommen. 

 

Anerdoags bie eten koken haar k roam op n klain gliefke stoan. Wie haren wel veur n week eten ien 

hoes. k Huifde der nait op oet. Hans kon zo kommen. Din konnen wie eten. 

Dou eten doan was laip Hans mit overge kliekjes noar blaikveld tou. Doar kieperde hai paan leeg. Dou 

Hans noar t waark tou was, zaag k wolf bie etensresten stoan te vreten. Vlaais was ter nait bie, haren 

wie oppeuzeld. 

 

Achternoa bekeken kinnen wie ons òfvroagen woarom wie plietsie nait ienschoakeld  hemmen. Wel n 

daag of vief het wolf om t hoes tou lopen. Aal dij tied kwam k nait ien boeten. 

Weken loader deden wie n male vonst. Ien ons òl hut, ien stroekerij, hemmen wie zien kedoaver von-

nen. Hai was dak van hut opkropen bie n bult branhòlt omhoog. En wolf was deur dak hìnsakt. Hai kon 
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der nait meer oetkommen. Op dak liggen verdreugde plestieken ploatjes dij overaal scheurd en kapot 

binnen. Wolf is haildal achter ien toen begroaven. 

 

Op heden, twij joar noa ons eerste wolf, lopt ter aner wolf om t hoes tou! k Heb ter stoer mit, aller-

noarst. Mor aan anerkaant heb k ook n plan! As Hans tegen etenstied thoeskomt zel k hom ales oet-

stukken. As wie eten doan hemmen, mout Hans etensresten ien òl hut leggen. Deur goaten en scheu-

ren ien dak trekt etenslucht noar boeten tou. As ons nije wolf eten rokt, zel hai dak van hut opklaauw-

stern. Din is t bingo en kukelt hai deur dak hìn! Op dat stuit is wolf veur mie en goa k hom tam 

moaken. Bin wel baang. Mor zai zeggen dat wolven baanger binnen veur minsen as wie veur heur. En 

woarom zel t mie nait belukken? Hans was ook n wildeman. Dij heb k ook tam kregen. As k wolf krie-

gen kin, krigt hai n haalsbaand om en komt hai aan raim. Din goan wie lopen. Misschain krigt Hans 

ook n haalsbaand. Mout dij ook mit aan raim … Mor gekhaid, larriefarrie! Wil eerst even mit Hans 

proaten wat wie doun goan. Mor stel die ais veur dat Hans nijschiereg wort en dak van hut opklaauw-

stert … Dat Hans kieken wil of dizze wolf ook aal ien hut zit … Doar krigs wat van, van dij gedachten. 

Stel dat Hans opvreten wort … Dat zol n ramp weden. Dommit is hai der nait meer. Zit k hier allinneg 

mit wolven om t hoes tou … Zo wied maag nait kommen. Op dat stuit mout k hier mien haile levent 

achter vaaier muren touhollen. Dat zol nait te verdroagen weden, k bin gain zit-op-de-kool. 

Mor bin der zat van, goa noar keuken tou! n Minsk mout wat ommaans hemmen. Din het n minsk ook 

gain tied om te prakkezaaiern. En keukenroam dou k ook open! k Mout vrizze lucht hemmen! 

   

Eldert Ameling  

 

Veujoar?  
 

Dou mie dat nait aan 

 

Elk kin doun en loaten wat e wil 

Ik daans as n vroleke vogel in t wit 

Dij zuch verheugt, dij daanst mit mie mit 

Dij zuch steurt, dij geft n gil 

 

Elk kin doun en loaten wat hom plezaaiert 

As t mie plezaaiert, feest ik mit in t rait 

As t mie steurt, sloak ik n gil 

Elkenain kin doun wat e wil 

 

Elkenain kinnen zingen van vreugd 

Elk kin genaiten van zien jeugd 

Dij t steurt, dij sloakt n gil 

Elkenain kin doun en loaten wat e wil 

 

Minsen doun mekoar zo voak verdrait 

Ook al is dat heur bedoulen nait 

De levenskluwen is zo staark verwaard 

Minsen trappen op nkanders haart 

 

Elkenain kin doun en loaten wat e wil 

Mien vreugde steurt zo voak aandermans laid 

Mien pien bevoelt zo vaak d'aander zien klaid 

Mor, ik kin doun en loaten wat ik wil 

 

Jil Wildenga 
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Veurmekoar 
 

Der binnen zo òf en tou woorden woarveur nog gain Grunnegs woord bestaait en dij mout je den schrie-

ven zo as zai binnen of je mouten n schier Grunnegs woord bedenken.  

Zo is der t woord tandem, n daintraptharderasdaanderfiets of n zitstachtermekoarfiets enz. Moar dat is 

aigleks meer streektoalporno as n schier woord: te veul bedocht en te laank. 

Bie n twijzitter zol je ok noast mekoar zitten kinnen, doarom heb ik kozen veur n veurmekoar. Je zitten 

veur mekoar, t binnen voak beste fietsen dus dij binnen wel veur mekoar, en as je beetje handeg binnen 

den komt fietsen ok wel veur mekoar. 

Veurmekoar wordt meschain wel (wel wait) n nij Grunnegs woord veur tandem. Let op! Je schrieven en 

zeggen tandem en gain tandemfiets, dus ook gain veurmekoarfiets(e), moar gewoon n veurmekoar. 

Moar joa n woord bedenken is wel schier, moar dan mout hai ok broekt worden, vandoar: 

 

Op n Veurmekoar  

 

t Is aigenleks n opzegmopke: as je dit lezen zollen as t normoal (dus zunder fouten) schreven was, den 

waarkt de kuur nait meer. Doarom heb ik hom schreven mit n poar lutje schrieffouten, van dij gevolgen 

dat as joe hom haardop (veur)lezen, hai krekt zo goud waarkt as bie t oetstokken. 

 

Drij jonge knoapen hebben n olle veurmekoar kocht, 

en nou wollen zai der op rieden, har ren ze bedocht. 

Slanke Jan zette zok veurop, en dunne Kloas ging achterop op pakjedroager, 

Dij daarde mos in midden want dij was nait moager. 

En zo gingen zai aan d'rit altesoam. 

Moar wat is nou dij daarde zien noam? 

Geleuf mie moar, t is echt,  

k heb t die t al twij moal zegd 

 

d'Oplözzen volgt noa t volgende verske van mie. 

 

Op t Stoksjokken (Nordic Walking) 

 

Mien Noabers, dij olle bokken, 

binnen aal joaren versloafd aan sjokken,  

zai sjokken haile enden vot en weerom 

Moar leste tied, en dat vón ik stom,  

doun zai aan dat nijmoodse stoksjokken,  

en bruken den ok dij sjokstokken. 

Ik dacht dat is messchain wat veur d’pers,  

want t binnen nou verstokte stoksjokkers 

Moar plotsklaps is even beurt mit stoksjokken, 

want ain van heur het zien stokken in brokken 

 

 

Oplözzen Op n veurmekoar 

 

d'Oplözzen zit in t uutspreken van veurop en achterop. Kins t zeggen as veur Rob en achter Rob, (klink t 

zulfde, moar as ik dat zo schreven har, har kuur hailendaal nait waarkt) en doarmit is t den kloar, dij 

daarde jong hait Rob. 

 

Johan Koning 
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Mens! 
 

Elk mens het zien aigen leven 

d'Ain hail schier 

d'Aander nait 

 

Hou goud of slecht 

Hai/zai west het 

In zien/heur leven 

 

En al gaf dat n hoop verdrait 

Aan ons: om te vergeven 

Beter handeln 

Kinnen wie nait 

 

Klaas van Zonneveld 

 

 

 

 

Dunderdag was k vrij 
 

Agenda vol,  behaalven dunderdag heb k niks om haanden. 

Smoandags òfsproak mit Marianne, 

mit heur schiere haanden. 

Dingsdag vot smörns aal mit Monique, 

krek zo'n roadsel as Mona Lisa. 

Smörns bin k op mien best. 

Hail dag heb k wieder gain tied. 

 

Woensdags bin k anderhaalf uur bie Karin,  

aan heur mout k nog wat wennen, 

mor snommerdags vannijs bie Monique. t Is zo'n laiverd, 

mor laank gain open bouk. 

 

Dunderdags wait k mie gain road, 

k lied onner gebrek aan overdoad. 

 

Mor vrijdags vuil k mie weer de man, 

Loes, dij zo goud luustern kin, staait mie bie en heurt mie oet. 

Mor over Marianne, Karin en Monique hol k mie snoede dicht.. 

 

Smiddags is t Richard, 

dij nait veul tied het veur gainaine. 

 

n Haile weke in t zaikenhoes, altmoal dokters in riege. 

 

Mor dunderdag was k vrij. 

 

Rieks Holtkamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamanten 
 

Baaident 

tot in aaske tou 

Allain 

 

Rieks Holtkamp 
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Verhoalen van d'Komnijsterwieke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d’Ainzoame fietser 

 

Job is dood.  Woarmit der n ìnde kommen is aan t leven van n schilderachteg, mor ook wel roadselach-

teg persoon oet ons dörpsleven. Aaltied allaind bleven, haar e zok noa t overlieden van zien olders aal 

meer van d‘mìnsen terogge trokken. Ik was ain van de waainegen dij soms nog n proatje mit hom muik, 

woarbie hai den pruit en ik luusterde.  

Hai snuusterde op rommelmaarkten en bie de weg, verzoamelde alles in n raiten bakke veur op zien 

fietse en brocht zo zien handel noar hoes. Mor of e wat verkocht? t Is mie aaltied n roadsel bleven en ik 

was doarin gain oetzundern in t dörp. 

Zien wegen waren ondeurgrondelk. Doagen, weken gingen veurbie, dat e op rondraaize deur dizze 

kontraainen, in zokzulvens keerd, elk mìnselk kontakt mee. Den was e n ainzoame fietser, dij in weer 

en wind, n ol eerappelzak over t stuur, in zien loden jaze d’elementen weerston. Den zag e niks en 

heurde e gainaine, leefde hai in zien aigen wereld. Ik vruig mie wel es òf, of hai aaltied zo west was. 

Verschaaiden joaren leden kreeg ik doar gedailtelk n antwoord op. Van mien aigen pa. De leste moan-

den van zien leven hebben mien voader en ik veul mit mekoar proat. Ik duurf hoast wel te zeggen, 

meer dan in de vatteg joar derveur. Mien pa was n stoatege, òfstandelke man, dij waaineg van zokzul-

vens zain luit.  Om d’ain of d’aander reden haar e in dij leste moanden de behuifte om wat zoaken van 

zok òf te proaten. Zo kwam ik te waiten, dat mien pa en Job vrouger veul mit mekoar optrokken haren. 

‘Job en ik waren kammeroaden. Wie binnen zulvens twij joar soamen noar handelsschool in Stad 

raaisd.’ 

d’Opmaarken, vlak veur zien overlieden, komt mie nog voak in d’herinnern.  

‘Woarom is e den stopt mit dij oplaaiden?’ 

Ik zai mien pa nog mit scholders trekken. t Haar wat te moaken mit n braif, dij Job kregen haar. Ik snap-

de der niks van. Deur n braif stoppen je mit school en worden vervolgens n boetenbaintje van de moat-

schoppij? In alle opzichten n vrumd verhoal, woar ik dou gain taauw aan vastknuppen kon.  

 

n Weke noa de begravvenis van Job kreeg k van notoares n braif. Mit n nuigen om ‘inzake de heer Job 

Teuben‘ de leste zoaken òf te wikkeln. Ik vruig mie in alle gemoudsrust òf, wat ter in Job zien noaloa-

tenschop nog te regeln vuil. En woarom notoares juust mie oetkozen haar om zien rommel aan d’kaan-

te te moaken. Kwam dat deur d’vrougere vrundschop mit mien pabbe? Zien hoes was n onbewoonboar 

verkloarde baauwval, woar de leste datteg joar gain fozzel meer aan doan was. Deuren hingen schaif 

in d’hingen en roeten, dij kapot goan waren, haar e deur stokken haardboard vervongen.  

n Joar of wat leden heb k hom nog n goie twijdehandse wasmesien bie hoes brocht.  

Hai het mie doar op zien haim, tussen zien ‘handel‘ te verstoan geven, dat hai gain wasmesien neudeg 

haar. Of e t ook deurverkopen mog. Joa, woarom nait.  

‘Ik vroag mie wel òf, wast mit dízze rötzooi moust. Dat kinst aan de stroatstainen ja nait kwiet,’ zee ik.  

Mien verboazen over zien rommeltjederij om t hoes tou haar n oetweg zöcht en vonden.  

Hai leek mien beschuldegen kaalm op te nemen. Dat bleek ook wel oet zien reaksie: ‘Waist wat t mit 

die is, doe letst die vangen deur dien ordegevoul. Doe denkst, as ik mien zoaken in hoes en op t waark 

mor op orde heb, as ik mien spoarbankboukje mor regelmoateg bievouer, den komt t aal wel goud.’ Hai 

wachde even, bliekboar om te kieken hou ik reageerde en dou vuil mie veur t eerst op, dat e mie recht 

in d’ogen keek. Hij vuilde zok hier thoes. Dit was zien leven en hier kon hai zokzulf wezen. In t gesprek, 
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dat wie dou haren, gaf hai mie t zicht op zien toamelk òfwiekende levensvisie: ‘De wereld is ontstoan oet 

chaos. En chaos geft joe de meugelkhaid om nije dingen te ontwikkeln. As alles vastligt, kinnen je nait 

meer gruien. Zitten je vastbakt aan patronen, woar je nait meer van òfwieken kinnen. Snapst?  

Doarom leef ik zo as ik leef, ik loat mie nait binden, nait aan zoaken en nait aan mìnsen. De weerde van 

t leven vertoalt zok bie mie in t òfstand doun van alle materiële dingen. Het ordenen, het vastleggen van 

al joen bewegens in wetten, de prestoatsies, dij je hoalen mouten in t leven, dat is d’ondergang van de 

wereld. Doar goan mìnsen aan kapot.’ Job, de wereldverbeteroar. Job mit zien verboale meugelkhaiden 

haar in de politiek goan mouten. Haar doar hail wat rechtzetten kind. d’Antiglobalist veurdat t woord oet-

vonden was. Is dat gain mooi ìnde? Mooi nait.  

 

Op de dag dat ik mit notoares De Wit, volgens òfsproak, t olde hoes achter op 

Komnijsterwieke binnenluip, vuil ik van d’aine verboazen in d’aandere. Zo as ter 

boetendeure oetzag, zo was t ook in hoes. t Haile hoes was volbaauwd mit kas-

ten, toavels en aander meubelstokken. De muren waren behongen mit spaigels, 

klokken en schilderijen. Körtom, n oetdroagerij. En doar mos ik orde in aanbren-

gen? De orde, woar Job zo’n òfkeer van haar. Mor as executeur-testamentair 

mos ik doar toch wel serieus waark van moaken. 

‘Job het mie wel vroagd, of joe der goud op letten willen, dat ter gain persoonleke 

stokken bie d’stroate kommen te stoan.’  

Vanzulf.  

Tegen vaar uur begon t n beetje te duustern. Terwiel ik noar t lichtknopje zöchde, 

hom nait von, vuil mie zien oetgebraaide boukenkaaste op. Nijsgiereg noar de soort bouken, trok ik links 

en rechts es n bouk oet d’kaaste. Wat ik wel docht haar, bleek woar. Job was gain domme kirrel. Hai 

was goud belezen. Zien zuiktochten deur de pervinsie haren hom n schat aan informoatsie opleverd. 

Bouken over economie en politiek haren bliekboar zien veurkeur. 

Terwiel ik bie miezulf te roade ging, wanneer ik zien bibeltaik vedder oetzuiken kon, vuil mien riege broe-

ne bouken op. n Encyclopedie was mien eerste gedachte. Ik pakde t eerste dail oet kaaste en zag tot 

mien verboazen, dat ik n dagbouk in handen haar. Ik pakde n twijde oet de riege en zag t zulfde hand-

schrift. n Dagbouk in zeuventien dailen, telde ik in de gaauweghaid. Ik was even verbolderd. Waren dit 

de persoonleke stokken, woar De Wit t over had haar. En zat ter n bedoulen achter Job zien touwiezen 

van d’aarvenis aan mie. Ik heb bie t licht van n petreulielaampe ontdekt, houveul mìnselk leed gounent 

bie zok droagen kinnen en t verbaargen veur de boetenwereld. n Leven laank. 

Zo kom ik te waiten, dat Job in feberwoarie 1948 stopt is mit school. Zien toalgebroek is roeg op dat me-

ment: ‘… as k hom in de poten krieg, den haauw k hom dood …   

Haarm het t wichie van Job op n filaine menaaier van hom òfpikt. Haarm, zien beste kammeroad.  In t 

dagbouk vin ik n weke loater n volledege braif, n òfschaaidsbraif van twij kantjes, ondertaikend deur …. 

Lies. Ik schrik. Hai het t over Haarm en Lies! Mien ollen. En tegeliekertied schaiten mie de woorden van 

mien pabbe op zien staarfbed weer te binnen. d’Opmaarken over n braif dij verstuurd was en dij der  

d’oorzoak van was dat Job d’oplaaiden verloaten haar. Inains valen alle puzzelstokken in mekoar en 

wordt t mie dudelk, welke rol mien ollu in t leven van Job speuld hebben. De braif van mien moe duurf ik 

nait te lezen. Ik wait, dat mien mouder op dat mement veur mien pa kozen het en heur vrund Job bie t 

grof voel zet het.  

t Dagbouk swiegt doarnoa verschaaiden moanden. Pas in juni van dat zulfde joar vinden we Job terogge 

in Stad. Hai het zok doar aansloten bie n ploug schilders en kunstenoars. t Beeld wat e schetst is aine 

van aarmou en ellìnde. In n old pakhoes leven ze van de geef en Job is doaglieks op pad om schilderij-

en aan de man te brengen. Ik bedenk mie den:  

‘Zol e dou ook al op fietse mit dij grote bakke veurop aan d’raaize west hebben.’ 

Om even noa zèzze gaait mien mobieltje. Mien vraauw. Wanneer ik thoes kom. Ik bin dij oavend mit 

zeuventien bouken achterin d’kovverbakke over d’olde loane noar hoes reden.  

Oavend aan oavend heb ik zitten lezen. Hou Job Job worden is. Zien zulfkozen teroggetrekken oet de 

soamenleven.  

Tot wied in de zesteger joaren onderholdt e n oetgebraaide korrespondensie mit zien olde vrunden oet 

Stad. Dat de ploug schilders de bekìnde Plougschilders worden binnen, het e nooit nuimd. Hai hechtde 

dus echt nait aan materiële zoaken.  
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Ik denk en ik hoop, dat e bie zien leven mien ollu vergeven het. Ik kin t hom nait meer vroagen. Dat ik 

zien aarvenis regeln mog, is veur mie wel n aanwiezen, dat t zo is.  

As ik noar de mooi gekleurde schilderstokken bie mie in koamer kiek, zai ik meer dan allaind dij prach-

tege schillderijen, mor zai ik n hail leven aan mie veurbie goan. t Leven van n ainzoame fietser, dij noa 

n Jobstieden zien aigen weg goan is.     
 

 

Bram Wiekens 

Waddenkleuren 
 

Bie kommend wodder blift nommirregzun 

nog eefkes boven grieze Noordzee hangen 

mien ogen willen ale kleuren vangen 

mor dunnerbui doolt rond, gaait zuls aan run 

 

n regenboog rekt over Börkum hìn 

let aailaand oker, rood en sangen vienen 

ziedoet krigt Waddenzee dij kleurenlienen 

weerom, wel het zo’n schiere kleurenpìn? 

 

wat schoapen schonzeln stoareg hogerop 

benoam op diek zel nattens heur nait steuren 

van hail wied vot kìns motorboot ja heuren 

wiel wiend noar laand waait, zuver vris om kop 

 

as Waddenkeuneg groots ien zien meneuvels 

zuzaait ain zeekob zuitjes op zien vleugels. 

 

Tiny Veldhuis 

 

 

Twij bomen 
 

Twij bomen 

stonden zwoar 

te bomen... 

 

Houzo den, 

bist doe nait neudeg? 

 

De mens ken echt nait 

zunder ons! 

 

Zulfs Irene 

het die neudeg! 

                           

Klaas van Zonneveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Heilbot 
 

Gelok … 

 

Ach, laive mìnsen 

sprak de Bot … 

 

k Leef ook van 

de biestandspot. 

 

Mor … 

k wil hier 

nait veur n miljoun 

meer 

vot! 

 

Klaas van Zonneveld 
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Avifaunavisie? 
 

Der binnen veul stichtens in Nederlaand. Veur netuur, Grunninger 

laandschop, vogel- en daaierbeschaarmen. Doun goud waark, mor 

k heb der wel ais wat vroagtaikens bie. 

Der was woaraargens n vogel spot. Nee, gain grappen over n 

spotvogel. t Was de zeldzoame westelijke tapuit. Ien zoveul joar 

hier nait veurkomen en ienains was e op Texel. Gounent goan der  

zingend as liesters vot op òf mit n telekenon. Foto’s knippen en din 

‘viral’ moaken. 

 

Dat dut mien kammeroad Albert, vogelkenner, ook: 'Joa jong, schier nait?' zee e. 

'Joa,' zee k, 'mor as t zo’n zeldzoame vogel is, komt der dommee n bult volk op òf.' 

'Dij stoan der aallaank, komen uut t haile laand, zulfs uut België,' zee e bliede. Mit dij gekte haar hai al 

viefteg euro verknapbust aan n boute op verboden terraain.  

Ik docht bie miezulf, as t nou n rood-wit-blaauwe stroopsnoavelplevierpiekje mit sjerpvleugels en drij 

oranje pootjes wezen zol, din is t bezunder. Mor of zo’n tapuit n meroakel is? En t vogeltje verstopt 

zuch toch veur aal dij loerangels?  Nee, wie mouten boudel ‘beleven’.  

Ik las dat n directeur op kosten van zien Kiekeboe-stichten dure vekaansies verrekende mit raaizen 

noar verre streken om vogels te spotten. Leden moggen op feesbouk mit koekeloeren … aans wazzen 

zai ja kiekendaif van aigen poddemenee.  

n Bult lu raaizen vot t haile laand òf om n zeldzoam vogeltje te ‘spotten’. Woarnemen of bekieken hait 

dat nait meer, t is nou spotten. Noar mien dunken is dat nait ien t belaang van vogels zulf. Onze 

netuurregeloars worden biekaans tureluurs ien kop as der weer wat bezunders woarnomen … eh … 

spot wordt. Bie mie ien de buurt werren der leste joar zeeoarends zain. Sensoatie. As dij hier nou ais 

brouden zollen. Even telelens der op en din kraant bellen. Dit mouten wie ‘beleven’. Dij vogels motten 

kaansen hebben om hier rusteg(!) te brouden. Waist wat, as zai even op de wieken binnen, hangen 

wie n webspion ien de boom. En der maag gainain ien de buurt komen, aans versteuren zai t netuur-

gebeuren ja… t verloop loat zuch roaden. Der kwammen meer camera’s, nou veur onnure vrumde vo-

gels. t Kon aal schier op feesbouk beleef worden en allerhaande zwetzerij vloog bla bla ‘viral’. Koeke-

loeren ien aandermans nust. Eerste broudsel gong doarom mis.  

 

n Zetje leden docht ik dat zanger Bert Hadders zien Boskloppergala in mien toen regeld haar. Dou k 

goud keek, zag k n poar bonte spechten drok tegen de stammen hoamern. n Zwaarde koater loerde 

vanòf t toenhek begereg omhoog en schatte zien kaansen. Wazzen der nait. Kwam deur mie, k be-

muide mie mit netuurwetten. En doar zit de koekoek onder t stroekgewas, omreden 'netuurlaifhebbers' 

botsen mit nkander. Der mit bemuien of òfblieven. Wijlen dr. Fop I. Brouwer (al wat groeit en bloeit) zol 

der denkelk dudeljo van west wezen. Zol man aal dij ‘netuurvrunden’ din ien zien botaniseertromke 

frommeld hebben? Waarkgroup Oehoe, waarkgroup Buizerd, waarkgroup zusenzo binnen apmoal aan 

d’loop mit telelenzen, appkes  en (postdoef)drones. Vrouger haar k as kwoajong postdoeven. Dij roe-

koerden onrusteg as buurman zien tumeloars overvlogen. Duurde nait laank of ze haren verkeren en 

haile buurtschop haar tumelpost op de dakpannen …  

 

Vogeloars hoaten voskes dij van neture geern n vogeltje griepen: 'Der is gain grutto meer te zain.' 

Vozzen-aaiers binnen lozer as vozzen zulf: ‘Din mouten joen grutto’s n poar akkertjes wiedervot zitten 

goan.' 

As k proaterij van dij lu aanheur din denk k dat zai apmoal opgruid binnen mit de Foabeltjeskraant in 

de joaren 70. Geldt zeker veur n stichtensboas woaraargens op de Veluwe. Hom wer op tilleviesie  

vroagd hou of t kon dat der edelherten uut t Deelerwoud vervlogen wazzen. 'Nou,' zee man, 'der bin-

nen wat veul van en wie dochten dat der ien t Drents-Friese wold ook wel n roedeltje leven kon.' Dus 

was der n hek openzet. Hai wos nait deur wel.  

'Mor,' zee  prizzentoator, 'der binnen boeren dij schoa van herten hebben.' 

'Oh,' zee man, 'din fluiten ons vrijwillegers ze toch even weerom …' Hou komt zo’n zwampoester doar 

mit vot? 
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'Zollen wolven uutkomst baiden?' vruig n schoap ien wolfsklaaier zug òf, 'ien Polen en Ruslaand heb-

ben ze dij daaier al laank. Wie lopen hier achter.' 

Dat zee n verdwoasde vekaansieganger ien Zweden ook: 'Nederlaand lopt achter, ien Zweden hebben 

zai allaank elanden …' 

 

Ik haar t doar dus over mit mien kammeroad Albert ien ain van zien volières. Hai haar t drok mit zien 

goudamadines, proemkopperkieten, wevers, zebravinken en aal zukswat meer. 

“Waist nog wel dat der veur n joar of tien n waarkgroup was dij plaaitte veur n ‘braide Mississippi-

achtege rivier westelek van Stad’”, vruig k hom. “Zowat van t Laikstermeer tot aan t Wad. Schier veur 

vogels en veur laifhebbers om netuur te ‘beleven”.   

'Hè? Eh joa, dat wait k nog,' zee Albert, '…kiek … mien töddeltje het n aai legd,' en hai greep n hand-

jevol vouer uut n spintvatje.   

'Schier ja', zee k, mor pebaaierde proatje aan te hollen, 'zo’n lut laandje Albert, mit apmoal grootden-

kers. Plan van Mississippirivier wer votmovveld deur laandaigenoaren dij dat megalomaan nuimden.' 

Kammeroad keek mie aan en pruifde t woord op de tong: 'Me...ga... eh me...ga..lo...maan, joa, dat 

bouk van Maarten ‘t Hart ist nait? Mout k nog aal n moal lezen.' 

'Nou … was dat nait de Ortolaan?' vruig k.  

'Krekt, dát woord zocht ik.' Albert veerde op en pakde n kruuswoordenboukje tou borstbuutske uut. Op 

bladziede acht mos nog n vogelsoortnoam van acht letters stoan. 'Hartstikke bedaankt mienjong, even 

ien n kevort opsturen en din heb k n prieske van viefteg euro wonnen.' 

??? n Koekoeksjonk ien aandermans nust? Mit n aander woord … avifaunavisie?  

 

Gerhard P.J. Jansema 

 

 

 

 

 

 

 

Zo schier 
 

laimeneerstiekje op gruin blad 

vlinder op mien pad 

n gruin bladje zo vris 

krekt … omreden t schier weer is 

 

dikke brommel vlugt ook rond 

mieghommels op grond 

n wurm drèls op gras zo vris 

krekt … omreden t schier weer is 

 

vogels drok mit takjes veur nust 

schoapen en lammer gain rust 

zun schient mit glène stroal 

krekt … schier weer veur apmoal. 

 

 

Anna de Vries-Maarhuis 
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Hunebettie punt nl 
 

Mit toal kin je speulen. Al joaren mail ik inmiddels mit mien nicht Bettie oet Roon. Vandoar de titel van 

dit stokje. Zai is ook gecharmeerd van dialect. Zit hom in de genen, vast.  

In t begun dat wie besloten mekoar zo nou en den te mailen, heb ik pebaard mien Roner dialect te broe-

ken, wat dou slim stoer was, k was der al zesteg joar vot! Bettie, alias Hunebettie, nichtoetroon en zuks 

meer zol den in t Grunnegs schrieven. Inmiddels is dat n beetje verwotterd en douve net as t oetkomt. 

Dit onder t mom: aal wat mout is minder mooi! 

Veurege moand kregen wie in d'kop om ook ais Westerkwartiers te perbaarn … Heurt verdomd schier 

en t leest ook nog goud. En … t klinkt wat vrundelker as t aander Grunnegs (sorry heur!). Ie mouten 

waiten, dat wie baaide op de grens van Noordenveld en Westerketaar geboren bennen en dus van 

baaide dialecten wel wat mitkregen hebben. 

Bettie is geboren an de Heuloan – de weg noar t Laikstermeer – en ik an de Laiksterweg, 100 meter 

wieder. Achter ons hoes hadden wie De Natuurschoon, geweldeg veul bos mit vievers, doevetil, herten-

kamp enz. n Woar oard veur tieners om te speulen en heur woare ik te vinden. Aan d'aander kaante 

van d'stroate was de weg noar t meer, nou Meerweg, in ons tied Heuloan. n Kilometer of drije, vare. 

In de Noordmannen van n poar weke leden, gaf Wiebe Klijnstra aan, dat hai in zien jeugd aait mit pa en 

moeke kampeerde bie t meer an stadskaante. 'Den voarden wie mit t bootje noar Cnossen aan d'aan-

der kaante. Dat was mien mooiste steetje op oarde,' zee Wiebe: 'Heb k geweldege herinnerns aan!' 

 

 

 

 

 

                                                     
Laikstermeer 

 

Cnossen jr. aan ,ons' kaante van t meer mos dat beoamen: 'Ik ben hier geboren en inderdaad: t is ook 

mijn mooiste plekje van de wereld!'  

Over heur oetsproak was ik nait verboasd … wel blied! Dat is mien jank west om elke bod, as ik vrij was 

trogge te goan noar mien geboortestreek, docht ik. Nietap, t mooiste steegie in de wereld. Gain wonder, 

dat k zo zaik wuir, dou wie der vot wazzen! 

 

 

                                          

 

 

 

 

 
De Natuurschoon 

 

 

Klaas van Zonneveld 


