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Ain mit verdaipens 
 

t Is nait aal te roem ien hoeze Tillemoa! Wubbe lopt d'haile mörgen aalgedureg tegen 
Jannoa te naren, omreden dat ze n weekend mit Klaas en Grietje noar Center Parcs 
goan. Klaas, woar Wubbe aal nait te best mit opschaiten kin. 
‘Jannoa? Jannoa!’ bèlkt Wubbe op overloop noar beneden tou. 
‘Mien laive tiedpot … wat bistoe vandoag ja aldernoaste maal ien hoed. Wat is der 
nou weer loos?’ sneert Jannoa onder aan trap weerom. 
‘Mien swemboksem is krompen!’ 
‘Dat komt mie vrumd veur. t Is ja nog n nije! k Heb gustern t prieskoartje deròf hoald. 
‘Joa en? Dat ding hemmen wie ja veureg joar al kocht. Dou zat e mie glad schier om t 
gat, mor nou … nou krieg ik mien kienderbieslag ien kniep!’ 
‘Kont is die ientied dikker worden, wat ik die zeg!’ en al laggend zegt ze hom dat e 
zien olle mor aantrekken mout. 
‘Dat docht ik dus nait! Klaas het ja net zukkent en din zeker doe en Grietje ons baai-
dent aal mor oetlaggen en roupen dat wie n schier ANWB-stelletje binnen! Ik spring 
wel even op fietske en vlaig nog wel even noar t centrum en hoal mie n nije op.’ 
 

n Dik uur loater is Wubbe in t winkelcentrum en gaait e n sportzoak binnen. As hai noar bovenver-
daipen goan wil, zigt e ien ainen ien houk van winkel zien olle schoulkammeroad Bart Veenstroa mit 
zien jong scharreltje bie de vraauwluschounen strunen. Wubbe doekt oetzied achter n rek vol badpak-
ken, omreden dat e gain verlet het om mit Bart te proaten. Vrouger mog Wubbe hom wel lieden, dat 
noadat Bart mit dat jonge blonde eelsk petret der vandeur was en zien Anneke achterlait mit ale kom-
mer en kwel, haar Wubbe gain nijs meer aan hom. 
Wubbe dut net of e wat tussen de swemklaaier zit te snuustern en pebaaiert t gesprek van Bart en 
zien blonde vlam òf te luustern. Hai is stomverboasd as e vernemt dat heur reloatsie zien beste tied 
had het. Ze doun niks aans as kifken omreden dat t wicht van ales kopen wil. Bart dut niks aans din 
zemeln over zien bankreken en Wubbe bedenkt hom dat Bart zien banksaldo vast en zeker ook zien 
beste tied  had het. ‘Wat dus ook mit zo’n jong wicht! Zukse vraauwlu binnen veuls te duur ien older-
holdt.’ mommelt Wubbe wat ien homzulf terwiel dat e op knijen achter t rekje vol swemgoud noar heur 
zit te gluren. As der in ainen n verkoper achter Wubbe staait en hom vragt of t altmoal n beetje lukken 
wil, schrikt Wubbe zich wezenloos en gript gaauw wat swemgoud tou rek oet en vragt hom woar t 
pashokje is. 
‘Wubbe Tillemoa? Bistoe dat, jong? Kirrel, da’s laank leden. Aal goud?’ roupt Bart dij mit blied gezicht 
op Wubbe òflopen komt. 
Wubbe dut net of e verboasd is om Bart te zain en zegt mit n hugelachtege kop: ‘Bart Veenstroa! Doe 
hier ook?’ 
‘Is Jannoa der ook?’ vragt Bart wat verwonderd as e zigt dat Wubbe wat swemgoud ien zien handen 
vast het. 
Wubbe vuilt hom net n klaain kiend dij stiekem bie zuutjepot zat te slikken en deur moeke snapt is en 
het van schoamte n rooie kop kregen. Woorden kommen hom zowat achtersteveuren tou mond oet 
as e zegt dat e mit vekaanzie gaait. ‘Joa, mien swemgoud zat mie wat te roem … k Was wat òfvalen! 
Nou kon ik mien olle wel aandoun, mor mien vrund het net zukkent. Ik docht: loat mie mor es roeg 
doun en ik koop mie n nije. t Oog wil tenslötte ook wat, hè?’ 
Bart kiekt hom verboasd aan en Wubbe doekt mor rap ien t pashokje achter hom. In n mum van tied 
het e zien goud oet en as n blind peerd griept e zien nije swemboksem van t kapstokje òf en schait 
der al poestend en stìnend mit zien linkerbain in. As verkoper t nait haildaal vertraauwt, lopt dij noar 
Wubbe tou en vragt hom of t wel altmoal lukken wil. Mor Wubbe zegt niks en der komt allinneg wat 
geprommel van achter t gerdien. As Wubbe ien de goaten krigt dat hai gain swemboksem aan t pazen 
is, mor n badpak veur vraauwlu, verlust e zien evenwicht, draait n haalve slag, blieft achter t kapstokje 
hoaken en doekt op ain bain veurover t gerdien in. Hai smakt haalfnoakend tegen verkoper aan en 
belandt bovenop hom as ze soam op grond deel valen. ‘Neem mie nait kwoalek!’ zegt Wubbe mit n 
dikke rooie kop tegen verkoper en wait nait woar of e kieken mout. 
Op n verwiefde toon zegt de verkoper: ‘Och, dat geft toch haildaal niks! Gebeurd ook nait ale doagen 
hur, dat n schiere kirrel bovenop mie ligt! 
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Wubbe schait ien t ìnne en kiekt schoamachteg om hom tou, hopende dat Bart al votgoan was. Hai is 
oplucht dat e hom nait zigt, gaait t pashokje mor weer in en kledt hom rap om en besluut dat e zien olle 
swemboksem mor mitnemt noar Center Parcs. As e n zetje loater tou pashokje oetkomt, staait Bart ien 
ainen veur hom en kikt hom mit n òfkeurende blik stief ien ogen aan. `Zo, Wubbe Tillemoa … ik mout 
nog even wat aan die kwiet!’ 
`En dat is?’ 
`Kirrel, wat hestoe n bred veur de kop! Doe … doe hes n groot woord over mie, over hou ik destieds 
veur mien aigen geluk kozen heb, mor doe bis ja gain hoar beder!’ 
`Kirrel, woar hes t over?’ 
En zo mor in ainen begunt Bart te laggen en geft hai Wubbe n scholderkopke en zegt: ‘Volg dien haart, 
jong! t Leven is te kört en boetendes is t tegenswoordeg ja hail gewoon. t Gaait die goud en ik wìns die 
hail veul plezaaier mit dien vrund tiedens joen verkaanzie. Gaais mit hom noar Ibiza? Dat schient n pa-
radijs veur kirrels as joe baaident te wezen.’ 
Veur dat Wubbe wat zeggen kin, is Bart as n makke schoap der vandeur, wanneer zien blonde eelskerd 
hom ropt en kikt Wubbe hom verbiesterd noa.  
`Die dan maar doen?’ vragt verkoper en geft Wubbe n knipoog.  
Wubbe wait votdoadelk wat of Bart docht het en geft t badpak mor gaauw aan verkoper en moakt dat e 
tou winkel oetkomt. Zo krieg je proatjes in de wereld, denkt e bie homzulf en gaait mor gaauw op zuik 
noar Bart om  t ain en aander recht te zetten. 
 
As e Jannoa t haile oaventuur verteld het, is ze slap van t laggen en zegt: ‘Kiek, doar haar je t al. Doe 
dochs aaltied dat hai zien vraauw ien de steek loaten haar veur n blond jong wicht, mor wastoe dus nait 
wis, is dat zien vraauw al n zetje n aandere kirrel haar. Elk verhoal het twij kaanten … Mien ol tan Siep-
ke zee aaltied: “Oordeel niet als een blinde over kleuren!” En zo is t mor net, Wubbe Tillemoa! Mien 
taande mog din n ol proelsnoet west hemmen en t benul wer der bie heur op t lesten ook nait beder op, 
mor ze was bietieden n stuk wiezer as dastoe bis!’ Ze geft hom n smok op zien waang en gaait al lag-
gend noar boven tou om zien olle swemboksem ien kovver te stoppen. 
 
Nico Torrenga 
 
 
 
 
 

n Masker 

 

Ik zai dij van die inkeld van veuren 

Vörmd veur n aander zien gebreken 

Loat mie inkeld zain wastoe wils dat ik zai 

Dien verscholen gedachten 

en verburgen streken, 

hestoe verstopt achter dien masker 

Mor vroug of loat vaalt e òf 

en zugt elk wat schoelt achter binnenkaant! 

 

Nico Torrenga 
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Grunneger Schrieverij: Geert Egberts Wildeboer 

 
       Dizze schriever leefde van 1812-1904. Hai was geboren in Ol- 
       Pekel en wer hoofdmeester in Nuus, Niebert en Maartenshouk.  
        Volgens dr. P.J. van Leeuwen zien Geschiedenis van de 

       Groninger Literatuur was Wildeboer zien waark nait van slim  
       hoog gehalte.  
       Hai was n zeun van de rieksontvanger in Ol-Pekel. Hai was eerst 
       traauwd mit Cornelia Craker, dochter van de kastelaain Berend  
       Benes Craker en Marieke Cornelius Mellema uut Beerte, en loa 
       ter mit Johanna Mulder.         
       Wildeboer was schoulmeester. Hai kreeg zien oplaaiden o.a.  
       van de onderwieshervörmer Hendrik Wester.  
Wildeboer kreeg grode bekendhaid as Nutsspreker, veural deur zien z.g. Noa-Nuts-biedroagen. 
Mainsttied wer op Nutsbieainkomsten n slim stoer, voak waitenschoppelk, onderwaarp behandeld en om 
nait al te zwoarmoudeg noar huus te mouten, kwam doarnoa voak n spreker dij wat lollege, op riem ge-
zette, stukjes veurlas. Kon je zo’n oavend toch nog even lagen. Wildeboer was doar n boaskerel in. 
Even n stokje uut t gedicht De Pankoukspan: 

 

Veur honderd joar of doarom tou, 

Woonde er in Grönnens spinhoesstroate 

Boas Jan van Stappen en zien vrouw. 

Hij lapte stevel, sloffe en schou, 

Zij kookte, schoonde, braidde en proatte. 

 

Dij lutjes hadden nijt te brijd, - 

Moar mijn ie nou, dat boas van Stappen 

‘t Zoo stoer har? - goms! in ‘t minste nijt! 

Hij wôs van hartzeer noch verdrijt, 

En baide huilen veul van grappen. 

 

Hai zat moar van de mörgen vroug 

Tot ‘s oavend loat te schounen flikken; 

Hij zong moar lustig van Matbroug, - 

En hou hijl Griet hôm oet de kroug? - 

Zij gaf hôm pannekouk te bikken 

 

Ik bespoar joe t haile gedicht, want t gaait zo 23 koepletten deur. As je t lezen willen, kin je dat vinden in t 
bouk Twee eeuwen Gronings van Hanny Diemer en Jakob Loer.  Om kört te goan: de vraauw lainde n 
pankoukspanne bie noaber Hans. Veur dat lainen zol dij din n pankouk kriegen. Mor de pankouken waz-
zen zo lekker, dat ze ale pankouken opaten en der gainent meer was veur de noaber. Wel mout de panne 
nou weerom brengen? Ze spreken din òf dat wel t eerste wat zegt, dat dij de panne weerom brengen 
mout. De klanten dij in de schoulapperij kommen, mainen dat Jan en Griet stom worden binnen. Gainaine 
begript ter wat van. De dokter mout ter heer. Dij maint dat Jan zien tongraime vastzit en wil mit n mes dij 
tongraime deursnieden en din ropt Griet: ‘Goms nee! mien lijve man, dou ‘t nijt! Manheer! Blief van hom 

of!’ en din het ze de weddenschop verloren. 

En din de moroal: 
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Hans leert ons, krek as ‘t olle bouk: 
“Drait joe, wil men wat van joe lijnen, 

Nijt omme, lijnt en help moar klouk!” 
‘k Wol dat elk zeggen wôl: “dat dou ‘k, 

Ook as ‘k gain pankouk ken verdijnen.” 

Mien leste road, moar kiekt dij stait 

Op vouten ook: “Grijt, joa, ze schrijfde, 

Verloor ook met de panne ‘t plait, 

Moar leert ons allemoal: niks gait 

Der in ‘n hoes doch boven lijfde! – 

 

Zo binnen der van Wildeboer wieder nog bekend: Nanutsbijdragen; moppen en mopjes (1882), Nieuwe 
verzameling Nanutsbijdragen (1888), De smookersprouve en hou Pijt van Dam zien grap bekwam 
(1890). Gain hoogstoande schriever dus, mor hai heurt wel in dizze serie Grunneger schrieverij. In 1904 
is e uut tied kommen en op de Zuderbegroafploats in Stad is zien graf nog te vinden. 

 

Henri Wierth 

http://sharonnavandiest.tk/download/hqLl0o3UDecC-nanuts-bij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acht regels over laifde 
 
Astoe der nait bist 
bin k der nait. 
 
Ain smok van die 
geft mie blui in t lief, 
veur die veur mie veur die. 
 
Woar binnen wie binnen 
wie as wie nait wie 
binnen wie, binnen wie nait? 
 
 
Rieks Holtkamp 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

In t leven 
 

In t leven 
en in t staarven 

is alles liek 
 

in t donker 
en in t licht 
is alles liek 

 
doe en ik 
ik en doe 
soam en 
allinneg 

 
toch in ainhaid 

toch in vree 
ver vot of noabie 

 
in t leven en t staarven 

is alles liek 
veur aarm 

en riek 
 

Jil Wildenga 
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Dokter Bangstroa 

 

 

 

 

 

 

 
 

As dokter krieg je van allerhaande volk over vlouer. n Zwoar affeer, den der komt smangs n bult 
ellèn boven toavel.  
Zo nou en din kin je as pilleman ok wel ains laggen. Dokter Bangstroa kreeg n jongkerel op 
spreekuur, dij t bliekboar nait te braid har. t Hoelen ston hom noader as t laggen. 'k Wait nait wat 
mie mekaaiert dokter, mor k bin hailemoal nait in odder. k Heb dit nog nooit eder mitmoakt. k Zai t 
zölf aarg duuster in.' Pesjent zag zoch schienboar al laankoet maank zes plankjes liggen.  
Dokter nuigde hom op stoule, gloepde hom over t brilleglas ains aan, mor zag aiglieks niks bie-
zunders. 'Kinst nait wat dudelker wezen?' vruig Bangstroa, 'bist bange, hest piene? Of aander 
scheel? Hier kin k zo ja niks mit.' 
Mans keek hom wat hoopvoller aan, göng der bie stoan en zee: 'As k hierzoot drok, dokter, dut t 
mie allerbenaauwdste zeer.' Mans drokte mit rechter wiesvinger in d'haals. Gung wieder mit baai-
de knijen, linker onder- en bovenaarm, bovenbainen en nog n poar ploatsen meer.  
Dokter snapde der gain sikkepit van. 'Bist meschain valen?' 
'Nou je t zeggen, k bin van veumirreg stroekelt over n melkoaker en doarbie heb k mie vastgrepen 
aan n riggelpoale.' 
t Laampke in dokters ogen begon te gluien. Dokter wezen is bie toeren wel n schier affeer. Be-
sloot knoap nog wat in penarie te loaten. 
'k Kin t sikkom nait oetholden,' zee dij mit n stem van n viefjoarege.  
Dokter keek hom nog ains aan en kraabde zoch achter op t heufd. Hai gung der es braidoet veur 
zitten, stopde hand onder kop en keek Mans hail meedliedeg aan. Dij wer aal schrikachteger. 
Mans wos nait wat e der van denken mos. t Leek hom nait best tou. Kon t testement, docht hom, 
wel opmoaken. Zwaitte as n òftands peerd veur plouge. Tied leek wel stille te stoan. Hai keek mit 
zien broene ogen dokter aan om t oordail te vernemen. 
Endelk, mor doch koggelde Bangstroa en sprak t verlözzende woord. 'k Wait wat ofst hest mien 
jong. t Vaalt altmoal nog mit. Hest dien wiesvinger broken!' Mans keek of e heufdpries wonnen har 
en gong laggend mit n lutje spaalk om vinger noar hoes hin. 
 
Roel Sanders 
 
 
 
 
 

Oetrakken 
 

Noa haalve naacht van woaken 

bin k aan aanderkaant 

van mien boukje aanbelaand 

kop leeg – boukje boar 

 

Nelleke van vliet 
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Heveskes 
 
Maank noodzoakelkhaid 
ainzoam littaiken ien tied, 
achterloaten en verloren. 
 
Doar hemmen baanken stoan, 
doar is beden, 
doar is zongen. 
 
Troost muren, troost kleuren, 
troost dak en klok. 
Breng toavel weerom 
en t haaileg Bouk, 
en laifdevol aanwezeg wezen. 
 
 
Nelleke van Vliet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos en Peerd 
(foabel noar n sprookje van Grimm) 
 
Peerd van boer wer old en kon waark nait goud meer doun. Boer wol hom bloots laanger holden as e 
zain lait hou staark of hai nog was. ‘Hoal mie mor n laiw din kin k zain dastoe nog staark zat bis … en 
nou vot mien staal oet!’  
Peerd laip bos ien. t Was hom baang te muide. Ien bos kwam peerd n vos tegen en dij vroug peerd 
woarom of hai kop hangen lait. Peerd zee: ’Grienderghaid en traauw goan nait haand ien haand. Mien 
boas is vergeten dat k hom joarenlaank mien beste krachten geven heb en nou k sikkom niks meer kin, 
jagt hai mie vot. k Mag allinneg blieven as k hom nog n laiw thoesbrengen kin en hai wait wel dat k dat 
nait meer kin’.  
‘Dat is ja wat’, zee vos, ’mor doar wait ik wel road tou. Goa mor ais laankoet op grond liggen en dou mor 
net ofstoe dood bis.’ Peerd dee dat en vos ging noar laiw tou. Hai zee tegen laiw: ’Doar ien bos ligt n 
dood peerd, n lekkere kloef veur die.’ 
Laiw ging votdoadelk mit. Dou zai bie peerd kwamen zee vos: ’Dit is ainks gain goud stee om peerd op 
te vreten. Waist wat, k zel hom mit steert aan die vaast bienden en din trekstoe hom zo noar dien hool. 
Din kinstoe hom doar lekker oppeuzeln.’ Dat ging deur. Mor wat dee dij slimme vos? Hai bon mit steert 
van peerd laiw zien poten aan nkander. Dou klopte hai peerd op scholder en zee: ’Goa mor stoan en 
trek mor stief aan. Laiw zit goud vaast en doe kins hom zo noar dien boer tou slepen.’ Zo gebeurde t, 
hou of laiw ook brulde om lös te kommen.  
Dou boer heur aankommen zaag, bekroop hom haart en hai zee: ’Nou magstoe bie mie blieven en zels 
t goud hebben op dien olle dag.’ Peerd kreeg van dij dag òf aan goud vouer tot zien dood aan tou. 
 
Nane van der Molen 
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Twij raaizegers en aksebiel 
(noar n foabel van Aesopus) 

 
Twij manlu trokken mit nkander op. Ain van twij pakte n aksebiel op dij op pad laag en zee, ‘k Heb n biel 
vonden.’  
‘Nee, vrund,’ zee d’aander, ‘Zeg nait ik, mor wie hebben n biel vonden.’ Mor doar wol aander nait aan.  
t Was zienent zee e.  
Zai waren nog nait bot veul wieder, dou zai noazeten werden deur kwoade aigender van aksebiel.  
‘Dat zigt ter nait best oet veur ons’, zee hai, dij biel mitnomen haar.  
‘Ho es even,’ zee aander, ’hol doe die nou ook mor aan wat òfstoe ook zeggen dees doustoe biel von-
den hes en zeg nou dus ook mor ik ien stee van wie. t Zigt der dus nait best oet veur die!’ 
 
Hai dij n dail van neude (= risico) veur zien reken nemt, heurt ook n dail van belonen te kriegen. 
 
Nane van der Molen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Votvlogen 
 
Wat is t stil 
nou rouken der nait meer bennen, 
heur kloagend geroup 
heurde zo onhaailspellend, 
altied bewegen ien de hoge bomen, 
gestoef, gefladder, 
oorverdovend helder. 
Allain n nest getuugt 
van wel hier verbleven, 
hou zellen bewoners   
dizze rust beleven. 
 
n Vrachtschip voart veurbie, 
ik zwaai en wandel deur, 
t is zo aans hier 
as ik gain rouk meer heur. 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel 
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Even op (Pieter)pad (3) 
 

t Pieterpad is n mooie wandelroute dwaars deur Nederland, dij 

lopt van Paiderboeren in Grunnen tot aan de Pieterberg in Maas-

tricht. Ik heb n poar doage van de zummervekansie oettrokken 

om n dail van dizze wandelroute te lopen. 

 

28 juli       Varssel – Doetinchem  17 km 
 
Even boeten Varssel gaait d'etappe deur n prachteg bos. Ik geniet 
hier van de netuur en veuraal van de stilte. Inainen zai ik veur mie op 
t pad n eekhoorntje. t Daaiertje zit rusteg rond te kieken, het mie nait 
in de smiezen. Zolaank as ik stil stoa, gebeurt der niks. Mor zodroa ik 
mie in bewegen zet, kikt e op en springt oetzied de stroeken in. Even 
wieder zai ik hom, hel verlicht deur de zunne, tegen de stam van n 
boom snel as n piele omhoog runnen. Zunde dat je op zukse momen-
ten nooit joen fototoestel bie d'haand hebben. 

 
n Poar joar leden wazzen wie aan t kamperen op dezulfde camping as woar ik no weer stoa. Elke 
mörgen om n uur of zèzze heurden wie geritsel in de veurtente. Zodroa wie bewogen was t geluud 
òflopen en heurden wie vlogge, wegrunnende stapkes. Ain moal zulfs zag mien vraauw n eekhoorntje 
vluchten dwaars over ons binnentente. Ik besloot dat ik dit daaier op de foto hebben wol. Volgende 
mörgen hail vroug dee ik binnentente open en, liggend op mien lief, fototoestel in de aanslag, wachtte 
ik op t mement woarop t daaiertje zok zain loaten zol. t Duurde twij körten, twij langen, mor dou zag ik 
t eekhoorntje veurzichteg de veurtente binnenkommen en regelrecht op de chipspude òf lopen.  
t Begunde te ritseln. t Was n schitternd gezichte. t Daaier haar nait in de goaten dat ik mit t foto-
apparoat kloar lag. Ik knipde en op t zulfde moment was t eekhoorntje vot. Mor ik haar t daaiertje op 
de foto vastlegd. Tenminsten, dat dochde ik. Dou t rolletje ontwikkeld was, bleek der n foto van de bin-
nentente bie te wezen, mor van n eekhoorntje gain spoor! Ik was snel west, mor t daaiertje was bliek-
baar nóg sneller! 
 
Ik realiseer mie dat k deur t veurval mit t eekhoorntje de routebeschrieven even nait meer in de goaten 
holden heb. De kruzen van poaden mit in t midden n aikenboom heb ik mist, mor toch vin ik op n ge-
geven mement de pazende beschrieven weer. Wat is dit ja n prachteg stokje bos.  
Ik maark dat dit d'eerste dag is, dat k zunder gedachten loop. Mien kop is endelk leeg. De òflopen do-
agen spoukten mie nog alderhande gedachten deur de kop. Dat krieg je as je geliek noa t waarken 
aan de vekansie begunnen. No pas heb k t gevuil van zunder zörgen wezen. Wat n heerleke gedach-
te. 
As k Zelhem veurbie bin, is der gain bos meer. De etappe gaait wieder tuzzen landerijen deur. Veur t 
eerst in mien Pieterpad-tied hoal ik wandeloars in. Mien tempo ligt vrij hoog, dizze lu doun t bliekboar 
rusteger aan. t Is toch wel pretteg even mit aine te praten, allenneg is ook ja mor allenneg. Tot aan 
Doetinchem lopen wie soam. t Is waarm, hail waarm.  
Doetinchem is zo'n stad doar je laiver nait kommen willen. Endloze riegen miesderge flatgebaauwen 
aan de raande van de stad, veul verkeer, gain meugelkhaid woaraargens even te rusten. Elke stad is 
netuurlek t zulfde. Mor der binnen ploatsen, dij stroalen wat vrundelks oet. Stad Grunnen bieveurbeeld 
is n plezaaierge ploatse om te wezen. Grunnen het wat gemoudelks. En dat vin ík nait allenneg. Ook 
mien wandelpartners, zai kommen oet Broabant, geven aan dat ze Grunnen zo'n oardege stad von-
den. Zo binnen der nait veul steden in ons laand. Grunnen, t Amsterdam van t noorden! t Klopt, dat-
zulfde vertraauwde vin ik ook altied terogge in d'heufdstad van ons laand. Ook doar loop je zunder t 
gevuil van draaigen of onvaaileghaid. En der is wat intiems, dij smale stroatjes, dij gemoudelke lu. 
Doetinchem het dat nait. t Sentrom is zoakelk, groots opzet. Der is gain sfeer, der hangt gain 
waarmte. En dat bin je noa zo'n laange etappe wel neudeg! 
 
Jan Nomden 
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Feestke 
 
t Was gezelleg op t verjoardagsfeestke bie Mien en Jannes. Der waz-
zen n bult bekende lu en mit elk kon je wel n proatje moaken. Doar 
muik Geeske din ook goud gebruuk van. Mit d'aander vraauwlu haar 
ze al over de kinder, t weer en de nije mode proat. Derk har ze gain 
omkieken noar, omreden dij ston mit n kold pilske in d'haand te proa-
ten over t voetballen, as of der op d'haile wereld niks belangriekers 
was. Op d'achtergrond speulde meziek van Glen Miller op n cd-tje. 
Doar huil Geeske nogal van, want dat was meziek uut heur jeugd.  
Mit Derk har ze doar op danst op de dansclub en iederbod as dij me-
ziek speuld wer, din ruip dat mooie herinnerns op over jonk en ver-
laifd wezen. 
Zo'n vievendatteg joar wazzen zai en Derk nou al traauwd. t Nijloodje 
was der nou wel òf, mor nog aaltied, as ze dij Glen Millermeziek 
heurde, wer Geeske haildal waarm van binnen en haar ze n beetje 
wenst noar dij tied van vrouger. 

Doar kwam Jannes, heur gastheer, op heur òf. 'Hou is t Geeske, zel wie even dansen?' 
Geeske schrok op uut heur miemeroatsies. Zai laagde wat tegen Jannes en luip mit hom mit noar t 
stokje van de koamer dat bedould was as dansvlouer. Op de zaachte tonen van de meziek schoven 
ze vot. Zo ging t vrouger ook as ze aan t dansen gingen. Ze wazzen lid west van n dansclub en doar 
haar ze Derk kinnen leerd. Dat was dou n schiere jong en Geeske vuil votdoalek op hom. Wat was der 
in dij datteg joar n bult veraanderd. Derk har nou n veul dikker lief en op zien kop was nait veul meer 
over van de dikke bos hoar van vrouger. Nait dat e koal worden was, mor hier en doar scheen zien vel 
toch al dudelk deur zien proekje. 
'Hest dien verstand ter nait slim bie, wel?' vruig heur partner lagend. 
'Och, ik denk wat aan vrouger. Dou haren wie dansles op dizze meziek. Wie worden zo langzoamer-
haand wel old.' 
'Hou, old?' wol Jannes waiten, 'wel is hier old? Doe toch zeker nait? As ik die zo inschat, din hoalst 
doe de viefeg nog nait.' 
Geeske laagde. 
'Dat zel die tegenvalen,' zee ze, 'ik bin de viefenviefteg al passeerd, heur.' 
'Din zugst ter nog goud uut veur dien older.' 
Geeske wer waarm van binnen en har t gevuil as of ze haldaal n rooie kleur kreeg. Dij Jannes was ja 
zo'n haalfmale. 
'Zel wie ais n borreltje nemen?' heurde zai heur partner vroagen. Doar haar Geeske wel zin aan. n Me-
dium sherry zol der wel ingoan. Mit heur baaident luipen ze noar de toavel woar de draank op ston. 
Jannes schonk heur hail gelant n drankje in en nam zulf n pilske. 
'Ie kinnen t goud mit mekoar vinden, nait?' kwam Gittje Kwant, de buurvraauw. lagend bie heur stoan. 
Geeske geneerde zuk wel n beetje. Woarom muik dij Jannes ook zoveul waark van heur. Hai haar zulf 
toch n schiere vraauw. 
'Och, wie pruiten zo mor wat,' redde Jannes de situoatsie. Gittje luip wieder. 
Geeske luit zuk op de drijzitsbaank zakken en Jannes kwam bie heur zitten. 'Ik heb heurd, dast doe 
nog elke dag aan t waark gaaist. Wat dust doe aiglieks?' 
Geeske vertelde dat ze cheffin was in schouwinkel in n stadje n poar kilometer wiederop. 'Dat bevaalt 
mie goud,' vertelde ze, 'din huif je ook nait de huile doagen in huus te zitten. Vrouger von ik huushol-
den doun wel schier, mor nou de kinder groot binnen, staait mie dat aal meer tegen.' 
't Is hier waarm,' stelde Jannes vast, 'kinnen wie nait even in toene goan. Doar zellen nog wel ander lu 
wezen.' 
Geeske von t wel goud. Wat was dij Jannes ja n gezellege kirrel. In toene keken ze noar Jannes zien 
planten. Doar muik e nogal wat waark van. Hai wees heur op zien bolbegonioas en op de prachtege 
pioenrozen dij e kweekt haar. Geeske vuilde inains n aarm om heur middel. Wat wol dij Jannes nou? 
Aiglieks von ze t wel lekker, mor dat mos ze toch mor nait touloaten. Ze dee n stapke op zied, zodat 
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Jannes zien aarm zo wat in de locht hangen bleef. 'Zellen wie weer in huus goan?' stelde ze veur. 
'Och, loaten wie hier toch nog even stoan blieven. Wie doun ja gain mens kwoad. t Liekt wel ofst n 
beetje baange veur mie bist.' 
'Nou, nee, dat nait, mor as aine ons zo zugt.' 
'Waist doe dat ik eerlieks mainde, dast doe nog gain viefteg joar wast?' vruig Jannes heur: 'Doe zugst 
ter ja nog zo mooi uut. Haldaal nait old.' 
Weer kreeg Geeske dat waarme gevuil. Aiglieks von ze t best mooi dat Jannes zokse dingen tegen 
heur zee. Dat dee Derk ja nooit meer. Netuurlek luit dij ook wel maarken dat e nog wies mit heur was, 
mor dat was al zo gewoon. t Was wel schier om dat ook ais van n aander te heuren. Jannes kwam 
weer n stapke noader en legde nog n moal zien aarm om heur middel. Och, as goie vrunden mos dat 
kinnen. Ainkinneg huf je ook ja nait te wezen. Derk muik ook ja wel ais waark van Mien op n feestke. 
Zai en Derk konden ja al joaren goud opschaiten mit Mien en Jannes. As Jannes zo dee, vuilde ze 
zuk weer haildal jonk en wer ze zomor weer verlaifd. Jannes draaide zuk wat om en nou ston e recht 
veur heur. Hai keek heur aan met n verlaifde blik in d'ogen. 
'Zelst wel roar vinden,' flusterde hai, 'mor ik zol die nou best n smok geven willen.' 
Veur dat Geeske der op verdocht was, vuilde ze zien lippen op dij van heur. Ze wol hom òfweren, 
mor dee t nait. Wat was dat n aander smokje as Derk heur wel ais gaf. Veur ze der op verdocht was, 
smokte ze hom weerom. Dou schoamde ze zuk inains en dee n stapke trogge. Mit n rooie kop keek 
Jannes heur schoapachteg aan. t Zel wel van de draank komen, docht e, mor ik bin ja haildal gek van 
die. Loaten wie mor gaauw noar binnen goan. Geeske wol al aanstalten moaken, mor doar vuilde ze 
Jannes zien lippen weer op dij van heur en hai drokde zuk lekker stief tegen heur aan. Dat wer toch 
te gek. As aine dat zag, din was t geteut ja nait meer van de locht. Ze rukde zuk los en hoastte zuk 
noar binnen. Jannes stevelde achter heur aan. 
Derk ston mit Mien te proaten. Der wazzen al n bult mensen noar huus goan. Geeske ging bie heur 
stoan. 
'Vernuver je joe n beetje?' laagde Mien tegen Geeske, 'Ik zeg net tegen Derk, dij baaident hebben 
wie vanoavend gain omkieken noar.' 
Geeske vuilde dat ze n kleur kreeg. 
'Huifst nait zo te kleuren, maaid,' zee Mien, 'mien Jannes mag der nog best wezen, hur. Magst hom 
wel even lainen, as ik ter mor nait op wachten huif.' 
Geeske vuilde zuk betrapt. Mor goud dat Mien t sportief opnam. 
Noa d'òfwaske gingen zai en Derk op huus aan. In Geeske heur kop spoukden nog aal Jannes zien 
smokjes en ze schoamde zuk n beetje, dat ze dat fijn vonden har. 
 
Henri Wierth 
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Boer zunder bomen 
 
Wel bistoe din, 
Kirrel dij zuk boer nuimt 
Umdat e laand het 
En vij en n vraauw. 
 
Nait dastoe van dien vraauw holdst 
Of ook ooit mor van heur 
Holden hest –  
 
Allenneg t laand dat ze mitbrocht 
Was goud genog veur die, 
   
De bomen ien dien appelhof 
Druigen dit joar gain vrucht meer 
En doarom hestoe ze umzoagd. 
 
En nou bistoe n boer 
Zunder bomen, mor wel n boer 
Mit vij en laand en n vraauw. 
 
 
Bert Weggemans 

 
 

 

n Laimeneerstiekje 
 
 
n laimeneerstiekje 
in mien toen 
 
n laimeneerstiekje 
vol mit stippen 
 
n laimeneerstiekje 
nait meer van dizze tied 
 
n laimeneers liekje 
 
 
Anna de Vries-Maarhuis 

 Daanzen mit hom 
 
 
Dou hai zee: 
'Ik wait t nait meer.' 
Dou  
wis ik t aal. 
 
Ik daansde mit hom 
mor nou nait langer. 
 
36 moanen waren t,  
n zet aan Adinda`s wachten geliek. 
 
En aal dij tied daansde ik 
mit hom. 
 
Zös fotobouken, evenzoveul raaiskes, 
waarme oavenden mit lu dij domt vrumden worden zellen. 
 
Tied ging zo vlog en daans zo smui 
dou ik nog daansde mit hom. 
 
Wat der komen gaait noa ‘ik wait t nait’ 
wil k nait waiten, ik kiek t laifst nait veuroet. 
 
Ik daans laiver weerom - 
weerom noar hom 
 
 
Pim de Noues 
 

 

 

Daauw 
 

mörndaauw 

baarms as zulver 

deur stroalen van zun 

schaar aan kaant 

deur stroeken hìn 

daaier, krekt kop 

boven dook oet 

taiken van wat nijs 

mit vandoag 

dizze begun. 

 

Anna de Vries-Maarhuis 
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Dou en nou 

 

 

 

 

 

 
 
Zundag 17 feberwoarie, tied veur Noordmannen. Wiebe Klijnstra en Erik Hulsegge brengen heur pro-
grammoa oet Muzzel. Om haalf negen vertelt Wiebe over Dou en Nou en om haalf tiene het Erik zien 
biedroage over opa, dij zo'n hekel aan politiek en hounder haar! 
Onder t lustern kom ik bie de neven van mien voar. Apmoal boeren, dij deur t zwoare waark op t laand 
steveg oet de kloeten wozzen waren. Grode handen en aarms as boomstammen. Noa heur waark op 
Drees, mor thoes zitten konden ze nait! 
Ep haar zok n steegie kocht tussen lu dij t aaid roem had haren. Grode villa's mit nog grotere toenen. 
Hai was deur ain van zien buren al ais vroagd of e zien toene schier hollen wol. In t begun haar e dat 
òfzegd, mor dou bruier Andrais ook op Drees kwam, mozzen ze mor ais proaten, docht e. Andrais haar 
der wel oren noar en zo kwam t dat ze mit zien baaident op stoupe bie de buurman stonden en zok aan-
boden veur t onderhold van meneer zien grode toene. Man glom van bliedschop. Hai haar net zien veu-
rege òfzegd, vanwege t roege waark dat dij leverde. 'Komt goed uit mannen! Jullie mogen maandag wel 
beginnen.' 
'Dat is goud,' zee Ep, 'as t ook n beetje oplevert.' 
Meneer gaf aan, dat as t hom en veuraal zien vraauw noar t zin was, hai geern in de buidel tasten wol. 
'Den zai je ons moandag!' 
 
Je konden zain, dat de veurege toenman al n zetje niks doan haar: t was aal roegte en der mos hail wat 
snuid en biewaarkt worren. Rusteg aan begonnen ze mit snuien. Bulten takken en twiegen wuiren op Ep 
zien boerenwoagen vlijd en òfvoerd. Meneer was aarg blied mit heur waark en de vraauw nait minder! 
Reden om de jongs goud te belonen … en bie zien buren te snaren, dat e endelk n poar geweldege 
toenlu vonden haar! 
t Duurde mor even, of ook dij vruigen de mannen om heur toentje schier te hollen. n Joar loater haren ze 
meer den vief klanten! 
Bruier Marinus, n nog grotere potert, vertelde op n joardag, dat hai aander weke 65 wuir en doar nou al 
tegen opzag: 'Wat mout ik in godsnoam d'haile doagen wel thoes doun?' 
'Ons helpen mit toentjen,' zee Andrais. Wie kinnen der nog wel aine bie broeken. Ep het net aine òfzegd, 
dij kin der den ook nog wel bie!' 
Zo zegd, zo doan: Marinus ook in de ploug. Omreden dat hai nogal gramnieteger was den zien baaide 
bruiers, ging e tekeer as n bolle. Rieten en scheuren of t niks was! 
'Wie mouten even proaten,' zee Ep: 'Astoe zo haard waarkst, stoan wie mit n weke op stroate, en dat 
mout vanzulf nait!' 
'Dat is ja net politiek!' raip Marinus: 'Dat kin ik nait!' 
'Zel wel mouten, ast in dien Dreestied ook nog wat verdainen wilst!' 
Marinus het t der zwoar mit had, mor zag wel in dat jongs geliek haren. En meneren betuilen ja hartstik-
ke goud. Woar hai aans n uur over dee, haar e nou wel twij doage veur neudeg. En mit heur drijen heb-
ben ze der nog joaren laank heur buutssenten aan had. t Mooiste deraan von ik, dat ze in dij tied meer 
begrip haren veur de lu in de politiek in Den Hoag. 
Ook heur verstand kwam tot zien recht, al was t wat aan de loate kaante. 
 
Klaas van Zonneveld 
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Ode aan de curve 

 

n Mooie lien, vluiend, zaacht glooiend 

Welhoast in n onoardse ronden 

In volle pracht geliek de monden 

van n rivier, meandernd omdeel 

Poster van n mooie vraauw 

Kiek der noar en vuil mie blaauw 

In t Fraans is t bleu, 

mor vergeet dat mor gaauw 

Heur prachtege borsten volop in beeld 

En subiet vragt vraauw wat of mie scheelt 

Mien kop is zo rood as n bolle 

 

En inainen het ze t deur 

Ook heur kop verschut van kleur 

Mit deegroller komt ze weerom oet keuken 

En begunt ongenoadeg  

op mien kop te beuken 

Doar loop k nou, mit n bult op kop 

As n ode aan de curve 

n Mooie lien, zaacht gluiend 

Vloeiend welhoast,  

in n onoardse ronden 

En dij poster? 

Da’s n onding! 

 

Jakob Arbeider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doar ligt nou mien laand 

 

Doar ligt nou mien laand as n gruin parredies 

doar leeft n volk van stavast 

doar gruit en doar bluit op t welege grond 

doar gluit levenslust bie de laast 

 

O, zing mie dat laid van dat olle laand 

doar, woar mien waigje ston 

doar gunder aan dij wale, bie de kronkels van de voart 

doar woar mien wereld begon. 

 

Doar zong ais n dichter oet t volst van zien haart 

dij wondere woorden van grond 

zien laid klonk in t haart van de waarkers weerom 

zien laid zingt van mond tot mond 

 

O, zing mie dat laid van dat olle laand 

doar, woar mien waigje ston 

doar gunder aan dij wale, bie de kronkels van de voart 

doar woar mien wereld begon. 

 

Mien oor is mie vol van dat laid dij k heur 

dij t laand en mien lu doar bezong 

dij wies geft mie troanen dij k as kind hoelen zol 

woar gain laid en gain zang boven gong 

 

O, zing mie dat laid van dat olle laand 

doar, woar mien waigje ston 

doar gunder aan dij wale, bie de kronkels van de voart 

doar woar mien wereld begon. 

 

Anna de Vries-Maarhuis 

Op wies van Sarie Marijs 
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Over tillevisie, swemmen en n swempak 
 
  `  Ien 1960 zat k veur t eerst ien kienertehoes. k Was negen joar òld. Der vaalt n bult te 
     vertellen over dij tied. Zaand op haaide was ter zo wit as meel. En wat k dou ien win 
     tertied zain heb, doar bin k vrezelk van schrokken. Scheuvellopers scheuvelden op n 
     dichtvroren poul. Ain van heur schoof zo mor onner t ies vot. Gelukkeg kon kerel t ies 
     weer opkrabbeln en haar hai t red! Wat k mie ook nog heugen kin, is dat dij kerks waz
     zen ook noar kerk tou moggen. Mit nkanner laipen wie noar n klaain kerkje tou ien  
     weer n aner dörp. 
     Ons kienertehoes haitte 't Daibe zaandgat'. n Noam, doar k mie bie òfvroag, of t wel n 
     schiere noam is veur n tehoes. Speulde doudestieds misschain deur koppen van  
     boazen hìn, dat ter ien n daip zaandgat n bult kiener touhollen kinnen? 
     Tehoes laag ien t midden van haaide en bos. Der zat n hoog graauw hek om t haim  
     mit swaart teerd goas. Wat aan anerkaant van hek gebeurde doar kregen wie nait veul 
     van mit. Ook nait as wie noar schoul tou laipen. t Ainegste wat wie din beleefden, was dat 
wie n moal regen op kop kregen. Ien wintertied wazzen dat snij en hoagelstainen. En k kin mie heugen 
dat k n moes zain heb. Dij laip stoef bie dij poul doar ien wintertied op scheuveld wer.  
Op t haim van tehoes ston n holten keet en der stonnen twij klaaine hoezen. Ien dij keet waarkten min-
sen van adminestroatsie. Ien hoeske bie weg woonde ons toenman. Op zied van tehoes laip n padje 
deur stroekerij hìn noar t aner leutje hoeske tou. t Was n schier hoes, mor hail luddek. Hier woonden 
ons direkteur mit vraauw. t Male was dat heur kiend, n wichtje van tien joar, nait bie pa en moeke ien-
woonde. t Wicht woonde bie ons ien tehoes. Zai haar heur bèr op sloapzoal van wichter van aigen leef-
tied stoan. Heur klairoazie en bullen haar zai ook ien tehoes. k Dink dat t goud oetkwam veur heur pa 
en moeke. Dij huifden nait aalgedureg noar t hoeske tou te vlaigen om te kieken of t goud ging mit doch-
ter. Direkteur haitte van oom Ko, zien vraauw haitte taan Ka. t Wicht haar n laangere noam. Zai haitte 
van Chrysanthe! 
As ter wònsdagmirreg tillevisie veur was, moggen ale kiener noar t hoeske tou van Ko en Ka. Ale jonges 
en wichter werren ien t hoeske propt. Gounent zatten ien hoeskoamer, anern ien gaang, of ien keuken-
tje. Deuren noar koamer en keuken tou bleven openstoan. Zo konnen kiener dij nait ien koamer zatten 
ook wat zain. Dou oetzenden veur kiener doan was, kon t haile circus weer noar 't Daibe zaandgat' tou. 
t Was n wonner dat wie mitnkanner ien zuk n klaain hoeske weden konnen.  
Behaalve oom Ko en taan Ka wazzen der nog meer oppazers. Ons juvver dij over ons ging, haitte taan 
Mannie. Zai was n laive vraauw. Taan Mannie was boas over jonges van ons sloapzoal en over jonges 
van n zoal dij noast ons zat.  
Dou t waarmer weer wer, gingen wie op wònsdagmirreg mit Mannie noar swemles tou. Dat betaikende 
dat wie gain tillevisie kieken konnen. Ien goud zeuven menuten wazzen wie bie swembad. Wie klaiden 
ons oet en aan ien badhokjes. 
Der zat gain dak op swembad en t wodder was nooit te waarm. k Was schietend benaauwd dat k ver-
zoop. Dat haar k overhollen van dou k n joar of twij was. Ien dij tied gingen mien pa en moeke mit mie 
wel ais n daag noar zee tou. Op rug van mien pa mos k mit zee ien. Din ging òl heer swemmen en mos 
k mor zain dat k op zien rug zitten bleef. Vervaast dat k n poar moal ien zee kukeld bin. Dij baangeghaid 
veur wodder is aaltied bleven. 
Mit Mannie en n aner juvver mozzen wie eerst ien swembad stoan goan. Aan raand van swembad was 
wodder vloder. Hier mozzen wie wat hìn en weer lopen. Doarnoa mozzen wie ons deur knijen hìnsak-
ken loaten. k Was schietend benaauwd dou k mien kop onner wodder hollen mos. Mor t heurde bie 
swemles. 
Ien dij tied wazzen mainste vraauwlu nait zo driest as n joar of wat loader. Zai haren nog òlmoodse 
swempakken aan. Allinneg aarms en bainen moggen bloot weden. n Joar of wat loader kwam doar 
veranern ien. Dou stevelden der gounent om ien twijdaileg badpak.  
t Graauwe en dikke swempak van taan Mannie was vervaast nog van heur moeke west. Ale moalen dat 
wie swemmen gingen haar Mannie dat graauwe swempak aan. Zai was nog mor vaaierentwinneg joar. 
Mit regelmoat zat heur kop haildal onner poeten. Begrootte mie, aal dij gele bulten. Aaltied, as heur poe-
ten aan verswienen wazzen, kwam der ien ainen n haile nust nije poeten bie. 
Òlste jonges, dij op zòller heur bèrren haren, nuimden taan Mannie stiekom "Poetenkeunegin". k Kon 
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doar nait om laggen. Mit dij opmaarken haren zai ons ook te pakken. t Was ja zuver minachten van 
Mannie en van ons. 
Op n wònsdagmirreg was t weer swemmen. Zo mor ien ainen ging der wat mis mit Mannie heur swem-
pak. Der zatten baandjes aan dij vaastknupt werren. Dij baandjes hillen swempak bienkanner. n Schol-
lerbaandje was lösschoten. n Snijwidde tit kwam te veurschien. Dij bleef oareg laank ien zicht. Mannie 
kon boudel nait goud dichtkriegen. Wie keken apmoal wat schichteg om ons tou. Mit n kop zo rood as 
rookvlaais perbaaierde Mannie boudel weer netjes te kriegen. Dij aner vraauw ging helpen en knupte 
baandjes steveg vaast. Mannie was van slag. Haar te moaken mit tied doar wie ien leefden. Minsen 
schoamden heur nog slim veur heur noakend lief. Mit dij schoamte werren wie grootbrocht.  
Dou wie weer noar tehoes tou laipen, zee Mannie gain woord. Kons zain dat zai prakkezaaierde. Ver-
vaast dochde zai aan kiener doar zai zörg veur droug. Hou laank leden was t dat leujonges heur moe-
ke zain haren? Wazzen der thoes ook bruierkes en zuskes west dij nog aan tit zatten? Haren leujon-
ges heur moeke wel ais zain as ter n bruierke of zuske melk bie moeke dronk? Kaalmkes aan laipen 
wie deur. Hou maal t ook was, wie zatten der zulm ook mit. Wie mozzen ook aan t veurvaal dinken. t 
Beste konnen wie mor laif tegen taan Mannie doun. Din wer zai wel weer blied. 
Stoaregaan wer t aal doag kòller ien boeten. t Waaide voak en wie haren regen. Veur swemmen was 
te kòld worren. Dat mos aner joar mor weer. 
Ien tussentied keken wie op wònsdagmirreg weer tillevisie! Roem veurdat t feest begunde, stonnen 
wie ien rieg veur deur van oom Ko en taan Ka! Din hoopten wie op n goud stee bie tillevisie! Laist mit 
kop stoef veur t apperoat.  
En joa hur, doar zatten wie weer op grond. Ien swaart, wit en n bult grieze kleuren was ter n program-
moa veur kiener. Wie lagden ons krom. Voak wazzen wie zo blied as dat wie haile week nog nait west 
haren. Ook noatied wer der over deurproat, over dij male kuren en maaljoagerij. En ook ien distied 
koms heur tegen. Minsen dij t die zuver vertellen kinnen wat veur n schiere programmoa's der vrouger 
wazzen. 
 
Eldert Ameling  

 

 

 

 

 

De braif 
 

Ie en ik ontvangen post. Niks mis mit. Braiven, koartjes, girokoarten, 
kranten en veuraal rekloame. Veul rekloame. Onnudde pakkelarrie.  
t Vaalt allemoal op de madde. As je bie touvaal in gaang wezen mou-
ten, grobbeln je t bie mekoar en nemen t mit in koamer. Gaauw even 
snuustern: niks biezunders. Dammee, as k tied heb even beter bekie-
ken. Tot zowied alles nog normoal. 
Dat was veurege week wel aans. Ik zat mit smaarten op postbode te 
wachten. Der mos geld komen. Of beter zegd, n braif. n Bevestegen 
dat k wat senten van postketoor hoalen kon. t Was geld veur miezulf. 
Buutskegeld. Wie huiven der gain stoet veur kopen. k Haar der al 
achteraan beld en noa laank wachten en twinteg moal deurverbin-
den, haar k op t lest de juuste man aan lien. Braif was al onnerwe-

gens … of wer votdoadelk kloarmoakt, zee kroakstem aan ander kaant van lien. 
Volgende mörgen loop k as n loopse teef, aal noar gaang. Woar blift dij verrekte postknakker nou? 
‘Zeg vraauw, wanneer wordt post hier bezörgd?’ 
Zai kikt mie strak aan. ‘Joa most ains even heuren mien jong, ol zoesklödde, doe denkst toch zeker 
nait dat ik dat biehol, hè? k Heb wel wat aans te doun. De eerdmaanjes doun t waark hier nait en kin-
nen ook gain eten veur die koken, woarstoe zometain weer over lopst te zoezen. Juust!’ Zai kikt mie 
nog strakker aan. ‘Woar mot meneer din post van ontvangen? Nou?’ Vraauwlu! Steur ze nait in heur 
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fietjen. Din is de gört goar. 
Ik morrel wat van: ‘Oh, even rekloamerommel noasnuustern veur n nije boormesientje of zo.  
Zai schudt wat mit kop. ‘Flaauwekul. Kerels …’ 
Ik lig, zit of stoa zo n stief uur op madde van veurdeur tot inains, joa hur, doar is e. Gekletter van n 
fietse tegen muur en klepke van braivenbus gaait open. Ik bedapper mie nait en rop, deur de glief 
hèn, postbode n poar kevortjes en wat aander spul oet handen. Ik kiek deur t gerdien, hai kin mie ook 
ja nait zain, en zai n poar strakke lippen bewegen en heur voag: ‘Röthond!’ 
‘Verrek om mie, dij braif is hier nait bie. Hou kin dat nou? Ik bin der weer kloar mit, hur. t Is weer veur 
mekoar.’ Mit n kop as n sitroun goa k in koamer. 
‘Dekst toavel even, laiverd?’ zegt vraauw, mit tanden op mekoar. 
‘Nee!’ 
Zai kikt mie aan. ‘Hest bokkeproek op schat?’ 
Ik zeg niks. Nait meer rook in keuken moaken. Mörgen zel e der wel wezen,’ mummel ik. 
‘Wat zegst mien jong? Eten hur.’ 
Volgende dag rond twaalf uur gloep k boeten vanòf t stoepke stroat in. Ha, doar komt e. Zien gries mit 
rood jaske en bienoa tot aan grond tou hangende knalrooie fietstassen blikkern in zun. Ik goa noar 
binnen. Hai is al stoefbie. Ik heur zien fiets bie buurman tegen t hekje knappen. Veur dubbele wizzeg-
haid kiek ik nog even deur glief van braivenbus, dij almoal onder in deur zit. Dat vaalt echt nait mit, 
hur. Dij tochtbozzeltjes prikken joe zo in ogen, man. Woar blift e nou? Omhoog krabbeln en gaauw 
even deur t gerdien kieken. Ná! Staait dij kwakker doar oetgebraaid te lellen mit buurvraauw. Gaauw 
weer op madde. Hu, t is hier nou nait bepoald waarm, zo boven op meterputdeksel. Aal wat ter komt, 
gain braif. 
As ie dat omhoogkrabbeln, deur t gerdien loeren en mit n bloudsegang weer dele mietern op madde 
zo'n 25 moal achter mekoar doan haren, zollen ie ook achter de poest wezen. Wees mor eerliek. Hai 
man, wat n gestrampats. Ik kiek mor weer ains deur t gerdien. Maal kerel, dij ol lel, stapt op fietse, 
bölkt nog wat tegen buuf en … ridt mien deur veurbie. Nou geef ik joe …  
t Wappern op madde gaait nou al vaaier doagen achter mekoar. Smis komt dij flapdrol ook noar mien 
deure tou, mor smit niks noar binnen. In tied heb ik roezie mit mien vraauw, mor wel inhold as n stier 
van aal dat omhoogwuppen en dele mietern. Viefde dag bin k ter strontflaauw van. Ik zai rooie fiets-
tassen weer glinstern in zunne en spring kerel, veurdat hai bie ons padje is, as n willege baargsege 
veur t rad. Din mor mit t woater veur dokter en opbiechten dat ik, en nait ons hondje, degene bin dij 
hom ondertied n poar moal post deur glief hèn oet handen trokken het.  
k Dou mond al open, zegt dij ontront inains mit n vilaaine stem: ‘k Haar t wel zain hur dat ie mie dat 
flikden. Der was nait altied post veur joe, mor ik laip toch oet poelegrap noar joen deure, om joe elke 
moal as n ‘puppet on a string’ dele valen te zain. Koop ains wat dikkere gerdienen. Haha (hai laagt op 
òfbetoalen). Kiek hier is veur vandoag joen post. Moi hur, gymnast.' 
Òffrontaaierde kerel. Mout ik hier waark van moaken? Ik bin glad riddersloagen. Stik om mie! Vannijs 
gain braif. Wel n blaauwachteg girokevortje. Ik riet hom vergrèld open. Wat is dat? Mien bedrag, mien 
utertje, is bieschreven op ons gezóamelke giroreken. Nah, dat was nait òfsproken. Ik zol t beslist con-
tant in n braif overmoakt kriegen. 
Joa, kin mien vraauw der nou toch nog over beschikken, schut ter deur mie hen. Och, wat kin mie t 
ook schelen. Wie gain ter ains lekker van oet eten zel ik mien vraauw wel bieproaten. Dat is toch al 
weer zo’n tied leden dat we lekker zaten te nikkenakken bie de chinees. 
Afijn! Mien, haalfmaleg eelske gevlaig noar veurdeur is gelukkeg òflopen. Mien vraauw mot ter zo n 
bietje wel gek van worden wezen, al het dij laiverd mie der noeit op aantoald. 
 
Ab Detmers 
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 Beatpiroaten 
 
Der waaide n vrizze wind. 
Oaventuur in t jonge bloud. 
De lucht veurspelde veul. 
Was jeugdeg overmoud. 
Gain woapens of geweld. 
Wolst vrede wied van huus. 
In opstaand kwam t haart. 
Gezag dat was nait pluus. 
 
Ons klok dij sluig de rock - 
de blues – en beatmeziek. (2x) 
 
Op bèrre onder dekens 
dij lutje radio. 
Zo’n zender vèr op zee 
vol beatpiroaten en zo. 
Mit poedie op de plof. 
Op scholders t laange hoar. 
Lu schudden mit heur kop 
en ruipen ons: ‘Provo!’ noa. 
 
Ons klok dij sluig de rock, 
de blues – en beatmeziek. (4x) 
 
Ons klok dij sluig de rock, 
de blues – en beatmeziek. 
Om oorlog muikst die drok. 
Op onrecht haarst kritiek. 
 
Ons klok dij sluig de rock, 
de blues – en beatmeziek. (2x) 
 
Ol spiekerjekkie aan 
en dat noar C + B. 
Dij Kjoebie flikt t weer. 
Nog aine op Muskee! 
Goa vot doar uut Vietnam. 
Ontsteek t vredesvuur. 
De hippies op de Dam. 
En laifde puur netuur. 
 
Ons klok dij sluig de rock - 
de blues – en beatmeziek. (6x) 
 
tekst: Henk Puister 
meziek en zang: Fries Wolma 
Beluuster Beatpiroaten op YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=iqQuf42obKs 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mien winterpop 
 
Mien laive pop is n vraauw van snij 
woar ik slim wild en woest mit vrij. 
k Geef laifde mit vureg geweld 
totdat zai langzoam veur mie smelt. 
 
 

 

 

 

Gliestern deur gladdeghaid 
 
Wat was t vanmörgen weer snöddeglad. 
Ik glee mit fietse plat op gat. 
t Wicht glee ook uut en lag noast mie. 
Wie hebben t hail gezelleg had. 
 
Henk Puister 
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Plat ≠ plat 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
‘De brandstofprijzen exploderen! We worden genaaid aan de pomp!‘ Dizze klacht ston op 
www.autoblog.nl. Reactie van n lezer: ‘Tjasses, waarom nu zo’n gratenpakhuis met fake boobies ge-

bruikt?’ 
Vrouger, dou ‘elite’ nog veurschreef wat plat of beschoafd waas, haren mainste lu ien noavolgen van elite 
dit nog plat vonden. Mor veurschrieven is tegenworreg olderwets en beschrieven nijmoods: toal van 
klacht en lezersreactie zol nou onder ’stroattoal’ valen, en stroattoal wordt nou as n weerdevolle ontwik-
keln zain dij biedragt aan de interkulturele kommunikoatsie van jonge lu. 
t Veurschrieven van wat deurgaait veur beschoafd of plat gebeurt op t heden ien stilleghaid. Ain dij n sol-
licitoatiegesprek begunt mit: ‘Alles chill, mati?’ Zukkent wordt mainstekaans nooit woordvoerder van t Mi-
nisterie van Justitie. 
 
t Nederlandse woord 'plat' (figuurlek) het nait de zulde betaikenis as t Grunneger woord plat (fig.).  
Van Dale’s Nederlandse Woordenboek geft: ‘Alledaags, laag-bij-de-gronds, een platte geest, platte 

scherts, gemeen, platte woorden’. Ook bie Ter Laan, Molema en ien t Plattduutse woordenbouk het 'plat' 
de betaikenis van ‘onbeschoafd’. 
Ter Laan: wat proatst ja gruin! Dat is: plat, onfatsoenlijk. 
Gruin is ien dizze betaikenis verolderd en verdrongen deur t Nederlandse 'plat'. 
 

Vraauw Roukema, Narriman en Rozeboom 

 

Vraauw Roukema, vraauw Roukema; 

Wat hebben ie dikke titten; 

Hou waiten ie dat, hou waiten ie dat; 

Ze hangen joe ja sikkom tot op t gat. 

Vraauw Narriman, vraauw Narriman; 

Wat het joen man n dikke; 

Hou waiten ie dat, hou waiten ie dat; 

Ik heb hom zulf ien handen had. 

Vraauw Rozeboom, vraauw Rozeboom; 

Wat bennen ie daip hìn zonken 

As smörnsvroug, t hoantje kraait 

Den is vraauw Rozeboom weer naaid. 

 

Ter Laan:  
BEK 1° bek. 2° mond. Vroeger heel gewoon; nu ruw. Hai wil der gain bek aan zetten = hij roert het eten 
niet aan. 
KOP 1° Hoofd. De kop mout t gat verkopen, minder nette uitdrukking; een arm meisje moet aan de man 
komen door haar mooie gezichtje. 
SMOK = kus. n Smok zunder snor is as n aai zunder zolt. 

DOETJE = zoen, een ‘’fatsoenlijker’’ woord dan smok. 
TUUT, TUUTJE (Z en W.Westerkwartier) = doetje. 
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Mien nichtje komt van buten, 

Ze ken niet neien, 

Ze ken niet breien, 

Ze ken niet tuten. 
 
Van Dale’s Nederlandse Woordenboek geft nóg n betaikenis van plat: de platte volkstaal, de niet-

beschaafde taal (ook in koppelingen als  ‘plat-Amsterdams’ enz.), plat praten, dialect praten. 
 
Mor Ter Laan en Molema geven ook de betaikenis - en doar gaait t ons hier om: plat proaten = de 

volkstaal spreken; (plat, (plat)grunnegers, boers proaten. En din bedoulen ze nait n platte volkstaal, 
zo as Van Dale, mor n ’richte en slichte’ volkstoal. Ook t Plattdeutsch-Hochdeutsches Wörterbuch geft 
bie platt: adj. plattdeutsch, mundartlich. Plattdüütsch, adj. plattdeutsch, niederdeutsch. 

 
© Heinrich Schürmann (Münsterland) 

 
Min Platt     Mien plat 
freuer     vrouger 
hät se mi     hemmen ze mie  
wiägen min Platt    wegens mien plat 
outlachet     oetlagd 
 
vondage     vandoag 
sah ick iär Dönekes   zol ik heur verhoaltjes 
vertellen     vertellen 
ick fleut iär     ze kinnen mie 
wat      wat 
 
Der bennen ook nuanceverschillen. Betaikenis van t Grunneger woord schiet is vergeliekboar mit dij 
van t Angelsaksische shit, nait zozeer mit t Nederlandse schijt. Behaalve ien ‘schietgemak’ het 'schiet' 
voak nait veul mit stront te moaken, eerder mit veul of klaain: n leutje schietkerelje, schietbeetje, schiet-
boudel, schietgelukkeg, schietendbenaauwd, schietgemakkelk, schietenat, etc. Hai kerel! Zo veul muite 
veur zo’n leutje schietkeudeltje! 
Schiet! (aalmoal gekhaid). 
Schiet = stront; zai het nait veul schiet om hakken = t is n slichte vraauw; t Is schiet mit ol Freerk = t 
gaait slecht; Hai is zo wies as schiet = hai het n bult kak op zien lief.  
Schiet = onbetaikend. t Is n schietboudel = niks weerd/rommel; n schietbeetje, schietgelukkeg, schiet-
gemak. 
Schieten = kakken. Duvel schit altied op dikste bulten;  
Schietend benaauwd; baangschieterd, schietennood;  
Schiet tie oet! = loop noa de pomp! (en vang stiekelspoorns ien klomp!). 
Schieterg = groeterg; t is schieterg weer = regenachteg. 
 
Is onderstoand taimke plat? Ston vrouger o.a. op tabaksdeuzen: 
 

Drij dingen dij verwondern elk: 

n Swaarde kou geft widde melk, 

De zolde zee geft vaarse vis, 

En n zuit moagdje zolde pis. 
 
Volgens Perf. H. Niebaum, ien t Handboek voor Nedersaksische Taal- en Letterkunde, het t woord 
'Platt' n betaikenisverslechtern mitmoakt.  
 
______________________ 
 
         1 Oet: Alles plat(t). Bloemlezing uit Achterhoek/Liemers, Grafscha* Bentheim, Twente, Wes.alen. 2002  
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3 

Ien veurrede tot Delftse vertoalen van t Nije Testament van 1524 is proat van t goede platten Duytsche, 

doarmit wordt bedould: volkstoal van dij gain Letien verstoan. Platten Duytsche het doar de betaikenis 
van dudelk, begriepelk, vertraauwd. Mor as Platt ien 17e aiw ien Noord-Duutsland overnomen wordt, 
liekt betaikenis van ‘toal van socioale onderloag’ aal overhand te hemmen. Plat(t) komt pas ien t leste 
dail van 19e aiw ook op as dialectgeogroafische benoamen zunder weerdeoordail. 
 
Oet Schoulmeesterrapporten van 1828  bliekt dat olders dou heur aigen opvattens haren over plat en 
beschoafd. Ien Oostwold, Westerkwartier, zat meester Tjibbe Hessels Jongsma. Hai wol van zien 
dorpsgenoten wel ‘verlichte’ burgers moaken, mor kreeg t mit olders aan stok: ‘Wanneer men de kin-

deren in de school over de welvoegelykheid in gesprekken enz. onderhoudt en aan het verstand tracht 

te brengen, dat men voor kop, bek enz. en dergelyke woorden en uitdrukkingen, beter hoofd, mond be-

zigt, dan geven zy ten antwoord, dat zy zulks op school, zoo de Meester dit verkiest, wel willen in acht 

nemen, maar daar over in huis worden uitgelagchen; terwijl hun dan tevens door hunne ouders wordt 

toegevoegd: “Dat huift kuster jim nyt ien te stupen. Wi bin zoo geleerd nyt.’ 

 

Ien t Nederlands tijdschrift voor psychologie (2015) ston dit over t dialect: ‘Twee auteurs, Heijmer en 

Vonk, hebben 60 mensen laten luisteren naar een Nederlandse tekst die door diezelfde spreker ook 

uitgesproken is in een dialect, t.w. Amsterdams, Haags, Limburgs en Twents. Belangrijkste oordeel: de 

spreker van het ABN komt capabeler, competenter over, maar als diezelfde spreker dialect spreekt dan 

klinkt deze dommer. Daar staat tegenover dat het dialect meer warmte en gemeenschapszin uitstraalt, 

de ABN-spreker is humeuriger en saaier.’ 
 
Ien 1975 zong Nederlandse zanger Alexander Curly ien quasi-streektoal  : 
    

‘Guus, kom naar huus, want de koeien staan op springen. 

De varkens motten vreten en 't hooi mot van ’t land. 

Guus, kom naar huus, want daar beuren rare dingen. 

Dit kan toch zo niet doorgaan Guus, wat is er aan de hand.’ 

 

Op n streektoaldag mottjede toalkundege Harrie Scholtmeijer over dij tekst: ‘Curly’s lied Guus, kom 

naar huus is zó plat en geeft blijk van zó’n geweldige minachting voor de streektaal, dat de Nederland-
se beschaving vanwege zijn lied even helemaal door de bodem zakte.’  
 
Jan Sleumer 
________________ 

    2 (P.Th.F.M. Boekholt/J. van der Kooi (red.): Spiegel van Groningen. (Gron. Hist. Reeks 1996). 

    3 Alexander Curly: Guus kom naar huus: https://www.youtube.com/watch?v=OUCbhznOGYk 
 
 
 
 
 
 
 
 

t Komt wol weer 

zee ze 

t komt wol weer 

leufstoe t? 

 

Hanne Wilzing 
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Jodium en zulverpepier op woensnoen 
 

Woensdag 1 maai 2019. Òfschaaid van d’haalfschaaid van de week, 
dus woensnoen. Dag van de Aarbaid. Aarbaid? Der is ja gain aarbaid 
meer veur elk. Loat ons kieken noar zundag vief maai! Mit n oranjefranje 
sjerp om, liek as ien 1945. Hoezee. Gedenkdag veur verlaifde Grunne-
ger wichter dij op woensdagoavend de maple leaf in kop haren, woar-
deur canapeedees nog meer vechtlust kreeg. n Poar joar veur dij tied, 
op zotterdag 29 juni 1940, kwam zetboas uut Den Hoag noar Stad. n 
Duutse militaire kepel op Grode Maart speulde auf Befehl marsen ien 
zes-en-kwarts-moat.  
Poar doagen loater kregen ‘movvenmaaiden’ n nuigen veur n 
woensnoenmoal op t Scholtenshuus. Vraauwlu haren doar schik op de 
sofa mit bezetters dij doarnoa loom as lama’s deelvuilen. Wehrmachtelo-
zen! 
Hou kon t zo wied komen? Colijn zee ien 1936: 'Gaat U rustig slapen, de 
regeering waakt over U.' 
Joa, mor dou Duutsers n poar joar loater hierhèn raaisden, ruip verroa-
der Mussert vanòf zien muur in Lunteren: ‘Houzee kameraden’.  

Ons regeren vloog noar Engeland. En Wilhel(din)mientje ruip noa heur ‘woensnoenmoal’ in Stratton 
House Londen veur Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland, op tou verzet: 'Landgenoten, Hoe-
zee!' Radio zat verstopt onder de vlouer. Gaf zai zug wel rekenschop van de gevoaren veur de landge-
noten? Houzo, Hoezee? Roar mor woar,  zukke lu kwamen wel mit heur pokkel op n sokkel… 
Noa d’oorlog was der n mengelmous van Canadutchkes en Niedermofkes. Benoam de lestnuimden 
kwam dat duur te stoan. Naargens schuld aan, mor levenslaank mozzen zai t verleden votstoppen, uut 
schoamte, omreden dat dikke vingers heur noawezen: ‘verroaders.’ Kinder van de nota. Niks ien de re-
ken. Nait veul soeps. Ook ver noadat de verwekkers weerom wazzen, kregen noazoaten n L-taiken (van 
Landverroaders) te droagen. Nait zichtboar op jaas zo as de J ien bezettenstied veurschreven was veur 
Jeuden, mor n grof smoezereg soort: 'Dij en dij wazzen onnure Houzee NSB-ers.' 
Op schoul kregen wie noa d’oorlog te heuren: dit nooit weer. Kraanten en bouken schreven over stoere 
verzetsstrieders. Mor de 'moatschoppij van gewelddoadeghaid' was nog aal aan loop. Ien Korea en ien 
Nederlandsch-Indië kwammen nog veul soldoaten en börgers om haals. Suezkenoal kwam ien t nijs en 
de Russen wazzen ien 1956 inains aan t kamperen ien Hongarije.  
Om onènde onder t volk veur te wezen, stuurde kamnet Drees noar elk adres n boukje mit handzoame 
tips over weerboarhaid bie n kernaanval. n Schier bericht tiedens t woensnoenmoal. t Mainst vuil op dat 
je din t beste onder keldertrap(?) schoelen konden. Ien zo’n gevaal mos je zulverpepier op roamen en 
deuren plakken tegen fall out, smirreg rötzooi dat löskwam noa t ontplovven van n kernbom. Ien steden 
wazzen ook wel schoelkelders, ston derbie. Mien voader zee dou: 'En ien t loug din? Hou denken zai 
wel ien Den Hoag? Gounent binnen deur onderwies overwies worden en doardeur aigenwies.' Om te 
ontholden! Olders, dij WOII mitmoakt haren, werren deur zo’n boukje hail onrusteg. Der was votdoalek 
reuring ien t loug, lu reerden dat heur kienderkes dommee zo’n ramp nait overleven zollen.  
Denkt regeren Rutte net zo sloaperg as Colijn? Veureg joar zollen hier jodiumtebletten toustuurd wor-
den, omreden dat wie binnen n stroal van honderd km van n Duutse kerncentroale wonen. En pakjes 
jodiumtebletten hebben n oranje opdruk, main ik … touvaal? Wèl denkt dat schoelen onder keldertrap 
nut het? Of zulverpepier veur de roamen? Binnenhoflu uut de fracties zeden op Facebook: 'Kin niks ge-
beuren ien Grunnen, doar zit zoveul zolt ien de grond(?)' Mainen ze dat? En dat van volksvertegenwoor-
degers! Dat mouten ze nait lappen ien Kiel-Windeweer en Börkomnij. Wat mot je mit jodiumtebletten 
tegen reketten? Niks/ en zeker nait nou bliekt dat distributie van dizze tebletten ook nog aal nait voldut! 
Ligt zeker ook aan de pharmaffia. Om licht te kriegen op t Binnenhof mout t zulverpepier veur de 
roamen vothoald worden, as der dommee renevoatsie komt. Kost mor n haalf miljard euro (zol dat mit 
crowdfunding bie nkander schrapt worden?) …  
Mouten wie meneer de premier leuven, liek as vrouger menister Colijn? Rusteg sloapen goan? Ien de 
tied van Colijn wazzen der luchtwacht-uutkiektorens. Zag je vijand aankomen. Dij loerangels binnen nou 
mainst sleupt … denken wie. Ik denk dat zai omsmolten binnen veur aal dij grode wiendmeulens. Wie-
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ken zitten vol camera’s en òflusterspul. Dij zain en heuren ons dag en nacht, t haile joar deur. n Predukt 
van Facebook, main ik! Zollen wie n oorlog doarmit winnen? k Bin nait zo goudgeleuveg, mor as k aal 
dij rötteghaid heur vandoag de dag ... Meschain kinnen Twijde Koamerlu zunder zulverpepier veur t 
roam nog wat helder denken, as zai lepeln ien n stoatsbetoalde woensnoenmoal (mit crowdfunding-

pudding)! 
 
Gerhard P.J. Jansema 
 
 

 
In supermaart 
 

Ik woog mien peren in supermaart. Ik haar al twieveld tussen Doyen-
nes of Conferences, mor toch veur eerste kozen. Bie weegschoale 
mös ik deur n keuzemenu. Best stoer. Mor k was op dreef, sluig 
‘gruinte’ over en drukde gliek t knopke van ‘fruit’ in. Mor doar kön ik 
bie P gain ploatje van ‘peren’ vinnen. Wol perziken en proemen.  
Dou zag ik dat der n apaart menuutje van ‘peren’ was. Achter mie 
begunde aine te poesten en n beetje te grommen. Kön mie dat non 
verschelen. Ik was der ja sikkom. En mit n triomfantelk geboar en 
loos um mie tou kiekend – ik vuilde mie even Mr. Bean – drukde ik op 
ploatje van Doyenne peren en dou op ‘bon’. Ik huil puutje even um-
hoog en drukde professioneel t priesstickertje der op. Vraauw achter 
mie stön sikkom op mien hakken. Ik keek heur aan en nikte ‘tou mor 

heur’, mor oet heur wat kolle ogen kwam gain weerwaark. 
Ik luip deur en scoorde nog n deuske kastanjechampigonnen, creme fraiche en wat siepels. Ik mös ko-
ken dizze raaize en haar bedocht dat t pasta wodden zol. Mien vaste specialiteit. 
Dou ik bie kovvie was, stön vraauw van peren veur mie: ‘Woarum hebben ie mien karretje mitnomen?’  
Ik keek ais goud in t karretje en zag dat er n vrumde madde in stön. ‘O, maal ja, mor t mainste wat er in 
lig, is van mie,’  pebaaierde ik.  
‘Joa, mor t is mien karretje,’ zee ze stief en keek mie aan mit heur kolle ogen. 
‘Nou loatve den mor uitzuiken wat van joe is en wat van mie. En den zuiken we mien karretje op’.  
‘Nee,’ zee vraauw ‘nich wíe zuiken …. mor jóe zuiken joen karretje op’.   
Ik keek heur lagend aan, mor t wui nich deu. Ik luip weerom noar zuvelòfdailen en ruip: ‘Goud mevrouw, 
ik goa mien karretje zuiken,’ en nittjede der achteraan: ‘Karretje, karretje woar bistoe, kom mor laiverd.’ 
Vraauw gromde achter mie. 
t Was mor even biegoan of ik haar um vonnen.  
Vraauw kwam achter mie aan en zai zedde mien spullen trugge. ‘Dit is van joe, dut mie,’ zee ze, ‘of heb-
ben je ook nog wat in mien tazze doan?’ zee ze stoensk. ‘Nee heur, ik heb niks in joen tazze doan en ik 
heb t er ook niks oethoald’.  
Even loater stön ik bie kassa. Ik scande nog even d'andere riegen of ik mien winkel-vriendin zag, mor dij 
was naargens te bekennen.  
Winkeljuffrouw was nich ain van de dunsten, mor wol slim vrolek. Zai laagde tegen mie en groede huil 
vlugge. Dou ik boudel in madde dee, heurde ik dat ze de hik haar. Ik luip mit kop noar benden noar heur 
tou en ruip inains: ‘BOEH’. Zai schrok. Wie keken nander òfwachtend aan en dou zee ze: ‘Mor hik is 
over.’ Wie laagden en aander lu in riege ook.  
'Joa,' zee vraauw achter mie: 'kinnen ook oam inhollen en den aan n wit peerd dinken.' 
‘Joa, tien minuten oam inhollen, zeker,’ zee t wichtje van kassa. Weer lagen.  
Och, dochde ik, was mien vriendin van t karretje der nou ook mor bie, den zol dij ook lol hebben en zol 
alles weer goud kommen. Mor t wui gain kerstfeest dizze keer. Bie t weggoan groede ik kassajuffrouw 
nog even. ‘Joa, ie ook nog n mooie dag.’ 
Ik bleef even stoan en keek heur òfwachtend aan. ‘Hik’ heurde ik. 
 
Hanne Wilzing 
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t Ekkelmannechie 
 
Hai wui geboren op n mooie zummermörgen. De daauwdruppels lagen 
op de bloaden. n Zunnestroal roakte n druppel. Doarbinnen dij druppel 
gebeurde wat. Plotseling ston der n hail klaain mannechie. Hai was laif 
en zaacht. Zien ogen stroalden van de zun, dij haar hom wakker kust. 
Zien hoaren blonken in t golden licht en n gruine mantel van ekkelblad 
bedekte zien ekkelrond liggoam en op zien rugge wazzen goazen vleu-
geltjes te zain. 
Dit was n huil biezundere mörgen. t Was n hail biezundere dag. De ge-
boorte van t Ekkelmannechie. t Was zo belangriek, omdat hai veur hail 
veul minsen tot zegen dainen zol en dat doardeur de wereld blieder, 
daiper, mooier worden zol en dat de minsen dichter bie mekoar leven 
zollen. 
 
t Was nog donker boeten. De tv ston aan, mor Linda keek nait noar dij 

vroleke beelden. Zai vuilde zoch hail verdraiteg. Ze was allinneg. Pabbe was al noar zien waark en 
moeke en heur zussie sluipen nog. Plotseling ontloadde zich heur verdrait in haide troanen. Ze vuilde 
zuk zo allinneg. Ook mos ze denken aan heur oma dij der nait meer was. Heur verdrait was groot. Snik-
kend lag ze op de grond. t Duurde n haile tied. Inains haar ze t gevuil dat ze nait meer allinneg in de ko-
amer was. Zie opende heur ogen en docht n dreumbeeld te zain. t Was n hail klein mannechie dat op 
woater dreef. Ze begreep dat t deur heur troanen kwam. Toch vruig ze: 'Wèl bistoe?' 
t Klaaine kereltje nikte heur vrundelk tou, moar zee nog niks. Opnij begon Linda te schraaien. t Leek wel 
as of t verdrait, de duusternis, t ellendege gevuil binnen in heur aal minder wui naarmoate ze schraaide 
en schraaide. Òf en tou keek ze even op. Heur gast was nog aal bie heur. Met vrundelke blik nikte hai 
heur weer tou. Kieken noar hom gaf heur n vaaileg gevuil. t Schraaien begon vannijs. Veur Linda vuilde 
t as of hai heur toustemmen gaf, dat ze schraaien mog totdat heur verdrait vot was. Ze vuilde zoch aal 
lichter en blieder worden. Ze dreugde haar troanen en keek om zoch tou. t Was nait meer zo donker. 
Deur de gerdienen hìn kon ze zain dat t boeten lichter wui. t Mannechie zat nog aal bie heur. 
Opnij vruig ze: 'Wèl bistoe?' 
t Manneke fladderde mit zien klaaine vleugeltjes en kwam op heur schoot zitten. 'Ik bin t Ekkelmanne-
chie.' 
'Hou komst doe din hier?' vruig Linda. 
'Ik bin geboren uut de mörgendaauw en n zunnestroal.' 
'Wat komst doun?' 
'Wat dinkst? Wat vuildest tounst zagst dat k bie die was?' 
'Ik vuilde me nait meer zo allinneg.' 
'In de wereld vuilen veul minsen zich allinneg. Doarom bin ik kommen om ze te vertellen dat t allinneg 
moar n gevuil is. Veul minsen hebben verdrait, moar proaten der laiver nait over. Ik goa de minsen ver-
tellen dat verdrait hailendaal nait aarg is. Minsen binnen n onderdail van de netuur. In de netuur is t ook 
nait aal doagen zunneschien. Sums störmt en waait t. Sums is der n verschrikkelke regenbuie. Loater 
schient toch altied weer de zunne. t Kin sums laank duren, sums is der veul wat de netuur ontloaden 
mout, moar loater schient de zunne ook weer. Zo is t ook met minsen. Minsen schraaien nait allineg 
omdat t apmoal zo verschrikkelk, is mor om t vervelende, t verdrait, de ainzoamheid, dij vervelende ge-
vuilens kwiet te roaken. Waist waaromst zo schraaien most?' 
'Ik vuilde mie zo allinneg en mien opoe is dood.' Linda heur ogen wuien vannijs nat. 'Is t din goud om te 
schraaien?' vruig Linda. 
'Ja, doar is niks mis mit. t Is juust goud om doardeur dat röttege gevuil kwiet te worden.' 
'Mor grode minsen zeggen altied dat je flink wezen mouten en nait schraaien.' 
'Dat komt allinneg omdat dat heur dat vrouger, dou zai nog kinder waren, ook leerd is. Ik kom de minsen 
vertellen dat ze weer terug goan kinnen noar de netuur. Schraaien, lagen, soms bibber je van angst of 
kolle. Nait dat dij angst en dij kolle zo aarg binnen, mor om t kwiet te roaken, bibber je om de spieren zo 
waarm meugelk te kriegen en te holden.' 
De zunne was nou hailendal opkommen. t Zaachte golden licht scheen deur de gerdienen. Boven heur-
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de Linda dat heur moeke en zussie wakker wassen. Ze vuilde zich bliede, tevree en opgelucht. Ze keek 
noar t Ekkelmannechie en ze wos dat heur leven der van nou òf aan aans uutzain zol. Veurzichteg 
streek hai mit zien vleugeltjes laangs heur gezicht en op n zunnestroal, dij deur de kier van t gerdien 
noar binnen vuil, verdween hai mit n daipe boegen. Linda begon vol moud aan heur nije dag. 
 
Jil Wildenga 

 

 


