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Slim körte verhoaltjesSlim körte verhoaltjesSlim körte verhoaltjesSlim körte verhoaltjes    

    

    

    

    
Kon minder 
 
Buren binnen ophokt, zo as zai zulf zeggen. Deur keronoa het regeren ales op slöt doan. Buren hebben 
pest ien dat zai nait vot kinnen. t Binnen veulraaizegers en laifst nait thoes. Haitied aan votgoan,  
votwezen of thoeskommen. Zai konden t beter rusteger aan doun, vienden wie. Buurman haar al twij 
moal ien zaikenhoes legen mit haart en zai haar ook mankementen. Nou binnen zai drij moand thoes 
west en verdold, t is heur aan te zain. Zai binnen ien rust kommen en vuilen heur fit en gezond. 
Keronoa n ramp? Kon minder veur buren! 
 
Nane van der Molen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraauw was veur daarde moal heur DigiD vergeten. 
Zeun haar heur al ais holpen en was der nou zat van. Hai begreep nait dat ze olle gebrukersnoamen 
bewoard haar, mit wachtwoorden derbie.  
t Olle papier kwam der bie. Noa drij moal ging t verkeerd. Ze mos n haalf uur wachten. Aanderdoags 
mor wieder. Herstelcode kwam via mail. Ze zag 5 veur n Z aan, t ging weer mis. 
Din mor n nij wachtwoord bedenken. 1 Klaaine letter, wat symbooltoetsen en veul heufdletters. Tillefoon 
gaf n code van 6 sievers deur. Binnen t haalf uur was t kloar.  
 
Kunny Luchtenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rap verdaind 
 
Hou wor je miljonair … Gebroek moaken van t coronavirus? Kin! Deur joe as christen veur te doun en 
'kammeroaden' dij mitspeulen. Negen miljoun 'verdainen' aan rommel is nait elk geven. Syvert wel! Mor 
wat t woord 'christelk' inholdt, het e gain keze van eten. 
 
Klaas van Zonneveld 
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De Slimste Mens 
 
Ien studio housten kandidoaten noa wat prakkezaaiern heur oplözzens monkelnd op, terwiel dat zai 
thoes smui t aine noa t aander goie antwoord geft.   
‘Het scheikundige element voor goud?’ ‘AU!’ 
‘De eerste vrouwelijke minister van Nederland?’ ‘Marga Klompé!’ 
'Nachtschoade!' 
'Sepia!' 
'Van Persie!' 
'Eufemisme!' 
'De vrede van Münster, 1648!' 
'Slutertied!' 
'Alexandre Dumas!' 
'Papaver!' 
'De ramp mit de Hindenburg!' 
 
Hai zit noast heur op baank en speult swiegend mit zien telefoon. Noa n serie van elf vroagen hoapert 
heur paroate kennis. Op de vroag: 'hoe wordt de rosse buurt in Hamburg genoemd?', blift zai stil en ropt 
hai rezeluut: 'Reeperbahn, duhu.' 
 
Ingeborg Nienhuis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beder lezen! 
 

Eefkes n proatje mit vraauw Steevaast:  'Moi, veul te koop hier, ik zug wel 35 Te Koop-borden in  
stroat.' 
'Joa, lu baiden over vroagpries hèn … binnen nait wies in kop.' 
'Hou dat zo? ' 
'Nou, k woon hier al 47 joar goud.' 
'Oh … eh … mor woarom hebben joe din n Te Koop-bord in toen?' 
'Ik? Kin je nait lezen?' 
'Eh … oh wacht … der staait: Ge Koop.' 
'Juust!' 
'Mor … mor … woarom staait der Verkocht op?' 
'Oh joa? Beder lezen!' 
'Eh … oh, der staait: Verknocht.’ 
'Zo is t mor net … moi.' 
  
Gerhard P.J. Jansema 
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Toalenwonder. 
 

 Klaaindochter, zeuven joar, is met heur olders op vekansie in t  
 boetenlaand. Op de camping is veul vertier veur kinder. Speulender- 
 wies worden der zo wat kontakten lègd mit leeftiedgenoten. Dat dij  
 soms n aandere toal spreken, liekt gain perbleem veur heur te wezen.  
 Desnoods worden handen en vouten gebruukt.  t Is eerst even  
 òftasten, mor even loater liekt t of ze mekoar al joaren kennen.  
 t Is vanzulf wel zoak om joezulf goud te verkopen en zain te loaten  
 dat je goud bie de tied binnen. Dat vindt klaaindochter ook.  

Zie begunt: ‘Can you Justin Bieber?……...I can him’. 
 
Henk de Weerd 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

Even uutpoesten 
 

 Zai zitten op n baankje en kieken noar alles dat veurbiekomt. ‘Wilst  
 nog n broodje?’ vragt zai de man en mit holdt zai hom heur tazze  
 veur. 
 Hai schudkopt: ‘Nee, k huif nait.’ 
 ‘Tou mor. Gebakken aai is lekker.’ 
 ‘k Huif nait meer,’ zegt e. 
 Lopt n fien, lutje wicht heur kaande uut. n Invalen snoetje en spier 
 wit. t Hoar as taauw in toeze. t Wichtje is schoamel aantrokken en  
 lopt op blode vouten. As zai veurbie t baankje is, zegt hai en kikt t 

kind noa: ‘k Las lestdoags, dat aine op de twaalf kinder in Nederlaand opgruit in aarmoude. Wilst toch 
nait leuven dat zokswat in 2021 hier nog veurkomt?’  
‘k Wait woarst noar tou wilst,’ zegt de vraauw noast hom. ‘Meschien haar dat kind wel hail groag mien 
broodje mit gebakken aai hebben wild. Den haar k teminnent aine bliede moakt …’ 
  ‘... Och.’ Zien gezichte betrekt. ‘Meschien wel.’ 
‘Waist wat t mit die is,’ zegt de vraauw. ‘Doe bist overgevuileg en veuls te meedliedeg. n Aander redt 
zok beter as doe denkst. Vleden weke op dat feestje van Kim en Maarten zaten wie boetendeure. 
Kwam der inainen n hond aanzetten en ging liek veur die stoan. Wolst net n hap nemen van dien ge-
vulde koek. t Daaier keek die aan mit n poar grode, smekende ogen en doe, dikke odde, haarst smoak 
direkt van dien koek òf. Maindest dat t daaier omkwam van d’honger. Wie leven in n riek laand, mien 
jong. Vergeleken bie aal dij vèrre, vrumde streken woar ze echt van aarmou te lieden hebben, maggen 
wie ons haanden ale doage stief dichtkniepen.’ 
‘Wat hest aal te kommersietsen? Goa van mie òf en loat die schaaiden, as ik die t nait meer noar t zin 
moaken kin.’ 
'Ik kiek wel uut. Net nou k n beetje aan die wènd bin, zeker.’ 
Hai wist zok t klamme zwait in ain vlakke haandbewegen van t veurheufd. 
'Kom, in de bainen. Wie pakken ons fietsen en goan verder,’ stelt de vraauw veur. 
‘Joaren hebben wie autoreden mit ons baaident en wie raaisden hail Europa deur,’ zegt e, 'en nou? 
Nou mouten we fietsen, op ons leeftied.’ 
‘Wees bliede dat ons gezondhaid ons nog nait hailemoal in de steek loaten het,’ is t antwoord. 
‘Bovendat, zugst op fietse veul meer van de netuur as dast der in auto mit n gaang veurbiescheurst. 
Bewegen holdt n mins vereg.’ 
‘Doe pratst net zo laank tot k die geliek geef, hè.’ Brekt n fletse glimlaach bie hom deur. Even loater 
fietsen zai mit heur twijbaaident vris van zin langs kaampen gruinlaand en langs korenvelden in volle 
blui. Waait n zaachte zummerwind, aans haar t ondroagelk hait west en zeker gain weer veur n fiets-
tochtje op dizze zundagmiddag. 
 
Henk Puister 
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Stil ien dörp 
 
t Was stil ien dörp. Bloots n liekwoagen was te heuren. Doarachter laipen domie, Hinderk, Geert en n 
poar aander lu. t Regende wat en vanoet roamen keken dörpsbewoners tou. Zai wozzen wel derien lag, 
en woar der hinbrocht worren zol. Begroafploats lag krekt boeten dörp.  
n Klaaine week leden was der ien grode bos vonnen worren. Waarkelk groot was dizzent nait, moar 
veur lu ien dörp wel. Gain minsk wos wat zuk doar òfspeuld haar. Gain moord, gain doodslag, meschain 
n haartstilstaand? Troanen wazzen ien dörp nait aan loop goan. Ongelaifd was der doar. Hai was n 
vrumde, en dat was der veur heur immer en aaltied bleven. Gain lid van braandweer, meziek- of zang-
verainen en voutbalklub. Ien kerk kwam der nooit nait, moar bie Hinderk, Geert en bie domie wat minner 
kwam der op bezuik.  
Aan ende van dörp, noast vraauw Maier, haar der woond. Zai wozzen, dat der op kezienenfebriek boe-
ten dörp waarkt haar. Veul meer ook nait. Joa, dat der gain vraauw haar. 
Noadat zien hingoan ien dörp bekind worren was, wer der van ales reudeld. Op stroat, ien supermaart, 
op stoatsion, bie bushokje, ien hotel Bie Meulenkaamp en netuurlek ien hoezen van dörp. t Mainst wer 
der proat over verhoal van vraauw Maier. n Ol wicht mit n boudel katten. Ien dörp wer zai wel hekse 
nuimd.  
Nait te geleuven, wat der zo op wereld heergoan kon. Vraauw Maier haar wel ains wat over heur noaber 
verteld. Hai haar voak ien grode bos onnerwegens west, en doar haar hai mit bomen keuveld. Dat haar 
joa nait normoal west. Zai haar nait zegd, dat zai dat ook doan haar. Wat der maank dij baaiden heer-
goan was, haar gainent vertellen kind.  
  

 Ien dij naacht was der bliksem, dunner en ook nog n hail dikke störm  
 over dörp en grode bos goan. Smörns vro haar t weer rusteg west.  
 Hai wol, veur noar t waark goan, grode bos nog bekieken Dat haar der 
 aan zien boas per tillefoon deurgeven, en dat der wat loater op waark  
 kommen zol.  
 As der ien bos aankommen was, haar der veule bomen pladde liggen  
 zain. Hai haar doarover veul verdrait kregen. Totoal haalfwies was der  
 deur bos hinneweer goan. Of der vraauw Maier ien bos trovven haar? 

Wèl zol dat zeggen kinnen. Zulfde dag was der nait ien febriek verschenen. 
 
n Hail tied loater was der ien bos, bie n dikke en machtege boom vonnen worrren. Doarnoa was ien 
dörp al gaauwachteg bekind worren, dat vraauw Maier der nait meer was. Gainent haar doarover wat 
vertellen kind. Vot was zai. Lu dochden, dat zai wel op femiliebezuik weden zol. 
Der wer ien dörp n boudel reudeld. Op stroat, ien supermaart, op stoatsion, bie bushokje, ien hotel Bie 
Meulenkaamp en netuurlek ien hoezen van dörp.  
Veul te laanke laipen katten van vraauw Maier boeten rond. Dou Geert dat mitkregen haar, wos der  
doarveur n oplözzen. Hai ging noar Hinderk tou en noa n dikke omhaalzen zee der: 'Waiste, dat dij kat-
ten van vraauw Maier boeten rondlopen? Wie kinnen dij daaiern doch nait verhongern loaten. Zai binnen 
ook deur God schoapen. Wie mouten heur helpen. Kinste nait veur heur zörgen? k Heb t drok. Koop 
vegoanistische vouer, en vergeet gain bèltjes en lint mit te nemen. Dou dizzent katten om, zodat zai 
gain vogeltjes vangen kinnen. Hinderk t komt wel goud. Immer en aaltied geleuven en ver-traauwen ien 
God.' 
Hinderk wol dat geerne doun. Zai keken nkander aan. Heur ogen glinsterden en heur laifde veurnkander 
sprak deroet. 
 

Folkert Sierts 
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Terras Café The Magpie 
 

Twij jongkerels dij vlak noa nkander houk om steveln, aalbaaid mit ale aandacht 
veur t mobieltje, nait veur stroat. 
Azioatische man mit droadjeshoar en spillepootjes (drugs?), dij mie wat vragt.  
Verstoa ik nait, dus schud ik geliek mor nee. Hai sprekt n veurbieganger aan. Dij 
nemt de tied, vragt vrundelk wat. Ze steken noflek noast nkander zebrapad over. 
Veur boetenwereld asof ze bie nkander heuren. Lopen op supermaart Deen aan. 
Azioatische man komt allain terug mit n deus mit gebakjes of zukswat. Hai wil ze 
mit elkenain dailen, mor gainain wil wat. 
Kat stekt bunzelachteg stroat over, lopt onder n auto deur, mit ale aandacht veur 
stroat. 
Proatje mit vraauw van ca. 40, twij toaveltjes van mie vandoan. Zai telt ale doagen 

òf. Over 30 doagen gaait ze veur altied emigreren noar Dubai. Doar is t apmoal veul beter as hier. Hier 
mon je n oplaaiden van 4 joar veur moakeloar doun, doar mor van 4 doagen en n stage. Ze nemen doar 
geern westerse mensen aan. 70% is expat. Vraauwlu magen doar gewoon auto rieden. Magen allain 
nait doetjen op stroat. 
Jonge moeke stekt zebrapad over mit n leutje wichtje dij midden op t zebrapad gewoon n beetje mit 
heur springen wil. Net as veur jonge katten of honden is alles om te speulen. Zonet nog n jonkje dij 
overaal op drukt doar mor n knopke of n toets op zit, bevubbeld parkeermeters. 
Jonge vraauw ien grote gruine stationcar ridt zowat n fietser aan. Dij scheldt. Jonge vraauw kikt kwoad 
trug. As fietser vot is, schait autobestuurster mit n schok te haard veuroet. Koppeling te rap omhoog? 
Houveul ‘hoast-ongelukken’ zollen der per dag gebeuren? 
t Wordt aal stiller ien miezulf, asof ik n laange massage had heb.  
Twij pilsjes is wel weer genog. Pin zachtjes bie Ariela òf: € 6,40. Bioskoop is duurder. 
 
Jan Sleumer 
 
 

 

Doodtij 
 
Marifoons knittern n rousteg geluud; 
duvelse stemmen oet buken van spoukschepen. 
 
Kotters liggen aan daam. 
Knopen om poaltjes ogen Gordioans 
‘keuneg van zeeën’ – n vraide kuur. 
 
Vlageschip is soeterg; toplicht mor schien. 
Machinekoamer mist elk likje eulie sunt `69. 
 
Stilleghaid overstemt t proaten op leugenbaank bezied; 
ol schippers binnen t snakken muid. 
 
Vloot n fata morgana ien flaren dook  
n armada op zuit wotter bie doodtij. 
 
 
Pim de Noues 
(oet de bundel Zulfkaant, 2018) 
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Klaain gedichtje 
 
Wast doe hest dat heb ik nait 
Is n haile andere wereld 
Wat ik heb dat hest doe nait 
Is n haile andere wereld 
Mor kin wie doar boetenom 
Mekoar vinden 
Respecteren in ons 
Menselkhaid 
In wel doe bist 
En wast doe vuilst 
En aansom 
Gewoon in doagelkse dingen 
In n bloum dij bluit 
In t gras dat gruit 
In d'eenden dij kwaken 
In de zachte regen 
Of in de zunneschien 
Mens op dizze oarde 
Nait meer en nait minder 
Zo wil ik die zain. 
 
Lineke Mooibroek 
 
 

 

De hamster 

 

Laang, laang leden raaisden wie mit regelmoat noar stad tou, leujong en ik. Hai mos noar kinderarts, 
want hai haar slim last van zien lonkjes. Aiweg verkollen, bronchitis, kuurtjes, ie waiten t wel.  
Leu jong was vereg genog, doar nait van. Veul fantasie haar e. Hai wos van dij bezuiken altied wat  
biezunders te moaken en dokter dee der geernt aan mit. Zo verstopte hai zuk achter gerdien, zien  
blode voutjes staken der onner oet. Doar zat ik allain te wachten, dou dokter binnen kwam. Woar jong 
wel was, vroug dokter zuk òf, onderwiel dat hai noar blode voutjes keek. 'Nou,' zee ik, 'hai is diskeer 
toes bleven, joe mouten t mit mie doun.' Jong kwam triomfantelk achter gerdien vot. 
Hai was stoapelwies mit dokter. Hai zee tegen hom, dat hai hom wel helpen wol, dou hai weer aankled 
was. 'Oh da's goud,' zee dokter, 'din vroagen ze: deur wèl bist holpen? Deur dij dokter mit dij gruine 
broek of dij mit dij broene?' 
'Och,' zee jong, 'as t zover is, wil mien moeke joe ook wel n gruine moaken, heur.' 
 
Wie waren onnerwegens noar t zaikenhoes. Doar was ik bleven noa dizze laange inlaaiden. Op hoofd-
stoatsion gingen wie even in kiosk aan. Jong dook in ainen noar beneden, pakte wat van grond en muik 
dat e votkwam. Ik der achteraan. Op mien vroag wat hai doar haar, mos ik hom eerst beloven dat hai 
hom hollen mog. In de kom van twij jongenshanden zat n hamster. Vonnen in kiosk. Wie weerom, vroa-
gen of ain hom miste. Nee dus. Wer n deus teveurschien hoald, aan bovenkant open en doar kwam 
hamster in. Op noar t zaikenhoes. In wacht- en spreekkoamer en elke keer t verhoal oet de  
douken doun. 
Noatied mit traain noar hoes en hamster kreeg n verblief. Elke oavend mog hai der oet en vertoonde 
zien kunstjes dij hom mit veul geduld leerd waren. 
Jong, dij nou groot is, vertelde mie t vannommerdag. Hamster zien noam was Pieter. 
 
Lineke Mooibroek 
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Kop en haanden nooit zoaleghaid beloofd 
 
Zai het mie nait bloots 
veur de poelegrap en d'oardeghaid 
op dizze onbestendege wereld zet - 
schoof mie n bak op schoot 
vol spruten: 'Doppen!' 
Dou boas mie aan kaande veegde 
zat k nooit met lege haanden thuus 
nooit mit n lege kop. 
Kwamen aaltied woorden in mie op. 
Dichten wil t beste 
ast die nutteg moaken kinst. 
 
 

Slakkie 
 
Bewoog n noaktslakke in mien toen. 
Baistje was op zuik noar zien huus. 
Daip in de nacht was e pas thuus. 
Mit bier vouerde ik hom doen. 
 
Henk Puister 
 

________________ 

 

 

 

 

 

Kiend van de nacht 
 
t Laifste van ales 
Schoekel ik tegen 
De nacht aan 
 
t Donker, 
t Duuster 
Dat as n deken 
Over mie hèn vaalt, 
 
t Toerloos boezen van e wiend, 
t Aiweg roezen 
Van bloaden 
En takken, 
 
Rust! 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Troost 
 
Troost veur daklozen 
Komt nooit te veurschien 
Ien de hoedoanegheid van n woning, 
Mor uut de mond van zwaarvers. 
 
(Vrij noar Judith Herzberg) 
 

Bert Weggemans 
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Boas boven boas 
(noar n foabel van Aesopus) 
 
Waalneut en appel haren roezie over vroag wèl of mooiste van heur baaident was. Ging der orreg om 
heer. Dou kwam stem van brommelstroek vanoet heeg achter waalneut en appel. Hail aigenwies klonk 
t: ‘Willen ie wel ais opholden mit joen gesnak hou mooi of ie binnen doar ik bie bin. As ie mie zain wait 
ie ja votdoadelk wel of t mooiste is.’ 
 
Der is aaltied boas boven boas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Ezel, vos en laiw 
(noar n foabel van Aesopus) 
 
Ezel en vos sloten n overainkomst nkander bie te stoan ien tieden van nood en gevoar. Dou gingen 
zai mit heur twijbaaident op jacht. Al gaauw kwamen zai laiw tegen dij ook op jacht was en slim honger 
haar. Vos, dij gevoar votdoadelk deur haar, laip op laiw òf en beloofde hom te helpen ezel te pakken te 
kriegen as laiw hom lopen lait. Laiw gromde dat t goud was. Vos lokte ezel dou noar n stuk omriggeld 
laand tou en sloot domme baist doar op, zeggend dat ezel doar vaaileg was. Dou laiw zaag dat ezel 
nait vot kon, greep hai vos bie zien kladden en vrat dij op zien dooie gemak op. Dag loater ging e noar 
t laand tou en dee zulfde mit ezel. 
 
Ie kinnen ain verroaden en verkopen doar e bie staait! 
 
 
Nane van der Molen 
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Vereg blief mit die loeibontes 
 

‘Ek sal nait riek wor nie, ek sal ja vereg blief.’ Dat zee Vera, n klaain-
dochter van n boerenfemilie van Grunneger stam dij in Ou-Transvaal 
belaand was. Heur opa was end 1890 òfraaisd noar Zuud-Oafrikoa om 
te boeren, mor verzaailde in de Boerenoorlog. n Minne tied, mor noa 
joaren sappeln was t stoadegaan beder worren. Vera het mit heur man 
Steyntjie t boerenbedrief van opa deurzet in t dörpke Vrydom. Boerderij 
haitte Anpak Dij Aarbaaid ontstoan deur de Grunneger toal van opa. Dat 
was verhaspeld mit t Zuud-Oafrikoans; wat klaaiachtege ‘witman’-proat 

zo as eerste regel hierboven. Vera was mit heur Steyntjie in 1956 in de stal van veeholder Bron Gun-
dersmoa hieraargens op  
t Hogelaand. t Was op nuigen van de Nederlaandse Vijholdersbond. Mit n bus vol aandere Zuud-
Oafrikoanse boeren werren zai rondlaaid op Noord-Nederlaandse boerenbedrieven. Gundersmoa luit 
zien beste melkkoien zain en zee: 'Hier kin je riek mit worren.'  
Dat leek Steyntjie wel wat tou, mor Vera luit heur haart mitdenken en zee dus: 'Ek sal nait riek wor 
nie, ek sal ja vereg blief.' Steyntjie haar de kop wel twijmoal zo geern bie ‘riek worren’ en docht n bes-
te bol en drij veerzen van hogelaandster boer aan te kopen. Ainmoal weerom in Vrydom wol hai mit 
die ‘loeibontes’ fokken.  
 
‘Vij van joen boerpladdelaandie dut t aal goud in Suid-Oafrikoa’, schreef Vera twij joar loater aan boer 
Gundersmoa in Noord-Grunnen. ‘Ons tog deur jouw groensavanne vol loeibontes is eibels schier te 
nuim. Baaie dankie doarvir, mor jouw verkoopbol is nait goud boerbesluit gewees nie. Hai is nait deug 
in verdubbelingsaarbaid … joe-waiten-wel.' 
Gundersmoa schreef weerom: ’Klopt, n oske is doar nait vereg mit. Ik zee dou toch dat n besneden 
bol wel gekoper was, mor joen Steyntjie lusterde hail nait.’ 
Zo kreeg Vera woorden mit Steyntjie. 'Jij misboer heef de ballen sjoege van vijholderij. Gounent in 
Vrydom lag jou uut.' 
'Och,' mainde Steyntjie, 't sal aal ja reg kom, zee Kruger. Waist wat … ek sal doar n kafferbuvvelbol 
veur aanskaf.' 
Vera: 'Ons kin toch nait blief hier nie.' 
Ossewa wer doarom volpakt en noa drij dagraaizen vonden ze n stee bie dörpke Welkom. Der ston-
nen n poar gammele hutten, mor Steyntjie vertimmerde boudel aaigenhandeg. De koien luipen in n 
roeme kroal. Zo kwam boertjie op de kloeten en nuimde t stee Mollebonie. 
 
n Joar of wat doarnoa sjeesde n grote jeep t haim op. Boer Bron Gundersmoa. Vera en Steyntjie woz-
zen nait wat ze zagen. Die boertjie van die koolzoadsavannes bie diek in Grunnenlaand. Wat mos dij 
hier? 
'Och, ik mos veur de Vijholdersbond in Bloemfontein wezen en dou wol k hier ook eefkes kieken. En 
ik zai geliek dat joen koien vrijen mit n buvvelbol. Mor eh … buvvels en melkkoien kinnen nait kruusd 
worden.'  
Vera en Steyntjie loerden noar mekoar, mor… loze Vera beraaidde Grunnboer n skottelbraai. 'Hmm 
… lekker,' zee Gundersmoa, 'Ik … eh … as k weer thuus bin, stuur ik joe n beste loeibontebol, din 
bluit hier haandel krekt as in ons Ommelaand.' Vera knipoogde: n goud boerbesluit. 
 
In 2002 traauwde n klaaindochter van Vera mit n klaainzeun van Gundersmoa op t Hogelaand. Zai 
fokken nouedoags vlaaisbuvvels veur de braai mor … riek wor? Nee, de Boerenoorlog van 1900 stekt 
hier de kop op. Dat hait nou Farmers Defence Force; jonge boeren stomen liek op as de Veurtrekkers 
van dou, noar lu dij wel loeibontevlaais eten, mor dij boer t laifst nait zain nie. Hebben zeker nog nooit 
van ‘Apartheid’ heurd. En hul mor denk dat t aal vereg reg kom mit t democroatisme in dizze Oranje 
Vrystaat.  
 
Gerhard P.J. Jansema 
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Jellema  
 
Bie thai-boksschool Jellema 
lopen ze in swaarte klaaier 
nander mit dikke bokshansen  
te haauwgen en òf te dekken 
trappen, belken, stinnen en poesten 
wat gaait der heer 
 
Mor zai mainen t nich kwoad 
 
Loater lees ik Jellema: 
‘Neem in je hand: de plant voor je hem plant 
bevoel de wortels en de wortelaarde’ 
 
(blz. 311 Verzameld werk, C.O. Jellema) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vertroagen 

 
Blonde vraauw op hoge hakken 
lopt niedsk sikkom tien meter  
veur hond oet 
swoare olle labrador komt der 
in lege versnellen achteraan 
kwispelt wat mit steert 
en rokt aan elk poaltje 
as k veurbie fiets 
kik e mie aandachteg aan 
en ik kiek aandachteg weerom 

 

 

Hanne Wilzing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oavend in haarst 
 
dij lutje krimpende wereld 
allerdeegs moane trekt zuk trugge 
 
ik loop in t duuster laans doddernde lindebomen 
dij wiezen mie netgliek de weg 
maank swaarde muren dij nich wieken 
 
mor woaraarns zel der toch wol löcht weden? 
 
den – wied veurbie t verwachten – zai ik  
widde stevels verdwoald opduken oet de nacht 
twij onverwachte bosschoppen van onaaindeghaid 
noadern en holden tree even in 
 
stoef bie nander swiegen we 
zuiken kurend overkaande 
mor sloeken vannijs grondvroage in 
en lopen miedsoam deur 
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n Iesvogel 
 
n Iesvogel in Vraiskelo 
dij was verdwoald en dat kwam zo 
 
aigenlieks worden z'hier nait geboren 
mor dizze haar zien bril verloren 
 
dus hai kuurde Vrais en Low 
doar is vaast wel ies en zo 
 
doarom zaailde hai omdeel 
beneden keek e nog wat scheel 
 
vogel haar hom goud verkeken 
is dou noar t Iesselmeer oetweken 
 
Kunny Luchtenberg 
 
 
 
 
 
 

Vaaier ledders en n haart op n trui 
 
Braidoet ston Adje ien open deur van studìntenkoamer van Ger Beerveld. Zien vouten stonnen op drub-
bel. Hannen rustten tegen deurkezien. Adje nuimde homzulm n haalve slachter. Apmoal gekhaid! Mor 
hai haar mor n haalve oplaaiden veur slachter volgd, haar t apmoal nait verdroagen kind. t Was hom te 
maans worren, te veul slachtòfvaal, bonken en bloud. 
Adje was aan t prakkezaaiern goan: veur wat veur affeer zol hai no aan t leren goan? Doar was hai nog 
nait over oet. Ien tussentied sprokkelde hai sinten bie nkanner mit kerwaaikes. Haar òf en tou n boantje. 
Kreeg sinten van pa en moeke. 
'Moi, hou koms doe hier ien hoes, Adje ...?' klonk t achterdochteg. 
Adje gnivvelde. 'Dien laive schat Greetje het mie ien hoes loaten. k Heb boven die bie heur zeten.' 
Greetje zat n trap hoger as Ger, haar doar heur koamer. 
'Hou dat zo, Greetje mien schat…?' antwoordde Ger, 'loat Jetske dat mor nait heuren. Dij wol mie les-
doags nog smoren …' 
'Smoren…?' zee Adje en wupte wat op tonen. Hai keek zien kammeroad eernsachteg aan. 'k Heb t die 
voaker zegd. k Vien dat doe aaltied van dij apaarde wichter hes Ger! En Greetje wol die doodmoaken?' 
Ger mouk n opmaarken over n minne kienertied. Zukse wichter haren gain spier laifde kind. En dou was 
eefkes stil. 
Ger bo Adje n kopvol kovvie aan. Hai mos mor aan toavel zitten. Mor veurdat Ger noar heur gemain-
schoppelke keuken toulaip keek hai hom aan. 'Doe wais t nog nait, mor mien verkeren mit Jetske is ook 
oet...!' 
Adje trok wit vot en schoof aan toavel. Dij laag vol mit lesmaterioal. Ger laip noar keuken tou. Adje prak-
kezaaierde. Hai keek deur t aigenste roam van dizze koamer noar boeten. Zien ogen dwoalden over t 
reepke grond tussen baaide hoezen. Der laag gescheurd beton op doar roet ienston. 'Dit strookje Stad, 
deur elkenain verloaten,' prakkezaaierde Adje, 'dat is krekt zo verloaten as Jetske heur op dit stuit vui-
len mout …' t Begrootte hom veur t wicht, dij tegen hom aaltied gelieke laif was.  
Zien ogen gingen deur koamer hìn. Doar ston Ger zien bèr. Doar haar dij kloun mit Jetske legen. Wat 
was t hier ainks n zootje! Mor doar op grond, tegen muur aan, ston n hail schier schilderij! Dat kunst-
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waark, mit n robonde kou der op, dij kinde Adje aalderbest. Hai haar t sikkom doezend moal bekeken.   
 Wat wol hai t schilderij geern kopen, aal haar hai nait teveul sinten. Mor Ger 
 wol t nait kwiet. Adje laip der noar tou. Zien vingers streken der mit pelzaai 
 er bie laans. Mor onverwachts ien n woas van onrust kreeg hai zien buus 
 mes. Eefkes lusterde Adje of Ger der aal aankwam. Dou mit n ruk, haard en 
 onverschilleg, ging mes deur douk hìn. 'Dat heb t veur die doan, Jetske!   
 Veur die!' mommelde ol slachtersleerling. 
 Ien n zoes zat hai weer op stoul. Keek noar boeten noar t streepke grond  
 dat zo smaal was as n piepeloag. 
 Doar heurde hai Ger aankommen. Dij hil n bred vaast mit twij mokken vol 
 kovvie. Op schuddeltje lagen meelkoekjes. Òf en tou nammen zai n slokje. 

Boven heur stampte Greetje haard op grond. 
'Joa, joa, doe was bie Greetje,' zee Ger, 'en hes verkeren mit heur?' 
'Nee,' zee Adje, 'wie kommen te zulde dörp oet. k Kin heur van schoul.' Hai versweeg dat zai boven hom 
Jetske berabbeld haren. Mor dat verkeren oet was dat wizzen zai op dat stuit nait. 
Adje begunde over t schilderij te jeuzeln. 'Kins mie dat nait veur n prikje verkopen?' 
'Ophollen!' zee Ger verniend, "k wil dat ding nait kwiet! Dij is van mien opa en opoe west. Dat heb k die 
aal wel tachteg keer zegd!' 
Adje laip noar t schilderij tou en tilde dij op. Hai schrok ter zulm van. 'Mos ais kieken, Ger … der zit n 
dikke lub ien.' Ad hil t kunstwaark veur Ger zien neus. 
t Was of Ger n slag veur zien kop kreeg. Dij lub laip dwaars deur n robonde kou hìn. n Kou dij van zien 
femilie west haar.  
'Nee, no wil k hom nait meer hemmen,' mommelde nepslachter. Zien haart bonkte hom ien ströt. Hai 
zette t schilderij op stee. 
Ger draaide n sigret, knipperde mor aal mit ogen. 
'Doe bis ook zo lomp, Ger,' zee Ad, 'zo roeg!' 
Ger stak sigret op. Achter zien ogen zaag hai opa zien koien stoan. 
t Was even stil. 'Wèl van joe baaident het verkeren oetmoakt?' vroug Adje ien ainen. 
'Dat heb ik doan,' zee Ger zaacht, 'bin tegen n aner aanlopen.' 
'O, n nije. Hou hait dien wicht?' vroug Adje. 
't Is Dinoa, dij kins doe ook wel. Jetske heur kammeroadske.' 
'O, dat is pienlek …' zee Adje en hil zien buusmes veur n daag, 'mor kiek ais. Is dit nait wat veur die, 
jong? t Is nait vertraauwd dat k der laanger mit omsjaauw.' Hai langde Ger t mes aan. 
'Wat n schier mes,' zee hai en vuilde aan t lemt. 
'k Wil kuutjebuten mit die,' zee Ad, 'wat hes doe ien aanbaiden?' 
Ger rommelde ien kaast, legde n trui en n metoalen aansteker op toavel. Adje graaide trui van toavel òf 
en bekneep dij. t Was n blaauwe trui. Veurkaant was opsierd mit n wit haart. Op t haart stonnen vaaier 
donkerblaauwe ledders. Dat wazzen eerste ledders van veur- en achternoamen van Ger en Jetske. 
'Dij het zai veur mie braaid,' zee Ger, 'aansteker heb k ook van heur kregen.' 
Adje trok zien aigen trui oet en trok trui dij Jetske moakt haar aan. t Was zuver zien moat. 'k Neem hom,' 
zee hai. 
Ger kreeg t mes en schoof aansteker noar Adje tou. 
'Wacht ais,' zee Ger, 'kin aansteker ook wel aan Dinoa geven. Dij dampt as n schòsstain.' Adje schoof 
aansteker weerom noar Ger tou. 
'Din kriegen wie apmoal wat van die,' zee Adje, 'ik dizze trui, Dinoa n aansteker. Din hes ons apmoal 
blied moakt, behaalve Jetske! Dij krigt dalles… haildal niks.' 
  
Eldert Ameling 
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Kneels, n vìnt oet vrouger tied 
 
Kneels is n ainspaanjer dij aargens woont in pervinzie Grunnen. Hail sums wil k wel ais bie hom kom-
men. Zien hoes is krekt n volle deus, woar wis niksnaks meer bie kin. Eefkes wat vot leggen, joa, din 
blieft t joaren laank zo. Din is joen hoes vol, bomvol, hail vol tot dak aan tou, meschain wel wieder. 
Kneels het wel ais aan snoetjeknovveln doan, mor din zee zien moeke: 'Ach jong, blief mor bie mie.' 
Waarken het Kneels aiglieks noeit doan, muid wèr ie doar ja van. Zien pa en moeke wazzen hail ge-
woon, pa bie boer, moeke achter tob mit wasgoud. Ain recht haar zai en dat was n grenieten aanrecht. 
Schoul is wis noeit wat veur Kneels west. AB  haar hai nog noeit van heurd. Bouken kreeg Kneels nait 
in haand, joa, bosschoppenboukje van zien moeke. Dat ding mos elks week noar bakker tou in dörp. 
Hai luip din stoef veur bakker zien deur laangs, gain meder omlopen. 'k Bin nait gek hè,' zee hai din te-
gen homzulm. 
Ain dikke kammeroad haar hai, wèl dat was? Keudel, hond van n òl noaber. Noaber ging oet tied, dou 
wol noaberske hond wel kwiet. Zo is Kneels aan Keudel kommen. n Poar apaart was t. As Kneels veur-
bie ging, zag ie hond Keudel n poar honnerd meder achterwegens zien boas aankuiern. Keudel mos 
dat van zien boas, want Keudel zat haildaal onner loezen. Dat goud mos ja nait binnen hoes. 
Zien moeke was doar slim krekt in. 'Dat kroepgoud nait bie ons in hoes,' zee zai din. Ainmoal kraberij, 
din zat ie doar joen haile leven ja mit.  Kneels zien goud en Keudel zien hoaren, dat was ja krekt n stee 
veur loezen. Moeke kon doar ja nait zo veul aan doun. Zo was doar veul kraberij bie moeke, bie Kneels 
en bie Keudel. Mor...moeke haar wat oetfigelaaierd veur loezen. Petreulie … dat zol wat weden. Zo 
zegd, zo doan: Kneels aan wrief mit petrelie, moeke aan wrief mit petreulie, Keudel kwam der ook nait 
onneroet. Mor ja, Keudel ging aan slik, vanzulm. Stinken dokter, uren veur wind aan. 
Keudel wer der ja dik zaik van. Moeke aan t grienen, Kneels zien moeke aan t oetragen. Dou mor noar 
dokter tou, hoesdokter woonde ja stoef bie.'Wat moet ik met jullie hond?' zee dokter. t Haile verhoal het 
hai aanheurd, wat n toustand. Dokter het Keudel zien moag oetspould, Kneels haar wat schoon-
moakspul mitkregen. Moeke kreeg n oetbraner van dokter mit noar hoes, om gain petreulie te smeren 
op pokkels, nait op minsk, wis nait op n daaier. 
 
Kneels zien pa komt aiglieks nait veur in dit verhoal, want dij was allaank oet dizze tied goan. Keudel 
was veur hom in zien stee kommen. Aaid mit vaaier lu west in hoes. Mit pa vaaier lu, zunner pa ook 
vaaier lu. 
Kneels haar voak koeskillen, nait noar koezenropper vanzulf. Hai dee t zulf wel. Taauw aan deur, koe-
zen vlogen deur lucht hìn. meroakels ja. Koezen en taanden wazzen der zo oet. Kaauwen dee Kneels 
naait te veul. 'Dien goagel mout wat harder worren,' zee moeke, zai haar doar ja aal reken mit hollen. 
Veul stamppot en brij eten. 
Moeke was aan n kaast opreddern, dou zai n deuske in haand kreeg. 'Kneels jong, k heb wat veur die, 
din kinst ook weer goud kaauwen en eten. k Heb wat vonnen in n deuske dat van dien pabbe west het.' 
Kneels dee deuske open … wat doar wel in zat: pa zien koezen en pa zien taanden. Overjoareg spul is 
voak nait goud, ja, mor moeke haar doar wat veur vonnen. Moeke haar taanden en koezen in petreulie 
zet. Deur aal dij joaren dat pa oet dizze tied west het, binnen dij koezen der nait blaiker op worren, van-
zulf, proek ston der ja op. Kwaalm kwam oet deuske, Kneels gliek mit troanen derbie. 
'Hai jong doch, gript die dat zo aan van pa zien koezen en taanden?' 
Kneels: 'Joe ook mit joen petreulie, t is ja rötspul.' 

'Jong, most mor ais mit tanden en koezen aan loop goan,' zee moeke. 
Kneels haar in tied n viel oet zien rommelpotterij hoald. Koezen der in, din 
der weer oet. Ook zo mit onnerspul. Viel haar t drok, mor Kneels ook.  
n Koezenropper zol zuk op kop kraben. Moeke haar in t deuske ook nog wat 
taanden en koezen van heurzulm bewoard, ie waiten mor noeit ja. Mor ja, t 
was wèl eefkes òfzain. Zomor koezen en taanden in mond, dat vaalt ja nait 
tou. Mor viel het wis veul overuren moakt. Vanaal haar hai der onner zitten, 
zo gaait dat voak as ie n schier gebit kriegen. Keudel is lestent ook mit  
koezen aan rit west. Kneels het dingen weervonnen op misbult, Keudel haar 
koezen  

doar begroaven. Mit greep dou derbie kwam t spul weer noar boven tou. Keudel mit zien tong aal 
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òfslikt, makkelk wis. Zo weer in mond. Woarom stoer moaken, as t makkelker kin. 
 
Veul joaren loader goan wie nou wieder mit Kneels en Keudel. Moeke is oet dizze tied goan. Kneels 
haar dou n klaid oet kaast pakt veur zien moeke. Mor … dij stonk noar petreulie. Zo is moeke aan raais 
goan. 
Kneels en Keudel mozzen ook wieder. Geern eefkes doarhìn. As k din toes kwam, zee mien laiverd 
aaid: 'Doe roekst noar petreulie.' 
Zel dat nou zo weden of is t mainens? Kneels en Keudel dij op mien levent n hail aander denk en kiek 
geven hemmen. 
 
Anna de Vries-Maarhuis 

 

 

 
 

 Foto: Nelleke van Vliet 

 

De riep-golden gaarst 

n zaacht dienende zee van 

onendeg detail 

 

Nelleke van Vliet 
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Aal Tied 
 
Ik heb hier n klokke stoan 
Dij ook nog es stil staait. 
Nou stoan klokken aaltied al stil, 
Moar dizze geft gain tied meer aan 
 
Dat typische tikken is nou wel doan 
En dat ervoar ik toch as n gemis. 
Doar gaait zo’n sfeer van uut, 
Veuraal as t oavend is. 
 
Ik bin wel mit de tied mit goan. 
Mie moakt t nait zoveul uut  
Of de tied nou draait 
Of van boven ommeneden swaait. 
 
t Gekraai van n hoan 
Dat is van ale tieden. 
Ook al hest t nait meer neudeg  
Om te waiten hou loat of t is. 
 
Komt tied komt road, geft ons de woan 
Dat de tied ons leven bepoalt. 
Ik stoa der nait laanger bie stil. 
Doar heb ik gain tied meer veur. 
 
 
Wim Blaauw 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Noamen nuimen 
(Oet de rieg Grunneger in de Raandstad) 
 
t Dagblad van het Noorden meldde nog nait zo laank leden dat de streektoalen in hoog tempo aan t ver-
dwienen binnen. Spiedelk aigenliek dat n streekkraante zukswat dut in t Nederlands, terwiel dat n mooie 
gelegenhaid is om n goud veurbeeld te geven en initiatief te nemen om wat aan dit perbleem te doun. t 
Liekt derop dat t DvhN zulf t probleem mit òfgeft. Dat geldt ook veur t aandere streekgebonden medium 
RTV Noord. De programmoa’s binnen stuk hin in t Nederlands. Ook dat komt wat roar over veur n re-
gionoale zender. Butendien: Vraislaand het zien aigen zender Omrop Fryslân en Drint het RTV Drenthe. 
RTV Grunnen dekt bie mie de loaden beter veur de riekwiedte van de zender. 
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 Gelokkeg binnen der Grunnegers dij zok wèl echt drok moaken om de streektoal 
en initiatieven nemen om t Grunnegs in stand te holden. Benoastenbie de in-
spannen van bieveurbeeld mensken van t CGTC, binnen der n poar politici in 
Stad dij der veur plaaiten om de parkeerborden bie de körtparkeerstroken gain 
‘Kiss & Ride’ of ‘Zoen & Vroem’ te nuimen, moar ‘Smok & Vot’. 
En nou wie t toch over noamen hebben, ik kin as supporter van FC Grunnen 
weer gewoon noar de Euroborg in ploats van noar t Hitachi Capital Mobility Sta-
dion. FC Grunnen is op zuik noar n nije partner veur de noam van t stadion. t Zel 
mie benijen of der n sponsor te vinden is dij d'uutdoagen aangaait om n noam te 

bedenken dij meer bie de club paast. 
Zo’n sponsor mag van mie ook de noam bedenken veur n fietsbaarge in de pervinzie. Want joa, der bin-
nen politici dij zok der haard veur moaken om n fietsbaarge in Grunnen aan te leggen op ain van de veur-
moalege störtploatsen. Der waren aal ideeën veur n skipiste mit kunstsnij op de veurmoalege störtploat-
se in Usquert. En op zo’n baarge binnen vanzulf nog veul meer meugelkheden veur sport en toerisme. 
Ik heb t nog aaltied over noamen. Zo het de pervinzie Grunnen de noam van n nuver plattelaand met 
nuvere landschoppen, schiere noatuurgebieden en, behaalven Stad, gain grote steden. Der is veul rust 
en ruumte. 
Dat is hier in de Raandstad wel aans. Veul snelwegen en huzenbaauw. t Is naargens meer eerliek stil. 
En in de noatuurgebieden is t hailtied dròk. In de polders tussen Rötterdam en Gouda komt n kompleet 
nij dörp mit 8000 huzen. Men onnaaiert zölfs om de gruine stroom moar uut Denemarken te hoalen, om-
reden dat der gain ruumte over blift veur windmeulens. Kinst derop wachten dat besloten wordt om dij 
meulens moar in Grunnen hin te zetten, want dat is ten lesten de energie-pervinzie van ons laand. 
Bestuurders van de norelke pervinzies hebben n plan opstuurd noar n Hoag om meer dan n kwart van de 
miljoun extra huzen dij Nederland neudeg denkt te hebben, te baauwen in Noord-Nederland. Doarmit 
wordt de verstedelken beter verspraaid over t laand en de Raandstad ontlast.  
Mit d'aanleg van de nije spoorliene van Grunnen noar Amsterdam, de Lely-lijn, zal n traainrit roem n uur 
duren. Dat is om en bie n uur sneller dan nou. De norelke pervinzies kommen veul dichterbie de Raand-
stad te liggen, wat aantrekkelker wordt veur bedrieven en inwoners. Huzen binnen der nog betoalboar en 
de grondpries veur bedrieven is leeg. Mensken uut t Westen kinnen hier veur minder geld roemer en 
laandelker wonen, terwiel dat heur waark toamelk dicht bie blift. Moar zol t nait zo wezen dat de groot-
schoalege huzenbaauw en de infrastructuur dij doarbie heurt ten koste goan van weerdevolle landschop-
pen en n grote drok leggen op de bestoande noatuurgebieden? Dit mout wel wiedgoande gevolgen heb-
ben veur t levensgenut in Noord-Nederland. En dat moakt ook de pervinzie Grunnen weer minder aan-
trekkelk veur uutvanhuzers dij rust en ruumte zuiken. 
Wat ook wel vaststaait, is dat mensken uut de Raandstad zok nait zo drok moaken zellen om de streek-
toal in stand te holden. En zo draaigt de Grunneger streektoal nog sneller te verdwienen. Dat mouten we 
as Grunnegers vanzulf veur wezen. Ik dou aalvaast n poar veurzetten: 
Tegen n fontein, zo as de nije bie t Forum, zeggen we vanòf nou 'woaterstroes'. t Belaaidsplan 2020-
2025 van FC Grunnen nuimen we 'Soam noar t Groot Maark'. 
De zummercampagne van Marketing Grunnen nuimen we 'Gelokkeg bist in Grunnen' en de nije routes dij 
doarveur oetfigelaaierd binnen nuimen we 'ommelandse raaizen' in ploats van 'roadtrips'. 
 
Joe heuren nog van mie. 
 
Wim Blaauw 
 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proaters, vroag n stille luusteroar es wat 
 
Summege mensen kinnen zo proaten dat je der muide van worren om noar ze te luustern. t Komt veur 
dat k mie kompleet leegzogen vuil. Zol dat kommen omdat ik zulf nait zo’n proater bin? Of bin k nait zo’n 
proater omdat aandern altied proaten en ik luustern mot? 
Ik probeer wel es wat te vertellen mor den is t al gaauw: 'O joa, dat heb ik ook es had,' en den neemt n 
aander t gesprek zo over en bin ik weer aan t luustern. Dat gebeurt aigenlek hail voak. Misschain bin k 
doarom wel schrieven goan. Den heb ik ook es wat te vertellen zunder dat ik aal onderbroken wor. 
Verjoardoagen binnen ook van zukke momenten. Altied òfwachten hou je kommen te zitten. 
Ik bin op mien best as ik ain op ain proaten kin met ain dij mie wat vroagt en echte belangstellen het 
veur wat mie bezegholdt. Den kin k hail enthousiast vertellen, veuraal as ze wat deurvroagen. Dat beleef 
ik allain nait zo voak. Mainstal zit k der dus wat stil bie en elkenain proat den deur nkander hen en lacht 
wat, mor den is t zo’n geroezemoes dat ik niks meer verstoan kin. 
As je zulf joareg binnen, kin je teminste nog wat hen en weer lopen om mensen te bedainen, mor den 
kin k ook mien aai nait kwiet. k Wol wel es met dij proaten of met dij, mor den vroagt n aander weer om 
aandacht en komt der weer niks van. Of ze vroagen mie wat woar k hail groag even over vertellen wil, 
mor den bin k nog drok aan t bedainen en tegen tied dat k weer zit, goan ale gesprekken al weer deur. 
Toch jammer want ik verheug mie altied wel op n verjoardag en k moak mie der ook wel mooi veur.  
k Kin tieden veur kaast stoan om te kieken wat ik nou es aantrekken zel en elke keer vaalt t weer tegen. 
Der binnen n baarg mensen dij veul aandacht hemmen willen en ook kriegen. Ik bin nog t beste op dreef 
achter mien laptop. Den kin k ales opschrieven woar k t over hemmen wil en as t n beetje metzit wordt t 
ook nog lezen en kon k toch ook mien aai kwiet. 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel 
 
 

De Flinten 
 
Veureg joar ging t wat roar …  
t Was ook ja corona-joar! 
Mor hoop dee leven. 
en t wuir n gegeven, 
dat twijdoezendtwinteg 
weer n joar van vreugde was. 
De Flinten-dag ging nou wel deur! 
En wie: Wim Ploeg, Jaap Noord, 
Janny Blauw-Hof en Klaas van Zonneveld 
Goan der nog geern n joar of tiene veur! 
 
Klaas van Zonneveld 
(Wie zaten in '40-'45 bie mekoar in de klas op de O.B.S. te Nietap en kommen nou vanòf 2017 joarlieks 

bie nkander) 
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John Woodhouse op zien lakschoenen bij ons deur t gruunlaand 
 

 t Gebeurt niet zo hiel voak dat der ien eigen dörp zomor n Bekende Neder 
 lander opdoagen komt. Ien Nuus hemmen we destieds veziede had van ons 
 keunegin, dat was op òfsproak, want ze wol heur op e heugte stellen van e  
 vorderengs die zichtboar wadden bij de totoale vernieuwbouw van et veur 
 moalege kostershuus van de hervormde kerk. Ze was bar onner e iendruk  
 van wat der aalemoal met eigen krachten tot stand kwam. Derk Diek en zien 
 kompanen ontvingen de majesteit ien t veurste gedeelte van wat Dörpshuus  
 De Vrijborg hieten ging. Heure majesteit zat feilek dus ien e veurmoalege  
 veur-koamer van Tjeert en Sietske de Boer. 
 
 n Aandere keer dat der n bekend perzoon zien gezicht zien liet ien Nuus  
 was niet op òfsproak, want toen roakte VVD-stoatssecretoares Henk Koning 
 met zien woagen ien n heftege regenbui van e Rieksweg en donnerde met  
 zien dienst-Volvo en dito sjeffeur van t talud van de A7. De dienstauto kwam 

op t dak, met e wielen omhoog, te belanden ien n stuk gruunlaand van n Nuusmer boer, die der niks 
van ien e goaten har dat n onnerminister net n veilege landeng moakt har ien zien weiland, tussen zien 
beesten die heur verwonnerd òfvroegen wat dizze auto ien heur laand dee. 
 
t Dörp woar ik oorspronkelek weg kom het ok ervoarengs opdoan met  et ontvangen van Bekende Ne-
derlanders. Op n bepoald mement wer der ien t dörp t zeuvenhonnerdenvieftegjoareg bestoan van  
dizze nederzetteng vierd. Ploatselk Belang har n spezioale feestkemmissie ien t leven roepen om der n 
geweldeg feest van te moaken, dat mor liefst n hiele week duren ging. Uut Zuudloaren kwam n immen-
se feesttent ons kaant op, woar niet minder as duzend perzonen onnerdak kriegen konnen.  Elke dag 
van e feestweek was der wel wat te doen: veur e kleintjes kwamen Peppie en Kokkie laangs, die kon-
nen zij hiel best van e tillevizie. Veur de puberjeugd was der de Duutse rockband Kraftwerk, bekend 
van heur hit Autobahn. Veur de wat ollere minsen die hielden van wat meer rustege meziek kwamen de 
muzikanten gebroeders Brouwer, de Nederlands-Franse zanger Dave en noatuurlek uut et Noorden 
ons eigen Imca Marina. 
 
De slotoavend viel vanzulf op e zodderdag – dat moest ja t onvergetelk hoogtepunt van dizze bezunde-
re week worren. De volgorde was deur e feestkemizzie zodoaneg ien kanner zet dat der om acht uur 
begonnen wer met e trompetmeziek van e populaire gebroeders Brouwer. Om kwart veur negen zol 
dan de van tillevizie bekende zanger Dave zien tophits heuren loaten. Van kwart over negen tot tien 
was t de beurt aan Imca, die de stemmeng der hiel best ien moek met heur metzingers, en spezioal 
veur t noordelk pebliek noatuurek nog n poar Grunneger nummers.  
 
De feesttent was stief uutverkocht, tot de leste stoel was ales bezet, en deurdat t bier  
t ienmiddels overnommen har van e kovvie kwam de stemmeng der al best ien. 
 
t Absolute klapstuk zol dan om tien uur worren de beroemde Amsterdamse accordeon-speuler John 
Woodhouse, de artiestennoam van Johnny Holshuijsen. Mien ollu harren der niet zo bodde veul ien-
terezze ien om der hinne te goan, mor omdat John Woodhouse kwam harren ze mij vroagd om veur 
heur ok mor n koartje te kopen veur e slotoavend. Destieds studeerde k veur e derde joar ien Grunn, 
mor sweekends kwam k nog regelmoateg thuus. Pabbe zat destieds ien n rolstoel dus wij harren òf-
proat dat k hum ien e rolstoel noar de feestent brengen zol, en mamme zol met ons metlopen. En dan 
zol k heur om elf uur weerom hoalen, as t optreden van Woodhouse der op zat. Ik bleef thuus en heur-
de ien e verte wel de gezellege klanken van e feesttent verderop over t laand noar ons huus toe kom-
men. Noa kwart over tien wer t stil, der kwamen gien harde geluden meer deur t dörp hinne, wat ik 
vremd von, want nou moest Woodhouse toch optreden. 
 
Afijn, t wer elf uur en volgens òfsproak ging k noar e feesttent om mien olders op te hoalen. t Duurde 
eefkes veur k bij heur kommen kon, want t was smoordrok ien e tent. De bejoarden en de rolstoelers 
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zaten hielmoal veuraan, en toen k bij mien ollu kwam, heurde k van moeke al dat ze n geweldege 
oavend had harren, mor dat John Woodhouse schanne genog niet opdoagen kwam. En t was elf uur, t 
bier zat ien e aanwezege toeschouwers en n poar mannen ien e rieg achter mien pabbe begon zien 
rolstoel al op en neer te bewegen met heur bienen. Doar har pabbe nou zo zachtjes aan wel genog 
van – en zee: 'Loat die accordeonman mor, k geleuf t zo ok wel.' 
 
Veurzichtjes manoevreerde k de rolstoel deur e tent noar e uutgaang. Mamme liep veurop, en pabbe 
en ik volgden met e rolstoel. Wij liepen rusteg over de Hoofdweg terug noar huus, en net toen we t 
tuunhek deurreden heurden wij ien e verte dan n geweldeg keboal uut e feesttent kommen. Omroeper 
Henk van der Loan, hoofdmeester van e legere school, brulde deur zien microfoon:  'Dames en Heren: 

we hebben er lang op gewacht, maar hier is dan de topartiest van vanavond: JOHN WOODHOUSE,' 
en ik heurde t volk al tekeer goan. Toen t gebrul minner werd heurde ik de accordeonklanken over t 
laand hinne kommen. k Von t wel sneu veur d'ollu, mor ze wadden bliede dat ze weer thuus wadden. 
Ze harren meer as n uur wacht ien de volle feesttent, met veul aanschoten pebliek, ze verlangden der 
niet noar terug. 
 
Zundagmörgen ging k noar mien kammeroad, die woonde nog bij zien olders thuus. Zien pabbe en 
mamme vertelden dat zij wél ien tent bleven wadden, zij harren wacht op t optreden van Woodhouse. 
Ik vroeg aan mien kammeroad zien mamme wat ze der van vonnen har. 'Och,' zee ze, 'de meziek was 
wel oardeg, mor de man gedroeg hum zo vremd: iedere keer as er n liedje speuld har dan hing er noa 
er applaus as n slappe pop over zien accordeon. En noa t leste nummer bleef er wel goed drie  
menuten over zien ienstrument hinne hangen, wij vonnen t mor roar. Ik zee tegen pabbe, dizze man 
kon wel dronken weden.' 
 
De woare òfloop wer n poar doagen loater bekend. Mien kammeroad zien ollu harren proat met n lid 
van e feestkemizzie. Hij vertelde dat e zoak hielmoal uut e klauwen lopen was. Noa zien optreden  
harren ze tegen d'artiest Woodhouse zeid dat ze e helft van zien gage ienhollen zollen, omdat er meer 
as n uur te loat arriveerd was, en dat der zulfs al minsen noar huus goan wadden. Doar har Wood-
house niks met te moaken, zee er. Zien volle honorarium mos op toavel kommen. En hij kon der niks 
aan doen dat er zo loat was, want hij was ien e file terechtkommen ien Nieuw Weerdinge. 'Doar hem-
men wij gien boodchap aan,' zee e feestkemmissie, 'en wij leggen de zoak veur aan t bemiddelengs-
bero woar wij joe boekt hemmen.' Toen wer de man roazend lelk, zee t lid van e feestkemizzie. 'Hij gaf 
ons veurzitter Harm n opdonner tegen zien borst aan, zodat er omviel. Dat lieten wij niet op ons zitten 
en Woodhouse zaag wel ien dat er t tegen vief woedende boeren niet redden zol, en hij vluchtte toe e 
nooduutgaang van e tent uut, met de kwoaie boeren achter hum aan. De beroemde muzikant vluchtte 
op zien lakschoenen bij ons deur t gruunlaand, keek nog eenmoal achterom en zag tot zien geluk zien 
Mercedes stoan aan de overkaant van e sloot. Hij nam n flinke roam en hoalde nog mor net de over-
kaant, en sprong toen fluks toe zien Mercedes ien. Hij gaf gas, en weg was er. Zien lakschoenen har 
er onner de modder.' n Bezunder oavend, Woodhouse met lakschoenen deur t gruunlaand. 'Mor met 
goeie òfloop,' zee er, 'want de zoak is òfdoan, en wij maggen e helft van t geld ienhollen.' 
Ienderdoad, n oavend om nooit te vergeten! 
 
Bert Weggemans 


