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Dail Tien. 
 
 

Wel allemachteg! 
Dat is ja prachteg! 

Roup t oet over t Grunneger laand! 
Wie hebben dail tien in haand!!! 

 
Joa minsen,  dij Grunneger toal  

proaten wie aalmoal. 
Elk op aigen menaaier 
mit hail veul plezaaier. 

 
Mor der ook in schrieven goan 
Dat haar k nait eerder doan. 

Meester, hoesvraauw, snieder of boer, 
wie vinden t aalmoal stoer.  

 
n Poar joar leden haar k nait docht 
dat wie t zo wied hadden brocht. 

Hier is dìn dail tiene, 
k bin hail slim bliede! 

 
 

Giny Vonk 
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Scharrelderij. 
 
 
Pakst mie bie haand, 
en kikst. 
Stil, zunder geluud 
zink ik vot.  
Ien t spaigelgladde, 
daibe blaauw. 
Schiensel van t vuur, 
ien dien ogen, 
woar k mie aan waarm. 
n Lutje tuutje, 
glinstert zaacht. 
Ruzzelnde wimpers fluustern,  
hollen mie vaast, 
kommen dichtbie. 
n Smokje op mien mond, 
zet mie deel, 
mit waike knijen op grond. 
 
 
Jan de Jong 
 
 
 

 
 
 
Lutje potje 
 
Grode heldere oogjes, 
daip en daipblaauw, 
nemen aal ien zuk op. 
Je dreumen der ien vot. 
Leutje knovvelge knoestjes 
waiten ains nait,  
wat ze griepen mouten. 
Nöchtern aankieken, 
ien stille stilleghaid. 
Omgeven deurgronden, 
wat der gebeuren gaait. 
Dit luddek wonder, 
zo kwetsboar en teer. 
k Goa weerom ien herinnern,  
allìnt van dij tied,  
wait k haildaal niks meer. 
Striek zaacht n waang, n smokje. 
Kon k mor ainmoal vannijs 
zo weden as dit lutje potje. 
 
 
Jan de Jong 
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OVERDRIEVEN…. 
 
Geert Moatjes zit op e stoel, bekertje kovvie 
ien e haand, om zuk hèn te kieken ien e 
grootgrutterij van Appie H. Wat n weur! Mor 
ja, wat wil je, Kerstdoagen kommen deraan 
en dan votdoadelk ok nog Old en Nij. Asmits 
denkt e dat Piet Paulusma barre tieden 
veurzegd het, der kommen karren veurbij, 
zo vol dat de bestuurder der hoast niet meer 
over hèn kieken kan. Zol dat nou hamstern 
wezen of doodgewoon verlet om wat heb-
ben? En joa, hij haar t wel docht, doar komt 
Harm Wommels, Harm Proatjeboksem ien 
eigen persoon, muts van Santa Claus op e 
kop. Wat dut e nou? Hij het n bordje en hij 
lopt bij ale steeën laangs woar wat te hoalen 
is: poar stukjes vlees, worst, stukjes kees, 
koek, banket, kerststol, wat niet al. O, nou 
krigt e Geert ien e smiezen. “Moi Geertjong”, 
zeit Harm, “man, man, man, dit is me wat, 
mor zo komt Harm Splinter deur de win-
ter….” Harm loat zuk deel valen op e stoel 
stoefbij Geert. Hij zet zien bordje op e lud-
dek toaveltje, woar ok al aner eterij te vien-
den is. Geert is al ien t enne om n bekertje 
kovvie ien te schenken, mor Harm blieft t 
niet. “Nee, Geert”, zeit e, “even geen kovvie 
meer, k vuul me krekt zulf n kovvieauto-
maat. As jim op mien navvel drukt, komt der 
zo n bakje joegelebom teveurschien, echt 
niet meer!” Hij pakt n homp kerststol en 
propt dat ien zien mond. Even is t stil, mor 
dat duurt niet laang. “Wat n pandeponum is 
dat hier, wat n pandeponum! Mensen ben-
nen kompleet gek, aldernoast! Goa mor ies 
buten kieken, hier bij de parkeerploatsen. 
Nog even en ze sloagen mekoar de haz-
zens ien, huven ze ien elks geval gien bos-
schoppen meer te doen. Man, man, man, 
wat n pandeponum! En kiek hier ies ien e 
zoak. Ziet jim nog wat der ien e winkel stijt? 
Swaart van t volk, en mor graaien. De blik-
jes vliegen je om de oren, de koekkrummels 
zitten je ien t hoar en veur de winkelkarren 
kunnen ze mor beter de verkeersplietsie ien-
schoakeln. En Aksma, die jentege bedriefs-
leider, kompleet ondersnijd, onder de voet 
lopen, as dat mor goed gijt. Ale kassa’s be-
zet en nog stoan der riegen van vier of 
meer. Wat bezielt t volk doch…” 
Harm nemt n stukje olle kees en loat dat ien 
zien mond verdwienen. Hij pruuft met n ge-
lukzalege blik op zien geloat. 

“En kiek ies noar die gezichten! De zörgen 
liggen der met dubbeldikke vollen op, de 
ogen stoan glad verkeerd, nog even en der 
groeien klauwen uut de jasmouwen. En dat 
apmoal deur twij deurdeweekse Kerstdoa-
gen. Kiek, wat ik doe is t betrachten van de 
soberheid, zo numen ze dat. Wel t kleine 
niet eert, is t grote woarachteg niet weerd!”  
Harm nemt n plakje boterhamworst tussen 
duum en wiesvinger en brengt t theatroal 
noar zien langzoam opende mond: Hap en 
hmmmm!  Hij groalt vannijs. 
Geert zit m met open mond aan te kieken, 
vergeet hielemoal zien bekertje leeg te drin-
ken. Of en toe krigt e n drukker van n kar die 
uut de koers roakt is. Sums buugt der iene 
over hum hèn om n stukje stol te pakken, 
mor das gauw oflopen. Harm zet t bred pon-
tifikoal veur zuk hèn en dan duurt der 
niemand meer n poot noar uut te steken.  
“Jim moet ook veul attersiever worden, 
Moatjes, aans griep je overal noast. Niet 
overdrieven, mor der wel bie wezen!” 
En doar gijt weer n haalf plakje kerstcake…. 
Geert schudkopt. Hij ziet n goatje ien e file 
bij de zuvel en perbeert ien t enne te kom-
men. Op t zulfde moment krigt e n klap op e 
scholder  van Klaas Kontje die ok al met 
zo’n SantaClausding op e kop lopt. As Harm 
hum niet opvongen haar, was Geert zo met 
stoel en aal op e vloer beland, t zoveulste 
winkelkarverkeersslachtovver. t Roast mor 
deur. “Ah, jonje, letst die voeren deur Harm 
Wommels? Bordje is nog niet leeg, zitten 
blieven!” En vot is Klaas, op pad noar de 
Kerstkransjes en de flezzen “Glühwein”. 
Veurzichteg dut Geert n twijde poging, nou 
lukt t. “Hier, neem n stukje stol Kan jim wel 
bruken, tis kold buten!”  
Harm holdt hum t bred met lekkers veur. 
Geert tast toe en nemt per ongeluk twij stuk-
jes, die aan mekoar vastzitten. 
“Ho, ho!” zeit Harm, “niet votdoadelk over-
drieven, Kerstfeest is t feest van de sober-
heid, hol die doaraan! En vergeet dien körf-
ke met beschuten niet…” 
Met n rooie kop leit Geert ien stukje stol te-
rug op t bred, stekt t anere ien e mond en 
dut even haand omhoog, veur Harm 
Proatjesboksem. Die het geliek, niét over-
drieven. Hij kiekt om zuk hèn. Nou ja, die 
hamsterzucht drift ok wel weer over….. 
 
Bé 
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Rooie Roggus 
 
Wie wazzen jongs van n potje bier. Wie heb-
ben noeit mitdoan mit dij hippie-
fiebeldekwinten. Dou elk aan de hasj gong, 
bleven wie gewoon ons pilsje  drinken. 
Moar wie wazzen wel begoan mit dij tied. 
Wie volgden de kulturele, soosjoale en pole-
tieke utingen van dij roerege tied op de vout. 
 
Zo gongen wie ook ains noar Stad, omreden 
dat doar n nij kultureel centrum was. 
“Chapaqua” haitte dat en ain van ons von 
dat wie ons doarvan ook op de heugte stel-
len mozzen. Nô, wie der hìn. t Was n grode, 
koale zoal mit widde muren. Woar woazege 
sullies op Perzische klaidjes hasj zaten te 
bloazen en doarbie kwoazie interessant oet-
keken. 
Ien t middente ston n projektietoren woar 
vandoan zai Woody Woodpecker fulmpies 
en ien dij tied slim nijmoodse  vloeistofpro-
jekties op de widde wand zain luiten. Boven-
op toren zat n ‘operator-hippie’ te knooien 
mit ecoline tussen mikroskoop gloasies. Dat 
wui din veur n haite laampe van n teuverlan-
teern hòllen. Dat gaf psychedelische beel-
den van deur mekoar hin lopende kleuren. 
En dat apmoal ter verhogen van de geest-
verroemen, de meditoatie of de kick. 
Wozzen wie veul, wie vonnen t mor niks. 
Wie deden doar nait aan. Mor bier konst der 
nait kriegen, dus wie wazzen der aal gaauw 
zat van. Wie wollen vot, moar mien bruier 
kon t nait loaten om zien ofkeer van dat ge-
dou eben goud te loaten blieken. Hai ruip 
noar de ‘projectie-vogel’:  
“Hé jong..!”.  
Mor dat jong wol nait reageren op zo’n  
boer. Hai zat dudelk ien heugere sferen en 
keurde bruier gain blik woardeg. Mor dat luit 
bruier der nait bie zitten vanzulms. En hai 
ruip nog n moal, moar nou zo haard dat aal 
doezelnde hasj-panters der van opschrok-
ken:  
“Hé jong, luuster ains!” 
( t Jong  kon der nou nait meer onderuut en 
keek verveeld noar beneden)  
´Hé jong, hest ook Rooie Roggus 
fulms!!” 
 
Gerrie Schaank 

 
 
 
HAIKOES 
 
 
 
n Vrowe winter 
let smörns ieskolle pegels 
aan dakgeut hangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weerom van diek of 
blift waarme wiend te zee oet 
mie ien t oor flustern. 
 
 
 
n Swaarde liester 
mit takjes tussen snoavel 
ien dezemmermoand. 
 
 
 
 
 
Ien t graauwe wodder 
liggen votsmeten rozen 
tegen onnerwaal. 
 
 
 
 
Tiny Veldhuis 
Steem 
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Mien verske over Veenlust. n Dubbel hoes tussen Knoal en Alteveer. Grootolden van mien 
vraauw hebben der woond en heur moeke is doar geboren.  

t Is historisch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veenlust 
 

Dat ston op t hoes tussen Alteveer en t Knoal. 
n Goie noam veur n hoes in t veen, vonden zie altmoal. 
‘t Waren sikkom net twij hoezen, noast en aan nkander, 

van t aine binhoes, kwam je zomor in n aander. 
 

Lude Ferengoa het t hoes doar vrouger kocht, of zet. 
Was n lutje veenboas en oet Duutsland kwam e net. 
In n male tied, krek vlak veur de grode stried, 

wol hai zien aigen leven doar nog laank nait kwiet. 
 

In d’ aine helfte woonde hai mit vraauw en kinder, 
van d’anere mìnsken haren zie totoal gain hinder. 
d’ Aandre kaande was n negotie en n stille kroug. 
Draank had t volk neudeg vanof smörgens vroug. 

 
Bosschoppen kon t volk hier ok hoalen goan, 
as zie mor geld haren, om dij doalek te betoalen. 

t Stee het e loater aan Roelof Trip en Geertje overdoan. 
Mit zien voader, is dij votdoadelk aan t ontginnen goan. 

 
Ploatse hebben zie mit heur drijent mandaileg aannomen, 

Vraauw Oldenziel, Roelf Trip en Landweer is t goud bekomen. 
Opoe Trip hölp in winkel, as t kön, n nuver haandje mit , 

Aal bedies hölpen en doardeur göng t net. 
 

Dou t veen verdween en t laand aanmoakt, 
het dat t veenvolk ofgemieterd in t harte roakt. 

Roelf Trip zölf vond bie Derk Bruuntjes n nije stee. 
t Muik hom ja hailemoal nait oet, wat e dee. 

 
Zien jaachtgeweer huil e aaltied dicht bie d’ haand, 
veur n meuglek te schaiten hoaze, petries, of fezaant. 
Vief monden open holden, veul toudestieds nait tou, 
t waren zwoare tieden, hail wat slimmer dou as nou. 

 
t Hoes is ofbroken, mor herinnerns blieven bestoan, 
t leven is vanzölfs ok hier nait stille veurbie goan. 

Loater hebben n poar jongs, hier n nij hoeske bouwd, 
doch blift veur paardie lu dit steke aigen en vertrouwd. 

 
Roel Sanders van t Knoal 
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PERTRET JACOB APPELDORN –  
n Grunneger in Austroalie                                   

Schriever N.Boekou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaar weken veur mien 26ste verjoardag binnen wie op n schip van Rötterdam noar Austro-
alie voaren.  Mien vraauw kwam doar vandoan. Zai was in Knoal geboren, mor in 1951, 

toun zai 9 joar was, gingen ze emigreren. Ze was op veziede bie n oomke, woar ik kamero-
ad was van oomkes olste zeun. Van t’aine kwam t`aandre en wie traauwden in 1968 en dou 

binnen wie vot goan. Ik vond t zo mooi dat ik bleven bin. 
Wie hebben vaar kinder(aalmoal t hoes oet), drij jongens en ain wicht. 

k Bin nou rentenier en help mien twij jongste zeuns nog n beetje mit heur zoaken. 
In overbleven tied kin ik wat verhoaltjes van vrouger doun. 

k Heb noamen veraanderd en boudel n beetje deur mekoar hoald. Ik was baange dat der 
gounent waren dij heur neuze schaif veur de kop kriegen zollen.Dij plazerij von mien 

vraauw zo mooi, dat ze mie zo wied kreeg dat ik ze noar joe stuurd heb. 
Even n foto derbie, dìn waiten j’ook hou ik der opstoa. 

Geluk der mor mit, t allerbeste, 
 

Jacob. 
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Ballonnetjes. 
 
t Was feest in t dörp. t Duurde nait laank 
dou begonnen n poar kerels mit roezie. 
“Niks van aantrekken”, zee mien voader, 
“gewoon deurlopen, dij lu binnen net zo 
dom as t achterìnne van n kou.”     
Ik vruig: “Is dat woar dat zo`n kou van ach-
tern zo dom is?” 
“Noh”, zee e, “goa der mor ains n keer 
achter stoan, dìn zugst wel.” 
Volgende dag ik noar Boelman tou. Ik 
vruig hom of ik wel eem achter aine van 
zien koien stoan mog. Hai keek mie es aan 
en zee:  
“As dat mot, dìn mot dat.” 
Doar ston ik en goud kieken. Opains geft 
dij kou mie n soeze mit zien steert tegen 
de kop aan. En ik der vandeur. Vlak bie 
hoes begon k gaauw wat te janken en 
stoof koamer in. 
“Wat is der mit die gebeurd?” schrok mien 
moeke. Ik hoalde nog eem n snutbelle op 
en zee dat t pa zien schuld was.   
“Wat”, zee moeke.    
Toun heb ik heur de haile boudel verteld. 
“Most eem opletten”, zee ze, “dien pa  
beduilde doarmit dat je joe nait mit domme 
dingen bemuien motten, aans krieg je nog 
welains n klap.” 
Kloar wast. Ik ging gaauw kieken of mien 
pa nog in winkel was. 
“Moi”, zee e, “zellen wie nog eem n ballon-
netje koppen over teunbaanke?” 
t Duurde nait laank dou lagen wie baaident 
op grond ons bienoa dood te lagen. 
Wat n feest! 
 
N.Boekou. 
 
N.B. naargens in prikken. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Veur de grens 
 
Wiezers kroepen langzoam rond. 
Hebben schienboar wel de tied. 
Lutje is al sikkom boven. 
Grote is nog nait zo wied. 
 
Wachten op de grens van joaren. 
Wachten op wat der nait is. 
Elk joar willen we dat weer pakken. 
Elk joar griepen we ook weer mis. 
 
Tied dij is nait vast te holden, 
neem dat nou mor aan van mie 
Wiezers stoan nooit op de twaalven, 
goan der bloots aan veurbie 
 
Henk de Weerd 
 
 
 
 

 
PLOATJE 
 
 
Ze kikt mie aan, ogen dichtknepen,  
dunne streepkes, kop wat schaif. 
Jonges aan weerskaanten, hannen 
van heur beschaarmend op scholders. 
Ze wil wat zeggen, kroep dichter 
noar heur tou, verstoa t nait zo goud. 
Widde klimroze op achtergrond, 
dak van t hoes, locht slim graauw. 
  
Zo stoan ze doar, moeke mit kinder, 
veur aaltied vastlegd, mit kartelraand.  
Ik kiek dernoar. Bin ìk dat, bloumke 
in linkerhaand, klaainer as mien bruier? 
Schane, wizzeghaaid van dou 
is votvlogen, en woar is zai nou? 
 
 
Jan Blaauw, dezember 2007  

3 

DEZEM 

JANNEWOARIE 

1 3 
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Interland 1949 
 
 
Op dele bie Kuper zien hoes waren wie 
haard aan t oefen. 
Mörgen was der n haile belangrieke wed-
stried.  Nederland (Meulenhörn)  tegen  Bel-
gie (Zwoag en Koudaip) 
Noa trenen ging Bernhardina, onze Pen-
ningmeester, bekend moaken wel wèl we-
zen mog. Dikkie Lub, dij nait tou vouten oet 
kon, was Piet Kraak. En t was ook handeg, 
omreden hai aaltied zien pielenboge bie zok 
haar. Zien kameroad, Wiekie Stubbe (Jan 
van Schijndel), was ook in de achterhoede 
en dij haar zien pielenboge mainstieds ook 
bie zok. Dij jong van  De Vries was n echte 
verdedeger omdat hai twij linker vouten 
haar, dus kon hai rechtsback Frans Steen-
bergen wezen. 
Berend Boven wer spil Henk Schijvenaar, 
want hai kon die nog wel ains n doodschup 
geven. In t middenveld “ston”  Bekie Mulder 
alias Hennie Moring en Maarten Schuurke 
was Joop Stoffelen. Dij konden nait stokken 
of dood. 
Jan Konte wol Abe Lenstra wezen, mor dat 
ging nait deur, omdat e gain truukjes doun 
kon. Dus wer e rechtsboeten Joep Brandes. 
Kootje Kuper, dij aaltied op schoevertjes 
ston te loeren, wer middenveur Faas Wilkes. 
Zien loopse hond, bie gebrek aan n elfde 
speuler, was linksboeten Mick Clavan. 
Toun was t de beurt veur n linksbinnen en n 
rechtsbinnen. 
Noa n “Hollands Ketaaiertje” mit de koppen 
tegen mekoar aan, wer besloten dat Jan 
Tiggeloar Abe Lenstra was. 
Ik mog Kees Rijvers wezen, omdat ik net zo 
goud mit t linkerbain as t rechterbain voet-
ballen kon. Mor dat haar ik zulf nooit waiten. 
Dou zee Penningmeester:  “Mörgenvroug 
mojje om 9 uur bie t Meulenpad wezen, 
want de wedstried begunt om 10 uur. 
 
Om 8 uur, de volgende dag, ston ik al bie t 
Meulenpad 
Om kwart over aachte was t haile elftal doar. 
Mick Clavan ging vots mit ain pote omhoog 
tegen n poaltje  miegen. 
Ik docht:  “As e dat mor nait in de wedstried 
dut.” 
Opains heurden wie vrouw Schuurke gieren:  
“Maarten…….Maarten…….Maaaarten!!!!” 

Ik kreeg n porre in ribbekaaste en Joop zee:  
“Most eem zeggen dat ik der nait bin.” 
Ik roip trogge zo haard as ik kon:  “Maarten 
zee hai is der nait…..” 
Hai stoffelde mie n trap achter tegen de 
knije aan, zodat ik as n schurreldouk op de 
grond vol. 
Elk en aine votwezen, richting Belgie.   Ik op 
ain bain der achteraan. 
 
t Olympisch stadion was n kouveld mit 
grammefoonploaten achter Koudaipsloane 
op Belgisch grondgebied. 
Veur n zogenoamde thoeswedstried was dat 
hail gevoarlek, veuraal omdat wie gain 
Frans proaten konden. 
Wie sprongen over sloot en kropen deur t 
prikkeldroad, behaalven Abe Lenstra mit 
zien laange bainen, dij wol der overhin stap-
pen. 
“OE”, kreunde hai, “k hang mit de kloten in t 
prikkeldroad.” 
“Mok die eem mithelpen?” vruig Berend. 
“Joa, geern,” zee e.   t Duurde wel laank, 
veurdat e lös was. 
Toun stonden wie midden in t Stadion. 
De ainegste kiekers waren Poepie en Leo, 
de peerden van Boer Bennink. 
Wie braken vaar twiggen van n boom en 
porren ze in de grond veur doelpoalen, 10 
pazzen wied,van hakke tot tone. 
Dou vruig Kootje:  “Woar is Mick Clavan?” 
“Dij lopt in laandjeknollen van Derk Boer 
zien voader, dat gait nooit goud,” schrok 
Hennie Moring. 
De linksboeten snuvvelde aal wat en inains 
vloog der n hoaze oet zien schoelploatske. 
De teve der achteraan.  Zai haar gain schijn 
van kans. Dij hoaze kon ale kanten oet. 
Ik docht: “As dij onze linksboeten mor 
was….” 
Wiekie greep zien pielenboge en begon te 
schaiten.  Eerste piele vol twij meter veur 
hom op grond. 
“Most hoger richten,” roip Abe Lenstra.     
“Wat waist doe doar van of”,  graauwde 
Wiekie. 
“Mok die eem mithelpen?” vruig Berend.    
“Blief doe mor vot”, zee e vergreld en schoot 
zien twaide piele. 
Dij ging liek omhoog en kwam mit n gloep-
streek weer omdele. 
“Doeken!” roip Kraak.  Wiekie wos nait woar 
e hin mos, stapde in n grammefoonploate, 
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glee oet en dee n split woar Nadia Kom-
mienietski gain peuntje aan zoegen kon. 
“k Mot poepen”, zeurde dij jong van De 
Vries. “Woar mot ik dat doun?”    
“Goa mor in sloot zitten”, zee Joep Bran-
des. Hai haar t wel stoer, want konst hom 
goud heuren. “Mok die eem mithelpen?” 
vruig Berend. Steenbergen keek hom 
maal aan en dou keek e noar n toeste 
gras in zien hand en zee: “ k Bin al kloar.” 
 
Doar kwam Belgie aan.  Der binnen mor 
aachte, verkloarde de Penningmeester en 
loip op aanvoerder Derk Boer aan. 
“Je m`appelle Bernhardina”, zee ze.  
“Hup,Holland,Hup!”    “Joa vast”, zee 
Derk,  in poppie Vloams.  “Wat dut dij 
joekel in mien voader zien toene, is dat 
dienent? En wat veur n stank is dat! “ 
“Oh”, zee Bernhardina charmant,  “c`est 
Sjanelle numere sienke.”  
Toun begon ze te fluustern en noa n zijtje 
was alles veur mekoar. 
Besloten was dat Hennie Moring  veur 
Belgie speulen ging en d’ond mog nait mit 
doun. 
“Begunnen wie nog?” zee Derk   
“Nee”, zee Kraak, “t begunt  te sputtern, 
wie kriegen regen, ik goa noar hoes tou.” 
Wedstried wer oflast en n geliek spel ver-
kloard. 
Dou binnen wie aalmoal mor  noar hoes 
tou goan. 

N. Boekou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achterste riege: Ina Appeldorn, kootje Kuper, 
zien hond, Berend Kuper, Frits Boven, Alie 
Scholte, Jakob Beute, ? Kettler. 
Veurste riege: Jakob Appeldorn, Jan Kool-
hof, ??????, Wiekie Stubbe 
 
t Verhoal speulde zok of in Scheemde, n hail 
zet leden. 
 

 

 
 
 
 
Gelok 
 
Binnen joe veur t gelok geboren, 
kriegen joe t grode geld zomor nou ? 
Of hebben joe aal t vertraauwen verloren 
en iest toukomst joe aaid tou ? 
 
Gelok zit nait aan boetenkaande 
veur n miljoen kin j t nog nait kopen. 
t Vaalt joe zomor krekt in haand, 
huiven winkels der nait veur of te lopen. 
 
t Woord zölf telt mor n vieftal letters, 
dij vörmen n hail belangriek woord. 
Gait ok op veur binnenvetters 
en t helpt joe hail laank “voort”. 
 
Noar de weerde moust wel zuiken, 
t is hail voak in en om die hin. 
Leren kin je t nait oet bouken, 
t zit mainsttied bezied binnenin. 
 
Gelok is nait allènt veur dommen, 
elk speult zien rol en krigt zien dail. 
Dou joen best en loat rest mor komen: 
Geleuf, hoop en laifde vörmen ain gehail. 
 
Griep t aan mit baaide haanden, 
koester t zolaank joe kinnen. 
Zet in t gelok joen taanden, 
as zie t joe ainmoal gunnen. 
 
Gounent lieken der veur geboren, 
elk mout der wel veur open stoan. 
Wèl nait heuren wil, zèl vuilen, 
aans zel t joe der noar vergoan. 
 
Gelok allain moakt joe nait riek. 
Zai daanst aaltied as n boal. 
Dij t krigt, vuilt zok keuneg liek 
en gaait mit zien bruud aan hoal. 
 
Voak moust der wel haard veur knokken. 
Voldounen krigst pas aan t end. 
Dou rusteg aan, aans mokst brokken, 
Gedroag je in alles as n vent! 

 

Roel van t Knoal 
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Anna de Vries-Maarhuis 
gedichtjes 
 
 
 
 
Steerns, doezend is moar ain 
snij op grond, schiere kleur stroalen 
ies in sloten, ook mit steerns 
schiereghaid is te zain. 
 
  
Ontelboar valen zaachte 
snijpluzen deel op eerd 
meschains vroren troanen 
van oans Laimeneer. 
 
  
Eelk twiegje, eelk tiekje, eelk takje 
n wonder van Zien haand. 
 
  
Aal kleur op waike grond 
laang laange loan. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Schoapen stoan mit kleur 
op heur kont, maank gruine gras 
wis zo wied, lief vol. 
 
  
Doar ligt dat maal ding 
tukse pool, op boetenbaank 
aal groetjederij 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deurzicht 
 
As hai vaalt blif hai nich liggen 
Hai wod optilt (Psalm 37) 
 
Nich snakken 
Is ja naargens veur neudig 
t Zit in lutke dingen 
Kieken is gold 
Loat die nich opvreten 
deur wat die dwaars zit, 
moar zet t op zied 
Hest tied  
Mor hol die nich in  
as t haart zegt: non! 
Hol handen open 
veur n schenken 
Want t beste komt  
van d overkaande, 
is nooit wied vot 
En hol vertraauwen 
Want ook al is t wol ais stoer 
t Komt ja altied wol goud 
 
(17 december 2006) 
 
Hanne Wilzing 
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Kerstfeest ! 
 
Elk joar docht k deraan weerom. Mit kerst-
doagen. Herinnerns aan vrouger en hou be-
langriek dat klaaine dingen veur kiender we-
den kinnen.  
 
Aal joar was t feest, aal veur dat t kerstdag 
was. k Mog haitied bie Opa en Opoe ander-
haalf week veur kerstdoagen mithelpen.  
Soamen mit Opoe t haile hoes versieren mit 
allerhande kerstdinkjes. Klokken, grode en 
klaaine steerns, kerkjes mit keerskes, vogel-
tjes, n snijkerel en aal zoks spul meer. En 
noa nijjoarsdag mog k ook weer mithelpen 
haile boudel oproemen. 
 
Woensdag, dik n week veur kerstdoagen 
snoamirregs was k vrij. Noa t eten votdoa-
delk noar Opa en Opoe om kerstboom op te 
tugen en koamer versieren. Gain rust ien t 
gat bie t eten. Dou febriekshoel van ain uur 
ging, was k ter aal. Opa lag nog onner to-
avelklaid op divan te snurken. Opoe was ien 
n ófwasteiltje op t zwilk van keukentoavel 
mit d’ófwas bezeg. Toun berichten veur 
land- en tuinbouw der wazzen, kwam Opa 
ien t ìn. Hai mos vot noar achtern en k mos 
Opoe mor goud mithelpen. Ik mos mor mooi 
bie Opoe blieven. Kerstboom stond aal ien n 
hörn noast t örgel, nait te dicht bie overger-
dienen. Dij konden aans nog wel ains ien 
braand vlaigen zee Opa. Gezelleg mit Opoe 
soamen boudel oetzuiken en ien boom han-
gen. Van dij gedraaide gekleurde keerskes 
ien n kniepertje zetten. Opa keek maistied 
boom nog wel noa, dat ter niks ien braand 
vlaigen kon. Doar was hai orreg benaauwd 
veur. En spitterkeerskes wol hai haildaal nait 
hebben. Smirregs bie theedrinken mozzen 
we vot kerstkranskes mor ains pruiven. “ 
Veur ze slof worden”, zee Opa, “en dij zuite 
kranskes huifde hai nait”. “Waren hom te 
kweer”. Opoe en ik waren aal hoast kloar. 
Allinneg nog n leutje vogeltje woar n droadje 
aan mos.  
k Mos mor even noar Opa tou vroagen of dij 
meschain nog n èndje droad haar. Boeten 
zag k dat deur van t schuurtje open stond. 
Haildaal verbilderd bleef k op drumpel stoe-

ken. Opa ien opstruupte maauwen, handen 
onner t bloud en doar hong e, aan baalk.  
Mien ‘Knelis’, mien laif knien. Iezelk bloot en 
blouderg mit zien zaachte vèl deel struupt. 
Bloud drupte op grond. 
Brullend van kwoadens bin k noar t achter-
hoes runt, mien jaske pakt en noar hoes vlo-
gen. Doar bin k vot snokkend op bèr kropen. 
k Huifde doagen gain eten en kon der nait 
van sloapen. Niks wol k der over heuren. 
Moeke perbaaierde t nog, dat k van Opa 
aankommend joar n hail laif lutje knientje 
kriegen zol. k Heb bruld dat e t knienhok op 
toen opbranden mog, en dat t mien Opa nait 
meer was.  
 
Van t zummer haar k ‘Knelis’ nog n stainen 
drinkbak kocht van mien joardagsìnten. Hai 
kwingelde en knooide aans zien bakjes on-
nersteboven. n Moal of wat ien week zögde 
k n dikke körf vol diezel en kloaver. En aal 
zotterdoagen kreeg e n schoon vris hok van 
mie. Bie zummerdag mog e voak aan kaant 
op blaikveld en haar k hom wel ains lös. En 
nou begreep k ook waarom dat Opa verle-
den zoaterdag zee dat hai gain schoon hok 
huifde. Grode mìnsen, nait te vertraauwen. 
Kerstfeest haar inains n aandere betaikenis 
veur mie.  
k Wol kerstdoagen nait meer mit op veziede 
noar Opa en Opoe. t Mos wel, mor k haar 
mie verstopt achter t kolenhok toun elk in 
zien zundags goud kloar stond. Gain kerst-
feest veur mie. 
 
En t was nog nait doan. Mit kerstfeest ien 
kerk kregen wie noatied sukkeloamelk, n 
abbelsien en n boukje. k Mog geern lezen, 
mor dizze boukjes nait. Vreselke triestege 
boukjes. Over zaike Moekes, n olle aarme 
Opa of aarme kiendertjes zunder Moeke en 
aal zoks meer. Boukjes van van der Hulst 
en Callenbach. Vrezelk. Thoes mos k hom 
toch mor oetpakken. Ien n woas van troanen 
heb k hom vot ien kaggel smeten. Elk was 
der verbilderd van en k mos vot veur straf 
op bèr en k huifde nait weer beneden kom-
men. Toun k pepier der of haar zag k  
noamelk dat der n jonkje veurop stond, net 
zo old as ik mit n lutje knientje op aarm dij 
joe aankeek. 
‘Dirkjan en Wipstaart’, ston der onner. 
 
Jan de Jong 
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ANNEKEDOTES 
 
 
Mien verhoal 
 
Dou ik geboren wer, was ik nog hail jong. 
Mien ollu wazzen nait in hoes, ze wazzen op 
t eerappellaand. Het laand was nait van ons, 
moar wie hoalden der altied eerappels. 
Mien Pa zat in t hok deur zien geleuf. Hai 
leufde benoam dat e gain hure veur t hoes 
betoalen mos. Wie wazzen mit 20 kinder, 10 
jonken, 9 wichter en n twieveloar. 
Wie sluipen op ain koamer mit gasmaskers 
op. Handdouk ston achter deure. Omreden 
wie mor ain sloapkoamer haren, mit ain bè-
re, was t sloapen slim stoer. t Eerste kind 
wer eerst in bère legd en as dij sluip wer t er 
oethoald en tegen mure zet. Din kwam vol-
gende aan bod en zo wieder. Wakker wor-
den wer nait zo nauw nomen. Ze hebben 
mie ais n moal vaaier doage tegen mure 
loaten stoan, veur ze t in de goaten haren. 
Wekker was n emmer, as e vol was, was t 
zes uur. En as mien Pa soavends dronken 
haar, laip wekker veur. 
Joa, wie wazzen aalmoal hail slim. Bruier 
van mie zit in Stad op universiteit. Hai staait 
op staark wotter omreden e 2 koppen het. 
Mien aandere bruier is kunstenoar. Hai gaait 
mit n olle jaze de kroeg in en komt der mit n 
nije oet. Ain van mien zusters haar verkeren 
mit n jong dij moar ain oge haar. As ze on-
ner vaar ogen proaten wilden, mos ik der bie 
wezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonken haiten aalmoal Jan, moar Bertus 
nait, dij hait Oadrioan. Ain van mien zusters 
is zo biedehaand. Ze was noar maart west 
en haar datteg kopkes kocht veur n rieks-
doalder. t Was allain jammer dat oortjes aan 
binnenkaande zaten. 
Dou ik op schoule kwam, was ik zes. Ik kon 
altied goud mit meester opschaiten. Ver-

schaiden klazzen mog ik twij keer doun. 
Aandern mozzen altied direkt noar n aander 
klazze. 
Meester vroug mie n keer: “Als je 12 gulden 
schuld bij de bakker hebt, 20 gulden bij de 
slager en ook 20 gulden bij de groenteboer, 
hoeveel schuld heb je dan totaal?” 
Ik zee: “Dat wait k nait meester, as wie zo-
veul schuld hebben goan wie altied vervoa-
ren.” 
Dou ik noa joaren van schoul kwam,  kwam 
ik bie smid aan t waark. Hai gaf mie n ho-
amer en zee: “As ik knik, most sloagen.” Hai 
het moar ain moal knikt. 
 
Dit was mien levensverhoal. 
 
Vonnen op internet in t ABN, omtoald deur 
Ben Doedens, Pekel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grunneger en Vrais 
 
n Grunneger en n Vrais waarken bie n haile 
minne rötboas. Ale doagen worden ze oe-
traagd en ofsnaauwd. 
Op n dag wint Grunneger de hoofdpries ien 
de lotto en kin hom de rest van zien leven 
wel redden. 
Hai gaait noar t ketoor van boas, trapt deur 
open ,slagt pepieren vant buro of, gaait ien 
n houk van t ketoor stoan te pizzen en zegt:  
" Zo , smerege rötvent, kinst mie de pot op, 
zigst mie nooit weer!” 
n Zet loater wint de Vrais n beste pries ien 
de Stoatslötterij. 
Hai gaait noar t ketoor van de boas, trapt 
deur open, slagt pepieren van t buro of , 
gaait ien n houk van ketoor stoan te pizzen 
en zegt: 
"Zo, smerege rötvent,kinst mie de pot op , ik 
goa veur haalve doagen waarken….”  
 
? 
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M ien moe  
 

Mien moe , dat is n flinke vraauw, 
de was spierwit en nooit es graauw, 
de bèren schoon en aaltied fris, 
joa, dij wait wel wat waarken is! 
 
Mien moe dat is n flinke vraauw,  
voak op de vlocht, dat stekt nait naauw, 
en doch, op tied ,  is t eten kloar 
en lékker! t Is smullen eerlieks woar. 
 
Mien moe dat is n flinke vraauw, 
is z’aargens neudeg, dìn komt ze gaauw 
ze het zulf nooit wat, t is hoast n wonder. 
Beetje muid? Dìn vroug deronder! 
 
Mien moe dat is n flinke vraauw, 
ze holdt van veraandern, doch is ze traauw. 
Nij klaidje, of pakje of wat nijs in hoes, 
ze wait wat ze wil, dus gain gesoes. 
 
Mien moe dat is n flinke vraauw, 
ze wordt aal tachteg, dat geef je heur nait 
gaauw! 
t Is te hopen dat ze nog laank zo blieven 
mag, 
want heur gemis wordt n haard gelag! 
 
 
 
Giny Hartman 
november 2007 
 

 
 
 
 
 
n Hoes tou 
 
Mit nkander kuren 
vanoet t nadde löcht 
noar t gat in twijduustern 
Drij vrundelke ogen  
duken op oet dook 
Traain komt 
Gele lint van hoop 
wodt aal groter 
Nuigende hoeskoamertjes 
glieden remmend veurbie 
en kommen stìnnend tot stilstand 
Wachten is doan 
Wat west het  
loak lös 
blift n bultje op perron 
k Mög hier geern weden 
mor k goa nòg laiver noar hoes 
 
 
(18 november 2007;  
vanaf Amsterdam-Amstel) 
 
Hanne Wilzing 
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Op raais 
 
Ik mos veur n visom van Daam noar Den 
Hoag. Openingstieden van de Chinese am-
bassoade binnen van negen tot twaalf uur.  
Omreden  ik van de NS n vrije raaiskoart 
haar en doar optimoal gebruuk van moaken 
wol, kon ik pas noa negen uur vertrekken. 
As ik de eerste traain noa negen nam, dìn 
was ik nog nait op tied ien Den Hoag, dus 
dìn mor sloapen bie nicht Hillie ien Soest.  
Eerguster vertrokken mit oetprinte 
raaisschema’s (nooit doun!) Tot aan Amers-
foort ging t goud. Doar aankommen, noar 
perron twij veur de traain richten Hilversum, 
nicht Hillie zol mie ien Baarn  van t stoatsion 
hoalen. Perron twij sloten wegens  
waarksoamheden, noar perron vaaier en 
vief…..  Wachten! Twij grode traainen  
gingen noar Amsterdam en Enschede. Woar 
bleef traain noar Hilversum? Vroagen!  
“Welnee, mevrouw, u moet op perron  zeven 
zijn! U hebt nog  twee minuten. …” Potver-
dorie! Ik runnen, trappen of en trappen op. 
Gelukkeg, traain ston der nog . Poestend luit 
ik mie ien n stoul valen. Mor woarom zo’n 
hoast? Traain ston der noa twinneg minuten 
nog. Der bleek wat mit vergrendeln van deu-
ren nait goud te wezen, der wer aan waarkt. 
Noa nog s tien minuten onderzuik waren ze 
der achter, t was n kepot lampke.  Veul te 
loat ien Baarn. Mor geluk bie n ongeluk, 
nicht Hillie ston der nog. t Was hail gezelleg 
bie heur en ze wol de volgende dag wel mit 
noar Den Hoag. Ik blied.  Smörgens weer 
noa negen op pad en volgens Hillie via 
Utrecht. Je roaden t aal, traain noar Den 
Hoag, drij ketaaier vertroagen. Weer noar n 
aander perron. Wachten, joa doar kwam der 
ain, mor hai was wel op de tied dat er op dij 
plek aans n traain noar Amsterdam vertrok. 
Je begriepen t aal, maiste passagiers 
(aaltied luustern noar de spannende berich-
ten van de NS) dochten dat ze noar Amster-
dam gingen, en mozzen der dus bie t vol-
gende stoatsion weer oet. 

Op Centroal ien Den Hoag mozzen wie 
(volgens mien gegevens, moar ja wel bin 
ik?) tremlien ain hebben. “Nee mevrouw, die 
vertrekt hier niet, u moet lijn zeventien heb-
ben, die is helaas net weg.”  k Haar zeker 
de zeuven vergeten. Wachten, joa endelk. 
Jammerliek ging e nait vér genog. Noa nog 
n keer overstappen, lukte t . Wie waren om 
elven ien  ambassoade. Deuren gingen per-
sies om twaalf uur dicht, mor toun ston mie 
der ook n rieg! (maist Chinezen hur, dus 
doar huif je nait veur noar China, en t is dat 
mien dochter der woont, mor aans.)  Om n 
ketaaier over ain haar ik hom! (visom). 
Weerom noar Centroal. Wat n mazzel, kon 
mooi traain van dattien uur vievenvatteg ne-
men, gaauw ofschaaid van Hillie (nou Hillie, 
tot volgende visum, want mien dochter 
raaist wat of).  
t Was n intercity. . Op hoop van zegen din 
mor.  Joa, je roaden t al. Ien Zwolle weer 
zo’n spannend bericht. Overhoal bie Mep-
pel. (Kinnen allain mor gizzen, wat zolt we-
zen, mor je hebben weer wat te proaten, 
vervelen is der nait bie). Mit buzzen 
(gelukkig stonnen ze kloar en waren ze 
waarm) noar t stoatsion Hoogeveen.  Op 
stoatsion: kòld, kòld…! Mor hai kwam, je 
binnen aal laang weer blied as e komt. 
Tien veur zés ien Stad, nuver , kin nog 
traain van vief over zés noar Daam hoalen.  
Mor joa echt, je waiten t nou wél. Hai ston 
der nait (haalf uur vertroagen)  Dat wer noa 
n ketaaier pas omroupen, gain tied meer om 
nog wat waarms te goan drinken. Din dink je 
bie joezulf, nou kin der niks meer mis goan, 
Toch? ’t Is ongeleuflek mor woar: ien Steem 
kwam t  aal deur de intercom: “Willen de 
passagiers in de achterste twee treinstellen 
zich naar de voorste begeven, de achterste 
twee gaan terug naar Groningen, ik her-
haal : --  .” En woar zat ik? Joa, ien achter-
ste….. 
Om 8 uur thoes. Ik wait tis gain nijs, moar je 
blieven der op hopen. Heb dizze braif ook 
noar de NS stuurd, ze wollen mie de onkos-
ten wel vergouden as ik de bonnetjes nog 
haar. Mor joa, dij haar ik ja nait, mien vrije 
raaisdag, wait je wel. Ain troost: Ien China 
rieden de traainen  altied op tied, zee mien 
dochter. As ik derien kom teminnent, mout 
eerst nog noar t vlaigveld…… 
 

Giny Hartman 
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Veenwouden, 18 - 12 - 2007. 
  

 

Dezembermoand 
 
(oet het vrais vertoald, ik wait nait wel hom 
schreven het.) 

 

 Klokwiezers kroepen, 
As troage roepen. 
Doagen binnen nachten, 
Swoar ien mien gedachten.  
  

Nachten binnen laank en duuster, 
Doagen goan ien vocht en regen. 
Vandoag is geliek aan mörn en guster, 
n Joar lopt stoadeg noar t end, wie hollen t 
nait tegen. 
  

Wat kin een joar toch gaauw veurbie goan, 
t Glid joe oet de handen weg. 
t Is de gaang van t joarlieks bestoan, 
En ook de tied van t joar....gaait mit, zunder 
oetleg. 
  

t Moakt toch wat weemoudeg, 
As men dit aal overdenkt. 
Mor stemt ook tougelieks weer moudeg, 
Omdat men t nije dat hier achter komt, be-
denkt. 
  

(Oet Grunneger sproak ofdailen Drachten.) 
  

Ale lezers een gezond 2008 touwenst. 
  

Roelof Steenhuis. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Optaikens van een grootmoe. 
 
 
                Zo kìn t ook! 
 
 

Ons oldste klaaindochter zit te boaien. 
Tou ainmoal begunt ze te reren en te gilpen. 
Joe zellen dìn denken dat er hail wat aan de 
haand is. Moar dat huft nait bie heur. 
Veur grode baisten: honden, peerden, kalf-
kes, bokken en goa zo moar wieder is ze 
gain spiertje baange. 
Mor veur klaain kroepend en vlaigend goud 
is ze gloepens benaauwd.Veural veur spin-
nen gaait ze deur de rooie. 
Dus mien dochter haar al wel deur dat er 
een achtpoter in de badkoamer te zain was. 
Ze nam op veurhaand n mepper mit en zo 
was t gereer aal gaauw oaflopen. Ze was 
krekt stil. 
Heur commentaar: “Zo, dij dut t nait meer! 
Dij het nije batterijen neudeg!” 
Zo zai je mor weer, t is n kind van heur tied.  
 
Giny Vonk.      
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n Koartenhuuske. 
 

Somtieds vaalt joen wereld as zo ain huuske 
boeten joen schuld om in n elkaander. 
Zowat gebeurde ons joaren leden in dizze 
tied van t joar; donkere doagen veur Midwin-
ter. 
Aal joaren gingen wie noar Bremen om wat 
mit te moaken van de Duutse kaarstge-
woontes. De maart mit zien gebrukelke vre-
terij en n glaske waarme wien vinden wie 
ook nait te versmoaden. 
Dat joar gingen mien schoonolders mit in 
onze spaalternije auto. 
Hen ging t aal goud, ook in de mooie bin-
nenstad haren wie soam n gloepensgoie 
dag. 
Mor toun begon t gedonder in de gloazen. 
Op t grode stadsparkeerterraain zagen wie 
dat de roeten van de auto aansloagen wa-
ren. Wie dochten dat t zeker n beetje vroren 
har den t was wel wat kold.Toun aal t nije 
spul achter in de auto lag, dee mien man 
klep dicht. Booing!!!!!!!! n Klap van jewelste! 
Achterroet en zieroet aan rechterkaant wa-
ren der in honderddoezend stokjes oets-
prongen. Omstaanders mainden: “Ze binnen 
insloagen!” 
Zo zaten wie op loate oavond bie de Bremer 
plietsies. Doar wer aal regeld en doan, dìn t 
gaf grode trubbels. De mit telefoon beriekte 
verzekernsagent gaf de road de auto as t 
eefkes kon wel mit te nemen noar hoes en 
hom nait achter te loaten. 
Mien schoonolders (aal op leeftied) konnen 
dus nait mit weerom. 
Laang leve de betoalcheques van dij tied. 
Wie kochten traainkoartjes veur d’aandere 
dag en wezen heur woar de traain noar 
Grunnen vertrok op t hoofdstation van Bre-
men. Ook wer n hotelkoamer regeld mit eten 
veur d’aankommende dag. 
Wie dochten dat t nou wel goud kommen 
zol. 
Mit n baaident gingen wie in open auto op 
weg noar hoes.Ondertussen was t weer 
minder worden, haarde wind en regen. De 
rit was stoer en gain poelegrap. 
Hail loat in nacht hebben wie bie grenscon-
trole van Schanze( dij was der toun nog) 
ons kinder aan liene kregen en tougelieks 
konnen wie eefkes biekommen. Waarmte en 
n kopke kovvie holpen doar aal bie. Aander-
doags ging t weer mis Aal wel thoeskwa-

men, mien schoonolders nait. De mìnsen 
van t hotel gaven ons deur dat t goud goan 
was en dat ze gezond en veer op tied deur 
oetgoan waren. 
Wat nou ! Mien snoarske haar t gewoon nait 
meer. Ze zag heur olders aal in de Wezer 
drieven. 
Joa, der gebeuren zoveul roare dingen in 
dizze tied. 
Loat in de oavend kwam endelk bericht. Pa 
en moe waren boven wotter. 
Wat was der gebeurd? 
Ze waren op t station in de verkeerde train 
stapt. t Haar nog minder oflopen kìnd, dìn 
zai kwamen in Emden terecht, woar traain 
nait wiederging. Ze haren ook  veul wieder 
vot aanland wezen kìnd. 
Hier hail gelukkeg d’ellèn op en haren wie 
nofleke Kaarstdoagen mit veul oet te stok-
seln. 
 
Giny Vonk     
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Grunneger Sprookjeswereld. 
 
Wat was t zoaterdag  puur, die beriepte natuur. 
Wat de Russen nou hemmen an sprookjes ien t Grunneger Museum, 
kregen we zoaterdag de hule dag op n dienblad presenteerd. 
Ik heb der van genoten, en t driedemensionoale was nog mooier as aans. 
Was dat een veurteken veur toch een olderwetse winter? 
Ik goa veur een winter zoast  ien 1963 was. 
Ik denk terug an die barre elfstedentocht, 
Reinier Paping was nummer een  
en Jan Uutham “de eeuwige” tweede, 
onze Henk Ottema uut Tolbert was veur ons de man, 
die as viefde over de streep kwam. 
As een te fitte boas over de streep, 
zunder numenswoardege winterpien. 
We binnen hem noa bijnoa 45 joar nog niet vergeten. 
 
Tenslotte wens ik jim as lezers van Kreuze ollemoal een fijne kerst,  
een goed old en nij en veul gezondheid ien t nijejoar.  
En ien 2008 Jan en Henk overloaden met tekst veur een volgende Kreuze, want wees eer-
lek we loaten heur tot leste ien spanning zitten en toch kriegen ze t ieder keer weer kloar, 
een  kompliment veur dizze beide mannen die de Grunneger toal een huul warm hart toe 
droagen. 
 
Geert Braam 

Henk de Weerd 
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Van dou en nou.  
 

Laang leden dat k over Òfsluutdiek ree. t 
Miggelt aalgedureg. Roetewizzers hemmen 
nog nait stilstoan. Grode plazzen op loop-
brug bie t Monument. Baaide kanten van 
diek verdwienen ien  tip van mistege regen. 
Bie Den Oever goa k van grode weg òf. Vat 
mit gedachten gulpt over.  
Verschaaiden keer bin k hier as tiener west. 
Bie Oom R en Tante A. Dat schreven ze op 
koartjes overal vandoan. Kiener hemmen ze 
nait kregen, raaizen moaken deden ze veul 
en geern. En Oom gaf as hoofd van schoul 
bieles aan neven en nichtjes of je dat aal of 
nait wollen. Wicht dij bie heur dainde wer 
voak onnerhollen over toalgebruuk. Op n 
keer raip ze oetstuur, dat as ze kloar was 
mit strieken, wat ze din zeggen mos: k heb 
striekt of k heb stroken. Òfstand van boer-
derij op t Hoogeland tot heur hoes ien Den 
Helder was 160 km. Dat dee k op fiets ien 
ain dag. Eerste keer dat k as elfjoarege 
doar logeren zol hemmen ollers mie mitdo-
an aan boderieder. Kaar ging van Stad noar 
Den Oever. Onnerwegens haren wie veul 
tied verspeuld. Oom, ongeduldeg, was al 
weer noar hoes tou mit auto. Boderieder 
zette mie ien t café. Loader op oavend 
kwam ober der aan te proaten. Oom haar 
opbeld, zee hai. Of ik ter was en of k doar 
dij naacht blieven kon. Dat kon wel regeld 
worden mor mainste koamers waren bezet. 
As ik gewoon bie ober slaip kon t aal. Hai 
zol wel n deken oprollen om tussen ons ien 
te leggen. Dou k op koamer kwam wis k nait 
of deur lösblieven mos. Hai kwam nait. Dat 
verhoal mos ik nait vertellen, dat begreep ik 
wel. Nait aan oom en taande en thoes ook 
nait. Gevuil van allain wezen is vro begund. 
Over Stroe rie k noar Hippolytushoef hoast 
onner diek laangs. t Spiddert. Allernoarst 
mooi wegke al is natuur meer gries as gruin. 
Stroekerij en bomerij aan kaant doun Engels 
aan.  
t Leste stuk pak ik grode weg bie marineho-
aven laangs. Huisduinen is n luk dörpke mit 
ain hotel. Koamer kikt oet op vuurtoren ien n 
stuk gruinlaand mit peerden,  op zee en op 
n reep van t aailand t Weer knapt op. Won-
nermooie wolkenluchten boven t wodder. 
Op hotelfiets goa k binnendeur noar t cen-
trum van Den Helder en achter diek en 
borstwering laangs weerom. Zun en zee-

lucht zörgen veur zin aan eten. k Stap òf bie 
eetcafé Nogal Wiedes.  
Twij overnachtings is gaauw om. Op daarde 
dag mout ik om elf uur votwezen. Schane 
om din aal ien auto te zitten. k Loop noar 
Fort Kijkduin. Doar kin je zain hou Napoleon 
vesting baauwd het. Mit modeltjes is Engel-
se aanval mit schepen en t verweer van ons 
kaant op t strand en ien dunen mit soldoa-
ten, dragonders, kanonnen en zukswat no-
amoakt. Herik, herik, wat ging t er om weg.   
En din op hoes aan, dis keer bie zunschien-
end weer. Weer mout ik aan Oom R en 
Taande A denken en heur grode Opel. Dij 
haar mit beddetiek beklaide stoulen en gedi-
entjes.  Ien mien herinnnern liekt t model op 
n ol doktersauto. As ze bie ons logeren de-
den mos ik mie wieken. Òf ien bedstee sloa-
pen, òf ien heur auto dij ien  schuur reden 
was. Verhillerde koppen van arbaaiders as k 
gedientjes s mörns openschoof. 
Oom R het ook n motor had. Geregeld 
kwam hai mit taande achterop bie Opoe en 
femilie hierzo. Op n winterse dag heurde 
buurvraauw ien Den Helder motor vol gas te 
stroat oet broezen. Tot heur stomme ver-
wonnering laip taande weerom noar veur-
deur tou. 
“Hai het mie vergeten”, zee ze.  
Oom vernam dat op Òfsluutdiek. Nadde snij 
belemmerde hom t oetzicht. Hai raip 
achterom: “Anna, wils mien bril 
schoonmoaken?” 
 
 
Siet Bootsman  
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NOABERS 
 
“Vrouger, vrouger, wat gaait de tied doch 
vlug…” 
Heur je Edes stem derbie? Vrouger…… Te-
gen mien zuster zee ik al: “k mout oppazen, 
k leuf da’k meer achteroet as veuroet leef.” 
Vrouger is veur mie veur n groot dail Mid-
wolle, doar bin k opgruid, doar bin k “groot” 
worden. In vievenvatteg bin k geboren, in 
woningbaauw op Blaauw zien loane. 
(Blaauw, dat was Ford, wereldberoemd in 
Midwolle en omgeven, nee, gain femilie.) Dij 
hemmen ze dou n meer offisjele noam ge-
ven: Schortinghuislaan, of was t Schorting-
huisstraat? Nou ja, dat “Schortinghuis’ is wis 
en vast goud. n Domie, doar haren ze derin 
Midwolle zat van. Ze kwammen der bie ons 
nait in, mor aan dij Schortinghuis zaten we 
vanzulf wel vast, acht joar laank. (O, begriep 
mie nait verkeerd, niks mis mit dij domie, e, 
n goie! Oet zeuventienhonnerd en nog wat, 
hai haar wel voak wat kifkederij mit anern) 
Van dij woningbaauw in Midwolle is niks 
meer over, zulfs t stroatenplan hemmen ze 
omgooid, krekt of ze joen verleden mit wor-
rel en takke oetruud hemmen. Noabers kon 
je nait op vingers van ain haand tellen, dast 
mooie van dat stoefbie mekoar wonen. Mit 
paardij buren konnen we  t goud vinden, mit 
aandern nait, n stok of wat kon je wel schai-
ten. Domies konnen doar nait veul aan ver-
aandern, al laipen ze bie paardie noabers 
deure sikkom plat. Och, wat wil je ook, as 
domies zulf al kikkakken….   
Aan aner kaant van weg woonden dou En-
gel en Gittje Tuun, bruier en zuster, oldere 
ainspaanjers. Engel haar n bult op zien rog-
ge en pedde op kop, aaltied, in mien ont-
hold. Hai zat in aarmstoule in koamer veur t 
roam of achtertoes op baanke. Wieze man! 
En hai was n sloatjekaauwer, kon sekuur 
mikken. Sigaretten rookte ook wel ains, dij 
muiken wie dìn voak, mit zo’n toverdeus-
ke…. Deksel open, vloeitje derin, tebak der-
bie, deksel tou en hupsakee, doar was e, 
prachteg. Wel even n beetje spije op t 
raandje, aans bleef t vloeitje nait zitten. Git-
tje was n dun wiefke, ain en aal zorg. Zörg 
veur heur bruier, zorg veur t hoeshollen, 
zorg veur ons, veur femilie, veur törreldoef-
ke, dij in hok zat dat sekuur Tiddens veuren-
ne van boerenstee was, mooi man! (Imca 
Marina woont doar nou). Je kregen bie heur  

aaltied wat. Zai kon ook toerloos stokjes ap-
pel inriegen, dij werden dreugd op beune, 
op n rikje. Kon je loater stamppot van moa-
ken, haite bliksem. Der stonnen hail wat ap-
pelbomen achter t hoes, doar konnen we 
appels zuiken, van grond of. Asmits plokden 
we aine van n takke of, mor dat was nait de 
beduilen, wazzen nog nait riep ja, kreeg je 
liefzeerte van. Beste mìnsen, al gongen ze 
wel noar kerke, of kwam kerke bie heur in 
hoes. Aigelks wollen ze geern dat ik domie 
wer, mor doar keken ollu doch aans tegen 
aan.  
Bie Engel en Gittje onnerdak, aan zuud-
kaande, woonden Mans en Geessie Loer, 
dij mozzen ook nait veul van koksjoanen 
hemmen, konnen pa en moeke goud mit. 
Geessie haar n spesioale laag, ze gierde t 
oet, haile woningbaauw groalde.  Loater bin-
nen ze verhoesd, eerst noar t Gruine Kruus-
gebaauw aan Mennistenloane, mor ze hem-
men ook nog op Ennemoabörgh woond, 
mozzen ze boudel n beetje schier holden. 
Doar woont nou Maya Wildevuur, mit heur 
gierende kleuren…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onnerdak bie onszulf, aan zuudkaande, 
woonden Neus en zien vraauw en dochter. 
Nait groot mor wel dikke bainen. Veul kon-
takt haren we nait, griffemeerden. Schoon-
zeun kwam nog wel ains achterom, kregen 
we ploatjes van, oet pakjes kaauwgom of 
sigrettedeuskes. Filmsterren, dat was mie 
wat: Roy Rogers, Doris Day, Deanne Dur-
bin, June Allison. En in deuskes van Players 
zaten boten en vlaigmesienen. Pa rookde 
Chief Whip en pieptebak van Niemeijer, dij 
deden nait in ploatjes.  
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Achter toene mit appelboom, van dij zoere 
Bremleys, woonde femilie Tolk, “Koanje”. 
Doar was wat mit, mor t rechte wos je as 
kind nait, stiekeme boudel. Joapie kwam 
wel ains bie ons speulen, staark as n be-
re, kon je beter mor as vrund holden. .  
Aan aner kaande van zieweg ston t hoes 
van Roulf en Grietje de Boer, dikke hege 
derveur. Heuren ook bie kerke, mor mit 
Derkie kon k goud opschaiten, ook al laip 
e kreupel, haar kinderverlammen had. 
Wie wazzen voak aan t overschuppen op 
sintelweg, goud veur de traptechniek. On-
ze moekes haren sikkom aaltied kifkede-
rij, dat gong der asmits heer, mor dat kon 
ons nait veul verschelen. Pa’s schudkop-
den, meer nait. Vraauwlu…. 
As kind is wereld om joe tou vertraauwd, 
mor schienboarliek is kiek op dij wereld zo 
ainziedeg as wat, dat krieg je loater deur. 
Heurt bie t groot worden. As kind vin je 
aal dij grode mìnsen asmits mor vrumde 
schepsels, woar je laiver nait bieheuren 
willen. Nou, as grode, denk ik der of en 
tou nog krekt zo over, al kinnen we goud 
mit onze noabers, vlaigen der gain gras-
zodden over hege en is kifkederij nait drij 
stroaten wieder nog te heuren.  
 
Jan Blaauw, december 2007  

 
 
 
 
 
 
Pien 
 
 
Woarom mis ik nou aal 
wat ik altied al haar 
en toch nait wis 
dattur was 
maist in schaar 
pien van dou 
is niks nevven 
pien van nou 
 
Giny Hartman 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mishàd.  
  
k Vrözzelde heur,  
onstumeg narende hoaren.  
Haisterg, wuivend  
ien n glìnne wiend. 
Slovve glimmers,   
dij schieterg lagen.  
Zeggen genog,  
ze grient. 
 
Ien n diezege locht 
vlugt ze,  
proekeg snokkend vot.  
n Roezeg verrepeld’ervoaren. 
  
Veurbie, vot is t.  
Stoefzaik, iezelk stil   
wat achterblift. 
Stommelg,  
aan diggels knovveld.  
Eernsachteg ien laifde vergist. 
 
Jan de Jong  

 
 
 

Kerstkeerske 
 
 

Aan t glène licht is mis 
dat ain nait meer zugt 
watter in schare is 

 
Loat n keersvlamke schienen 

dat schaaidens 
zaachter worden  

stoareg aan verdwienen 
 

Giny Hartman 
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LOAT MOR HANGEN 
 
 
 
 

Toen e eerste rimpels kwammen, was k drekst ien paniek 
En k heb mien kop liften loaten ien zon priezege kliniek 

en mien kirrel die von dat bot slim mooi 
hij wol ineenend weer met mij ien t hooi 
mor n vriendin zee; "t Is wel gek,  

dien kop past nou niet meer bij dien nek" 
  

Het duurde moar hiel eemen of alles was weer strak 
een glupke hier en hier anners krigst doar n zak 

Mien kirrel was drekst weer slim wies 
en zee: "k Heb met dij de eerste pries' 

Moar toen e chirurg noar mien borsten keek 
Zee der: " Die hangen veul te leeg, ik help die ankommende week".  

  
Hij trok ze omhoog moar ze wadden niks niet groot 
Zodat hij doar ien een reis nog wat spul ien spoot 
Ieneenend had ik n poar joekels van titten  

en dat zag mien Knelis vanzelf ok hielendal zitten. 
Moar op een oamend noa n potje stevige seks 

Keek r mie aan en had r vanzelf al weer jwat geks. 
 

Dien billen kennen wat fiener, doe doar es wat met 
Dus ik heb mien gaang weer noar t ziekenhuus zet 

Mien buukje trimd en alle vet votzogen  
mien man die groeide zienderogen 

As ze tegen hom zeden "Dien vrouw is best aan te zien" 
Dan glom er as n ekkel ien e moaneschien 

  
En hij begon te trimmen, at allent moar goud gezond 

kreeg n toanig lief en n strakke kont 
Zien kiloos vlogen er ien n poar week of 

Hij was host nooit meer tuus met al zien gedroaf 
Hij werd al dunner, zagst hem host niet meer stoan 
en toen op n duustere oamend is r de piep uut goan 

  
Wichter luuster, k Geef jim n wieze road 
Steur jim niet aan al die wieze proat 

Loat mor hangen dat spul, nem n wies besluut 
want woare liefde komt van binnenuut 

Loat dien vent mor over dien lichoam proaten 
as er dood is het r te loat ien e goaten. 

 
 

Geert Zijlstra 
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Mien Top-Tiene van Leste Tied 
(Jan Blaauw) 
 
Joa, ik heb der ook last van, van dij zaikte dij 
Top-en-nog-wat hait: Top-100, Top-2000, Top-
Zus, Top-Zo, Top-Goazomordeur….. En asmits 
bin k der zaik van, as zo’n Toering van Radio 2 
Ede Stoal boetenspul zet. Is onze Grunneger 
Topper al laank dood, wordt e massoal kozen, 
ist nóg nait goud…. 
Mien aigen Top-Tiene dìn mor: 
 
1 Grunneger Biebel is kloar. Put waark, 
mor put is deroet! Meer as 34 joar hemmen 
ze derover doan om Biebel in t Grunnegers 
om te toalen. Ze hemmen t spul ofgeven 
aan n oetgever in Heerenveen, doar zit van-
zulf n bepoald risiko aan vast, nou ja, t zel 
wel goud kommen. Volgend joar oktober is e 
kloar (Joa, ze hemmen in Vraaisland zulfde 
klender as wie hier). Marten van Dijken, re-
gelneef wat Grunneger Biebelzoaken aan-
belangt, vindt dat elke Grunneger der groot-
sk op wezen kìn, geleuveg of nait. Nou, vot 
dìn mor. 
2 Grunneger Biebel is kloar. Nee, k bin 
nait in toeze. Dizze raaize gaait derom dat 
dizze “kop” hailemoal in geef Grunnegers in 
t Dagblad vant Noorden ofdrukt wer. Dat 
komt ja sikkom nait veur, historisch! 
“Grunneger Biebel is kloar” zo ston t der 
eerlieks! Dagblad, klasse! Goa zo deur, en 
wieder! Ook ains voaker wat berichtjes in 
geef Grunnegers. 
3 Ain Pronkjewail oet doezenden keel-
goaten. Op Grootmaart in Stad, 14 janne-
woarie om 19.00 uur, joa, in 2008. (Kop der 
wel bie holden!) Bedoulen is om t Grunnens 
Laid van Geert Teis in t recordbouk van 
Guinness (Is dat  t Britse biermaark of hem-
men ze van doun mit dij biggetjes???) te 
kriegen, doar binnen n bult Grunneger 
liesters en nachtegoalen, nou ja, poar 
swaarde kraaien dermaank is ook nait zo 
slim, veur neudeg. Even melden op 
www.grunnenslaid.nl.  
4 Gedenkploat Jelte Dijkstra ien Grieps-
kerk. Of t nou Gruupskerk of Griepskerk is, 
der is nou n gedenkploat van de Grunneger 
schriever Jelte Dijkstra, op t gebouw van 
Kerkplein 6. Met daank aan Tonko Ufkes en 
Binnert Helder, want die hebben t veurme-
koar bokst.  
5 Spaigelploat bie bouk van Reker. “In 
Boekvorm”, zo hait d’oetgeverij woar t 

schriefspul van Siemon Reker oetkomt, het 
n nije oetgoave moakt van “Kennismaking 
met het Gronings” en doar is n spaigel-
ploatje biedoan met biedroagen van Ede 
Stoal, Lianne Abeln, Wia Buze, Dobbeljoe 
en nog veul meer erkende artiesten. (Joa, 
Pé en Rinus bìnnen der ook bie). Veur 30 
euro bin je dé man (of dé vraauw), in winkel 
of op www.inboekvorm.nl.  
6 Levensbeschrieven van Derk Sibolt Ho-
vingoa. Marcel Looden, DvhNverslaggever, 
nuimt t “n literair monument” en das nait zo 
mor wat, gain kaddepis. Hovinga, Oostwol-
der boer, kwam in 1990 oet tied en het n 
kaaste vol spul noaloaten. Bouk kin je ook 
kopen bie “De Grunneger Kroon”, galerie in 
Reiderwolderpolder, doar is nog aaltied n 
tentoonstellen mit dichtwaark van Hovingoa 
en ploatjes van kunstenoars.  
7 Benuimen Siemon Reker tot hoog- 
leroar. Joa, biezundere hoogleroar was e ja 
al, mor nou het t brocht tot gewóón hoogle-
roar Grunneger Toal! Prachteg! Betaikent 
dat t Grunnegers der gewoon bieheurt! Fe-
lesetoatsies en dat we doar mit mekoar nog 
mor n bult aan hemmen maggen.  
8 Goud Volk. Begun 2008 komt der n riege 
van tien toppers oet de Grunneger literatuur 
oet, doar is Siemon Reker mit bezeg en nog 
n poar anern ook. Bouken oet de negentien-
de en twintegste aiw, vannijs oetgeven. Kie-
ken we noar oet! 
9 Laifste vroag. Wat k geweldeg vin, is de 
omtoalen van n jeugdbouk van Harm de 
Jonge vanoet t Nederlands in t Grunnegers. 
“De liefste vraag” is “Laifste vroag” worden 
en dat het Fré Schreider ommaans had. 
Harm de Jonge, woont bie Boerakker, vindt t 
zulf n mooie, zangerge omtoalen, dij as Be-
gunstegersbouk 2008 deur Stichting t Grun-
neger Bouk oetbrocht wordt. Dat wordt mie 
nog ains n Grunneger Joar, 2008! 
10 Woarhaid en kovvie, t leven van Appie 
en Geeske. Noordboek het n bouk moakt 
van verhoalen van Bert Uil over Appie en 
Geeske Stainhoes. Dij Sodommer schriever 
schreef dij verhoalen veur t Streekblad en 
doar wazzen hail wat mìnsen slim wies mit. 
Dik vatteg van dij verhoalen stoan in t bouk, 
dat veur 14,50 euro te koop is. Bin je nait 
aan bekocht, ducht mie. 
 
As t n Top-Elven was, zol “Adderbrödsel” 
der ook bie west hemmen, schane. 


