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Mien overgrootvoader plakte met 

simson, mien opa plakte met simsom. 

mien pa plakte met simson en ik denk 

dat ik straks n nije baand koop 

 
 
 
 
 

bie wezen 
 
 

tis zo stilleg ien dien  heufd 
 

kinst woorden nait meer vinden 
 

ik neem dien haanden ien dij van mie 
 

kiek die aan welke baanden waist  
 

doe nog wezenloos zugst mie stoan 
 

hai nee geft niks heur pak wel weer  
 

t zulfde bouk lees die deroet veur   
 

doar zitst dìn ist ainege wat ik  
 

dìnken kìn en houveul bist aal kwiet   
 

bist der nog mor k mis die nou  
 

toch zo veul meer as dammee  
 

ast der nait meer bist. 
 
 

Giny Hartman 
 
 
 

 
 
 

Grode vekaanzie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En no was t zo wied. Jonges haren aal 
nachten nait best sloapen. Dòch wel span-
nend. Was ofsproken dat Piet zien Pa mit 
jonges op fiets noar t hoeske ien Nörg zol. 
‘Hoas’ zien Pa haar aanboden Moeke en 
wichtertjes mit ale tazzen en kovvers te brin-
gen en ook weer op te hoalen. Hai kon  
noamelk n buske van febriek bruken. Mooier 
kon t nait. Ze zollen din touglieks rond mir-
reg der weden. 
Zeuven uur  en jonges wazzen orreg ruier. 
Pa haar aal n moal roupen dat t haile dörp 
nait wakker huifde. Pa mit fietspomp en raif 
ien fietstaas. Elk stoetjes en drinken mit 
veur onnerwegens. Zai zollen eerst noar 
Stad fietsen en doarnoa bie vlaigveld van 
Eelde laangs. En din was t nait zo’n ènne 
meer. Noa n ketaaier raip Pa aal n moal dat 
ze der nait veur kovviedrinken weden hui-
ven. Ze haren sòkken derien. Veur Stad was 
dikste gaang der al oet. Pa kon zien plak-
kunsten zain loaten. Piet haar n lekke baand 
en Pa zag datter n glad stee ien zat. Jonges 
mozzen goud kieken. Hai zol ze baand plak-
ken leren. Dat haar hai vrouger ook van zien 
Pa leerd. Piet mog der wat soluutsie op 
doun. Pa was te loat, ”nait zoveul jong, n 
lutje beetje”. Piet was rejoal en tube haalf 
leeg. Midden ien Stad haar Piet twijde lekke 
baand. Pa wer aal wat vergrèld. Of dat nait 
aans kon. Piet aal mit zien remmerij. Dij 
mog noamelk groag haard fietsen en din 
ienainen stief remmen. En nou was baand 
op ain stee glad en was Piet zien binnen-
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baand ook nog stief aan boetenbaand bakt 
deur aal dij soluutsie. Duurde dizze moal 
wat laanger. Pa zee n hail maal woord dou 
hai vingers tussen ket kreeg. Hai dee der n 
stukje canvas bie tussen ien baand. Veur 
extroa beschaarmen. Baand bobbelde wel 
wat mor dat was nait aans. ‘Snöt’ dij haar n 
echte deurtrabber, ain woar joe nait mit ach-
teroet remmen konnen. Din kreeg je ook 
gain gladde steeën. ‘Hoas’ zol zien fiets dou 
ook ains n moal ien aigen stroat pebaaiern.  
Dou e remmen zol, ging hai boven over 
stuur hìn bie òl Baarkemoa deur heeg. Mid-
den maank ainegste bos megrieten dij tus-
sen goldjebloumen ston. Òl Baarkemoa 
haar aal n zetje achter t gerdien stoan  
kieken. Aibels grammiedeg haar e fietske 
mit ien hoes nomen. Jonges kregen hom 
nait weer. ’Snöt’ zien Pa kon der soavends 
van nood hìn om hom op te hoalen. 
Bie Eelde mozzen ze mor ais ien gras zitten, 
stoetje eten en wat drinken. Ze keken heur 
ogen oet. Hou konnen zukke zwoare dingen 
vlaigen…. Kwam nog n grode vlaigmesien 
mit veul geroas op landingsboan omdeel. 
Aiglieks konnen ze der wel n haile dag zuik 
bringen. 
 
 
 
Ze wazzen mooi vroug op stee. Jonges kon-
nen der nait over oet zoas dat hier rook. 
Zo lekker noar bos. Aal dennebomen, den-
neabbels en zaand. Ze werden der nait over 
oetproat zo lekker roeken dee t. 
‘Hoas’ zien Pa was der ook tegen mirreg. 
Konnen ze vot hail boudel oetloaden en op 
stee zetten. Jonges haren doar aiglieks gain 
tied veur, mor ze mozzen eerst mor ais 
goud mithelpen. ‘Hoas’ zien Pa zol ien dörp 
votdoadelk nog even n binnen- en boeten-
baand hoalen. Z’ hemmen mitnkander smir-
regs n stoetje oet voestje eten en noatied 
ging ‘Hoas’ zien Pa weer op hoes aan.  
Jonges wizzen nait wat of ze t eerste of lès-
te doun zollen en veur ze der op verdacht 
wazzen, mozzen z’op bèr. Wichtertjes haren 
n aigen koamertje. Ien aander koamer twij 
jonges op stoapelbèr en ain op kermisbèr 
der noast. Ze haren piep oet en slaipen as 
ozzen. Grode plannen veur aanderdoags en 
wat z’aal nait ien kommende week doun zol-
len. En dat t hier toch zo aibels lekker rook 
noar dij dennebomen. 

Elk haar goud sloapen eerste naacht. En 
ook aal nachten dernoa. En ze aten nait zee 
Moeke, mor ze vraten as slootgroavers. 
Kwam van boslucht docht Pa. Zai haren der 
gain omkieken noar. Dij vernuverden zukzulf 
aal doag. Pa wol toch sundoags ien Nörg 
noar kerk mit jonges. Moeke mos mor mit 
wichter thoes blieven. Dij wazzen te luddek 
om hail ènd noar dörp te lopen. Pa haar aal 
noar dörp lopen om te kieken hou laank ze 
derover doun zollen. 
“n Echte dag des Heren”, von Piet sundo-
ags. Zun torenhoog en aibels schier weer.  
Z’ haren apmoal twij pepermunten kregen 
veur preek en vaaier sìnten veur ien buul. 
Dou domie mit olderling binnen kwam haar 
hai onnerwegens noar preekstoul n proatje 
mit dizze en gene. Piet zee domie dat Pa 
ook olderling was en dat z’ op griffemeerde 
schoul zaten. Dat hai mainsttied n tien haar 
op psaalmverske opzeggen en dat ons Lai-
meneer aibels lekker roekend bos moakt 
haar. Of domie doar aal doag ien woonde.  
Dat haren zai thoes nait.  
t Was gain laange zit. Domie zee dat hai 
reken hail mit vekaanziegangers en t mooie 
weer. Noatied mozzen ze nog even wach-
ten. Domie ston even n zetje mit Pa te proa-
ten.  
Jongens haren n aibels mooie vekaanzie. 
Op zaandvlakte werden toenen aanlegd, 
kastelen moakt, sloten groaven mit dieken, 
wegen aanlegd en aal zuks meer. t Bleef 
mooi weer en dreug. En ze baauwden n gro-
de hut van takken, stokken en alerhande 
gruin. Ales over n zaail dij ze bie hoeske 
vonnen haren. Joa, en doar wollen zai van-
zulf ien sloapen. Moeke von t aiglieks gain 
goud idee, mor Pa zee dat ze dat ook ais 
doun mozzen. Klaiden, dekens, wat drinken, 
stoet veur aanderdoags en slik mit ien hut. 
Pa haar ze n kniepkat mitgeven om bie te 
schienen as t duuster was. t Kon nait vroug 
genog duuster worren dij oavend. t Was nof-
lek mit heur drijen ien hut. Volgens ‘Snöt’ 
huifden z’ ien gain geval benaauwd weden 
veur beren en wolven. Dij zollen laank leden 
oetstörven weden. ‘Hoas’ wol nog wel wai-
ten of der meschain nog dikke wilde swie-
nen wazzen. Piet docht van nait. Ze zollen 
mor ais sloapen goan. Wazzen wel alerhan-
de vrumde geluden. Aans as thoes. Ienai-
nen schoten ze ien t ìn.  
Wat of dat wel nait was. Z’ heurden ain deur 
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blad schoeveln. Snoeven, haard koggeln en 
housten en t kwam aal dichterbie. Piet zat 
mit kniepkat ien haand kloar. Wilde swienen 
docht ‘Hoas’. “Sssst” zee ‘Snöt’, “loaten 
z’ons nait heuren”. Ze kropen wat dichter 
noar nkander tou. “ Zol k mien Pa roupen?”,  
zee Piet. Joa, dat was ook wat,  mor wel t 
lèste wat of ze doun zollen. t Geluud kwam 
aal dichterbie. 
“As hai onz’ hut roamt, roupen wie touglieks 
mien Pa”, zee Piet mit n bibberstemke. 
En dou ging veurzichteg n èndje van t zaail 
omhoog. Kwam n hail lutje snoetje mit n 
swaart glimneuske en kraaloogjes onner-
deur dij zachies snoof. Jonges keken nkan-
der ais aan en mozzen haard lagen. Waz-
zen zai doar zo benaauwd veur west? Gain 
swien, mor n lutje swieniegeltje dij wat  
lekkers rook. Z’ hemmen t mor n poar stuk-
jes stoet vouerd. Jonges haren aander- 
doags dikke proat van ien hut sloapen. Pa 
en Moeke mozzen lagen en of ze nou haile 
vekaanzie doar sloapen bleven? 
Nee, ain nacht was eerst genog. 

 
 
 
 
 

Jan de Jong 
 
 
 
 

Winterlicht 
 

de lucht staait stief van kolde 
n kabbe eerliek scheuvelies 
schösstains spaaien rook   
deur de dikke dook 
zit t aal under de riep 

non de zunne schient kniep 
ik mien ogen sikkom dicht 

veur t schitterendste winterlicht 
 

Jan Hoiting 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
De Olle Grieze 
 
ik stoa hier 
al hail wat joaren 
  
ik heb hailveul  
zain kommen 
en zain goan 
  
k wait nait 
wat of ik bin 
bin ik n man 
of n vraauw 
  
ik bin de OLLE  GRIEZE 
veur t bekieken 
en veur t beklimmen 
  
gebruuk mie naait verkeerd 
want din bin ik ien rouw 
  
elkenain mag ien mie kieken 
dat kriebelt o zo lekker 
mor dij roare hekken 
moaken mie wel aal gekker 
 
bekiekst mie 
as n stuk van t heden 
k stoa hier aal n joar of wat 
en kìn t stads verleden 
  
as joe goud luustern 
noar mien kopern klokken 
wil ik stad en ommelaand 
noar mien vout tou lokken 
din geef ik joe t verhoal 
van wat ik doagelieks zai 
  
mor nooit zai ik 
de stad van n aandere kaant 
gainain het meelie 
op grode maart stoa ik allain 
  
wel nemt mie n keertje mit 
din leer ik de stad ook kennen 
en hou of t zit 
 
Harm Guikema 
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Woarom wie ‘moi’ zeggen… 
 
Gommesdoagen!! Keuneg  
Lodewiek was votstuurd en mit 
ain pennestreek was hail ons 
laand n pervinzie van Fran-
kriek worden. Piebe Lam-
mertsz. haar zien scholders 
optrokken. Veur t gewone volk 
muik dat gain bliksem oet.  
Bemegen worden deur n hond 

of deur n kat! t Bleef evengoud stinken. Nee, 
Piebe lag der nait wakker van. Franse sol-
doaten mozzen ook eten hebben en t bleef 
aal aarmoudje troef. 
Piebe scharrelde op zien aigenste menaaier 
zien kostje wel bie mekoar. Wat handel en 
wat smokkel, hai laagde elk oet. De hoge 
heren konden wat hom aanging, roezie en 
rebullie trappen dat n laive lust was. 
Hai ging gewoon zien aigen schaive gaang. 
Baange wezen? Piebe Lammertsz. was nog 
nait baang veur Ongeboren Roulf en duvel 
in kwadroat. 
Hai was nait baang west veur de Fransen 
en ook nait veur de Pruzen en zulfs nait 
veur de Ruzzen as dij der aankwamen. Vol-
gens ôl Tammo zien zeggen dìn. As je goud 
luustern deden en je wizzen woar je op t 
goie ogenblik wel of nait wezen mozzen, dìn 
konden der wel doezend soldoaten bie t pad 
wezen. Dìn overkwam joe niks. Mit slingern 
en schaiten kwam je n hail ìnd. 
Zo haar e dat doan mit n koppeltje schoa-
pen en n swien. Der was aaltied honger en 
dus aaltied handel. Hai verkocht zulfs n mo-
al n peerd. Hai haar der  n nuver sìnt aan 
overholden en dij lu oet Stad waren goud 
veur heur geld. 
Nou ook weer. Venoavend zol e n koppeltje 
hounder noar Tiemen Vos bringen. Tiemen 
Vos dij in Stad woonde en op hom wachten 
dee. Ze haren n stee ofproat woar t wat lie-
den kon. Hai kwam nog altied op t gemak 
Stad in. n Poar stuver en  sums n kan jene-
ver deden wonderlieke dingen. Soldoaten 
keken dìn hail gemakkelk aander kaant oet. 
Zo luip e wat te miemern en docht noa over 
zien moe, dij nog aal twij franse soldoaten in 
hoes haar. Dat was slim, ze vraten heur sik-
kom de oren van de kop. Mor as t woar was 
wat ôl Tammo zee, dìn zaten ze dommit op-
scheept mit n poar Pruzen of n stel Ruzzen. 
En zo bleef t veur moe en  veur elkenain 

lood om ôld iesder. Dìn bleeft t knooien en 
kraben. Hai zol eerdoags weer ais noar heur 
tou om heur wat van zien smokkelsìnten te 
doun. Kon ze eefkes veuroet, mit zukse koa-
le jonkers. 
Hai docht ook aan zien Janke. Janke, dij bie 
heur pa op t ôlde stee mit huilp. Ale doagen 
mor weer. Mooi weer of maal weer, zien 
Janke bleef laggen  en t leven van zunnege 
kaant zain. Loater, as t aalmoal weer goud 
was hier in Grunnen en aal dat vrumde sol-
doatenvolk vertrokken was, ging e Janke 
vroagen. Zoon wief mos aine hebben. Aine 
mit aarms aan t lief en poar handen. n Wief 
dij wat oet stro zetten kon.  
n Aigen stee zollen ze begunnen mit heur 
baaident. Hai wos ook aal sekuur woar dat 
wezen zol. 
Twij dikke hounder haar e bie zuk. Doarmit 
zol e Tiemen Vos vanoavend n rib oet lief 
snieden , nait te zuneg. Hounder. t Was ja 
roofgoud, omreden dat der in Stad hoast 
niks te kriegen was. Alles was eerst veur dij 
vrumde sinjeuren en dìn veur gewone sol-
doaten. Wat der dìn nog overschoot, was 
veur t  gewone volk. 
Tiemen Vos zol  hounder ook wel weer veur 
n schiere pries votdoun. Dat konst van te 
veuren wel bedenken. 
Hai luip steveg deur. Dou e haalfschaaid 
was, begon t te twijduustern. Dizze tied van 
dag haar Piebe t laifst. Ast dommit duuster 
was, kon hai as n daif in de nacht Stad in-
sloepen, haar e dizze raais ook niks neudeg 
mit omkoperij. 
Piebe juig de braand in zien smeugeltje en 
vond leven nog nait zo beroerd. Hai haar 
golden handel en tebak haar e noeit te kört. 
Drij uur leden haar e nog in kroug zeten. 
Krougboas wol hom de gek aanscheren. 
Mor Piebe was om Leermens kommen. 
Domme krougholder Doedensz haar hom 
woarschaauwt dat e vanoavend mor beter 
onder dak blieven kon. Der wuir fluusterd 
dat der n kerel zunder kop ronddwoalen 
zol…. Der waren gounent west, dij kel en 
verbalderd aanderdoags vonden waren 
langs stroat. Der kwam gain zinneg woord 
meer oet dij stumpers. Piebe haar zien bier 
in keelgat goten en haar mit voest op toavel 
haauwen. Doedensz haar der t swiegen tou 
doan. Piebe Lammertsz. nuigde ale kerels 
mit en zunder kop om hom kel en verbal-
derd te moaken. Hai zol ze wat........ 
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Vlak veur Stad ging t 
mis. Oet slootswaal 
schoot n soldoat te 
veurschien en dij begon 
haalf in t Frans en haalf 
in t Grunnegers wat te-
gen hom te tjauweln. 
Piebe Lammertsz. trok 
zien domste gezicht en 
huil scholders op. Hai 
dee net of e soldoat nait 
begreep. Soldoat speer-
de mit zien geweer en 
wees noar hounder.  

Piebe bleef der op zien menaaier niks van 
begriepen. Dou e n dikke kwaalm van 
draank in zien neusgoaten kreeg, haar e  t 
aal wel schoten hou ofdat e mit dizze pazzi-
pant aanmos. Allenneg dat grode geweer 
mit zoon bajonet der op, dat was n hail min-
ne boudel. 
‘Pas des poules, Pas des poules, mien 
jong!!!!’, reerde soldoat in zien haalf put 
haalf regenwotter Grunnegers. Hai slingerde 
op zien jeneverbainen. 
‘Ik zel die wat’, ruip Piebe weerom, ‘blifst 
van mien hounder òf.’ 
Soldoat wos van gain ophòlden. Hai mos en 
zol hounder hebben. t Scheelde nait veul ain 
moment of deur aal dat gespeer was Piebe 
zien aarm sikkom kwiet worden. Piebe wol 
deurlopen, hai haar dizze franskiljonse 
teutjeboksem gain spier in reken. Ook al kon 
hai meroakel schier mien jong zeggen. 
Het zat hom nait glad. Soldoat  huil hom te-
gen. Piebe keek zo in loop van t geweer. 
‘Poules pour moi’,slisde soldoat. 
‘Schrieft mor op mien jong’, motterde Piebe. 
Dizze klant  haar male knopen aan t jak. Hai 
mos der hier goud op verdocht wezen. As-
dat hier miskulde, kon Vos venoavend floi-
tjen noar zien hounder. En... haar Piebe 
Lammertsz. n stuk bajonetmes tussen zien 
ribben en gain geld. Dìn was t vot doan mit 
de schiere handel. 
Soldoat haar zeker begrepen wat Piebe 
zegd haar. Dizze soldoat was zeker zo aine, 
dij hier al langer in Grunnen was. Ze konden 
oardeg wat mitkriegen as t nait te stoerach-
teg wuir. 
Jean Francois luit zuk op knijen zakken en 
schreef mit zien dikke doene vinger wat in t 
zaand. Omreden dat e toch wel störmdik 
was, was t votdoalek nait zo duudelk wat 

der ston. Hai wees noar ain woord en sluig 
zuk den op de borst. Piebe dee zien best 
om te lezen wat Jean Francois der nou deel 
maggeld haar. Hai luit zien smeugeltje der 
van oetgoan. Soldoat ston te zoezaaien mit 
geweer min of meer  in aanslag. Bajonet 
wees gevoarlek in richten van t onderlief van 
Piebe. Piebe keek en keek noar dat gemag-
gel in t zaand. 
Hai kon der gain sukkeloa van moaken of 
was t nog zo. Hai wol de fransoos nait te 
veul op kast joagen en hai dee dus ale mui-
te om te lezen wat der schreven ston. Sol-
doat motterde deur in t frans. ‘A loriez de 
quasque vous de traviens ..... mien jong!!!’ 
Soldoat begon wat te zingen over zien Anto-
inette falderalderette en in aine besturven 
hom de woorden op de lippen. Hai brobbel-
de nog wat en verschoot zeuven kleuren en 
drij tinten. Piebe dee handen in zied en keek 
weer noar soldoat. Graauw en gries draaide 
soldoat zuk om en buulde oet. Hai ruip nog 
wat, mor der was nait veul deegs meer van 
te moaken. Hounder in körf gingen ook te 
keer as wilden. Piebe keek over zien schol-
der en zag n kerel over weg lopen. Hai druig 
zien heufd onner aarm en  verdween zunder 
woord of wies achter stroekerij. t Rook noar 
zwoavel, teer en taarpentien. t Ging aalmoal 
meroakel vlug. Verbalderd bleef Piebe sto-
an. n Doene franse soldoat, n kerel zunder 
kop!  t Mos hier ook nait gekker worden. 
Dou Piebe weer bie zinnen was, greep e 
körf en wol wieder lopen. Hai was n poar tel 
op biesterboan. Mos e links of rechts. t 
Hemd trilde hom veur t gat. Hai bleef veu-
reerst stoan en juig weer braand in zien 
smeugeltje. Deur de tabak wuir e wat be-
doarder. Laive tied, dìn haar dij domme 
Doedensz ja toch geliek kriegen. 
Hai luusterde en zoog de rook noar binnen. 
Nee, der was niks meer te heuren. 
Hai keek noar schrieverij in t zaand woar t 
aal om te doun was.  Domme kou van n 
Jean- Pierre-Francois… Homko, haar der 
mit zien boetenmodelse stevels dwars deur 
bènterd. Ain woord was nog te lezen. 
MOI, ston der schreven. MOI. Piebe zee t 
woord haarop. Moi. Moi. Moi. t Leek der nait 
op wat dij fransoos zegd haar. Moi. 
Tiemen Vos in Stad kon dij oavend wachten 
op zien hounder. Piebe luip weerom. Vot 
van de stank van de kerel zunder kop. Der 
rustte vandoag gain zegen op de handel.          
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Doedensz. haar  der nog loat n koppel volk 
zitten, dij luusterden noar Piebe Lammertsz.  
mit zien staark verhoal. Dou e wat 
lamlendeg op de bainen kroug 
oetstrompelde, zee e ‘Moi’. Hai haar ze  
aalmoal onner toavel zopen en de maisten 
konden gain Moi meer zeggen. 
Aanderdoags zee e bie moeke ook ‘Moi’, 
dou e körf mit hounder op toavel smakte. En 
moeke schudde wat mit t grieze heufd, om-
reden dat ze t verhoal aal heurd haar. Houn-
der gingen n poar uur loater in paan. 
Dou zat Piebe al bie zien Janke. Drij moal 
mos hai heur t verhoal doun. Drij moal  
schol ze hom veur n leugenpuut. 
Zo is t goan in tied dat fransozen hier boas 
waren. Piebe Lammertsz. bleef smokkeln  
en omswindern en wachtte zien tied òf, dat 
Pruzen en Ruzzen dij haile duvelse franse 
bende votjoagd haren. t Meroakelse verhoal 
wuir  deurverteld en elk dee der wat bie. In t 
leste haar Piebe sikkom n hail regiment ver-
sloagen. En as t verhoal oet was en men 
luip deur den zee men ‘MOI’. 
Piebe Lammertsz. kocht zuk van zien smok-
kelsinten n schiere boerenstee nait te wied 
van Stad. Op de veurgevel luit e onder pro-
test van zien vraauw Janke n aikenholten 
bred  timmern, woardat Paddepoel in baiteld 
was. Piebe zien frans was ja nait zo gewel-
deg. Hai was dij nacht mit de soldoat en de 
kerel zunder kop noeit vergeten. Paddepoel 
haar Jean Francois de France aal roupen. 
Docht e. En as e op zien ree ston mit zien 
smeugeltje en der kwamen gounent veurbie, 
den ruipen ze steevast ‘MOI’. 
Piebe Lammertsz. is oet tied kommen, noa 
n goud leven mit zien vraauw Janke. Kinder 
hebben ze nait kregen. Doar haar Piebe bie 
vloagen veul last van. t Was toch schier 
west, n lutje Pierre of Antoinette haar hom 
wel wat leken. Boerenstee is verkocht en 
opgoan in ain van de grode boetenwieken 
van Stad. Wieken zoals Beijum, Selwerd en 
vanzulfs Paddepoel. 
En wat doun wie as wie aine tegenkom-
men? Noaber, of aine dij wie nog noeit zain 
hebben? Dìn zeggen wie:’MOI’. Zo heurt dat 
hier bie ons in Grunnen. En zo is t 
staarvenswoar gebeurd.   
 
 
Jan Huttinga 
n Daam. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Woarom 
 
Woarom binnen mìnsen zo vergrèld ? 
Veul hebben “n hail kört lontje”. 
Zai moaken zok drok om n klaineghaid, 
en hebben op slag de grootste bonje. 
 
Woarom binnen mìnsen ongerust, 
woarom willen zai t nait leren ? 
t Komt aaltied  weer op poten terècht 
en wale zel t schip wel keren. 
 
Woarom binnen kinder toch zo drok,  
en binnen nait in toom te hoalen ? 
Olders waiten zok voak gain road, 
dat lees j’oet veul verhoalen. 
 
Kin t wezen dat t ons deurschoten is 
om grenzen vast te stèllen ? 
Hebben wie vanwege dit gemak 
thuus niks meer te vertèllen ? 
 
Binnen mìnsen doarom zo kört veur de 
kop, 
wordt twievel heur te machteg ? 
Din wordt het tied om op te treden. 
Dat helpt, wis en woarachteg ! 
 
Stel grenzen aan t gedrag van n kind, 
want dij is n moal oetwazen. 
Wel grenzen leert in t olderliek huus, 
wait zok loater ook aan te pazen. 
 
George Petzinger 
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Jannewoarie 

1992 
 

Boeten is het graauw en donker 
Bomen in heur wintertooi 
Boeten is het kil en koal 

Optrokken scholders in mien jazze 
Buurvraauw het gedienen nog dicht 

 
Ik snoef de vrizze kòlle op 

Tintelt in mien neus en longen 
Kiek om mie tou en zai 

De pracht van winterdood 
Buurvraauw het gedienen nog dicht 

 
Langsoam trekt t duuster vot 
Bomen in de vrouge mörgen 

Zunnechie komt mit golden kleur 
Geft de belofte van t leven 

Buurvraauw dut gedienen open 
  

Jil Wildenga 
 

Vergoadern 
 

Vergoadern totdavve tot de voadern vergoa-
derd worden 

 
Vandoage in vergoadern 

Ik zweefde der boven 
Heurde drokte 

Hapte oam um mit te doun 
Mor dochde in filestand: loat mor 

Zakte wied vot 
Totdat aine onbegriepelk  

domme dingen zee 
Ik huil allenneg mien scholders op 

wol vief keer achter nkander 
Collega’s keken noar mie 

mit grode vroagtaikens in d ogen 
En net dou ik zeggen wol wat ik dochde zee 

ik: 
woar gait t aingst um bie dit agendapunt? 

Veurzitter zee: even wachten doar komve zo 
Harregat 

Ik zweefde wieder 
en muik t verslag. 

 
Hanne Wilzing(November 2008) 

Van kwoad tot aarger 
 

Hebben joe ok muite mit kredietkri-
ses? Aandeelholders en Dereksies 
van grode baanken of zoaken hebben 
paardie lu wat te doun moakt. As zie 
minder graaid haren in reep van 
spoarders, zag t er vandoag de dag 
veur minderman hail wat beder oet. 
As dij lu senten terogge geven zollen, 
huifde Minister Bos oet de stoatskas 
nait zo slim bie te springen. 
Deur heur ropperij zit wereld nou mit 
haanden in t finansiële hoar. Mouten 
we baange wezen veur ons doagelks 
brood? Is ons bestoan wel vaaileg ? 
Aans was der waark zat veur elkenai-
ne dij waarken wol, nou is allenneg 
wizze, dat niks meer wizze is.  
Elk vuilt zien aigen t beste, je zollen 
der om laggen kinnen, as t nait om te 
grienen was. Hou is t joe vergoan? n 
Poar oetsproaken heb k bie mekoar 
gadderd, vernuver joe der mit. 

 
Vrachtrieder wait nait of der mörgen 
nog wel wat te vervuiern is. Woagen 
stait stille, beziene is op. 
Benoanenverkoper is de pisang. 
Segoareboer is de segoar. 
Bakker verdaint gain dreug brood 
meer. 
Laampenwinkels zain toukomst duuster in. 
Plietsie kikt aal kaanden op, mor zugt t nait 
meer. 
Scheepvoart is wind oet zaailen nomen. 
Herenzoaken doun ze daze om. 
Hosenfebrieken zain der gain gat meer in. 
Klokschoners willen tied volgeern trogge 
zetten. 
Menneg timmerman legt t bieltje der bie de-
le. 
Snieders mouten der nou n maauw aan pa-
zen. 
Moakelders kinnen hoezen aan stroatstai-
nen nait kwiet. 
Toenders verkopen oet aarmoud knollen 
veur sitrounen. 
Eethoezen mouten t vouer zölf opeten. 
Binnenvoartschippers roaken aan leger 
waal. 
Stuurlu roaken maacht over t stuur kwiet, 
omreden poaden aan belasten bezwieken. 
Radfoarders waiten sikkom nait meer herom  
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te komen. 
Badpersoneel kin kop amperan boven woa-
ter holden. 
 
 
 
 
 
 
Schoolmesters en juvvers kinnen gain pam-
pier meer bestuvern. 
Bierbraauwers tappen oet n aander voatje. 
Baankiers holden haanden op knibbe. 
Veur bioscopen en theoaters vaalt t douk. 
Kroamvraauwen kniepen boudel dichte. 
Dokters knuppen enden aan nkander. 
Gruintekwekers zitten op zwaart zoad. 
Stroatenmoakers kinnen op dak zitten goan. 
Schösstainveger stoan op stroade. 
Rijnmond gaait piebe oet. 
NS is t spoor finoal biester. 
Hoarsnieder zit mit haanden in t hoar. 
Mienbaauw graft zien aigen graf. 
Oetvoartlaaiders mouten bezunegen op  
groaven. 
Luchtvoartmoatschepijen vlaigen locht in. 
Mezzeloars zitten in pudde. 
Kroegboas is (t) zat. 
Boer is oet t veld sloagen. 
Parregnost schemert veur ogen. 
Ogendokter blift mit gloazen zitten. 
Avvekoaten nemen der nog aine op. 
Schilders vaarven mit zuutjewoater instee 
van mit vaarf. 
Woapenfebrieken zain der sneu genogt nog 
aaltied schot in, aansom zol beder wezen! 
 
Hebben joe t ok zo stoer? 

 
     

Roel Sanders  
Knoal, 28 jannewoari 2009    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dij blik 
 
As n stem oet wiede hemel 
was ze der 
dij blik 
Ik wui keken 
en in t zain zag ik nich 
t Gebeurde midden maank proaten 
woorden pruiten deur 
stoadeg en smui 
Moar bezied  
daip vot  
brandde t 
n Zet loater kreeg ik deur  
dat ik heur kön 
n steern oet aiveghaid 
Eerder en aalgedureg hef ze mie zöcht  
Zel stoef veurbie goan 
as ik mit theeschuddeltjes kiek 
k Haar t nich docht 
moar non zeggen ve nkander 
toch nog moi 
Zai kikt mie tot zwiegen 
woorden blieven stoeken 
k Hol oam in 
 
 
Hanne Wilzing 
(21 december 2008) 
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Midwolle, van nou noar dou… 
 
As k in kraande lees over Midwolle, schoft 
der votdoadelk n loa vol herinnerns open. 
Ploatjes glieden ale kaanten op, paardij va-
len op grond, anern liggen onnersteboven, 
op kop. In dat verhoal in t Dagblad komt  
noam veur van Jurrie Diekhoes (as Jozef-
regisseur) en dìn zai k in ainen poar kloare, 
hoarschaarpe foto’s veur mie. Lutje jong, 
verklaid as ‘cowboy’, houd op, pistool in 
haand. Of mit n klaid aan en schounen van 
zien moeke. Aaltied mit n laag op zien 
snoet. Allenneg, of mit zien grode zus Afie-
na, of zien bruier Albert. Zel loater wel n  
Appie worden weden… Din vroag je joe of, 
hou dat kin, dingen dij meer as viefteg joar 
leden gewoon gebeurden, dat dij zo helder 
op joen netvlies pronken. Midwolle, stee 
woar k geboren bin, opgruide. Woar k noar 
schoule ging, haalve dörp deur, baange 
veur koksjoanen en Sjors Meijer, dij joe in 
tok stoppen wol… Mit grode ogen bie open 
deure van Blaauw zien Fordgarage noar t 
waark keek van monteurs, noar d’auto’s en 
trekkers, nije Fordson. Doar waarkte Lam-
mert Diekhoes ook, pa van Jurrie. Dij femilie 
zat doch al mit neuze bovenop auto’s. Lam-
mert Diekhoes zien vraauw was aine van 
Joke Smit, van Meerland, dij doar mit zien 
vrachtwoagens begon, loater noar t loug 
verhoesde, aan Hoofdweg, stoefbie t post-
ketoor. Dou wazzen wie al verhoesd van 
Woningbaauwloane noar Nijsiesoord. Lam-
mert en Annie werden onze buren, wie op 
59, zai op 61. Wie niks, zai griffemeerd, mor 
wie konnen goud mit mekoar, ook al zong 
buurvraauw Annie psaalms en mien moeke 
rooie verskes as “Morgenrood” en “Op soci-
alisten sluit de rijen”. Elk zien aigen geleuf. 
Eerst wer Afiena op wereld zet, poar joar 
loater Albert, n weke noa mien joardag. Aal-
tied was der dìn ‘arretjescake’, bakt van 
meelkoekjes en sokkeloa. Dou Jurrie gebo-
ren wer, beetje n noakommeling, n nustaaie, 
kregen we vannijs n plak ‘arretjescake’. Van 
mie moggen der wel tien of meer kinder 
kommen en t mog ook wel wat gaauwer….  
Zol dat dijzulfde Jurrie wezen dij nou in 
kraande staait as ‘regisseur’ van ‘Jozef’,  
n musical dij instudaaierd wordt in Griffe-
meerde Kerke aan Hoofdweg? Doun ook 
anern aan mit, dij nait noar kerke goan, of 
noar n aandre… Doar hufst in joaren viefteg 

nait mit aan kommen zetten, gain sproake 
van! Boudel mos dudelk blieven, elk zien 
aigen etiket. Boer, börger of aarbaider en zo 
was t mit kerken ook: hervormd, griffe-
meerd, gristelk griffemeerd… Of haaidens, 
zo as wie, al mozzen we as kinder wel noar 
zundagschoule. Stap richten femilie, dij wel 
kerks was? Oom Ties op kop, dij was ja 
gruinteboer in Midwolle en olderling. Hai 
vond t mor knap knudde dat mien pa as ol-
ste bruier niks meer van kerke waiten wol… 
Aan aner kaande, op 57, woonden Fokko en 
Lies Bamberg, haren w’ook schiere noabers 
aan, benoam dou Fokko bie ons “Monopoly” 
populair muik. As wie dat speulden, was hai 
dou mainsttied ook bankholder, konst crisis 
van nou al aankommen zain….  Prachtege 
man, in zien leren jaze op zien Kapteyn Mo-
bylette, beetje schaif derop. Hai dee in ver-
zekerns, RVS, ploatje op mure. Nait bie ons, 
wie zatten vanzulf bie ‘De Centrale’, onnerd-
uil van rooie femilie.  
Mooie joaren doar aan dij Nijsiesoordloane, 
mit Hemmo Tiggeloar aan aner kaande van 
weg, en plietsie Leupen, femilie Loer, Tuun, 
Everhardus, Geert Boas…. En dat apmoal 
deur n verhoaltje in t Dagblad over Jurrie 
Diekhoes dij aan t repetaaiern is mit musical 
“Jozef”. (Of zol dat n aandre Jurrie weden?) 
Zai zellen nou wel beder in heur spullen zit-
ten as viefteg joar leden, dou holp schoul-
kammeroad Beno Doedens (net zo niks as 
wie…)  jonken van Griffemeerde Kerke mit t 
geluud bie d’eerste grevo-disco’s…  Joa, 
dus doch n kronkel in rechtlieneghaid…. 
 
Jan Blaauw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Jurrie 
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Spannend wasgoud 
 
Op e knijkes zit e veur 
t deur rubber omraande glas 
te kieken noar mien biezundere was 
en zigt hou ien t schoemend sop 
zien rubbern steveltjes op e kop 
aal ien e rondte draaien 
en mien pantovvels aaien. 
 
Hai volgt zien steveltjes op e vout, 
van zien voutjes zai ik enkel zien toontjes, 
dìn strekt e zien sloapende baintjes 
en kiekt riekhaalzend tou 
hou ik t deurtje opendou, 
zien steveltjes volprop mit stukken kraant, 
zien knoesjes drukken tegen mien haand. 
 
Nou, roem twinteg joar loater 
stoan zien reuzestevels op e kraant 
te soppen van t woater. 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel. 

 
 
Woare vrundschop 
 
Woare vrundschop is n zegen 
t Haart sprekt doar zien aigen toal  
As n zunnestroal tiedens regen 
Helder, groots, zunder keboal 
 

Woare vrundschop, binnen woorden 
Te begriepen zunder toal 
As gevuilege akkoorden 
In n laid van Ede Stoal 
 

Woare vrundschop, dat is geven 
Laif en lied dailen mit mekoar 
Der aaltied veur dij aander wezen 
Dát speult woare vrundschop kloar ! 
 
Fennie F.G.Croeze-van Til 
n Daam 

 

Woarschaawen veuròf! 
Doames: even n piltje onder tong 
Heren: haanden boven dekens 
 

 
 
 
COÏDUS 
 
Ien keuken haar ze aal wat aan mie zeten te 
frummeln en zukse signoalen binnen nait 
mis te verstoan. t Is zundag en ik wait wat 
der kommen gaait. Ik mout din aaltied den-
ken aan serie George and Mildred. As ze 
ien stemmen waas, zee ze tegen hom: 
"shall we have an earley night George?" 
Verschrikt keek e din op en perbaaierde op 
ale menaairn onder t onvermiedelke oet te 
kommen. 
Mor veur mie is der gain ontkommen aan, 
wie lopen trappen al op, ien t verbiegoan 
hang ik t schilderijgie recht. 
t Is kold en t duurt even veurdat we ien t 
roeme bèr liggen; der mouten hail wat kle-
ren oet. Wie nemen ons vertraauwde peziet-
sies ien en waarken ons pergram òf. 
Eerst mouten vouten waarm... 
 
Tachteger joaren, zundagoavend, Dallas is 
op TV en dat mout ze zain. 
Ik heb hail aander plannen, mor Dallas is 
veur heur even belangrieker en stief van 
opwienden zit ik noast heur op baank. 
Om heur aalvast ien stemmen te brengen, 
staait der n beste bèl Bacardi-Cola  veur 
heur, drijkwart draank en n kwart Cola. 
Ik til heur hempje op en begun heur op rug 
te krieweln, ik kin heur gain groter plezaaier 
doun. 
"Ik kom naargens aan hur!" zeg ik vilain, ter-
wiel ik heur buusteholder lös moak, aans kin 
k der nait goud bie. 
t Is hoogzummer en der zit nait veul ien 
weeg. Verzichteg goa k hister noar veur-
kaant mor mèt dat ik mie nait meer bedap-
pern kin en te ver òfzak zegt ze: 
"Nait doun, gedienen binnen nog open,  
elkenain kin ons zain." 
Nou mout ik zörgen da’k stemmen nait be-
daarf en terwiel Jeeaar Ewing op zien peerd 
stapt, sabbel ik aan heur oorlellen, striek 
heur deur t hoar en fluuster heur ien t oor. 
Ze wordt aal smui verneem ik, hier en doar 
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wordt wat haard. 
Òftieteln lopt nou, ze het mien signoalen 
opvongen en draank het zien waark doan. 
" Wols noar boven?" vragt ze. 
t Juugt ien mie, dit gaait deur! Gaauw trap-
pen op, mor ze treuzelt. 
"Wat n spinragen hangen hier," zegt ze. 
Prooi zel mie doch nait meer ontglippen? 
Snel bennen wie noakend en roaken onze 
liggoamen ien t zwait, verstrengeld op bèr. 
 
Omne animal post coitum triste (praeter 
gallum qui cantat). 
(Noa coïtus is elk daaier bedruifd (behaalve 
hoan, dij kraait).  
 
© Berrus Spelde, jannewoarie 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkaggeln 
 
t Hef even duurd 
man non ist zo wied 
k leuf nich  
dat er veul te sturen vaalt 
n lutke beetje misschien 
man k bin wisse gain Napoleon 
 
En wieder? 
Hou mainst? 
Non is dat alles? 
 
Joa, dat ist, 
wieder komt aan op: 
nich te veul proaten 
bie holtkaggel zitten 
wien drinken 
en ast aits kin 
n beetje goud veur nkander weden 
t Hef even duurt 
man non liekt zo wied. 

 
Bist verdold ja n ol kirrel 
Wost moudveren hangen loaten? 
Bie ‘kaggel zitten’? 
k Zel die 
n Schop onder kont kinst kriegen en  
n haauw mit schuddeldouk 
Tou aan t waark 
dien wereld in! 
 
k Heb gliek 
man kin mie t nich geven 
t Is te vroug 
 
Hanne Wilzing 
(3 jannewoarie 2009) 
 

 

 

 

 

 

 
 
SPREUKEN 
 
 
aan kienders  
dij nooit 
de goie weg vonden hebben 
hangt n hail apaart prieskoartje 
  
--- 
  
beter rooie wangen 
as n blaauwe neuze 
  
--- 
  
oale bomen 
waiten altied 
woater te vienden 
  
--- 
 
vrouger waas mien vraauw 
mien rechterhaand 
nou is mien rechterhaand 
mien vraauw 
  
 
 
Harm Guikema 
Stad 
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ZIEN LAAND, HEUR THOES 
 
 
 
 
 
 
Siewert dut ogen open, kikt noar roam, zun 
schient, hai huft der nait oet ,
…….vekaanzie. Lekker nait noar schoul. 
Meschain eefkes vot mit zien kamme-
roaden, in n snelle volkswoagen. Hai gript 
zien mobieltje,n s.m.s.je dut al hail wat. 
Jonkvolk vuilt der wel veur. Haalf uur loader 
binnen zai der aal. Noar Schildmeer om mit 
heur surfplaank gloepense haard over wod-
der hìn te soezen. Buusgeld roem in knip, 
begroten huift t heur ja nait. Dommee heb-
ben zai belaang bie n puut patat. Schiere 
wichters veur t oetzuiken, dag kin nait kepot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amina Fall dut ogen open, kikt noar t gat in 
dak, zun is glèn, broadend hait is t. Staait op 
van heur metras. Zai mout heur moeke bie-
stoan om wat eten boven t vuur te kriegen. 
Amina het heur woonderij in Oafrikoa, veur 
heur hut gaait zai op n stronk zitten. Moeke 
is mit wasgoud al noar rivier tou, uren lo-
pend hinneweer. Wodder doar is mainst ver-
let van, mor ook kokosneuten kieken heur 
aan, om tuzzen twij stainen fien moakt te 
worden,veur meel. Blootvouts gait zai t dich-
te bos in. Vogels zingen, n oap springt van 
tak noar tak, n slaang drèls om boom. 
Mor elk pad kin zai, elk geluud wait zai. Le-
zen en schrieven kin zai ja n klaain beetje. 
Ain moal in moand gaait Amina noar zen-
dingsschoul, 25 km, deur n sikkoms onbe-
goanboar bos, mor zai gaait. Piel en boog 
gait mit, joe kinnen ja nait waiten. 
 
Siewert dreumt van promotie, veul sinterij, n 
schiere boan. Hai kin hazzenschraben. Op 
waarkweek noar Engelaand, mit vlaigme-
sien, wat het Siewert aiglieks nait? Dit is 
zien wereld, zien thoes. Maakklaaier, schou-

nen. Hai kin Amina Fall ja nait. Op tillevisie 
zigt hai dat, al ellèn, mor t is zien wereld 
nait. Wied vot, moakt t hom wat oet? 
 
Amina Fall boant zok ,mit heur hakmes n 
pad deur t oerwoud. Schounen het zai nait, 
op schoul mag zai n poar lainen. Oetkieken,
…… Heur piel en boog in aanslag, n daaier 
mout zai schaiten, aans gain eten. Patat, 
mobieltje, tillevisie, noeit van heuren doan. 
Siewert, wèl is dat? Dit is heur thoes, heur 
wereld. 
 
Siewert leeft in n tied van moanraaizen. 
Amina kikt noar moan, dij wist pad noar 
hoes. 
Siewert leeft mit computers, camera’s 
oafstandbedainen, mit rebulie 
Amina leeft in heur tied, mit femilie, blief k 
wel leven? 
Hai en zai, bloots n wereld van aans weden, 
zien laand, heur thoes. 
 
Anna de Vries-Maarhuis 
 

 
 
 

Dichten 

 
Gain woord krieg  

k op pampier 
ledders…n haile stieg 

mor k krieg dingen nait hier. 
 

Woar mout k over dichten 
riemen op dij alphabet? 

sukker slikken? 
Mit muite heb k hier deelzet. 

 
Mien hazzens kroaken 
 stuk veur stuk, heur ais 
wat nou weer moaken 

 kloar, din mor op roakeldais. 
 

Vaaier onzin dingen wat hier staait 
lezen ja nait weerd 
gaait zoas t gaait 

haar k mor wat aanders leerd. 
 
 

Anna de Vries-Maarhuis 
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KNEVEL…………. 
 
hom nait! 
zok zeggen 
 
al denkt nait elk zo 
bie d’omroup van E.O. 
 
ale geleuven 
bennen geleuven….. 
 
noar de woarhaid mag je zuiken! 
 
Vanoavend, de 10e van de twijde 
het e mit n jeud en n Palestijn 
n gezoamleke oetzenden 
messchain t begun van t enne? 
Vot mit aal d’ellenne….! 
 
dat dut mie deugd, 
dat vin k hail fijn!! 
 
Klaas van Zonneveld 
 
 
 
 
 

OBAMA…… 
 
Stekt zien haand oet 
noar elkenain! 
 
Het twij veurnoamen 
n schiere en n male… 
Barack is om te smokken 
Hoessein om te vergeten…. 
 
Moar loaten wie nait vergeten, 
dat roezie betern kìn 
deur d’aander haand 
tou te steken!! 
 
As doarbie zien eerste noam 
inholdt, dat elke dakloze 
endelk onderdak krigt, 
open ook ik mien voeste 
 
al blift 
t veurlopeg bie  n barak! 
 
Klaas van Zonneveld 

 
 

De bainen van  
Sharon 
 
“Kinderen langer naar 
school”, dat is n kop op t 
veurblad van de kraant van 
vandoag dij mie votdoalek 
opvuil. 
Sharon Dijksma wil uutzuiken 
of kinder dij n achterstand 
hebben op school der perfiet 
van hebben as ze langer in n 
omgeven binnen dij meer 

uutdoagt op reken- en toalgebied  Het liekt 
heur wel goud dat ze wat van de vekansie, 
de woensdagmiddag of de vrije zoaterdag 
inlevern om de prestoatsies te verbetern. 
Tou mor, dat kin der ook nog wel bie ! 
Mien klaindochter van mor even zes joar 
mos n poar week leden al n Cito-toets 
moaken om noa te goan hou ter veur ston 
mit de toalontwikkeln. 
Nou huift doar nog niks mis mit te wezen as 
dit speulenderwies gebeurt en kinder nait 
onder druk zet worden. Mor je waiten wel 
hou dat gaait, olders wuien inlicht en den is t 
hek van de dam. Der was al n moeke dij 
heur lutje wicht soavends noa t eten even 
apaart nam om heur wat bie te spiekern. 
Stèl die veur, dat ze nait boven de middel-
moot uutkwam, dat zol toch wat wezen ! 
t Is al zo bedruifd, dat kinder mit vief  joar 
leerplichtig binnen. Maisten goan al noar 
school noa de vaarde verjoardag. En as ze 
zinnelk binnen al eerder noar de kinderbe-
woarploats. Hou laank zel t nog duren veur 
doar de eerste toetsen òfnomen worden? 
Soms heb ik t idee dat olders aal meer van 
de school en van heur kinder verwachten  
en ze mitslepen in de prestoatsiedrang. Wie 
willen bie kleuters al de funderen leggen 
veur de loatere “carrière” !  
En as ze dat nog nait biebainen kinnen, 
mouten ze biespiekerd worden, in de “vrije 
tied “ as t even kin. 
Hou is t toch meugelk dat we doarbie verge-
ten hou belangriek t is om kinder gewoon 
kinder te loaten wezen!   
Wilhelmina Bladergroen zoaleger het ons 
joaren leden al veurholden dat t spel de  
beste veurberaiden is op t schoolse leren 
Olders mouten der veur zörgen dat  kinder 
de gelegenhaid kriegen om te speulen, mor 
doar hebben ze voak gain tied veur. Der 
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mout geld verdaind worden om de auto en 
de hypotheek van t “dreumhoes” op te bren-
gen. 
t Is makkelker om ze veur de televisie of de 
computer te zetten en de rest aan de school 
over te loaten. 
 
In n soamenleven woar alles liekt te draaien 
om geld, macht en hogerop kommen, 
mag t kind schienboar gain kind meer we-
zen.  
Kin t nait aan de verwachtens voldoun, den 
is t  n “loser” om mor es n goud grunnegs 
woord te gebruken. 
Komt t nooit  in ons op, dat mìnsen voak 
vanzulf worden wat aandern van ze  
denken ?  Wel wait , binnen doarom zoveul 
jonge mìnsen de weg kwiet en roaken op t 
verkeerde pad. Ook zelfmoord komt op t 
heden onder de jeugd te voak veur.  
Woorden as “stress” en “burnout” binnen 
nog nait zo laank in onze toal. 
In dizze tied bin je nait gaauw goud genog. 
 
In de school is al veul te laank gebruuk 
moakt van t rode potlood, allent mor aan-
strepen wat fout is en veurbie goan aan wat 
goud is. 
Loaten we meer aandacht besteden aan de 
staarke en wat  minder aan de zwakke 
kaanten !  
Ik wait vanzulf ook wel dat mìnsen in t on-
derwies voak  wel aans willen, mor dat de 
druk van boeten groot is. “De school” mout 
presteren, aans komt “Trouw” mit n slechte 
beoordailen en is de inspectie van slag, om t 
over de olders nog mor nait te hebben.  
 
Goud onderwies is belangriek, mor loaten 
we bedenken dat alles nait draait om hoger-
op kommen, om geld, om dure dingen, om 
aal meer en beter.  
Woar dat op uutdraait  zain we lèste tied 
doaglieks in de kraant en op de televisie ! 
Wel wait, is t wel goud dat we even weer mit 
baaide bainen op de grond zet worden. 
 
Nou de bainen van Sharon nog ! 
 
                           
   Henk de Weerd 
   20-2-2009 
 
 

 

 
 
Kom der mor even ien 
 
 Wiend speult wat mit t haarfsteg blad. 
Ol hok dij het zien beste tied wel had. 
Verrouste spiekers, krom ien d’olle deur. 
Mien haalfsleten klompen der boeten veur. 
En as ie vroagen woar of ik bin,  
din roup ik ‘kom der mor even ien!’ 
 
Opm. Schreven bie n taiken van mien klom-
pen 
 

 
 
 

Wintermörgen 
 

Eerde is kold en haardbevroren,  
Huvert onder zien widde vacht. 
Snijvlokken dwarreln mie om d’oren 
en k doek wat daiper vot 
ien kroag van waarme winterjaas. 
Snij is nog ongerept en puur. 
k Vergeet veur even mien zörgen. 
k Vuil mie ain mit de noatuur 
op dizze vrouge wintermörgen. 
 

 

 
 
Veujoar 
 

Veujoar, lente, wat is dat? 
k Heb aans nog nait as regen had. 
t Liekt potjandorie haarfst ien maai 
en k bragel tot aan enkels deur de klaai. 
‘k Wor tureluurs van aal dij regen, 
n fesounlek mìns kin doar gain moanden 
tegen. 
Zolst vandoag nog emigreren, laiver 
asdoaglieks griep of n kolle te riskeren. 
k Wil noakt ien zun bie datteg groaden 
en swìmmen of surfen en pootjeboaden. 
Ik bin t verdorie meer as zat 
as weerman over dij deprezzies prat. 
 
Joop Klompien 
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Allerleste vroag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t Joar van Darwin is opend mit n debat op 
Faculteit Godgeleerdhaid en Godsdainstwai-
tenschoppen ien stad, 150 joar noadat hai 
zien gedachten over evolutie opschreven 
het en 100 joar noadat hai oet tied kommen 
is. Zulf zee hai van t idee dat soorten oet 
nkanner ontstoan, dat t zukswat was as “t 
bekinnen van n moord”. Sloug dat op Aller-
hoogste of op religieuze traditie? Debat ging 
der over of Darwin n delict pleegd het mit t 
opstellen van zien theorie. Bie zulfde gele-
genhaid wer aandacht aan n bouk besteed 
woar schriever van perbaaiert aanhangers 
van evolutie en schepping dichter bie n kan-
ner te kriegen. 
Op televizie is ook aal t neudege te doun 
over dit onderwaarp en t leek mie goud tou 
om ains te heuren wat n bioloog, n filosoof, 
nog n aandere –oog en n waitenschopsjour-
nalist te zeggen haren. Dat ik noar Boddern-
stroat tou van t was n publieksbieainkomst. 
‘Godgeleerdhaid’ zit ien t vrougere gerechts-
gebaauw. Ale olle noambordjes zitten nog 
op deuren. Wie mozzen noar zittingszoal. 
Haalfronde toavel veur rechters staait er nog 
mit nou de leden van t panel der achter. Wie 
zaten op ollerwetse lözze stoulen. Mooie 
ambieaanze. Ale standpunten kwamen aan 
bod. Ain kon beder redenaaiern as aander. 
Sums wat hikhakkerij. t Bleef apmoal fes-
ounlek. Tot veurzitster leste vroag toulait, ze 
wol òfsluten. t Was tied. Jongkerel dij loat op 
veurste rieg zitten ging, vroug toch nog om 
aandacht. Veurzitster beduudde hom dat t 
òflopen was en dat ze echt nait laanger wol. 
“Echt wel”, zee vent, draaide hom om en 
slingerde zien woorden ien t publiek: 
“Hoeveel Christenen zitten er in de zaal?” k 
Wait nait of ik n Christen bin. Wis k t aal en 
was k ain, stook ik haand din omhoog? Wel 
was dij man? Woarom wol hai dat waiten? 
Wat holdt t begrip veur hom ien? Wat dut 

hai mit informoatsie? 
 
Minsen lopen te zoal oet. Op grode toavel 
ien braide gaang staait sap en neuten. Dik-
ke regen boeten is n kolle douche, net zuk-
kent as dij leste vroag. Waarme nust van 
vrouger woar nait törnd werd aan wat ien 
biebel ston en aan wat ollers zeden, t is vot 
en veurbie. 
 
Siet Bootsman 
Groningen, 24 februari 2009. 
 
 
 
 

 

Dook 
 

Stil staait e midden in t gruinlaand 
dat staarvensgries van dook votkropt 
in oetsende winter. Locht is der nait, 
poaltjes en hekwaark lieken lebait 

 
op te lözzen in noske omgeven 

woarin blaauwe raaiger bilder rakt, 
noatuur ongriepboar as tegenstand 
ervoart, sloot mit kikkers dreumd is. 

 
Ainzoamhaid knipt mie strödde tou 
maank raaizegers dij runnend op  
perron crisisberoad holden GSM 

tegen t oor, autosleudels in haand, 
 

Spits, of Metro, onner aarm klemd. 
Dook in mien kop mit oaltoeker dij 
t grieze laand vredegt, opdoekt as 
n crisismanager dij aan yoga dut. 

 
jan blaauw 
27-02-2009  

 



 18 

 

Zo voader zo zeun 
 
 
 
 
Ik wait nog wel dou ik n joar of twaalm was, 
dat ik een lampenradio en n ploatenspeuler 
kocht haar veur vief gulden. Ik was der ja 
aibels gelokkeg mit! Ik haar de haile boudel 
boven op mien sloapkoamer stoan en t ding 
haar gain tied om kold te worden. 
De radio was van Blaupunkt en haar aan 
veurkaant zo’n kaddeoog, je mozzen aaltied 
even wachten tot t ding op temperoatuur 
was. Mit n stekkertje aan achterkaande haar 
ik der ook nog n ploatenspeuler op aanslo-
ten, n broene bak van Philips en je konnen 
der wel tien ploaten touglieks opleggen. Je 
konnen, as ik hom n beetje haard aanzette, 
meziek op stroade heuren, der zat best nog 
wel n beetje lewaai in. Ik haar nait zoveul 
ploaten, doarom was t voak toch wel dezulf-
de meziek dij ik draaide. Zo was ‘House of 
the rising sun’ wiedoet mien favoriet, mor 
noast de ‘Animals’ was ook Fats Domino en 
Deep Purple,  de Kinks enz te heuren. 
Op n zundag om n uur of elm was ik weer 
ais inneweer mit mien meziek, dit schien-
boar tot grode aargernis van mien voader, 
dai mit n bult lewaai trappen op boundern 
kwam.  
“Ist nou ais oaflopen mit dij herrie?” bulkte 
hai, “ik kin ja miezulf nait meer denken heu-
ren! Man, man en as t nou ook nog fesoun-
leke meziek is, kraaien valen ja dood van t 
dak of!” 
Ik kon t nait helpen, mor ik mos der wel om 
laggen zoas dij man doar ston…. 
“Moust der ook nog om lagen?” zee hai, “ik 
perbaaier beneden ook meziek te luustern, 
mor mit dat gejank van die heur ik der niks 
van!” 
Draaigend stak hai n vinger op en zee: “As 
doe dat gebler nait zachter zetst, zodat ik de 
“Schneewalzer “ fatsounlek heuren kin, dìn 
kom ik weer noar boven en ik trek die de 
lampen oet dat ding en dìn kist in t vervolg 
zulf zingen goan!” Hai draaide zuk om en 
stoof mit dezulfde gaang weer noar bene-
den, as dat hai boven kommen was. 
Wieselk draaide ik t geluud mor noar bene-
den, mainstied dee olheer wat hai zee en 
joa, n radio zunder lampen doar haar ik ja 
niks aan. 

Inwendeg von ik mien Pa mor n cultuurbar-
boar, dij meziek was nou ainmoal de tou-
komst en de Selvera’s en Doris Day, doar 
luusterde ja gainain meer noar …..behaalve 
mien Pa vanzulf…. 
Ik schrief hier eind joaren zesteg, begun  
zeumteg en moak n sprong in tied, vieven-
datteg joar loater………. 
 
Ik was net op baanke zitten goan mit n kop 
kovvie en haar n spaigelploatje opzet mit 
meziek oet de joaren zeumteg. Inains wor ik 
overspould deur n hoop gedreun en heur 
verder niks meer. Laampe aan plefon slin-
gert gevoarlek hinneweer en minsen dai op 
stroade lopen, kieken verschrikt om zuk tou. 
“Dai rötjong”, denk ik, ”hou voak heb ik nou 
al wel nait zegd dat hai dai herrie nait zo 
haard zetten mout. As t nou dìn ook nog fes-
ounleke meziek was, mor t is n aintoneg ge-
bonk dat toerloos deurgaait….. Der wordt 
ook nait bie zongen ofzo, t is nait aan te 
heuren ,vrezelk gewoon.” 
Mit n hellege kop bounder ik trappen op. Ist 
nou ais oaflopen mït dai herrie?!” bulkte ik, 
“ik kin ja miezulf nait meer denken heuren. 
Man, man en as t nou dìn ook nog fesounle-
ke meziek is, kraaien valen ja dood van ,t 
dak of!” 
Schoapachteg laagt jong mie tou. “Moust 
der ook nog om laggen?” zee ik, “Ik perbaai-
er beneden ook meziek te heuren, mor mit 
dat gejank van die heur ik der niks van!” 
Draaigend stak ik vinger op en zee: “As doe 
dat lewaai nait zaachter zetst, dìn draai ik de 
stop deruut , dìn kist in t vervolg zulf zingen 
goan!” Ik draaide mie om en ging weer noar 
beneden. 
Dou ik weer op baanke zat, was t heerlek 
rusteg in hoes en dou ik n beetje ofkoeld 
was, haar ik t gevuil van ‘dejavu’. Ik haar 
inains deur dat ik vievendatteg joar leden t 
zulfde mitmoakt haar. “Tied herhoalt zuk”, 
docht ik, “zo voader zo zeun…. Wel wait wat 
mien zeun over vievendatteg joar tegen zien 
zeun zegt….” 
Ik kin t schane genog nait meer aan mien pa 
vertellen, hai is veul te vroug aan n zaaikte 
overleden. “Over vievendatteg joar dìn bin ik 
vieventachteg”, docht ik, “wat gaait tied toch 
snel! Wel wait mit n beetje gelök kin mien 
zeun t nog wel tegen mie zeggen…….” 
 
Cor Uildriks 
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Kopschraberij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Is t joe wel ains opvalen, dat proat op n ve-
ziede, veuraal as  der n zeupke schonken 
wordt, goandeweg d’oavend schunneger 
wordt? Is t eerst schoonmoeke dij t veduren 
mout, loater gaait t veurnoamelk om aal wat 
zoch mainstkaans in berre ofspeult, of of-
speulen kin. Wins zel moeke van t gedenk 
wel wezen!  
Dat n meens doar nou zinneghaid aan 
het…. Kin der mit mien vol verstaand nait 
bie, of zol k mie der zölf bie tied en wiele ok 
aan bezundegd hebben? In aalsgevaal gaait 
t er op zo’n gelegenhaid wel ais roar aan 
tou. Allerhaande wiesheden vlaigen over 
toavel en elks denkt doar zien aigen van. 
Des te loater t wordt, des te radder wordt t 
volk mit tong. Krek of zie altmoal mit lullen 
kost verdainen mouten. Krek of ze inainen 
allemoal avvekoat binnen…. Reveln as n 
grode, mor over inhold kinnen je beder zwie-
gen. Dat is bie toeren n hol vat, woar t benul 
gain stee meer het.  
Nou heb k wel ais heurd, dat vraauwlu der 
smangs bie zetten ok wat van moaken. On-
begriepelk, dat geteut over zo’n stokske 
vlaais, dat n meens bie slachter nait mach-
teg worren kin. Zellen lu aans niks te viezel-
voazen hebben? 
As ze dat mor nait doun as Graitje van Jan- 
Wullem, dij t taimke wel aal te letterlk opvad-
de. t Wicht het er n zaike pokkel en n ver-
körde levent aan overholden. Zo haren heur 
olden heur ok vervast nait optrokken. Harre-
gat, t lopt verdikkeme weer op n stront-
proatje oet. Hou bestaait t! 
n Reden te meer om zuneg mit dat soort 
proat om te goan. t Helpt je nait wieder en je 
doun der voak meer kwoad as goud mit. k 
Heb wel es docht: “Zellen manskerels aans 
gain proat holden kinnen?”  
Messchain nog nait zo roar, dat t volk wat 
reur - nou ja – rakt deur aal wat wiedkieker 

oet t schaarm teveurschien tovert. Bie toe-
ren nait veul zoaks, mor ja n meens wil 
geern wat dieverdoatsie in zien haard  
bestoan. Zo blift t in aalsgeval bie zain en 
aankomen nait. As t locht oetvaalt, waiten lu 
heur aans best te vernuvern. Ooievoar kin je 
der ja alles van vertellen. 
t Volk is schienboar haile dag op zuik noar 
dinger, dij heur doags deur kop banjern, mor 
as timpe bie poaltje komt, nait tot oetvoeren 
kommen. Allent as t duuster wordt, kniepen 
ze geern heur poeske.  
Dij vindt, zo leert bovenstoand verhoal, 
staarvenswoar, dit mainsttieds ok nait slim. 
Tillevizie moakt meer kepot as mennegain in 
smiezen het. Oet dat kreng! ‘Speulen’ in 
berre geft bliekboar n baarg meer diever-
doatsie. Vraauw het din inainen gain kop-
zeerde meer. t Locht kin, of ìs oet. Beder 
veur wereld en joen knip.  
Zo kin t ducht mie wel weer? 
    
Roel van t knoal 
28 november 2008   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Astmoa 
 
Evert wil n hond 
moar dat mag nait van zien moe. 
Mag er den wel n törreldoef  
of n hamster veur d’oareghaid? 
Nee, dat mag ook al nait. 
Gain kat, gain rat 
moar wel n vis 
omdat dai zunder hoar is. 
 
De vis, hai hait Ploemploem, 
springt zomoar uut de koem. 
Hai sparrelt op t toavelklaid 
en hapt noar lucht. 
Evert zucht: 
“Nou moe, nou wait de vis 
ook vot wat astmoa is”. 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel. 
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Jan Blaauw 
Verl.Oosterweg 33 
9804 Rd  Noordhorn 
0594-503095 
JanBlaauw@hetnet.nl 

www.jeebeetjes.nl 
www.bloeiendonkruid.web-log.nl 
www.noordhorntoenennu.wordpress.com 
 
OPEN BRAIF 
Aan: de heer J.C.Gerritsen, Deputeerde Pervinzie Grunnen 
p/a: j.c.gerritsen@provinciegroningen.nl  
 
Onnerwaarp: t Grunnegers 
 
 

Noordhörn, 26 feberwoarie 2009  
Geachte Deputeerde, 
 
Dik joar leden heb k joe ook n braif schreven over t Grunnegers dat bie joe in Cultuur-
potterfulie zit. Dou heb k al zegd dat aal dat geraais hinneweer noar Den Hoag nait mis is, 
dat huif k nou dìn ja nait weer schrieven. In feberwoarie 2008 von k dat aal dat gedou nait 
veul opleverd haar, in elks geval gain ‘promootsie van t Nedersaksisch’, en doar gaait t wel 
om. Intied is minister Plasterk hier ook al west, het mooie bouken mitkregen weerom noar 
Holland (zellen ook wel gounent in t Engels bie west weden…), mor hogere stoatus veur 
onze streektoalen? Laauw loene….  
Van n beleidsmitwaarker van joe kreeg k n schiere braif as antwoord, kin nait aans zeggen. 
(Dij hait Jane Heyden, dat zel Plasterk deugd doun!). Zai schreef veur joe in t Hollands, dat 
dut niks, dat kin k ook oardeg schier lezen. Der staait in dat joe der alles aan doun zellen 
om derveur te zörgen dat t Nedersaksisch erkend wordt onder dail 3 van t Europese Hand-
vest! Ston ook in dat je nait stil zaten, ‘betrokkenen’ wazzen haard aan t waark en joe haren 
vertraauwen in toukomst van t Grunnegers, wat erkennen volgens dail 3 aanbelangt!  
Nou, docht ik, dat heurt goud, mor k mout t nog wel even zain. Nou binnen we dik joar wie-
der en kom ik weer vannijs mit zulfde vroag: ‘Woar blift d’erkennen van t Nedersaksisch 
onder dail 3 van t Europees Handvest? Wat het al dat haarde waarken van 
‘betrokkenen’ opleverd? Wat heb je der aalmoal aan doan om derveur te zörgen dat t 
Grunnegers en aandre Nedersaksische streektoalen heur hogere stoatus kriegen? 
(Of het dij hiepthaikcrisis oet de USA dit ook al vertoezemoest? Bin je meer mit t IJslands 
bezeg as mit t Grunnegers?) 
Elk joar dat der gain veuroetgang moakt is, kaalft t Grunnegers wieder of. Taalonnerwies 
kin oardeg beter worden as t Grunnegers nait versloert, mor stee krigt dij t verdaint: midden 
maank t totoale toalgebeuren. In t onnerwies, in onze soamenleven, in onze cultuur! Meert-
moand komt deraan, streektoalmoand! Goud ogenblik om erkennen onder dail 3 bekend te 
moaken, en wat t inholdt!  
Vannijs bedankt veur joen aandacht, 
 
Groutnis, 
 

Jan Blaauw 
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Noordhörn en zien historie 
 
Nee, ik hol me niet allenneg bezeg met e 
Grunneger Toal, of dat nou ien West-, 
Noord- of Oost-Grunnen is, of ien Stad. 
‘Vrouger’ trekt mij as gien aner thema, ik 
kan der gien genog van kriegen. Nog aaltied 
smantje ik van t Peerd van Troje, de droad 
van Ariadne, t törfschip van Breda of de slag 
bij Kloosterholt. Benoam de geschiedenis 
van Noordhörn, onze woonstee vanof janne-
woarie 1974, wil ik groag beter kennen le-
ren. Bordje vol, bordje leegeten, en dan 
weer vannijs opscheppen en deureten en 
nooit niet zat worden… Hoe zat dat met de 
Börg van Noordwyck? Hoe hielden de 
bruurs Huzengoa zuk ien leven met heur 
touwsloagerij? Woar haar hun zuster t touw-
winkeltje? Hoe laank is t Tolhuus al weg en 
woar ston doch dij aldereerste woningwet-
woning? Wanneer was Noordhörn de hoofd-
ploats van dizze gemiente en hoe duurde 
dat? (Tekört, mor doar proaten we n volgen-
de keer wel over…) Ston der n Sarrieshut 
en zo ja, bij welke meulen? Zulke vroagen 
hangen aalweg rond ien mien kop, hebben 
doar heur hangstee en ik heb (en wil) gien 
mesientje met hoge pieptonen om ze doar 
vort te kriegen… Wat was t rooie dörp? Wat 
dee Foppe Homan? Wel wiet nog wat meer 
over Piet Slof en hoe liep t of met de kerk-
klok ien e Twijde Wereldoorlog? Nou ze mij 
niet meer vanneuden hebben ien t Onner-
wies, kriegt de Geschiedenis ien mien doen 
en loaten n hoofdrol toebedeeld. Gesprek-
ken met oldere en wiezere mensen as 
vrouw Visser-van der Sluus, Jan Tempel, 
Henk Geertsema, Kees de Hoan… Stukjes 
schrieven ien t kraantje van onze handels-
vereniging Fortuna en Dorpsbelangen, digi-
toale ploatjes moaken en verglieken met 
beelden uut t vleden, mooi man! Niet elke-
nien lopt der zo warm veur as ikzulf doe, 
mor der is doch n oardeg ploegje lu, die en-
thousiast bennen, vertellen en luustern wil-
len, méér wieten willen. De wietenschap be-
gunt met verwondering en dat geldt ok veur 
t uutzoeken en vastleggen van de Noordhör-
ner geschiedenis! Is der dan gien vereni-
ging, gien club die zuk doar druk om moakt? 
Jawel, der is n Historische Kring Zuid-
horn, mor t akkedeert nog niet optimoal  

tussen die kring en mij, we wieten nog niet 
goed wat we aan mekoar hebben (en heb-
ben kúnnen…) Ik von en vien dat die Kring 
zuk aalsteveul bezeg holdt met Zuudhörn en 
Noordhörn bekiekt as niet meer as n woon-
wiek van Zuudhörn. Dat gevuul bekruupt 
meer mensen aan dizze noordkaant van t 
kenoal, t Van Starkenborghkenoal, niet al-
lenneg as t om de historie gijt. Niem nou ies 
zo’n geweldeg project as SWET woar kun-
stenoar Gert Sennema met aankommen is 
en woar al drie moal prachtege veurstellin-
gen veur en van moakt bennen ien Gruups-
kerk, ien Groodegast en woar was nou weer 
die leste, o ja, ien De Penne. SWET 4 gijt 
over t ofscheid nemen van de bruggen over 
t kenoal bij Zuudhörn, zo wordt t ieder bod 
weer benoadrukt, beklemtoond, krekt asdat 
Noordhorn niet bestijt! Der worden stukken 
ien e kraant schreven, verhoaltjes oplezen 
veur e radio, ploaten plakt met n oproep aan 
e mensen ien Zuudhörn om zuk ien te zet-
ten veur SWET 4, te helpen op wat veur 
wieze ok. En lu ien Noordhörn? Die zitten 
der schienboarlieks veur spek en bonen bij. 
t Gijt doch net zo goed om heúr bruggen? 
Die spoorbrug en verkeersbrug hebben 
doch ok n Noordhörner kaant? En moeten 
Noordhörners zuk dan mor veur dizze reis 
Zúúdhörners vulen? Ammenooitniet! Noord-
hörn  is en blift n dorp met n eigen gezicht,  
n eigen karakter, n eigen identiteit. Vitoal tot 
en met! As der wat gebeuren moet, dan 
bennen Noordhörners tot hiel wat ien stoat. 
Kiek mor ies noar die nije Dörpsstee, of noar 
ploatjes van d’olle, en t sportveld en 
d’iesboan! Noar aktiviteiten as de feest-
week, de braderie, de wielrennerij, de dörps-
kraant “Noordhorn Nu”, woar Zuudhörn n 
dikke punt aan zugen kan. En de kwoaleke 
gevolgen van d’omlegging van de N355, 
doar komt Noordhörn ok wel weer overhèn, 
wat ik je brom! Noordhörn wás, ís en blíft 
Noordhörn, n dörp met toekomst en met n 
rieke historie, woarin ik nog groag en veul 
hoop te groaven. Van wanneer is die spoor-
brug eigelks? Wel het die noam veur t keno-
al opbedocht? Welke verbindens waren der 
vroeger tussen Noord- en Zuudhörn? Woa-
rom ligt t kenoal doar woar t ligt, sekuur tus-
sen Noord- en Zuudhörn ien? En SWET 4? 
Veul sukses! (Je hebben geliek. Loaten 
Zuudhörners ok mor ies de hannen uut e 
buutsen hoalen…)  
                                                    Jan Blaauw 
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Stof 
Kiek, nou bin ik volwassen, temin-
nent in joaren….  Mien geest?  Wel, 
dat wait ik sums nait hou old dat dij 
is. Kin nog welains .... 
As ik mit n stel wichter winkeln goa 
en n mooi pakje of n klaid zai, ik t 
aanpazen goa en veur spaigel stoa 
te draaien… Din denk ik welains :  

‘Mien moeke mos mie zo ains zain…’ Mien 
gedachten goan din even terog noar vrou-
ger. 
Zai was hail smieteg mit braaien, zai mog t 
groag doun . In wintertied in grode woon-
keuken bie d’olle vaaierkaante kookkaggel 
mit vaaier goaten, in elk gat iezern ringen 
mit deksel as der gain kedels in hingen, zat 
ze mit tikkende pìnnen  mooiste klaidjes te 
braaien of te hoaken, en nait te vergeten 
mutsen, kofkes, borstrokken en kniekouzen 
mit moezentaandjes. Ik heb heur t aiglieks 
nooit vroagd of ze bliede was dat ik, 
d’oldste,  n wichtje was. Zai haar n hail aan-
der idee van wichtje wezen as ik. Zai per-
baaierde mie t hail voak bie te bringen, mor  
eerlieks, ik heb hail laang docht dat der gain 
verschil was in jongs en wichter. Loater is t  
wel aalmoal goud kommen.  Wat ik wel wait 
is dat ze hail bliede was mit mien bruirtje dij 
vief joar loater kwaam, meschain wol ik  t 
om dij reden wel nait waiten ook. Ze haar t 
dou aal wel deur dak n haalve kwoajong 
was.  
Toun ik nog hail klaain was en nog niks van 
kaddekwoad wis, was ik n zuit potje. Van-
doar heur grode verwachtens, denk ik.  Mit 
de grui kwammen ook de streken.  
Dik zes joar was ik en ging mit jongs oet 
buurt noar schoul.  n Poar kilometer lopen. 
Zai t nog veur mie, veujoar,  mooiste braai-
den klaidje aan. Lila mit klokrokje, wit koord-
je om middel en witte blokjes onner in raand 
en rond maauwen. Widde kniekouskes ,  t 
aal netjes en schoon.  n  Ploatje .  
“Nou, moak die nait voel veur das t op 
schoul bist en kom ook schier terog, nait in 
onnerwaal, gain kikkerdril vaangen of salle-
maanders mitnemen. Rechtdeur lopen,  op 
stoup blieven….” Ik wol t wel, was  altied 
van goie wil, mor joa...... 
Bie ons op t streekje verderop woonde n 
kolenboer  en smörgens vroug hail voak op 
zulfde tied as wie noar schoul gingen, ree 
hai mit zien peerd en woagen, zien swaarde 

woar derop, bie zien klaanten laangs. Wie 
waren aal even op weg, hai kwaam ons ach-
terop. ‘Mitrieden jongs?’ ruip e . t Schaive 
laagje zag ik nait, as kind let je doar nait op. 
Hai ree stapvouts en  mien drij kammeroad-
jes, woarvan twij older, sprongen der op en 
trokken mie der ook op. Kolenboer klakte 
mit zien tong  en raip: ‘Vot peerd!’.  
Hailendaal gain twievel, t  kwaam gain se-
conde  bie mie op om te waaigern. Mitvoa-
ren op kaar, dat was wat!  Aalmoal tot 
schoul aan tou!  . Wat zoln ze ofgunsteg op 
ons wezen!  Ik kon mien achterkaant nait 
bekieken,  mor kinder aalmoal wel en  doar 
waren ze glad nait ofgunsteg op….  Zagen 
mie aal toeskommen… Ze wezen wel en 
gnivvelden wat, mor ik sluig even mit haand 
achter mien kont, vreef n beetje achter mien 
kniekousen, zag  nait dak t allìnneg mor aar-
ger muik. Volsloagen in ban van t ritje.  
Zo zat ik op schoulbaank te wummeln en t 
cokesstof en törfmot in mien nij klaidje te 
paarzen. 
Schoul ging oet en ik noar hoes. Hou dichter 
ik bie hoes kwaam, hou langzoamer ik luip. 
Aargens in mien achterheufd begon ik wel 
wat te twieveln over vanmörgens,  meschain  
mos ik mor niks aan mien moeke vertellen 
over rit op kolenboer zien kaar. Dat mos ik 
mor nait doun, bedocht ik mie.  
Moeke ston bie waslien en hoalde dreug-
waaide goud deroaf.  Ze draaide zuk noar 
mie om,  monsterde mie, heur wenkbraau-
wen trokken soamen. ‘Draai die es om,  in 
godsnoam woar hest in zeten, das nait nor-
moal!’ ‘Op kaar van kolenboer, wie moggen 
mitrieden tot aan schoul tou’ zee ik bunzel-
achtig. 
‘Dij verrekte kerel, zo hoalde zien gram, om-
reden ik gain braandstof bie hom bestèl!’  
k Snapte der nait veul van, ain ding wel,  dat 
ze nog kwoader op hom was as op mie.  
Volgende mörn  ruip ze mie, veur dak mie 
aanklaiden ging om noar schoul te goan, bie 
zuk. Wees mie op twij stoulen woar goud op 
laag..  ‘Nou kist kaizen , dij overaal mit ste-
vels of t broene klaidje mit dij nuvere, bor-
duurde raand en pompoenkes.  As t weer 
van plan bist mit kolenboer mit te goan, zok 
mor veur dij overaal kaizen.‘  
k Haar aigenlieks gain keus meer. 
 Moeke sloakte n zucht, t was n begun. 
 
Giny Hartman,  16-02-09 


