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veur elk dij zich ienspant om t 
olle te beholden 
 
  

wel brengt  
de grunneger toalen terug 
op t plattelaand 
de echte toalen 
van de golden raand 
  
neum t dialect 
neum t toal 
  
as t goud is 
leren wie t 
nog allemoal 
 
 
harm d guikema 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
n Nije dag ! 
  

Nog soesderg omaarm k de dag 
Nou zun weer te schienen staait 
k Voul dat deur heur waarme gloud 
Kòlle van nacht verdwienen gaait 
  
k Pruif de vrizze mörgendaauw 
k Roek rozen, in bonte kleuren 
t Moakt begun van dizze dag 
Tot n verwonderliek gebeuren 
  
Vogels zingen t hoogste laid 
Aibels ket-oet, zunder zörgen 
Heurboar in wiede omtrek 
n Groutnis aan n swoule mörgen 
  
Veur mie is t weer n nij begun 
n Nije mörgen, van n nije dag 
Om mien Leven weer te leven 
En t vannijs mitmoaken mag ! 
  
  
  
Fennie F.G.Croeze-van Til 
n Daam 
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n Lopende neuze….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

t Was weer zo wied. Zunnebloum Scheem-
de staait kloar om te vertrekken noar Em-
men. Mien gast van dij dag was GAIT. Ik 
kon t nait loaten – k bìn van mien oard ai-
bels nijsgiereg- om gewoar te worden of hai 
n Grunneger was of n Tukker…  
‘n Rasechte Grunneger’ was zien antwoord 
op mien vroag. ‘Traauwens, der zit wel 
Overiessels bloud in femilie’. 
Gait was keuterboertje west en haar n 
waarkzoam leven had. Van oetgoan en ve-
kaansie haar e gain keze eten. Gain tied en 
gain geld, mor ook noeit behuifte! 
‘Hest der vandoage wel zin in dìn?’ vruig ik. 
‘Joa, deur mien roffel in kop, k haar n zwoa-
re infarct, kìn k nait veul en zit k veul thoes. 
Mien vraauw zit dus weer vannijs mit n kind! 
En veur heur dou k dit. Zulf moakt t mie nait 
veul oet. Nou k ainmoal van hoes bìn, liekt t 
mie wel schier… Het Trien even dagje rust 
hè?’ 
‘Wat hest precies?’ wol ik waiten. ‘Dien  
proaterij is goud!’ 
‘Joa, n aarm en n bain willen  nait  meer. 
Doarom wil k geern, dast mie dommee bie 
haand holst.’  
‘Kinst ook in n rolstoule’, opperde ik, mor 
doar wol hai niks van waiten. Onnerwegens 
in daaierntoene ging t oareg nuver. 
‘As k n beetje steun heb, gaait t wel.’ 
As je older worden heb je wat minder kon- 
trole over spieren en zukswat. Gait kwielde. 
Haar dat noa zien roffel nog wataarger as 
veurtied. As e in stoule zat, haar e grode 
rooie buusdouk onder beriek, mor doar kon 
e nou nait bie, omdat e mie bie haand 
haar…… Zunder dat e der bewust van was, 
streek e mit haand, woarmit hai mie vasthuil, 
even onder neuze deur en …… vot was t! 
Dat doch’de! Mien haand zat boven en joa, 
ie begriepen t al wel. Nait, da k vies van 
hom was, mor lekker was aans.. 
‘Wachtstoe hier even? Ik mout even pizzen!’ 
zee k en stoof t toiletgebougie in. Kloar! 

Gain probleem! Zien neuze paasde zok aan 
aan ons ritme: Even stoppen en dìn 
weer lopen. 
Noa n moal of vieve wuir e klouk: ‘Kerel 
man, wat moust doe ja voak pizzen! Kìnst 
wel last van dien prostaat hebben……Goa 
doar toch ais mit noar dokter!!!’ 
‘Zek doun’, zee k. ‘Joa, doe konst wel ais 
geliek hebben.’ 
Deur zien opgeroemde humeur en de grap-
pen en grollen dij over en weer vlogen, was 
dag zo om.  
‘Aander moal geern weer!?’ zee e vroagend 
bie t ofschaaid. 
‘Is goud’, zee k. ‘k Zel mie melden. MOI!!!!’ 
k Zel hom zeker weer nuigen veur n oetje! 
Inclusief zien neuze.. Ons plezaaier van dij 
dag haar k veur gain geld missen wild! 
 
Klaas van Zonneveld 
(Scheemde, geb.1937) 
 

 
 
 

 
Mien grootolders 
 

Zie zain mie kommen, 
over d’loane, t taauwtje 
hangt tot deure oet.  
Ik kom der zölf wel in.  
Goa doe mor even bie  
opa zitten, mien jong. 
Mooi ja, dast der bist, 
kovvie komp der aan. 
Wost n plakje kouke 
of n vrizze plevekoek? 
Opa stopt zien piebe, 
pookt kaggel nog ais op. 
Zien oetkaauwd sloatje 
smit e der ook mor in. 
Zai krop in heur zörge, 
lustert noar t geproat. 
 
t Is non joaren loater. 
Ik kwam der lang nait  
voak genog. Wat wol 
ik geern nog ais mit ze 
proaten. Hai mit zien  
olle piebe, oma dai  
mie kovvie gaf. 
 
Jan Hoiting 
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Zummer 
 

t Is zummer worden zoask groag wol. 
k Heb ale doagen de grootste lol. 
Dij weerlu hebben kiek op’t weer, 
schelden op ze dou k al weken nait meer. 
De pokkel is mie broenverbraand, 
naargens beter as ien aigen laand. 
Mit vraauw en hond noar t Lauwersmeer. 
De nije surfplaank slit al weer. 
Nog even en din is t weer veurbie, 
zummer kin nait meer kepot veur mie. 
En komt der straks weer n tied van regen, 
dìn kin ik doar veurlopeg wel weer tegen. 
 

 

 

 

 

Zeker waiten 
 

Wat k guster zeker wis, 
doar zet ik mörgen n vroagtaiken bie. 
Ik heb t ja wel voaker mis, 
dat bin je toch wel ains mit mie! 
 

 

 

 

 

 

Verdrait 
 

In en om mie wordt t duuster. 
n Graauwe wolk schoft troag veur zun. 
Achter mie heur ik gefluuster 
tot ain vragt: hou gaait t mit die? 
Prima, roup ik, t kin nait beter! 
En ik laag der ook nog bie…. 
 
 
 
Joop Klompien 
 

 

 

Winkelweek 
 
 
 
 
 
Bie oons in t dörp doar wazzen vrouger nog 
de wereld winkels. Je haren krudenier, 
melkboer, slachter, bakker, dreugist en t 
mannefeturenwinkeltje, n gruinteboer en n 
smid enz. 
Deur aal dai winkeltjes was der ook n haile 
socioale soamheureghaid. As je bosschop-
pen doun gingen, dìn was je n poar uur on-
nerwegens en overaal was wel wat te proa-
ten en te reudeln. Doardeur was der ook n 
verainen ontstoan van winkeliers en dai 
haar dìn opbedocht dat der ainmoal in t joar 
n feestweek organisaaierd worden mos. Dai 
feestweek  kreeg al gaauw noam 
‘winkelweek’, omdat t idee bie d’onder-
nemers votkommen was en dai der ook n 
bult veur deden. 
Der wuien wedstrieden in t leven roupen  en 
sikkom t haile dörp dee doaraan mit. Elke-
naine versierde zien hoes en muik toene 
schier omreden der n wedstried  ‘schierste 
toene’ was. 
In de krougen haar je dìn voak muzikanten 
zitten met n vioul en trekörgel en op t voet-
balveldje ston n lutje kermis. Gain gierende 
en haard in de rondte vlaigende fetuuten, 
mor n schaittent en n zweefmeulen. Oh joa 
en nait te vergeten een kekiewals. Dai ke-
kiewals was bie veul mìnsen favoriet. Ie 
mossen eerst mor ais zain derin te kommen 
en as je derin zaten, om der weer oet te 
kommen… Veur de kinder een peerden-
meulntje en trektaauwtjes  mit blikjes goei-
en. 
t Was der altied gezelleg drok en der was 
aal doage wel wat te doun. Schoulkinder 
kwammen overdag deur t dörp hìn mit ke-
delmeziek. Doarbie luipen ze in optocht en 
mochten mit ólle pannen en potten net zo-
veul lewaai moaken as ze wollen. Maistied 
was dit d’ofsloeten van speultoenfeest. Dat 
was n spelletjesdag in speultoene. Doarbie 
konnen kinder zaklopen of mit heur mond n 
appel oet n wasoaker vol woater hoalen. 
Ook was der ringsteken woarbie ze  op n 
hobbelfietse perbaaiern mossen om mit n 
stok n ringe te steken. Dit wui dìn soavends 
weer veur d’oldern doan. Wedstried steltlo-



 6 

pen en zo wieder. Het was der altied reuze-
gezelleg en der was noeit gain trammelant. 
Vanzulf trok t ook weer mìnsen aan oet aan-
dere dörpkes en dai gaven den weer geld 
oet bie de kroamkes van d’ondernemers dai 
het er  ook goud bie haren. Ook was der 
nog voak n grode optocht mit versierde woa-
gens en n plietsiekever veurop mit blaauwe 
zwaailaamp aan. Achteraan ree plietsie De 
Vries op zien fietse en keek vrundelk in de 
rondte en gaf doar mit aan dat de leste woa-
gen der langs was. 
Brandweer haar d’olle amerikoanse brand-
weerauto ( dai wie maistied eerst aan loop 
drokken mossen) bie t daip stoan en dìn 
mog de jeud mit slaange t woater weer  te-
rugge spoiten. 
t Haile joar deur wassen wie dìn al stuvers, 
centen en dubbeltjes aan t spoaren veur dai 
ainmoal in t joar feest. Der wui deur t haile 
dörp noartou leefd en de mìnsen wassen 
weken veurtied al mit de veurberaaidens 
bezeg. 
 
Ik stoa nou vatteg joar loater in mien aigen 
hoes aan de deurgoande weg van ons dörp 
veur t roam en zit noar de deur de winkeliers 
organisaaierde braderie te kieken. Doezen-
den mìnsen schoeveln langzoam over de 
weg woar de wereld kroamkes stoan. Je 
kinnen der van alles kopen: klaaier, fetuten 
veur in toene, petten en ondergoud .Ook 
veul eettenten mit hamburgers, vette wor-
sten, euliekouken. Vot n beetje links van ons 
hoes staait n groot podium, woar n vent mit 
n ploatenspeuler  wat rampetamp meziek 
staait te speulen. Heuren en zain vergaait 
joe. t Is n commerciële braderie woar zoveul 
meugelk geld verdaind worden mout. t Kin 
mie nait bekoren, t het gain socioale weer-
de. Der worden gain toenen versierd of 
speultoenfeest holden, ook gain kermis of 
kedelmeziek deur kinder. t Gaait allain mor 
om de verdainsten van d’ondernemers.  
Ach, de wereld veraandert en wie veraan-
dern mit. Ik pak mien knip en loop noar boe-
ten om n puut euliekouken op te hoalen. 
 
Cor Uildriks 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nuzzeln 
 

op n nust aan d’overkaant 
van t wotter tussen t raait 
zit meerkoet op heur aaikes 
noa n tiedje gaait ze der of 
op zuik noar heur maanje 
midden ien t moar komt z’hom  
tegen  snoavels tegen mekoar  
veuruut nou doe en hai nemt n spurt 
loater komt ze weerom mit n laange 
dunne stok dwaars ien heur bek 
wil deur as hoar-op-hond stoande 
raaitstengels terog noar t nust  
t gaait nait  mor z’is hail loos   
draait heur kopke n kwartslag 
boant zok n weg der noar tou 
legt mit klaaine steutjes twieg der  
tegen aan,  zo!  doe dust veur mie 
ik dou t veur die,  t binnen net lu 
 
Giny Hartman 
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Pronkjewailen 
 
 
 
 

 

Pronkjewailen in t Grunneger Laand. Kinnen 
joe ze altmoal? Centroal stait vanzölfs d’ 
Olde Grieze, Martinitoren in Stad. Van dat-
tiende Aive of aan hoofdkerk van Grunnen. 
Stad ontston op n oetloper van Hondsrug en 
vörmde n Saksische veurpost in t Vraise 
laand.  
Toren van 96 meter hebben ze drijmoal op-
baauwd. Bie n overmoudeg vreugdevuur in 
1577, omreden Spanjoarden kuierlatten na-
men, göng spits in vlammen op. Kreeg in 
1627 zien oetendelke vörm mit n open pien-
appel op n Renessance top. In vieftiende- 
en zestiende aive is der ok n bult aan ver-
hapstokt.            
   
Op n zestal waandborden hebben ze dij je-
wailen bie nkander gadderd zoas: noast 
Martinitoren, Goldketoor “Date Caesri quae 
sunt Caesaris”, of in begriepelke toal “ Geef 
Kaaizer wat hom toukomt!” Noast t veur-
noame Stadhoes. Jacob Otten Husly en 
zien oetvoerder Hermannus Raammaker 
hebben der n nuver spultje van moakt. 
Bord twije geft drij gebaauwen oet Fivelingo 
pries. Te waiten: Kerk van Noordwol in ge-
mainte Beem. Vrouger ston toren lös van 
kerke, mor in 1639 hebben ze n verbinding 
moakt mit t schip.  
Ned. Herv. Kerk van Bierum. Ok baauwd 
in dattiende Aive, hierzoot is overgaang van 
t Romoans noar t Gotisch meroakel goud te 
zain. Aanklaiden is oetzunderlek sloagd.  
En t in 1630 baauwde Stadhoes van Daam, 
aan braide Wiekstroat. Open galerij is vrou-
ger broekt as woage.  
Bord nummer drije let ons zain: Poarels van 
Westerwol. Schaive Juvvertoren van Onst-
wedde. n Goudmoaker van n rieke lösban-
dege juvver, dij schietensbenaauwd was 
veur Spoanse griep.  
Wedderbörg woarvan ze in 1957 nog res-
ten van t kestail dat deur Hertog Karel van 
Gelre omdebie 1535 vergroot en verstaarkt 
is, vonden hebben. Doarnoast staait n 
Hoeske oet Vesten Bourtange.   

Nummer vaare let zain, dat Hunsingo der ok 
best wezen mag. Tot 1798 n toamelk zölf-
staandeg gewest, mor nou beheurend bie 
zogenoamde Ommelaanden, woar ok Five-
lingo en Westerketaaier underdail van bin-
nen. Hierop stoan:  
Hervormde kerk van Waarvum, mit n toren 
oet 1638, dij as windwiezer n vergold peerd-
je dragt. Jonckheer Feio Sickinghe het eer-
ste stain legd.   
t Poortgebaauw van vrougere borg Asinga 
in Middelstum. Baauwd in 1611, mor loater 
hailemoal restoreerd. Stait midden in  dorp 
aan de Burchtstroade nummer 17.  
En vanzölfs de Menkemabörg, ain van de 
schierste en best bewoarde börgen van Per-
vinzie Grunnen. Binnen loaten meroakels 
mooie koamers n haile bult zain oet zien 
rieke geschiedenis.   
Ook t bord mit bailtenissen oet Duurswold 
en Oldambt mag der wezen. Zoas Ned. 
Herv. Kerk midden in Winschoot mit zien 
toren oet roem twaalfhonderd, dij in 1930 en 
1932 n aachtkaanteg bovenstok kreeg, om-
reden der aans gain klokkenspul in paasde. 
Noast Fraeylemabörg oet Slochter. Aan 
weerszieden van t veurplaain, omsloten 
deur twij graachten t koets- en schathoes. 
Ok n laandhoes oet 1700 in Midwolle, kin 
je op bord vieve bewondern.   
t Westerketaaier wordt oetbaild mit Kerk van 
Midwolde. t Laandgoud Nienoord in Leek. 
Noa braand van 1846 finoal ofbroken en 
vannijs baauwd. Rietuugmuseum en Schel-
pengrot trekken joarlieks n baarg bezuikers.     
Doarnoast staait t widde pasterij oet ge-
mainte Aduard, of Auwerd zoas paardie lu 
zeggen. n Herinnern aan cisterciënzer mun-
niken, woarvan t refectorium- n overbliefsel 
van t St. Bernardusabdij- nog n stokske oet-
moakt van Ned. Hervormde Kerke oet om-
debie 1300.      
    
Dizze zeldzoame verzoameln van zes 
Delftsblaauwe waandborden mit doarop 
pronkjewailen van Pervinzie Grunnen is so-
amensteld deur dhr. De Hoop van vrougere 
Artilux oet Stadsknoal en in bepaarkte oplo-
age oetbrocht deur firmoa Goedewagen oet 
Nij- Buunen.     
       
  
Roel van t Knoal 
Knoal, 5 meert 2009.     
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Zo is t 
 
 
 

Deure staait altied bie hom open 
deur dik en dun zel hai mie steunen 
kin mit alles bie hom terecht 
hai let mie nait boeten stoan kleumen 
 
Hai zel as e kin mie altied helpen 
deur doad of n goud gesprek 
wie kìnnen mekoar ook al joaren 
dat is veur mie de juuste plek 
 
Baaide hebben we vraauw en kinder 
dat brengt sums ook weer zörgen  
en ook al het hai t nog zo drok 
hai komt vot, wacht nait tot mörgen 
 
Viemdatteg joar woar blift de tied 
kinder binnen al op heur aigen 
mor ook dìn hebben we zat te proaten 
woardeur we uren veurbie vlaigen zain 
 
Hebben ie al deur woar k t over heb 
n vroagboak veur n oor en road 
dìn zel ik joe dat vertellen 
dat lu is mien beste kameroad. 
 
Cor Uildriks 
 
 

bewogen 

 
 
 
 
 

stoarend   stoande aan t straand 
mat ik de wiedte van n golf 
brak mien heufd derover    dook derin 
 
hai overspuilde en sloot 
zuk achter mie hail zaacht  
oetrollend op t verzoadegde zaand 
 
zat even op zulfde lengte 
heurde t roezen in mien oor 
moar t ebde vot   allain t zolt prikt nog 
 
 
giny hartman  
jan.09 

Weer noar schoul 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doar zaten ze din, mitnkander bie Bert en 
Liesje ien grode toen achter t hoes. Mooi ien 
schaar van n dikke kestanjeboom. n Gloe-
pense hette en n glìnne zun. Vekaanzie ien 
Nörg haar wel n week of wat langer duren 
mocht.  Lekke banden wazzen der weerom-
raais gelukkeg nait west. Dou jonges oet 
Nörg weer thoes wazzen, lag der n aibels 
mooi koartje oet Duutsland mit aan veur-
kaant hoge baargen mit bos, en der ston n 
groot haart op. 
Aan aanderkaant t koartje ston groetjes van 
Bert en Lies.  
“Wij hebben niet zo’n goeie vakantie gehad 
en hebben ons verschrikkelijk verveeld. Er 
was daar helemaal niets te doen en 
niemand om mee te spelen”, zee Bert. 
“Onze vakantie heeft erg lang geduurd en 
we zijn blij dat we weer thuis zijn”, zee Lies-
je der nog achteraan.  
“Ik ben wel nieuwsgierig wat jullie daar in 
Norg allemaal beleefd hebben?”, wilde Bert 
waiten. 
“Piet is ien vekaanzie ook weer n moal bie 
dokter west. t Zol nait zo weden of hai het 
ook haitied wat”, zee Snöt.  n Gegeven me-
mènt haren zai bie t hoeske wat bie boom 
laangs runnen zain. n Lutje broen eekhoorn-
tje, ain mit zo’n dikke pluumsteert en van dij 
glimmende swaarde oogjes. Dij wazzen ze 
op t Grunnegerlaand nog nait ainmoal tegen 
komen. Zai haren op n stee stoefbie t hoes-
ke stoet mit pindakees legd en noatied nog 
wat souskes der bie. Dat was net wat veur 
dij eekhoorn. Hai stopte n gegeven memènt 
zien waangen vol en nam boudel mit. Piet 
zee:  
“Dij eekhoorn het hier vast ien de buurt woa-
raarns n nust.”  
“Eekhoorns moaken dikke nusten”, haar Piet 
zien Pa zegd. “Allinneg leggen ze gain aaier 
mor kriegen net as knienen jongen”. Jonges 
wazzen oareg nijsgiereg worden woar of dij 
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eekhoorn zien nust haar. Zai konden me-
schain wel n eekhoorn vangen of ain oet t 
nust hoalen. En din mit noar hoes nemen 
omreden doar haildaal gain eekhoorns waz-
zen. Hoas zee: “Dwat is nait gwoud jonges. 
Doar whemmen zai ja nwiks te vreten. Dwer 
binnen ja gwain dwennewabbels en gwain 
dwennebomen.”  
“Mor kinnen wie ze din nait mit wat aans 
vouern?”, vroug Piet.  
Ze wizzen t nait, mor wollen eerst kieken of 
ze ain vangen konden. Jonges haren nog 
gaauw even wat nije souskes hìn legd en 
wazzen bezied kropen. No wollen zai goud 
oppazen woar of hai der mit hìn ging. n Lutje 
abbelsienekistje ston kloar om eekhoorn ien 
op te baargen. Ien ainen was eekhoorn der 
en begon rad ien souskes om te kaauwen. 
Hai runde gaauw mit volle waangen noar n 
denneboomke stoef noast t hoeske. Dat ha-
ren jonges nait docht, dit was wel oareg 
makkelk. t Was n hail dicht denneboomke 
mit veul fiene takjes.  
“O, mor das haildaal gain perbleem”, raip 
Piet. “Kiek mor ais, doar zit n hail groot nust 
boven ien.” Bienoa boven ien t boomke 
zagen zai n groot rond nust. t Haar wat weg 
van n dik oksternust allinneg dij was roeger 
en haar dikkere takken.  
“Even kaalm aan,” raip Snöt, “loat mie der 
mor ien klimmen. Ik bin klaainste van joe 
apmoal en doe bis veulste groot Piet.”  
Hoas vroug: “Mweschain wis t wel beder 
was wwie vweurtied bwandweer roupen.”  
Piet zee: “Joe mouten ais opholden aal te 
soezen en mie aal te kommersietsen.” 
Knovvelachteg wurmde Piet hom ien t mid-
den van t boomke noar boven. Aibels dunne 
schaarpe takjes mouken dikke krazzen op 
zien blode aarms. Stoareg aan kwam hai 
dichter bie t nust mor kon der nait recht 
goud bie en mos der haalf omhìn hangen. 
Aigenliek kon hai gain iengang van t nust 
vienden. Ien ainen zag hai datter haalverwe-
ge n gat ien zat.  
“k Heb hom”, raip Piet noar beneden.  
“Pas doe no mor op”, raip Snöt. Jonges za-
gen aan onderkaant dat Piet haalf om t nust 
hìn haand der ien dee.  
“Wis e wel twoes dwij ol eekhoorn wof zitten 
dwer jongen ien?”, wol Hoas groag waiten.  
“k Wait t nait, even grabbeln din t is wel n 
oareg roem nust”, stìnde Piet. “Jonges ik 
vuil hom, zet t kistje mor vast kloar.” Piet 

haar hom te pakken en eekhoorn Piet, heur-
den jonges beneden onder boom. Hai gilpte 
en bèlkte t hail bos bienkander. Piet lait t 
boomke lös en mit veul geroas schoof hai 
hotternd tussen takken deur omdeel. Jonges 
zagen n eekhoorn dij hom stief vasthil aan n 
vinger. Pa dij mit ogen dicht ver vot zat te 
dreumen  ien n makkelke stoul aanderkaant 
t hoeske wis even nait woar of hai was. Dou 
stoof hai ien t ìn of n dikke weep hom stoken 
haar en vloog om t hoeske hìn.  
“Wat gebeurt hier wel nait?”, raip Pa.  Moe-
ke en zuskes kwamen der haildaal verbil-
derd achterheer. “Piet weer mit zien meneu-
vels”, raip Pa tegen Moeke. Piet ston der bie 
te kieken of hai zien boksem vol haar. Zien 
aarms en kop aalderwegens onder dikke 
rooie krazzen en n haand woar t bloud ofd-
rupte. En ol eekhoorn was ien gain velden of 
wegen meer te zain. “Wat hebben joe wel 
nait aal ommaans?”, brulde Pa nog n moal. 
“Doe ien hoes Piet en votdoadelk kolle nad-
de lappen op aarms en aan kop. Din pak ik 
fiets en kinnen wie noar dokter ien Nörg.”  
Dokter schudkopte dou zai doar wazzen en 
zee : “Ik heb veel meegemaakt maar zo’n 
patiënt heb ik nog nooit gehad.”  
“Nee,” zee Pa, “zukswat het allinneg dij jong 
van ons.” Piet kreeg n prikje, n zere lap om 
vinger en n zaalfke veur kop en aarms din t 
braande oareg. “En noatied ook nog n dikke 
vinger en haand van n ontsteken”, zee Snöt 
der nog mor even achteraan. Liesje mos der 
wel vrezelk om lagen en Piet schoot kleur 
oet.  
“En wie hebben ook nog n aibels baarg 
knienen en lutje knientjes zain”, zee Snöt. 
“Veuraal bie oavend tegen tied dat zun on-
der ging. Din zaten wie voak hail stil mit n 
drijen noast nkander op n diekje bie raand 
van t bos. Doar kwamen knienen oet knie-
negoaten dij ze doar groaven haren. En wie 
hebben ook nog twij moal haarten zain. Ain 
moal mit n lutje der bie.” Piet zien Pa haar 
ze  
soavends mitnomen noar n plas mit vies 
broen wodder bie raand van n old bos. Stoef 
zaten zai doar ien twijduuster tegen nkander 
aan en mozzen aibels stil weden en wach-
ten. Haarten gingen doar wodder drinken 
omreden der ja naarns n moar of daip was. 
Zai mozzen wel goud kieken din t was rad 
duuster.  
“En doarnoa noar t hoeske stroekeln deur t 
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bos over apmoal lözze takken”, zee Piet. 
“En Hoas het der noatied haildaal nait oet-
zain, dij haar kop wel twijmoal zo dik van aal 
muggebulten. En ook nog n dikke toet op 
zien male lip. Wie konden hom doagen 
laank nait goud verstoan wat of hai zee. En 
Snöt het dou ook nog n dag of wat mit n 
dicht oog en n glìn oor lopen van dikke mug-
gebulten.” 
Mor elk wol der zo wel weer noar tou. t Leek 
Bert ien aal geval beder as vekaanzie ien 
Duutsland. “Dat hoeft van ons niet weer, 
zo’n vakantie”, zee Bert. En ook Liesje raip: 
“Van mij hoeft het ook niet weer. We moeten 
er maar eens met onze Vader en Moeder 
over praten.”  
“Joe kinnen veul beder mor noar Nörg goan 
en dat is ook nait zo’n ènd rieden”, zee Piet. 
“Meschain kinnen wie din aankomend joar 
wel mitnkander doar hìn op vekaanzie.” 
Dat leek ze wel wat en din konnen zai no aal 
vast kieken wat of ze din doun zollen. 
Jonges wollen leste week van vekaanzie bie 
Snöt achter ien toen nog n grode tìnt 
baauwen. Zai haren twij grode linnenrikken 
dij ze bruken moggen. n Tìnt van ol toavel-
klaiden, swilken en mit n boom van eerab-
belzakken. En van ollu moggen zai der din 
ook nog n poar nachten ien sloapen. 
t Wer mor n haalve naacht. Jonges haren as 
verzopen katten midden ien naacht bie Snöt 
ien t achterhoes stoan. Ien ainen was der n 
rabbelnde regen mit dunder en bliksem west 
en dou störmde hail boudel ondersteboven. 
Zai konden t neudege nog griepen en bin-
nen gaauw ien  hoes stoven. 
Aigenliek wollen zai ook wel weer noar 
schoul. Vekaanziegevuil was no aigenliek 
wat over. 
 
Jan de Jong 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jan Evert 

 
 
Zai hom nog lopen 
keersrecht 
as n plaank 
stil, zunder geluud 
of hai sweefde. 
Stìef van draank. 
 
Werd proat, elk 
wis wel hai was 
nait ain 
dij hom kon. 
Aal doag, zulde rondje 
krougen, hìn en weerom. 
 
Zien lutje hondje 
n aibels laif daaier 
kreeg aal doag 
zìen eten 
van toaveltje dekje 
even over vaaier. 
 
Dou op n daag 
kwam hai oet tied. 
En toaveltje dekje 
even over vaaier, zaag 
hou n verdraitelk hondje 
bie hom ien aarms laag. 
 
 
Jan de Jong 
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Uutvanhuus 
 
Vot uut de vertrouwde buurt, 
t is net of die eerste dag wel eeuwen duurt. 
Ik heb slim wènst noar mien thuus, 
k pak de fiets en goa weer noar huus. 
 
k Wor thuus met open armen ontvangen, 
dit was t, t ging om dat verlangen. 
t Gijt om die onuutputtelke liefdesbron, 
woar ik absoluut niet buten kon. 
 
Toen k older en soldoat wer, 
dus ien dienst mos, huul ver, 
docht ik terug dat k noar huus fietsen kon, 
mor op t lest toch de wènst overwon! 
 
Geert Braam 
 
 
 
 

Vredewold 
 
De noam van dizze streek was Vredewold, 
die noam is al huul old. 
Toch is die noam niet hulemoal vot goan, 
we zien die noam hier en doar nog op stoan. 
 
Mor woar stijt die noam dan, vroag je je 
of…. 
Nou Moarum het n mannenkoor, ze zingen 
Gode Lof. 
Midwolde har n theehuus met die noam al 
weer lang geleden, 
mor die noam is update veur n andere  
noam, dus dat is verleden. 
 
Mor wat viel doar nou allemoal onder  
t gebied Vredewold? 
t Was wat nou gemeente Moarum en Leek 
is, en die noam ien gedachten holdt. 
As der nog es heriendeeld wordt ien dit  

gebied, 
dan heb ik n goeie noam uut vervlogen, mor 
dan weer tegenwoordege tied? 
 
Vredewold, ik wil dij bezingen! 
Vredewold, ik wil t behold van dien holtwal-
len bij de overheid ofdwingen! 
Vredewold, wat bistoe zunder die coulissen? 
Vredewold, ik wil dat veur gien gold missen ! 
 
Geert Braam 
 
 
 

 
 
 

 
 
Omzain oet dank-

berhaid, of omreden t van ons 
verwacht wordt? 

 
Op 11 april 1945 wer t zuden van t Knoal, t 
Gemainte-Onstwedde-gedailte, bevraaid 
van moffen deur onze Poolse vrönden. t Is 
mor, dat je t waiten. Wat göng t er doudes-
tieds om weg. t Volk vluchtte t veld in, bange 
veur rondvlaigende grenoaten en koegels. 
Namen heur hebben en holden as t kön in 
koare mit. Nacht brochten ze liggend deur 
achter eerabbeldobben.   
     
n Dag loater was t  noordelke dail ( Gemain-
te Wildervank ) aan beurt. In aprilmoand 
worren elk joar vannijs weer olde oorlogskoi-
en oet slode hoald. Veuraal d’olde garde let, 
noa zoveul joaren van stilzwiegen, heur nait 
meer onbetuugd en aalsmor meer lös.  
     
n Goie zoak, dat lu van tegenswoordeg nait 
vergeten wat zoch zo’n dikke zesteg joar 
leden hierzoot ofspeulde. Schandoaleg dat 
lu der bliekboar zo waaineg van leerd heb-
ben. Ze vlaigen mekoar om zowat niks al in 
hoaren en sloan nkander zomor t zaiken-
hoes of kremetorium in. Hebben onze be-
vraaiders doarveur heur leven woagd?   
Bie d’ herdenken stoan lu evenpies stille bie 
dij tied, mor dat zet nait veul zoden aan 
diek. d’ Aine oorlog noa d’ aander volgt 
nkander in rad tempo op. Woapens vlaigen 
over en under teunbaanke deur as waarme 
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broodjes om nog meer, veurnoamelk, on-
schuldege lu noar d’aander kaande te hel-
pen.             
Woar hebben dij undergrondse waarkers, 
helden van t zuverste ras, dat aan verdaind? 
Hebben doartou zoveul lu votdoadelk noa 
d’oorlog kuierlatten nomen noar t boeten-
laand, wied over zee, om roare smoak weg 
te spuilen?  ‘Paitjes veuraan’ van veur 
d’oorlog namen, mit n oetstreken porem, t 
rouer weer ter haand en göngen wieder woar 
ze toun bleven wazzen. Stonnen achterof 
dou der echt wat beuren mos!       Bieltjes-
dag bleef oet, slagtoffers bleven stoan in kol-
de, mossen dankboar wezen, dat ze t aal 
overleefd en deurstoan haren. Wazzen ja 
weeromme komen, nou en! Sneu dat heur 
hoezen en bullen verzegd wazzen. Zokswat 
beurt in slimme tieden.  Was ja nait aans. 
Vief noare joaren werren zo rad meuglek oe-
twisked. Dij tied in doofpot stopt. t Laand, 
stroaten, hoezen en febrieken mossen weer 
in odder moakt worren. Veur andermaans 
laid haren ze minder oog. Elk mos zoch zölf 
mor redden. Ze haren t ja stoer zat. Nait 
aalsmor soezen over t verleden en omkieken 
noar t laid, dat dij vief joar brocht har, mor 
kop omhoog en blik op toukomst richt. Nait 
proaten en vergoadern, mor haanden oet 
maauwen en pebaaiern kop weer deur t 
haalster en t laand overend te kriegen. 
     
Noa vaar maai steken we vlagge weer oet. 
Toak volbracht. Aine feest noa d’aander. Lu 
wizzen van maaljoagerij nait wat ze t eerst of 
t lest doun mossen. Of doch: feestvieren en 
vergeten. Kinnen doarnoa overgoan tot od-
der van dag… Juustem, dat wil zeggen: roe-
zie moaken oet hebzucht, jeloerseghaid, of 
onvree mit t aigen bestoan. 11 en 12 April 
binnen veur Knoal denkwoardege doagen, 
mor of elks der bie stille staait en t meens-
haid wieder helpt, blift n open vroage. Goud-
goan lu! 
 
16 april 2009    Roel van t Knoal 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aanroaken 
 

Luddek  
stést in d’hörn 
rugge recht, kop omhoog 
kikst gezelschop in 
Hest reerd 
en as k dien ogen vin 
schutst vol 
Zwiegend protend 
kiek ve ofgrond in 
Wil t? 
t Mout ja 
Mit haand vrief ik dien scholder 
man k haar die  
mit baaide aarms 
stief vast holden mouten 
 
Hanne Wilzing 
(2 feberwoarie 2009) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
In t concertgebaauw 
 

Muziek dragt ons 
sleept ons oet vlakke bestoan 
Stemmen van steerns 
nuigen ons in n nije boan 
 
Violen strieken noar höfte 
bassen trillen zwoare tred 
Flòiten bloazen deur blinnen 
en op beune ropt n trompet 
 
Zuverhaid zunder genoa 
drift woar hemel ligt 
Totdat luchten betrekken 
umdat aine n houstbuie krigt 
 
 
Hanne Wilzing 
(23 feberwoarie 2009) 
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Stil gebed… 
 

t Gebedshoes is leeg en verloaten. 
 
Gain preek. 
Gain gebed. 
Gain klokgelu meer op zundagmörgen. 
 
Ik luuster en zuik God……….. 
en vroag mie oaf 
of “De Heer” dit “Godshoes” veur aaltied 
verloaten het. 
 
 
Ik sloet mien ogen. 
Luuster noar de stilte 
en  
vuil de waarmte op mien gezicht. 
 
  
Verwonderd open ik mien ogen,  
                                   en zug het licht……… 
dat noar binnen vaalt deur  
t gebrandschilderd glas  
en zich n stroalenkraans vörmt om het heufd 
van hom 
                                                              
dij ons nooit verloaten zol!  
 
 
Edward van den Berg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t Veenkolonioale kerkje (met pastorie) van 
Kiel-Windeweer dut al joaren gain dainst 
meer en is nou in gebruuk as restaurant.  
t Restaurant  annex kookstudio “ De Ams-
hoff “ is van de bekende Grunneger kok en 
internatioale “cuisinier” Freek Mulder. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t Jonassen van Jona 
 
Ien t pikkeduuster 
van de vis 
zit t Jona dwaars 
dat er bie hom 
gain ruggegroat is. 
Hai jonast as n foetus 
en zien geleuf wordt groot. 
Hai geft zich over, 
vis begunt te spijen, 
 t is 
of er vannijs 
geboren is. 
 
Hai dut 
wat er doun mos 
mor t kwoad komt  bovendrieven. 
Zun ken er nait verdroagen. 
Hai heurt Gods vroagen, 
komt d’olle Jona weer tegen. 
 Van zo’n baarg laifde 
wordt er met homzulf verlegen. 
 
Ien t nij geboren licht 
jonast Jona 
veur Gods aangezicht. 
 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel 
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Mien ‘toal’ ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meertmoand, moand van t plat, al 
zellen paardie lu t laiver over n streek-
toal hebben. Plat liekt ja zo boers en 
in streektoal zit in aalsgeval t woord 
toal en dat is t ja aiglieks ok.  
t Niedersaksisch Instituut erkent t Drents en 
Grunnens teminnent as n volwoardege toal, 
omreden der ja n woordenbouk mit n bult            
woordkes oetgeven is en ok wat spellenre-
gels. Sneu genogt bestaait er in streektoa-
len gain aindudeghaid. Elke kontrain het as t 
woare zien aigen moekestoal. Niks mis mit 
vanzölfs, mor zo kom je in n verhoal zomor 
wat verschillende taimkes en oetdrokkens 
tegen. n ‘Grötste Gemainschappelke Dailer’ 
bestait din ok nait. Elks prat en schrift zoas 
e zölf denkt dat t mout. n Echte Grunneger 
as Ede Stoal is n goud veurbaild doarin. 
Broekt in zien verskes n apostrof, terwiel 
mainsten kommoa wegloaten. Ok het e t 
over ‘noeit’ instee van nooit; ‘sums’ in ploats 
van soms; ik, terwiel n aander voak k schrift 
en ‘zalstoe’ en gain zelstoe. Schrift zoas e 
prat en moakt zoch over schriefwieze in t 
hail nait drok. Zokswat is ja t recht van elke 
schriever, mor moakt t er nait makkelker op. 
Elke ploats en elke streektoalschriever 
schrift mit zien of heur haart en steurt zoch 
of heur nait aan aal biekomstegheden. Wel t 
muite weerd vindt dij oaventuren te lezen, 
brekt kop nait over dij kulloazie.  
Ok ‘Toalsman’ Fré Schreiber moakt er in t 
Dagblad en op TV- Noord bie toeren wat 
van. Kerel woar hoalt dij Vrais t aal vot. Dut 
schienboar overaal wat op. Der binnen paar-
tieds woorden en opmaarkens bie, woarbie 
k kop schraben mout. Mor dut niks ter zoa-
ke. Elke vogel zingt zoas e bekt is. Wat het 
n aander der ok mit neudeg. Wel t nait heu-

ren wil, kin kraande ja votleggen of wiedkie-
ker oetzetten, of n aander zender zuiken. 
        
Goudgoan lu, of heur je laiver: Tjeu of Moi? t 
Is mie om t even. As je mor begriepen wat k 
joe zeggen wil!      
 
 
Roel van t Knoal 
23 april 2009    
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 

Miemern 

 
As regendrupke 

ais n smok 
weden kon, hail zaacht 

veur lu dij zo mor 
deur grofdoadeg geweld 

oet dizze tied goan 
 

as ain snijvlok 
snoetjeknovveln kon 

mit aal dij lu 
dij zo mor nait meer 
in dizze tied stoan 

mit n snijbaal vol gelok 
 

as ain störm 
aal verdrait vot kon 

poesten mit zaachte oam 
elks bloadje elks sprik 

mit n lag omdeel luit valen 
in dizze tied 

 
as ain woord hier 

deelzet wot mit zoveul 
gevoulens  zoveul pien 
omdenken mit minsken 

dij zunner woord zunner wies 
der nait meer binnen 

 
Anna de Vries- Maarhuis  

   Der binnen paartieds  

woorden en opmaarkens   

     bie, woarbie k kop  

       schraben mout. 
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Jehova’s 
 
                As bie ons op zundagmörgen 
                     om haalf elf de deurbèle  
                     gaait ,vroag ik mie vot  of wel  
                     dat wel nait wezen kin. Omdat  
                     ik t nogal drok heb mit eerap 
                     pels schillen veur t waarm eten  
                     vroag k aan de vraauw of zai 
even kieken wil. Twai tellen loater is ze weer 
in koamer,” t is veur die”, zegt ze, “ik zel 
d’eerappels verder wel schillen”. Verboasd 
loop ik noar de veurdeure. As ik hom open 
dou, zai ik twai jonge vraauwlu stoan. n 
Donkerhoareg wichtje van n joar of twinteg 
mit n laange rok aan en n grode glimlaag op 
heur mond. Noast heur staait n blond deern-
tje mit n keureg mantelpakje aan en rode 
lippen en aalbaaident hebben ze zo’n taske 
bie zoch woar ik ons notoares ook altied mit 
lopen zai.  
“Moi meneer”, zegt t blonde wicht. “Vinden 
joe t goud as wie even mit joe over God pro-
aten?”  
“Stik jehova’s”, denk ik… “Ik mout dammee 
mor even n steveg woordje mit de vraauw 
proaten, ik vuil mie vies bie de pode pakt.” 
“Nou, dat wait ik nait hor”, zeg ik , “ik bin ja 
nait zo geleuveg en ik denk dat Ons Laive 
Heer aan joe wel genog het en mie der nait 
meer bie broeken kin,en as joe den toch wat 
geestelk vouer neudeg binnen, dìn mout je 
honderd meter wieder lopen. Dìn krieg je 
aan de rechterkaant de griffemeerde kerk en 
dai hebben nou spreekuur. Nou, moi hè!” en 
ik wol deure dicht doun.Net op tied zag ik 
dat t donkere wichtje sikkom de vingers tus-
sen deure kreeg om reden dat ze mit heur 
haand op kezien leunde.  
“Vinden joe t dìn nait vrumd, meneer..” gaait 
ze onversteurboar wieder,  “dat der leven op 
de wereld is? Dat mout toch deur aine mokt 
wezen?” 
“Joa, dat wait ik nait hor” zeg ik,  “t was der 
allemoal al, dou ik der bie kwam en ie heb-
ben op dat punt wel geliek , mor in mien ge-
val wazzen mien pa en moe de doaders.” 
Onwillekeureg denk ik op dat moment dat t 
de wichter lukt is om mie mit heur vroag in 
discussie te kriegen. Nou gaait t der om wel 
de laangste oadem het en ik moak mie kloar 
om mit heur n verboal gevecht aan te goan. 
“As wie der even in kommen maggen, dìn 
kinnen wie joe oetleggen wat wie bedoulen 

en misschain zet dat joe wel aan t denken 
over t ontstoan van de wereld”, zegt t blonde 
ding.  
“Dat mout mor nait”, zeg ik, “ik heb n haile 
grode bouvier en dai het niks op mit vrumde 
minsen, t liekt mie beter dat je t bie de buren 
perbaaiern.” 
“Mor meneer”, zegt t donkere wichtje weer, 
“vinden ie t dìn nait wonderliek dat as je be-
veurbeeld n kou in t laand stoan zain, doar 
aan d’aine kaant gras in gaait en aan 
d’aandere kaande melk oet komt? Dat mout 
toch deur n hogere macht mokt wezen.” Ik 
kiek t wicht ais aan en kin der nait bie dat 
der zoveul onneuzelhaid oet komt.  
“Ach, waist mien wicht”, zeg ik, “in Foxhol 
staait Scholtens febriek en doar goeien ze 
der aan de aine kaant  eerappels in en der 
komt aan de aandere kaant Brinta weer oet 
en doar het ons Laive Heer gain bemuienis-
sen mit hor, dat kin ik joe wel verzekern.” 
“Ik heur t al wel”, zegt t blonde wichtje, “der 
vaalt mit joe nait fesounlek te proaten. Wie 
kinnen beter weer wieder goan.” 
“Dat liekt mie n goud plan”, zeg ik, “en as je 
nog ais weer n goud gesprek  willen, dìn 
mag je rusteg weer aanbellen hor!” Mit n 
voldoan gevuil gong ik weer  koamer  in, 
woar de vraauw intied kloar was mit eerap-
pels schillen.  
“Nou, dat was ja n hail gesprek”, zegt ze, 
“haren die wichter den nog wat fesounleks 
te vertellen?”  
“Joa hor” zeg ik, “en as doe waiten wilst 
woar t over ging, dìn moust doe de volgende 
keer zulf mor mit dai minsen proaten. Ik heb 
zegd dat ze rusteg nog n keer weerom kom-
men maggen.”  
Wie hebben vanoaf dai tied gain last weer 
had van Jehova’s. Misschain stoan wie wel 
te bouk as onredelke minsen woar nait mit 
te proaten vaalt en ik zel de leste wezen dai 
ze wiezer moakt! 
 
 
© Cor Uildriks 
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Joakob (1) 
 
 
 
 
 
 
Elk dörp het ter wel ain. Zo’n oaventuraaier, 
ain dij ales kin, veur de duvel nait baang en 
dij veur elkenain kloar staait. Bie braand en 
ongelukken rond runnen om hail boudel te 
regeln. Joakob. Hai zat bie verwillege brand-
weer en zulfs nog n zetje bie reserveplietsie. 
n Aldernoarst drieste en drokke kurendrie-
ver. Elk kin hom van zien fratsen, kuren en 
maaljoagerij. t Leste gaf nog al ains perble-
men. t Paasde nait haildaal bie t blaauw-
swaarde plietsiegoud.  
Commandant van plietsie ien t dörp was din 
ook nait zien grode vrund. n Echte plietsie, 
grof pestuur en wel twij meter laank. n Ron-
de snoet mit doar boven n dikke toef vlam-
mend roodachteg melkboerenhonde hoar. 
Hai was dudelk boas, stroalde van hom òf 
en hai kon  haildaal nait mit minsen om-
goan. Dizze hampel van n Grunneger haar 
dit nait van hoes oet mitkregen. Aarger nog, 
hai was n  stoense govverd en aldernoarst 
aigenwies. Benoam t leste bezörgde hom 
mainsttied n hail bult waark. Doarnoast 
moggen ze hom groag nittjen. En t 
vervelende ien n dörp is dat joe mekoar aal 
weer tegen t lief lopen. Ze zaten baaid op 
biljartverainen. ‘Gezelleghaid’, n klókje en 
leste proat ien t dörp was wel zo belangriek 
as tegen baal aan steuten. As plietsie derien 
kwam, was Joakob t maisttied dij hom mit 
veul keboal ienhoalde.  
“Hest zwien mit dien piel en boog zeker ien t 
achterhoes loaten, veurdat zuk der dommee 
ain zeer dut?”.  
“Nee, ik bin op fiets”, bromde hai nareg 
weerom.  
Kloar was t, en t begon nog mor net. Zien 
oetkiek kreeg aal gaauwachteg n aander 
kleur noa n poar klókjes en wat rondjes om t 
biljart. Hai was der om te winnen, dat mos 
en kon nait aans.  Doarnoast kon hai alder-
noarst maal tegen zien verlais. Hai was ain 
en aal biljart ien zien haile doun. Studdelde 
en schoof mit aarms, bainen en vouten. Zag 

en heurde haildaal niks. Joakob raip aal n 
moal: “Zwienen binnen aal laank onder t bil-
jart vot hur.”  
Op n mirreg greep Joakob ien ainen baal 
van t biljart, net veur e tegen n aander steu-
ten zol. 
“Hai speult nait eerlek, hai stöt aan t biljart 
en schoft der onder mit zien vouten baal  
tegen d’aander aan”,  zee Joakob. Plietsie 
zien toef vlamde ien t ìnne. Hai börg biljart-
stok op, brulde gramniedeg tegen kaste-
laain: “Betoalen”, en ging vot.   
En hai kwam aander moal gewoon weer of 
der niks gebeurd was. Wel docht hai , k zel 
ze wel kriegen, wacht mor ains of. 
n Moal soavends loat, noa vergoadern van 
vogelverainen, mos hai mor even ien kroug 
kieken. Of  krougholder wel op tied sluten 
ging. En hai wis dat Joakob veurzitter was 
van verainen.  Braandde nog licht en hai 
kon din vot nog even zain wel der nog wa-
ren.  
“Kom der bie man”, zee Joakob, “zo loat nog 
bie stroat. Ober, hai zigt ter noar oet dat e 
wel geern ain lust, dou hom der mor gaauw 
ain van mie ien”. Aiglieks wol plietsie nait, 
mor dit was krekt zien gevuilege plek. Zien 
dainst was òflopen en ain kon ja gain 
kwoad. Achterof haar e dat nait doun mou-
ten. t Werden n poar meer. 
Aanderdoags wis elk ien t dörp dat t oareg 
mooi goan haar ien kroug. Der fietste n pliet-
siecommandant bie stroat mit grode plaai-
sters aan kop, en der is hail dudelk n zeer 
oor te zain. 
Hou t krekt goan was, wer aal doagen aans. 
Der kwam aal meer bie en wer zegd dat 
Joakob noa de  neudege rondjes von dat 
plietsie zo nait meer ien zien goie goud op 
zien fiets over stroat kon. Hai mos eerst mor 
zain loaten dat e nog op fiets komen kon. 
Zien fiets wer noar binnen hoald en boven 
op t biljart zet. Doar mos d’Hermandad on-
der grode konsternoatsie op zien fiets kroe-
pen. Dou is der n hail baarg nait goud goan. 
Der mos zulfs n dokter van ber hoald wor-
den. As joe Joakob leuven motten, haar 
dokter hom aldernoarst wis opereerd. Allin-
neg  plietsie haar gierd as n moager zwien 
dou zai hom handvat oet t oor trokken. Der 
mos zulfs nog ain noar dokter zien hoes 
veur nog n volle puut kramkes. Wazzen nait 
genog om plietsie zien dikke kop bienkander 
te krammen. En der wazzen ook gonnent dij 
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heurd haren dat t mor goud was dat plietsie 
der n bel op haar. Doar was t stuur hom ien t 
gat stoeken bleven. t Zitten zol hom no wel 
stoer ofgoan. Joakob haar hom pootje flip-
pen loaten, dou plietsie mit fiets kroug oet 
zol, wer der aal zegd. En zo ging t mor deur. 
Der kwam gain ende aan. Eerstkomende we-
ken was der din ook nait veul plietsie bie 
stroat. 
Ook bie vogelverainen haar Joakob nogaal 
ains wat ommaans. Aal joar dee hai mit n 
kammeroad t enten van knarries van elke-
nain. Tegen n pokkenvirus. Zai wazzen hier 
voak n beste zet mit onderwegens. Dronken 
mainsttied bie elk kovvie en n klòkje slougen 
ze ook nait of. “Omreden minsen doar zo op 
aandringen en din heb je ook gain wurms”, 
zee Joakob. 
Op ain van dizze verziedes kwamen ze bie t 
hoes van Kees. Kees zien vraauw, n nuvere 
stadse pronksteert, dee lös. 
Ien ‘hooghollands’ vroug ze: “Wat komen de 
heren doen?” Joakob stak haand oet en zee 
dat e soamen mit zien kollegoa dokter van t 
veetrinaire team knarries n prikje geven 
kwam om ze te behoeden veur wel hail aar-
ge dodelke zaiktes. Ze trok heur wenkbraau-
wen op en zee: “Ik ga de heren wel even 
voor naar de volière.” “Zitten ze nait gewoon 
ien t hok din?” vroug Joakob. Ze begreep 
hom nait. 
Doar aankomen: “Kunnen de heren zich red-
den en blieft u straks ook thee?” Jaokob 
keek heur verbilderd aan. Op n menaaier of 
dokter gain goud nijs het, dit gaait zo mor 
nait, dat of ze wel wis dat zai ook n prikje 
mos.  Ze was der glad ondersteboven van: 
“Kees heeft dat niet gezegd en ik ben ge-
zond.” Doch Joakob wol nait om liek.  
“t Is aal ien t belang van medieze zoak en 
mevraauw kin der nait onderoet. t Dut nait 
zeer en der overkomt joe niks van, en t mot 
ien bil. Mevraauw mag zulf ain oetzuiken en 
aanwiezen en wie kieken din baaid even 
aander kaant oet. Je mag ook t eerste aan 
beurt, veur knarries aan.”  
Der was gain tied van noadinken, ze dee t 
rokje n endje omhoog, dee kop aander kaant 
oet en wer oareg rood ien haals. “Waarm is t 
hier nait”, zee Joakob, “of liekt dat zo.” Hai 
haar n vaste haand van enten, ‘permanent’  
en ‘waterproof’ ston op t entraif.  
Ien kroug zee Joakob noatied dat aal wat dij 
eelske flotter zeggen kon was, dat t nait zeer 

doan haar. Der was gain thee noa t enten, 
en of de heren er zelf uit kwamen. “Kleur 
was vot en ze was wat blaik om snoet, ent-
stof waarkte aal”, zee Joakob. 
t Was nait oet te leggen aan Kees, dou zai 
soavends noar ber zollen. Kees keek din hai-
tied geern even noar zien vraauws billen as 
ze heur nachtpon aan dee. Dij oavend was 
wel n alleriezelkste ervoaren. t Zain van heur 
zaachte ronde billen en ien ainen n verraz-
zen, ‘moi’ ston der. Hai was verbilderd en wis 
nait wat of e zag. Dit was hom teveul, en hai 
wol haildaal gain wait hebben van heur oet-
leg hou knarries wel nait ent worden moz-
zen. Hai haar doar gain begrip veur. 
Kees kwam doarnoa nait meer op vergoa-
dern van vogelverainen. Hai zee aan t ende 
van t joar op. Zien vraauw kon nait laanger 
over vogels, begreep elk.            
 
 
Jan de Jong 
 
 

 Moi… ! 
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t Aailaand 
 

n Poar doagen op mien aailaand, 
vuilde mie miezerg en  beroerd. 
Vannommedag n eindje 
fietsen, kaande op van t Oerd. 
 
Deurjoagen tot t ènde van t pad, 
bin der volsloagen allain. 
Hail in de wiedte lig t Wad. 
Kìn d’boudel goud overzain. 
 
Zunne schient mie in t gezicht. 
Lucht, zee en felgeel zaand. 
Alles in het mooiste licht. 
Landschop mit n golden raand. 
 
Hier huif ik noeit te wennen. 
Hier bin ik gelukkeg as n kind.  
Hier loat ik mie nait kennen. 
Vuil opains gain tegenwind. 
 
Jan Hoiting 
 

 

 

 

 

Padvienders 
 

Op n veumirreg noada’k aal n 
mooi zetje ien toen aan t waark 
west haar, kreeg ik ienaains 
zo’n ladderg gevuil, t zol wel gij-
honger wezen. 
Mor gaauw even ien hoes, n ap-
pel hoalen. 
Dou k ien loopweg nog even op 

klok keek, zaag k dat t ook aal haalf twaalf 
west waas. Din was t ja hoast etenstied, 

muite nait meer om veur mirreg nog weer 
ien toen te goan. k Mos zo stoadeg aan mor 
ais mit t eten begunnen. 
Wat zol k ais moaken goan? Wat makkelks, 
n nuver bord gruinvouer mit kalkoenstukjes. 
k Haar nog van alles wel ien hoes, mor pa-
prika, komkommer en tomaten waren op. 
Dus nog even gaauw noar winkel. 
n Schiere broek en schounen aan, knip ien 
buus, plastiek puut ien fietstas en vot.  
t Was knap drok, ale winkelkaren wazzen 
hoast ien gebruuk en gangpoaden stonden 
orreg vol. k Nam t korste pad noar gruinte, 
mor ien bocht bleef ik stoeken. Der ston n 
scootmobiel - ie waiten wel zon n electriese 
reeskaar veur bejoarden - mit n poar zuur-
stofvlèzzen achterop en n man der ien, dij 
wat veuroverbogen over t stuur zat te kieken 
of e zo vot sniddern wol. 
k Haar doalk deur wat der loos waas, stond 
n winkelkaar mit wat bosschoppen veur hom 
en hai kon nait veur of achteroet. 
k Schoof kaar n end verder aan kant: “zo nò 
kinnen ie weer veuroet”. 
Hai knees wat tegen mie mor zee niks, zol 
wel nait mitvalen mit zo’n slankje ien neus. k 
Pakte mien paprika en komkommer en nog 
n poar andere bosschoppen en vloog gaauw 
noar kassa. 
Onderweegs zag ik n poar vraauwlu dij drok 
aan  proat wazzen, zol dij winkelkaar van 
ain van heur baiden west weden? 
Kon k ook nait mit zitten, mos ze der mor 
beter om denken. 
Bie kassa wazzen der nog twij veur mie aan. 
k Keek ains ien mien kaar, haar k alles wel? 
Verdorie tomaten vergeten, kon k nog wel 
gaauw even hoalen. Stonden ientied  aal n 
man of vief achter mie. 
“k Ben der vot weer,” zee k tegen vraauw 
achter mie en k schoot vot noar gruinte 
ofdailen. Nò mos t toch nait gekker worden! 
Man ien scootmobiel ston der nog n meter 
of vief verderop en weer achter n onbeheer-
de winkelkaar. k Greep gaauw n pakje to-
maten en k zee tegen mobielman: “t Zit joe 
vandoag ook nait mit he?” 
Hai zee weer niks. Mit da’k kaar opzied zet-
ten zol, kwam der n vraauw aan. Ze keek 
van mie noar kaar. 
“Das mien kaar,” zee ze, “en da’s mien man, 
dij denkt om kaar”. 
k Verbeeldde mie dat k hom even gnivveln 
heurde. Mit n “neem mie nait kwoalek” ging 
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ik k der vandeur, richting kassa. Net optied, 
k waas net aan beurt. 
Dou k boeten ston waas t mien tied om te 
gnivveln. t Haile geval dee mie denken aan 
n televisiefilmke woar n olle vraauw veur n 
gruin stoplicht bie n zebrapad te wachten 
staait. Der komt n jonge vent aan dij heur 
bie n aarm pakt en heur mitnemt noar an-
derkaant. Onderweegs sporrelt t ol mens om 
lös te kommen en ropt ientied wat tegen n 
vraauw dij der aankomt. t Leste wat je zain 
is dat vent tevreden kiekend votlopt, en dat 
twij olle doames elk aan n kaant van stroat 
veur t rode licht bie t zebrapad stoan te 
wachten. 
 
k Vuil zo mit mit dij vent, hai haar vast ook 
geern bie padvienderij wild en mog nait. 
 
© Detty Beute 
(Oet: ‘2e Oethoester Boukje’) 
 
 
 
 
 
 
 
30 april 
 

Susuki Swift komt t Oranjebeeld inrieden 
rit t oetmekoar lu liggen bewegenloos  
anern snittern over weg tillefoonnet ligt 
deroet zaikenauto’s stoan eersterangs. 
 
Plietsies hebben fietsen op grond smeten 
drok proatend tegen Ongkool buzze mit 
bedoezelde keuninkleke femilie raaist 
of noar t onbekende Loo mìnsen proaten 
 
noa over 30 april om nooit te vergeten… 
t Nijs wordt noabraand hest al heurd 
t wordt nait meer zo as t was open deur 
intrapt vlage opborgen veur aankommend 
 
feest herdenken van oorlog slachtovvers 
van nait te begriepen onrecht wied vot 
asmits stoefbie in kleur groot in beeld 
as n swaarde Susuki Swift n Nale ramt. 
 
 
jan blaauw 

Midwolle, vat vol herinnerns…. 
 

Der zit in mien onthold veul “Midwolle”. As 
joaren tellen goan, kiek je voaker en ááns 
achterom. Vergrootglas komt derbie, tiéd 
ook; artikel dat sikkom nait beschikboar was 
dou je nog ‘aan t waark’ gingen. Midwolle, t 
dörp woar k geboren bin, en groot wer. 
(Sikkom twai meter!) Dat geboren worden, 
dat was in woningbaauw, aan Blaauw’s loa-
ne, k heb dat voaker nuimd. Zet leden het 
der n foto stoan in t Dagblad van het Noor-
den, apmoal bewoners van woningbaauw 
derop, of lu dij der stoefbie wonen deden. 
Van reaksies bin k hoast nóg onnerstebo-
ven! Zowat leeft veul meer as je wel es den-
ken. Verhoalen van femilie, van vrunden, 
van anere bekenden. Lu dij zok inspannen 
nog meer te waiten te kommen. Buzze dij 
achterhoald wordt….  ‘Bronkhorst’ tussen 
Winschoot en Pekel, op Zuuveen. Noam 
van buschauffeur derbie, prachteg! 

As je dij lu op t ploatje zain, kommen der aal 
meer herinnerns bovendrieven, woar gain 
rooie liene in zit. As ik Appie Diekhoes en 
zien vraauw zai, denk ik votdoadelk aan 
heur zeun Lammert dij bie garage Blaauw 
waarkte en loater noast ons wonen kwam 
aan Nannengoa’s Loane (= Niesoordlaan). 
Aan dochter Engeltje, veuls te vroug oet tied 
kommen, zeun Mans woar t nait zo goud mit 
ging… Zai ik Jurjen Adam mit zien vraauw 
Tijtje, dìn denk ik aan hounder dij zunder 
kop over t haim lopen, aan zeun Krino dij 
ons oetlegde hou je n lözze kippepoot be-
wegen loaten konnen, aan bienoam van 
Adam: ‘Jurjen Doefke’. (Vrouger haar elke-
nain n bienoam, zo liekt t). Engel Tuin, veur 
ons vanzulf Engel Tuun, woonde aan aner 
kaant van weg, mit zien zuster Geertje. En-
gel haar n bult op rogge en hai kaauwde 
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tebak. Haar n toene mit appelbomen, woar 
we aaltied zuiken mochten. Geertje snee 
appels in vörrels, ging z’inriegen mit boon-
tjetaauw en dìn kwamen ze op beune, moz-
zen ze dreugen. Of ze werden over n rikje 
hongen. Nuus en zien vraauw, noast ons. 
Kinder en klaainkinder op bezuik, kwammen 
voak even n proatje moaken achter t hoes 
laangs, of ploatjes buten van filmsterren 
(Roy Rodgers, Doris Day, Deanne Dur-
bin….) Sommel Groenbroek en Jan Spack-
man, dij wazzen bie braandweer, haren dìn 
van dij prachtege pakjes aan, schiere helms 
op kop. Femilie Everts, Udema, Van Ham…. 
t Gaait mor deur. Loater denk ik dìn: hou kin 
dat doch? Ik heb doar ja ‘mor’acht joar 
woond! In 1953 gingen we noar n nij huur-
hoes aan Nannengoa’s Loane, nummer 59, 
mit peerd en woagen van Oom Ties, gruin-
teboer van beroep. Aal dij herinners binnen 
oet dij eerste acht joar. Nou, joaren as lutje 
potje en zulfs as kleuter, doar wait k nait 
veul van. Wat sloag je dìn veul op as je zes, 
zeuven joar binnen. Wordt de wereld groder, 
kom j’oet woningbaauw, op pad noar t veld 
aan zuudkaande, of noar boer Oortwijn Bot-
jes mit zien glimmende Citroën, of noar t 
laand achter café, kom, hou hait e nou ook 
weer, aan d’overkaant van Groenbergs win-
kel, loater Coöperatie…. En pad noar 
schoule vanzulf, bie Hoofdweg laangs noar t 
westen, nog veurbie klokkengaiterij Van 
Bergen. Schoule mit t grode plaain aan 
veurkaant, eerst nog hoeskes lös van 
schoule, kolen- en fietsenhok, stoupe. 
Meester Smit dij in Indië zeten haar, mees-
ter De Vries woar wat biezunders mit was, 
dij ook zo hoagels worden kon en dìn mit 
striekstok (of n gewone…) op baanke sloa-
gen dee. Vrumd, komt der van meester 
‘Proeme’ inains n aner kaande teveurschien: 
man dij n groepke kinder mitnam in auto, 
noar Termunterziel, noar d’hoaven en de 
boten, bult gernoat. En dìn springen je ge-
dachten zo mor noar d’olle film van Midwol-
le, moakt in 1952. Mit Kruzengoa derop, ge-
mainteman en ook bie brandweer, schoul-
meesters van christelke schoule dij aan t 
bokspringen binnen, kinder dij mit heur kleu-
derjuf lopens noar t Midwolmer Bos gingen, 
dokter Magendans zien vraauw dij tandarts 
was, en bie padvinderij. Messchain kin k 
doch nog wat opschieren in mien onthold, 
boudel beetje aanvegen, beetje mooi moa-

ken, wat meer ordelk. Systemoatischer ver-
tellen over kinder op schoul, over voetballe-
rij, over winkels, over Midwolle van doú, dou 
t nog nait toeristisch over de kop jagd wer 
mit aal dij BlaauweStadmeneuvels, dou der 
nog nait proat wer over ontslutensweg aan 
noordkaant, dou schoulen van zokzulf nog 
braid genog wazzen…… Midwolda (Old) 
ston derop koartjes. Gaauw n moal kieken 
of der ansichten binnen mit Midwolda (Nij) 
derop. Huift der ook gain gehavvel te weden 
over d’oetsproak van ‘Oldambt’….. 
 
Jan Blaauw 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Dwaars. 
 
t Begon zo. “Oma, mag ik t gevoarleke 
scheertje?” 
“Nee, dizze raais nait, omreden leste moal 
hestoe ja n stukje van dien hoar ofknipt.” 
En tegen heur zeun: “t Mout mor even zo, 
din leert ze t op t beste òf. k Heb nog wel 
dat aandere scheertje, dij ronde raandjes 
knipt,” pebaaierde Oma nog. 
“Dij wil k nait,”zee ze, “ k goa wel aan t kleu-
ren.” En dou der votdoadelk achteraan: 
 “k Vin t nait mooi, dat ie zo over mie proa-
ten. Ik heb toch zegd da’k t nait weer dou.” 
Befoezeld laip Oma noar keuken. t Was 1-0 
veur t wicht. Dat was op zundag. 
 
Aanderdoags mog Oma heur van schoul 
hoalen. 
“Oma ‘k wil mit Ria speulen.” 
“Dat kin nait, most vanmiddag ook nog weer 
noar schoul tou, wie goan eerst n broodje 
eten.” 
“Kin Ria din ook n broodje bie ons eten?” 
“Nee, omreden k kin gain twij wichter op 
fiets holden.” 
“Kin ik din nait bie Ria eten?” 
“Nee, dien Mamme rekent derop dastoe bie 
mie etst, kom mor gaauw achterop.” 
“k Wil mien bodywaarmer nait aan.” 
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“Din bistoe mörn zaik,” ging Oma der tegen-
in. 
“k Wor nait zaik en k dou hom nait aan.” 
“Din kinst hom wel verlaizen.” 
“Nee hur, k hol hom hail stief vaast.” 
“Ast hom verlust din lopt der domt n aander 
kindje mit.” 
“Din dou k hom wel aan,”pröddelde ze. Oma 
kreeg heur zin, t was nou 1-1. Mor nait 
laank. 
“ Mag k mayonaise op mien bakken aai?”  
“Tou mor din,”gaf Oma tou, “mor most wel 
even deureten, t is al loat.” 
“k Wil geern n cracker bie mien aai mit may-
onaise.” 
Oma vroug:“En din der nog n broodje hagel-
slag achteraan?” Nee, vanzulf. 
 
Dou wer t stoaregaan tied om weer noar 
schoul te goan. 
“k Wil nait noar schoul, k bin zoooo muid. k 
Wil bie joe blieven.” 
“Dou dien jaske mor aan, wie goan nou noar 
schoul en din lees k in klas nog n verhoaltje 
veur.” Nait tougeven, docht Oma bie heur 
zulf, z’is gain boas. 
Boetendeur mit mor ain aarm in maauw 
kwamen zee bie fiets aan. Mit n swaai wer 
ze derop zet, mor votdoadelk ston z’ as n 
standbeeld  mit twij vouten in ain fietstaas. 
Even loater lag ze mit t haile brudje onder-
steboven. Dit wer niks. “En nou goa k Opa 
bellen.” 
Dou Oma weer boetendeur kwam, was t 
wicht vot. Din ook nog mor aan t zuiken. En 
joa hur, doar ston ze. In verste houk van 
toen was ze bezied kropen. 
“Opa brengt die zo noar schoul mit grieze 
auto. Din bist net n prinses in n zulvern 
koets.” 
“k Wil nait mit auto, k wil op fiets,” snokte ze. 
“Nee, dat doun wie nou nait meer,” ging 
Oma der tegenin. “Zel k dien troantjes dreu-
gen?” 
“Nee Oma, dat binnen mien troanen.” Was 
dat nou n punt veur heur in dizze hikhakke-
rij? 
 
Doar kwam Opa al mit koegelsgeweld aan-
zetten.Tussen knijen inklemd in auto en  bie 
kop en kont vaastgrepen, wer z’op schoul 
aanleverd. t Wicht dee nou niks aans meer 
as reren en  moekes dochten vervaast dat 
Oma nait laif was. Dij zee din ook net even 

te haard tegen de doames: “ Der kin mor ain 
boas wezen en dat mout ze even waiten.” 
“Om drij uur komt Mamme die weer ophoa-
len,” zee Oma bie t votgoan. Nog wast nait 
goud.  
“Ie zollen nog n verhoaltje veurlezen, dat 
heb ie ja beloofd!” Zo’n dwaarshoes toch. 
Mor ze was in elks gevaal op schoul komen 
en  der was mor ain boas bleven. Dus ai-
genlieks wast nou 2-1 veur Oma, mor zo 
vuilde dij dat nait. Pas soavends schoot 
heur n taimke in t zin: ‘Mouten is dwang en 
schraiwen is kindergezang.’ 
En zo wast mor net. 
 

Oet: ‘2e Oethoester Boukje’ 
Schriefster Kunny Luchtenberg schrieft dit 
joar t begunstegersgeschenk 2009 van 
Stichting ’t Grunneger Bouk! 
 
 
 

 
 
 
 
 
verstreud 

 

In wiedte zag ze duun     doarhin 
mit oetgestrekte aarm en wiesvinger  
wees ze noar veurn    hailemoal goud 
zain joe dij drij poadjes doar noar  
boven goan      dat binnen wie     
twij jongeluu achter heur nikten 
doarachter goan wie t doun 
mit de klok mit luipen ze der om 
tou tot in de panne 
veurzichtig deden ze deksel lös 
en streuden om beurten t as zachkes 
rond koale stroek 
zolt n jeneverbes wezen   zee de zeun 
dat zol e wel groag had hebben 
t fiene stof stoof wat in högte en 
dwirrelde laangs hun schoun wieder 
kiek mamme zee t wichtje pa zit  
in dien broek    ze knivvelden even 
noa n pooske stilte   luipen ze wieder 
en de cirkel rondmoakend besloten  
ze      wie nuimen t Alberts duun  
 
Giny Hartman 
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Westerkwartier ién gemeente? 
Woarveur dat??? 
 
 
 

Geert kraabt zuk even op e kop. Dat dut e 
wel voaker, ok as e zien pet op het. Dat is n 
bizunder gezicht, wupt zien pet even om-
hoog, gijt n bietje hènneweer, en dan zakt e 
vannijs n poar millimeter. Veul hoar op e kop 
het e ok niet meer. Zien vrouw verkloart dat 
wel ies uut aal dat kraben: “Gien wonder ! 
Aal dat gekraab!” Geert gijt doar niet op ien, 
doar is gien begunnen aan, dan hebben ze 
de hiele dag hikhakkerij, hij het wel wat be-
ters te doen. n Brief schrieven bevöbbeld. n 
Brief noar de kraant, noar t Dagblad. Die 
krant het n poar doagen noa 1 april plomp-
verloren zeid dat der mor n gemeentelke 
heriendeling kommen moet, ien t Westerke-
tier. Doar het Geert zuk aan steurd. Hij 
viendt dat n kraant t nijs bij zien leesders 
brengen moet, zo ommenbij t mörgeneten. 
Die kraant moet niet vertellen goan wat de 
leesders, of de bestuurders, of de roaden, 
de verenigingen, de stichtingen doén moe-
ten… Geert klimt ien e pen, zien vrouw is 
vannood noar de grootgrutter, die wil heur 
Eftelingpunten niet missen… Geert is aan e 
keukentoavel zitten goan, het t schriefblok 
uut de kast hold (loag stof derop…) en nou 
zit e op te bedenken wat e schrieven zal… 
Aaltied positief begunnen, dat stijt as n poal 
boven t wotter van t Hoerediepke. “De vier 
gemeenten ien t Westerkwartier goan al 
meer soamenwaarken, dat hebben ze zo 
ofsproken met mekander, mooi doch?” 
Geert leest de zin nog ies over, is niet onte-
vreden. “En wat doet de hoofdredacteur van 
t Dagblad??? Die dendert as n grode olifant 
deur onze regionoale kopkes-en-
schuddeltjeskaast!” Nou ja, dat ‘grode’, dat 
kan e eigliek wel deurstrepen. n Olifant is ja 
van zukzulf al groot, dat hoef je niet nog ies 
te benoadrukken… “Dát moet zo’n Dagblad-
bovenboas nou niet doen, doar is e niet veur 
ienhuurd!’  Dat viendt Geert nou n mooie 
zin, hij kikt der even n pooske noar. “En ik 
geleuf der niks van dat t goedkoper en beter 
wordt”, schrift Geert, “dat is tot nou toe nog 
nooit zo west!” Joa, dat wiet e niet wis en 
vast, of e dat zo wel schrieven kan? “Tot 
nou toe”? Och, loat eerst mor stoan, t is ja 
ien elks geval dudelk. “En ik wil mien gevuul 

ok niet aan e kaant schuven, zo as ie dat 
schrieven”, Geert komt nou eerlieks op 
gang, “ik viend dat t juust goéd is dat der 
emoties bénnen! Aalweg worden de gewone 
lu de klos, die kunnen ieder bod n grodere 
ofstand overwinnen, dat is knudde met n 
rietje!” Poeh, wordt dat niet te gek? Geert 
wisket zuk eerst even over t gezicht, hij het t 
swiet veur e kop stoan. “En dat aalmoal om-
reden dat die lu aan e top ien heur BMW’s 
en heur Mercedessen niet langer hènne-
weer rieden willen van t iene gemeentehuus 
noar t andere, vienden heur vergoeding van 
viefteg of zesteg eurocent de kilometer best, 
mor dan willen ze….” Ho, nou slagt e wat op 
hol, nou gijt e de mist in. Geert zet n dikke 
streep deur zien leste regels. Vannijs. “Leek, 
Groodegast, Moarum en Zuudhörn goan 
nou eerst meer en beter soamenwaarken. 
Wat is doar op tegen? Geef ze n eerlieke 
kaans!” Geert gijt even stoan, pakt n schone 
buusdoek uut e kast, t is waarm ien e ach-
terkoamer, zun stijt krekt op t grode roam. 
“En as die vier gemeenten zulf vienden dat 
ze soamensmelten moeten, nou, dan stellen 
ze dat mor veur aan hun ienwoners, en dat 
huven ze niet te doen omreden dat der n 
Dagbladopperhoofd is die viendt dat ze dat 
doen moeten…” Joa, Geert geft zukzulf toe 
dat e wat grammieteg wordt, dat zal wel niet 
goed valen bij die Dagbladbobo ien Stad… 
“En as t dan doch aal groder moet, en des-
kundeger en iengewikkelder, nou dan is der 
mor ién eerlieks goeie oplossing: moak van 
de hiele pervinzie mor ién grode gemeente 
met de Stad as hoofdploats!” Zo’n zin, denkt 
Geert, dat is wel n mooie zin om met te be-
sluten. Net asdat je de deur ies even goed 
steveg dichtdoen, o zo! Wat zal e doen? 
Wachten tot zien vrouw der weer is met e 
beschuten en de noagelkees? Dat liekt m 
doch niet zo’n goed idee! Geert rommelt wat 
ien t loatje van d’olle kommode die nog van 
zien opa van moekes kaant west is. Hij vist 
der n kevörtje uut en staarvenswoar, de 
postzegels bieten m hoast ien e neus. Nou 
ok mor votdoadelk even noar e brievenbus. 
Sums is t wel goed dat je joen ei kwiet kun-
nen, ok al doet zo’n kraant der vanzelfs niks 
met. Veurdat e de deur uutgijt, stopt e de 
brief ien e buuts van zien jas. Riekje van twij 
hoog aan d’overkaant zal wel veur t roam 
stoan te kieken, gijt heur ja niks aan. 
       Bé 


