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Oet t Grunneger toal spulbouk 
Jan Sleumer 

 
n Bouk 

mit hakkemak en nikkenak 
ien en over 

Grunneger toal 
 

om te lezen 
te laggen 
te liepen 

en om spultjes mit te doun 
 
t Riegje van toalveurollen: toalbetovergroot-
ol: Proto-Indo-Europees → toalovergrootol: 
Old(West)germoans → toalgrootol: Old
(neder)saksisch→ toalol: Middelnedersak-
sisch → tegenworrege Nedersaksisch 
(woaronder t Grunnegers). 
 

Proto-indo-europees (6000-3000 v.Kr.) 
Overgang van Midden- noar Nije 
Staintied 
 
Dat Indo-Europese toalen n femilie vörmen 
wer pas aan t ind van 18e aiw ontdekt. Dou 
kwamen Europeoanen intensief ien ketakt 
mit India, woar veul toalen waren dij ien toal-
kundeg opzicht op Europese toalen leken. 
Toalkundegen kwamen op t idee dat aal dij 
toalen n zulfde oorsprong hemmen mozzen. 
En mainsten binnen t doar nog hailtied mit 
ains. Doar wordt ien dit bouk ook van oet-
goan, ook aal binnen der vroagtaikens over 
ditten en datten, aans wordt dit bouk te dik. 
Benoam ontdekken van t Sanskriet waas 
hierveur belangriek, n olle toal dij ien 18e 
aiw nait veul nait meer sproken wer, behaal-
ve deur ‘priesters’, mor doar wel veul 
teksten van waren. Zo as t Letien ien Euro-
pa, dat ook hoast allain nog deur priesters 
sproken wer/wordt. 
  
Dou bewezen waas dat Sanskriet, Grieks, 
Letien, t Litouws en aander toalen oet ain-
zulfde oldere toal ontstoan waren, perbaai-
erden toalkundegen der achter te kommen 
hou of dij oldere toal, dij naarns opschreven 
is, der oetzain hemmen zol. 
Dat hemmen toalkundegen veur nkander 
kregen deur veul olle toalen ien Europa en 
Azië mit nkander te vergelieken en doaroet 
n grondvörm te konstrueren. 
Dat wer de Proto-Indo-Europese toal (PIE, 

proto = oer), n rekonstrueerde grondvörm. 
 
Omdat wie bie ‘olle toalen’ te moaken krie-
gen mit noamvalen, wordt hier eerst even 
kort oetstukt wat en houveul dat binnen, aan 
haand van de zin: 
Koba! Ien (dien) boom lang ik die n neut 
van Volkert mit n tak oet (mien) boom. 
 
8 = Vokativus/Aansproken veurwaarp: Ko-
ba!8 
7 = Locativus/Noamvaal van ploats: ien-
boom7 
1 = Nominativus/Onderwaarp: ik1 
3 = Dativus/Mitwaarkend veurwaarp: die3 
4 = Accusativus/Liedend veurwaarp: n neut4 
2 = Genitivus/Noamvaal van betrekkend 
veurwaarp: van-Volkert2 
5 = Instrumentoalis/Noamvaal van middel: 
mit-n-tak5 
6 = Ablativus is noamvaal, woarmit persoon 
van wel wat oetgaait of stee woar 

wat vandoan komt aangeven wer: 
oet-mien-boom6.  
 
Belangriekste kenmaarken van t PIE binnen: 
8 noamvallen, 3 geslachten, mannelk, 
vraauwelk en onziedeg, allain hoofdzin-
nen, wizzelnde klemtonen, SOV-toal 
(Subject-Object-Verbum: ‘kou gras vret’), n 
relatief vrije woordvolgorde, gain lidwoor-
den en mainsttied gain persoonleke veurno-
amwoorden ien 1e noamvaal, gain veurzet-
sels, woorden gonnen oet op volle klin-
kers. 

 
t PIE zol om en bie 6.000-3.000 joar veur 
ons joartellen sproken wezen. 
Van woarheer Proto-indo-europese toal-
sprekers kwamen en heur loater over grote 
dailen van Europa en Azië verspraaid hem-
men, doar binnen toalhistorici nog aal over 
aan t hirrewirren: Zuud-Rusland/Oekraïne, 
Noord-Rusland of de Kaukasus. Of n kont-
raain ien/bie Turkije of de Balkan. Mainste 
Indo-Europeoanisten gonnen der vanoet dat 
t kontraain boven Zwaarde Zee (Oekraïne) 
de beste kandidoat is. 
 

100: kentum of satem 
 
De omvangrieke Indo-Europese toalenfami-
lie wordt traditioneel onderverdaild ien twij 
grote groepen, de westelke kentumtoalen  
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en oostelke satemtoalen. 
Dij benoamens binnen oflaaid van Letiense 
en Indo-Iroanse woorden veur honderd, 
resp. centum ([kentum]) en [satəm]. 
 
Kentumtoalen omvatten Itoalische talen, 
Keltische toalen, Germoanse toalen, Grieks 
en meugelk nog n aantal oetsturven groe-
pen. 
 
Satemtoalen omvatten de Indo-Iroanse toa-
len en t Balto-Sloavisch (Baltische toalen en 
Sloavische toalen).  
 
Om reden wie kinnen satemtoalen oet 
ons toalboom votsnuien, het boom aal 
orreg wat minder takken kregen. Wie hol-
den allain kentumtoalen over. 

Hypothetische situoatsie van verspraaiden van Indo-
Europese toalen rond 2000 v.Chr. De touwbekercul-
tuurhorizon  
( http://nl.wikipedia.org/wiki/Touwbekercultuur )                                                        
het n gele ondergrond. t Kontraain doar de satemise-
ring begonnen is wordt donkerrood weergeven.  
 

Schoap en Peerden 
n Proto-Indo-Europese foabel 
 
Duutse toalkundege August Schleicher het 
ien 19e aiw perbaaierd n foabel te schrieven 
ien t Proto-Indo-Europees: Schoap en peer-
den. 
Noar zinsbaauw let foabeltekst dudelk zain 
dat t Proto-Indo-Europees rekonstrueerd 
wordt as n SOV-toal. Dat wil zeggen: Sub-
ject, Object, Verbum: kou gras vret). 
t Letien, t Grieks en t tegenworrege Litouws 
binnen ook SOV-toalen. 
t Grunnegers is n SVO-toal: ien hoofdzinnen is 
volgorde mainsttied: kou vret gras. 
 
Toalkundegen noa Schleicher hemmen t 
verhoal opnijs bie de kop nomen ien t licht 
van nije ienzichten ien rekonstructie van diz-
ze proto-toal. Onderstoande versie is ien 
1979 veursteld deur Winfred Lehmann en 
Ladislav Zgusta. 
 

Behaalve bie t Duuts hemmen veurzetsels 
bie Germoanse en Romoanse toalen func-
ties van noamvalen overnomen. Ien tekst 
van foabel binnen noamvalen achter de 
woorden zet. 
 
 
1 J.P. Mallory: In search of the Indo-Europeans. 

Thames & Hudson, New York. ISBN 0-500-27616-1  

 

 
 
 
Hare Krishna en Sanskriet 

 
 
 
 

 
Tegenworreg leren leden van ISKCON 
(International Society for Krishna Con-
sciousness), ook wel bekend as Hare 
Krishna-bewegen, haailege teksten oet de 
Veda's ien t Sanskriet, net as veul laiden dij 
ze zingen leren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oom poernamadah poernamidam poernaat 
poernamoedacyate 

Poernasja poernamaadaaya  
poernamewaawasyisyate 

Om shaantih shaantih shaantih 
 

Oom. Dat is volmoakt. Dit is volmoakt.  
Volmoakt komt van volmoakt. 
Trek volmoakt òf van volmoakt,  

wat overblift is volmoakt. 
Maag vrede en vrede en vrede aal om  

wezen. 
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Winter –  
nou en dou… 
 
 
 
 
n Gehaaim verklap ik nait as ik zeg dat ik 
gain deurwinterde aanhanger bìn van dít 
seizoen. t Is mie gaauw te kold, hannen pip-
pern mie, ook al heb k ze in buutsen, oren 
bevraizen mie aan kop, neuze staait stie-
foet. Mit dij snijboudel wordt der nait veul 
beter op. Laank, laank leden, dou ik snijba-
len gooien t mooiste van de haile winter von, 
joa, dou lag t wat aans. Mor nou? Beetje 
snijbalen smieten mit de jonges van onze 
buren, dat is nog wel wat, mor voak schut t 
mie al in rogge as ik mie bok om snij te pak-
ken… Snijpoppen? Doar dou k nait meer 
aan.  n Hut moaken van dit widde spul huift 
veur mie ook nait meer. Wat wél hail schier 
is, dat binnen de foto’s! n Prachtege wereld 
(as je ploatjes bekieken in n waarme hoes-
koamer mit n kop haide sokkeloa onner 
haandberiek…)! Krieg ook wel kolle hannen, 
bie t foto’s moaken, mor k heb der minder 
last van. Mien vraauw het mie van dij vinger-
loze handsen moakt, kin je handeg gebroe-
ken bie t fotograferen. Steeën mit snij vast-
leggen, tied bevraizen.  
As kind haar k aaltied voesthansen, braaide 
voesthansen. En n mutse op kop, ook 
braaid. (Of dat van 3 Suisseswol was, wait k 
nait meer…) Moeke was goud in braaien, 
het zoveul braaid dat ze der braai-reuma 
aan overhiel. Pienlek! In dij tied mouk ik nait 
veul ploatjes in winter. Doar woagde ik mien 
nije Agfa Click nait aan, al heb k in ’63 wel 
foto’s moakt, wied vot van Elf Steden, Rei-
nier Paping, Jan Uitham, Jeen van den 
Berg… Dij kwammen we ien kraande tegen, 
of op radio. t Zel ook zo omenbie de tied 
west weden dat we n tillevisie in hoes hoald 
hebben, pa’s waark. Konden we onze hori-
zon verbraiden, ongeleuflek, in koamer veur 
n kastje… 
Snij en vorst? Mien kammeroaden nait, das 
dudelk. Nait elke winter was der even royoal 
mit, aans haar k wel beter scheuveln kind. 
Motorisch zit ik nait zo geweldeg in mekoar, 
k maark t nog, of wéér, elke dag. (Huft gain 
octrooi op aanvroagd worden…) Op legere 
schoule vol dat nog nait zo op, al vól ik wel 
wat voaker as maiste anere kinder. Dìn haar 

k n bult rechts veur de kop, dìn weer aan 
linkerkaande. Onnersteboven, bainen in 
locht, klompe vaalt, op mien kop…. Van 
ULO-tied in winter herinner ik me nait zo 
veul, votstopt. Thoes blieven was der nait 
bie, platjelopen dee je swinters nait, woar 
mos je hìn? Loater noar Winschoot, noar 
kweekschoule. k Wait nog dat we van d’olle 
schoule aan Engelseloane vervoaren deden 
noar t nije gebaauw aan Omsniedenskeno-
al, loater Mr.D.U.Stikkerlaan. (Dij man, Stik-
ker, haar t ongeluk dat e in Sodom geboren 
wer…) Dou we doar al n zetje noar tou gin-
gen, mos dij nije schoule zo neudeg offisjeel 
opend worden, op n zotterdag, middenin 
winter. Kold, dikke snijbuien, wegen ‘vanzulf’ 
onbegoanboar, benoam weg achteroet tus-
sen Midwolle en Winschoot. Spaigelglad! 
Wie haren n stoer meziekstok instudaaierd 
onder laaiden van Ben Verlaan, Bach ducht 
mie, of aans femilie dervan. Mos we snom-
medoags om haalf twije op schoule weden, 
op dij zotterdag. Ik bin even op fietse op pad 
west, dat was ja gain doun. Bin weerom 
goan, din zongen ze dij schoule mor nait 
open…. Ollu haren der dou nait veul muite 
mit dat k nait noar Winschoot ging, zat nait 
veul Bach in heur genen en wis en vast nait 
op zotterdagnommedag om n schoule dij al 
laank in gebroek was nog ains te open veur 
n stel bobo’s in donker pak en mit strikken 
veur. (Vergis je nait, wie haren dou ook aal-
moal strikken veur, aankommende schoul-
meesters. Der was ook ja nog gain Prins 
Claus…) Smoandags noa dij opening kre-
gen we wel wat vervelende opmaarkens, 
mor wat kon ons dat schelen dat Ben Ver-
laan von dat we aiglieks onner de snij deur-
kroepen most haren om op schoule te kom-
men, zo staark haar de drang weden mou-
ten. Joa, veur zién Bach zeker….(Noú is 
Bach ook van mié!) k Herinner mie ook nog 
n moal dat der nog veul meer snij lag, in bul-
ten opjagd, dou was aal t riedend verkeer 
onmeugelk (behaalve arresleeën mit peerd 
derveur, mor dij haren wie nait). Gingen we 
zotterdagsoavens lopens noar Winschoot, n 
feestje ducht mie, en loater lopens noar 
Scheemde en doarvandoan noar Midwolle, 
steerns aan locht, wie aal proatend over 
Vietnam en zokswat, wie wollen en zollen 
de wereld ja verbetern (en das wat aans as 
nije schoulen open’…) 

Jan Blaauw   
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Oldske 
 
Doe zitst veur t roam en kiekst noar boeten 
Zuikst de zun, mor dij schient nait 
Telst regendrupkes op de roeten 
As tiedverdrief, oet aineghaid 
Soesderg glieden dien gedachten 
As vanzulf weerom noar ‘toun’ 
Waarme zummers, swoule nachten 
Dien eerste laifde in t plantsoun 
 
Doe zitst veur t roam, zugst joe weer lopen 
Op blode vouten laangs t straand 
Wereld lag nog veur die open 
Hai schreef dien noam in t nadde zaand 
Din sloetst doe dien muide ogen 
Eefkes voulst de waarmte weer 
Van dij laifde, laank vervlogen 
t Voult zo goud, aal dut t wat zeer 
 
Doe zitst veur t roam, bienoa te sloapen 
Suzend tussen ‘nou’ en ‘toun’ 
Gain kracht om moud bieain te roapen 
Gevòllen handen, niks te doun 
Mor din kom ik eefkes bie die 
k Aai dien old, deurleefd gezicht 
Deur troanen hìn, laagst doe noar mie 
n Aarm om die tou, verwaarmt, verlicht ! 
 
Fennie F.G.Croeze-van Til                                                                                           
n Daam             
 
GEVOAR 
  

Ien t duuster op pad 
doar schoevelt wat 
t wil over weg, noar d’aander kaant 
doar ligt n groot stuk laand 
mor grode dingen, mit bundels licht, 
dij stoeven veurbie, ik dou mien ogen 
dicht..... 
en dou k mien ogen weer open had..... 
doar zat e, t swieniegeltje, hail stil 
zai wait nait wat ik wil 
k neem heur op ien t koeltje van mien haand 
breng heur noar dat groot stuk laand. 
 

Greet Bogema 

Kerstfeest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t Was dit joar mooi veurnkander. Gain drok-
te om Josef en Maria. t Was kloar en veur 
elk dudelk. Dizze moal n nije Josef. n Moa-
ger jonkje dij bie veujoarsdag haildaal oet 
Olland op t dörp wonen komen was. “Peter 
Christiaan”, haar hai zegd op zundagschoul. 
“Maar iedereen zegt gewoon Peter.” En ien 
tied e t zee, gloop hai elk ais wies bielaangs 
deur zien brilletje. Hai kon gain Grunnegers 
proaten mor dat was veur Oaltje gain per-
bleem. Zai was doch aal op zuik noar n nije 
vrizze Josef en dit paaste persies. Juf haar 
boudel ais ien verwondern aankeken. Peter 
was nog aigenzinneger as Oaltje en wis t 
nog veul beder. Baaid wazzen oareg aan 
nkander woagd. Wonder boven wonder kon-
den zai t aibels goud mitnkander worden. 
t Duurde nait laank of elk nuimde hom 
‘perfester’. “Dij aigenzinneghaid het e nait 
van n vremde”, zee köster onder t eten en 
haar Oaltje ains schaif aankeken. “Zien ollu 
binnen gain hoar beder.” Zien moeke was 
votdoadelk op vraauwenverainen en zang 
goan. Verainen op onstuur en zai was aal 
veurzitter bie zang. En hai haar begrepen 
dat ze dommee op zuik noar n nij bestuur 
konden. “Aal stadse fratsen en der deugt 
ienainen naarns meer wat van. Doar binnen 
vraauwlu mooi onkloar mit. Zien pa is van t 
zulfde. Dij zit al ien kerkeroad en zol boudel 
wel even ombatterijen. En hai het domie ien 
buus. Dij is glad wies mit hom din zo’n man 
mit n beste boan bie melkfebriek kon e wel 
bruken. Hai mos sìnteboudel van kerk mor 
ains goud op order bringen. Dioaken Vrie-
semoa en plietsie Haarkemoa binnen der 
ook nait bliede mit.” Oaltje haar der gain 
bosschop aan. Zai haar heur Josef. Enge-
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len, herders en wiezen kregen n male tied en 
juf haar der gain stuur meer over. Perfester 
zien moeke kwam der zulfs nog over tou dou 
juf ter mit domie over had haar. Perfester 
zien Pa, meneer Willems haar tegen domie 
zegd dat zai dit joar n echte staal hebben 
mozzen. Dat leek domie wel wat. Hai mos 
dat mor regeln. Vriesemoa haar vroagd of 
hai wel goud wies was. Köster wol der hail-
daal nait van waiten. Doar was gain stee 
veur, en plietsie Haarkemoa docht dat zai 
der mor beder gain rebulie om moaken moz-
zen. Domie haar aal ais roupen dat t om vre-
de op aarde ging. En veur t eerst ien joaren 
mos der n klaaine boom komen. Ien n aan-
der hörn noast preekstoul haar Willems be-
sloten. Köster en Vriesemoa haren der stuur 
aan geven. Zai zollen boudel wel regeln en 
aandern mozzen zuk der nait mit bemuien. 
En domie docht dat t zo din mor mos. Kien-
der van zundagschoul haren t vernijs drok 
mit t ienstudaaiern. 
Perfester zien moeke haar roupen dat zai t 
allinneg wel of kon en juf was nait meer neu-
deg. 
Boer Vriesemoa en Haarkemoa haren aal n 
moal of wat vergoaderd bie köster thoes. Bie 
n klókje wazzen zai t gaauwachteg ains. Te-
veuren wer der drok spiekerd, zoagd en car-
beleumd veur n staal. Haarkemoa haar nog 
n rieg ol dakpannen veur t dak. En t was 
kerstfeest veur zai der op verdocht wazzen. 
Vriesemoa docht dat ezel dij bie hom ien ab-
belhof laip ook ien staal mos. Din Maria haar 
ook mit n ezel bie stroat lopen. En hai haar 
nog n swaarte heukel dij os weden kon. 
Haarkemoa mos doar stief om lagen. Vrie-
semoa zee dat e net n ol zegebok was dij 
brannekkels vrat. Köster docht dat zien bok 
din ook wel mitdoun kon. Dij bok stond hail-
daal ien t achterende van zien toen ien n hut. 
n Echte rasbok veur t dekken van aal sikken 
dij der ien kontrainen wazzen. Din kon hail 
gemainte vot zain hou zo’n goie zegebok of 
hai wel nait haar. Doags veur tied haren ze 
boudel iennkander spiekerd. Pakken stro, 
vretensbakken, heu, brokjes, baiten en n bak 
veur wodder stonnen kloar. n Mooi schaif 
dak mit pannen der boven en t krubke mooi 
ien t midden. Ezel, heukel en zegebok links 
achter dikke planken. Aan rechterkaant n ooi 
van vraauw Diekhoezen mit twij leutje lam-
mer. Ooi was heur n zet leden n moal oe-
treten en haar bie ram ien t kaampke laand 

lopen. En no wazzen der mor zo veur kerst-
doagen n poar lammer. En grode pop van 
Oaltje kon mooi ien t krubke haar zai docht. 
Dou staal kloar was mos kerstboom stoef 
noast preekstoul. En elk docht smirregs op 
kerstdag dou zai kerk ien kwamen dat zai op 
n verkeerd stee wazzen. 
Roek van n boerenploats ien graauwduuster 
van keerzen en leutje lampkes. n Lucht om 
te snieden. Zegebok haar zien best doan en 
aal houken en hörns wodder geven. Onnuur 
zo roeken. Kerk was vernijs oareg vol, mor 
banken bie staal bleven leeg. Wazzen gon-
nent dij net zo laif stoan bleven. t Was noflek 
en kiender zaten mooi veuraan mit brannen-
de keerzen. 
Domie glunderde noar elk en nikte bliedeg 
bie t binnenkomen. Hai kreeg n haand van 
olderling en zol preekstoul op mor hai kon 
der nait laangs. Kerstboom stond ien weeg. 
Achterom en op knijen wol net zo min. Wil-
lems stond der rad bie en zol t even regeln. 
Haarkemoa keek Vriesemoa en köster mor 
ais aan. Aal drij gniflaagden. Köster kwam 
ien t ìn mit n kistje en pakte oet n duuster 
hörn lopiesweg n katheder. Domie haar hier 
dudelk nait op rekend en was van lèg. 
“Òfblieven”, graauwde köster dudelk heur-
boar tegen Willems dij t even regeln zol.  
Baaid haren veurtied aal dikke roezie had. 
Haarkemoa mos der zulfs over toukomen. 
Willems vond t neudeg veurtied ien staal 
boudel nog mor ains aans hin te zetten. Bie 
geval dat Vriesemoa zag dat t krubke mit t 
potje vot was. Zegebok haar ien houk maal 
stoan kaauwen op n bain en pop haar t hoar 
der ook aal òf. Gelukkeg wis Oaltje der nog 
niks van, mor köster was aldernoarst ver-
greld west. “Willems zol der mit zien poten 
ofblieven!”, haar köster roupen. Domie zee 
dat hai bliede was dat elk weer op t feest van 
geboorte en vrede was. Zegebok en heukel 
stonden ien verboazens noast nkander over t 
schot te kieken. Zai wazzen ain en aal oor 
wat of doar nait aal gebeurde. Allinneg leutje 
lammer mekkerden. Bok docht dat hai t nait 
goud zain kon en ging mit veurpoten bie t 
schot op stoan en belkte mor ais. Gemainte 
mos lagen en ezel wol der ook groag bie 
heuren. Dij stond wat ien verdrukken achter 
heukel zien dikke gat. Ien ainen zag elk dat 
ezel heukel ien t gat beet. Dij brulde van 
schrik en sloug en schopte aal kanten oet. 
Planken vlogen der oet, schotten onderste-
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boven en zegebok nam n roam maank ab-
belsienen dij op n laange toavel kloar lagen. 
Dij haren hom aal n zetje lekker tou leken. 
Grode konsternoatsie. Kerkeroad stoof bank-
je oet en Vriesemoa greep heukel. Domie en 
Willems dij op zied baang stonden te weden 
zagen hou köster mit zegebok veurop en aal 
aander der achter mit t spul kerk oet gingen. 
Schoap mit lammer stond stil ien houk te kie-
ken en mog blieven. 
Dainst bleef ruier en boom wer wat loader 
aan stoken. En Josef en Maria hebben t spul 
red. Zo mooi as dij baaid dat deden. Herders 
deden heur verhoaltje, wiezen gaven kedoos 
en engeln haren ien gain joaren zo aibels 
schier zongen. Domie bedankte elk dij zien 
best doan haar en dou kregen kiender n 
boukje en n abbelsien. En noatied bie t om-
trekken was der nog sukkeloamelk. Aan t 
ende van feest heurden ze apmoal Oaltje 
vrezelk gilpen en schraiwen. Dij wol nait zun-
der heur pop noar hoes en haar hom pakt 
oet t krubke. Grode schrik en konsternoatsie 
en zai was nait te bedoaren. n Vrezelk aarm 
verdrait. n Week loader mog Oaltje mit juf 
van zundagschoul n nije pop oetzuiken. Do-
mie docht ankomend joar mor gain baisten 
meer bie t kerstspul. En boom mos mor weer 
op t ol stee. 
 
Jan de Jong 
 

Wie bruiers 
 

Binnen nooit 
oet nkanders dinken 
Man as ve proten 
stoeken woorden 
Wat wied vot nog waik is 
wordt stoef bie houkeg en haard 
Levent völ tussen ons in 
verwaaid zunder ènde 
Nöst wui lege staal 
en ais oet tied 
reer ve achter voldeure 
Vuil ve ons verloaten 
en kommen der woorden 
 
(Kinnen nkander nooit vergeten 
ruumte hef nomen 
man binden is bleven) 
 
27 augustus 2009 
Hanne Wilzing 

Nije wegen 
 
 
 
 
 
t Viel heur nait tou, dat grasmaaien. Wat n 
zwoar waark was dat. Ze zol zuk nait kennen 
loaten, deurzetten. t Mos der vandoag nog 
oaf. Aans namen kinder heur t toch weer oet 
hannen. En dat is ook wel laif en dat is ook ja 
goud bedould. Dat zegt ze ook aal weer. Mor 
aal vot op heur kinder leunen, nee dat wil ze 
nait.  
"Jennie, wicht," har Gert zegd, "Ast doe die 
nait redden kinst allain, din most t hoes ver-
kopen hur. Der binnen genog hoezen mit 
minder toen en minder waark. En der mout 
veur die genog tied overblieven om te leven." 
Ach, verdold, nou luipen heur de troanen 
toch weer over t gezicht. Dat gebeurde aal-
vot as ze mor even allinneg was en aan Gert 
docht. t Viel nait tou, dat Gert vot was. Dat 
ze nou allinneg over alles noadìnken mos. 
Dat ze aal heur beslizzens zunder hom moa-
ken mos.  
Ze zet grasmaaier oet en loat zuk deel zak-
ken op t lutje muurtje rondom t bloum-
paarkje.  
Hier zaten ze dou ook, dou ze hom vertellen 
kon, dat e pabbe worden zol. Ze zugt nog 
zien gezicht, verboasd, en dou, hail langzo-
am wazzen der troanen in zien ogen kom-
men. En dou dij laag  op zien gezicht, stroald 
had e, stroald. Zo blied as dij man dou was. 
Ze wordt der nog waarm van. Aanderdoags 
was e begund t toenpad te leggen, din kon t 
wichie dammee ook ja in toen stoan. En din 
huifde zai nait zo stoer te schoeven mit zo'n 
kinderwoagen deur t gras.  
Ze kiekt rond. Appelboom dij poot is dou t 
wicht geboren is, en de aandere boom dij n 
poar joar loater derbie kwam. Twai wichter, 
zien grootste schatten, zo vertelde hai aal-
tied aan elkenaine. Zien wichter, zien tröts. 
"Jongs kommen vanzulf wel, ik mis ze nait." 
Ze heurt t hom nog zeggen.  
In t hok scharreln zien hounder wat aan. "Dat 
heurt derbie op t pladdelaand, hounder en n 
hond", was zien taimke aaltied.  
t Liekt heur hoast zo tou, dat e noast heur zit. 
Nee, ze kikt nait op, din is e ja weer vot. Nee, 
as ze zo zitten blieft, din is e der nog. Din is t 
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nait echt zo west. Din huift ze dij grode leeg-
te, dij iezelke kolle nait te vuilen. Din is t nog 
net as aaltied, din zit e gewoon noast heur, 
din goan ze straks gewoon aan toavel en din 
kieken ze straks gewoon tillevisie, drinken 
kovvie, goan soamen sloapen, ligt zien heufd 
gewoon noast heur, heurt ze zien oam, vuilt 
ze zien bain, roekt ze zien hoar en holdt ze 
zien haand vast. Zo, zo as t heurt, zo, zo as t 
aaltied west het.  
Ze striekt zuk over bain. Striekt zuk de vollen 
oet heur spiekerbroek. Vrieft stief over heur 
knij, vrommelt wat in heur buus. Weer gain 
buusdouk, maauw van heur shirt striekt heur 
over t gezicht, over ogen. Ze slagt handen 
veur ogen, of der gainaine zain mag wat zuk 
der van binnen oafspeult. De troanen lopen 
heur tussen de vingers deur. Daipe snokken 
loaten heur haile lichoam schudden. Ze loat 
zuk van t muurtje oafzakken in t zaachte 
gras. t Verdrait is zo groot, hier wait ze gain 
road mit.  
Alles hèt ze wel aankìnd, t zaik worden van 
Gert, t geraais noar t zaikenhoes, zien che-
mokuren, zien verdrait, t verdrait van de 
wichter. Aal t volk dat laans kwam, elk dij op 
de hoogte brocht worden mos. Alles had ze 
aankìnd.  
Dou t dudelk wer dat Gert nait genezen zol, 
haren ze proat, proat over geld, over hou zai 
wieder mos en wieder kon, over de wichter, 
dij toch ook aal zo groot wazzen, proat over 
hou of t west was mit heur baaide, proat over 
zien cremoatsie. Muziek oetzöcht, adrezzen 
opzöcht. Staark was ze west, aal doage 
staark. Veur heur kinder, veur de femilie, 
veur de vrunden. Elk haar aalweer zegd hou 
staark ze toch wel was. Zo had ze zuk ook 
vuild, staark. Ze docht ook aal dat Gert dat 
zo wild haar, dat zai staark wezen mos. 
Staark. Veuraal veur de kinder, want dij bin-
nen ook nog jong, en dij missen heur pabbe 
toch ook zoveul.  
Ze wol, ze zol, ze mos wieder. Kon nait stil-
stoan blieven bie wat der gebeurd was. t Le-
ven ging verder. t Doagelkse alderdoagelk-
ste ging gewoon zien gang. Gras gruide, 
bloumen bluiden, regen viel, zun kwam op 
en ging weer onder.  
Eerst telde ze de minuten, nou was e zeu-
ventien minuten dood. Dou al weer ain dag 
en drai uur. Loater telde ze de weken en dou 
op aineg memìnt was t aal vaaier moand en 
drai doagen en twinteg menuten. Ze bleef 

tellen, of heur leven der van oaf hing. Of ze 
doar alles mit ongedoan moaken kon, of t din 
gewoon nait woar was. En ze wos nait wat 
ze nou aiglieks vuilde. Heur verstand zee dat 
e dood was. En dat wis ze ook wel, mor heur 
haart, heur lief wollen t nait waiten. Wizzen 
der niks van. Wizzen der nog aal niks van. 
Elke oavend pakt ze ook zien mes en vörk, 
ook zien bord. En zet t din terug in kaast. 
Aan t ind van de dag blieft ze te t roam oet-
kieken, en din vuilt heur haart, dat e toch wel 
hail loat is dij dag, zol der wat gebeurd we-
zen onnerwegens? Heur verstand wait wel 
beter, hai komt nait. Nou nait, nooit nait. 
Nee, der is niks onnerwegens. Mor hai is der 
nait, haildaal nait. Never nooit nait. 
Hier in t gras dringt t opains tot heur deur. 
Heur haart vuilt wat heur verstand heur aal 
zo laank pebaaiert te vertellen. Ze is allain, 
hailemoal mouderziel allain. Ze snokt heur 
verdrait oet, huift nait staark meer te wezen. 
Geft heur over aan ale pien en verdrait. Is 
nait meer staark en wordt doardeur staarkt. 
Wordt troost deur t zaachte gras en de waar-
me zun. Gaait mit rug tegen t muurtje aan 
zitten en loat ale ainzoamhaid tot in t daipst 
van heur gemoud deurdringen. Stoit op de 
raand van de grode oafgrond dij aaiweghaid 
nuimd wordt en kiekt tot daip in heur aigen 
aigenhaid. Wait dat ze dizze weg zulf goan 
mout en ook zulf goan kin.  
"Gert mien jong" heurt ze zuk zeggen, "dit is 
mien weg, dij mout ik goan. Allain." 
 
Hilda Schipper-Baptist 
Wirdum jan. 2007 
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Metamorfose ien Winter 
 
 

Daipvroren sporen laaiden t laand op over doeker 
waaiern vandoar oet over t stuk ongeplougde baitelaand 

rij inspoord deur t zwoare raif van grondgebroeker 
Slootroegte ligt ien bulten op hoge walekaant 

 
Iesbebonkte sporen lopen over t bragelg laand 
hier en doar braider en raanden wat hoger ien ril 

noar wenakker tou en vandoar weerom noar aander kaant 
Ien t vraizen  rillen haard worden en kolle plazzen liggen stil 

 
Juust ien wintertied is t netuur dij zien vraide gang doar gaait 
Laangs sloot staait  n ainzoame pijgerde boom hail desoloat 

n Hoamele hoas gaait der nog vandeur; verdwient ien diezeghaid 
dik kaans dat winterse dood ok t aarme baist te wachten staait 

 
Dan trekt t aal dicht en begunt t fluusternd wit te vlokken 
begunt snij van t laand n prachteg schilderij te moaken 

Aanderdoags is t helder en ligt t kunstwaark der duroabel heer 
bie guster vergeleken herken je t hail stuk laand nait meer 

 
Woar k guster ien t verdraitege graauwe laand vergeefs nog noar zöchd’  
het nacht mie onverdachts nog dat schiere van snijwidde winter brocht 

Lucht nou zichteg blaauw; t widde laand  deur zun beschenen 
en hail t sombere van  kolle wintertied  doarmit geluudloos verdwenen 

 
 

Nane van der Molen 
1-02-09 
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donkere doagen 
 
ien vrouge mörnuren 
as t licht nog vér is 
en duustern dichtbie 
kon ik mie wenteln  
in dien waarmte 
aibels schier pooske 
gain gustern gain vandoag 
vaastholden  tot tied  mie 
löswaikte t aal wegtikte  
heugtepunt  tot n zaacht 
erinnern verblaikte 
 
giny hartman  
dec.09 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Nijjoarsduuk 
 

Niks kon hem nog gebeuren. Dit werd zien 
joar. Hij was weer hielemoal op e kladden 
en hij zol ze es wat loaten zien. Al die lu die 
altied moar schudkopt hadden en riepen van 
“dat wordt nooit wat met dat jong”, die zollen 
ien 2010 wel aanders piepen. De nije IK was 
geboren of kon je beter proaten over herbo-
ren. 
Hij keek om zich henne en begon fluitend de 
halflege gloazen en flessen en halfvolle as-
bakken en bakjes pinda’s op te rumen. De 
brakke smoak die de alcohol van nijjoars-
nacht ien zien mond achterloaten had, werd 
verdrongen met een stukje dreuge worst, 
die der eerst nog even deur de mosterd 
streek. “Woar gijst henne, woar kost vot” 
sjanterend stoof er deur de koamer en een 
haalf uurke loater was er van de ravage niks 
meer te zien. 
Hij zet e tillevisie aan en zapte noar t Tele-
text-kanoal van Noord. Niks gien biezunder-

heden met Nijoarsnacht, wat sleperij en 
poar smoorbezopen snuiters die ien e bak 
zet wadden, moar vedder was alles rustig 
verlopen. Hij bladdert wat deur de agenda 
van die Nijoarsdag en wat er las, gaf hem 
ienenend een briljant idee. ‘Nieuwsjaarsduik 
in haven van Burum’. Doar zollen ze van 
stoan te kieken as er mörregn, met Unox-
muts, breeduut op de regio-bladziede van t 
Nijsblad ston.  
Hij bedocht zich niet, kreeg zien zwembroek 
uut e kast, vette zich ien met vaseline en 
sprong achter t stuur van auto. Burum, here 
we come, the newborn king is on his way!’ 
De‘Grote Oren’ kwammen steeds dichterbij 
en hij kreeg der al meer zin ien. Een nij joar, 
een nij begun, een frisse duuk, een frisse 
toekomst. 
Tot zien verboazing was t drok ien t  
hoaventje. Een voage kennis kreeg hem al 
drekst ien t oog, begon te kniezen, wende 
hem t nijjoar oaf en zee “Wat zil dit, kistoe 
wel ooit zwemmen?” Dat soort slampampers 
zollen hem niet meer te pakken kriegen. As 
een groot man liep er de bouwkeet ien en 
dee zien trainingspak aan t kapstokje met 
rugnummer dattien. Het nummer 13, dat er 
van de veurzitter van e iesvereniging kregen 
had, plakte der aan e ziedkaant van zien 
zwembroek. 
 “Hij was er hielemoal kloar veur”. 
Om twaaf uur precies stonnen zowat 50 kir-
rels en vrouwlu langs de kaant van t Diep 
ien Burum. De burgemeester schoot met 
zien alarmpistool en de hiele stoet runde 
manmoedig noar t wotter. Hij liep met mooi 
ien e kopgroep, zon bietje op t tiende plak. 
Nog even spoeken wat beelden van de aflo-
pen drie, vier joar deur de kop. Man, wat 
had er zien tied verbraand. De raand van t 
wotter is er eerder dan er docht had. Beden-
ken is er nou niet meer bij want die 40 man 
achter hem duwen gewoon deur. Hij dut e 
ogen dicht en springt. Op noar t nije leven! 
 

Geert Zijlstra 
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Swartje 
 
 
 
 
 
 
Gezienus zien zeuntje haar n knientje, dij e 
ais op rommelmaarkt ien t dörp kocht haar 
veur n kwartje. t Was ain van twij jongbaist-
jes van zès weken old en t jong was der wild 
op west. Dou e bie zien moeke gain geheur 
von dou hai hom kopen wol, gaf e t nait op 
en zeurde zien pa net zo laank aan kop dat 
dij tou gaf. Dij von t aargens zulf ook wel 
schier dat t leujong n daaier hebben wol. Hai 
mos pa wel touzeggen dat e t baist zulf vre-
ten geven zol en ook oetmizzen. Nou, dat 
was vanzulf votdoadelk touzegd. Moeke zee 
nog tegen Gezienus dat e der mor op reken 
mos dat hai zulf veur t daaier opdraaien zol. 
Mor handel ging deur en t jong was eerste 
doagen aalvot mit t baistje ien tril.  
Knien kreeg Swartje as noam, omreden hai 
hailendaal swaart was. n Aander jonkje oet t 
dörp kocht t aander baistje, mor dij haar t ter 
noa n poar moand al tou doan. Opa timmer-
de n hok veur Swartje en noaber dij der ook 
zien slinger aan haar, timmerde n goazen 
ren ien mekoar.  
Eerste doagen waren der gain aksies, mor 
dou t hok oetmist worden mos, wer laifde 
van t jong al wat minder groot. Dat haar e ja 
nooit docht, dat dij boudel zo stinken zol en 
toch wel slim smereg was, mit dij jier en 
keudels. Mit n greep mit laange stoal en mit 
ol heer zien waarkhandschounen aan werd 
klus toch kloard, mor t duurde al nait laank 
meer of Gezienus draaide der zulf veur op. t 
Jong mos net hoeswaark moaken of net n 
bosschop doun of voetbalen, aaid krekt as t 
weer tied van oetmizzen was. Ook mos pa 
aal voaker vroagen of jong t knien wel vou-
erd haar.  
As Swartje boeten was ien ren ien summer 
was t gain dorie; nait veur t vouern en nait 
veur t missen. t Knelpunt laag hom veuraal 
ien wintertied as t baist onnerdak was ien t 
achterhoes. Mor t jong was der wieder nog 
altied wies mit en speulde voak mit Swartje. 
Hai hoalde hom den oet ren en knien kon 
vrij deur toen strunen. Of en tou verswon t 
baistje wel ais tussen stroeken, mor hai 

kwam altied weer luchteg springend terug. 
Ien tegenstellen tot zien bruiertje werd 
Swartje older en older. t Jong ook vanzulf en 
dij kreeg t ook drokker mit voetballen en mit 
leren, zodat Gezienus aiglieks hailendaal 
veur t baist opdraaien dee. Hai haar t er wel 
ais over dat t baist op n duur mor vot mos, 
dou Swartje older wer en nait vanzulf  dood 
ging. t Baist was op n duur al n joar of aacht 
west en nog zo sond as n vis ien t wotter.  
Mor dou ging knienezaikte rond. Jong zat 
veur t eksoamen dou Swartje zaik wer en 
kop vol swelderij kreeg. Ogen waren hail-
daal tou. Pa docht dat t knien mor òfmoakt 
worden mos om oet lieden verlöst te wezen, 
mor dat ging jong en zulfs moeke veul te 
wied. Nee, t baist mos en zol noar veearts 
om kieken te loaten of der wat aan te doun 
was. Jong mos vanzulf hoeswaark doun; 
moeke zee dat t pa zien toak was om mit 
Swartje noar veearts te goan en doarmit 
was t beslist.  
Zodounde zat Gezienus op n oavend noa t 
waarm eten mit Swartje ien n deus op knijen 
bie veearts ien wachtkoamer. t Ging der 
doar nuver om heer. n Dikke herder haar 
krekt n kat gedienen ien jagd. Kat was oet t 
kooike van boaske ontsnapt en herder zol 
kat wel even mores leren. Kat kon zuk net 
op tied redden deur ien gerdienen te klim-
men. Noast Gezienus zat n jongemaaid ook 
mit n kat ien n ketonnen deus op schoot. 
Deur t gedou mit herder was dij kat ook van 
streek roakt en plasde ien deus. Ie roaden t 
al. Natte bodem viel der onneroet en herder 
haar twijde kat ook gerdienen ien jagd. 
Gezienus hiel deus mit knien op knijen goud 
vaast, din boas van herder zat liek tegen-
over hom. Snoet van herder kon hoast bie 
deus mit knien der ien kommen en hai rook 
knien vanzulf. Hond dee niks aans as noar 
deus tou snuffeln mit oren recht ien t ìnd en  
hail begereg kiekend. 
Gezienus docht ter aan hou t eertieds ging 
dou hai nog thoes wonen dee bie ollu op 
ploats. Dou kwam t regelmoateg veur dat 
der n daaier zaik wer en t ter tou dee. As t 
slim was, werd der n haandje bie holpen. 
Nou mos je votdoadelk noar veearts, den 
daaier waren net kiender veur lu.  
Hail even mos e , ondanks herder dij aal 
mor driester wer en ook al begunde te likke-
boarden, hoast kniezen, tou e om suk hìn 
keek noar aal dij börgerlu mit n zaik baistje, 
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dij zo verdraiteg keken. Ainege oetzunderns 
waren katteboazinnen dij hels waren op boas 
van herder en zulf ook hoast bloasden van 
verniendhaid, dou zai katten weer ien deus 
of kattemaand haren.  
Boas van herder trok hom der nait veul van 
aan. Zee enkeld mor dat hond broaf was en 
niks dee. Hai hiel hond net kört genog aan 
lien zo dat dij net nait bie deus van Swartje 
kommen kon. 
Gelukkeg was herder t eerst aan beurt dou 
veearts wachtkoamer ien kwam en hail even 
noar gedientjes keek veur t roam. Dij hongen 
der wat vrumd bie. Dou herder vot was be-
gonnen lu aalmoal te koakeln as dat t n 
schaande was dat zuks wat mit laive poes-
kes gebeuren kind haar, mor op t lest zat 
Gezienus nog allain mit Swartje ien deus ien 
wachtkoamer. Dou veearts hom raip en 
knien zaag, prakkezaaierde en mommelde 
dij wat. Dou kreeg e n spuit en zee dat e t 
knien n spuit geven zol, en dat as t daaier 
aanderdoags nog leven zol, hai nog zo’n 
spuit hemmen mos. Òf Gezienus ter veur 
over haar, vroug e. Aans kon e t knien ook 
wel iensloapen loaten, den veul hoop haar e 
nait. Denkend aan ellèn en verdrait as e zun-
der Swartje thoes kommen zol, zee e dat hai 
ter op woagen wol.  
Knien kreeg dus n spuit; ging weer ien deus 
en op hoes aan woar belangstellen groot 
was en ook opluchten dat Swartje nog leven 
dee en veearts der wat aan doun kon. Gezie-
nus zee dat e volgende dag weer hìn mos 
veur vannijs n spuit. Hai vertelde der mor 
nait bie dat veearts zegd haar:” As t knien 
den nog leven dut”.  
Mor Swartje zat aanderdoags nog rechtop 
ien zien hokje en Gezienus der soavends 
weer mit hìn. t Jong mos vanzulf noar voet-
baltrainen, dus dij kon nait mit. Gezienus 
haar wel n wat steveger deus opzöcht dit 
moal, mor herder was dij oavend nait ien 
wachtkoamer. Twij katten wel weer en dij 
waren nou toamelk trankiel. Gerdientjes hin-
gen weer recht. t Knien kreeg vannijs n spuit 
en veearts zee dat e t nou wel redden zol 
mor dat e over twij doagen nog n leste spuit 
hebben mos.  
Swartje klunderde aal wat op en noa drij do-
agen het Gezienus leste spuit hoald. Hai 
haar ientussen al wel heurd dat t dure spui-
ten waren - wel twij tientjes t stuk- dij veearts 
zaike daaier gaf en noa leste spuit vroug Ge-

zienus veearts den ook wat benaauwd hou 
groot òf schoade was.  
Hai keek Gezienus aan en zee: “ Dou mie 
mor n tientje den k vind t ja zo geweldeg dat 
ie aal mor weer kwammen mit zo’n zaik baist 
veur dij zien leven ik nog gain dubbeltje ge-
ven haar en woarvan k noa eerste spuit 
docht haar dat k joe nooit weer zain zol mit t 
baistje”. 
Swartje was der n zetje loater weer haildaal 
bovenop en was deur goudkope spuiten toch 
zo immuun worden veur ale zaikten dat e, 
zond en wel sikkom zestien joar old worden 
is. Gezienus het der dus nog joaren waark 
aan had, mor zo slim von e dat nou ook weer 
nait. 
Aiglieks dee hai t ol baistje, dij e ien toen be-
groaven het, slim missen noadat e t zoveul 
joaren verzörgd haar. 
Zeun is nou traauwd en het zulf n zeuntje. 
Hai het opa al vroagd of e t knienehok en ren 
nog het……  
 
 
Nane van der Molen 
27-08-09 
 
 
 
 
 
 
 

Leste Novemberdag 
 
Frambozestroeken lonken: 
“mos ons körtwieken 
wie hemmen laange, dode stronken 
krieg snuischeer der mor bie” 
 
Beetje zun en dreug weer 
 t aarbaidt goud dizze keer 
gruine òfvalbak rakt vol 
mien kop het n kleur as n ból 
hemd plakt van swait op rug 
t is tied veur n schaft mit n brug 
 
Stroeken stoan der nou knap bie 
n aibels schier putje veur mie 
op dizze leste dag ien november 
 
Willy Westerdiek 
Nijlaand 
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Frida  (2)   
 
 
 
 
 
 
Nachtdainst bie de plietsie in Stad. Geert 
har doar altied n dubbel gevuil bie. Aan ain 
kaande von e nachtdainst wel mooi. Der ge-
beurde hoast altied wel wat bezunders.  
En snachts was der gain gedou en gain 
chefs dai hum op zien vingers keken.  
‘Gain dak op t hoes’ zo as Geert dat nuim-
de. Mor aan d’aandere kaande warren der 
netuurlek ook noadailen. Noa n poar nacht-
dainsten was e der mainsttied hailemoal 
deur hèn. Hai har zien vrije doagen dan 
haard neudeg um der liggoamelk weer n 
beetje bovenop te kommen.  
Hai har weer dainst mit Frida. Hai kon t 
goud mit heur vinden en har der oardighaid 
aan um heur wat praktiekervoaren bie te 
brengen. En mit Frida kon e vrezelk lagen. 
Ook nait unbelangriek. 
t Was n biezunder rustege nacht. Um n uur 
of vaaier reden ze op de ringweg van Stad. 
Geert achter t stuur. Der kwam n ol Toyo-
taatje de weg op rieden. 
‘t Zol mie verboazen as dai nait stolen was’ 
zee Geert. 
‘Hou komst doar bie?’ reageerde Frida. 
‘Non, dat vuil k gewoon. Vroag t mor ais aan 
de meldkoamer.’ 
Inderdoad, de auto was twij doagen leden 
stolen aan de Eikenloane. 
Frida keek Geert vol bewondering aan.  
‘Hou kan dat non, das doe zowat aanvuilst?’ 
‘Meschain is dat ervoaren. Dat krigst doe 
ook nog wel’. Frida kon t mor amper leuven. 
Even leek t of de lu in de Toyota der van-
deur goan zollen. Chauffeur gung inain veul 
haarder rieden en schoot n ofrit of. Geert 
bleef der, in zien veul snellere auto, makkelk 
achter rieden. Dat harren ze in de Toyota 
bliekboar ook in de goaten, want dou Frida t 
stopbord aan zedde, bleven ze vot stoan. 
Twij jonge knuppels. Dou Frida noar de 
pepieren vruig, kwam t hoge woord der al 
gaauw oet. Pepieren harren ze nait en 
chauffeur har gain riebewies. Zie harren de 
auto votnomen um der n beetje in rond te 
toeren. Op t lèste harren ze de auto wel 

weer trugge brocht. 
Dat wollen Geert en Frida wel leuven. Mor 
de jongens wörren wel in de boeien sloa-
gen, noar t bereau brocht en in de cel zet. 
Dou ze n uurtje loater t gebroekelke pepier-
waark doan harren, zee Geert: ‘Help mie 
ontholden Frida, dat k dammeet even dit 
braifke bie mien schoonolders in de buzze 
gooi’. 
Ze keek hum vroagend aan. 
‘Lees mor’ zee Geert en huil heur t braifke 
veur. 
Frida las haardop: 
‘Ik heb joen auto weer vonnen. Ik kom van-
nommerdag wel even langs. Geert’. 
De flere tegen zien kop zag e nait aankom-
men. 
     
Jan Hoiting 
 

 
 
 
 
 
 

Snij 
 
Snij ligt manshoog tegen t schut  
kunsteg bie hounderhok opjagd  
glieboan veur elfkes dij snachts  
luchteg van schune bult ofglieden  
 
mit steerns op steeltjes rinkelnd  
in haand t duuster vonkt verlicht 
mond open neuze plat tegen t glas  
van sloapkoamerroam kiek ik tou  
 
widde prut bie achterdeure taargt 
mie as k hail veurzichteg sprookje 
mitbeleven wil glitters in d’ogen 
op kont in snij votdoadelk wakker 
 
kom in t ènne klop nadde pijama of 
kiek verbilderd om mie tou elfkes 
binnen verswonden vlokken vlaigen 
moeke ropt in hoes k poest tied vot 
 
jan blaauw 
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Christy… 
n Wichtje mit pit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie goan trogge noar negenenvief-
teg….Viefteg joar leden, woar blift de tied! 
 
Ons bedrief, n drokkerij, was net verploatst 
noar Meulnstroate. Ons voar haar n beste 
slag moakt deur t bedriefspand’ mit woonde-
rij oet 1741(!) te roilen veur gereformeerde 
kerke mit jeugdgebouw. Wat n roemte! En 
wat n licht! Van 60 vaarkante meter noar zo 
n 150! In t olle pand gain stee om kont te 
keren, nou mos wie hoast op fietse van d’ain 
noar d’aander mesjien. s Mörns nait meer 
hozen….. zoas in t olle pand dij zo n datteg 
centimeter onder t stroatpail lag en woaras t 
grondwotter roem boan haar. 
t Ainegste noadail in t nije pand was d’olle 
schoulkaggel……of beter zegd; de ofvoer 
dervan. Piepen luipen noa zo n drij meter 
omhoog mit n knik overdwaars tou ziedmure 
oet. En dat gaf nait veul trek! As e mor eerst 
goud brandde, was t aal goud, moar veur 
dat t zowied was, was t housten en nogais 
housten! En deur de kwaalm zag je gain 
haand veur ogen…… aal mörns n goie 
start….! 
 
Dat as biekomsteghaid. Wie konnen mit zo-
veul roemte veuroet! En dat was n zegen. 
Scheemter kraantje luip nait en ons voar 
haar d’euvele moud om dìn mor wat aans te 
perbaaiern. Hai startte mit n hoes aan hoes 
kraante in Maiden en 
Muntendam. Mìnsken kregen hom veur niks! 
Betuilen gain lezersgeld! In dij tied n haile 
grode gok.  
Het laip goud; van 2500 noar 22.000! in n 
joar of tiene! t Kon nait beter! As titel haar t 
kraantje de noam M-M-Nieuws (Maiden-
Muntendam). In de volksmond was dat al 
gaauw: MAU MAU! 
 
Aal meer mesjienen en aal meer volk. Van 

vief man noar sums twinteg. Ook Christy 
kwam derbie. n Wichtje van bienoa zestien. 
Zai kwam van ULO-schoule en haar t plan 
om in verplegen te goan. Doar kon ze pas 
mit begunnen as ze zeumtien was, dus mos 
ze nog roem n joar wachten. Maal veur 
heur, mooi veur ons. Oerdegelk en zoas n 
Grunneger betoamt: nuchter en rusteg. In n 
lutje kantoortje, dij wie onder d’örgelbeune 
baauwd haren, begon ze in administroatie. 
Zai haar der kiek op, was goud sekuur en 
was ook nooit te beroerd om ais n uurtje lan-
ger te waarken. Ons voar was wies mit heur! 
Noa n goie moand zee e tegen heur: 
,Christy, dit kìn nait laanger zo, dien loon is 
nait goud!’  
‘Oh’, schrok t wichtje, ‘ben k te duur?’ d’Olle 
lachte: ‘Nee, te goudkoop! Doe 
verdainst meer! Dust ja zo dien best!’  En 
zai kreeg honderd procent opslag… 
 
Vanoet heur stoule achter t buro haar ze via 
n tussenroam oetzicht op de zetterij. 
Haile dag roatelden doar twij mesjienen 
woaras zai aarg in interesseerd was. As 
dochter van de dörpssmid haar zai wel n 
beetje technisch gevuil ducht 
mie…. Noa n joar vruig ze d’ol of zai dat n 
moal perbaaiern mog… 
‘k Ben n beetje oetkeken op t schriefwaark 
en mesjienezetten liekt mie hail mooi’ 
‘Dìn doun wie dat’, was t antwoord. ‘Dij aan-
der baaiden kìnnen t waark op kantoor 
wel of.’  
Kloar was t. Mit n glunder gezicht stapde ze 
aanderdoags achter t zetmesjien en of ze t 
al eerder doan haar; t ging meroakel! De 
vakbond was t der nait recht mit ains. 
‘Vrouwen horen niet achter machines!’ 
Mien voar haar echter zien aigen regels: ‘Zai 
dut t meroakel, wat is doar mis mit?’ 
En zai bleef woaras ze zat! Vakbond of gain 
vakbond! 
 
Christy is bleven tot heur traauwen. Zai was 
dou bienoa drijentwinteg. Aigenlieks was ze 
n beetje sneu, dat ze heur hobby; mesjien-
zetten opgeven mos, mor ja, dat was in dij 
tied zo: “Traauwen? Dìn opholden mit waar-
ken! Getraauwde vraauwlu heurn in hoes!” 
t Was nait aans…. 
t Gemis was aarg en aan baaide kanten. 
Op n goie dag, t waark gruide ons boven 
kop, zee d’olle: “Christy. Ik vroag heur 
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of ze gain haalve doagen helpen kin!’ 
‘Dat mag ja nait van de bond’, zee ik. 
‘De bond kin ons nait helpen, wie mouten t 
zulf regeln’ was t antwoord en weg was e! 
Aanderdoags zat Christy weer glundernd 
achter HEUR mesjien. Dat huil ze vol totdat 
ze n potje kreeg. En vot was ze, joaren 
laank. 
 
Tot veur n week of wat bie ons t schelle ging 
en Christy weer veur deure ston. Wat n 
weerzain, wat n herinnerns kwamen der over 
toavel! Noa viefteg joar was t net of tied stil 
stoan haar… 
Jammer genogt, het ze heur man verloren en 
dat muit mie veur heur. Mit heur instellen en 
waarklust zol je denken, dat zai beter ver-
daind haar… Zo is t leven, je hebben t nait 
veur t kaizen. Vannijs kennen wie ons ver-
blieden mit t kontakt mit Christy!! t Proat is 
den hail aans as de doagse roddels en mit n 
glimlaag hoaln wie 
herinnerns op oet ,dij goie olle tied! 
 
Klaas van Zonneveld,  
Scheemde 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kopstubber 
 
Kiek es aan, 
ons kat gait zich verstoppen, 
verdwient vanmörgen 
achter kaast. 
Zien snorhoaren 
vol spinnewebben en motten 
verschient er op e taast. 
 
Heul uutbundig 
heb k hom prezen, 
hai het mie weer 
n grote dainst bewezen. 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel 
 
 

Om en in hoes 
 
 
 
 
Dit verhoal speult aan t einde van de joaren 
zesteg. 
 
Vrouger woonden wie in t prachtege  dörpke 
Slochter. In dai tied was der op zo’n dörpke 
nog hail wat dividoatsie, as ik der tegenwoor-
deg deurhen rie dìn is t der doods. Winkels 
binnen der nait meer, terwiel der in ons tied 
juust hail veul winkels wazzen. Zo haren wie 
ja twai bakkers, ain slachter en n melkboer. 
Ook was der n dreugist en tegenover t 
Slochterbos zat t postketoor. Mien ollu haren 
in dai tied n krudenierswinkel. Dat huil in dat 
der waarkt worden mos, alles zat in flezzen 
en dai mozzen dìn weer oetzöcht worden. 
Dat deden wie dìn maisttied noa schoule. 
Wie haren n grode toene en der overhìn 
keek je zo het veld in. Doar was ons tiedver-
drief, doar konden wie onze vrije tied deur-
brengen. 
Het Slochterveld was vrouger deursneden 
mit meulnwiekjes. Meulnwiekjes  wazzen 
braide sloten van zo’n drai meter braid mit n 
mooie haarde zandbodem der in. Op t ènne 
van zo’n wiekje ston n woatermeulen dai t 
overtollege woater t Slochterdaip in pomte. 
Rond dai wiekjes was n levendege bedrie-
veghaid van flora en fauna. t Woater was zo 
helder dat je de bodem zain konden en om-
dat t mor n lutje meter daip was, konden wie 
der mooi zwemmen in leren. Rondom dai 
wiekjes wazzen mooie waailanden en holt-
walen, mor ook eerappelvelden, korenvelden 
en ropknollen. Veural de ropknollen dai waz-
zen lekker, je ging ze ofschillen en dìn raauw 
eten. Via waailanden en over sloten hìn kon 
je noar t Slochterbos. Doar hebben wie ja 
hail wat beleefd vanoet onze fantasie: cow-
boys en indioanen of oorlogje… t Was n 
mooie tied. Deurdat je zoveul in het veld 
wazzen, leerden je der ook hailveul over de 
planten en daaier . Loater dou ik zulf kinder 
haar, heb ik pebaaierd dizze kennis aan heur 
deur te geven, want tegenswoordeg wait de 
jeugd t verschil tussen n ekkel en n beu-
kenootje nait meer.  
Op zundag was t bie ons thoes rustdag. Dìn 
wui der smörgens kovvie dronken en dìn wui 
der voak luusterd noar zo’n lutje bandrecor-
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dertje. Dai was dìn aansloten op n olle bui-
zenradio, ie waiten wel, mit zo’n kaddeoog 
derop. Ook haren wie al n zwaart widde tele-
visie en keken wie soavends noar Swiebertje 
en Pipo de Clown. Dìn kregen wie der van 
ons moeke een kop sokkeloademelk en n 
plakke olwievenkouk bie. Veuraal dai sokke-
loademelk smuik lekker, want t wui moakt 
van poeder cacao en volle koumelk, zo bie 
de boer vot.  
t Ainegste vervelende von ik altied dat je op 
zundag schier goud aan kregen en dat je 
schoon blieven mozzen, mor ach de zundag 
was ook altied zo weer om. 
As ik terug denk aan dai tied, dìn denk ik 
veuraal aan t gemoudelke en t rustege: Wat 
vandoag nait was, kwam mörgen wel…. De 
sunterkloastied, Sint Meerten,  de kerstdoa-
gen, t was veur mìnsen de gelegenhaid om 
te ontspannen en feest te vieren. Dìn wui der 
lekker eten en was je mitnander blied. 
Ik bin nou sikkom viefteg en ik verlang wel 
ais noar dai tied terugge, veuraal omdat aal 
dai mooie tradietsies dai de mensen bienan-
der kregen, verdwienen. 
 
Cor Uildriks 
 
 
 
 
 

Tied 
 
Hai zigt weerom en kikt   
hou op t dressoir                       
t leven stoareg vot tikt     
 
verstrieken van tieden heer 
wat nait meer is veurbie  
t gevuil van wensteg zeer  
 
verdwenen dreumen verlangst 
noar dou rad verstrikt t heden  
schietensbenaauwd veur nou                  
   
      
zien stried verloren tegen  
t vrevel sloagen van klok  
oet stuur zien muide wil                      
baang veur dag van mörn 
bunzelg zet hai tied mor stil 
 
Jan de Jong    

Allinneg 
 
Baaid lopen wie allain 
bloots noakt laand  
proaten stil wied vot 
ien dook van wènst 
stoef bie nkander. 
 
Heuren wie ‘koekoek’.  
Aan t end van pad  
vlugt weemoud  
leeg over t laand. 
 
Holden ho bie stiekels 
ien toeze rerend  
zeerte van knuppen 
ol hoageldoorn                                             
wie monnen wieder. 
 
Jan de Jong 

 
 
 
 
 
 
 
Kaaste vatteg 
 
n Poar moal in de weke goa k noar de sport-
school. Umreden k wil der geern n beetje 
fesounlek oetzain blieven en doarnoast is t 
veur de sosjoale contacten ook nait ver-
keerd. Ain oavend dou k mit n groepke 
vraauwlu aan bodypump, n aander moal aan 
spinning en dan nog ainmoal dat k veur mie-
zölf wat aanrommel. Dat lèste het nait veul 
um hakken hòr. Bin k ook zo kloar mit en dan 
kìnk doarna wat langer in de sauna. Dat is 
altied mien belonen noa t sporten.  
Non is t mie opvalen dat k der grofweg twij 
soorten mìnsen zai. d’Eerste, woar of k mie-
zölf veur t gemak ook mor tou reken, binnen 
de lu dai der gewoon plezaaier aan hemmen 
um te sporten. d’Aine wat meer as d’aander, 
mor toch.  
t Aander dail bestaait oet de wat meer fana-
tieken. Dai binnen mit vrezelk zwoare ge-
wichten in de weer. Hemmen voak grode ta-
toeoaties op d’aarms en zörgen der veur dat 
heur dikke spieren goud te zain binnen. 
n Daarde dail bestaait oet volk dat der 
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mainsttied mor even is. Dai binnen der noa 
n poar moal flaauw van. Umreden zai hem-
men last van spierpiene of zo.  
En mit aine van dizzen kwam k aan de pro-
at. In de klaidkoamer. Dou k binnenkwam, 
luip k noar rechts. Noar de kluisjes mit de 
hoge nummers. De lege nummers stoan 
links. k Har bie de receptie de sleudel van 
kaaste vatteg kregen. Hoog dus.  
Dai aander was der zeker net veur mie. Hai 
har zien gewone goud nog aan. k Zee ‘moi’ 
en hai zee ook ‘moi’. Hai keek mie noa-
denkd aan en zee: ‘Mag k joe ais wat vroa-
gen? Even n klaain underzuikje’. 
k Keek hum verboasd aan. k Har aiglieks 
gain zin in flaauwekul. k Wol gewoon spor-
ten. Mor k nikde toch mor dat e zien vroage 
stellen kon. 
‘Waiten joe, as joe hier binnenkommen, zun-
der te zuiken, woar joen kaaste staait?’ 
Hai was n joar of datteg. Zien vedde hoar 
was stief tegen zien kop aan kamd. Zien 
brille was meschain wel van zien pabbe 
west. Dikke hoaren gruiden tot zien neuze 
oet. En dan zien goud. De bore van zien 
boezeroen was zo kreukelg, dat mien moe 
zeggen zol: ‘net of n hond em in zien kont 
had het’. Zien boksem har e slim hoog 
optrokken, mor doardeur kwammen zien 
widde sokken wel goud oet. n Soort 
verstreude perfessor. 
k Zee dat k aan t nummer zain kon of mien 
kaaste links of rechts ston. Hoog of leeg 
dus. Wieder nait. k Wait nait of e der wat 
aan har. 
‘Mor k heb veur joe ook n vroage’, zee k. 
‘Ook n underzuikje.’ 
Hai nikde mie bliede en nijsgiereg tou. 
‘Ik denk dat joe allain wonen. Klopt dat?’ 
‘Joa’ ruip e, ‘ joa, mor hou kommen joe door 
bie?’ 
‘Kìn k non nog nait zeggen. Mout t under-
zuik eerste nog wieder oetwaarken”. 
Hai keek mie verbaldereerd aan. ‘Dat mai-
nen joe nait’. 
‘Ach nee, man, k begugelde joe ook ja mor’.  
‘O… k doch al, zol dai man werkelk zain kìn-
nen dat k n ainspaanjer bin?’  
‘Nee, noatuurlek nait’.  
k Draaide mie um. k Ston liek veur kaaste 
vatteg. 
k Heb de man noeit weer zain. Zal toch wel 
aine van t daarde dail west weden. 
 
Jan Hoiting 

Op Areopagus* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat hest heer zeten achter lu van Jezus 
mit geweld, belken en bandiezen 
tot dast  -dij dut mout t waiten- 
hoog op peerd 
grepen deur hemels löcht 
dele völst. 
Blind wuist in Rechte Stroade 
zulm man van de Weg. 
t Löcht dreef die wereld in 
en brochde die hail in Athene. 
Haarst ogen nich in buutse 
en hazzens nuver schraabt. 
Bekeekst mit verstand aal heur goden 
en mit Griekse dichters wöst goud road. 
Vergreld over leegte 
könst preken nich loaten. 
Zo wuist nuigd op d Areopagus 
en stonst midden maank hoge lu. 
Dij wollen wol ais waiten 
wat dizze Nijsblad van t Oosten 
oetstokken kön: 
aal proat is ja gain pankouk. 
Mor huilst n beste preek: 
‘In hom leef ve, beweeg ve en bin ve’. 
Mooi ja. 
Gain last van zenen had? 
Niks in boksem doan 
mit aal dij perfesters um die tou ? 
Lutje tentenmoaker, 
nuimsde die zulm in braif aan Korintiërs 
nich n misbrudsel? 
Woar huilst moud toch vot? 
Bist rakt deur t Löcht 
en dien vuur veur Christus 
hef in haile wereld vlam vat. 
Hest proat en nich swegen. 
Net as Liudger in Ommelanden. 
Net as Luther 
-dij völ ook ja dele veur t löcht- 
veur kaaizer en kerke in Wörms: 
‘hier stoa k, ik kin nich anders’. 
En net as wie vandoage hier in kerke 
en dommeet op maartplaain 
in tram of thoes 
of op welke Areopagus din ook. 
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Kom lu van de Weg 
loat moudveren nich hangen 
en loave proaten en nich swiegen 
over wat ons drif. 
d’Aivege kin ja alderdeegs 
de slimste misbrudsels 
aibels goud bruken. 
 
Oktober 2009 
Hanne Wilzing 
 
*Vanoet Stad mit traain noar Winschoten, 
den wieder mit bus noar Troapel en den aal 
mor –n lutje 3000 kilometer- liekoet deurlo-
pen noar t Zuudwesten. 
 
 
 
 
 
 

Levens vlamme 
 
As de vlamme in hom minder wordt 
hai het nait meer kloar hollen kin 
de herinnering van guster verdwient 
hai wordt langzoamaan toch wat min 
 
Ieder bod as doe bie hom komst 
de vlamme aal eerder vervoagt 
hai kìn die nog allain nait bie noam 
die deurlopend alles vannijs vroagt 
 
t Moakt hom kwoad en tegendroads 
as de vlamme tegen t leste lopt 
dìn vernimt hai dat t minder wordt 
Wat gaait derom in dai laive olle kop 
 
De vlamme in zien ogen is der nog 
hierin weerspaigelt zien jeugd 
doar wait hai alles nog wel van 
mor hai wait ook wel dat t nait deugt 
 
t Is nait te stoppen kin der niks aan doun 
t is nait meer as n woakvlamme 
kinds kikt hai nou in t rond 
dai grode staarke man is nait bange 
 
Het is duuster hai het nou rust 
de vlamme in hom is  uut 
ik heb der eigelk wel vrede mit 
Kiek nait achterom mor aal veuruut. 
 
Cor Uildriks 

Groag of nait   
 

Hendrik-Jan was nait ain van de loos-
ten, zo bleek zoch oet in t  aander ver-
hoal. t Jong zat op legere school n 
klazze boven mie. Leerderij was nait 
om blied van te worren. Voak huilden 
ze hom veur t zooitje. Zo ook dizze 
raaize. 
Dörsmesien was langes west op t dörp 
en har n riege korenbulten oproemd. t 
Koren wer votdoadelk ofvoerd in jute 
zakken. Stropakken stonnen der nog 
genogt. Veur schoolkinder n aibels 
mooi stee om te speulen. 
Mit n koppel jongs en wichter wazzen 
we noa schooltied doar ook steevast 
te vinden. Kroepieweg speulen en 
zokswat meer. Kerel, wat göng t er 
smangs tou. Keboal was nait van locht 
en t zwait goesde ons van kop. 
Ok Hendrik- Jan kwam der n moal 
overtou. Wol stommegeern mitspeu-
len. t Was ons om t even, mor n poar 
wichter dochten der schienboar aans 
over. Stonnen wat te smoezen en gun-
terbokken achter n stoapel pakken. 
Noa n zetje wazzen ze der schienboar 
oet. 
Ruipen slichte knoap. Vruigen hom o 
man of, of e mitspeulen wol. Hendrik- 
Jan nikde dat n oard har. Doar mos e 
wel wat veur doun, zee Oaltje van 
Haarm Hadders en knees noar aander 
wichter.  
“Wat din?”, vruig e.  
“Magst mitdoun, mor din mouten we 
eerst dien snubbeltje zain”, zee Oaltje. 
t Jong druddelde wat, mor zie bleven 
haardvochteg. t Was en bleef: groag of 
nait! Hendrik- Jan gong deur knijen. 
Wichter namen hom mit noar n naau-
we deurgang en doarzoot mos t we-
zen. Boksem underoet. Kwoajong deur 
t gat en noa wat vieven en zessen, 
elks mos dat wonder van vernuft ja 
zain, mog e boks weer optrekken. 
Sneu veur hom, mor noa n stief ketaai-
er was t speulen doan en trok elks 
weer op hoes aan. Wichter wissen n 
aalsgeval hou t gerak van n jongkerel 
der oet zag. t Zel heur vervast nait tou 
valen wezen. 
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 Stoere woorden: 
 
aibels - bijzonder 
gerak  -  gereedschap 
goezen -  gutsen 
gunterboken    - bakvissen, giebeltrienen,  
                            lachebekken 
ketaaier    -  kwartier 
kroepieweg - verstoppertje 
slicht  - onnozel 
smangs  - af en toe, soms 
snubbeltje - plassertje  
 
Roel van t Knoal 
11 december 2009     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarm eten 
 
k Bin gek op t waarme eten 
van n joar of vatteg leden. 
Eerappels mit robaiten 
heb k laiver as n vedde pizza. 
Stoede mit gebakken koantjes, 
 
gold geel broaden hoantjes, 
dikke riest mit gele suker 
in ploats van nasi of mie. 
Stopvaarve mit wat zoer, 
of opwaarmd in de pane 
 
mit n goud stuk gaaileg spek. 
Mous, n dikke prane.  
Ik mout nait denken 
aan ale doagen quiche, 
aan kip tandori of borito’s. 
 
t Is nait oetsproken vies, 
en smangs zeg k: ‘Och vot’. 
Mor k bin meer aine 
van d ollerwetse pot, 
van t gewone waarme eten. 
 
Jan Hoiting 

Free Westerhoff Free Westerhoff 
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Deu 
 

Hai doezelde aan zied bie brug. Mit haand aan leunen.  
Stoefbie fluusterg vroren verdrait. 

Zien dreumende herinnerns bie t bushokje. 
Laankachteg blond bos goldgeel hoar. 

n Verdronken winterwereld ien heur daibe blaauwe ogen. 
Ien verwondern nijsgiereg noar t veurbie goan. 

Vris vraizende waarmte kwam hom ien t gemoud. 
Òfkereg kieken van kriegel zun om houk van kerk.    

n Wènsteg verdwoalde weeromraais. 
   

Winters laifde gevuil maank vroren laand.  
Knovvelnde aarms ien weeg bie lopen deur ruzzelnd snij. 

n Diezege waarmte van oam ien flitterg duuster. 
Wiedweg onderweegs noar iesboan. Scheuveln.  

n Toezeboudel van gevuilens. 
Heur helder zulvern schodderlag.  

Begriepend zwiegen van daipblaauwe oetkiek ien denneroek.  
Heur bliedeg zaachte hoar. 

‘Oet n leutje vlèske’, zee zien oor bie heur flusternde waang. 
Lippensmoak van zuide kwast. t Zol haitied winter blieven.  
Doar was gain ènde van. n Vroren aiw ien t veuroetzicht. 

Oamloos droafde tied deur winterdoagen. 
Daipvroren laifde ien t gemoud doar baaid gain kolle vernamen.  

t Pad noar hoes aal körter. 
Aineg gewaiten en handen van baaid ien knup. 

Stoef bie nkander en zo wiedvot.  
Helleg verniend versmoord. 

t Geleuf onmeugelk, heur pa onverzeddelk. 
Schrouwend smolten, ien vertwieveld smoezeg snijproeksel. 

 
Bus brocht heur vot en dreum noar t ènde.                                             

Bekleumd stoarde hai zien gedachten achternoa.              
Aineghaid van mementen bielaangs over t daip.  

Laank iezelk scheurde wereld, zo wied hai kieken kon. 
Hieperg broken, grofdoadeg ien nkander zakt. 
Verdraitelk wodder kwam aal kanten boven. 

Hai snoof en pakte buusdouk. 
 

Jan de Jong 
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‘Moest kieken’ – Geert kiekt… 
 
t Snijt en niet veur t eerst, dizze winter. 
De snijvlokken vliegen deur de lucht, ze 
dánsen, der stijt n haarde wiend. Geert zit 
ien e veurkoamer, hij kan noar buten kieken 
en ok noar t scherm, dichtbij de DVD-
recorder. Geert het n DVD kregen, met e 
post, doar keek e van op, mor hij is der slim 
wies met. Votdoadelk t kevört (met van die 
kunststofbobbeltjes ien e bekleden) open-
moakt, DVD deruut en….. Toen was e even 
stil worden: Op e veurkaant niet allenneg n 
mooie blonde vrouw, ok n rooie Eend. Zo’n 
Eend roept herinneringen op, Geert zien 
eerste vierwieler was ja ok n rooie Eend, n 
eerliekse 2CV4, van Oosterhoff ien Grieps-
kerk, doar kon e met zien laange rug prima 
ien zitten. (Joa, hij haar eerst n Toyota per-
beerd, mor die waren ien e joaren zeuven-
teg nog zo klein, hij kon zien knijen net on-
ner t stuur kwiet; doar kon e doch niet met 
sturen, dat haren ze hem niet leerd, toen e 
opging veur zien riebewies). Zien vrouw is 
der ok bij kommen, die wil wel es zien wat 
dat is, zo’n spiegelploatje, “Moest kieken..” 
Zij holdt t niet laank vol, begunt votdoadelk 
al snibbeg te reageren: “Woar is t verhoal? 
Woar gijt t over?” Geert reageert der niet op 
en as de rooie Eend onner t viadukt vando-
an komt en even loater vannijs, mor sekuur 
d’aandere kaant op riedt, reist ze kopschud-
dend noar t achterhuus of. Geert blift kieken 
en benoam ok luustern. De gedichten doar 
kriegt e niet zo direct vat op, mor dat verhoal 
over Hendrik die broaf wer, dat het e deur. 
Die zes nonnen hebben al hiel laank wacht, 
denkt e, kun je wel zien, echt van die deur-
leefde koppen, mor goed dat Hendrik de 
rooie Eend op zien pad trovven het, of de 
Eend hèm…. Och, hij vindt t wel 
‘interessant’, hij verveelt zuk niet: Sijtse 
Scheeringa met zien cowboyhoed, mooi 
verske en ien t veurbijgoan repareert hij ok 
met ien handbewegen de Eend, kan zo bij 
Oosterhoff waark vienden; Piet Buist op e 
brug bij Eibersburen, machteg stuk meziek, 
mor die trommelsloager komt wel wat knul-
leg ien beeld; Gert Sennema bij t wotter, 
óver t wotter, twijzang met Vera Sutman, die 
schiere blonde met heur prachtege stem. Ze 
zegt niet veul ien e film, mor ze ìs der wel! 
Poeh! Dat spinakken, dat ze modern dansen 
numen, dat moakt m onrusteg. En dat hèn-

neweer rieden deur t Westerketier, doar 
wordt e wel wat duzelg van. Zo stoa je bij t 
Leekster Meer of t Jodenschooltje, even loa-
ter jakkert de Eend noar de Piloersembörg 
bij Den Ham of noar Trimunt met zien bun-
kers en zien oorlogslachtovvers, ridt Vera 
Niebert ien, bij Jonkersvoart langs… Ze is al 
ien Lutjegast west, doar begunt t, met t 
kunstwaark dat Tasman verbeeldt. Nee, 
gien Noordhörn, dat is vanzulf n minpuntje, 
mor ja, je kunt ok niet alles van t Westerke-
tier ien zo’n DVD stoppen. t Schathuus van 
Zuudhörn haar der n stee ien vienden kunt, 
en Foan vanzulf, met wat der nog over is 
van ‘Bijma’ en…. Nou dwoalen zien gedach-
ten doch wel aarg ale kaanten op, is Vera 
met heur slotlied bezeg, ien t kerkje van 
Franssum (en ok as slotvrouwe van Nien-
oord… Hoe ze dat zo snel veurmekoar kre-
gen hebben, n roadsel…) Met n zucht pakt 
Geert de ofstandsbediening, speult der nog 
wat met. Zal e… Dan heurt e voetstappen 
ien t achterhuus, de tussendeur kroakt, doar 
mos e doch mor even met t eulieklipke bij, 
zien vrouw komt binnen, hielemoal buten 
oadem.  
“Geert jong, ik ben even bij de buurvrouw 
west, even bijproat en noar de radio luus-
terd. En wij hebben doar toch n geweldeg 
mooi verske heurd, prachteg! Hoe t hiet? Ik 
leuf “Woar gijst henne” en Buist zong t, Piet 
Buist! Buurvrouw zei dat e uut Groodegast 
komt, of uut Lutje-, dat dut ok ja niks. Mor 
zingen, jong! As jim doch noar t grootdörp 
gijt, mörgen, dan kan…..” 
Geert kiekt noar zien vrouw, der komt n 
klein lagje om zien mond. Hij zegt niks, richt 
d’ofstandsbediening noar d’apperoaten en 
klikt, zet t geluud nog wat haarder. Doar is e 
al, Piet Buist met zien jongs: “Woar gijst 
henne”…. Dan kiekt e noar t gezicht van 
zien vrouw, die even niet zo gauw wiet wat 
te zeggen…. 
“Nou, is dit n schiere DVD of niet?” Geert gijt 
der nog ies goed veur zitten…. 

Bé 
 

De DVD “MOEST KIEKEN” met Vera Sutman ien e 
Eend van Koos en Tiny Wiersmoa kun je ien e winkel 
kopen, ien ploatenzoaken 
ien t Westerkwartier. Veur 
10 euro! En aans kiek je 
mor even op 
www.mienwesterkwartier.nl.  
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Waarm…. 
 
Zotterdag twij augustus twijdoezendaacht…. 
Vanoet Scheemde goan wie mit de bus van 
Pieter Dekker noar t Oogstfeest in Munten-
dam. Roem datteg gasten en n haandvol 
vrijwillegers stappen in bie Nij Vredenhoven 
en de toer kìn begunnen. Onderwegens ver-
telt Klaas, wat de bedouln is en wat ter zo-
aal te zain en te doun is. Onder ons bìnnen 
drij lu in rolstoule. Lodewiek is der aine van. 
Evert, vrijwilleger, het de toak hom te bege-
laaiden. Mooi span bie mekoar! Geinpo-
nems en echte optimisten. Lodewiek, nog 
vrij jonk, het last van haart en bloudvoaten. 
Doar zit e slim mit: “Aigenlieks bìn k oaf-
schreven. Deur aal dat dottern, bìnnen 
d’oaders zo dun, dat vannijs dottern slim 
riskant wordt”. 
Evert het mit hom te doun. Hai is wel vief 
joar older en vuilt zok oareg beveurrecht 
tegenover Lodewiek.  
Noa t aankieken van t boerenwaark as dör-
sen en zo,goan wie mit n kander weer in 
bus en belanden via Tripscompnij bie t pa-
veljoen van d’Heemtoene. Hier kriegen wie 
oetleg over de toene en kennen wie over de 
maarkt. 
Evert en Lodewiek besloeten de maarkt te 
bezuiken. Dit vanwege de wat roege poaden 
in toene. Loater op dag besloeten zai nog n 
glaske bier te kopen bie t paveljoen. Lekker 
waarm in zunne op t terras. Lodewiek wil 
geern zien rolstoule zo ploatst hebben, dat e 
de boudel goud overzain kìn. 
‘Gain probleem’, zegt Evert en zöcht n 
pracht steegie veur hom oet. 
“n Doalders ploatse oareg nuver zo”, kraait 
Lodewiek en nemt n slok van zien bier. 
“Smokt ook goud”. 
“Wat ja schier, dat je om ons docht hebben!” 
ropt Evert as twij wichter mit elk n glas wien 
in haand aanlopen kommen. 
“Dai was veur ons zulf bedould, mor ie mag-
gen ze hebben” was spontoan heur ant-
woord. 

“Nee heur”, ropt Evert gaauw, “dat was 
moar n grapke. Goa gezelleg bie 
ons zitten, dìn kìnnen wie even kwedeln.” 
Hai haar t nog nait zegd of zai schoven al 
aan. Vlotte wieven zo gezegd. Vrolek en 
waarm! 
Dat bleek dou der over en weer proat wuir 
over t ain en aander. 
“Bìnnen ie vriendinnen, of….?” mos Evert 
waiten…. 
“Nee, wie hebben manlu thoes loaten. Wie 
hebben hier ja kerels genogt 
om ons tou!” 
“Ie hebben vraauwlu ook ja thoes loaten…” 
Evert, binnenkört vievenvatteg joar traauwd, 
vertelt dat e n hotelletje boukt het om dat 
soamen mit zien partner te herdenken. 
“Wat ja romantisch, dat zollen ons kerels 
nou nooit doun!” 
As ik t spultje benoader, zai k, dat Lodewiek 
deur baaident omhelst wordt en n poar dikke 
smokken op waange krigt….  
“Kennissen……?” vroag ik. 
“Ken haile wichter nait!” 
Hai het net as Evert zien verhoal ook verteld 
denk ik en wichter geven spontoan bliek van 
heur mitleven…… 
Mit zunne hoog aan de locht was dit veur 
mie weer n fijne, waarme 
Zunnebloumdag! Doar doun wie t veur!!        
 
Klaas van Zonneveld 
 
 

Concertgebaauw 
 
Muziek dragt ons 
sleept ons oet vlakke bestoan 
Stemmen van steerns 
nuigen ons in n nije boan 
 
Violen strieken noar höfte 
bassen trillen swoare 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 krig 
 
(23 feberwoarie 2009) 
 
Hanne Wilzing 
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Mien kammeroad  
 
 
 
Opgruid op n boerenploatse in n lutje dörpke 
har k doarom n bult dieverdoatsie. Mit joar-
getieden mit was der aaltied wel wat te 
doun. Op klompen banjerde ik over t aarf as 
n volsloagen boernknecht. Nou was der op t 
ainpeerdsbedrief van mien ol heer waark 
zat, mor t mainste kon e zölf wel berakken.  
In poot- aai of oogsttied mos moeke touhel-
pen. Bie tied en wiele mos k ok wel ains mit 
toupakken, wel ofstemd op mien meugelk-
heden vanzölfs. Van dij gevolgen k din pi-
neut was en melken mos.  
Voader kwam wat loater, as je hom leuven 
mogten. Der kwam aans sikkom aaltied wel 
wat maank. En ik mor kniepen en struppen 
om leste kou oet te kriegen. Gelokkeg heb-
ben veurmoalege underdoekers mie voak 
oet braand hölpen. 
Elke mörgen tuugde ik mit n hail koppel 
jongs noar school. Der was underweegs aal-
tied hail wat te doun en te zain. In weer en 
wind göngen wie op pad en noa schooltied 
bleven we voak hangen om hier- of doarzoot 
wat te speulen. k Kin wel zeggen, dat k as 
kind n onbezörgde jonkhaid had heb.   
Trok noa schooltied op mit mien kammeroad 
Rieks, dij n joar eder t locht zain har. t Akke-
daaierde nuver en soamen hebben we tot 
ons traauwen mit nkander optrokken. Ok 
onze olden zagen mekoar voaker as smör-
gens evenpies over hege veur n groutnis. 
Rieks voader was under drok van zien ol-
ders en oldere bruiers,- dij dochten dat dij 
kerel oet Berlien ok t beste mit heur veur 
had – lid worren van dij Bewegen. Regaai-
ern har t volk in tied van krises en grode 
waarklooshaid ja aanroaden t ains over 
grins te pebaaiern. Zagen der schienboar 
gain kwoad in.  
Pertij van Ir. Mussert kreeg n baarg aan-
hang. Ok femilie van Rieks was besmet mit 
dat virus. Geert het nooit n vergoadern van 
Pertij bezöcht. Wol der niks mit van doun 
hebben. Om van t gesoes of te wezen, har e 
poot zet. Het in oorlog gain meens aan-
brocht. Gain meens kwoad doan. Doch wer 
e noa de oorlog opbrocht en mit n bult pertij-
leden opsloten. Omreden voader wis, wat e 
doudestieds nait doan har,- in zien oard n 
bovenbeste kerel was, dij gain vlaig kwoad 

dee, - het e zien best doan hom vrij te krie-
gen. Oetendelk is hom dat ok lokt. Geert wis 
wat zoch in voaders schure ofspeulde, mor 
het tegen gain mìns mond opendoan. Nait te 
spreken was e over pertijlaaiders, dij in t 
kamp beste boantjes wissen te kriegen en 
doardeur gain verlet van vouer haren.  
Hoantjes blieven hoantjes en zain aaltied 
kaans mit beste winden mit te draaien. Za-
ten noa Grode Braand veuraan op Keune-
ginnedag en deden of vree aan heur te dan-
ken was. 
Geert luit zoch dij dag nait zain. Bleef achter 
geroaniums. Rieks dee aan alles mit. Har 
aan aal noch part noch dail had. Doch luit e 
zoch over dij mizzelke tied nooit oet. Luip 
vot as schoolkinder, onwaitend, bevubbeld 
zongen over: Op houk van stroat, stait n… 
Wat zol zokse proat hom zeer doan hebben.  
Wie hebben der nooit ok mor ain woord over 
voel moakt. t Was en blift mien alderbeste 
kammeroad, al het t woord ‘kammeroad’ 
aigenlieks n roare biesmoak. Kinder van 
N.S.B- ers hebben t nog aaltied nait mak-
kelk! 
 
  
Roel van t Knoal 
17 november 2009  

   

 
 
 
 

Heur ainzoamhaid 
 
Tussen vaaier wanden 
zit zai mit heur verdrait 
mit... gevollen handen 
mor...tot n gebed komt t nait 
 
n troan lopt over waang 
gain ain dij dat zugt 
in heur haart zo baang... 
dat ze ainzoamhaid invlucht 
 
gain mens loat ze tou 
heur angst...heur verdrait 
doar zit ze nou 
mor...tot n gebed?...komt t nait 
 
Tineke Boer-Sander 
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Stoatenbiebeltje 
 
Achterin t  
Biebeltje 
van opa’s opoe, 
groeterg boukje 
zunder slöt  
van zilver, 
opeten  
mainstekaans 
(ons Laive Heer 
zel t vergeven) 
bie gebrek  
aan wat aans, 
stoan noamen 
van heur man  
en kinder  
dij ze kreeg 
en soms  
mor even  
holden mog  
en zai dij  
langer bleven  
hebben heùr 
mor even had. 
de Heere geft, 
de Heere nemt, 
zo was nou  
ainmoal  
t leven toch ! 

 

 
krabbels in 
dik en dun 
schrieven  
n verhoal en 
zeggen meer  
as duurste zaark 
vertellen kin. 
 
Henk de Weerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veul Zegen in t nijjoar 


