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Herinnerns aan d’oorlog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loat ik mie eerst even veurstellen : Ik bin 
Frouk Huisman - Van Ketten. Ik bin geboren 
ien 1932 ien Taisn (Thesinge) as dochter 
van Piet en Heiltje van Ketten. Mien bruier 
was Jans van Ketten. 
Mien olders haren n bakkerij ien klaaine, 
mor dierboare dörp Taisn. k Heb der aaltied 
nog schiere herinnerns aan. 
Mien man, Bart Huisman komt ook oet 
Taisn. Zien pa was doar timmerman. 
Jans en Bart binnen ien 1951 emigreerd 
noar Amerikoa. Mien olders en ik n joar loa-
ter ook. 
Wie binnen ien 1953 traauwd en wonen op t 
heden ien Grand Rapids Michigan. 
Wie binnen zegend mit 6 kiender en hebben 
21 klaainkiender en 2 achterklaainkiender. 
Ook hebben we nog femilie ien Nederland: 
vaaier bruiers en n zuster van Bart en mien 
zus Rika en heur man Henk Ploeg, dij op de 
Leek wonen. 
 
Oorlogstied ien Grunnen ligt al weer wied 
achter ons, mor herinnerns doaraan binnen 
mie aaltied bie bleven. 
 
10 maai 1940 
t Was n schiere veujoarsdag, dou mien 
moeke mie smörgens vroug wakker mouk 
om mie te vertellen, dat ons laand ien oorlog 
was mit Duutslaand.  
Mien zeuvenjoareg verstaand begreep nait 
wat dat betaikende en wat ons te wachten 
ston. Wie heurden dat Rötterdam bombar-
deerd was en dat onze soldoaten mit Duut-
sers aan t vechten waren.  
Dij oavend stonden der veul mìnsen boeten 
mit mekoar te proaten. Ien vèrte zagen we 
stofwolken van Duutse tanks en vrachtwoa-
gens dij over olle stadsweg reden. Zo kwa-
men ze ook deur Taisn. 
Veul is mie nait meer biebleven van eerste 
oorlogsjoaren. k Wait nog wel, dat der n 

wichtje van twaalf joar bie ons wonen kwam. 
Heur hoes was bombardeerd ien begun van 
oorlog. Veul van dij kiender werren tiedelk 
onderbrocht bie aander volk deur t haile 
laand tot ze weer n stee haren om te wonen 
Ook kin ik mie nog herinnern dat eerste 
vlaigmesienen over begonnen te kommen. 
t Was nait wied tot Duutse grìns. 
Snachts ien bèr heurde ik eerst n zoemend 
geluud, dat aal mor dichterbie kwam. Dat 
wazen vlaigmesienen dij over ons hìn vlo-
gen vanoet Engelaand op weg noar Duut-
slaand. t Klonk ons as meziek ien oren. As 
der teminnent nait schoten wer en Duutse 
joagers der achterheer gingen.  
Bart zien pa was hoofd van luchtbeschaar-
men en ston mit aander manlu op wacht as 
der gevoar was, snachts mor ook wel over-
dag 
k Wait nog dat n vlaigtuug brandbommen 
valen lait. Mainsten villen ien t laand, mor 
ook gounent ien appelhof. 
Aander moal zaten w’ien keuken en ienai-
nen heurden wie n dikke knal. Wie laiten 
ons votdoalek op vlouer valen. 
Haile hoes ston te schudden. 
Loater bleek, dat n vlaigtuug vief bommen 
valen loaten haar, dou n Duutse joager ach-
ter hom aan zat. Ain bom vil op weg, vlak 
veur t hoes van Oosterdiek.  
Aander dag zol doar n traauwerij wezen. De 
roamen waren kepot, mor glaswaark en 
staingoud dat al kloarston veur aander dag 
was nog hail. 
Twijde bom vil op hoes van Apol. 
Dij stonnen boeten en haren ter net over dat 
ze beter ien hoes goan konnen. 
Dou ze zok omdraaiden om dat te doun, 
was hoes weg en zagen ze allain n daip gat. 
Bèr van Apol zien bruier lag mit poten om-
hoog op bodem.  
Hai leefde nog wel, mor was zwoargewond. 
Dochtertje dij ze onder melkkaar vonden 
(hai was melkboer), was gewond. 
Aander dag hebben ze nog resten van vaai-
erjoareg zeuntje aan overkaant ien veld von-
den.  
Drij bommen wazen op laand van verschil-
lende boeren valen en haren gain schoade 
aanricht. 
 
Ien tied (1943) was mien ainegste bruier, 
Jans, oet hoes goan. Hai was zeuventien 
joar en wer doarom oproupen veur de 
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“Arbeidsdienst”. 
Mien olders en Jans besloten dat t beter was 
om onder te doeken. 
“Ondergrondse” het zörgd veur onderkom-
men en vaalse pepieren. 
Wie wozzen nait wat der van hom worden 
zol en wie haren ter stoer mit dou e vot ging. 
t Was eerste moal dat k mien pa schraiven 
zag. 
Kört doarop kwamen onderdoekers bie ons 
wonen, Wim en Anton. Dij wollen nait waar-
ken veur de “Arbeitseinsatz”. Mannen van 19 
tot 25 joar werren doarveur oproupen. 
Ien begun luipen Wim en Anton vrij rond. 
Pa haar n bakkerij en lutje krudenierswinkel. 
De jongkerels holpen hom ien bakkerij en 
brochten brood rond bie klanten. 
Anton het ook nog bie smid waarkt. Dat lag 
hom beter.  
Wie hebben ook nog even n daarde onder-
doeker had, mor dij is nait laank bleven. 
 
Der wazen gain Duutse soldoaten ien ons 
dörp. Wel n NSB-er. En ook twij dij zok bie  
“landwacht” aansloten haren. Dij gingen  
Duutsers helpen mit razzia”s om jeuden, on-
derdoekers en mìnsen van t verzet op te 
pakken. 
Soms kregen we n tip van “ondergrondse” 
dat ter n overvaal kommen zol. As wie n 
truck ien dörp rieden zagen, werren jongke-
rels woarschaauwd. 
Menneg moal gingen ze veld ien om zok te 
verbaargen. Soms gingen ze schoelen ien 
hutten dij doar stonden.  
Zie sluipen voak ien veld en ien n wotter-
meulen, woar ook rötten rondlaipen. En 
soms zaten ze op zolder van ol schoul.  
t Kwam wel veur dat ze doar doagen achter 
mekoar blieven mozzen. Din brocht moeke 
heur soavends eten. Voak wer ik der ook op 
oetstuurd om ze te vinden en te vertèllen dat 
t weer vaaileg was. 
Aan n klaain wichtje wer nait zo veul aan-
dacht schonken as ze bie touvaal soldoaten 
tegen kwam.  
t Was aaltied weer spannend of t wel goud 
kommen zol. t  Wazen ja ook jonges van nog 
mor n joar of negentien 
Wie konnen ook nog wel es lagen.. 
Zo was der weer es n woarschaauwen. 
Ain van de onderdoekers greep n jas, keek 
der noar, smeet m dou weer weg en mouk 
dat e vot kwam. De twijde keek der ook noar, 

mor lait hom ook weer valen. Dou pakte 
daarde (Dirk) hom op en runde der mit vot, 
pebaaierde hom aan te trekken, mor dat  
lokte nait……..t Was n striepkoren boksem. 
 
Van mien bruier haren wie hailtied niks 
heurd. Wie wozzen dat e eerst bie n bakker 
in Andiek was. Loater is e doar weer weg-
goan om n aander stee te zuiken, mor wie 
wozzen nait woar e zat. 
t Was of der gain ìnd aan d’oorlog kwam. 
Mor dou kwam invoasie ien Normandië. 
Wie kregen weer hoop. 
Onze vrunden aan aander kaant van zee en 
oceoan haren ons nait vergeten. 
Wie luusterden stiekem noar radio.en doch-
ten dat wie meschain over n poar weken of 
moanden wel vrij wezen zollen. 
Mor t gebeurde nait. t Slimste mos nog kom-
men. 
t Wer n kolle, laange winter. Veul mìnsen 
haren hoast niks te eten en gingen dood van 
honger. Eten was al n poar joar op de bon.. 
Zölf kwamen wie niks te kört vanwege de 
bakkerij 
Soavends zaten we bie n eulielichtje, omre-
den stroom betuun was. 
Bie Bart thoes zaten ze omstebeurt op fiets 
om stroom op te wekken. 
 
Ain veurvaal het grode indruk op mie moakt. 
k Zel t nooit weer vergeten. 
t Was d’oavend van 7 dezember 1944 en t 
laip tegen n uur of negen, haalf tien. 
Moeke, pa, Wim en Anton zaten ien keuken. 
Ik lag al ien bèr, n bedstee ien veurkoamer. 
De muur van bedstee was noast pad dat 
noar winkel ging. 
Ien ainen wer ik wakker van haarde vout-
stappen en lewaai. k Schrok doar wel slim 
van, want noa acht uur soavends mog der 
gain mìns meer boeten wezen. 
Der wer reerd en haard op deur bonsd. 
Mien haart klopte mie ien keel en ik kroop 
daip onder dekens, stief van schrik. 
Eerst wos ik nait wat t was, mor ons hoes 
was omsingeld deur mannen van de 
“landwacht”. Zie wazen kommen om n over-
vaal te doun ien ons hoes, n razzia. 
 
Wordt vervolgd 
 
Frouk Huisman– Van Ketten 
Grand Rapids Michigan U.S. 
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Co en Ad Hesie en de regen-
druppel op het glas.  
 
Der wazzen twij bruiers dij nait mit en nait 
zunder mekoar konnen.                                                           
Op n goie dag zee Co tegen Ad:  ‘Waist wat, 
wie goan n wedstried doun. Wie kroepen 
baaide in n druppel wotter en wie kieken wel 
de staarkste is’.                                                                                                                                               
‘Goud’, zee Ad, ‘moar dìn gaait t wel om n 
potje bier’. 
Noa n trainingskamp van n dag of vare zol t 
wezen. En ze haren t weer mit.                                   
Om haalf twije smiddags begon het dik te 
regen. Nait zuneg.  Man, man, man wat n 
gobbe!                  
Co tèlde òf: ‘Vuur, vlam,…… mars’, en bie 
mars sprongen ze op d’eerste de beste 
druppel dij tegen t roam van d’achterkoamer 
van heur hoes aan knapte.. 
De stried ging laange tied geliek op. Baaide 
kregen ze n rooie kop en baaide kregen ze 
kramp in heur spieren. Aan gestìn gain ge-
brek. Wel zol t winnen, wel kreeg de druppel 
in de macht? 
Om negen minuten veur drije vuil de beslis-
sen.                                                                                              
Ad gaf zok onder grof verboal geweld - de 
gloeiende gvd’s knapten bie t glas omhoog- 
gewonnen.   Co laggen en net wol hai voldo-
an achterover leunen, dou hai maarkte, dat 
toch nog aine staarker was as hom. Hou hai 
zok ook wurgde, hai kon de druppel nait aan 
t glas hoalen en t duurde den ook nait laank, 
of hai mos haildaal heer hoalen.  Ze gleden 
mit heur drijen as op n glieboane noar bene-
den om op de vensterbaanke met n doave-
rende klap in wel doezend druppeltjes oet 
mekoar te spatten. 
‘Ziezo,’ zee Zwoarte Kracht, “Ze kinnen wel 
wat denken, moar der is moar aine de aller-
staarkste. En zeker ast om n pilsje gaait.                                                                                                                                
Hier mit dat bier!” 
 
Harry Vrieze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vredesmissie 
 

 
Naachts angsteg 
schraiwend  
verdrait versmoord 
driefnat bezwit 
 
woar 
ien Gods noam 
doar 
ain n haals ofsnidt 
 
ien oorlog 
aans dinken 
en ongeleuf  
ien t woord 
 
oet Zien noam 
ien noam 
van vrede 
wordt moord. 
 
Ien Vredesnoam! 
 
 
Jan de Jong 
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Winteropslag 

 

Mit n baaid laipen wie deur n leutje dörpke 
op klaai. Mien zeun en ik. k Wol hom geern 
wat steeën zain loaten woar n verhoaltje 
aan vast zit. n Dörpke mit n loug, twij kerken 
stoef bie nkander en n kroug. Twij smederij-
en, twij gruinteboeren, twij bakkers, twij 
slachters en zo kon k nog wel even deur-
goan. Ik haar wat oet te leggen. Zeun 
schudkopte mor wat en von dat minsen t 
dou nkander nait makkelk mouken. Nee, 
dörpen wazzen vrouger oareg verdaild. Ien 
goien en gonnent dij der nait bie heurden. 
Krekt van welke kaant je t ook mor bekeken. 
Zulfs op t kerkhof was t onnerschaaid te  
zain. 
Bie bejoardenhoeskes zat n ol boas boeten 
op n baank n dikke segoar te smoken ien 
zun. Hai trok ter flink aan zagen wie. ‘Moi,’ 
raip hai ienainen. ‘Komen ie ais hier, kin ik 
joe nait?’ 
Inderdoad, n ol boer woar k vrouger wel ais 
wat veur doan haar dou k zulf nog n dikke 
kwoajong was. Hai haar dudelk verlet van n 
proatje. ‘Joa,’ zee e , ‘doe hest toch voak n 
moal winteropslag veur mie rond brocht?’ 
Zeun keek mie ais aan din dij begreep ter 
niks van. 
Boer haar geliek. En k mos zeun even oet-
stukken wat of winteropslag was en hou dat 
voak ging. Minsen bestelden vrouger zoveul 
mud eerabbels bie boer. Veur bie winterdag. 
En bie haarstdag werren dij, as boudel sor-
teerd was, bie minsen laangs brocht. 
Mainsttied mit peerd en woagen wied ach-
teroet over klaailoanen tot stoef onner diek. 
Voak bie leutje aarbaidershoeskes. Vief 
mud, zeuven mud was sums niks, mainst-
tied nog veul meer. Din der wazzen n baarg 
kiender ien dij hoeskes. Sums wazzen zai 
wel mit zien vieftienen. En as t n beetje wol 
was der ook nog n opa of opoe bie ien hoes. 
Ik dee dat rondbringen mainsttied mit n ol 
knecht, en t mos haitied op n zodderdag. 
Eerste moal vergeet k nooit weer. Bie t eer-
ste hoeske zee vraauw, dou wie eerabbels 
onner bedstee smeten haren, dat wie vast 
wel wat te drinken lusten. ‘Joa,’ zee ol 
knecht, ‘doar spijen wie nait ien.’ Schuddel-
douk wer wat omgleerd ien n poar smoezel-
ge kopkes en vlès kwam op toavel. Dat was 
veur mie even sloeken. Votdoadelk op vrou-
ge mörn aal aan de jannever. Vlammen 

slougen mie oet. Wer vlöt vernijs ienschon-
ken en ol knecht lait t hom zichtboar smoa-
ken. Ik docht dit komt nait goud vandoag. 
Mor wie mozzen nog wieder en n beetje 
vrizze lucht dee goud. Ik kon zeun vertellen 
en boer knees der bie, dat eerabbelzakken 
aal zwoarder werren. En dat wie nog meer 
jannever kregen dij dag. Knecht zee n gege-
ven mement, dou hai mie n moal aankeken 
haar, dat hij stiekom mienent der wel bie 
opzoepen zol. Noatied docht hai dat ter 
voak n moal foezel bie zeten haar. 
t Wazzen laange doagen en weerom ien 
graauwduuster noar boerenploats zat ol 
knecht veur op woagen noast mie te sloa-
pen. En ik mit n beroerde pokkel der noast. 
En t was mor goud dat t peerd wis woar of e 
laangs mos. Aans was t zeker voak nait 
goud komen. ‘Mooie tieden’,zee boer. 
‘Woar hebben ie no joen winteropslag van-
doan?’ 
Dat was even stoer oetstukken. Din boer De 
Boer of Albert Heijn kon hai nait.  
 
 
Jan de Jong 
 
 
 
 

Maart 
 
 

Hai zit op n bankje 
bie t begun van maart. 
Swaarde ogen ien weemoud 
van graauwe oetkiek. 
n Bòzzel op bovenlip. 
 
‘Ik durf niet meneer,’ zee hai. 
k Heur van n aander laand 
en dat leste moal, doar  
n bom op maart en zien kiender.  
En no is dat zien laand nait meer. 
 
Hier ien zunschienweer, stoa ik 
even stil, op maart. 
Zai n man en vraauw, baaid 
mit puten en doeknekt zeer. 
 
Jan de Jong 
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Zunder moudertoal 
 

Deur Jac. Ahrenberg (1847–1914). 
 
Vertoalen: Eric Dickens/Jan Sleumer/Geesje 
Vos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jac. Ahrenberg  
 
 
Wie vertrokken van Trångsunds* pier op n 
klaaine kuststoomboot, genoamd Figaro, 
wat gain bot handzoame noam waas veur n 
schip oet ons aailaandkontraain. 
 
t Schip waas nait bot vlöt, bevaleg, elegant 
of jenteg. Haildaal nait: t waas n lewaaieg 
schip, nait bot solide en n balderboksem zo 
as Joukahainen ien Kalevala**, en ondanks 
aal dat lewaai en gesis, ondanks n spaigel-
gladde zee, bokselde hai wieder mit n tam-
taaiernde troaghaid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Suomi = Finland, Venäjä = Rusland 
 
aal dat lewaai en gesis, ondanks n spaigel-
gladde zee, bokselde hai wieder mit n tam-
taaiernde troaghaid. 
t Waas n smoorhaite Augustusdag. Hemel 
zette n iesdern koepel om ons tou, zun glui-
de omdeel, zodat alles joe veur de ogen 
schitterde, én scheepsmotoren deden heur 
best om leven aan dek te brengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viipuri = Viborg        Trångsund /Uuras/Vysotsk  

————————————— 
*        VTrångsund: nou Vysotsk (Russisch: Высоцк; 
          Fins: Uuras; Zweeds: Trångsund) kustploats  
          ien Russische oblast Leningrad. 1.673  
          inwoners. Vysotsk ligt op Karelische         

Landengte, aan oostelke kaant van Baai van 
Vyborg,159 km ten noordwesten van Sint-
Petersburg. 1559: Keuneg Gustaaf I 
installeerde hier n baljuw. Noa ofloop van Grote 
Noordse Oorlog, ien 1721, wer der op bevel 
van Peter de Grote n fort baauwd: Trångsund. 
Ien 1812 wer stad n onderdail van t 
Grootvorstendom Finland. Ien 1917 (Finland 
onofhankelk) ging stad wieder onder noam 
Uuras. Stad vil onder Sovjet-Unie en doarnoa 
Rusland. Ien 1948 waas noam veranderd ien 
Vysotsk. 

 
**        ysotsJukahainen: karakter oet Kalevala, Fins  
           epos ien viefteg dailen. Hai is rivoal van hoofd    
           karakter, Väinämöinen. Noadat e n zangwed- 
           stried verloren haar, bood e zien zuster Aino  
           aan Väinämöinen aan, mor zai verzoop heur  
           laiver as mit hom te traauwen. 
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Ik perbaaierde, mit dizze omgeven veur 
d’ogen, om ien mien verbeeldens „t Spitsr-
ouden lopen van Viborg“ te reconstrueren, 
de blouderge slag zo as e ien dij hoogdro-
avende, academische en Vergilioanse stijl 
deur Groaf Oxenstierna beschreven is, mor 
net as aandern lichtkaans aal veur mie aan, 
ervoarde ik dat waarkelkhaid en woarne-
mens ter stee moaken kinnen dat de vrije 
vlucht van verbeeldens belemmerd wordt. Ik 
haar allain nog mor tied had om mie dij 
grootse oetdrukken te binnen te bringen: 
„rotsen dij schepen ien vaal lopen laiten, 
bedekt mit heur wrakken en deur nkander 
schud deur heur dundern”, dou ik wakker 
wer oet mien dreumkederij deur „Blitz tau-
send Donnerwetter, wat duvel!“ Doar sprong 
mien sloapende pazzipant omhoog van zien 
latjesbaank, woar e zo vredeg en stil op le-
gen haar, onder n grote, graauwe linnenpa-
raplu. Veur mie ston n man van middelboare 
leeftied mit n korte nek, braide scholders, n 
gedrongen torso en korte bainen. Kop was 
hom haildaal rood van hettens en mit n ge-
boar van wanhoop en gremiedeghaid veeg-
de hai zien neus, of wiste hai hom t swait 
van zien  gladde veurheufd. "Die verdamm-
ten Fliegen" zee e, as om hom te veront-
schuldegen, en hai mouk n stieve Duutse 
boegen. 
 

Rest van de dag konden wie onmeugelk om 
nkanders gezelschop tou en om dij reden 
keken wie nkander mor ains stief aan. Man 
zat orreg min ien zien klaaier. Tempi passati 
stroalden òf van de noaden van zien lözze 
linnen jas en van zien verfrommelde broek, 
tempi passati van zien opgebloazen rood en 
slecht schoren gezicht. Veurtied mos ik dat 
gezicht ooit zain hemmen ien n fienere, be-
ter oetgebaaitelde versie, zuverder van 
hoedskleur, mor woar en wanner? Ik begon 
n inventoares van rommelhok ien mien ge-
heugen te moaken en zocht ien duusterste 
houken en hörns noar haalf vergeten en 
verswonnen herinnerens aan mien kiender-
joaren; mor alles vergees. 
Ik ging op kaptaain aan, bie t ketelhoes 
laangs, doar zwaarte, glinhaite dampen, 
geur van raanzege eulie en stainkool oet 
omhoog dreven, as van moddergeisers van 
Ieslaand, om hom wat biezunderheden over 
mien pazzipant te vroagen. Vergees. 

Op trugweg kwam ik laangs n grote, versle-
ten, deur motten aanvreten kovver van rob-
benvel. Op noamkoart las ik: F. v. Dravers-
hausen Kaporien. 
 
k Joa, doodstaarvenswoar, t waas hom, 
Fritz Nikolajevitsj von Dravershausen 
Kaporien. Mien god, wat waas e veranderd! 
Hai dij ooit n icoon van onverveerdhaid 
waas, hai dij zien Viborgdialect zo bedoard 
sprak, hai haar nou wat trugtrokkens over 
hom; n blik van verontschuldegen, dij vroug 
om tougevendhaid; wereld was nait oardeg 
veur hom west. Fritz, dij bespoddelke jong, 
polyglot, ain van de veule 
schoulkammeroaden woar de onstaarfelke 
woorden van Majoor Hartius op van 
toupazen waren: „ik ken ale toalen, tol’ko 
(mor) kin heur nait spreken”. Fritz waas t 
product van n aiwenlaang durende, 
mishottjede kruzing, n proeksel dij aal wat 
typisch, karakteristiek waas, elke 
veerdeghaid, elk begun aan groes 
haauwgen haar. 
n Mengsel van Duuts, Pools, Zweeds, Fins 
en Russisch bloud broesde hom deur 
d’oaders. Dat waas allinneg aal dudelk oet 
zien noam. Allain aan grinzen van olle cul-
tuur- en machtskontraainen kinnen zukse 
noamen aantrovven worden, ontlaind aan 
verschillende toalen. Net as mit zien noam, 
waas zien toal bie nkander klebukseld oet 
verschaaiden toalen dij sproken werden 
laans kuststreek van de Oostzee en de Golf 
van Finland. Hai waas ain van de leste ver-
tegenwoordegers van n mengtoal, dij be-
kend waas onder de noam van Viborg-
Zweeds en beroemd ien t haile laand. 
 

’Fritz, kins die mie nog herinnern?’ 
Fritz keek mie aan mit zien blouddeurlopen 
ogen, hai veegde zien veurhoofd òf mit n 
grote zieden buusdouk en zee langzoam: 
‘Entschuldigen Sie.’ 
Ik vertelde hom mien noam. 
‘Aha, nåh, doe bist! Tied leden dat wie nkan-
der veur t lest tegenkommen binnen. Nåh, 
goud mit die? Woar koms vot? Woar gaais 
hin?’ vroug e, aal keek e wat zuneg bie dit 
touvaleg trevven. 
Ik beantwoordde zien vroagen en wie gin-
gen bie nkander zitten en meneuverden 
Frits zien parasol wat om ons te beschaar-
men tegen hettens van zun en t ketelhoes, 
terwiel, zo as voak bie zukse gelegenhai-
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den, wie proatten over olle tieden. Wie gin-
gen aal ons jeugdvrunden bie laans en hil-
len herinnerns op aan tieden van vernu-
verns oet onze kienderjoaren. Twinneg, vie-
ventwinneg joar veurtied waren wie nkander 
tegenkommen bie Majoor M. thoes en bie 
de hereboeren K. en B. Vieventwinneg, 
daareg joar veurtied haren wie mit ons baaid 
aan t visken en aan t voaren west en haren 
wie bafka en linna speuld. Kort en bondeg, 
wie bewoarden over en weer zulfde herinne-
rens aan onze kiender- en jeugdjoaren. Sto-
aregaan ontdeude Fritz, kreeg e meer 
proatjes en begon e te vertellen over wat of 
e deurmoakt haar. Hai sprak zien Duuts mit 
n vremd Russisch aksent en hai hil hom ak-
kroat aan ale hoffelekhaidsoetdrukkens. 
Zien stem waas zwak en dun, en hou daip e 
ook begon, op t ind van zien zinnen kwam e 
hailtied op n hoge toon oet. Omdat e nou en 
din n Zweeds woord deur zien proat hin 
gooide, permeteerde ik mie hom te vertellen 
dat e zien Zweeds nog nait vergeten haar. 
Hai wer der rood van om kop en antwoordde mit n 
zucht. 

’Schanegenoeg, schanegenoeg!’ 
‘Woarom ”schane genog”, hou meer toalen 
ain sprekt, hou meer e ien reken is, zo as t 
gezegde gaait.’ 
‘Es ist nicht wahr, das ist eine Lüge,’ begon 
e, zo haard dat zien stem dervan kroakte; 
en ien t hoogste falsetto steutjede hai 
vannais deur: ’Da-da-da; es ist nicht wahr.’ 
Ien zien gebroken toal begon e zien kiek op 
t toalvermogen oet te stukken. Zien toal 
waas net zo nondescript as zien aalgemaine 
veurkommen. Wat mekaaierde,  waas iro-
nie, humor, waarmte; t waas n kolle, gebro-
ken toal zunder overtugen en pertaanzie, 
alewel hai nou prout over wat hom aal n hail 
zet kweld en ploagd haar. Wat e zee, zol-je 
as volgt soamenvatten kinnen. 
 
Tr/Vysotsk /Vysotsk ångsund/Uuras/
VysotsIe kinnen mor ain toal leren. De rest 
kennen ie nait zo as t heurt. Ook aal ken-je 
grammoaticoa goud, ie binnen as n vaaier-
kantege pin ien n rond gat; ze zellen joen 
ziel nooit n levendege oetdrukkenswies wor-
den. En dizze aine toal dij ie leren, zulfs dij 
mot ien joen kienderjoaren leerd worden, 
aans zellen ie nooit heur rondom smoak, 
heur fienste betaikensverschillen te pakken 
kriegen. n Verordern dat n laand twijtoaleg 

wezen mot, is maalmanswaark - n onmeu-
gelkhaid. As der ain waas dij dit oet aigen 
ervoaren wis, din waas hai t wel; as der ain 
waas dij leden haar aan t gemis van n mou-
dertoal, din waas hai t. Aal zien hoop waas 
vervlogen, hai haar t levent nait op n bordje 
had, en dit alles schreef e tou aan dij aine 
oorzoak; dit gemis van n moudertoal en dit 
tekortkommen allain waas daipste oorzoak. 
 
Fritz zien veurolden waren van oorsprong 
oet de Baltische landen. Laang leden, ien 
tied van Zweedse permoters, haar zien fe-
milie bie dat beroemde gilde heurd, t 
Zwaartheufd Bruierschop ien Tallinn. Tie-
dens 17de aiw haar n Draverhausen, Andrej 
Ivanovitsj, hom as handeloar ien Finse stad 
Villmanstrand registreren loaten, noar ge-
bruuk zunder dat e ooit op dat stee west 
haar, zodat e om verschaaiden lokoale be-
lastens en hevvens ien zien aigen Sint Pe-
tersburg touschaiten kon. 
As kiend waas Fritz aal aigen west mit de 
drij toalen van Viborg: Fins, Duuts en Rus-
sisch, n deupgeschenk van ain of aander 
kwoaie fee; en bovenop dit juk van kennes, 
mos e loater ook nog Zweeds leren. Aar-
gens tussen zien tiende en twaalfde wer diz-
ze babylonische toezeboudel nog vergroot 
deur n Fraanze bonne.  
Toesternust ien zien hazzens waas vervaast 
worden, en oet gebrek aan n systemoati-
sche grammoaticoastudie (ien dij doagen 
lazen ze allain mor n Letiense syntaxis op 
schoul) wer t aal joaren minder. Hou groder 
e wer, hou meer t verlet om nije woorden. 
Ien dij etymologische wildernis, pakte hai t 
eerste t beste woord dat e ien muit kwam, 
en omdat e, noadat e zien ollu verloren 
haar, mainsttied bie femilie ien Viborg touhil, 
waas dizze wildernis vervast groot genog. 
 
‘Eine Lüge is es. Waistoe houveul muite t 
mie kost het om t slechte Duuts te leren dat 
ik nou proat? t Het mie veul joaren van 
stried en waark kost. As n ol keerl heb ik t 
waark van n kiend haildaal opnijs doun mon-
nen. Waistoe wat ik deurmoakt heb om te 
perbaaiern op en van schoul te kommen? 
En kins die veurstellen wat ik op schoul le-
den heb omwille van mien toal? Ik, de witte 
kraai, de rooie doef; elkenain keek en luster-
de noar mie.’ 
‘Nou ja, jonges binnen altied vraid. t Het 
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gain zin om joe doar nog drok om te moa-
ken.’ 
‘Mor wichter, loater, dinkstoe dat dij genoa-
deger west waren?’ 
Ik kon t nait helpen dat ik even glimlaggen 
mos. Ik herinnerde mie de neerloagen ien 
zien jongesjoaren. 
‘Herinnerstoe die Mari H…, dij traauwde mit 
dij Russische handelsman? Zai het mie t 
levent ien ielìn brocht.’ 
‘Wat is der gebeurd din?’ 
‘Vrags mie wat der gebeurd is?’ 
En hai begon mit t volgende verhoal. 
Om t ien zien aigen woorden te doun, zol ik 
hail nait kinnen. Ik zel t mit pemizzie zo 
goud meugelk noavertellen. 
 
‘Goud! Herinners die dij twij mooie scheer-
aailandjes, de rotsachtege Neulasaailanden, 
doar zeeoarends heur jongen oetbrouden 
ien oestege sparren? Wie waren doar mit n 
hail smak, Misha, Dasha en Mari; o joa, doe 
waas der ja ook bie. Wie visten op forel aan 
zeeoever en op golden ruusvoorn ien dij on-
daipe baai. Dat mot ien de joaren van 1850 
west wezen. O, wat n dag, om nooit te ver-
geten! Kwarts ien t rode greniet schitterde 
ien zunschien as n miljoun steerns. Golven 
spoulden vris en vrij, n zeewiend mit zien 
staarke en zaachte aanroaken, aan hori-
zont, n bos van masten en wimpels; dat 
waas Trångsund. - Ik bleef hailtied dicht bie 
Mari, hilp heur mit t oas en waas zo gedain-
steg en traauw as n poedel. t Wer oavend, n 
prachtege zummeroavend. Wiend ging lig-
gen, golven werden laif, zaacht. Moan kwam 
op as n baal en scheen omdeel over golven: 
n braid, geel zwad tussen lucht en onszulf. 
Ainden vlogen hoog aan hemel, haalzen 
rechtoet, op weg noar begrasde ienham-
men. Tied om op hoes aan te goan. 
 
Wie waren ien ons boot, allain op zee. Aan-
der lu waren maans west om wied veur ons 
oet te kommen. Ze waren haildaal verswon-
nen ien n lichtluchtege violette dook dij bo-
ven t woater hing. Mari waas hail vertraau-
welk, zaacht en vrundelk west. Nou of nooit, 
docht ik. Ik rustte op mien spoanen. Maria 
Karlovna fluusterde ik en stak mien haand 
oet noar heur. Ze gaf mie heur witte pootje. 
A! Jeugd, jeugd, prachtege tied! Wat n ze-
genrieke sensoatie trilt ter deur joe hin as ie 
deur zo’n zaacht en waarm haandje mit ro-

zenrode vingertjes aanroakt worden! t Mo-
anlicht vil op heur gezicht. Ik kon zain dat ze 
aans waas. Zai wachtte dudelk op n zeggen 
van mie; mor haals zat mie potdicht en t 
bloud broeste mie noar de kop. 
Wat mos ik zeggen, en ien wat veur toal? 
Zai sprak sikkom niks aans as Zweeds. 
Ien t lest zee ik: “Maria Karlovna, willen ie 
miene wief worden?” 
A! Ale beteuvern waas broken; zo as prin-
ses dij oet heur bosdoeske wakker wer van 
n doetje, zo wer Maria wakker schud deur 
mien woorden. Ik kon dudelk ien t moanlicht 
zain hou n schaar van spot heur over t ge-
zicht kroop. Ik draaide mie doalk van heur 
òf, mor lait n spoan ien t woater valen. Ik 
leunde oetzied om hom trug te kriegen.’ 
‘Joa, ik herinner mie dat ter proat waas van 
n haile toustand.’ 
‘Hai, as ik mor ain toal goud spreken kind 
haar, wat veur toal ook. As mien woorden 
der vrij oetstroomd waren, ongeremd as gol-
ven van zee. Mor nee, wat t daipst ien mien 
ziel zat, laag bezied as n mozzel ien zee. 
Over mien lippen wer t verhevendste belag-
gelk, fiene winken werden barokke, hoog-
droavende, platte gedachten. Kins die mien 
toustand veurstellen, doar op zee mit heur 
en mit mor ain spoan. Wie mozzen wel om 
hulp roupen, en dat waas t ind van mien 
leutje laifdesverhoal.’ 
 
Fritz oogkuurde strak veur hom oet. ‘Och 
joa, zeg ik nou, ik heb heur zain bie heur 
leutje Russische broaskeders, mit heur holle 
wangen en grote tanden. Ik ben blied dat t 
oflaip zo as t goan is. Mor dareg joar leden 
waas t hail stoer te verduren. Zaacht, wit, 
aantrekkelk en rond as n stoetje. Geef tou 
dat t n stipdiggeltje waas!’ 
‘Dat geef ik tou, ik wil zulfs tougeven da’s n 
fikse petatter van t löt kregen hes, mor allain 
ien laiden van barden speult jeugdege laifde 
dij reusachtege rol doar t haart joe van 
brekt. Vanwege de troanenrieke laiden van 
dizze dichterlieke knoapen het de nije ge-
neroatie hom verhaard. Der binnen hail veul 
aander dingen ien t levent muite weerd om 
achterheer te zitten.’ 
‘Aal goud,’ antwoordde hai stoens, 
‘perbaaierstoe mor te geloven dat t verleden 
nooit bestoan het, dat omkapte bomen be-
gonnen binnen oet te botten en opnijs te 
bluien; zulf kin ik doar nait ien leuven. Ik kin 



 11 

die verzekern dat ik n minsk bin dij op ale 
Zeuven Zeeën schipbreuk leden het; en de 
oorzoak van aal mien ongeluk is t feit dat ik 
gain moudertoal heb.’ 
Hai rustte mit zien lelk geboetseerde kop op 
zien handen en gapte veur hom oet; en zo 
heurde ik de rest van zien noodlottege 
oaventuren aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geluk 
 

Geluk, is as n zunnestroal                                                                     
Zo zuver, kloar en licht                                                                                               
Dij deurbrekt op n graauwe dag                                                     
Woarveur t duuster swicht 
Geluk, is ook n regenboog                                                                            
Mit aal zien bonte tinten                                                                                         
Dij òfstekt tegen n zwaarde lucht                                                                
As n poort van kleurge linten 
Geluk, binnen lamkes in t gruinlaand                                                       
Laandjebloumen  in t gras                                                       
Proemebomen in volle blui                                                                  
Leutje eendjes in n plas 
Geluk, binnen vlinders in mien toen                                                                        
Muskes in de stroeken                                                                       
Dikke hommels op de bloumen                                                                      
Rozen, dij zuit roeken 
Geluk, binnen steerntjes in nacht                                                           
En t licht van volle moan                                                                                 
Geluk zai k in veule dingen                                                                             
As k doarveur open blief stoan ! 
 

Fennie F.G.Croeze-van Til 
n Daam 

 

 

 

Stewardess 
 
 
 
 
 
 

Bosschoppen doun is nait mien laifhebberij. 
Ik wait dat t gebeuren mout, want ja, der 
mout netuurlek wel wat eterij in hoes weden. 
En as t weer zo wied is, goa k ook altied mit.  
Mien vraauw pakt dan alles wat der neudeg 
is en legt t in t winkelwoagentje. Ik leg t op 
de baand bie de kassa, dou alles dan weer 
in tazzen, droag t noar d’auto, hoal bie hoes 
de tazzen weer tot d’auto oet en pak alles 
weer oet. Alles gaait zo as t gaait bie ons. 
As k ais n moal zölf n bosschop veur mien 
vraauw doun mout, is t n ander verhoal.  
Zie schrift mie dan op n braifke wat of ik ho-
alen mot, wat of t kost en woar of t ligt. 
Mainsttied komt dat dan wel goud. Vleden 
weke ook. 
Ik mos noar de Albert Heijn. t Snijde en t 
was vrezelk kold. Mensen harren zuk aal dik 
aantrokken. Mien nije laange onderboksem 
vuilde lekker aan. k Har t braifke al oardeg 
nuver ofwaarkt, mor kon allenneg de soep 
nait vinden. Der luipen mie twij vraauwen 
veurbie. d’Aine, wat oller, druig n dikke laan-
ge jaze, har stevels aan en n bontmutse op. 
d’Ander, veul jonger, druig n strak, blaauw 
mantelpakje en har n poar mooie schounen 
mit hoge hakken aan. Zie har laank blond 
hoar en op heur jaske zat n golden noam-
ploatje. k Har heur der nait eerder zain. 
Deur t Aholdblaauwe van heur klaaier doch 
ik dat ze meschain n soort gastvraauw in de 
supermaart was. Ik greep mien kans en 
sprak t jonge ding aan. 
‘Waiten joe ook woar of de mosterdsoep 
ligt?’ 
Oet de högte zee ze: ‘Ik werk hier niet hoor! 
Ik ben stewardess’. 
‘Oh…mor mit joen blaauw pakje liekt t an-
ders net of joe hier heuren’. 
Zie keek mie vergrèld aan mit n poar he-
melsblaauwe ogen. 
Non mout k zeggen, dat ze wel n soort 
stovven raimke um heur nekke har woar of 
je n sleudel aan hangen kìnnen. t Raimke 
was bedrukt mit de letters KLM. Mor goud, k 
heb zölf ook wel zo’n ding mit de noam van 
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n bedrief der op, mor dat wil nait zeggen dat 
ik doar ook waark. 
k Vruig heur ook nog: ‘Mor waiten joe wel 
woar of de mosterdsoep ligt?’ 
Dat wus ze nait. Zee ze. 
Even loater zag k de vraauwlu mit zuk baai-
den tot de winkel oetlopen. t Zal wel n mou-
der en n dochter west weden. Mouder trok 
heur kroage nog ais goud op. Dochter har 
gain kroage um op te trekken en luip hail 
dapper op heur hakjes de snij in. 
‘Dai is binnen de körste keren KLM-blaauw 
van de kòlle’, gnivvelde k bie miezölf.  
t Leek mie gain mens veur n wollen bort-
strok. Meschain gaf zo’n pakje wel n slim 
waarm gevuil.  
Mosterdsoep heb k zölf vonden. 
 
Jan Hoiting 
 

Liester, n aander en ik 
 
Swaarde liester zits mie 
bovenop schosstain ja 
te hizzebizzen noar n aander 
vogeltje zo vrij 
 
t Glansriek metoal van dien strak gefluit 
snidt mie dwaars deur t lief 
brengt mie n kloet veur haals 
alderdeegs wat van mystiek 
voart deur mie hin. Hou rij 
 
en mit houveul sjars 
dustoe wa’s mos 
en maains die vogelvrij 
doe lees mien gedachten 
raks tot daip ien t kopke krenkt 
doe reers wat roar en aigennikkeg toch 
dat n minsk van vogelzang 
aingoal wat minselks denkt 
 
Dien pazzipant pikjet wat ien t rond 
lustert wel akkroat 
noar bedoulen van dien toon 
mit kopke schuuns omhoog 
holdt e die ien t zicht 
 
Hé doe! Kom as duurze 
hier op dizze schosstain 
en ik schiet die 
de baaide ogen dicht! 
 

© Jan Sleumer 

Rozen in t paark 
 
 
 
 
 
 

In Amsterdam, schreef Simon Carmiggelt 
ais in ain van zien stokjes, kinnen je allain 
leven as je over baargen geduld beschikken 
én………  berusten kinnen. Ik kin nog zo’n 
ploats woar dat zeker nait minder geldt, al 
ligt dij ploats ver bie oonze hoofdstad van-
doan. Sodom is de noam, al staait dij noam 
nait zo op oonze landkoart. 
Is t in Amsterdam zo dat je deur ale drokte 
van t verkeer t neudege geduld opbrengen 
mouten en dat je berusten mouten in t veule 
lewaai dat dat mit zok mibrengt, in Sodom 
ligt dat op n aander vlak, noamelek in t oaf-
wachten en voak  t negetieve. 
Aaltied en overaal is t oafwachten: “Dat 
zellen wie nog ais bezain, of wie zellen t 
licht der nog ais over schienen loaten 
…..meneer”. 
t Negetieve is voak de achterdocht: “ t Zel 
wel weer ten koste goan van oons as min-
dere man…… meneer”. 
Of dat t verschil is tussen t Westen en t 
Noorden? 
Voak twievel ik, sums denk ik dat t woar is. 
Mor zo gaauw je n gevuil van aargenis over 
joe hìn kriegen, din is  t nait meuglek woar 
din ook te wonen en te leven. Geduld en 
berusten…….dat binnen voak de steunders 
woarmit je t heufd boven wotter hollen kin-
nen. 
Mor…….der binnen grenzen; de moat is n 
keer vol en din is der mor ain oplöz-
zen……….de stilte en de rust opzuiken. 
Vekaansies baiden doar n goie oetkomst; 
even ver weg en….. oafstand nemen. 
Veur miezulms is der ook zo’n plek in So-
dom, noamelek t Rosarium. 
Zoas n roos elk joar insnuid wordt en de nije 
oetlopers weer geweldig mooie bloumen 
geven, zo trek ik mie van tied tot tied even 
terug in t rozenpaark om de stilte en de rust 
op te zuiken, om din, voak mit nije gedach-
tenkronkels, mien bloumen nuim ik dat,  der 
weer oet te kommen. 
Sums bot der hail spontoan wat oet, sums 
binnen doar wat kunstgrepen veur neudeg. 
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Kunstgrepen dij oetvoerd worden deur de 
mensen dij je in t paark tegenkommen; deur 
heur  meroakels dij ze oethoalen, of deur de 
vertelsels dij ze joe sums op n dainblad aan-
laangen en din, din  “gruien de mooiste rozen”.  
Mor wat der ook gebeurt; t is de rust en de 
stilte dij dizze bloumen tot grui en blui  kom-
men loaten mouten. Zo ontstoan mien ver- 
hoaltjes, op n rusteg plekje woar ik even mie-
zulms wezen kin. t Is din ook goud mis, as ‘ 
mien plekje in t paark’ , zoas ik dat nuim, in 
beslag nomen wordt. 
Zoas lest, dou der n flink oet de kloeten woz-
zen knuppel op ‘ mien plekje’ zat, een  knoe-
pert van n radio bie zok, woar n hels keboal 
oetkwam. Meziek nuimen ze dat, mor t dut mie 
meer denken aan Indioanen- of oerwoudgelu-
den. Der zit n bepoald  ritme in, mor verder kin 
ik der niks van moaken. 
Doar gait mien rust en bezinnen, docht ik en 
der zat niks aans op as deurlopen. Achter n 
grode Rododendron bleef ik stoan en deur de 
takken heb ik dij knuppel aingoal strak aanke-
ken en in miezulms zee ik aalweg: “goa 
weg…………..goa weg doe……….doe moutst 
doar weg………..!”  
n Soort Oosterse magie schient dat te wezen 
en dat mout waarken noar men zegt.  
t Duurde zeker n ketaier dou jong wat on-
rusteg wuir, mor vot goan…….? Ho mor !   
Ik gong deur mit haardop wensen en………
noa nog n dikke vief menuten, ston hai op 
en…..luip de bosjes in ! Nait  om mie mien 
plek te gunnen, nee…………..mor om zien 
bloas leeg te loaten lopen!  
Dit is dubbel miljeubedaarf……!  Zee ik haard-
op in miezulms. Dou hai kloar was mit zien 
ontwottern, gong hai weer op ‘mien stee’ zit-
ten.  
En ik……….ik mor weer wensen! t Duurde 
zeker nog tien menuten veur hai in t’ende 
kwam; de radio op scholder pootte en dou  
hail langsoam vot luip. Gelokkeg…..’mien plek’   
was weer vrij en de rust was weerkeerd.  
Mor ook n “nije roos” zat in mien heufd. 
Pen het t even loater op pepier oettaikend en 
joe binnen der nou getuge van. Kiek……zokse 
rozen…………och as joe t zain willen…….  
Sodom staait der vol van ! 
 
Trijnko Pelgrim.   
 
 
 

Miemern 
 
De zunne flakkert deur t blad van boom 
en vaalt op grond as puzzelstukjes licht. 
Ik zit mit mien rug tegen zien dikke stam,  
n aander boom benìmt mie t zicht. 
 
In dizze tegenwoordege tied mit jachteghaid  
bekommern mìnsen zich nait meer om netuur.  
t Gaait om hebben, kriegen en hoalen,  
mor oetaaindelk lopen ze tegen n muur. 
 
Je huiven der nait ains zo wied veur vot,  
goa mor gewoon ais zitten onder n dikke boom.  
Kiek noar de speuling van de netuur om joe tou,  
dìn worden joen ogen muide en loom. 
 
Mit joen ogen dicht en geluud van netuur  
Kiek je in joezulf zo daip as je kinnen.  
Je zellen zain dat as je goud kieken,   
vrede en geluk bie joezulf is te vinden. 
 
Dus minsen, waark en geld is nait wat mout,  
verdroagzoamhaid en mitleven is woar t om draait.  
En as je vrede hebben mit joen aigen leven,  
Dìn heb je lang nait zoveul verdrait. 
 
Cor Uildriks 
 
 
 

Mien Jongste 
 
Ik zai hom zitten op baank veur  t glas,  
de zunne schient  op zien gezicht . 
Ik zai  de gliekenis in t prefiel,  
haalf in de schare, verder in zaacht licht. 
 
Dezulfde krullege kop mit hoar, 
de koeltjes in zien  wangen. 
Dezulfde schoapachtege laag om zien mond  
en aalweg perbaaiern zien moeke te stangen. 
 
t Is echt n zeun van zien pa, 
hai het precies dezulfde streken. 
Mor in zien borst klopt n golden haart  
en zien goud humeur is nait te breken. 
 
Hulpvoardeghaid staait hoog in top 
en lekker eten  komt der vot achteraan. 
Doarvan het hai zien waark dìn ook moakt, 
dat vindt hai mooi en doar komt op aan. 
 
In mien gedachten haar ik hom op aarm 
al weer zo’n twijentwinteg joar leden.  
t Is ja ook vrezelk zo gaauw as dat gaait,  
mor as ik terugkiek dìn bin ik tevreden. 
 
Cor Uildriks 
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Zo mor n zummerse dag 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruierg en k haar n onbestemd gevuil. t Zol 
n waarme dag worden mit dunder en blik-
sem haar t nijs roupen. k Wol vot even noar 
maart. Nog even wat lekkere abbelsienen 
hoalen. Doar komen zag k datter meer zo 
docht haren. t Was al glad drok. Bie gruinte-
boer ston n vraauw mit n hoofddoukje dij 
heur n dikke woddermeloen kopen wol. k 
Mos even gnivveln en docht aan mien Oma. 
Dij raip dou haitied van ‘even n hoofddoukje 
op kop doun hur’, as t wat koller wer. En be-
noam mit wiend was zai oareg zuneg op 
heur permanentje. 
Ien ainen vil n braifke oet t knipke van dij 
vraauw en siddelde n endje wieder omdeel 
bie keesboer. Zai vernam der niks van. n 
Wat oldere man dij doar ston zette votdoa-
delk zien grode vout der bovenop en nikte 
ais noast hom noar n stevege vraauw. 
Ik heurde dat t wiedvot wat begon te rom-
meln ien lucht en zun was even vot. n Ver-
balderde man vuilde hou ain hom greep on-
ner bie zien boksempiep en vout op tilde. k 
Pakte t braifke van tien euro en bedankte 
man. Zee dat hai doar goud aan doan haar 
din aans haren wie over maart runnen mou-
ten achter n braifke van tien euro. Zien 
vraauw greep hom gramniedeg bie aarm en 
zai laipen vot. 
k Langde vraauw bie gruinteboer heur tien 
euro en zee;’Shukran.’ Asjeblieft, ien heur 
moekes toal. Zai keek mie mit twij grode 
broene ogen aan en bedankte mie zaacht. 
Was bliede om heur sinten en verboasd dat 
k tegen heur proaten dee ien heur aigen  
toal. Din zai kon goud hollands proaten. Ik 
zee heur dat k wat leerd haar dou ien t 
laand woar zai votkwam. En dat t mit han-
den en vouten oareg lukt. Zai dankte mie 
nog ais en zee dat heur man zat te wachten 
op n bankje veur bie t begun van maart. Dat 
Allah mie belonen zol en nuigde mie kovvie 
te drinken bie heur thoes. Dit mog k nait 
waaigern von ik. Mit heur man en mien ab-

belsienen laipen wie noar heur hoes. 
Bie achterdeur ien hoes stonnen apmoal 
schounen en k heb mienent der ook bie zet. 
k Zag baaid nkander aankieken. 
 t Was noflek. Al was der ook n bult verdrait 
begreep k wel. Zai wazzen heur Allah dank-
boar en vrougen of ik dat mienent ook was. 
k Heb verteld, mit ale bewondern veur welk 
geleuf din ook, dat mien Allah achterbleven 
is ien t laand woar zai votkwamen. Dat ik 
grootbrocht bin ien t geleuf. Twij of drij moal 
noar kerk en noar n Christelke schoul. Mor 
dat wat ik ien heur laand mitmoakt en zain 
heb, nait  
paast bie mien geleuven. Dat ik doar voak 
nog ais van dreum of wakker van lig sna-
achts. En doar sums doagen last van hem-
men kin. Mor t Dikke Bouk of hou t haiten 
mag ien n aander geleuf, dat ik dat n goud 
bouk vien. Allinneg dut t mie zeer hou min-
sen oordailen en veroordailen. Doar heur 
aigen oetleg aan geven. Zoas t heur paast 
en nait zoas ter staait.  
n Aander oetsloeten of òfsteuten. Omreden 
n aander geleuf, kleur, toal of laand woar of 
joe geboren binnen. Geboren worren ien 
aarmou, oorlog, honger of riekdom. Doar 
kinnen leutje potjes nait zulf veur kaizen as 
dij geboren worren. Mor dat ik bewondern 
haar veur baaid. En benoam dat zai zo 
dankboar wazzen. Dat ik doar even stil van 
wör.  
Zai wollen geern dat ik n moal voaker op 
kovvie kwam. Boeten zag k dat stroaten nat 
west wazzen van n vrizze bui regen. Dikste 
bruierghaid was over. 
Thoes komen wol vraauw waiten woar of k 
wel nait zeten haar. Zai haar kovvie mor 
deur geutstain smeten. Ik vroug heur of zai 
bie mie zitten kwam boeten. Ien zun, baaid 
mit n lekkere abbelsien. En of zai even luus-
tern wol, din ik wol heur n verhoal vertellen. 
t Was n nofleke zummerse dag. Gewoon 
achter t hoes ien ons toentje. 
Gewoon, bedocht ik mie ? 
 
Jan de Jong 



 15 

Opa Geert 
 
 
 

Smangs, as plietsieman Geert in de pervin-
sie dainst dee op motor, kwamt t veur dat e 
tegen kovvietied hail touvalleg in de buurt 
van Vlachtwedde was. Door woonde zien 
opa. Ook n Geert, woar of hai netuurlek 
noar vernuimd was.  
Opa woonde in n klaain boerderijtje. Kaande 
oet van Zèlng. Aiglieks huilt t midden tussen 
n boerderijtje en n aarbaiderswoning. Hail 
ainvoudeg. Achter in t hoes n poar zwien-
hokken en wieder noar veuren  was n ach-
terkoamertje mit n bedstee. Deur n gaange 
kwam je dan in de veurkoamer. Doar warren 
nog twij bedsteden. In t achterhoes was n 
kroane mit n geutstaine. Allain kold woater. 
En n oale toavel woar n gasstel op ston 
woar opa zien eten op kookde. Niks gain 
sanitair. Gain wc. Joa, zon holten geval mit 
n gat der in en mit n deksel der op. Um de 
zoviel tied wör de pudde doarunder leeg 
hoald.  
‘De bere snieden’ nuimde opa dat.  
En gain douche. As e zuk wassen wol, nait 
te voak, dee e n kedel hait woater in n was-
komme. 
Kinder, Geert zien olders, harren der al voak 
bie opa op aandrongen dat e dai olle kwinde 
vot dee. Zie wollen opa n nije woning tou mit 
meer comfort. Hai was ook ja al in de tach-
teg. Veural Geert zien moeke muik zuk der 
drok um. ‘En centroale verwaarming zol ook 
nait gek weden. Dai oale euliekaggel van 
joe vertraauw k veur gain cent. d’Haile bou-
del brandt joe nog ais of.’  
Hier reageerde opa nait op. 
‘Man’ zee opa dou, ‘wat willen joe toch. k 
Woon hier ja best. k Heb mien hounder 
woar of k elke dag noar umkieken mout. En 
op t kaampke laand hier achter t hoes heb k 
mien schoapen woar of k veul oardeghaid 
aan heb. Boetendes krieg k veul aanloop. 
Der komp elke dag wel aine veur n kop kov-
vie of n borrel. k Mout der nait aan denken 
um in t dörp te wonen mit veur t hoes n te-
gelpadje en achter t hoes ook. En wieder 
niks. 
Doar har opa netuurlek wel n punt. Dat har 
Geert zien moeke ook wel in de goaten. Mor 
zai har ook n punt. En dai goeide ze op  
toavel: ‘Mor ie hemmen gain douche. En dat 

gedou mit zon waskomme en dat groetjen 
mit n waskelabbe is ja niks. Nait dat joe stin-
ken hor’ goeide ze der gaauw tussendeur, 
‘mor t is toch n hail gedou. En as je n dou-
che hemmen springen joe der gewoon elke 
dag even under.’  
Hier har opa gain weerwoord op. Hai zee 
dat e ter non nait wieder over hemmen wol. 
Um en bie n haalf joar veurdat opa oetein-
delk toch verhoezen zol, kwam Geert der op 
n mörgen aanzetten veur n kop kovvie. 
Want joa, in de kommende winter zol opa 
inderdoad tegen d’euliekaggel aan valen en 
zol hum d’haile boudel ofbranden. 
Hai zedde net zien motor achter t hoes op d 
stander dou opa d’achterdeur open dee.  
‘Moi mien jong. Wat mooi ja dast der bist. 
Kovvie zeker?’ 
‘Moi opa. Joa, ik doch joe hemmen de kov-
vie wel kloar.’ 
Geert trok eerst zien motorpak oet. Opa har 
t altied slim waarm in hoes. Bie t kovviedrin-
ken vuil t Geert op dat opa hum wat guteg 
aankeek. Hai zat woaraargens op te bruien. 
Even loater kwam t hoge woord der oet. 
‘Moust ais mitkommen. k Wil die wat zain 
loaten.’ 
Opa troonde hum mit noar t achterhoes. Hai 
luip noar ain van d’al joaren leegstoande 
zwienhokken. In d’houk ston, op n högte van 
n leutje twai meter, n oale gemeleren was-
kedel. Woar e òp ston was nait te zain. Doar 
zat noamelk n plestieken gerdiene um tou.  
‘Wat vinst?’ 
‘Wat ist?’ 
‘Kiek mor.’ 
Geert trok t plestiek oet zied. n Holten stel- 
loage, woar de waskedel op ston, kwam te 
veurschien. Hai begreep der niks van. 
‘Most beter kieken mien jong. Dan zugst dat 
t n douche is’. 
‘Hou waarkt dat ding?’ was Geert zien reac-
tie. 
‘Hail makkelk. k Heb der eerst n poar goaten 
in haauwd dai ik mit n ploatje ofsloeten kìn. 
As k de kedel volgoeid heb mit waarm woa-
ter, goa k der in mien blode kont under  
stoan en trek k t ploatje vot. En dan goa k 
mie douchen. As de kedel leeg is dreug ik 
mie òf. Begripst’? 
Geert begreep t.  
Hai wol der geern bie weden as zien moeke 
dit te zain kreeg. 
                                                     Jan Hoiting 
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t Verloaten Hoes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderwegens van en noar schoul fietsen 
mien kammeroadjes en ik aaid bie n verva-
len old hoes laangs. 
t Gehail zigt ter roepseg en triesterg oet. 
Vaarf bladdert van kezienen, geuten en 
veurdeur. Muren binnen voalbroen. Pannen 
binnen hier en doar stokkend. Ain van grote 
zichten is sneuveld en der is n swaarte ploat 
veur spiekerd. Veurgevel zigt ter oet as kop 
van n ol piroat mit n lap veur ain van ogen 
en hier en doar n smartlap en n dèl ien ver-
weerde gezicht. 
Soms is t krek of wie ol zeeschoemer kreu-
nen heuren as wie der laangs fietsen. 
Zunder dat wie t maarken, fietsen wie den 
wat haarder. 
Of en tou vertelt ain van ons onder t veurbie 
fietsen n griezelg verhoal. Ien t ol hoes 
spoukt t staarvenswoar, moaken wie nkan-
der wies. 
n Zetje leden onnaaierde ain van kammero-
adjes om ais om t hoes hìn te lopen en te 
kieken of wie der aargens ienkommen kon-
den om oet te vigelaaiern of der doodstaar-
venswoar spouken zitten. 
Elke dag hebben wie t ter over as wie der 
laangs fietsen, mor elke dag blift t doar bie. 
Ain het opins n bult hoeswaark; n aander 
mout voetbalen en n daarde mout  noar 
joardag van zien opoe tou. 
Zulf zol k der best ais kieken willen, mor aig-
lieks bin k ook n beetje benaauwd. 
Dou pa guster vertellen dee dat t olle hoes 
over vattien doagen òfbroken worden zèl, 
omreden der worden doar  nije appartemen-
ten baauwd, vuilde ik mie blied, mor ook n 
beetje n benaauwde hukker. k Wil der, loofk, 
ankommend week toch nog even kieken 
goan. 
 
Nane van der Molen,   7-03-10 

Liestersmidse 

 

Gewoon n deurdeweekse dag, de vraauw 
was om boodschop en ik was in toene zitten 
goan mit n boukje, t was ja mien eerste ve-
kaansiedag. 
t Was aibels mooi weer, de zunne scheen 
en achter in toene bie de volière op de 
raand van t gras doar hebben wie zo’n 
schommelbankje stoan, mooi in schare van 
n vlinderstroek. 
Dai vlinderstroek ston volop in blui, van dij 
dikke paarse plumen zaten deraan en op dai 
dikke plumen zaten de wereld mooie vlin-
ders, paauwogen en koolwitjes, mor ook n 
sitrounvlinder en de grode en klaaine vos, n 
prachteg gezicht! 
Ik was zo in de weer mit aal dai prachtege 
natuur dat ik mien boukje al vergeten was. 
As je stil zitten bleven, den kwam der aal 
meer leven om joe tou. 
Op toenpad was n colonne mieghommels 
bezeg n dikke wurm te verslepen,  aindracht 
moakt macht zee mien voar altied en dat 
luiten dai klaaine baistjes eem dudelk zain. 
Mit man en macht wui de wurm versleept en 
werempel ze kregen t nog veurmekander 
ook. 
Wieder achter in toene was n grode bloum-
border. In loop van tied haren wie doar van 
allerhande vaste planten verzoameld en 
doar wazzen n haile bult zummerbluiers bie.  
Hortensia’s in t gruin en mit n geel raandje 
en mooie paarse bloumkes derin. Doar 
noast net n beetje op de houk staait n joeka. 
Der ston n bloumstengel mit mooie widde 
kelkjes van wel n meter hoog.  
Wieder noar links stonden wel vief verschil-
lende kleuren floxen, n poar hommels vlo-
gen as dikke helikopters van de aine noar 
de aandere bloum en deden zoch te goud 
aan de hunneg. 
En dìn aan de linkerkaande vlak bie de hege 
haar ik n poar klinkertjes liggen. Dai wazzen 
liggen bleven dou ik dat stroatje legd haar. 
Om dai klinkertjes tou lagen de wereld lege 
slakhoeskes, ik haar mie al wel ais oafvro-
agd woar dai wel nait allemoal weg komen 
wazzen.. 
Nou t antwoord wui mie aanlangd hor, n 
liester mooi broen op de rogge en licht ge-
spikkeld onder t lief kwam der aanvlogen. In 
zien snoavel haar hai n hoeskeslak, bie de 
klinkertjes dee hai de kop schaif en sluig mit 
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dat slakje tegen de klinkertjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dou schoot mie in ,t zin dat dat verschiensel 
in de volksmond n liestersmidse haitte.  
Doarbie gebroekt de liester n stain as aam-
beeld en slagt doar de slakjes op kepot. As t 
hoeske dìn stokkend is eet hai hom op en ligt 
der weer n leeg slakhoeske bie. Ik besloot 
dat dai staintjes der liggen bleven. 
n Koppel muskes schoot aigoal oet de hege,  
kwam eem loater weerom mit takjes en mos 
in de snoavel  en dook der weer in.  Dai bin-
nen vast aan t nuzzeln docht ik. k Zel t stee 
ais n beetje in de goaten holden, n nuske 
jonge vogeltjes is ja n aibels mooi gezicht. 
Ik mos denken aan mien bruier dai mit de 
caravan noar de zuudkust van Frankriek 
was. t Was der glìnne hait en hai zat klem 
maank aandere vekaansiegangers op n vol-
pakt strand. Ik mos der eem nait aan den-
ken, dìn zat ik toch laiver in mien toene.  
De hond (ie mouten waiten ik heb n haile 
grode bouvier) dee in ains de kop omhoog, 
keek noar de achterdeure en gromde wat. 
Hai haar t goud heurd, de vraauw was in tied 
weer thoes kommen. Eem loater kwam ze 
der al aanlopen, in loop weg haar ze twai 
koppen kovvie mitnomen en ze luit zoch 
noast mie op t schommelbankje valen. 
En zee: “Hest dien boukje al oet?” 
“Och”, zee ik, k heb der nog gain letter van 
lezen omreden dat ik t hartstikke drok haar 
mit om mie tou kieken.”  
Ze keek mie ais aan of ik misschain nait hail-
dal zuver was en zee: “Bist ducht mie echt 
aan vekaansie tou mien jong.” 
Ik gnivvelde wat en docht: “As doe nou 
rusteg zitten blifst en nait te veul kwedelst, 
dìn komst der vanzulf achter dat t gewoon in 
joen aigen toene misschain wel net zo mooi 
is as aan n Frans strand.” Ik nam n slok kov-
vie en begon zachtjes te schommeln. 
 
© Cor Uildriks 

 

HOND en zien SCHAAR 
 
(Noar n foabel  
van Aesopus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hond dij mit n dik stuk vlaais ien bek moartil 
over laip, zaag zien aigen schaar ien t wotter 
van  moar. Hai dochde dat t n aander hond 
was mit n stuk vlaais ien bek dat n moal zo 
groot was as zien aigen. 
Hai lait vlaais tou bek oet valen en besprong 
aander hond votdoadelk om hom meester te 
moaken van t dikkere stuk vlaais.  
Zodounde verloor e baaident. 
Dat wat e pebaaierde te griepen verdween 
ien t wotter omreden t was mor n schaar. 
 t Eerliekse stuk roakte hai kwiet omreden  
t dreef vot ien moar. 
 
Nane van der Molen 
12-01-10 
 
MIEN TOENE ? 
 
As liesters denken  
dat n schovvel is  
bedould om  
wurms boven de  
grond te kriegen 
en hòltdoeven  
hikhakken om  
de aarfschaaiden  
te verleggen, 
as muskes mie  
de bonen  
boven groaven,  
de kikkers  
liggen te   
zunneboaden   
bie de viever 
en koaters 
jaauwsternd  
tegen de heeg  
aan miegen, 
heb ik mien twievels  
over t koopkontrakt 
 
Henk de Weerd 
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Dik viefteg joar leden… Midwol-
le (Nijssiesoord) 
 
In “Duvekoater” (nummer 45, april 2010), 
dat prachtege blad van de Historische Verai-
nen in Gemainte Scheemde (dat nou gain 
gemainte Scheemde meer is…), staait van-
nijs n biedroage van Jan Pieter Koers over 
‘Nijssiesoord’. Der binnen belangwekkende 
archiefstokken opdoken oet olle gemainte 
Midwolle mit nijs over dij olle streek tussen 
Midwolle, Meerland en Winschoot. t Begun 
mit de’pioniers van 1820’ wordt schier be-
schreven, lu as Tiggelaar, Topelen, Oude-
kerk, bekende noamen, ook nou nog. Wo-
nen deden z’in n soort ‘plaggenhutten’, 
hoesnummers wazzen der dou nog nait 
doar. Törfsteken was n belangrieke bezeg-
haid, seizoenswaark. Konnen lu doarnoa 
noar Vraislaand, was t heutied. Aarbaiders 
binnen der zulf nait slim riek van worden, t 
geld ging noar Vraise beleggers. Wil je meer 
waiten, mout je t verhoal zulf mor lezen. 
(Kiek aans ook mor even op 
www.historiescheemda.nl).  
Dou wie in 1953 noar de Niesoordloane ver-
hoezen deden, wazzen we nog mit ons vaai-
ern: Pa, moeke, bruier Hemmo en ik. Mien 
olste bruier Henk was deure oet, mien zus-
ter Gepke ook. Mos ook wel, wazzen ja mor 
drij sloapkoamers in dij nije hoezen, en n 
vliering van bordketon… Kwam mien opa 
ook nog bie ons in, was k mien koamertje 
kwiet, mos k bie ollu op grode sloapkoamer 
sloapen. Tot 1957, dou ‘opa Drijbörg’ oet 
tied kwam, 80 joar old. Het t goud volholden, 
mit zien boerenaarbaid van vrouger, en zien 
Bechterev-rogge…Kreeg k mien koamertje 
weerom, kon k begun moaken mit t volplak-
ken van de muren en t plefon, mit foto’s van 
kerken en Conny Froboess…. 
Niesoordlaan 59, wat wait k doar nog van? 
En doar kommen ze, d’herinnerns, t wordt 
tied dat k de boudel ais beter organizaaier, 
mor ja, k heb ja nooit aan tiéd… Verhoalen 
over t hoes zulf en de toene (woarop onze 
hounderhok n stee kreeg en ik t verschil nait 
zag tussen jonge worrels en roet), over de 
noabers (Fokko Bamberg dij zo schaif op 
zien Kapteyn Mobylette zat…leren jaze 
aan…), t speulen op stroat, op voetbalveld, 
op t laand (dammen baauwen in sloten, 
wazzen boeren nait bliede mit). Landjeknol-
len schoonvrieven en opkaauwen, net as 

zuringstengels; droaker oploaten, braifkes 
omhoog sturen bie boontjetaauw laangs… 
Juchtern mit jonges en wichter op stoppel-
laand maank hokken mit waaite en rogge, 
verstoppertje speulen, verkerentjederij…. 
Veur moeke n poar moal in weke vlèzzen 
melk hoalen ‘van de boer’, bie Lammert Ko-
ning, achter op t veen, woar nou t wotter van 
Blauwestad gobbelt. Hikhakkerij mit over-
buurman Hemmo Tiggeloar over d’balen dij 
op zien laand schopt wörren, mit Lammert 
Diekhoes (mit wel je gain drokte kriegen 
konnen) over t vuurtje branden, dou pa en 
moeke op vezide wazzen… Zain hou katten 
jongen kregen, en waiten dat ze nait apmoal 
blieven konden, dat der gounent verzopen 
wuiren…. Kat dij bie Tuun in schure n nust 
moakt haar, doar jongen kreeg en dou in 
onze aigen schure opsloten zat, nait noar 
d’jongen toukon… Kwam ze loater doch nog 
aanslepen mit haalfdode jonkies... Lopens 
noar legere schoule, dou nog aan aner 
kaande van t dörp, sikkom bie t Midwolmer 
bos. En runnend weerom noar hoes, bakker 
Louwtje Nieuwenhuis was der voak net 
west, stoete was nog waarm. Dikke kappe 
derof, botter derop (nee gain roombotter…) 
en hup, noar t voetbalveld (en oetkieken dat 
Mans Loer je nait zag).  
En aaltied mor weer pebaaier k ‘orde in de 
chaos’ te kriegen, wil k mien onthold op-
schonen. Laauw loene, t blift oetkieken, je 
binnen zo de weg kwiet, net as dou, laank 
leden, in dat hail olle Nijssiesoord, van dij 
törfstekers… 
 
Jan Blaauw 
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De dood van Vera R. – deel 2 
Schriever: Jan Huttinga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ester haar aantaikenblok kloar. Der ston aal 
genog opmaggeld. 
Vraauw Stallinga begon. 
‘Heur noam is Vera Reker. Ze waarkt hier al 
tieds tieden. En ze is ain van de besten dij 
wie hebben. Gedegen, goud veur de òldjes. 
n Gezellege collegoa. Ik wait niks verve-
lends over heur te zeggen. Ik wol dat ze aal-
moal zo waren. Nou binnen de maisten dat 
ook wel, omreden dat we de hoogste veur-
woarden stellen aan t personeel. Ze worden 
aalmoal screend en ze mouten van onbe-
sproken gedrag wezen. En ze mouten 
hoogkwalificeerd wezen. Dit is nait zo mor n 
seniorenresort!!!’ 
Dat haar Dubbeldam aal laank schoten. Ze 
zaten hier op stoulen, dij haar op t buro bie 
heur de hoogste chef nog nait. 
Stallinga ston op en luip noar n kaast. Ze 
trok n loa open en hoalde der n blaauwe 
map oet. 
Ze legde de map deel veur Ester Edens. Dij 
dee hom open en keek op heur bloc. 
Ze muik n krabbeltje en sluig de map weer 
dicht. 
‘De map gaait mit en dij krieg je zo snel as 
meugelk is weerom.’ 
Ester wilde gain weerwoord. Stallinga knik-
te. 
‘Nog n keer mevraauw. Wat is er zo bizun-
der aan Vera Reker? Woarom mos ze 
dood? En woarom hier op t waark? Bedenk 
wat. Denk noa. Patienten, dij ontevreden 
waren over heur. Collegoa’s dij wrokkeg 
binnen op heur. Heur nekwaarvels binnen 
broken en we kinnen aannemen, dat dat nait 
kommen is omdat ze oetgleden of vaaln of 
wat den ook is. Veureerst goa ik der van 
oet, dat ze om t leven brocht is.’ 

Hai zweeg. Alles ston eefkes stil leek t wel. 
De vraauw tegenover hom, keek hom roa-
deloos aan. 
‘Ik wait t nait. Ik wait t nait!’ Ze trok heur 
scholders op en begon te schraiwen. 
Ester keek noar heur collegoa en schudde 
wat mit kop. Dubbeldam haar gain idee 
woar dat nou weer over ging. 
‘Mag ik van joe n liest mit noamen van elk 
dij hier waarkt? Volledege krachten, part-
timers, wat nait aal. Van directie tot aan 
toenman. 
‘Ach, Kootje het t nait doan, dat is ja zoon 
laive jong’, snifte Stallinga. 
‘Nee, dat snap ik ook wel, mor bie wieze van 
spreken.’ 
‘En wil ik ook groag n liest van bewoners zo 
as ze der nou wonen. En van gounent dij tot 
twij, drij joar leden oet tied kommen binnen.’ 
De vraauw nikkopte stom. 
‘Der is veurvast ook n wachtliest veur dizze 
instellen, is nait?’ 
Weer nikkopte de vraauw, mor deur dit leste 
kwam ze weer wat bie. 
‘Instellen, hou kom je der bie, Wie stellen de 
hoogste eisen……’ 
Dubbeldam ston op en wuifde heur woorden 
vot. Hai was hier kloar mit dizze juvver. 
 
Hai ston bie de balie en keek noar t beeld-
schaarm.  
Ook hier was alles hekje perfekje. 
Potloden en aander schrieverij netjes in bak-
jes. n Tillefoon, dij votdoalek meerdere lie-
nen haar. Wat papierderij in bakjes. Hier 
wuir e nait veul lozer van. Der lag n disc 
veur n mini-discspeulder middenmaank de 
paperclips en plakbaand. Hai dee de loa 
open onner t buroblad en zag niks bizun-
ders. Achterin de loade lag n deusje. Doar 
haren ook disc’s in zeten veur zo’n 
discspeulder. Hai keek in t kastje links en 
keek in t kastje rechts. Papieren en nog ais 
papieren. Verbandtrommel, tillefoonbouken.  
n Bak mit sleudels. Hai tikte op t toetsen-
bred en t beeldschaarm sprong bie. Op t 
schaarm zag e de agenda. Hier en doar 
stonnen wat òfsproaken veur de dagdainst. 
Dokter zol om vieftien honderd uur bie me-
neer Braaksma wezen. Om zeuven uur was 
der n vergoadern van de bewoners mit 
kovvie en gebak. 
Dubbeldam draaide zuk om en keek links en 
rechts gaang in. Hier kon je joen leste doa-
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gen wel deurbrengen. t Zag der prachteg 
oet. Alles t duurste van duurste. In de gaang 
stonden chesterfield baanken. De gerdienen 
kosten n vermogen. Overaal zwoar parket 
op de vlouer. Der ging n deur open en n 
vraauw op leeftied stapte de gaang in. 
Ze druig n mantelpak en haar t hoar op zol-
der. Ze was zunder leeftied. Heur gezicht 
was hail licht opmoakt en de zunnebril dij in 
heur grieze hoar boven op kop stond, haar 
meer kost den Dubbeldam bedenken kon. 
Bliksem, docht Dubbeldam, ze is den wel op 
leeftied, mor ze het schiere bainen. Dit was 
vrouger n elegante, mooie vraauw west. Dat 
was ze nog, docht e der vot achteraan. Ze 
druig n golden ketten en aan heur vingers 
zat ook nog genog gold. 
Dubbeldam ston doar en keek noar heur. Ze 
luip op hom tou en ze knikte hoogverheven. 
‘Dag jongeman’, zee ze mit n krachtege 
stem. Veur dat e der op verdocht was, was 
ze oet zicht verdwenen. Hai dee n voam 
noar t grode roam en zag dat ze in rode 
BMW stapte. Ze luit de motor eefkes goud 
gieren en reed weg ofdat ze aan de Tulpen-
ralley mitdee. 
 
Dubbeldam zat achter zien buro en keek 
noar muur.  
Hai keek noar n vlek en verbeeldde zuk dat t 
aigenlek n vlinder was. Ester Edens keek 
noar heur maggels. 
‘Ik snap der niks van as t der op aankomt’, 
zee ze mit n daipe zucht. 
Ze keek noar t schaarm en begon dou as n 
gek te rabbeln op t toetsenbred. 
Dubbeldam keek van vlinder noar zien colle-
goa. Ze was mooi, vond e. Hai haar t dou 
indertied goud vergraimd mit heur. Domme 
kou, dat e was. 
Hai keek deur de personeelsliest van t gol-
den kestailtje en wuir der nait veul wiezer 
van. Vera Reker waarkte der t laangst 
soamen mit Diena Stallinga en de directeur, 
dij nou in Vietnam was. 
‘Is dat verdacht, dat aine in Vietnam zit?’ 
‘Slim verdacht, docht ik zo. Ik denk dat wie 
onze doader hebben. Arresteren dij kerel. 
Het e n koale kop? Den votdoalek arreste-
ren mit  Diekstroa zien team van stoere 
macho’s!!!’ 
Ester keek nait aains op van t schaarm. 
Dubbeldam luip liest nog ais deur. t  Zee 
hom aalmoal niks. Noamen waren in 

computer stopt en der was niks oetkommen. 
Elk dij waarkte bie de “Olderman State”, 
haar nog zulfs nait zunder licht reden in t 
duuster. 
Ester gaf n ram op n knop. Printer begon te 
rabbeln en ze bukte om t pepier op te pak-
ken.  Dubbeldam keek weer noar de vlinder, 
omreden dat e nait in de bloes kieken wol. 
Doar wuir e zenuwachteg van. 
Ester glimlachte en bekeek de liest. Dou 
dee ze hail vilain t  ain noa leste knoopje 
van heur bloes weer vast. 
‘Aalmoal ingenieur. Directeur. Piloot. 
Manager. Politicus. Wat nait aal. Aandailen 
of n bult geld in de knip. Niks op aan te 
maarken. Nederland mout groots wezen op 
dit soort minsen. Ze speulen tennis, bridgen 
wat of lopen achter n rollator. Gounent goan 
nog ais op n “cruise”. Aalmoal minsen woar 
dast n hekel aan hest.’ 
Dubbeldam vertrok gain spier. 
‘Toch ligt der ain van de 
‘hooggekwalificeerde medewerkers’ 
staindood in keuken. Nou doe weer.’ 
Ester haar der gain weerwoord op. 
‘Wie lopen ze nog ais deur. Baaide liesten. 
En wie vroagen Vos, ofdat dij ook ais kieken 
wil. Dij woont hier aal zo laank in dizze 
streken, messchains wait hai road.’ 
n Uur loater waren ze der deur en gingen 
kovvie drinken. Ze waren gain spier 
opschoten en Vos konden ze nait vinden. 
 
(wordt vervolgd) 
 
 

 
n Inwoner van Ganzediek 
Dochde: ik neem mor ais de wiek, 
En goa mien kwinde verkopen. 
Mor noa ale kemotie om te slopen, 
Rekent hai zok nou schatriek. 
 
Trijnko Pelgrim 
 
 

 
 
n Vedde zwien oet Faarmsum, 
Wol wonen op stand in Woltersum. 
Op n nommerdag gong hai aan de loop, 
Mor wuir vongen en weg was zien hoop. 
Nou hangt hai bie n slachter in Loppersum. 
 

Trijnko Pelgrim      
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Alles mit moate 
 
 
 
 
 
 
Wel in zien jonkhaid gain schulden het, zel 
bie older vervast gain plunnen hebben, zee 
mien voader zoaleger aaltied. Man wis woar 
e over pruit. As jongkerel het e bie zien 
traauwen t spul van zien ol heer overno-
men. Mit kunst en nog meer vlaigwaark wis 
e kop boven wotter te holden. 
As zien olden hom nait wat in muit komen 
wazzen, haar e t aans nait red. In zien vat-
tegste levensjoar haar e zoaken nuver op 
odder. Nait dat e riek was, mor lutje ploatse 
was zien wetteg en onvervrömboar aigen-
dom. Haar zien oetsproak zo woarmoakt. 
k Denk dat kinder tegenswoardeg wel wat 
aal te makkelk mit dizze oetsproak omgoan. 
Steken haals bie toeren zodoaneg in strop-
pe, dat ze heur sikkom aan heur jacht noar 
riekdom of welvoart ophangen. 
t Oog zugt ja aaltied van zoch of, nooit noar 
zoch tou. Aandermans gras, hoes, woagen, 
boan of vraauw en kinder…… Krek of ze 
der veureerst nait veur ezeln en spoaren 
mossen. Nait elk is veur t gelok geboren en 
zulvervloot meert nait rad aan. Ok honderd-
doezend, of beder n miljoen gaait mainste 
deuren veurbie. 
Zie kregen indertied n pongel geld van 
spoarbaank, paartieds nog meer as neudeg 
was, mor vergaten doarbie, dat der ok wel n 
moal slimmere tieden komen konnen. Noa 
leste kripsie zitten n bult lu mit haanden in t 
hoar, wollen dat meschain dommegeern 
oetrieten as t heur helpen kön. 
Hoes mit t golden dak ruiken ze aan stroat-
stainen nait meer kwiet. Schulden rezen 
pane oet. t Huwlek göng noar de barre-
biesies. Baank mos boudel aan koop bren-
gen. Doar hölp mainsten gain: “Dubbeltje op 
z’n kant”, of “uitstel van executie aan!” Kerel 
nog aan tou, wat n ellèn!  
t Taimke van mien voader mag doezendmo-
al woar wezen, mor ok hierzoot geldt : “ Al-
les mit moate! ” en doarmit bedoul k nait 
snieder dij t aanszins broekde en t wief mit 
ellestok om liek sluig. 

 

aaltied  - altijd 
aanszins  - anders,   
     andezins 
 barrebiesies - filistijnen,  
                                   haaien, knoppen 
 bie toeren  - soms 
  boudel  - spul 
  ellèn   - ellende 
  ellestok  - meetlint 
  ezeln   - hard  
      werken 
  ja   - immers  

  jonkhaid  - jeugd 
  kripsie  - crisis,  
                            ellende,  

              moeilijkheid 
  n bult   - een hoop,  

     veel 
  n pongel  - een hoop,  

     een zak 
  op odder  - in orde,  

     voorelkaar 
  paartieds  - misschien,  

     soms 
  plunnen  - bezit,  

     spullen 
  sikkom  - bijna 
  slim   - slecht 
  snieder  -        kleermaker 
  taimke  - gezegde 
  veureerst  - eerder 
  zulver  - zilver 
 
1 april 2010    
Roel Sanders van t Knoal 
 
 
 

Neuten Schaiten = Riestern 
 

Op zoaterdag 24 april 2010 was t groot feest 
ien t Nederlands Openluchtmuseum ien de 
Grunneger houk bie kapschuur achter boer-
derij van Beerta. 
Old-Grunnegers oet t haile laand en vrijwille-
gers van de Stichting ’t Grunneger Bouk ha-
ren zuk hier vanòf ’s mörgens 11.00 uur ver-
zoameld veur t Landelk Kampioenschop 
“Neutenschaiten”  
“Neutenschaiten” ofwel “riestern” wordt nog 
altied rond Poaske speuld bie ale Grunne-
ger Verainens ien t laand.  
t Is ain van de onderdailen van de Grunne-
ger cultuur dij hoog ien t voandel staait bie 



 22 

de Grunneger verainens.  
De kampioenen van elke verainen speulen 
din elk joar, op de Grunneger Dag veur de 
verainens, veur hun verainen om de wizzel-
beker dij doarveur beschikboar is. 
t Kampioenschop wordt al holden sunt 1994. 
Dit joar kwam de wizzelbeker weer trecht 
bie de Grunneger Verainen “Gruno” ien 
Arnhem tot grode vreugde van hun ere-
veurzitter Hans Rozema. Zai haren wizzel-
beker al n keer of wat eerder wonnen, mor 
verleden joar was G. & O. Utrecht hun de 
boas. 
Veul bezuikers van t Nederlands Openlucht-
museum laipen diz’ keer richten boerderij 
van Beerta, woar de Grunneger vlaggen 
wapperden, om doar t spul te  
volgen. 
Noa ofloop van t Kampioenschop kregen ale 
bezuikers van t museum kaans om dit olle 
Grunneger spul te speulen. 
Wazzen Ie doar touvalleg dij dag ook aan-
wezeg en wiln Ie wel voaker d’aigen ver-
traauwde Grunneger cultuur mitmoaken, din 
ken dat bie ain van de Grunneger Verainens 
ien t laand. 
Veur noadere ienformoatie, adres en/of e-
mailadres van n verainen bie joe ien de 
buurt ken je terecht bie Sien Berghout-
Thöne, tel. 024-3785719 of e-mail: 
sien.berghout@upcmail.nl  

 
 
Der wer volop gooid mit de koegel woarbie 

vanzulf veul neuten sneuvelden. 
Grunneger vlag hing der noatuurlek bie en 

ook haren n poar vraauwlu  
t Grunneger kostuum aan. 

 
 

 
n Stoned Koater? 
 

Hol doe dien kop ais!’ 
zee d’eend tegen 
n rooie koater…. 
 
‘Wat plaast nou: 
ik ben de pope!’ 
‘Volgens mie hest doe n koater 
of… staaist stiefoet van de dope!’ 
 
Klaas van Zonneveld  
Scheemde 
 

 
 
As je goie woar willen, köst dat geld! 
 

n  Woarhaid as n kou…… 
 
woar woar geldt veur woar…… 
geldt geld veur woar!! 
 
Klaas van Zonneveld, Scheemde 
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n haaibaai van n opoe…. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opoe Tjaddens, n tachtegplusser oet Kloos-
terholt, haar net weer n joar heur riebewies 
verlengd kregen. t Joar derveur was heur 
man overleden en omdat e n schiere levens-
verzekern haar, kon zai zok verploatsen in n 
spiksplinternije Ford Mondeo. n Roeme 
vaardeurs, mit n grode kovver, woaras je 
veul in kwiet konden. 
Dou heur man nog leefde, haren ze genogt 
aan n Golfke zee e, waitend dat moeke 
geern mit t knipke rammeln mog en maist-
tieds meer mitnam as ze neudeg haar….. 
Zai mos zok aait inholden omdat t autoochie 
nait veul baargroemte haar. Joa, en wat dou 
je den as je endelk allaind boas bennen en t 
geld der wel veur is….? 
Op n zotterdag stoof ze deur de dreven on-
derwegens noar Leer in Duutsland. t Was 
zogehaiten n laange zotterdag en dìn kin je 
bie d’overburen ook noa de middag nog 
trechte. Gang zat der goud in. Zoveul te 
vrouger in Leer, zoveul te beter. Winkels zat 
om der weer ais goud tegenaan te goan…. 
In Bennewol op Rederweg, woaras je zeum-
teg maggen, was t roak! t Zel toch weer nait 
zo wezen he, schrok ze dou ze in achteroet-
kiekspaigel keek. n Gruine Volvo zat al n 
zetje achter heur en zai wos, dat plietsie 
voak in dat soort auto’s snelhaidscontroles 
huil. 
Joa, verdorie: n stoptaiken! Auto mos op t 
parkeerploatse en n lutje Blaauwhemke be-
duudde dat ze deure open doun mos. 
“Mevrouw, Uw rijbewijs graag”, zee e vrun-
delk.  
“Heb k nait, ook nog nooit had” 
“Oh?  Mag ik dan Uw kentekenbewijs?” 
“Heb k ook nait! k Heb dizze auto net stolen. 
Aigenoar ligt achter in kovver, kiek moar 
ais……”  
t Lutje plietsiemannechie schrok nuver. Zien 
hazzens kon je kroaken heurn. 
Geen rijbewijs, geen kenteken en een man 

in de koffer….? 
Hier is meer aan de hand! En hai vruig via 
zien mobilefoon om assistentie. 
Binnen n mum van tied haar t olske vief 
auto’s van de Hermandad om zok tou en 
zag ze dat drij van de acht agenten een re-
volver in d’haand haren! 
Ditmoal was t n boom van n kerel dij heur 
vruig: 
“Mevrouw Uw rijbewijs!” 
Laank nait zo vrundelk as zien lutje kame- 
road…. 
“Joa heur, asjeblieft” was heur antwoord. 
“Enne…. Heeft U misschien ook Uw kente-
kenbewijs?” 
“Joa, mor noatuurlek”, zee ze en langde ook 
dat pepiertje tou. 
“U bent de mevrouw Tjaddens, die op beide 
papieren vermeld staat?” 
“Inderdoad, ie kennen goud lezen!” 
“Wat zegt U?” vroeg de reus, dij kennelk nait 
oet dizze regionen oafkomsteg was. 
“Loat moar”, schrok ze. 
“Mag ik nog even in de koffer kijken?” 
“Moar gerust heur, k heb veur gainaine ge-
haimen” kraaide ze vannijs. 
Noadat e zok dervan verzekerd haar, dat 
der gain kerel in lag, vruig e: 
“Hoe kan het, mevrouw, dat mijn collega 
vertelt dat U geen rijbewijs heeft en 
geen kenteken en…. geen  e….?” 
“Dat wait ik nait, dat mout je hom zulf vroa-
gen..Hai zel wel wat in ware wezen? 
Straks zegde ook nog da k te haard reden 
heb vast?” 
“Mevrouw, U kunt gaan. Sorry voor het mis-
verstand en een goede reis verder!” 
“Dank je, t zel wel lukken”, mompelde t ols-
ke en mit n grode grijns op heur gezichte 
trapte ze t gaspedoal weer in. 
“Honderd Euro verdaind!” zee ze bie zok-
zulf. “Dizze dag kin nait meer stok!” 
Onderwegens n ploatje van André Rieu in 
de ceedeespeuler frommelnd ging ze 
haard mitzingend de grup over. Op noar 
Leer! 
 
Klaas van Zonneveld  
Scheemde 
 
3e pries bie Schriefwedstried in gemainte 
Scheemde 
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Geert Moatjes – d’Olle Weg 
 
 
 
 
 
 
 

 
Harmke op oaventuur! 
 
 
Geert Moatjes het zuk even terugtrokken op 
e WC, dat moet kunnen, of en toe. Geert is 
vervroegd op pensioen, hij is ok wat vroeg 
old, mor verder is t n doodgoie man, die be-
langstelling het veur elkenien en of en toe n 
bosschop gijt doen veur zien vrouw, Haarm-
ke. Beschuut en kees bennen zien speciali-
teiten… Geert het joarenlaank bij d’overheid 
diend, mor hij kreeg t noar boven slijmen en 
t noar beneden trappen niet zo onner de 
knij. Vervroegd uuttreden. Geert viendt t 
best. Vervelen is der niet bij. Butendien ben-
nen der ien en buten Nederland aal meer 
problemen woar j’aan de keukentoavel over 
noadenken kunnen, as je der tied veur heb-
ben. 
“Geert! Geert! Woar zit jim nou toch? 
Geert!!!” 
Geert holdt zuk even muusstil. Heurt e doar 
wat? Zien vrouw was nog niet op, Haarmke 
haar slecht sloapen en haar tegen m zeid 
dat ze nog even liggen bleef. En Haarmke 
wis donders goed wat ze wel of niet wilde, 
doar kon Geert niet tegenop. Hij was trap-
pen ofsukkeld en haar veur zukzelf even n 
kop thee zet.  
“Gééééérrtt!!” 
Nou heurt hij Haarmke te keer goan. Haarm-
ke, woar e al meer as veerteg joar met 
trouwd is. Ze kunnen met mekoar lezen en 
schrieven, mor doen dat voak hikhakkend 
en dat wordt nog wel ies vrumd bekeken 
deur betrekkelke butenstoanders. Haarmke 
is t type van “Gien woorden, mor doaden”, 
Feyenoord is heur twijde kluppie, noa Grun-
nen… Ze holdt t huus schoon, n tien met n 
grivvel, pruddelt voak wat, meer uut ge-
woonte as van harte, mient t niet zo kwoad. 
Geert moakt zien stuutsiekoren boksem 
vast, trekt nog even aan e boord en gijt dan 
noar e gang. As e al bienoa de deur dichtdo-

an het, denkt e aan t deurtrekken, kan e mor 
beter niet vergeten… Hij heurt wat gestom-
mel boven, gijt de trappen op en kiekt om t 
hoekje ien e grode sloapkoamer. Doar zit 
zien vraauw, op e raand van t bed, elbogen 
op e knibbels, kop ien e hannen, t hoar ien e 
ruden… 
“Woar is de brand?” Votdoadelk het Geert 
ien e goaten dat e niet perberen moet om 
grappeg te wezen. Met n ruk komt de kop 
van zien vrouw omhoog, ze kikt m verniete-
gend aan.  
“Woar zat jim doch aal die tied? Kirrels… as 
je ze neudeg hebben, bennen ze nargens-
woar.. Bah!” 
“Ho, ho, k mos even n bosschop doen op t 
huuske, dat het zien tied neudeg. En hier 
ben k nou ja…” 
“Joa, nou t te loat is, nou huuft t niet meer. 
Aaltied t zulfde, aaltied achter de meet, k 
heb t allerbenauwdst had, man! k Heb t zwit 
nog veur e kop! Wat n oaventuur!” 
Geert knippert even met e ogen, schoert 
zien wenkbrauwen, kikt zien vrouw ongeleu-
veg aan. Ze voart vannijs uut, doet der nog 
n fikse schep bovenop. Noemt m n ongeleu-
vege Thomas, die vanzulf niet iens ien e 
goaten het dat der wel ies wat met zien 
vrouw gebeurd wezen kan. 
 “Joa, mor…” 
“Joa, mor… Joa, mor… n Verstandeg woord 
komt der niet uut… Joa, mor…”  
Harmke snikt even, en veur alle wizzegheid 
nog mor ies. Met n stem woarien d’angst 
nog noatrilt, vertelt ze dat t niet veul scheeld 
haar of ze was der niet meer west… Harm-
ke loat zuk met n dramoatische bewegen 
achterover op t kuzzen valen en stoart met 
ogen as theeschuddeltjes noar t plefon. 
Even kiekt ze schuun opzij ien e richting van 
Geert die niet hielemoal wiet wat e deraan 
het. Hij krabt mor ies achter t oor, kuggelt 
wat, pakt zien buusdoek. Dan vragt e:  
“Vermoord? Hier ien ons eigen huus, op e 
sloapkoamer? En wel wilde dat dan wel? 
Woar is dij…” 
Harmke swiept omhoog en hoalt weer die 
bliksemende uutkiek veur de dag. Ze priemt 
heur ogen ien dij van heur man, snikt nog n 
moal en perbeert dan heur verhoal te vertel-
len. Haarmke het gevuul veur dramatiek, 
hoe kun je Geert ok aans wat aan t verstand 
peutern… :  
”Jim begript der ja hielendal niks van!”  
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Ze zegt dat ze op e terugreis was van Nijziel 
noar Noordhörn, noar huus, binnendeur 
over d’Olle Weg, bij ‘De Gouden Leeuw’ 
laangs… Dat was de bedoeling temen-
nent…Ien Nijziel woonde vroeger n over-, 
overtaande van heur grootvoaders overo-
poe, aan t begun van de Hoofdstroat, 
rechts, bij t wotter. n Groot, ollerwets huus 
met n hoge stoep en n deftege veurdeur met 
kleine roamkes en iezern spielen. En n 
deurklopper die je achter ien e tuun nog 
heuren, ok al bennen je oren op heur retour. 
t Huus is nou van n achternicht, die slechter 
lopt as dat ze revelt. Geert kan doar min te-
gen, mor Harmke trekt zuk der niks van aan. 
Ze gijt der ienmoal ien e week noar toe, n 
moaltje eten hènbrengen. Toen ze dizze reis 
net op t haalfscheid was, ien t open veld, 
kwammen der ienies vanachter n boske twij 
seldoaten op heur of, met van die laange 
stoaken, pieken met n schaarpe punt, en die 
punt staken ze veuruut. Haarmke veralte-
reerde zuk sikkom dood!  
“wat n vrezelk gezicht haar die ene, brrr!!”  
Ze vertelt omstandeg dat die vrumde fegu-
ren begonnen te schruwen, mor dat ze der 
niks van begreep, t kon wel Spoans west 
hebben! Haarmke dacht dat t iets as ‘Bibo’ 
was, en “Verdugo’ … Nou, dat Bibo kon ze 
nog thuusbrengen, die feguren wollen wat te 
lezen hebben, mor dat ‘Verdugo’…. “t Zal 
wel n vluuk west hebben, zo zagen ze der 
wel uut! Ze kon der niet zo mor laangs, dat 
haar ze wel deur! 
“ Joa, mor…” 
“ Hol nou mor ies op met dat ‘joa, mor…’ dat 
wieten we nou wel. Haar mij mor holpen, 
mor nee e… Woar was mien man toen ik 
met e dood bedreigd wer? n Bosschop 
doen, op t huuske..  En doar stijt e nou! 
Geert, de Geweldege!” 
“Joa, mor… nou bist hier ja, op e sloapko-
amer, en…” 
Haarmke loat m niet uutproaten. Met n tril-
lende stem vertelt ze dat t niet veul scheeld 
haar, of ze haar t niet noavertellen kund. Die 
iene met die vliemscharpe piek, die zette 
heur dat ding op e borst en rrrtttsss, ien ién 
moal heur kleren kepot, van boven noar be-
neden… Ston ze doar hoast ien heur 
blootje, t was mor goed dat ze vanmörgen n 
schone BH uut e kast pakt haar… Ze kon 
niet aans as met beide hannen heur kleed 
en jas bij de polten vastholden… En toen 

begon die aandere ien heur rug te porren, 
ze mos mét noar t hoofdkwartier, ien e meu-
len van Noordhörn. Poeh, dat was n end 
ploetern deur de bragel… Kwammen ze 
doar ien t dörp, zag ze nog meer van dij kir-
rels rondsjouwen. Ien van die lu ston op 
wacht bij de deur, die hiel heur tegen. En 
toen begonnen ze met mekoar te smoezen 
en hup, deur open, gingen ze noar binnen. 
En zij mor aaldeur heur kleren steveg vast-
holden, de ienkiek was ja al onnuur… Even 
rondkieken was der ok niet bij… Ze zag wel 
dat der iene gevangen nomen was, ze docht 
even dat t Geert zien kammeroad Harm 
Proatjeboksem was…” 
“Haarm Wommels? Nee, dat kan niet, die zit 
ien…” 
… mor ze kon t niet niet goed zien, t was 
doar wat duuster. Toen ze t even beter zien 
wol, begon die iene met dat vrezelke gezicht 
votdoadelk te brullen, net zo’n ieselke beer 
ien e dierentuun… brrr! Ston doar n soort 
hoofdman, n admiroal of zukswat… 
“n Admiroal?”zegt Geert, “dat kan niet. Die 
heb je bij mien wieten allenneg mor op t 
wotter..” 
“Och man, wat kan mij dat nou schelen wat 
veur ien t was, veur mijn part kaptein-
generoal-keuning… En vaal me niet kon-
stant ien e rede! Och heden, wat n toe-
stand…” 
En weer werden d’emoties Harmke even te 
machteg, zakdoek der vannijs bij. Ze waren 
weer tegen heur aan t proaten goan, hiel 
langzoam: “Ver….doe….go”.. Nou ja, wat 
“ver” is, dat konnen ze heur wel vroagen, 
dat wiet ze wel. Ze dee aans niks as hefteg 
knikken…. En toen dat “doe..” Toen dacht 
ze dat ze heúr bedoelen deden… Ze haar 
mor weer hefteg met e kop hènneweer be-
wogen… En toen ze “go” zeiden met n vroa-
gende blik, nou, toen begreep ze dat as 
“goa der mor vandeur…” Ze haar zuk om-
draaid en wol zo de meulen uut lopen, 
mor….. En weer was t even mis, kwamen 
der schiere troanen teveurschien, Geert 
pakde zien rooie buusdoek derbij, mor doar 
keek zien vrouw met ofgriezen noar. 
“Bah! Vot dermet!”  
“Joa mor, ik wil… 
Nou, dat der vandeur goan, dat was der niet 
bij west! Bliksemsnel ston die seldoat met 
zien piek tussen heur en de deur ien, en 
smereg kieken dat e dee, ongeleuflek. En 
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toen zol e heur met zo’n laange speer deur-
boren en die aander die hiel heur vast bij 
heur kepotte jas… Ston ze ienies ien heur 
BH veur dij Spoanse aanvoerder, n dikke 
vette grijns op zien snoet, hij slikde zuk al 
om zien mond… En wat t slimste was? Der 
stonnen ienies aalmoal anere seldoaten om 
hèn en die haren aalmoal t zulfde gezicht as 
heur Geert…. Mor ze staken gien poot uut 
om heur te helpen!  
Nou, toen was ze me doar doch goan gil-
pen! Ze konnen heur wel ien Nijzielster 
schans heuren, wis en vast! En zij mor den-
ken: Woarom helpt Geert mij nou niet, woa-
rom doet e nou niks? Mor aal wel der kwam, 
gién Geert… Kirrels!  
”En…?” 
“Nou, niks en…”  Ze was wakker worden op 
heur Ikealedikant, kléddernat.. Wat n toe-
stand! Dat dee heur denken aan dat verske 
van Wiea Buze: ‘Woar is de man…’ En woar 
is e? Op e WC….” 
 
Geert zegt even niks meer, pakt n schone 
handdoek uut e kast en geft heur dij. Dan 
sloft e trappen of, schenkt n grode mok vol 
thee ien en gijt der met noar boven. Even 
oarzelt e, mor dan gijt e noast heur zitten, 
op e raand van t bed. Hij pakt heur haand, 
holdt heur de mok thee veur. Haarmke nemt 
n slok, kikt hom aan, leit heur kop op zien 
scholder.  
 
Bé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Oorlogstied 
 
In dizze tied van vree en vrede 
is d’oorlog vannijs op batterij. 
Zingt zanger mit brok in keel 
dat gain hond levend votkwam. 
 
k Heur n stentorstem de stried 
aangoan mit t onbegriepelke 
van vief swaarde joaren, inpakt 
in vroagtaikens en nije oetgoaven. 
 
In tied valen vlaigtugen tou locht 
oet, goan zulfmoordenoars aigen 
en anermans dood tegemuide, 
binnen verkaizens verneukerij. 
 
En wie mit eernse gezichten, wie 
mainen t ja, mekoar stilzwiegend 
aankieken, op achtergrond vlage 
en volkslaid: ‘Dát nooit weer!’ 
 
Jan Blaauw 


