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Denken..... 
 
Sums denk ik: 
as elk zo docht 
as ik denk..... 
Zol t leven 
veul beter wezen. 
Den was t goud! 
 
Mor as ik zai, 
hou blied 
dij aander is 
mit zien denken, 
Den denk ik nait 
dat dat zo mout..... 
 
Klaas van Zonneveld 
 
 

 

 
 
 
De roup noar Moeke, 
 
dij altied veur die kloar staait 
en die zo kent, deur en deur 
óveral wel weer road op wait 
zo’n Moeke, doar gaaist gewoon veur! 
 
ze ropt die smörgens wakker 
asmis wel vaar, vief moal 
begunt veur die den ainmoal t gejakker 
prat ze die tou in ‘Moekes toal’, 
 
zai dut brood smeren, berre opmoaken 
en k wait nait wát aal meer 
zo blifst den ook onder Moekes rokken 
en bie heur in de leer, 
 
zo legt ze die de klaaier kloar 
dut veur die wasken en strieken 
den is het toch ook nait roar 
as ze even n moal noa die dut kieken, 
 
want zunder moudwillen dut ze op die letten 
en hold ze zó n oogje in t zaail 
t is, dat ze der gain doukjes omwindt 
mor veur die dut ze hail wat aan zied zetten 
en krigst zéker aan laifde dien dail 
want of bist ok viefteg, blifst heur kind! 
 
Harbert Schutte 

n Dreumerd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

k Heb n midlifecrisis. Dat zeggen mien vrun-
den. t Zel wel. Mor woarom mout elkenain 
doar zo om laggen? ‘Ach jong, dat waait 
vanzulf veurbie’, zegt mien voader asòf twij 
doagen in bèrre mit n waarme kruuk mie der 
van òfhelpen gaait.  
De kerels op t waark ploagen mie der mit. 
‘Wie begriepen t wel’, zeggen ze. ‘Veurdat je 
de kiste ingoan nog ainmoal n roeskevoeske 
snorren, n dure BMW in mot rieden, n kur-
zus schildern in Fraankriek en doar juchtern 
mit elks dij zunder klaaier veur dien schil-
derskwaste staait. En din terogge noar de 
vraauw. Mooi n haalf joar omdoameln veur-
dat de rekens en t waark die vannijs bie de 
strödde griepen.’ 
Mor k wil nait recht n haalf joar omdoameln. 
Ik wil t echte leven. Vaarentwinteg uur op n 
dag, drijhonderdviefensesteg doagen in t 
joar. De rest van mien bestoan! 
‘De midlifecrisis bestaait nait,’ zegt mien zie-
leknieper dij k mit mien twievels schele kop-
zere bezörg. Zugst t wel. Mien vrunden zain 
n spook. ‘Dadde wat minsen n midlifecrisis 
nuimen, is n aaldoags mement in n leven 
woar ales bie nander komt en je joezulf de 
vroage stellen, welke kaande t op mout,’ 
zegt ze. 
Geliek het ze. k Wait vot al drij mementen in 
mien leven woarop k docht: woar mout t in 
vredesnoam hin mit mie? 
Toun k twinteg joar war belde n leroar mien 
olders om te vertellen dat hai zok zörgen 
muik over mien leerderij. Dat war in dezulfde 
week dat mien twijde kammerroadske t uut 
muik. Wie zollen hokken goan mit nander. 
Zij wol n holten kaaste, ik n stoalen. Drokte 
om n kaaste midden in de winkel van Prum-
mel. ‘k Heb der genog van, k bin flaauw van 
die, k wil die nait langer zain,’ waren heur 
leste woorden. Twij moal begrodelk, ze war 
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schier begonnen mit de pil en ik war nog 
moagd. 
t Twijde swoare mement in mien leven war 
in Wildervank. k War acht joar traauwd. 
Mien vraauw en ik haren n aarbaidershoezie 
kocht mit t idee om der soam old te worden. 
De wins om kinder war vleden tied. Wie 
wazzen aan t rommeln mit stainen, gips-
ploaten, holt en kopzörgen. Mien vraauw 
sluig n moandlekse cyclus over. Gain pe-
niek, t lag aan de drokte van t vernuzzeln. n 
Moand loater ging mien vraauw in ainen 
slikken en gruien. Onverdachts zwanger! 
Veul geredder en geregel. In de sloapko-
amers war t n grode puunbult. Om toerbeur-
ten sluipen wie bie n swoager en bie d’ol-
ders. Soam mit mien ol heer is der n liggerij 
kloar moakt. De boane war der deur, ander-
haalf joar loater war der n  twijde in de 
moak. t Aarbaidershoezie wuir te klaain, wie 
binnen in twijdoezendaine verhuusd noar 
Knoal. De roze dreumwolke woar k mie in 
nuzzeld haar wuir rap n dunderkop. t Voa-
derschop verjuig t diedeldaantjen. Veul  
vroagen, gain beschaaid! Liefzeerte bepoal-
de mien leven. k War n vremde veur miezulf 
en mien vraauw. Noa n poar joar het mien 
twievel over t grootbrengen ploats moakt 
veur tröts. k Heur voak van vrunden en femi-
lie dat mien zeuns goud in t leven stoan. 
d’Oldste is eernsachteg, de jonkste is n 
klaain dunderstaintje. k Zai miezulf voak 
terogge, t zulfde kerakter, dezulfde kuren en 
knepen. Voak zeggen minsen dat t kriegen 
van kinder n kroon op n huwelk is. k Heb 
mien vroagtaikens derbie. Volgens mie is t n 
hail groot proefwaark veur t sloagen van n 
reloatsie, woarbie t siever nait van pertansie 
is. 
De daarde tamtoatsie. k Zit ter middenin. k 
Bin òftraauwd. k Woon in n kwinde op Troa-
pelknoal en mien boas het mie de wacht 
aanzegd. t Gelok lagt mie tou! k Heb n be-
sluut nomen. Veurdat ik fiefteg word, wil k n 
marathon runnen, mit d’eerste pries aan  
d’ hoal goan in n Grunneger schriefwed-
stried en twij moand op n fietse deur d’Alpen 
joagen. Drij dingen dij op mien winslieste 
stoan. Mien vrunden zeggen dat ik te groot 
dreum. 
k Heb aaltied groot dreumd. As kind dreum-
de ik voak dat k Jezus war. n Leroar op 
schoule zee voak dat Jezus terogge zol 
kommen op eerde as n noabergeliek mins. 

Dus ik docht, meschien bin ik de nije Jezus. 
Ain moand heb ik mie gedroagen as Jezus. 
k Pluig mien zussies nait langer en k huilp 
mien moeke mit d’huusholden. Zulfs de röt-
jonges op t schoulplain woar k aaltied drokte 
mit haar luit ik mit vree. Jezus haar t in t be-
gun ook stoer, docht ik. Mien voader brocht 
mie terogge op eerde. Onder t eten haar k n 
grode gapperd. k Kreeg gliek n diedel mit n 
soepslaif, k haar de gruinte in de glimmers 
en t vlaais in de kroage van t bezoen. ‘Most 
nait dinken dast Jezus bist,’ bölkte mien 
voader. 
Vanòf dij tied dreumde ik nait langer dat k 
Jezus war. Din haar Tjibbe de zeun van de 
köster meer kaans, hai zat aal zundoagen 
veuraan in de kerke. Ik dreumde hin over n 
leven as wielrenner en wenneer k te old we-
zen zol veur mien fietse zol ik n bekinde 
Grunneger schriever worden. 
‘Doe wilst nait oetwazen en groot worden,’ 
zegt mien oldste zeun. ‘Doe wilst n klaain 
kind blieven, omreden dat t echte leven die 
baange moakt.’ Ik bin nait baange veur t 
echte leven! k Bin juust baange dat vlak 
veur mien dood blikt, dat ik nait recht leefd 
heb! 
’t Moakt nait uut hou je t nuimen en wat je 
dreumen,’ zegt de zieleknieper. ‘As je mor 
uutzuiken woar t vot komt.’ 
Dus dat goa k doun. Ik goa ales uutzuiken. 
En k goa dreumen, hail veul dreumen, over 
loater as k groot bin! 
 

Erik van der Veen 

 

 

 

 

 

DUUSTER 
 
ik luuster  
noar n jeugd 
swaart en duuster 
as n daaier 
haar e plezaaier 
gain wait  
van t verdrait 
is e nou old 
heur haart blift kold 
 
Bertus Spelde 
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Bakker 
 
n Dikke bakker oet Seballeburen, 
krigt rondom Kerst aaltied male kuren. 
t Wief zugt, hou t heur ok verdrait, 
heur vint in bèrre sikkom nait. 
Gelokkeg zel t mor n poar weke duren. 
 
Roel Sanders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van heuren zeggen 
 
k Heb t van heuren zeggen 
Dus as ik laig, din ien kemizie. 
Mor k wol toch even wat aan joe kwiet 
As t mag, mit joen permizie. 
Ie waiten dat k nait groag 
Over n aander proat……. 
Mor t stel hier schuun aan d’overkaant 
Joa, hier bie ons ien stroat! 
Ze zeggen dat hai zopt 
En zai mit aander kerels goat. 
 
Joop Klompien 
 
 
 

SPRUTTER 
 
Der waas ais n sprutter op Meij 
dij legde nog ien jannewoarie n ei 
“Hai”, zee Vlaamse gaai 
dat hait n aai  
en mout ien maai 
Mor sprutter waas wat slicht  
en slecht van gezicht 
Ze haar meij op bord lezen 
en docht nou mout t wezen 
 
Bertus Spelde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doezeleg 
 
t Was 1947. In dij tied vlak noa de Twijde 
Wereldoorlog was elk en aine drok in de 
weer om t laand, dat hailendaal kepot moakt 
was deur de Duutsers, weer mit op te baau-
wen. 
Ik was n kwoajong van vattien joar. D’ollu 
hadden t nait te braid en zo leerde k dat n 
mens zuneg wezen mos mit geld. 
Ik haar dus ook van de Nutsspoarbaanke 
zo’ n nikkeln ovoal buske, woar j’elke sint, 
dij je soms kregen op joardag of aandere 
gelegenheden, in doun konden. 
Der was gain sleudeltje bie,… dus as t geld 
der ain keer in zat, din kon ter nait weer uut. 
Doarveur mos je noar de baank tou, woar ze 
n pazend sleudeltje haren. Ain moal in t joar 
gong ik dus noar dij baank. 
Dat was aaltied mit n zekere schroom, om-
reden dat doar achter n grote, braide toavel 
vief belangrieke heren zatten, om joen geld 
uut t buske te hoalen.  
As je in n zeker joar schier wat geld in t bus-
ke doan hadden, keken zai de klanten 
goudkeurend aan en schreven din mit pèn-
ne het bedrag dat ze oetteld hadden bie in  
n vaarkant boukje, woar veurop 
`Nutsspaarbank`ston. 
Der was n spesjoale wachtkoamer, woar je 
zitten mozzen te wachten tot je aan beurt 
waren. 
Dat von ik aaltied t aargste. t Was net of je 
bie dokter op spreekuur zaten …. 
Was je aan beurt, din ging de deure open en 
kreeg je n wenk om verder te komen. 
Der wui van joe verwacht, dat je pette of 
mutse onder d’aarm deden. Zo heurde dat 
nou ainmoal. 
Nou haar ik al verschaiden moal hin west 
om geld te brengen en k haar elke keer van 
de heren heurd, dat k n goie spoarder was. 
Mor dou gebeurde der wat, woar de heren 
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nait zo bliede mit waren….. 
t Was noa d’oorlog n slechte tied en elk dub-
beltje mos omkeerd worden om mond boven 
woater te holden…. 
En net in dij beroerde tied kreeg ik n onge-
luk, woarbie mien winterjaze n scheur op-
luip…. 
Dat was nou ook ja wat….Nou was dij jaze 
nog wel te moaken, moar t mooie was der 
toch òf zee moe. 
“Doe zelst n nije jaze hebben mouten”, zee 
ze, “moar ik heb gain geld. En ik kin dat ook 
nait uut bainen snieden…. Gelukkeg hest 
wel wat geld op dien spoarbankboukje  
stoan…, dus doar zel we wat van ophoalen 
mouten.” 
Dou ze dat zee, kreeg ik t al benaauwd…. k 
Wui der recht n beetje doezeleg van….. 
“Geld van mien boukje ophoalen”, brocht ik 
uut, “moar dat kin moar zo nait….doar zellen 
dij heren van de baank nait bliede mit we-
zen.” 
“Joa kom aan”, zee moeder, uutindelk is dat 
dien geld en nood breekt wet….. Doe gaaist 
hin en hoalst 25 gulden op.” 
25 gulden…t Swait brak mie uut….Dat was 
ja sikkom de helfte van mien spoarbedrag… 
Ik wos nait woar k t zuiken mos. 
Mor der zat niks aans op….Ik kreeg t boukje 
in haand drukt en ik mos noar baank. 
k Wait nait meer hou laank ik onderweg west 
bin, moar dou k tot mien positieven kwam, 
zat ik in de wachtkoamer en wui ik binnen-
roupen. 
Onhandeg strompelde ik noar binnen en 
bleef veur de grote braide toavel mit de vief 
heren stoan mit alpinopetje in d’haand…. 
“Zo”, zee ain van de heren,”en jij wilt weer 
eens wat geld op zij leggen?” 
t Begon mie alweer te doezeln….”Nou, nee 
meneer”,…zee ik.. 
Ik kon sikkom nait uut mien woorden kom-
men: “Ik eh…ik wol groag 25 gulden trog 
hebben,…..want moe zegt, dat ik n nije jaze 
hebben mout….en zai het t geld der nait 
veur”. 
Gelukkeg, dat was der uut….Bainen trilden 
mie…. 
t Wui doodstil achter toavel….de heren ke-
ken mekoar aan en kuchten wat,  mor zeden 
niks. Ik kreeg t aal benaauwder…. 
“Tja ja”, zee ain van de heren,…”dat is  ei-
genlijk niet de bedoeling bij de spaarbank. 
De bedoeling is spaarzaam te zijn om later 

van je spaarcenten te kunnen genieten. Is 
het beslist noodzakelijk dat jij een nieuwe jas 
krijgt?” 
Ik haar t nait meer….”Moe zegt van wel me-
neer.” Ik kon t sikkom nait langer uutholden, 
zo doezeleg was ik…. 
“Nou dan zullen we voor deze keer een uit-
zondering maken….hoewel het niet de ge-
woonte is.” 
Ondertussen schreef hai in mien boukje en 
pakte ain van de andere heren t gèld uut n 
iezern kiske, dij achter hom ston op n biezet-
toaveltje…. 
Ik greep t geld en moakte dat ik weg kwam. 
De heren hebben mie vast mispriezend noa 
keken, mor ik was allaank bliede, dat k weer 
op stroate ston…. 
He he…nou dat was mie wel wat…. Van uut-
putten ging ik even op n hekje laangs de weg 
zitten, totdat boudel nait meer zo om mie tou 
draaide…. 
Dat was ainmoal, mor nooit weer, nam ik mie 
veur…….! 
Mien jaze heb ik loater wel kregen en ik bin 
bie mien waiten in de joaren doarnoa nooit 
meer doezeleg west…. 
Tot òflopen weke….. 
 
Elk en aine het de gebeurtenizzen van de 
eurokrises wel volgd, dunkt mie…. 
Doar wui proat over geld, geld en nog es 
geld. Over miljarden aan geld, dij zo even 
beschikboar waren. Dou begon t mie weer te 
doezeln!!!! 
Zollen wie aarme Europeoanen strak weer, 
net as ik in 1947, mit pette in haand noar ons 
geld vroagen mouten. Man ik krieg t nou aal 
benaauwd. 
k Hoop dat geschiedenis zok nait herhoalt, 
pppffffff … 
 
Tot de volgende EU-rotop. !!!!!!! 
 
 
George Petzinger 
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KAPSCHUREN 
 
Vrougerdoagen stonnen zai groots bie ploatsen  
wiederwaaieg, bloots kappen op holten zoelen  
mit koornmènnen begonnen goulen te dijen  
bie ienhoalen van bunders goldgeel koren   
 
 
Bie winterdag kwammen dou dörsmesienen  
vraten korenvakken doagsover grommend leeg   
swoare stropakken kwammen dìn weer ien goulen 
dreug opsloagen loagen onner dichte doaken  
 
 
Korenoogst komt ter nou al joaren nait meer ien  
bloots nog ais wat roegpaarste dikke boalen  
en henterdetwenter ofdaankte mesienen   
 
 
Lelke metoalen loodsen verdringen heur nou  
boeren onderhollen kapschuren nait meer   
worden oproemd of störten op n duur wel ien 
 
 
nane v.d. molen 
11-10-2011  

 
 
 
Wintermörgen 
 

D’oarde is kold en haardbevroren 
Huvert onder zien widde vacht 
De snijvlokken dwarreln mie om d’oren 
En k doek wat daiper vot 
ien kroag van waarme winterjaas 
Snij is nog ongerept en puur 
k Vergeet veur even mien zörgen 
En k vuil mie ain mit de netuur 
Op dizze vrouge wintermörgen 
 
Joop Klompien 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Regen 
op pannen 
bloaden van bomen 
lu waarm ien hoes 
Saars 
 
 
Toal 
van Grunnen 
zèllen wie toupaazen 
en wies mit weden 
toch? 
 
 
 
 
Nane v.d.Molen 
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De dood van Vera Reker  
dail 12 
Vervolgverhoal van Jan Huttinga 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plietsie luip hier in en oet en doar kon zai 
ook nait tegen. Ze trokken de boudel over 
de kop en muiken de bewoners onrusteg. 
Katrien Datema luip aalgedureg wat te 
snivven en te liepen, doar haar ze ook niks 
aan. Ze was aal beld deur n journalist, dij 
wel ais waiten wol wat der loos was. 
 
En nou waren ze der aal weer. Nog meer 
vroagen, nog meer onrust. Dubbeldam en 
Ester Edens waren aan t rondstrunen en 
pruiten wat mit bewoners. Ze gongen bie 
heur zitten in de grode lounge, of schoven 
aan op n baank boeten in toen. Ook belden 
ze aan bie d`appartementen en luiten zuk 
nuigen veur kovvie of thee. n Jonge gast zat 
aalgedureg veur de computer bie de boalie 
op zuik noar iets. Ze luit ze mooi geworden 
en dee deur van t kantoor dicht. 
Na n uurtje omswindern deur t gebaauw, 
kwamen Dubbeldam en Edens weer bie me-
koar in de grode lounge. Doar zaten ze en 
keken noar Flipje, dij nog aal mit n verhitte 
kop mit computer aan t joeghaaien was. Es-
ter mos der om lachen.  
“Loat hom nog mor eefkes geworden, t jonk-
je”, zee ze. 
Dubbeldam was deelstreken op ain van de 
baanken en keek heur aan. 
“Tja”, zee ze en ging ook zitten. Dubbeldam 
keek noar t plevond. 
“Aalmoal schiere minsen. Gain minne ver-
hoalen heurd over van Ammerzode en zien 
vraauw. Oardege lu. Schaande dat ze zo 
maal aan t ìndje kommen binnen. Waren 
sikkom nait aanwezeg hier. Waren aaltied 
aan de kletter.” 
“t Appartement is weer betrokken deur n 
echtpoar. Meneer en mevraauw Wubbels. 
Hebben t appartement leeg kregen en heb-
ben heur aigen boudeltje der weer in zet. 

Omreden dat der veureerst gain aarfgeno-
amen binnen, het notoares van t koppel Am-
merzode alles in opslag. En notoares regelt 
t wieder aalmoal. Dat zulfde probleem heb-
ben ze ook mit Vera Reker. Ook doar is gain 
aarfgenoam van bekend, zoas t nou liekt. 
Mor goud dat is ons pakkie nait aan.” “Wat 
hebben we?” 
 Ester luip noar de boalie en vruig Flipje. Dij 
keek heur toesterg aan en schudkopte wat. 
“Ze het heur schrieverij hier ook nait doan”, 
zee ze. 
“Dus dat schait ook gain mieter op.” Ze 
gromde en ging mit grammietege kop weer 
zitten. 
“Van Ammerzode wuir noeit Bertil nuimd”, 
ging Dubbeldam stug deur. 
“As je de noam Bertil hier nuimen, den 
schudden ze wat van nee en kieken ze of je 
nait goud bie de kop binnen.” Ester kruuste 
heur laange bainen en keek Dubbeldam 
aan. 
“Bertil, der mout n Bertil wezen, dij hier wat 
van doun het. Invaalkrachten, oproupkrach-
ten, vekaanziehulpjes.  Het ze verkeern had 
mit n Bertil.” 
“Wel?  Maria Sofia Langqvist?”, vruig Dub-
beldam onneuzel. 
“Nee, Vera Reker vanzulf. Woar is Bertil?” 
 
De vraauw mit t hoar op zolder kwam de 
lounge binnen en keek noar t twijtal op 
baank. 
Vandoag haar ze n swaarde boksem aan, 
mit doarop n donkergruine trui. Ze druig ele-
gante steveltjes mit n hakje. In heur oren 
haar ze n poar golden stekers. Heur noagels 
haar ze flamengo-roze lakt. 
“U had het net over Bert en Maria, die hier 
woonden. Ach ja, eigenlijk n triest eind voor 
zulke aardige buren. We zijn met zijn vieren 
eens een ski-vakantie gaan houden in de 
Franse Alpen. Sportief stelletje hoor. Maar 
ach ja, dat wil allemaal niet meer. Tenminste 
met mij niet. Mag ik even bij u komen zitten. 
Er is wat. Misschien is het onbelangrijk, mis-
schien ook niet. Dat hoef ik niet te beoorde-
len.” 
Ze ging zitten en ze dee dat zo schier, dat 
Dubbeldam docht, dat Beatrix doar nog wat 
van leren kon. Ester was n ìndje opschoven 
en keek heur aan. In de hoop dat der wat 
gebeuren zol. 
“Ik weet niet of het van belang is. Maar 
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goed. Ik was het eigenlijk al vergeten. Toen 
Maria Sofia zo ziek was en langzaam van 
ons weggleed, ben ik veel bij haar geweest. 
Gewoon, wat praten en kletsen.  
Gezelschap houden, want verder was ze 
helemaal alleen. Verder kwam er voor haar 
geen bezoek. Maar……op een gegeven 
ogenblik kwam er wel iemand. Ze had toen 
al van de artsen te horen gekregen dat ze 
niet meer genezen zou. Bezoeken aan het 
ziekenhuis waren toen ook niet meer aan de 
orde. Ze had er vrede mee, denk ik. Maar 
goed. Toen kwam er ‘s avonds laat nog wel 
regelmatig een bezoeker. Die kwam dan 
tussen elf uur en twaalf uur laat en bleef dan 
een groot gedeelte van de nacht bij haar. Ik 
zie u kijken. Hoe ik dat weet? Oude mensen 
slapen slecht en ik ging eens kijken om drie 
uur in de nacht. Hij zat bij haar bed en dat 
was het eigenlijk ook wel. Nou ik er beter 
over nadenk, heb ik het er ook wel eens met 
Vera over gehad. Of dat wel normaal was, 
dat er ‘s avonds en ‘s nachts iemand bij Ma-
ria Sofia kwam. Het is toch niet een gebrui-
kelijke tijd. Vera haalde haar schouders er 
over op. Ik heb het ook maar zo gelaten. Het 
waren mijn zaken niet. De man was ook 
niemand tot last. Hij kwam en ging onge-
zien.” 
 
 
 
 
 
 
Dubbeldam keek noar boeten, woar n grode 
widde vogel op n toavel ging zitten. De kop 
verdween middenmaank veren en t daaier 
bewoog nait meer. Ester keek noar Flipje, dij 
computer òfsloot en noar heur tou kwam. 
Hai gaf mevraauw n haand en ging op leu-
nen zitten. 
Eefkes leek of de magie van t ogenblik vot 
was. 
“Hoe zag die man eruit mevrouw Ten Ha-
ve?”, vruig Ester. 
“Ach ja, moeilijk te zeggen. Het was dan al-
tijd donker in de kamer van Maria Sofia en 
hij zat bij het bed. Ik zou het zo één, twee, 
drie niet kunnen zeggen.” 
”‘Wat weet u van deze man? Had hij ook 
een naam? “ 
Ester wol antwoorden wel oet de vraauw 
trekken. Mor dat zat heur nait glad. De 

vraauw keek op heur horloge en trok heur 
wenkbraauwen op. “Het is de hoogste tijd. Ik 
heb over een half uur een afspraak. Meer is 
er ook niet meer te vertellen denk ik. Ik heb 
geen idee wie de man was. Maar misschien 
weet iemand van de staf er wat van. Je kan 
hier toch niet zomaar een beetje in en uit 
lopen.” Ze draaide zuk om en luip vot. Dub-
beldam kwam in t ìnd. Hai vuilde dat er wat 
loos was. Ook Ester kreeg heur moudveren 
weer. Dubbeldam keek Philip Bakker aan. 
 
“Op noar Dina Stallinga. Flip, dat is dien put-
je. Vroag wel dij kerel was. Woarom e hier 
was. Hou ofdat e bie de vraauw heurde. Of 
zien noam aargens opschreven is. Der is 
veurvast wel n liest van bezuikers of zuks 
wat. Hup, der maank.” 
Ester stond de vraauw noa te kieken. Dou 
ze weg reed in heur BMW, keek de grode 
widde vogel eefkes op. Schoedelde dou wat 
rond op toavel, doeknekte weer wat en sluip 
deur. 
“Wie goan nog n rondje moaken deur t ge-
baauw. Ze mouten nou ook wel flaauw van 
ons wezen. Mor nou wil ik waiten wel dij 
man is. Messchain het e wel gain spier oet 
te stoan mit d`haile boudel. Vera Reker luit 
hom zien gaang goan. Hai kon in de naacht-
dainst in en oet lopen. Dat is vrumd, of nait? 
Ik hoop dat der ain van de bewoners wait 
wel dij vogel is.” 
 
Aanderdoags zaten ze op tied op kantoor 
bie de grode bero’s en keken mekoar aan. 
Zoak zat weer zo vast as n hoes. Ze haren 
ale bewoners weer sproken en gainent haar 
n idee, wel de man was. 
Dina Stallinga was sikkom ontploft. Dat kon 
der ook nog wel bie. Ze kon zuk nait veur-
stellen, dat zowat gebeurde bie heur Older-
man State. Flipje was aal t personeel bie 
langes west. Hailendaal niks. Bie de kolle-
goa’s, dij ook naachtdainst draaiden, was 
zowat noeit gebeurd. Ze haren hom dom 
aankeken en Katrien Datema haar hom oet-
laagt.  
Dubbeldam haar Rio Mastland ais even vro-
agt en terloops ook nog eefkes over zien 
oaventuur bie Nordhorn. Over baaide zoa-
ken was e kört veur de kop west. Dubbel-
dam kon doodvaaln.  
Ester stond weer veur t widde bord. Der 
stonden weer n poar woorden bie.  
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Om de noam van Maria Sofia Langqvist 
stond n cirkel. Doarnoast stonden nog wat 
maggeld. Nachtdainst. Vera Reker. Man, 
onbekend. Van de woorden stonden pieltjes 
noar de cirkel. 
“Ik mout nog weer aan de slag mit Barbara 
Vink oftewel Vera Reker.” 
 Ze zee t haardop, mor t was van gain be-
lang of der aine luusterde of nait. 
“Ik goa weer noar dat hoeske van Vera Re-
ker. Ik goa weer zuiken.” 
“Woar wilst den noar zuiken, ik heb net be-
richt had. Mörgenvroug kin de TD derin, as 
wie dat willen.” Ester schudkopte wat. Ze 
wol eerst nog allenneg deur t hoeske stru-
nen. Op zuik noar iets. Ze luip vot en zee: 
“Den heb ik geluk. Ik wil op zuik. Ik heb gain 
idee noar wat. Bie Vera Reker mout wat we-
zen. t Ken hoast nait aans. Allenneg ik zai t 
nait. t Wordt tied dat we wel wat zain.” 
Noa n haalf uur struunde ze deur t hoes-
koamertje van Vera Reker. Ze keek achter 
kaasten, onner kaasten. Mor naargens was 
wat te zain. Ze haar gain benul wat ze aan t 
doun was. Ze waren verkeerd bezeg. Wat 
ze hier aan t doun was, leek ook naargens 
noar.  
 
Ze pakte ain veur ain de kunstwaarken van 
muur en bekeek achterkaant. Naargens was 
wat opschreven, naargens zat n sedeltje. 
Niks. 
Ze ging zitten op baank en schoot ook weer 
in t ìnd. De bouken. Mit heur vinger gong ze 
ruggen bielanges, riege noa riege.  Dit 
waark dat zol de TD mörgen doun. Ze pakte 
n bouk oet t rik en bekeek t van binnen en 
boeten, van boven en onder. Ze bloaderde t 
bouk deur, zo as n linkepoot dat dut. Van 
achter noar veur. Ze pakte lukroak bouken 
en bekeek ze en luit de bladzieden ritseln 
mit heur spitse vingers. Bie aine vuil der wat 
oet, t dwarrelde omdeel. Ze bleef verrast 
stoan kieken. Veur heur vouten op grond lag 
n ansichtkoart. Votdoalek luit ze aale blad-
zieden nog n moal langs heur vingers glie-
den. Dou zette ze t bouk weerom. 
 
Ze bukte en pakte ansichtkoart op. Kleurege 
ploatjes van n aailaand. Ze herkende 
Saandploat. Zo docht ze. Zaailschepen in  t 
Hoaventje. Ploatje van t Rode Weeshoes. 
Ploatje van winkelstroat.  Dit was Saand-
ploat. Ze ging zitten en kreeg n waarm ge-

vuil. Op Saandploat haar ze oardeg wat 
voutstappen liggen en ze kreeg t waarme 
roare gevuil, omreden dat ze nou ais wat 
onverwachts vonden haar. Messchain was t 
wel weer niks. 
 
Ze draaide koart om en las. Koart was 
adresseerd aan Vera Reker. Ze haar wat 
muite mit t handschrift. Mor noa n poar keer 
haar ze deur, dat de vekaanzie nog twij 
week duren zol en dat der ain wìnst haar 
noar Vera. Dou stokte heur oadem. Ze kon t 
sikkom nait leuven, mor t ston der echt: 
 
Jan Huttinga 
 
 
 
 
 
 

Nij-joarswens 
 
t Joar lopt aan t ende, nog n poar doage 
n hail kelenderjoar hebben we din weer had. 
Smangs kieken e achteromme mit de vroage: 
“Wat kwamen we zoaal in muit op ons pad?” 
        
Loat joen kop zo mor nait hangen 
der komt wel weer n bedere tied. 
Zunne gait vanzölf weer schienen 
Ok al liekt die tied nou wied. 
 
Wat zel t nije joar ons dammeet bringen? 
Gelok en veul gezondhaid noar k hoop. 
Dat binnen van dij ongriepboare dingen, 
in gain winkel ooit te koop. 
 
Veul haail en zegen wensen we mekoar, 
n grode wens veur t nije joar. 
Beste wensen en n gelokkeg nij-joar, 
we stoan komend joar weer veur joe kloar! 
 
Mit ons göng t dit joar hail nuver, 
kloagen doun we din ok nait. 
t Mag van ons aaltied zo blieven, 
zunder zörgen en verdrait. 
 
Mor we kinnen nait in toukomst kieken, 
t liekt mie ok wel beder tou. 
t Levent komt aaid mit doalen en pieken, 
veul gelok wensen wie joe nou! 
 
Roel Sanders 
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t Is alweer zowied, 
 
t ende is al weer bie leutjen in t zicht 
boetendeur is t routduuster 
en d’oostenwind iesder kold 
k hol de roamen en deuren stief dicht 
de radio stait aan, ik heur en luuster 
veur de winter is der genog zolt, 
 
de doagen begunnen al wat meer te lengen 
aal doagen zo’n hoanetree meer 
en wordt de duusternis verdreven 
deur de schiensel van t moanlicht 
k bin benijd wat t nij-joar zal brengen 
op de kiekkaaste binnen de lötterijen weer 
mor riek binnen we toch al, bie t geven 
zain we ja n glimlaag op n gezicht, 
 
de klokke slagt de leste minuten vot 
en om is der zo weer n haile joar 
bie de ain kroop hai en bie n aander 
vloog t om in n poep en n zucht 
t is nou ainmoal, dat t zo goan mot 
en volgt elk mens zo zien aigen spoor 
loaten we vrede holden mit nkander 
en kiek zo noar t vuurwaark in de lucht 
 
den wens ik elk en ain hail veul geluk 
t aankommende joar in laifde en gezondhaid 
den ken t veur mie al nait meer stuk 
wat as n poal boven wotter stait! 
 
Harbert Schutte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veurlezen 
 
 
 
 
 
 
 

 
t Was net noa Sunnerkloas dou ik opbeld 
wer deur presidente van pladdelaands-
vraauwen bie ons ien dörp. ”Meneer Kui-
pers, ik heb gehoord dat u Groningse stuk-
jes schrijft en die ook wel eens voorleest. 
Wilt u wel n kerstverhaal voorlezen op ons 
jaarlijkse kerstbijeenkomst?” Nou, dat wol ik 
wel. Ik heb ienderdoad hier en doar al wel 
ais wat veurlezen en mag dat ook wel geern 
doun. Mor ik haar nog nooit bie ons ien dörp 
veurlezen. Ik vuilde mie slim vereerd! Wie 
prouten òf dat zai mie n dag of wat van te 
veuren bellen zol om deur te geven van hou 
en wat.  
Op dij bewuste dag, even veur kerst, haar 
presidente mie nog nait beld. Dus mos ik 
der zulf achterheer. ”Och heden, meneer 
Kuiper, dat heb ik ja helemaal vergeten. Dat 
komt, zo'n kerstavend organiseren is n hele 
skripsie, dat zult u ja wel begrijpen. Maar als 
u er vanavond precies om negen uur bent, 
komt t helemaal goed.” 
Hoast ale verainens bie ons ien dörp heb-
ben ien dizze tied wel ain of aander kerst-
bieainkomst. Christelken doun dat mit zin-
gen over herdertjes en engeltjes en stukjes 
oet biebel en n kerstverhoal. Dat veloren 
zeun weer thoeskomt bie zien olle pa en 
moeke, dij joaren op hom wacht hebben. 
Van zulk soort verhoalen, zeg mor. Open-
boaren hebben ook wel ais n kerstoavend, 
mor din zunder herdertjes en engeltjes, was 
mien gedachte. Ik was doarom slim benijd 
noar de ienvullen van dizze oavend.  
Vanoet mien jeugd was ik wend aan de ker-
kelke vörm. n Aander soort kerstoavend 
haar ik ook nog nooit mitmoakt. Zollen der 
vanoavend nog meer stukjes veurdroagen 
worden? n Literaire oavend meschain? Mien 
kerstverhoal was n beetje vremd, von k zulf 
en zat ook haildaal niks christelks ien. Ik 
haar der wel wat apaarde grappen ien doan 
en n onverwacht ènd. Wel wait kwam dat 
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hail mooi van pas. Mor ja, ik haar tot op les-
te dag hail gain ienformoatsie had van presi-
dente, dat ik mos t mor òfwachten. Gewoon 
op roakeldais den mor. 
Om persies negen uur ston k in de hal van t 
dörpshoes en doar kwam presidente aal op 
mie òf. ”Ah, meneer Kuitert”, raip ze. ”U kunt 
dadelijk beginnen, ik zal u wel even aankon-
digen.” Dou ik t zoaltje ienstapte sloug mie t 
geluud van n dikke vatteg ravvelnde en reb-
belnde vraauwluu ien muit. Moien dokter, of 
t oorlog was ien t hounderhok, zo'n lewaai.  
Vraauwluu zaten apmoal ien slagorde mit 
stoulen noar veuren, as ien n bioscoop, to-
aveltjes mit citrountjes en avvekoatjes der 
tussenien. Veurien hong n wit loaken en 
haalweg ston n filmapperoat.  "Ja", zee pre-
sidente mit n hoogrode kleur van opwien-
dens, of van t eerste borreltje, of van baai-
de: "…wij hebben film vanavond. ’Gremlins’, 
heel spannend hoor; t is nu pauze." 
Gainain dij mie zaag, dou ik achter presi-
dente aan tussen stoulen en toaveltjes deur 
noar veuren stommelde. Hou kom ik hier 
ooit bovenoet, docht ik benaauwd. Mor pre-
sidente gaaf n taiken en stoaregaan wer t 
rusteg. ”Dames…, dáámes… Mag ik jullie 
aandacht voor de Groningse schrijver, me-
neer Kruyer. Hij zal vanavond voor ons een 
kerstverhaal voorlezen”.  
Ik pebaaierde n overgang mit film te vienden 
en zee: "Ik hoop dat dij film van vanoavend 
nait slim spannend is, van aans slagt mien 
verhoaltje as n taang op n varken. Ik keek 
wat onwenneg te zoal ien en haar overgang 
nog nait vonden. 
"Wat is dat, n varken...?", raip ter votdoalek 
n vraauw mit n haarde stem vlak noast mie. 
Ik draaide mie noar heur tou en zee: "O, ie 
mainen netuurlek van ...taang op n swíen! Ie 
hebben geliek vraauw." 
"Haarder..., háárder! Wie kinnen t nait ver-
stoan hierzoot!", belkte der nou ain achter-
oet t zoaltje. "Dat is Jantje", zee presidente. 
"Zij is wat doof. Ga maar gewoon in t mid-
den staan te voorlezen, dan kunnen ze t al-
lemaal horen."  
Ik vruzzelde mie geheurzoam weer tussen 
toavels en stoulen deur noar t midden van t 
zoaltje en begunde te lezen mit mien verho-
al. Wat ik ien mien wildste fantasie ook 
docht haar, mor dit nait... Ondertied bedocht 
ik dat veurste haalfschaid zo allain mien rug 
zain kon. Mor as ik mie noar heur tou draai-

de, keken ze strak noar t widde douk, of ik 
doarop verschienen zol. En ale moalen as ik 
mie even noar heur tou boog, van ik wol ze 
der toch ook bie betrekken, wer ik doalek 
van achteroet òfstraft mit: "Háárder...!" Dus 
noa n zetje hil ik doar mor mit op en prout ik 
allain nog tegen achterste helft van t zoaltje, 
dij mie ook strak aan zat te kieken, zunder n 
spoor van reaksie.  
t Was mor n kort verhoaltje en noa n menuut 
of tien was t òflopen. Dou klapten ze apmoal 
en presidente drukte mie n kerststol ien han-
den. "Mooi gedaan hoor, meneer Kruizinga, 
wij hebben nog nooit zo gelachen", zee ze 
nog en veur ik ter op verdacht was ston ik 
alweer mit jas aan ien boeten. Ik keek op t 
hallozie, kwart noa negen. Ien n ketaaier n 
kerststol verdaind, dat aal. Mor wieder haar 
ik ter slim gemengde gevuilens over.  
Ik kon t gegilp en gelaag van vraauwluu hier 
op stroat voag heuren. Film was zeker weer 
begund. Zai haren zo te heuren oardeg 
meer lol as zonet bie mie. Doar kon ik nait 
tegenop. Ik haar ook nait t idee dat ter ook 
mor áin was dij t mooi von. Ik was allenneg 
mor n pauzenummer. Dat krieg je der nou 
van, as je mainen dat joen verhoal wat veur-
steld…  
Haile goie kerstdoagen en veul zegen ien t 
nijjoar. 
 
Be Kuipers 
 
 

 
 
Duusterblaauw 
 

Noa t haarfsteg gold en keuper 
Wordt de wereld n beetje graauw 
Veul lu willen geern n widde wereld 
Moar n grieze lucht moakt donkre doagen 
 

Lu dij ainzoam of allinneg binnen 
Zain t leven nou nait rood of rös 
Der is gainent dij heur t leven inkleurt 
Ze schildern ales zulf in duusterblaauw 
 

Ook Elvis haar wìnst noar zien laifste 
“But I'll have a blue, blue, blue, blue 
Christmas” 
 

Bert Wijnholds 
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Kerstvers 
 
 
 
 
Was dit joar veur n kerstverske in taauw, 
k prakkezaaierde mie suf, zukswat stekt ja slim naauw. 
Mor hail wat uren loater, zo omdebie twaalven in naacht, 
haar t kopschraben mie nog gain tree wieder brocht 
as “n widde Kerst en n Gelokkeg Nij-joar?” 
 
Niks over Uruzgan, Irak of dij verdwoasde stumperds doar. 
Dij zölfmoordterrorist; of roadeloze daaierstrieder, 
asielzuikers, slagtovvers van oorlog en geweld en zo wieder. 
Over zwaarfkinder in grode wereldsteden 
en onschuldegen dij binnen overleden. 
 
t Moagdje mit òfhakte haanden 
en kindsoldoaten in Oafrikoanse laanden? 
Grode snaaiers mit dollartaikens in d’ogen, 
vangen in aigenikkeghaid, wied van meedogen? 
 
n Roepsege verkoopster van daklozenkraant, 
noast n kleumende muzikaant. 
Zoas zoveul, bloots levent aan zölfkaant? 
Nee, t wordt dizze raaize niks mit mien kerstgedicht. 
Steek mor n keerske aan, wordt t doch n schietbeetje licht. 
 
Roel Sanders 

 
 
 
 
 
Staarke teksten 
 

Even n nij perbaaierseltje van mie: staarke 
teksten. Joe kinnen veurvast wel n staarke 
tekst. n Regel uut n laid of gedicht dij joe n 
bult zegt, n bekind taimke, n sitoat van n 
beroemde perzoon, joen aigen denk of wat 
opoe aaltied zee. Der zit veur joe n woar-
haid in of t klinkt joe gewoon goud in d’oren. 
As t wat is om aan aander lu lezen te loaten 
– woarom nait, vanzulf – din is doar n stee 
veur in Kreuze. Stuur joen staarke tekst 
moar in, mit n körde uutleg wat der zo staark 
aan is.  k Geef joe n veurbeeld, hou of dat t 
der uutzain kin. 

 

 
Staarke tekst 
 

“Der is gain mooier praacht, gain staarker 
kraacht, din wastoe aan mie schenkst.” 
(Astoe aan mie denkst, Edwin Jongedijk) 
 

Laifdeslaidjes worden der veul schreven. 
Zoveul, dat t veur n artiest slim stoer wordt 
wat te opbedenken, dat nog noeit zongen is. 
Ik wait nait hou nij of orizineel dizze regel 
van Edwin Jongediek is, moar t is wel n  
moal wat aans as k hòl van die en k blief bie 
die.  
 
Bert Wijnholds 
 

Heb j’ook n staarke tekst om mit de lezers te 

dailen? En wat is der zo staark aan? Vertel t 

ons op bert@kreuzekeuze.nl of 

henk@kreuzekeuze.nl. 
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De Martinitoren 
 

k Heb n verre raaize moakt 
k Bin muide en bin stief 
Mien bainen goan hail langzoam 
Ze doun mie zeer aan t lief 
t Gaait zo aibels sloom en troag 
Doar mout k n houke omgoan 
En doar zai k, al is t nog voag 
Mien olle Martini stoan 
Weg is dan plots mien muideghaid 
k Vuil mie inain weer fit 
Nog even trappen, ketaaiertje nog 
Veurdat k in Grunnen zit 
Mien bainen goan nou roazend snel 
De toren komt dicht bie 
Martini, jong, ik wait t hail wel 
Ik hòl t mainst van die 
Al bist ontsierd deur rasterwaark 
En weg is dien olle fleur 
Toch, toren op de Grode Maart 
hòl ik nog van die, heur! 
Doe bist de wachter van de Stad 
Doe waist van elks wel wat 
O, jong, astoe vertellen konst 
Din heurden wie nog ais wat 
Moar t is moar goud, dastoe 
Bist as n pot zo dicht 
Want astoe waarkelk proaten konst 
Kwam der vaast te veul aan t licht 
 

 

 
 
 
 
 
Bovenstoand verske haar mien schoonpa (88 joar) in ain of aander bouk liggen  
op n bladje schrieverij. Mooi om deur te sturen noar Kreuze dochde ik zulf. 

 

Gerrit Bierma Sr. 
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tied van t joar 
 
duuster doagen 
bloader binnen vot 
poest deur wind tien 
mit vloagen  
hoagel en wodder 
valen omdeel 
 
midwinter 
doagen n hoanepoot 
laanger, aal rust 
mor veujoar is  
weer te zain, mit knop 
aan boom 
 
eefkes wachten 
sikkoms is t zo 
wied, zun kleurt 
mit n golden 
raand der omtou  
vot snij, moi nij tied.  
 
Anna de Vries-Maarhuis    

 

 
Voice Meel 
 

Soms heb ik n beetje wènst van mien kinder 
Mor ik wait, ze binnen der nait 
Toch zol ik heur vertellen willen 
Hou riek ik mit heur bin 
 
Soms heb ik n beetje wènst van mien kinder 
Ik zol ais met heur proaten willen 
Even vertellen hou wies ik mit heur bin 
Mor ze binnen der nait 
 
Soms heb ik n beetje wènst van mien kinder  
Soms vaalt mie dat zomor even aan 
Ik wol zo groag even met heur keuveln 
Mor ik wait ze binnen der nait 
 
Wat heb ik nou aan tillefoon 
As ik soms wènst heb van mien kinder 
As ik ze vertellen wil 
Hou wies ik mit heur bin 
 
Inains wait ik wat ik dou 
Ze hebben ja Voice Mail 
Ik  vertel het heur 
Soms heb ik n beetje wènst van mien kinder 
  

Jil Wildenga 

Porren en kikkers 
 

t Liek wel of Duutstoalegen t spoor voak 
biester bennen as t om wat mit woater gaait. 
Tegen zee zeggen ze Meer en tegen n meer 
zeggen ze See. Mor Noordzee nuimen ze 
die Nordsee en dat zol din ainks Nordmeer 
wezen mouten. 
 
Ook van wat ien t woater zit, moaken ze 
sums n toezeboudel. Tegen genoat zeggen 
ze Krabbe, mor n kraab is ook n Krabbe. 
Genoaten bennen lekker en kraben ook, 
mor doarom is t nog nait t zulfde. 
 
t Dut dinken aan n vergelieken dij wie vrou-
ger nooit moaken moggen: n kou is vee en n 
peerd is vee. Dus n kou is n peerd! Fout! 
zee ons juf din. 
 
Frosch is Duuts veur kikker en n Hollandse 
pad is ien t Duuts n Kröte , behaalve ien 
Noordduutsland, doar is t n Pogge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook ien t Grunnegers wer n kikker vrouger 
pogge nuimd, mor ien t nijmoodse Grunne-
gers is n por, porre of podde n Hollandse 
pad! En n kikker is n kikker. 
As we wat zudelker goan din kommen wie 
oet bie vors. Zo nuimen ze ien t Oostvloams 
n kikker. R van t Duutse Frosch en t Engel-
se frog is omdraaid. 
Broabant zit tussen kikker en vors ien. Doar 
zeggen ze kikvors. 
Ien Nederlands Limburg is t kwakkert en ien 
Belgisch Limburg kwakvors. 
 
Dat ter kikker ien t Noorden zegd wordt, kin-
je ook aan femilienoamen zain. 
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Noam ‘Kikkert’ of ‘Kikkers’ komt ien t Noor-
den, behaalve pervinsie Grunnen, voaker 
veur as ien t Zuden, mor mit de noam Vrö-
sch of Frusch is t net aansom. 
De zuudoosteleke dialectwoorden vors, 
kwakvors, kwak of kwakker hemmen heur 
gek genog nait deurzet ien femilienoamen. 
De noam ‘Kwak’ komt ien t Noorden voaker 
veur as ien t Zuden. 
http://www.meertens.knaw.nl/nfb/
detail_naam.php?
nfd_naam=Kikkert&info=aantal                                                                                                                                
en verspreiding&operator=eq&taal= 
Ook de noam ‘Porre’ komt meer ien t Noor-
den as ien t Zuden veur  
 

Porrevèl 
 
Trientje – En wat dochtst nou, dat voader 
hebben mos? 
Aantje – Nou, thee van muurloezen? 
Trientje – Nee stumper, doe mainst n stoetje 
mit muurloezen; da’s best veur kinder, dij 
stoepen hebben. Mor wat veur stoepen 
goud is, is nog nait goud veur pien in zied. 
Aantje – Nee, dat zel wel nait, è. 
Trientje – Nou, k wol die den mor zeggen:     
moeke mos soavens om negen uur bie  
lichte moan in onderwaal van zwienslachter 
Spekvet zien bragelsloot n por vangen; dij 
por mos den levend vild worren en t vel 
waarm op voaders zied legd worren en  
ondertied mos moeke zeggen: 

Porre, porre, porrevèl, 
Voader het bekom joe wel. 

Nou en noa de eerste porrehoed was t al 
veul beter en dou t tegen duuster moan luip, 
was voader weer op t karwaai. 
 

*** 
Oet: Stroat schrobben, deur Oabel van 
Heekt (Maandblad 1916). 
 
 
 

Kwaak, kwaak! 
 
Bie Ovidius, ien Metamorphosen 6, vers 
376, klinken rikkikkende (!) kikkers as: 
 
Quámvis sínt   sub aquá,  
Aal kwékken z’ook ónder t wóater,  
sub aquá   maledícere témptant. 
doar perbááiern ze nog kwóad te kwákken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n Frog is n Frosch is n kikker (anura) ien n 
Duutse bruiertoal van t Grunnegers, t 
Pennsilfaanisch Deitsch /Pennsylvania 
Dutch (U.S.A.): 
 
En gleener Splash unn der Frog iss fatt, 
Noh sehne mir   nix ass Ripple datt;  
Er brauch sich net feiche, mir dinn ihn net weh; 
Saage mir ihn's, dutt er's doch net verschteh. 

 

1 (Ex: “Liber Ludicrus Groninganus in usum sco-
larum“, recognovit Janus Slumerus, 
 A.D. MMIX). 
 2 Ien dit gedichtje stoan 3x daarde noamvaalsvörms 

bie eerste noamvalen! 

           En n d veur Hoogduutse t: dinn/tun. Dutt/tut. 

 3  En annonymous Gedicht vun Das Pennsylva-
nisch Deutsch Koloring un Lese Buch, p. 30 
 n Plonske en kikker is vot, nou zain wie 
niks as n ribbel, dat hai huft nait baang wezen, 
wie doun hom gain kwoad; (mor) aal zeggen 
wie hom t, hai begript t toch nait.  
 

Jan Sleumer 
 

 
 
 
 
 
Levenstraain 
 
De mins het van alles te doun 
En runt van hier noa doar 
Gunt zuk gain tied om te leven 
Runt zomor deur noar zien end 
 
De mins gaait deur t leven as n traain 
Dij aalgedureg stopt op n station 
Hai nemt mor zuneg rust 
En runt aal mor verder 
 
As de roadens nait meer willen 
En de eulie nait meer lopt 
Goan de kroakende woagens verder 
Tot dat ainmoal de trein, veur aaltied stopt 
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koaterverstaand 
 
zestien joar is e nou, 
onze koater. 
stokold veur zo’n katte 
wordt der wel zègd 
mor hai maauwt  
nait van vrouger  
en nait over loater 
hai leeft bie de dag en  
denkt nait aan mörgen 
en over de krizes 
moakt hai zuk gain zörgen 
soms mout e wat eten 
en den weer noar boeten. 
hai pist in n koeltje 
en ook wel in d’ hege 
t moakt hom nait oet  
t verstaand zit hom nait  
in de wege  
 
Henk de Weerd 
 

 
Zunne 
 
Ik vuil de zunne in mien rug 
De waarmte vuil ik vot 
Kiek oet noar de kommende dag 
Neem de kleuren in mie op 
 
t Is ja aibels mooi 
Dai rooie baal van vuur 
Het gevuil van kracht 
De kracht van de natuur 
 
t Verwaarmt  joen liggoam 
En t heft de duusternis 
t Verdrift de nacht 
Deurdat der daglicht is 
 
Vandoage zel nait t zulfde wezen 
Guster is nou west 
Wat zel e nou weer brengen 
Ach ik vin alles best 
 
Cor Uildriks 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
H. Smith – Een ouderwetse schoolmonarch 
(Maandblad 1930) 
 
“Ziezo mien tuutjes, nou zel wie rais zain of 
ie de letters nog kennen. 
Eerst mor ais aalmoal touglieks, dommit gait 
t ain veur aine. 
 
 
Hou hait de eerste letter?   a 
En hou hait zien bruierke?   b 
En dij kromme?     c 
Hou hait dij dikgat?    d 
En dij zo wies kikt as n evertaske?  e 
En hou hait dij zo fiks overenne stait?      f 
En de brille van Grietjemui hait  g 
Hou hait t stoultje?    h 
En dat iepenkrietje mit zien mutske? i 
En laange Jan mit de mutse hait?  j 
Hou hait dij kerel, dij noar kerke gait? k 
En dij laange lapperd?    l 
En dij drijpoot hait?    m 
En dij twijbain?     n 
Hou hait t houpeltje?    o 
En dij mit zien pak op de rogge?  p 
En dij t pak aansom het?   q 
En t roateltje?     r 
Hou hait de slaange?    s 
Wat drinken wie smirregs?   t 
Hou hait dat nunneke?    u 
En t vatje hait?     v 
En dij wapper-in-de-wind?   w 
Hou hait dat kruuske?    x 
En wat zegt de leste letter?   z 
 
Ziezo, leutje bunzels, nou krieg ie grivvel, dij 
k joe geven zel en den taiken ie dij letters 
ais mooi op joen laie.” 
 
Jan Sleumer 
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Scheuvellopen op brak ies 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
k Zel zonen beudel van krapaan aachte 
west wezen, dou k mit mien kammeroaden 
scheuvels under knupde om achterwieke te 
goan verkennen. Zokswat deden we wel 
voaker, as tied en ies der veur was. Dou-
destieds wazzen woarschienlek winters kol-
der as vandoag de dag. 
Bie mie konnen we sikkom elk joar d’iezers 
under binden om n poar weke lang hail wat 
kilometers te moaken op wieken en kenoa-
len in buurte. Göngen noar en van school op 
scheuvels en haren noa schooltied amperan 
tied om thoes wat te eten. Haile dag zaten 
we op t ies en aimelden mesters en juvvers 
tot vervelens tou om n dagke iesvrij. Tot so-
avends aacht uur scheuvelden we op t 
heufdkenoal. Kom der nou es om! 
Niks mis mit n raaiske op zoaterdagmörgen, 
zol je zeggen, doch luip t dij raaize wat aans 
as aans. Veur mie luip t op n Mekkoa’s raai-
ze oet! Op achterwieke pebaaierden we op 
n aansloetend kenoal te komen. n Duker in 
weg muik n stokje klunen noodzoakelk. 
Klouk as k was, nam k t òf te leggen pad 
wat al te krap. Bleef op t ies tot t nait wieder 
göng. 
Paitje veuraan as k was, scheuvelde dizze 
kloukhaans wat veuroet, mor k was nait be-
docht op t bomies under snij. Veurdat k der 
op bedocht was, zat k al tot haals tou in bra-
gel. Mit verainde krachten hebben jongs mie 
der weer oet hoald. Zat under drek en was 
sjompenat vanzölf. Goie road was duur! Noa 
wat rezenaaiern wazzen we der oet. 
Weeromraaize mos k zo haard meuglek 
scheuveln. Dat vuil aans nait tou. Boksem 
en jaze stonden in vraiskolde in n klap-
scheet stief oet. Deurlopers vroren aan gim-
mestiekschounen vast. Veters mozzen ze 
bie aankomst mit t Drents woapen’ lössnie-
den. 
Vouten wazzen mie zowat òfvroren. Man, 

man wat haar k kold. As mien kammeroa-
den mie nait holpen haren, was k vervast 
nait meer leventeg thoes komen. Aal mit aal 
gain ervoaren om over noar hoes te schrie-
ven. Wat n konsternoatsie doar! Moeke het 
mie votdoadelk oetklaaid en in tobbe stopt. 
Vandoar verhoesde k, noa wat waarme sok-
keloademelk, lebendeg op berre. 
Gelokkeg heb k er gain noadelege gevolgen 
van undervonden. Volgende dag zat k weer 
broaf in school. Doch zel k dit oaventuur nait 
makkelk vergeten. Loater mog k pas op t 
ies, as mien voader t zölf goudkeurd har en 
dat stak hom wel krek. k Haar mien leske 
wel leerd. 
Jonkhaid wait op t heden bie winterdag ja 
nait hou rad ze weer thoes en achter com-
puter of veur wiedkieker komen mouten. Of 
ze goan n zetje noar n overdekte ‘waarme’ 
iesboan. t Is boeten deure ja zo allergloe-
pendste kold! Kinder binnen tegenswoordeg 
bliekboar slim hiepkonterg. 

 
Roel Sanders 
 
 
 
 
 
 

Kop der veur holden 
 
Joar lopt op t ènd 
trugkiekend is der veul beurd 
van alens over krizes en griep heurd 
mor alens went 
 
Paardij werden lebait 
en nait weer beter 
n aander wis t nait beter 
en vroug man mit saais 
 
Ook veul veraandern ien femilie 
mor veur alens is n remedie 
da’s: 
kop der veur holden 
 
Nait verzoepen ien t geliep 
aanveren sums din ien t geniep 
mor:  
kop der veur holden! 
  
 
Willy Westerdijk 
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Nijmoods Grunnegs koken vol-
gens El Bulli 
 
Nijmoodse kokerij - Grunneger joar van de 
Smoak volgens El Bulli 
 
Ook de dege degelke Grunneger streekkeu-
ken kin op t heden ja nait achterblieven in 
d’ontwikkelns van t moleculair koken. 
Wat is der aiglieks meugelk in t experiment 
van t omzetten van oerdegelke resepturen 
noar n nije jaze dij ook paast in tied doar wie 
nou in leven. 
Omreden dat n Grunneger van oldsheer aal-
tied Nummer AAIN is en van noature veu-
raan staait veur t nije, evoluaaiert ons eten 
speulenderwies mit nije opvattens, dij onner-
tied noa t bezuik van Sunterkloas uut t ies-
kolde Spaanje noar ons kontraainen over-
waaid is. 
 
De weerslag van dij El Bulli hype het t vol-
gende krejatieve menu opleverd. 
Wie stellen joe bie wieze van spreken de 
kombinoatsie Grunneger Mollebonen mit 
haalfdreuge Grunneger metworst veur, dij in 
de stiel van dizze grode chef uut Barcelona 
moleculair omteuverd wuir tot n goud berap-
boare pozzie. 
Ie goan allereerst noar de groothandels en 
kopen doar twij spoitbuzzen van t bekìnde 
maark Gruno, d’aine is vuld mit dreugemet-
worstschoem* en d‘aander mit Grunnegs 
gruine snietjemousschoem**. 
 
Ie goan dus as volgt aan loop: Waik de mol-
lebonen eerst veur en dou t din in d’oven op 
pofstaand. As dit gepof gebeurd is, doun je t 
in blender en moalen t zo fien meugelk. Ie 
doun t nou in stikstof en vörmen t mit vaaile-

ge handsen der bie aan, tot n mini-
gasuniegebaauw. Ie nemen nou n mooie 
museoale porselaainen bord tou diggelkaas-
te oet en ploatsen t mollebonengasuniege-
baauw persies in t midden. 
Rondomrond spoiten je zo sekuur meugelk 
in model, vief martinitorentjes van dreuge-
metworstschoem. Ie plaaistern dat Grun-
negs gruin of mit gruine snietjemous-
schoem. As t aalmoal goud in model is, zet-
ten je schuddel veur n dik uur vot in d’i-
eskaaste. 
Hiernoa hoal je t bord tou d’ieskaaste oet en 
plakken din onder t bord n chip dij t Grun-
negs Volkslaid zingt. Leg nou rondom t bord 
aspieken baaltjes, dij moakt binnen van 
Raspetatpoeder mit uutlopen metworstvet. 
Loat der din, mit hulp van n op toavel 
baauwde ventilator nog wat Grunneger mos-
terdpoeder deur de lucht dwarreln. 
Dain t as ófronden op mit n glèn hait lepel-
tje. 
Geef der as goie begelaaider ook nog n rea-
geerbuiske mit Fladderak bie 
Eetze in de Beetse. 
 
Groothandels : *Honas **Grosli 
 
Henk Scholte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WOLF 
 
van Wolf  
noar diek 
noar t licht 
noar t sliek 
kiekt n keuneg 
over zien keunenkriek  
 
Bertus Spelde 
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In the middle of nowhere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘In the middle of nowhere’. Dat haar è zegt, 
dei Bastiaan van der Werff. 
‘Ik woon in the middle of nowhere’, gain ain 
tot last, gain ain te zain. Kom mor ais 
laangs, din kinst t zulf zain. Zo mooi, zo 
rusteg. Aal soorten van vogels en wild as 
noaste noaber. Roemte, rust, gain gedou.’ 
Nou, dat bleek wel. Hier ston ze nou, in the 
middle of nowhere. Op n doodstille weg. 
Wied en zied gain hoes te zain, gain stroat-
lanteern, gain enkel lichtje. Ze wos nait, dat 
der in dit laand, in heur aigen pervinzie nog 
zukse gebieden wazzen. Vlak achter Sloch-
ter, haar dij Goof zegt. En din richten Legel-
aand. Veurzichteg rieden, want t binnen 
smaale weggetjes. Nou, dat was zo. Zo 
smaal en zo bochteg, dat ze zuk aalgedureg 
nait vertraauwde om haarder dan 30, 40 te 
rieden. 
Hou haar ze toch zo stom wezen kinnen. Zo 
stom om hier noar tou oaf te raaizen en zo 
stom om nait eerst ais te kieken hou vèr het 
rieden was en heur tank nog vol te goeien. 
‘Mor ja Jenny’, verweet ze zuk, ‘doe dust 
wel voaker stom.’ Hier ston ze nou, lege 
tank, gain tillefoon bie zuk en ze wos amper 
woar ze was. Laampen dus ze nait oet te 
doun. Wist ja mor nait of der toch nog anner 
verkeer bie de weg was en din kinnen ze 
heur in elks geval zain.  
Aiglieks wis ze nait recht wat of ze doun zol, 
hier zitten blieven, mor din zat ze hier mörn 
nog. Of aan loop goan. Mor ja, wat kaant 
oet? Joa terug, dat was ain ding, mor in 
duuster, ze zag ja gain haand veur ogen. Ze 
luip wel nait in zeuven sloten touglieks, mor 
ain was ook al teveul.  
Achter in kovverbak lag nog n deken. As ze 
dei nou ais omdee. Lekker waarm. Ze 
schoedelde net zo laank tot ze lekker wat 
onneroet zakt op stoul zat. Ze gaf zuk over 
aan heur gedachtenspinsels en aan t duus-

ter om heur tou. 
Kerstoavend, al weer viefde kerstoavend 
zunder Geert. Geert, dij zo blied west was 
mit bericht van zien VUT. Laange joaren 
waark kon e achter zuk loaten. Tied van wat 
kaalmer aan brak veur hom aan. Jenny zol 
ook wat minder uren waarken goan en din 
aalgedureg mit heur baaide der op oet. Ge-
nieten van t leven. Genieten, mor doar was 
niks van terecht kommen. Vlak veur zien 
VUT was t zomor veurbie. Geert vuilde zuk 
nait aal te lekker dij mörn. Hai wol gewoon 
even thoes blieven. Lekker op baank. En 
Jenny was net as altied in heur auto stapt 
om aan t waark te goan. Om middag haar 
ze even beld, mor hai nam nait op. ‘Ach, hai 
sloapt gewis. Ik goa wat vrouger noar hoes 
as ’t kin.’ 
Dou ze thoeskommen was haar e stil op 
baank legen. Asof e sluip. Mor dou ze hom 
zag wus ze dat e nait meer wakker worden 
zol. 
De weken doarnoa wazzen in n roes aan 
heur veurbie goan. Kinner stonnen heur mit 
road en doad terziede. Wollen ook groag dat 
moeke zol verhoezen, n Klainer stee, wat 
dichter bie. En toch bleef ze laiver in t hoes 
dat ze soam mit Geert kocht haar, woar bai-
de kinner geboren en getogen wazzen, woar 
ze heur haile traauwd leven woond haar. Elk 
geluudje kinde ze, elk stukje toen was mit 
heur baaide laifde aanlegd, elke stain was 
heur bekend. Mor toch de stilte in t hoes 
was zo groot. De leegte was zo tastboar. Zo 
swoar.  
Ainzoam allinneg en ellendeg haar ze zuk 
vuilt. Kwoad was ze west, kwoad op alles en 
elk. Kwoad op d’haile wereld, t haar heur 
Geert nait terugbrocht. Noa n week of wat 
vernam ze, dat noabers, femilie en vrunden 
nait meer zoveul over vlouer kwammen. En 
op n oavend, dou ze d’haile dag wat op 
baank rondhangen haar, besloot ze zukzulf 
onner aarms te griepen en weer aan t waark 
te goan. Dat leek heur t beste tou. Ze wol ja 
groag in heur hoes wonen blieven en din 
mos der wel wat geld binnen kommen. Aans 
kon ze t onderhold nait betoalen. En dat wat 
Geert aans dee, mos ze ja wel ain veur in-
huren.  
Gelaidelek aan haar ze t leven weer wat op 
de rails kregen. Ging mit plezair weer noar 
heur waark. Gaf ook ja wat omhannen en 
mit nkander wat proaten gaf oaflaiden. In 
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hoes bleef t wel stil. En zeker de duustere 
doagen van december. Mor ook doar von ze 
wat op. Ze nam schoakeloars dei bie duus-
ter de lampen luiten branden. En radio bleef 
gewoon aanstoan, dag en nacht. 
Mor de klussen om in en om t hoes, dat kon 
ze nait apmoal zulf. Dus mos ze op zuik 
noar n klusjesman. Op internet stonnen der 
genog dij heur dainsten aanboden. En klus-
sen, dijwazzen der genog: Vaarf van de ke-
zienen was nait te best meer en der mos 
wat aan t dak repareerd worden. En toen, 
doar kon ook wel ais n haarde waarker deur 
hèn.  
Zo ston op n dag Bastiaan van der Werf 
veur heur deur. Woarom zien advertentie 
heur opvallen was, kon ze nait zo zeggen. 
Meschain omreden dat e ook toenwaark 
dee? 
Bastiaan van der Werf, op legere schoul zat 
e altied achter in klas. Noar hoes luipen ze 
altied mit n haile ploug. Mor Bastiaan luip 
voak allineg. Of e der nait recht bie heurde. 
En dou op n dag was è zomor vot, weg van 
schoul. Verhoesd noar n grodere ploats. 
Aiglieks had ze noeit meer aan hom docht 
tot aan dij dag dat e inains veur heur ston. 
Ze had geliek zain dat hai t was. En al vlöt 
wazzen ze drok aan proat. Wat of e dee, 
doan haar, woar of e woonde. 
Ze duurde hom nait te vroagen of e traauwd 
was. Din leek t ja wel of ze aargens op oet 
was. ‘Kom mor ais laangs’, zee e dou e n 
dag of wat bie heur aan t klussen was. ‘kom 
mor ais langs, ik woon in the middle of now-
here. Waist wat, kom kerstoavend langs. 
Doe bist allineg, ik bin allineg. Kom mor op 
kerstoavend.’ 
Nou doar zat ze nou, op kerstoavend in n 
auto dij aal wat koller wer. En t licht ging ook 
aal wat minder branden. Nog even en din 
was t stikkeduuster om heur tou. 
Ze dee deken oaf en stapte oet. Keek ais 
wat rond. t Leek wel wat minder duuster as 
zonet. En ook wat minder kold. Ze leunde 
tegen auto aan. Muid was ze wel. Wat zol 
Bas van heur dinken, zol e dinken dat ze 
toch nait meer kwam. Was t aiglieks wel n 
oafspraok west. Of haar ze dat der van 
moakt. Kerst zol ze dit joar allineg blieven. 
Kinner ging mit nkander op wintersport en 
dat was niks veur heur. Zai bleef lekker 
thoes, beloofde ze de kinner. Nou ja, lekker 
thoes. Hier zat ze, was ze nou mor lekker 

thoes bleven. Waarm bie kachel, op heur 
aigen stee. Boukje der bie, kopke thee mit 
wat lekkers, voutjes op n bankje. Ze vuilde 
zuk zo verloaten, troanen prikden heur ach-
ter d’ogen. Wat had heur toch bezield om in 
auto te stappen en zo zunder meer vot te 
goan, op oafsproak mit n man dei ze aig-
lieks amper kende. Veur t eerst in joaren 
was ze blied dat het gain widde kerst zol 
worden. Widde kerst, din zol t mit heur maal 
oaflopen kinnen in heur aal mor koller wor-
dende auto. Wat was ze toch n roar meubel. 
Wat miste ze in ainen heur Geert. ‘Woarom 
gingst din ook dood, verweet ze hom haard-
op, ‘Dat was toch ook nait eerlek. Wie zollen 
ja mit n baide het nog zo schier hemmen. 
En nou stoa ik hier. Astoe nait dood goan 
wast, wazzen we soam in hoes west. Bie 
kerstboom. En nou stoa k hier allineg, stom 
te doun.’  Ze vuilde n troan over heur waang 
lopen en wol zok der net aan overgeven dou 
ze in ainen zachtjes zingen heurde. Nou 
mos t toch nait gekker mit heur worden. Zin-
gen in de nacht, op kerstoavend, midden in t 
laand, woar gain mìns te zain was. Engeltjes 
zeker. Mor nee, ze heurde toch echt zingen. 
Twai stemmen. Jonge stemmen, een wich-
terstem en een jongesbromstem. ‘Stille 
nacht, heilige nacht’ en dou wazzen ze tekst 
kwiet en begon ain van baide zo zuver te 
floiten, troanen sprongen Jenny in ogen. 
Langzoam aan kwammen stemmen dichter 
bie. Mor nog steeds zag ze gain mìns. Ze 
woagde zuk nait om wat te zeggen. Huvereg 
schoof ze wat dichter noar auto tou. En dou, 
in ainen zag ze n leutje lampke wat hinne-
weer slingern.  
Het zingen hiel op. ‘Kiek hier is ze’, heurde 
ze n stem. “Ben jij Jenny”, vruig ain. “Joa, 
jong, dat kin toch nait aans. Wel zol der hier 
aans nog onnerwegens wezen’, zee de 
wichterstem. Al vlak bie heur bleef n  bak-
fiets stil stoan. Veurin zat n wichtje van een 
joar of 20 en op de fiets een jong. Heur 
rastavlechten stonnen aal kaanten oet.  
‘Wel binnen joe’ vruig Jenny mit n be-
naauwd stimmetje.  
‘Oh, wie binnen buren van Basje. En wie 
zollen wat eterij veur hom en zien gast mit-
nemen. Wie wazzen nog onnerwegens. Hai 
belde ons, of we ook oetkieken wollen noar 
een mooie vraauw mit n olle auto. Want hai 
docht dat ze meschain wel aargens strand 
was. Nou dat bliekt. Konst nait vinnen of 
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hest auto stukkend? Moakt ook nait oet. 
Gaaist mit ons mit? Kom, klim mor in bak-
fiets. Peter is de beste bakkenist dei der 
rondfietst.’ 
Jenny dut wat heur vroagd wordt, ze kroept 
noast t wichtje, dij trekt dekens goud om 
heur baaide tou. En din gaait t wieder, deur 
de stille wereld, woar gain licht te zain is. Ze 
hèt zuk in joaren nait zo vaaileg en waarm 
vuilt. Zo mag t van heur wel aaiweg deur 
goan. Goud n haalf uur loater kommen ze 
bie n olle boerderij. Aan weerszieden van 
loan stoan n poar vuurkörven, waarm licht 
stroalt oet aale roamen. In deur stoit Basti-
aan.  
‘Kom der in’, klinkt t, “kom der in, hier 
braandt kachel, hier ist waarm. Hai helpt 
heur oet bakfiets en holdt heur stief bie 
haand. “ik wos ja nait ofst wel kommen 
zolst, mor doust dien tillefoon nait opnamst, 
wuir ik ongerust. Der kon ja wel wat gebeurd 
wezen. Mien dochter en heur vriend wazzen 
nog onnerwegens. Ze hemmen n stukje om-
fietst om te kieken woar ofst wast. Kom 
gaauw binnen, mit nkander. Toavel staait 
kloar.” 
Jenny loopt mit hom mit en in veurste  
koamer staait feestelek gedekte toavel. 
Geur van soep en waarm eten komt heur in 
muid. As ze drumpel over stapt, goan lamp-
kes in kerstboom aan. Kerst. Achter heur 
heurt ze Bas zien dochter zachtjes zingen: 
‘Stille nacht…’ 
 
Hilda Schipper-Baptist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spinraag 
 
k zai veul 
nadde  
druppen 
spinraag  
zuzooit 
hìnneweer 
 
speult mit 
mien kieken 
noar dij raag 
haar k  
dat guster 
ook zain? 
 
bie duuster 
beziedjet 
spin maank 
aal dij  
droaden 
van zulver 
 
allinneg zai k 
t vandoag 
mörn is aal aans. 
 
Anna de Vries-Maarhuis 
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Moatjes, t mini-zwemcentrum en 

de vechtArena…..  

 

 

 

 

 

 

 

 
“Geert Moatjes! Geert Moatjes….!” Even is t 
stil en dan nog n daarde moal: “Geert 
Moatjes……!” 
Joa, en dan gebeurt der woar Geert de pest 
aan het, mensen die votdoadelk noar hom 
kieken goan. Die dörpsomroeper van n 
Harm Proatjeboksem stijt ja mor anderhaal-
ve meter van hom vandoan en wiest ok nog 
met zien wiesvinger noar, juust, noar “Geert 
Moatjes…” 
“Harm, is der nog wat aans ien e aanbieding 
as dat gebelk?” Geert hoalt t sleudeltje uut 
zien Batavus, dat moet ja wel ien t groot-
dörp. t Mijn en dijn is doar veur paardie lu 
niet uutmekoar te holden… 
“Geert, nou niet direct doen asdat jim ien e 
bil beten is! Jim kan doch wel eerst even 
vroagen hoe t met me gijt?” 
“Hoe…..” wil Geert vroagen, aans komt e 
nooit meer van die Harm of, stijt e hier over 
n haalf uur nog. 
“Doar hebben we t nou niet over”, zegt 
Harm, “der bennen belangriekere zoaken te 
bespreken, mor niet hier! Komt ja al weer n 
schip met zure appels aan…. Paulusma het 
zegd dat t vandoag hoast dreug blieven 
zol… Nou, hij het hoast geliek kregen, op 
drie hoagelbuien, n dunderslag, vief streep 
regenwotter  en n dikke tak van boom òf 
noa… Wat n hampel. En  twee doagen le-
den zol t niet dreug worden en viel der hier 
gien spat regen…” 
Geert liep achter Harm aan, t nije winkelcen-
trum ien, woar de bosschoppenkarren 
kunstzinneg ien n boog opsteld stoan en je 
al aan e rust toebennen as je bij de groot-

grutter deur t draaihekje lopen…  Harm gijt 
vot deur noar de kovvietoavel, komt hier 
voaker zeker. Geert kan die plak allenneg 
mor vienden as e der n plattegrond bijpakt… 
Ien e gauwegheid sleurt e doch nog n 
mandje met. Woar moet e aans zien kees 
en beschuten ien doen? 
“Kom, goa der nou es even op dien gemak 
bij zitten, Moatjes!” Harm ploft op n stoel 
deel.  
“Juffrouw, even aannemen!” t Wichtje ien 
AH-kostuum kikt hom schoapachteg aan, 
draait zuk om en gijt wieder met t stoapeln 
van blikken Bonussoep. Geert wil al stoan 
goan, mor Harm drukt m op zien stoel en gijt 
zölf kovvie hoalen.  
“Zo”, zeit Harm, “het jim de kraant lezen? Ok 
al zien dat der twee Kollumer ondernemers 
n zwemcentrum bouwen goan ien e Ooster-
gast? Joa, n eerlieks zwemcentrum. Dat 
komt doar stoefbij t Zörgcentrum, tegenover 
t Onderwiescentrum en op kiekòfstand van t 
Bestuurscentrum. t Stikt der van de cen-
trums… Nou, as ik jim nou vertel dat t 
Zwemcentrum met n bad pronken gijt van 
14 bij 6 meter!  Die wetholder die zo zwiereg 
de haandtekening zet het onner t contract, 
die wil as eerste doarien zwemmen… Dat 
wordt pazen en meten. Die wetholder is 2 
meter, leg der nog n wetholder noast, dan 
bennen de boanen bezet. Dure kubieke me-
ters wotter van 31 groaden…En mor net 
doen noar buten toe dat ze t ei van Colum-
bus vonnen hebben, aalmoal deurstoken 
koart. Dat die lu uut Kollum aan t bouwen 
goan zollen, ston drie, vier joar leden al uut-
gebreid ien e kraant. CDA en PvdA hebben 
ale aandere meugelkheden categorisch de 
nek omdraaid en nou mor groalen mit heur 
peuterbad. Het jim de kovvie nou al op? Ho-
al es even wat nije…” 
Geert komt ien t ènne, mor Harm Proatje-
boksem stijt al vannijs bij t apperoat. “As we 
op die wachten moeten, Geert… Man, wor 
doch es wat vereger!” 
Geert wol ok es n duut ien t zakje doen: 
“Harm, mor as…” 
“As, as…. Ze zetten doar n luxe wastobbe 
hen veur riekelu’s kiender die zwemmen 
leren moeten en veur therapeutisch bad-
dern… Sportieve armoede! n Nije Kromme-
wiedjojo kunnen we vanzulf wel vergeten en 
Pieter Hogeband, dij lopt met troanen ien e 
ogen….  
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Ach, sport…. Het jim dat zien ien e Arena, 
die zatlap van negentien die de keeper van 
AZ n schup verkopen wol, mor zien been 
niet iens omhoog kriegen kon en toen zölf n 
poar beste trappen kreeg? En dat misbaksel 
haar ok nog n stadionverbod…   En leuf mij 
nou mor, as je Cruyff of Van Gaal as jokers 
ienzetten, dan heb je de poppen aan t daan-
sen… n Haalf joar gien voetbal ien e Arena, 
opsluten die handel, net zo laank tot der wit-
te rook uut e schösstien komt… Veurme-
koar: Nij bestuur, nije directeur, nij elftal, nij 
publiek… Mor ja….” 
Geert kikt es veurzichteg ien t rond, hij kan 
beter mor niet iengoan tegen wat Harm noar 
veuren brengt, ok al is t nou doch wel slim 
van e hak op e tak.  
“Geert jong, mooi dat jim even noar n des-
kundege luusterd het, ik moet der vandeur. 
Zwemmen ien Oldekerk! De beschuten kan 
jim zölf wel vienden. Ajuu!” 
En vot is e. Geert komt ok ien t ènne, pakt 
zien mandje en wil net es n lekker stukje 
kees uutzoeken, as t wicht van de soepblik-
ken hem aan e mouw trekt. 
“Meneer, zou u zo goed willen zijn even de 
koffiebekertjes in de afvalbak te gooien? U 
weet wel, goed voorbeeld….” 
Met t schoamrood op e koaken gijt Geert 
terug noar de kovviehalte en ruumt de troep 
op. En weer krigt t gevuul dat der n bult 
mensen noar hem, specioal noar hem kie-
ken…. Hij is ja aaltied de klos. Nou mor net 
doen asdat der niks aan t handje is…. Al 
“Jinglebells” fluitend doet Geert zien mandje 
vol met noagelkees, volkorenbeschuut en 
kerstkransjes. Bij de kassa vangt e nog net 
op dat t doch wel mooi is zo’n minibad ien t 
dorp, beter n haalf ei as n lege dop, en dat 
de AZ-keeper zien rooie koart kwiet is. Bij 
de uutgang geft e zien euromunt vot aan de 
klungelnde accordeonist van dienst, stopt 
zien fietstazzen vol en stapt op. 
“Geert Moatjes!!! Geert Moatjes…!!” 
Niet omkieken, deurtrappen. Pas bij de brug 
hoalt e opgelucht oadem. Hij heurt nog 
Harm zien stem: “…..Zeggen ze ok nog dat t 
zwemcentrum zo handeg dichtbij de weg 
Grunnen-Leeuwarden leit, hebben nog niet 
eens heurd van de wegomlegging. Koeke-
bakkers!” 
“Och heden, koek vergeten, terug…..” 

 
Bé 

Moekes handschoenen  
 
 
 
 
Met moekes handschoenen aan 
vuil ik nog even weer 
de waarmte van heur handen 
en is het net of 
t nait zo kold meer is 
 
met moekes handschoenen aan 
zit ik op fiets en denk aan heur 
hou wies ze met ons was 
ik zug heur weer veur ogen 
zoas ze der met liep 
noar kerk en vrouwenbond 
of as ze ston te wachten 
op bus noar stad 
 
Ik wrief met ledervet 
mien moekes handschoenen ien 
en t is of k heur de handen 
noa t worrelschrappen 
met atrix wrieven zug 
nog vuil k ze roeg van t waark 
over mien wangen strieken, 
och moeke, heb ik bie joen leven 
wat k veur joe vuilde 
wel genog blieken loaten? 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel  
 

 
 
 
t Gehaim van old en nij 
 
Wat t rolletje verhult  
op nijoarsdag 
onthult t kniepertje 
ten overstoan van 
waarme euliebollen. 
 
n Loag van snijwit poeier 
bedekt wat west is  
 
vannacht begunt 
de nije Levenstied!  
 
Coby Poelman-Duisterwinkel 
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Duutser 
 
 
 
 
 
  
 

Haalf juli. Vrijdagoavend n uur of zeuven. 
Geert haar dainst aan t heufdbero. 
Der kwam n kirrel op hoge poten t bero in. 
Hai har de kop sitroun, um t zo mor ais te 
zeggen. Hai wol aangifte doun. Van Beleiti-
gung. t Was n Duutser… 
n Echte…: n Beschaaiden veurkommen un-
der n swaarde schipperspedde. Hai vruig 
wat of Geert zien rang was. 
“Hoofdagent”. 
“Hauptagent also.” Dat was goud.  
Hai zee dat e mit zien boot op weg was noar 
die Heimat. Zien aigen boot. Aine van roem 
achttien meter mit onnuur veul Pferdekräfte. 
Hai was der mit noar zien vekansiehoes in 
Vraislaand west. En vandoage was e over t 
Raitdaip noar Stad tou voaren. 
Aal achter n Hollands bootje aan woar of e 
nait veurbie kön. ‘Stad’ stön der achter op. t 
Zal wel n huurboot west weden, want dij lu 
zaggen der nait oet as aigenders 
Volgens Heinrich wast n schipper van de 
kolle grond. Boetendes druig e gain schip-
perspedde. 
Op zeker mement warren ze bie n poale 
aankommen dij in t daip stön. Doar mös op 
n knobbe drukt worden um de brugwachter 
te woarschaauwen. 
t Was beter west, as hai der as eerste aan-
kommen was. Dij vent op dij huurboot be-
greep noamelk nait wat of e doun mös. In 
elks geval duurde t veuls te laank. Hai haar 
ook nog noar hum geboard dat e op dij 
knobbe drukken mös. Mor dij kirrel dee niks 
as onneuzel um zuk hen kieken. 
Dou haar e roupen, hail fersounlek hör, dat 
e non toch endlich mal op dij knobbe druk-
ken mös. 
En dou was dij kirrel in de holden sprongen 
en haar e roupen: “Ist das ein Befehl?” 
Und das Weib stön der mor wat onneuzel 
bie te lagen. 
Non ja, t zal zien Freundin wel west weden. 
Zo hebbelachteg as ze aal tegen mekoar 
deden. 

Hai vuilde zuk zwoar beledegd deur dij kir-
rel. Vergreld was e. t Mös non mor ais òflo-
pen weden mit dat geroup van dij Hollan-
ders dat wir Deutschen zo rouperg en boa-
zeg binnen. 
“Haben Sie das verstanden?” 
Geert haar t verstanden. Hai zol der n un-
derzuik noar instellen. En as e der oeit ach-
ter kwam wel of dij lu op dij huurboot war-
ren, dan luit e t hum wel waiten. 
Hai is der noeit achter kommen. 
Officieel dan. 
 
Jan Hoiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Veur t Mìnnen 
 
Vol en vredeg ligt rusteg t laand  
overdoadeg riek te weden   
ien waarme riepende lijte    
vèùr ienhoalen ien augustusmoand  
 
k Sjaauw keurend laangs stukken  
zai aal dat gele gold    
ien hok op òfriepen stoan  
  
 
Kiek van Klaaibos Aacht noar ploats  
wied weg vot bie Batten woakt dij doar 
deuren ien hoge muur al open   
nuigend, veur t mìnnen kloar.   
 
 
Nane van der Molen 
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Diepvries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t Is weer zo wied, n kennis van ons dai het 
een volkstoentje en zo in augustes den het 
hai van alles kloar. Om de hoaverklap den 
komt hai weer wat brengen en wie nemen t 
geern aan, want t gaait zo de diepvries in. 
Zo hebben wie dikke spekbonen en robai-
ten, rooie zummerkool en praai. “Aander 
week den heb k nog gruine en sniebonen”, 
zee hai, “den krieg ik weer roemte veur de 
spruutkool en de mous.” t Zel wel olderwets 
wezen, mor ik heb de gruinte laiver zulf in-
moakt as oet n blikje van t winter. 
Dat dut mie denken aan vrouger, dou mien 
moeke aan t wecken was, op keukentoavel 
stonnen den n aantal weckpotten met peren 
der in. Oh man dai waren lekker, veuraal as 
ze even stoan haren. As kwoajong trokken 
we den stiekem aine lös en gingen noar 
heur tou om dat te melden. Mainsttied mog-
gen wie hom den wel leeg eten. 
In dai tied haren mien olden een kaffetaria, 
haalfweg joaren zesteg en t maiste muiken 
ze zulf. Veuraal as moeke kroketten muik 
den ston der zonen grode bak met regoe oaf 
te koelen en ieder bod as ik der den langs 
kwam mos k even pruiven. Mainsttied kwam 
ik der wel mit weg, want mien moeke kon 
nait best lopen, moar dat wer kompenseerd 
mit heur holten kleppers, doar kon ze me-
roakel schier mit goeien en nog haard ook. 
Op zundag mos der petat moakt worden, 
moeke schilde den dikke eerappels en wie 
deden ze deur n petatsnieder hen. As der n 
poar emmers kloar waren, wuiren ze veur-
frietuurd en soavends verkocht, mooie tied 
was dat. 
As de jonge lu den kwammen op heur Puch-
jes, Zündapps en JLO`tjes, den gong de ju-
kebox aan en bie de meziek van Ria Valk en 
t Cocktail Trio gingen de slaatjes, gehakt-
balen en petat grif over teunbaanke. 
De tegenswoordege vreetschuren met heur 

enorme assortiment, dai zörgen der veur dat 
je nait waiten wat je kaizen mouten en as je 
den wat oetkozen hebben, wait je nait of t 
nou spesjoal, oorlog  of joppiesaus wezen 
mout. 
Dat gaait apmoal deur mien kop as ik bie t 
aanrecht kool stoa te snieden met op ach-
tergrond “Mien toentje” van Ede. 
k Wait nog dat moeke bie keukentoavel zat 
om stoede te smeren veur mien bruier. “Wat 
moust der op hebben jong?” zee ze. 
“Dou mor pindakeze”, zee e en moeke pakte 
pindakezepot, dou ze hom open haar dee 
mien bruier kop om houk van deur en zee: 
“Ach, dou toch mor hoagelslag.” Geloaten 
pakte moeke hoagelslag. “Och”, zee bruier 
dou toch mor jam. Moeke bedochde zich 
nait, pakte jampot en smeet bruier hom noar 
de kop. 
“Hier hest dien jam”, zee ze. Op leste snik 
kon e zien kop aan kaant doun en vloog 
jampot hom veurbie en bleef persies in t 
midden van de keukendeure zitten. Pa het 
der loater mor een leutje glaske in zet, t leek 
net of t der in heurde. 
Apmoal keukenherinnerns  dai weer noar 
boven drieven as je der bie noadenken 
goan. Zol t koken ook in de genen mitgeven 
worden, vroag ik mie oaf, want mien kinder 
vinden dat ik een olderwetse pot kook. Och, 
denk ik, k vin toch veul nijmoodse dingen 
ook lekker hòr, zoas een broodje shoarma 
mit een dikke loag van dai stink-oet-de-
beksaus. Mien vraauw vind dat ik der meer 
knoflook soep van mok, mor t is wel lekker. 
Lest hebben wie bie vrunden van ons eten 
en dai haren lamsrek moakt en ondanks dat 
mien vraauw mie aaltied veur voelnisvat oet-
moakt (kist hoast alles der in goeien) von ik 
dai lamsrek toch nait biezunder. Ik vin  
schoapevlees wat staark smoaken. Nee, 
den die struusvogelbiefstuk dai wie lest in n 
resterant had hebben mit een lekkere peper-
saus der bie ….lekker hòr. 
As ik den de leste sneden kool in zonen 
diepvriesbakje doan heb, komt vraauw mie 
even helpen om d’haile brud noar de diep-
vries te brengen. 
“Kin nait veul meer bie in”, zegt ze en gooit 
de klep dicht. “Och, nog een beetje sniebo-
nen en gruine bonen”, zeg ik, “en den kom 
wie de winter wel deur.” 
 
Cor Uildriks 
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Mascarpone 
 
Mascarpone 
legt n vraauw 
achter mie 
op baand  
bie Jumbo 
en ik zug 
mien leverworst 
en miezulf 
 
Bertus Spelde 
 
 
 

Hondjes 
 
Ik schoef die 
as n hondje  
veur mie aan 
mor as ik kom  
ben ik ien heur 
 
Bertus Spelde 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hendrik 
 

as steern vannijs 
allain en allinneg 
aan t firmament verschient 
roup ik: 
moi Hendrik bis doe dat? 
mor krieg gain antwoord. 
 
Bertus Spelde 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
KEERSKES 
 
t Was n schiere boom dij Gezienus en 
vraauw hoald haren. Wel n beetje aan dure 
kaant mor och, t is mor ainmoal ien joar Mid-
wintertied en din dou je wat. Op wintersport 
gingen zai dit joar nait en kiener kwammen 
ook nait op veziede omreden dij wazzen mit 
nkanner noar Amerikoa tou om doar “Xmas” 
ien zun te vieren ien “The Sunshine State”. 
Opa en oma kwammen dit joar ook nait, om-
reden zai overwinterden ien n appartement 
ien zuden van Spanje. Gezienus en Geesje 
haren t riek dus allain en wollen ter ook 
even van nemen ien aale rust en zoas t 
heurt. 
Ditmoal ais gain kunstboom. Dij laiten zai 
mooi op beun. Zai wollen n eerliekse oller-
wetse spar oet Sibboeren, bie kweker vot. 
Ien veujoar hoalden zai doar aaid bloumke-
derij veur ien toen en zai wozzen dat hai ook 
kerstbomen grootbrocht mit laifde veur zien 
vak. “Wat ie ien buurt kriegen kinnen, mout 
ie nait ver veur aan raais goan”, zee Gezie-
nus ja voak. 
Allain roek al dou zai boom achter ien auto 
haren, dee heur ien t veuren genottern van t 
feest van optugen en versieren. 
 
t Dee Gezienus dìnken aan vrouger, dou hai 
n lutje jong was en zien pa aal joar, n week 
of wat noa Sunnerkloas, mit kerstboom 
thoes kwam as e noar vijmaart ien Stad 
west haar. 
Hou of t leste moal haldaal verkeerd òflopen 
was. Dat kwam zo. Moeke haar net nije  
overgerdienen ien veurkoamer kregen, van 
dij zaachte gruin ferwailen gerdienen dij tot 
op vlouer kwammen. t Was ook nait goud-
koop west, zekerwoar nait en zo braid haren 
zien ollu t ook nait had. Zien moeke haar 
gerdienen zulf naaien doan en dat was nog 
n hail kerwaai west op ol trapmesien, omre-
den stof was mooi dik west. Doagen was zai 
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der van smörgens tot soavends mit aan loop 
west, din t mos en zol apmoal kloar veur 
kerstdoagen as femilie over vlouer kwam. 
Den wol zai boudel ribschier hemmen. Dat 
was heur goud òfgoan en moeke was aibels 
wies west dou gerdienen der hongen.  
Dou was pa der mit kerstboom over tou 
kommen. Doar wer n holten kruus onner 
timmerd en soavends noa t melken kwam 
boom ien houk van veurkoamer te stoan 
tussen twij roamen ien. 
Omreden koamer was nait slim groot wer 
boom vlak ien houk zet. Moeke dee nije ger-
dienen der veurzichteg achter en bie nkan-
ner tegen muur aan. Doar mog ja niks mit 
gebeuren. Dou wer boom versierd en optoa-
keld mit kerstbaalen en slingers en engelho-
ar en der kwammen ook hollertjes ien mit 
eerliekse keerskes. Dat was sekuur waark, 
den keerskes mozzen persies rechtop stoan 
aans graimde t zo mit keersongel op boom-
takken en der onner op kerstklaaid dat on-
ner boom vlijd was. Doudestieds mit echte 
keerskes ien boom was t nog zo dat bloots 
op kerstoavend keerskes veur t eerst aan 
moggen. Tot t zo wied was, mog ie allain 
mor noar boom kieken. 
 
Op kerstoavend haile femilie gezelleg bie 
boom en noa t nijs van aacht uur mit weers-
veurspellen op radio, zee pa dat t zo wied 
was. Keerskes moggen aan. Feest kon be-
gunnen. Gezienus en zien bruiertje keken 
tou hou pa mit luzivèrs keerskes ain veur ain 
aanstook en joa heur, t ging aan. Op n duur 
braanden aal keerskes en wer boom n eer-
liekse brannende kerstboom. Wat mooi was 
dat en wat wer t n schiere kerstoavend mit 
nije gerdienen tou. Wat zaten ollu tröts en 
voldoan mit kiener bie boom. Dou t bèrre-
gangerstied was veur kiener, blous pa 
keerskes, dij nog mor haalf opbraand waz-
zen mit n dikke poest ain noa aaner oet, zo-
dat ter ook nog wat overbleef veur aanerdo-
ags as femilie op veziede kwam. 
Op kerstzundagmörgen was t hail stil ien 
keuken dou Gezienus van bèr of kwam. 
Zien moeke zat ien keuken en hoelde. Wol 
nait vertellen wat of ter loos was. Prevelde 
allain mor wat over n rötboom. Gezienus en 
zien bruiertje begonnen van weeromslag 
ook te hoelen. t Was n verdraitege boudel 
mit nkanner. Dou Gezienus en zien bruiertje 
troost zuiken wollen bie kerstboom ien veur-

koamer, kwammen zai der achter dat haile 
boom verswonnen was.  
Houk van koamer was leeg! Wat keken zai 
maal. Nou wizzen ze ook woarom heur 
moeke zo’n verdrait haar en begonnen zai 
nog haarder te hoelen. 
Loater het moeke heur verteld en konnen 
kiener ook zain wat of ter gebeurd was. Ien 
nije gerdienen zaten dikke vlekken haars dij 
oet takken van kerstboom kommen wazzen 
en wieder zaten der apmoal witte vlekjes ien 
gerdienen. Dat was keersongel dat ter ien-
kommen was dou heur pa keerskes so-
avends mit n beste poest oetbloazen haar. 
Moe heur schiere nije gerdienen wazzen 
verinneweerd en kerstfeest was over west. 
Boom lag mit keerskes der nog ien achter 
schuur op misdòb. t Wazzen hail verdraitege 
kerstdoagen west. Gezienus kon t zuk nog 
heugen as dag van guster. 
Ollu hemmen nooit weer n kerstboom ien 
hoes hoald.  
n Joar of twinneg noatied, dou Gezienus op 
ploats kommen was en ollu der oet gingen, 
wazzen vlekken nog te zain west ien veur-
koamergerdienen en haar Gezienus veur 
zien moeke nije gerdienen kocht ien t nije 
hoes wat wiederop. Dou haar zai vannijs 
schraifd mor was t aans west. 
Noatied haren ze bie Gezienus thoes wel n 
kerstboom opzet, mor t was aaltied n kunst-
boom west mit noamoakkeersen der ien. 
Kiener haren dat ook wel schier vonnen, 
mor haren voak vroagd woarom of heur pa 
en moeke nooit n eerliekse boom hemmen 
wollen. 
 
Gezienus schrok op oet zien gedachten dou 
zien vraauw hom vertelde dat ze aibels blied 
was mit heur kerstboom en dat ze der aal 
noar oetkeek om dij toavend op te toakeln 
mit heur twijbaaident. 
Dat leek Gezienus ook schier tou en kniv-
velnd zee e: “Mor gerdienen hoalen wie der 
eerst even òf, dochstoe ook nait?” 
   
Nane van der Molen 
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Kleurriek… 
 
 
 
 
 
 
Der is veul gedou in de wereld, woaras je 
joe aan aargern… 
As je older worden, ‘dreum' je t laifst vot in 
mooie herinnerns. As vrijwilleger van de 
Zunnebloum komt mie weer n raaiske te bo-
ven as ain van dei schiere herinnerns... Wie 
stonden kloar om oaf te raaizen noar t Noor-
der Daarnpaark in Emmen. t Is n zunnege 
dag en zulf ben ik in n meroakels goie stem-
men. 
De eerste begrouten van mien gaste is doa-
rop n tovve aanvullen. Op de zesde verdai-
pen lang ik heur d’haand en stel mie veur. 
‘Goie mörn, mevrouw, mag ik joe mitnemen 
veur n schier tochtje?' 
‘Geern', was heur antwoord. ‘As je goud 
veur mie zörgen en beholden thoesbrengen, 
want k wil groag vanoavend weer zond en 
wel allaint in aigen berre sloapen!' 
‘Komt goud, heur', zeg k berustend, mit n 
knipoog noar heur naobers, dei ons oet-
zwaaien. 
‘Den staait t kraande mðrn wel weer veur t 
venster!' zee buurvrouw en wie stappen in 
de lift om oaf te raaizen. Zai is nait meer de 
jongste en doarom hollen de buren n beetje 
sosjoale kontrole: kraande veur t roam.... 
den is t goud! 
Aankommen bie d’auto, geft ze aan geern 
veurin te willen, vanwege - zoas ze t zulf 
nuimt – ‘mien bult!' Zai het mie al hailendaal 
om... en geef aan dij wens dus geern ge-
heur! Onderwegens vertel ik heur, dat wie 
noar daarntoene in Emmen goan. ,Ach, wat 
ja mooi. Doar was ik vrouger, vot noa d’-
oorlog ook al ais mit n schoulraaize....' Bai-
de aander gasten nikten instemmend, ook 
zai wazzen doar rond achtenvatteg west. 
Aal keuvelnd, laggend en zulfs n laidje zin-
gend, belandden wie in Emmen. ‘Dat heb je 
rad doan!' zee t olske, - nait in de goaten, 
dat tied deur heur gekeuvel - om stoven 
was. 
De ontvangst was geweldeg! De rolstoulen 
stonden in laange riegen kloar en noa de 
kovvie mit kouke kon de ‘safarie' starten... 

‘Ie hebben t vandoage swoarder as ik...! Ik 
loat mie rieden, ie mouten waarken!' 
‘Geern doan!' was mien antwoord en dat 
was eerlieks maind, want ik zag t mit heur 
hailendaal zitten! 
‘Och, kiek toch ais, wat mooie vlinders, 
Klaas!' Deur heur enthousiasme vergat ze 
de U-vörm, woaras ze mit begonnen was en 
dat dee mie aarg goud. Zai ruik nait oetke-
ken bie de vlinders, mor ik gaf aan, dat der 
nog veul meer moois was en as wie dat aal 
zain wollen, toch wel wieder mozzen.... Bie 
de vogels kwam ze sikkom tou t stoule oet 
van enthousiasme... ‘Och, wat mooi! Wat is 
de scheppen van ons laive Meneer toch 
prachteg! Wat mooie kleuren!' Ja, docht ik 
vanachter de rolstoule heur ‘bult' bekiekend: 
nait elk is zo beveurdaild! 
Op trograize kwetterde ze aan ain stok 
deur.... t leek net ain van de vogels, dij ze 
vandoage bewonderd haar. ‘Dat ik dat op 
mien olle dag nog beleven mag, ik ben joe 
aarg dankboar!' k Was der even stil van en 
was mie slim bewust van t goie doul van de 
Zunnebloum.... 
Mor dou kwam de domper… Bie heur ap-
partementje aankommen, dee ze deure 
open en ruip: ‘Goie dag altmoal.... k ben der 
weer, t was n hail mooie dag!' 
Licht schrikkend, omdat der gain aine in 
hoes was en t meschain veur heur leeftied 
toch wel n beetje te drok west 
was...reageerde ik bezðrgd: ‘Gait t wel, 
vraauw?' 
‘Joawel, mor dit is aait t swoarste noa zo n 
oetje: gain aine, woaras je joen verhoal an 
kwiet kennen....! Mor t is ja nait aans...!' 
‘Ach, en ik mout noar hoes, want Hillie het 
de waarme prak kloar stoan' zee k impulsief. 
‘Sorry, mor k beloof joe, da k eerdoags nog 
ais aankom!' 
Deure vuil in t slöt en noa n minuut op 
d’overloop te stoan.... drokte ik op belle. 
‘Ben je wat vergeten?' was heur reaksie. 
‘Nee, ik wol joe vandoage even bezuiken, 
mor ie wazzen der ja nait. Toch nait zaik?' 
‘Welnee! Kerngezond en k haar n aibels 
mooie dag!' Heur oogies glommen en on-
danks heur leeftied haar ze mien bedoulen 
vot deur: ‘Kom der in, komst net op tied! k 
Zel die vertellen woaras ik d’haile dag west 
ben.....' 
Vannijs deden wie nog n moal d’haile raaize 
mit alles der op en der aan. t Ketaartje, dij ik 
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der veur oettrokken haar wuiren der vieve! 
‘Waiten ie, welk vogeltje veur mie vandoage 
de mooiste was? IE!!' zee ik bie t oafschaid. 
‘Dank je,' zee ze zaacht: ‘Dat ken schien-
boar nait aans? Mien waigje ston noamelk 
op Vogelzang.' 
 
Klaas van Zonneveld 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kloaverjazzen 

 
Nummertje trekken, stee opzuiken. 
Kieken wel der mit speult, of tegen. 
Leegste nummer schudt koarten. 
Gain besten, bakkeg, plakken aan 
 
hannen vast, wat is troef? Schuppen 
en elkenain past, draaikoart: roeten! 
Ik kiek noar mien acht koarten, wait 
dat ook dizze raaize n hoofdpries 
 
nait veur mie is weglegd. Bedainen, 
heur ik noast mie, hest gain troef? 
Gefst alles vot, t is gain Sunterkloas! 
t Is lukt, n deurmars, even opschrieven! 
 
Poar tel loater goan we nat, viefteg 
roem tegen. Tegenstanders groalen, 
zit ons nait mit, kriegen ja gain koart! 
Mor wacht mor, volgend joar…! 
 
Jan Blaauw 

 

 

 

 

Onverwachtse kracht van n 
overliedensbericht 
 
Lees overliedensberichten en der gaait n 
wereld veur joe open! Historische wereld, 
vrouger in varioabele beelden, net of je in n 
wonderlieke spaigel kieken. Nee, nait elke 
dag beet, mor of en tou zit er aine maank 
d’advertenties: “Joa, hebbes!”  
Zo kreeg ik nait laank leden t bericht onner 
ogen dat Reinder Glas oet tied kommen 
was. En doar begon t weer…. Reinder Glas, 
boer in Midwolle, in t westènne. Donker 
veurhoes, stoef op weg. (Wait k verder niks 
van, Beno Doedens vroagen…) Reinder 
Glas was ook voetballer, bie MOVV. Van t 
eerste, ploug woar k as lutje jong zo tegen-
op keek. Mit Haarm Lolly in doel, Haarm van 
der Loan, traauwd mit n dochter van postbo-
de Kloassens, dicht bie onze schoule aan 
Hoofdweg. En Geert Bouldag as linksboe-
ten, Geert van Ham, zeun van schoumoaker 
Paul van Ham dij bie ons in woningbaauw 
woonde. Geert de Vries as rechtsback, zo’n 
ADHD-speuler oet Oostwold, mor dij òfkör-
ten was dou nog nait in mode…. Ole Spor-
tel, Garreltje van Delden, Jan Farries Geert-
semoa, Ellos Kolk, Jopie Boer, Jans en 
Hendrik van Diek, Hintje Bos. Of was dij les-
te al weer jonger? Zo gaait dat, apmoal 
ploatjes dij veurbiekommen noa t lezen van 
advertentie in kraande…. Of ze goud voet-
ballen deden, wait k nait ains… Reinder 
Glas was n back, of speulde hai haalf? Hai 
was nait de snelste, haar ook gain geweldeg 
schot, mor aanvallers speulden nait geern 
tegen hom. Aine dij t spelletje deur haar, je 
werden hom nait kwiet en veurbie kwam je 
hom hoast nait.  
Goud voetballen kon ook sikkom nait op dat 
olle veld doar achteroet tussen Midwolle en 
Oostwold. (Zuiken huif je nait, doar kabbelt 
nou t wotter van Blaauwe Stad….) MOVV-
veld was oet eerns boeten de bewoonde 
wereld aanlegd. Gemainte Midwolle, dou 
zölfstandeg, was n kristelke stee in n rood 
gebied. Kerken zat in bebaauwde kom, ook 
n prima gemaintelk sportveld, mor doar mog 
op zundag nait op voetbald worden. Aal dat 
gereer en din ook nog dij drokte….. “Rooie 
boer” S.P.Meijer in t oostènne, was zat van 
aal dat gezeur en stelde n stok laand ter be-
schikken. Doar is dou n voetbalveld aanlegd 
veur de Midwolda-Oostwold Voetbal Vereni-
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ging, MOVV. Laange loane mit n S-bocht 
veur dast van Hoofdweg, bie fietsenmoaker 
Oadam Timmer, bie t veld kommen konst. 
Bezuikers dij op fietse wazzen, laiten heur 
twijwieler achter aan slootkaande. Dat mos 
je zo doun dat ain trapper de fietse tegen-
holden kon, dat e nait hailemoal in sloot 
glee. Ik heb dat loater voak genog oetpe-
baaierd. Doar, laangs dij laange ree van 
S.P.Meijer, kapitoale boerderij ston aan 
overkaande van Hoofdweg, is nou Snoek 
zien old pepiertoustand, gingen we zundags 
bie thoeswedstrieden as kind al vroug noar t 
veld tou. Geld haren we nait en as je op tied 
wazzen, ston der nog gainaine om je tegen 
te holden. Strootman was boas in holten 
keet woar kovvie verkocht wer, en draank… 
(Al wait ik dat nait wis, k bin der nooit in 
west..) Zulfde Strootman dij in dij tied ook 
keet bie iesboane veur zien reken nam. Hij 
mos ook koartjes verkopen aan t publiek dat 
kieken kwam op dat koale, winderge veld 
woar de ballenvangers nooit hoog genog 
wazzen. Dat geft al wel n beetje t nivo van t 
voetballen aan in dij tied… Melkboer 
Schaub, ain van de Midwolmers dij dat voet-
ballen op zundag mor niks vonnen en hob-
byboer, kwam der n moal op zien fietse aan-
rezen. Hai haar n lappe laand stoefbie t 
voetbalveld en bale vloog voaker maank 
Schaub zien sukerbaiten asdat hom laif 
was. Dij moal was e der stenzat van. Hai 
sprong van zien fietse of, vloog (net as wie 
aans deden….) achter bale aan, pakde dij 
leren knikker onner aarm en ging op hoes 
aan. Das ain van dij ploatjes dij kloar as kris-
tal in mien onthold plakt zit. Vervolg, as zo 
voak, is der nait. Hou t òflopen is, ik wait t 
nait.  
n Aner ploatje is dij van supporters as mien 
pa dij aan kaant stonnen noar t voetballen te 
kieken. En n kommentoar… Dat is schien-
boarliek van ale tieden! Wie haren der voak 
ook wel plezaaier om. Mien pa was ook aine 
dij zien vouten nait stil holden kon, net asdat 
e zölf dij veurzet wel even geven dee of de 
vrije trap nemen wol…. n Loatere generoat-
sie van t rood-swaarde MOVV het de club 
noar grode hoogte brocht, haren ze ook n 
tied laank trainer Johnny de Grooth veur 
neudeg, zulfde dij trainer west het bie Zuud-
hörn, old-speuler, en n beste, van GVAV. 
Dou zat MOVV al op t nije sportpark op Nijs-
siesoord, aner verhoal. 
 
Jan Blaauw  

Bedrog   

 
Umreden zien vraauw dij mid-
deg bie t bosschoppen doun 
wat vergeten was, mös Geert 
dij oavend nog even noar  
d’Albert Heijn.  
t Gung mor um n poar dingen 

en hai haar t ook zo bie nander. 
Hai koos netuurlek veur dij kassa woar of t 
minst drok was. Mor, zo as zo voak, koos e 
veur de verkeerde. 
Der warren twij mannen veur hum. Aine, dij 
al holpen wör, was n kirrel van n joar of vie-
venvatteg. Hai zag der nait oet of zien veur-
olders in Grunnen geboren warren. Hai haar 
zien bosschoppen al in tazze doan en huifde 
allain nog mor òf te reken. 
Kirrel achter hum was groot en swoar en 
luip zo te zain al oardeg tegen de tachteg. 
De veurste muik nog gain aanstalten um te 
betoalen, mor keek mit n gloepstreek de 
winkel in. En joa hor, doar kwam ze aan. 
Zien vraauw. Heur winkelmandje tot de 
raande tou vol mit klaaine fleskes. t Leek 
wel n soort sap veur kinder. Drij verschillen-
de smoaken. 
Dit mös ook nog even òfrekend worden. Ale 
fleskes mözzen, smoak bie smoak, op de 
baand en teld worden. Dat was nog n hail 
gedou en t duurde aal mit aal nog n beste 
zet. 
Geert was eerst van plan um noar n andere 
kassa te goan, mor dou d’olle boas zuk um-
draaide en op n bepoalde menaaier noar 
hum keek, besloot e um dat nait te doun. 
Hai wol zain hou of dit òfluip. 
Dou Geert eindelk aan de beurt was, zag e 
in zien ooghouk dat d’olle boas noar t stel 
mit de fleskes luip. Geert gung der ook bie 
stoan. 
Mit n swoare raauwe stem zee de man: 
“Können joe al wat Nederlands verstoan?”. 
Dat könden ze wel. “Dan zol ik joe dit vertel-
len”, zee e. 
“Mien pabbe druig vrouger n zakallozie. Aan 
n kedde. Allozie zat in zien vestbuutse en 
kedde hong der oet. Ale mannen harren dat 
zo. Rieke lu harren n golden en de nait zo 
rieken harren n zulvern. Mien pabbe haar n 
zulvern. Begriepen joe wat of ik zeg?”. 
Vraauw keek heur kirrel vroagend aan. Hai 
nikde heur tou en zee wat in n toal dij Geert 
nait verstoan kön. Dou keek e d’olle boas 
weer aan en zee:  
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“Ja hoer, iek goed begrijp”. 
“Mooi! Non warren der ook gounent, dij n 
golden kedde druigen, mor dij in heur vest-
buutse n zulvern allozie harren. Dat heurde 
nait zo. Dat was bedrog. Lu zollen in dit ge-
val denken dat der ook n golden allozie aan 
de kedde zat. Andersum mög wel. n Golden 
allozie aan n zulvern kedde. Begriepen joe t 
nog?”. Hai zee, dat e t begreep. Geert be-
twievelde dat. 
Kirrel wol t laifste votlopen, mor duurfde dat 
nait. Kön ook nait: D’olle boas stön liek veur 
hum. 
“Kiek, dat mit dij golden kedde en dat zulvern 
allozie hen, dat is aiglieks t zölfde as wat joe 
deden doar bie de kassa. Joe luiten mie den-
ken dat je mor n poar bosschoppen harren 
en dou kwam der inains nog n haile bak vol 
fleskes aan. Dat leek ook op bedrog”. 

Kirrel vuilde dat e sikkom vot kön en zee dat 
d’olle boas hailemoal geliek haar. t Zol nait 
weer gebeuren. 
“Dan leg dit ook mor oet aan joen vraauw. Ik 
leuf nait dat zai t begrepen het. En ik wait 
nait of joe al n inbörgernskurzus volgd hem-
men, mor as dat nait zo is dan binnen joe, as 
joe dit werkelk begrepen hemmen, al n mooi 
ende op glee. Welkom in Nederland”. 
Oeteindelk stön Geert dus toch bie de goie 
kassa. 
 

Jan Hoiting 


