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Baange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woensdag negen meert twijdoezendelven. t 
Waar mien leste vrije dag. Dunderdag mos k 
vannijs zes doagen aan d’aarbaid. t Waar 
kold. Wotterkold. Gain dag om op n terraain-
fietse deur de Grunneger klaai te bozzeln. 
Op de schuddelbaank lag t Nijsblad. Mien 
vraauw haar t veur mie kloar legd. k Heb n 
roare gewoonte: ik kiek aaltied eerst wel ons 
Laimeneer noar d’aivege jachtwaaide stuurd 
het. 
k Wuir kèl, der vuil n kop kovvie op de vlou-
er. Mit op d’achtergrond n ploatje van n ve-
kansie, las ik dat Jan uut tied kommen waar. 
Gliek kreeg k n mizzelk gevuil in de pokkel: 
Jan waar ook van twijensesteg. n Troane 
koedelde over mien waange. Opins waar ik t 
jonkie van tiene, dij noa schoultied aaltied 
mit Jan speulde. 
Op t haim bie femilie Pik waren wie, tot t 
duuster wuir, mit n bale en t achterwaark 
van Wim Oldenburger aan t rouzen. Ook n 
nuvere dieverdoatsie waar t tamtaaiern van 
Hinderk Broukemoa. n Ol miesgaster, dij 
doags op d’houke van de viefde loane, mit 
vieze proat de vraauwlu baange muik. Elk 
joar muiken wie bie Wessel de Vries t vuur-
waark veur t Oljoar. Mor toun Wessel, deur 
geklongel, d’achterkoamer in de braand 
zedde, waar t rap doan.  
Op de grondschoule war Jan rusteg. In dij 
tied waar e al n echte Grunneger: zuver op 
de groade, eerlek, en aaltied keek e of der n 
kadde in n bome zat. As t mos war e radjes 
mit de rabbelkoanes. Mit drokte sluig e der 
gliek op. Toun waar t al dudelk dat e loater 
timmerman wuir.  
Op sportdoagen waren wie baaident middel-
moat. As wie om t veld runnen mozzen, 
waar t rekloameboard van Flippie Stevens 
ons verschoel. De leroar het nooit wat deur 
had. 

 t War begrodelk dat k hom datteg joar nait 
zain haar. Vannijs muik t raauwbericht in de 
kraande mie dudelk dat t leven kört en nait 
veur aiveg is. 
Ik haar heurd van mien ol heer, dat Jan n 
wedstried speulde mit Meneer Kanker. In 
mien kontrainen waar Jan de vaarde, dij dit 
joar uut tied kommen is. Meneer Kanker het 
ook dizze wedstried wonnen, mit t tiepel-
waark van n sloeperd is der vannijs n lig-
goam sleupt. 
Ik wuir grammieterg. Zestien juni negentient-
wijensesteg. t Stond dudelk in t Nijsblad. De 
doatum loog nait. Jan war n moand older. Ik 
kon t nog nait begriepen, k zat nog vol mit 
twievel. k Greep de proatliene en belde 
mien moeke. Zai verjuig de twievel, t muik 
ploats veur aangst. In ainen war k baange 
veur de dood! 
 
Op de Maiden, vrijdagmörn elf meert. t Waar 
haalf elven. As n schiet in de boksem luip ik 
noar t dörpshuus. Aan d’achterkaande zag k 
twij zussies van Jan. Der waren toch drèje? 
n Meester uut de daarde klazze van de 
grondschoule kwam mie in de muide. Ik gaf 
hom n haand, hai gaf mie n klap op de 
scholder. 
‘Bist nog niks veraanderd,’ zee e. ‘Hest nog 
dezulfde glimmers, bist nog aaltied n klaain 
dunderstaintje.’ 
Ik lagde schoapachteg, vot droppelde n dik-
ke troane op de klinkers van de pekeerploat-
se. Gliek wazzen wie t aineg over Jan: 
staark, pezeg, vrundelk, en t haart op t goie 
stee. 
 
Baange tokselde ik noar de grode zoal. In n 
houke, mit aan de ziedkaant n gerdien, 
stond n schaarm. Achter t schaarm lag Jan 
in n open kiste. Meschien wel n kiste dij e 
zulf moakt haar. In tied dat ik in n bouk n 
kört verhoaltje schreef, loerde ik noar de drij 
ploatjes op de schrieftoavel. k Wuir wum-
melg: Jan war ook n fietser! 
Elf meert, dizze mörn haar gainaint verlet 
om Marco Borsato, Mieke Telkamp en Ede 
Staal. De ruumte wuir vuld mit t geluud van 
U2. t Geluud van Jan. Ik mos laggen. En-
delk goie meziek op n uutvoart!  
Ik waar aan t swakjelopen noar t schaarm. k 
Waar iedeljipsk, achter t schaarm lag t 
speultje van Meneer Kanker. Ik keek noar 
Jan. Staark en pezeg? Meneer Kanker haar 
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goud zien best doan! De dood war nog nooit 
zo dudelk aanwezeg! 
t War n uur of twaalven. De leedaanzegger 
nam t woord. Onder ‘Alive’ van Pearl Jam, 
luip de femilie noar d’eerste riege. ‘Alive!’ t 
War net of Jan ons dudelk muik, dat e der 
nog waar. Dat as e strakkies op t kerkhof 
ligt, zien zail op ons scholder zitten blift. 
Jan zien moeke war niks veraanderd, allaint 
wat griezer. Verdraiteg zöcht ze ketakt mit 
de twij dochters dij verkroept in de zoal za-
ten. Zien voader waar gemoudegd, hai haar 
vree mit de dood van zien ainegste zeun. 
De piene van Jan waar vleden tied.  
De vraauw van Jan gaf heur zeun n smok 
op de waange, en dee n aarm om de schol-
der van heur dochter. t Uterlek van t jonkie 
war spiergeliek aan zien pabbe. k Docht aan 
mien aigen zeuns: ze haren nog n voader. 
De leroar uut de daarde klazze legde n 
haand op mien knije. Deur n wottervale van 
troanen, snödde en kwiele hin zag k Anneke 
zitten. Jan zien oldste zuster. 
n Goie vrund van Jan haar n laid moakt, in t 
Grunnegs. Toun t speuld wuir, waar t 
doodstille. t Waar hoast poëzie: t kwam 
recht uut t haart. Groots in ainvoud. n 
Vrundschop dij op t lest luip, kreeg n 
daipgang dij der nait eerder west het. De 
schriever van t laid kwam mie bekind veur: t 
Waar net of k mien kollegoa Johan Smaal 
zag. 
De leedaanzegger nam vannijs t woord. n 
Verhoal over koiern in de baargen, fietsen, 
runnen en taiken. De wottervale uut de glim-
mers, neuze en rabbelkoanes wuir stopt 
deur n lag: t waar net of k n bruier haar. n 
Bruier dij k mor vieftien joar kend haar! 
Op t end van de dainst wuir ‘November 
Rain’ speuld. Soam mit ‘One’ en ‘Álive’ 
staait t ook op mien lieste. De winslieste 
veur mien leste Ommelandse raaize! 
t Swait droppelde van mien steern. Vremd! 
Baaident U2, Guns N’ Roses en Pearl Jam. 
Baaident bozzeln op n fietse. Baaident ge-
nottern in de baargen. Baaident op loade 
leeftied n trötse voader. Baaident kunstzin-
neg: Jan aan t taiken, ik aan t schrieven. 
Baaident van t zulfde baauwjoar. Baaident n 
stiefzinnege Grunneger.  
k Wuir baange! 
 
Erik van der Veen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
n Inbreker 
 
 
"k Heb hom der mit de bezzem oetjagd". 
Moeke kikt der hail triomfantelek bie. Ze het 
ons net verteld dat der vannachts n inbreker 
west het en dat zai hom overlopen het.  
Wie kieken nkander aan mit n blik van : 
moeke gaait wel achteroet, heur.  
"Vertellen ie no ais persies hou of  t gebeurd 
is", zeg k en loat mie op n stoule valen. 
Moeke gaait ook zitten, Hanna gaait koffie 
zetten. 
"No, ik lag op bèrre en dou mos ik noar t wc. 
En dou ston der in de gaange morzo n kerel. 
Hou of e binnenkommen is wait ik nait. k 
Heb deure ducht mie nait op slöt doan. Hai 
ston doar riddersloagen, dee niks, zee ook 
niks. Dou heb ik bezzem grepen en ik ruip: 
"En no votwezen veurdat k die mit de  
bezzem sloagen kin! Opdundern!"  
Dou draaide hai zok om en runde deure oet. 
k Heb geliek knippe derop doan. En hou is t 
mit joe?" 
 
Over de "overval" wer wieder nait meer  
proat.  Wie leufden der niks van. Welke in-
breker let zok votjoagen deur n ol mins mit n 
bezzem? Moeke dochde der bliekboar ook 
nait wieder over noa. Wie dronken kovvie en 
noa n uurtje stapden wie weer op. In de 
gaange zee ze: "Ik zel der toch mor goud  
om dinken dat ik de knippe derop dou. Je 
kinnen ja nooit waiten."  
"Ie hebben geliek, moeke," zee ik, "Nemen 
ie mor t zekere veur t onzekere." Wie gaven 
heur n smok en luipen noar t deure. Dou 
zag ik op vlouer d’òfdruk van n schou. n 
Sportschou. En ik wait wis, dat moeke nait 
zokse schounen dragt... 
 
Jan Nomden 
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Gezegend olderdom. 
 

n Hail laang leven vragt zien pries 
En wordt betoald met ainzoamhaid. 

 
Ainzoam wezen is aarg, 

Mor bie ain ainzoam wezen is alleriezelkst.  
 

Wachten op t lèste oordail, 
Dat nait slimmer wezen kin as de veurlèste. 

As poppen wossen worden, aanklèd en vouerd. 
Reageren op kemando’s: 

Sloapen…opstoan… eten… sloapen. 
En tussendeur: zitten… zitten… zitten. 

Eten zunder pruiven. 
Kieken zunder zain. 

Luustern zunder begrip. 
Vroagen zunder antwoord. 

Oh…Laimeneer 
Bespoar mie dit veurrecht. 

 
n Smok op dien waang, geft meer waarmte as n twijperzoonbèrre. 

 
Trijnko Pelgrim 

                                            
 
 
 
                                          
                                         Achtergrond 

 
Mensen op achtergrond 
worden nait voak nuimd. 
Mensen op achtergrond 

worden nait voak vernuimd. 
 

Mensen op achtergrond 
binnen hail biezunder. 

Mensen op achtergrond 
                                                binnen lu, dij k bewonder. 
           
                                                        Roel Sanders  
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Kuttekoven 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summege ploatsnoamen vergeet je nait 
gaauw. t Waar Kuttekoven. Gain stad, gain 
dörp, zulfs gain stibbe op de koarde. Nee, 
Kuttekoven. n Kaambe Vloamse klaaigrond 
mit in t midden n deurgoande weg. Links n 
huus, rechts n huus, n slachter, n bakker, en 
om t ploatje kompleet te kriegen, nog n 
huus. En in de bochte n Mariabeeld dij van 
ainzoamhaid rostege troanen grient. Zulfs 
de bomen schoamen zok veur t schieterge 
Kuttekoven en hangen miesderg veurover. 
De gruine veurjoarsbladjes blieven uut on-
vree in de knobbe. t Is op n zundagmiddeg 
in april dat k mien Peugeot der parkeer, 
noast n kwinde dij de noam Café Au Revoir 
dragt. Nog roem n uur veurdat de Ronde 
van Vloandern langes komt. k Stap t kefee 
binnen. t Is hoast drij uur. De kroug staait al 
gladvol. d’Uutboatster, ain meter zesteg, n 
schoet tot op de vlouer, slagt bier of heur 
leven der van òfhangt. Op d’haailege wieler-
doagen willen d’Hollaanders groag bie de 
Belgen heuren. Dus zeggen ze veur ain dag 
pintje tegen n vlèzze bier. En zeker en vast, 
terwiel dat t vast en zeker is. 
Au Revoir is de noam van t kefee, moar gai-
nain wil vot goan. Hier wil elkenain blieven. 
Wachten. Stilstoan. De kiekkaaste koakelt. 
De Ronde van Vloandern noadert. t Echte 
spul mout nog begunnen. t Miezert. t Pelo-
ton trekt de jazzen nog ains goud tou. De 
renners binnen mit d’hazzens al bie de glid-
derge klinkers op de Koppenbaarg, d’eerste 
delloop van de dag.  
Achter de gerdienen van t kefee ligt de weg, 
der is nog nait op fietst, de weg is nog nait 
taaisterd deur t rubber van de banden. Ik 
kiek deur t roam en zai de roggen van de 
supporters langs de weg. Regenjazzen. 
Lange, körde, beige, broene, swaarde, vie-
ze, dij van de vraauwlu mit split, dij van de 
manlu mit buutsen. Alle heufden boven de 
regenjazzen kieken noar links. Asof in Kut-

tekoven n ploage van nekkramp rondwoart. 
Ik kiek op de klokke. As e op tied lopt, en 
woarom zol de klokke in Café Au Revoir nait 
op tied lopen, kommen de renners over n 
uur deur Kuttekoven broezen. n Uur. n Uur 
nog mor. n Uur veurdat de Ronde bie langes 
komt. Veul bezuikers van de kroug lopen 
noar buten, noar de raande van de weg. De 
kiekkaaste het n beeld mit twijhonderd 
dwoazen dij stoitern over n schietweg. k Zai 
bekinde shirts, sums n heufd onder n helm. 
Café Au Revoir wordt leger en leger. D’uu-
oatster geft mie n knipoge en zet n twijde 
vlèzze bier veur mie hin. Din lopt ze deur n 
klapdeure noar n aandere ruumte. Ik dink 
dat ze achter de kroug de woonderij het. 
Nog eefkes en ik bin allain mit heur. t 
Veuruutzicht om in n bèrre tegen heur waar-
me batterij aan te liggen komt oardeg kort 
bie. Moar wacht, drij ketaaier nog mor en de 
renners kommen. Doar mout ales veur wie-
ken. Juchtern mit d’uutboatster van Café Au 
Revoir in ploatse dij Kuttekoven hait! Dat 
dou je joezulf toch nait aan op de dag van 
de Ronde van Vloandern. 
k Betoal d’uutboatster en birzel noar buten. 
In n dikke winterjazze verkroep ik mie tus-
sen t volk. t Is kold. Wotterkold. Wielerkold. 
Verwacht in april tiedens de Ronde gain 
waarmte van de klaaigrond. Om mie hin  
stoan kerels mit de vouten te stampen. 
Noast mie hoalt n vraauw mit n wielerpedde 
op heur heufd n worst uut n pude en begunt 
ter groapeg aan te knoagen. n Poar meter 
bie mie vandoan staait t drij riegen dik bie n 
man mit n radio. De kerel op de radio tettert 
oet stuur deur de luudspreker. Ainmoal in t 
joar dut Kuttekoven dertou. Ainmoal in t joar 
is t feest. Ainmoal in t joar is Kuttekoven op 
de kiekkaaste en op de radio. Kuttekoven is 
wereldnijs. 
Doar is d’helikopter. t Geluud van de propel-
ler bringt Kuttekoven in stoat van oorlog. 
Gele vlagen mit laiwen derop goan as bajo-
netten de locht in, spandouken verroaden 
de laifde veur n held. De minsen in Kutte-
koven mietern as vouer veur n kanon op de 
weg. De fotogroaven kieken in de wiedte. 
Doar. Doar mouten de renners stoareg aan 
toch aankommen. Ain fotogroaf kikt noar 
mie. Hai nikt. Hai wil n ploatje schaiten. Hai 
gaait zien gang mor. Wie, t wielervolk, wie 
hemmen t te drok mit t rekken van de nek-
ken. D’ helikopter hangt boven ons koppen, 
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n vraauw mit n kind op d’aarm swaait om-
hoog noar de femilie. Motorrieders scheuren 
mit veul kaboal veurbie. Doar kommen ze, 
de renners. As n lange zuurstoale veraan-
dert t peloton aaldeur van kleur en vörm. 
Vaarhonderd roadens lellen ons tou. Dit is 
sundoagse meziek. Doar kommen ze. Doar 
binnen ze. Dat waren ze. t Is veurbie. t Is 
vergangen tied. 
Dit waar Kuttekoven. k Zai nog prudde op 
de boksem van n achterbliever. Hai is klet-
terd. Hai zit schaif op zien fietse. Bie zien 
elleboge is d’hoed kepot. t Voel van de Ron-
de zit in de wond. Moar hai mout deur. Hai 
kin nait wachten. De Ronde van Vloandern 
wacht op gainaine. Café Au Revoir lopt weer 
vol. n Voader en zeun vroagen aan d’u-
utboatster of ze op de kiekkkaaste wazzen. 
d’Uutboat- ster het gainent zain. En heur 
kefee waar ook nait op de kiekkaaste. Veu-
reg joar tiedens de Ronde ook al nait. 
Wie slampen bier. Wie dikkedakken. Wie 
bölken. Wie windjen. Wie worden waarm. 
Wie kieken noar de kiekkaaste, mor wie 
mizzen wat. n Kiekkaaste is nait echt, je za-
in ales en dat is aans. Nait ales zain is veul 
mooier. Wie, t wielervolk, wie fantezeren 
laiver over ons aigen wedstried. De daarde 
vlèzze bier is leeg. Mit n smok op heur 
waange neem k òfschaaid van d’uu-
uutboatster. Tot aander joar, laig ik. Heur 
goagel mit n poar taanden lagt mie vol ver-
langst tou. t Swait brekt mie aan ale kaanten 
uut. Hoasteg zuik ik d’uutgang van Café Au 
Revoir.  
Doeneg rie k in mien Peugeot over de deur-
goande weg. t Stee woar k stoan haar is 
verloaten. t Mariabeeld is stopt mit grienen. 
k Zai n koal landschop. n Kaambe Vloamse 
klaaigrond, links n huus, rechts n huus. Kut-
tekoven wordt weer langzoam Kuttekoven. 
 
Erik van der Veen 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Laifde I 
 
Mien laifde is vervlogen, 
hail rompslomks oetblust. 
Gain haand meer op mienent, 
gain mond meer dij mie kust. 
       
Gain lagje in de verte, 
gain haand meer deur mien hoar. 
Nait meer soam zitten 
en kieken noar mekoar. 
       
Zunder die is alens aanders, 
zo’n onnuur gemis, 
den nou wait k oet ervoarens 
hou ainzoam ainzoam is! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Laifde II 
 
Laifde is n septiel plantje, 
dij bie volle aandacht bluit. 
As je heur mit zörg omringen 
is het t mooiste plantje  
dat der gruit. 
 
 
Roel Sanders 
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De dood van Vera Reker  
dail 13 
Vervolgverhoal van Jan Huttinga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noa n haalf uur struunde ze deur t hoesko-
amertje 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 ging 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 onner. 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 vin-
gers. Bie aine vuil der wat oet, t dwarrelde 
omdeel. Ze bleef verrast stoan kieken. Veur 
heur vouten op grond lag n ansichtkoart. 
Votdoadelk luit ze ale bladzieden nog n  
moal langs heur vingers glieden. 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. Meschain 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 oam. Ze kon t sikkom nait 
leuven, mor t ston der echt. 
Bertil. Dizze koart was schreven deur Bertil. 
Ze ston op en schopte heur schountjes oet. 
Ze pakte n stoul en begon linksboven. Ale 
bouken kreeg ze deur handen. Drij riegen 
bouken leverde niks op. Bie de vaarde rie-
ge, vuil der weer n koart oet. Katrien Date-
ma dee groutnis van Kreta. Ester kreeg der 
sikkom de zenen van. Vera Reker bruukte 
ansichtkoarten as n soort van boukenleg-
ger… Nog drij ruugelden oet n bouk. En nog 
twij keer vond ze n koart van Saandploat mit 
de noam Bertil. Elke keer n poar regels 
schrieverij. Hai haar zoon wìnst en hai wol 
dat ze bie hom was. Zuide proat van aine dij 
verlaifd was. Ze legde drij ansicht-koarten 
op keukentoavel. 
Aine luit n luchtfoto zain. Bie ain van de 
zummerhoeskes was mit n fienschriever n 
kruuske maggeld. Op achterkaant van koart 
schreef Bertil, dat e doar touhuil en dat Vera 
hail snel bie hom kommen mos. Hail dichter-
lek haar e der ook nog bieschreven, dat e 
zunder heur tureluurs wuir in De Tureluur. 
Ester prikte mit heur vinger hoast deur t koa-
rtje hin.  
“En ik wait woar dat is”, zee ze fluusternd. 
Ze pakte heur mobiel en belde mit Dubbel-
dam.  
“Wie mouten mörgen op pad mien jong!”, 
gilpte ze deur t klaaine apparoatje. 
“Ik denk dat ik Bertil vonden heb. Nou ja, 
vonden is n groot woord. Mor dat vertel k die 
den wel.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ze waren zotterdagmörgen mit d’eerste boot 
vertrokken. Ester wol nait binnen zitten en 
luit de zeewind deur heur hoar waaien. Dub-
beldam zat mit n toesterge kop binnen ach-
ter n gobbel swaarde kovvie. t Smuik naar-
gens noar. In de auto haar ze hom vanmör-
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gen bieproat. Dubbeldam was gain ochtend-
mins en kon nait op glee kommen. 
As e zien vrije doagen haar, den brocht e dij 
mainsttieds deur mit omswindern en niks-
doun. Hai kon uren op baank liggen en noar 
tillevisie kieken. 
Dou Ester hom nuigd haar om noar t aai-
laand te goan, haar hom dat niks leken. 
Toch gloorde der nog n sprankje hoop. Mit 
heur twijbaaident op n aailaand in n vrij 
weekend. Dat kon om aander reden nog wel 
ais interessant worden. Hai haar instemd mit 
heur plan. Hai nam nog n klaimsk broodje 
kroket. t Wuir der nait beter op. 
Kovvie dij naargens noar smuik. Kloetje-
klaaien mit brood en vet. Hai kon zuk der 
wel veur schudden. Verveeld keek e oet ro-
am. Gries wotter en n grieze lucht. En dat 
was sikkom nait te zain, omreden dat t roam 
onder n loag zolt zat. 
Ester ston nog aal boeten. Der luipen twij 
dikke troanen over heur waangen. Ze ging 
weerom noar heur aailaand. Ze ging weer-
om noar heur jeugd. Zes, zeuven week ach-
termekoar noar de zun, de wind en de roem-
te. Ze was weer t wichtje van dou. 
Ze docht aan t lutje holten hoeske mit raai-
ten dak, woar ze zoveul zummers deur-
brocht haar. n Hoeske in de dunen op n 
stee, doar gainent kwam. Rabbit ston der op 
n bredje boven deur. En dat betaikende 
knien. Dat haar ze aal gaauw ontdekt. 
t Was heur stee. Der stonden nog twij hoes-
kes nait wied van heur aigenste hoeske. Dij 
waren van stain en haren rode pannen op t 
dak. De Kievit was de grootste, daar lag 
zulfs aal n tennisboan bie. En den was der 
nog de Tureluur. Dizze drij hoeskes en de 
haile kap laand in dunen was van oom Fed-
de en taande Sipke. Oom Fedde was kap-
taain west en haar voaren. Dat haar meroa-
kel goud verdaind. Van dat geld haar e zuk t 
laand kocht en haar der hoeskes op 
baauwd. Almoal in n tied dat n goud gesprek 
mit wethòlder in kroug nog wel ais wat wol 
oplevern. Oom en taande verhuurden de 
hoeskes en zo scharrelden ze de doagen 
deur. 
Dubbeldam zat nog aal binnen, zag Ester. 
Ze wreef heur ogen dreug, mor haar gain 
zin om in binnen te goan. Ze haar perbaai-
erd of ze taande Sipke tillefonies te pakken 
kriegen kon. Mor zo as aaltied was dat nait 
lukt. Oom Fedde was oet tied kommen en 

taande was gain perzoon om stil te zitten. 
Ester haar der ook n lutbeetje op gokt, dat 
ze heur nait te pakken kriegen kon. Den kon 
ze noa zoveul joar toch nog weer ais noar t 
aailaand. 
t Was hail kinderachteg. Mor Ester huurde 
op de hoaven votdoadelk twij fietsen. Grom-
mend stapte Dubbeldam op en volgde heur 
over t schelpenpad. Nog aal haar e n on-
deugende gedachte, mor hai vond dat e der 
verrekte veul veur doun mos. 
Noa wat rondbentern over t aailaand, von-
den ze taande op de weekmaart. Ze zat 
achter n kroam. Ze verkocht beschilderde 
kovviebonen aan toeristen. Ester ging mid-
denmaank t volk stoan en keek noar heur 
taande. Ze was old worden. De tied was ook 
aan heur taande nait veurbie goan. 
n Haalf uur loater zaten ze mit heur drijent 
achter bie de keukentoavel en dronken kov-
vie. “Ik laag mie hartstikke slap. Elke keer 
weer. Kovviebonen mit n kleurtje en den 
nuim ik ze laimeneerstiekjes en hup. Ik kin 
der nait tegen waarken.” 
Dou t dikste nijs verteld was en Dubbeldam 
wat onrusteg op stoul zat te schoeven, vruig 
Ester: “Taande, k bin hier nait zo mor van-
doag. Wie binnen drok dounde mit n zoak 
en doar wil nog nait best schot in kommen. 
Wie hebben ook niks in haanden, mor ain 
van de klaine dingseghaidjes, dij wie heb-
ben komt oet bie de Tureluur. Wie denken 
dat n man, dij van groot belang is veur de 
zoak, hier op t aailand west is. Dat e de Tu-
reluur huurd het. Dit veurjoar. Heb je ook n 
liest van huurders?” 
Taande keek heur aan. Dubbeldam keek de 
olde vraauw aan. Ze zag der laif oet. n Ech-
te laive olde oma. Aans as dij vraauwlu oet 
Olderman State. 
Taande Sipke pakte n tromke en luit heur 
gasten nog ais kaizen. Dou scharrelde ze 
deur woonkoamer, op zuik noar de liest mit 
huurders. 
“Fedde dee dat aaltied. Ik heb der n hekel 
aan. Dat gedou mit liesten en alles opschrie-
ven.” Ze dee n kaast open en trok der n bult 
paperazzen oet. Alle kwam op keukentoavel 
te liggen. n Toavel woar nog n olderwets 
zwilkje op lag. Drokdounde begon ze de 
boudel te sorteren. 
“Was t n kerel allenneg?” 
“Dat wait ik nait.” 
“Hou zugt e der oet?” 
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“Ook dat wait ik nait.” 
Taande stopte mit reddern en keek Ester 
aan. Haanden kwamen in zied. 
“Dus ik mout die helpen zuiken noar aine, 
woardast niks van waist?” 
Ester begon te lachen en nikkopte. 
Taande pakte n multomap en bloaderde. 
“Tja. Ik wil nog wel ais vergeten om wat op 
te schrieven. Ik heb ook laifste dat ze mie zo 
betoalen. Mor hier mout t maiste in stoan.” 
Ze gaf de multo aan Ester. Dubbeldam 
schoof bie. Baaident bekeken de liesten in 
de multo. 
t Leverde niks op. Ester gaf de multo weer-
om en taande ging zitten en bleef mit t 
blaauwe ding op schoot zitten. 
“Meschain is e aal wel eerder hier west. Is 
der ook nog zoon klapper van n joar eer-
der?” 
Taande schoevelde weer noar kaast en pak-
te n rode klapper. Doar haar ze nog noeit 
aan docht, dat plietsie hier in heur aigen 
hoes aan snuustern ging in heur administro-
atsie. t Was toch aldernoarst. 
“Meer heb ik nait hier. Den mout ik op zolder 
en doar ist n Jandazzenboudel.” 
“Dut niks taande, den kroepen wie wel op…” 
t Stokte. Ester wees mit heur vinger noar n 
noam in de klapper. 
“Verrek”, zee Dubbeldam. 
Taande keek t twijtal aan en zweeg. Toch 
zol t n mooi span wezen, docht ze. 
“Reker. Vera Reker was verleden joar met 
Kerst in de Tureluur. Soam mit B. Weerde-
na.” 
 
Dubbeldam greep de blaauwe klapper en 
ging liest met noamen weer bie langes. Hai 
pakte zien opschriefboukje en begon te 
schrieven. Dou bloaderde hai alles van veur 
noar achter en van achter noar veur deur.  
“Kiek en nou staait e der gewoon bie. Mor 
nou dit joar zunder Vera Reker. Wie binnen 
dus op zuik noar Bertil Weerdena.” 
Ester Edens greep taande Sipke bie schol-
ders en draaide mit heur de overvolle ko-
amer in t rond. 
“Maal mins, wat heb je dat weer goud doan”, 
zee Ester en smokte heur verbalderde taan-
de op wangen. 
Taande snapte der niks van en bleef stoan 
en schudde heur grieze heufd. “Ik heb niks 
doan. Ik heb der n rommeltje van. Mor ik kin 
de kop der ook nait bie holden. Sieferboudel 

was meer wat veur Fedde en ik heb aaltied 
geld tekört. Kerel van baank scheldt ook aal-
tied, dat ik mien sinterij aans regeln mout. 
En zeker dat van de hoeskes.Der kwam nog 
n keer gedonder van, zee e.” 
 
Jan Huttinga 
 
 

Hé doe 

 
k zol vot noar die tou runnen 
ast joa zegst en gefst mie de kaans 
din leer ik die beter kennen 
as k mit die de wereld rond daans. 
 

refraain: 

 

want waistoe, k mout elke dag aan die denken 
en alles wil k die wel geven 
wilst doe mie dien laifde din schenken ? 
want bist al n dail van mien leven, 
 

die om mie tou, dat is wat ik wil  
elk uur, elke dag, elke  week 
zunder die is t zo kil, kold en stil 
hierdeur bin k al tieden van streek. 
 
refraain: 

 
k kin die al  van joaren leden 
mor duurde de stap nait te woagen 
k verzon aaltied wel weer n reden 
t wordt nou  wel tied die te vroagen. 
 
refraain: 

 
loat toch mien ogen noar die kieken 
mien haart wil k die geern geven 
die deur dien wilde hoaren strieken 
en soam deur de wereld din zweven. 
 
refraain: 
 

Harbert Schutte 
 
Dizze laidtekst het Harbert Schutte schreven 
veur elkenaine dij t bruken wil. Kin je der n 
schier verske van moaken, loat t ons waiten 
op bert@kreuzekeuze.nl of 
henk@kreuzekeuze.nl, den zellen we t aan 
Harbert waiten loaten. 
 
De redaksie 
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Staarke tekst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“Ik wait, der is n tied van kommen en ook n 
tied van goan. En alles wat doar tussen ligt, 
ja, dat is mien bestoan.” 
(Credo - mien bestoan, Ede Staal) 
 
Wat mout je doar aiglieks nog bie zeggen? 
Ede kon t leven vangen in aal zien ainvoud. 
Zunder grode woorden, in gewone toal, 
zoas joe en ik dij doaglieks bruken. Gewoon 
zoas t is, nait meer en nait minder. Biezun-
dere teksten mit unbiezundere woorden, dij 
binnen staark as Stoal. 
 
Bert Wijnholds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staarke tekst: 

 
Slietoazie aan t benul  
 
Doe zitst hier wel mor bist der nait,  
gedachten in t verleden 
Dien haart dat kin nog joaren mit,  
mor t benul is zwoar versleten 
Ik kom hier voak al kinst mie nait 
En altied vroagst hou of dat ik hait 
Of wie mekoar al eerder tegenkwamen 
 
Dien bruier is hier lèst ook wèst,  
hai het hier uren zeten 
Mor dien bruier is al joaren dood 
en dat bist den weer vergeten 
. . . . . . . . . . ..  .  .  .  . 

 

Meer zèggen mit minder woorden, dat is 
echt Grunnegs, 
Bovenstoande tekst is van Bert Hadders en 
kwam ik tegen in zien nije album 
“De Coóperoazie”  
Dizze tekst is zo’n echt Grunnegse tekst, 
woarbie mit waaineg woorden zo persies 
weergeven wordt wat de schriever/ zanger 
vertèllen wil, dat t de lezer/ luusteroar as t 
woare onder de hoed kropt. 
Knap doan Bert. Nog schiere meziek ook! 
Ik bin benijd noar de rest van de cd. 
 
Henk de Weerd 

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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Eelske Mien  
 
Bie ons op t dörp woonde doudestieds n 
maalhibbel, woar honden gain stoet van lus-
ten. t Was din ok n eelske medde, dij t aal 
beder wis en aiveg en aaltied klebbe lös 
haar. Deur heur olden, al wat op leeftied, 
noar d’ogen keken en strontverwend.  
t Wicht luip aalweg mit neuze in lucht, 
schienboar baange t snöt te verlaizen. 
Ze nuimden heur stilkes nait veur niks: ‘Mien 
snödde’, teminnen as ze wied genogt oet 
rook was. Nou het elk mins zochzölf nait 
moakt. Mor gainaine huift doarom aigenwies 
te wezen en zoch boven t klootjesvolk te 
ploatsen. t Was mit recht n wiesneus eerste 
klas, dij wieshaid oet neuze luip. 
Gelokkeg veur heur haar ze der zölf gain 
wait van. Doch gunde t volk heur n nuvere 
oetglieder.  
Tiedens bruloft van heur nicht Anna luip t 
heur aalmoal over gribbels. Pafkede boeten 
deure, oet t zicht van heur olden vanzölf, as 
n ketter en klokjede meer in t roeme 
haalsgat as goud veur heur was. Mos 
bliekboar strödde aaldeur smeren. Van 
proaten krigt n mins ja dörst as n peerd. Bie 
heur kon je aans beder zeggen: as n kou, 
din dat was ze ten lesten ja ok. Speulde op t 
feest eerste fioul, flikflooide mit Jan en 
alleman en simpele Roelf zag kaans schoon 
en kreeg heur zowied, dat ze baaident in 
heu te laande kwamen. 
t Wicht weerde heur oardeg en Roelf haar 
oavend van zien levent. t Duurde n haile zet, 
eer t span weer ainegszins teunboar veur t 
voutlocht verscheen. Ze wazzen wat oe-
trausd, den höngen wat lamlötteg in stoule 
achter n glaske prik, t vuur te bluzzen. Veur 
heur göng noa aal strapatsen t feest as n 
keerske oet. 
n Òfsproak veur n noadere kennismoaken 
zat der noa dizze ainmoalege veuroefen 
ogenschienlek nait in. Doch luip t aans as t 
wicht docht haar. t Spanhakken in t heu was 
nait zunder gevolgen bleven. t Was finoal 

oet kloeten of zel k zeggen haanden, nou ja 
haanden, lopen. Gedoane zoaken nemen 
aans gain keer. Noa n zetje zat Mien mit n 
lief vol aarms en bainen en Roelf mit reken. 
 
Noa n baarg vieven en zessen kwam t tot n 
traauwerij. Wel t gat braandt, mout ja op 
bloaren zitten. Mit ‘duvel’ in t pokkel en wat 
olderlieke aandrang göng t op gemainte-
hoes aan. Wel snaachts groot wezen wil, 
mout t overdag ok zain loaten. Mit n kopke 
kovvie en n plak kouke wer t gebeuren òf-
sloten. 
Huweleksnaacht wer bie Mien thoes vierd. 
Zel wel nait zo noflek west wezen as tiedens 
t traauwen bie Anna. Noa n wat seupel be-
gun, is t aal doch nog nuver veur nkander 
komen. Hebben krek veur Roelfs dood, mit 
heur twij kinder en aanhang, nog t zulvern 
huwlek vierd en dat kin tegenswoordeg van 
elks nait zegd worden. 
 
 
Roel Sanders 
 
 
 

 

Hoast 

 
Wie 
hebben hoast. 
Hebben aaid veul hoast, 
zowat aaltied hebben wie bar veul hoast! 
 
Woarom 
hebben wie 
bie toeren zoveul hoast? 
Aaltied en aiveg zoveul hoast? 
 
Gun joe doch 
as t evenpies kin 
n bedie roemer tied. 
Veuralsnog willen joe t leven, 
zoas t nou gaait ja nog nait kwiet! 
 
Wees tevree 
mit aal wat je smangs kriegen. 
Viefstuver vaalt doch wel op stee. 
Dou doarom, wat je in stoat binnen te doun 
en blief doarmit, zolaank as t kin, moar dik tevree! 
       
 
Roel Sanders 
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Zo is t 
   
Aanwezeg in òfwezeghaid. 
n Stokje dood, n stokje leven kwiet. 
Veur aaltied mit ons bestoan verweven 
en doardeur nooit vergangen tied. 
 
 

Domnee  
 
Ain domnee woonachteg in Ter Wisch 
Wis nait wat dommedaantjen is 
Vruig t aan domneeske 
Mor dij mos noar n feeske 
En luit hom eerstkans in t onwis!  
 
Roel Sanders  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n Sprookje? 
 
Aargens, hier hail ver vot en toch dicht bie, 
ston n grote boerenploatse. Op dij stee 
woonden veul minsen. Ain van dij minsen 
was Kees, t zeuntje van de boer.  
Kees was groag op stee, t leven was der 
goud. Elk dee ale doage zien waark. De 
boer, de knechten, de maaiden of de kinder, 
elk dee wat e doun mos. Ze haren respekt 
veur mekoar, dailden vreugde en verdrait en 
elk wos dat zien of heur waark net zo  
belaangriek was as van d’aander.  
Kees was nog mor n leutje jonkje mor hij 
begreep dat elk gelieke belaangriek was. 
Op n boerenploatse binnen netuurlijk ook 
daaier. Hounder, n hoan, sikken, schoapen 
en n hail grode koppel gaanzen en boven in 
t heu door woonde Minet, n grode swaarde 
kadde. Zai zörgde der veur dat de moezen 
op heur aigen plek bleven en nait in t huus 
kwamen. Zo wui de boer zien oogst goud 
beschaarmd. De toak van Minet was  
belaangriek, net as dij van Pluto, de gold-
glaanzende hond. Hai beschaarmde t stee 

van boer zo dat t ter aaltied vaaileg was. 
Kees zien waark was ook belaangriek, hai 
zörgde veur t eten van Minet en Pluto. Ale 
doage speulde hai ook mit Pluto en bozzel-
de zien glaanzende vacht. 
Bie Kees woonden ook peerden. Dij luipen 
in n groot stok gruinlaand. Der was n broe-
ne, n grieze en n widde en in de vetwaaide 
luipen schoapen en hoornvij. 
Op n mooie nommerdag wui der in t gruin-
laand n vooltje geboren. Zien moeke was 
tröts op hom en Kees haar mit wènst uutke-
ken noar dij dag. En nou was t zo wied. t 
Was de mooiste kidde dij je joe mor veur-
stellen konnen.  
Hai haar aal kleuren van d’regenboog. Zien 
heufd was prachteg rood met n bles van fel 
oranje. Zien poten wazzen kleurd van lich-
blaauw tot paars. Doar deurhèn luipen gol-
den strepen asof de zunne hom smokt haar. 
Zien lief was taikend as de golven van de 
zee. Boven op zien rugge zat n broene 
streep en zien steertje was klaain en daip 
swaart. Je zollen hom n kleurenvol peerdje 
nuimen kinnen. 
Zoas e van boeten was, was e van binnen. 
Aaltied vrolek en blied. Hai was zo groots op 
zien mooie kleuren, gainaine was zoas hai. 
Hai daansde en sprong deur t gruinlaand en 
was n speulkammeroad veur elk. Ook Kees 
was hail tröts op t nije vool en daanste en 
huppelde mit hom over stee. t Was n feest 
om ze soam te zain. 
 
Zien moeke was huil wies mit heur zeun, 
mor toch…. 
De boer en zien knechten stonnen ook wel n 
beetje roar te kieken. t Was n prachtbaist, 
dat wel, mor aal dij kleuren…? 
Zien moeke docht: ‘Woarom kin e nait we-
zen zoas d’aander peerden. Woarom mos 
hai der zo aans uutzain, woarom mos e der 
zo òfsteken.’ Gainaine duurfde der echt over 
te proaten mor zai stonnen wel roar te kie-
ken en te smiegeln. 
t Vool kreeg in de goaten dat ze noar hom 
keken en vonden dat e aans was. Veuraal 
zoas ze aggewaaierden dee hom zeer. 
 
En Kees? Ook Kees haar in de goaten hou 
de minsen fluusterden mor hai begreep nait 
woarover ze t haren. Soam speulden ze mit 
zoveul plezaaier dat ze de moezenusten 
vergaten. t Kidde was nait alleneg blied mor 
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ook laif en geheurzoam. Al was hai ook 
vremd van kleur, ze wazzen wies mit hom. 
Mor toch… 
 
Op n dag, boer en knechts haren n daibe 
koele groaven, dou t snachts huil haard re-
gen ging. De koele zat vol mit modder. In 
zien speulseghaid koegelde t peerdje derin. 
Hai ging hailendal koppie onder. Dou hai 
deruut kwam, waren aal zien kleuren vot. Hij 
was nou n gewoon gries peerd.  
 
Zien moeke was slim schrokken mor ook 
huil blied dat t goud òflopen was en dat e 
nou net as ale aander peerden was. Nou 
zollen ze ook wel nait meer vremd noar hom 
kieken. En t vool? Dij was ook slim schrok-
ken mor dou hai zag dat zien mooie kleuren 
vot waren wui e huil verdraiteg. t Was doan 
mit zien vrolekheid en gejuchter. Hai was 
nait meer blied en wui n hail stil peerdje dat 
praktisch nait meer mit Kees en d’aander 
daaier speulde. 
 
Ook Kees kon hom nait meer bliede kriegen 
en op n duur trok t kidde zuk terugge op t 
uuterste puntje van t gruinlaand. Wat zien 
moeke, d’aander daaier of Kees ook de-
den…. Zien luchteghaid was vot. 
t Duurde n haile tied. t Vool wui zaik. Vreten 
wol e nait meer en drinken dee e ook nait. 
Zien moeke en Kees wazzen baange dat e 
doodgoan zol. Hai lag mor doelloos veur zuk 
oet te kieken en t mooiste weer kon hom 
nait lösmoaken en dou de wolken zich 
soamtrokken en der n verschrikkelk onweer 
kwam, bleef e op zien plekje liggen. t 
Regende uren aan ain stuk en aal dij tied 
zag Kees t veulen liggen woar e lag. Of zien 
moeke ook vrinskede en ruip. Kees keek 
deur de beregende roeten noar zien 
kammeroadje en de troanen biggelden hom 
over de waankies. 
 
Noa n haile tied kwam zunne weer te veur-
schien. t Kidde vuilde de waarme stroalen 
op zien vèl. Hai keek noar zien poten…. t 
Leek of de zunne hom smokt haar. Hai keek 
en hai keek. De regen haar hom schoon-
spuild en de zunne haar heur waarmte ge-
ven en hai was mooier as ooit! Nog wat 
wankel op zien pootjes sprong e in t ènde. 
Hai runde noar zien moeke tou. Zai vuilde 
zuk zo blied. Heur vrolek, bliede kind was 

der weer en al zag hai der din aans uut as 
d’aander peerden, hai was heur biezunder 
kind. 
 
Op stee was elk weer gelukkeg. Gainaine 
vond hom nog vremd. Hai heurde gewoon 
bie heur. Net as veurtied speulde Kees weer 
mit zien kammeroadske. De minsen en 
daaier van dij grode boerenploatse in dat 
laand hier huil vèr vot en toch zo dicht bie, 
leefden nog laank en gelukkeg. Zai wozzen, 
dat elkenaine is zoas e is en dat is goud. 
 
En Kees? Dij wos aaltied al dat elkenaine 
briek is. 
  
Jil Wildenga 
 

 
Doe bist 
 
Doe bist mien eerappel 
k heb die poot, bluien zain en rud 
en loater die in stukjes sneden 
in pane bakt mit n broen körske 
stipt in stip 
en opeten 
mit die 
veur doezendste keer in t parredies 
 
(26 juli 2011: Dagblad ‘Pers’: stalkende  
eerappelboer krig dwangverplegen) 
 
 
 

 
Körrels 
 
t Fiene zaand lopt as wotter 
elke körrel stroomt zien toal 
Mit neuze tegen t glaske 
nuig ik die en dien verhoal 
 
Mor körrels valen 
dailen zuk nich mit 
mieden nkanders ogen 
dunne tied verglidt 
 
Dwaars blief ik wachten 
as körrel dij körrel mist 
op t heureg haaileg ogenblik 
dastoe zegst welst bist 
 
Hanne Wilzing 
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 Leuven 
 

Leuven ien joen onleuf 
Is, leuf ik 
Leuven dat je nait leuven 
 

 
Bruid 
 
Bruid gaf de brui der aan 
D bleef allain achter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sloavernij 
 

Der binnen nog aaltied lu 
mit messchaarpe vollen ien boksem 
Dij ze te daanken hemmen aan lu 
mit messchaarpe vollen ien t gezicht 
 
 

 
 
 
Veur ale vieftegers of  
doaromtrent 
 

k Mag mie aal tieden 
Sums zulf nait lieden 
En ik prakkezaaier 
Ien t uur wel vief ketaaier 
t Lopt mie zowoar finoal ien n kloet 
k Bin ook lammenoadeg ien de hoed 
De lucht is graauw 
Ik schel en snaauw 
Mien hoar wordt gries 
Vrouw zegt, liekst wel nait wies 
Doe….. Bist ja nog n jong kerel 
De lucht kloart op 
En boeten zingt n merel 
 

Joop Klompien 
 

 
 
 
 
 
 
 
MUG en BOL 
 
(Noar n foabel van Aesopus) 
 
Mug vloog op ain van hoorns van bol en 
bleef doar n tiedlaang zitten. Krek dou e 
wieder vlaigen wol, moakte hai n neudelnd 
geluud en vroug e bol of dij groag wol dat e 
vot goan zol. 
Bol zee: ” k Wis nait dastoe der was en k zel 
die nait mizzen astoe vot gaais.” 
 
Der binnen gounent dij heur zulf belangrie-
ker vienden din dat aandern dat van heur 
vienden. 
 
Nane van der Molen 
 

 
 
 
 

 
Oardsengel 
 
Midden in nacht 
t was n uur of vaaier 
heurde ik n heldere stem 
dij ruip mie bie noam 
Vanoet daipe sloap 
kloar wakker 
göng ik bèrre òf 
luusterde bie trappen 
en keek deur sloapkoamerroam 
swaarde stilte in 
n Vrumde wereld lag boeten te wachten 
mor gainent vong mien hier bin ik op 
Mit echo in kop 
göng ik weer op bèrre 
en bleef nog n zetje luustern 
mor t roupen kwam nich weerom 
 
Hanne Wilzing 
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Opvlaigers… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Tot loater’, zee Gittje dou ze heur Bertus n 
smok gaf. Bertus ging noar de soos en va-
noavend was d’algemaine ledenvergoadern. 
Nait dat der veul op t pergram ston, mor 
mainsttied was t wel noa twaalf uur dat hai 
der weer was. Gittje vond dat goud en Ber-
tus verheugde zok der op. Zo ging dat al 
joaren en dat was best. 
Kwam Gittje vanoavend ook wel goud oet . 
Ze wol de kaaste in koamer ains goud 
opruumen. Aale dingen es even oet de 
loatjes pakken en kieken wat veur rommel 
der nog maank zat. Doar schierde t van op. 
Bertus was nog mor net vot of even loater 
huil Gittje de haile boudel over boane. 
Loatjes wörden der oet pakt en hier en doar 
op de grond hinzet. Es as je den aan t 
opruumen binnen, den kom je vanzulven 
hail wat tegen. Ansichtkoarten van lu dij je al 
hail laank nait meer zain hebben, geboorte-
koartjes van kinder dij al laank noar de  
middelboare school goan of sikkom zulf al 
weer kinder hebben. MIemeroaties genog. 
Gittje pakte zok der mor ains n kop koffie bie 
en legde de papieren dij vot konden vast op 
de vlouer. Dij kon ze dammit in 
ainmoal bie t ol pepier doun. 
Man, man, wat he’je der n boudel van as je 
begunnen mit oprumen! 
Zie haar t swait veur de kop stoan. “Staait 
kaggel zou zo hoog, of moak ik mie zo 
drok?”,vruig ze zok òf. 
Mor inain schoot heur t deur de kop. 
‘Opvlaigers!’ Dat ging nou al n poar joar, 
mor leste tied was t net of het aal slimmer 
wör. Vleden weke was ze der nog mit bie 
dokter west. Hai wol heur der wel wat veur 
geven, mor volgens Bertus was aal dij pil-
lenboudel naargens goud veur en kon ze 

zok der mor bie dele leggen. t Heurde der 
volgens Bertus gewoon bie. Hai haar mak-
kelk proaten. Hai haar der gain last van. Of 
het mos al wezen dat hai snaachts wakker 
wör as Gittje veur de zoveelste moal de de-
kens weer van zok òfgooide, omreden dat 
ze tot bèrre oetdreef van t swaiten. Den was 
t weer te kold en kroop ze der weer onder 
om even loater de bainen weer boven t bèr-
regoud te gooien. Wuilen en wuilen en nait 
sloapen en as je den tegen de mörgen toch 
nog in sloap vuilen, den duurde mor even en 
ging de wekker. Òflopen nacht was ze ook 
weer nuver aan nachtbroaken west. Bekòf 
wor je van dij opvlaigers. En wat het t veur 
nut? Niks toch? 
Gittje pakte nog n deuze mit ansichtkoarten 
en ging op baanke zitten. Ondertied wiskede 
ze zok t wotter van de kop. Man, man, wat 
was t hait in koamer. Ze zette de kaggel le-
ger, dee d’overgedienen dichte en trok heur 
trui en sokken oet. Was ja toch gain aine dij 
heur in t hemd zitten zag. Even mit bainen 
op baanke, ze was ja recht sloaperg worden 
omreden dat ze de haile naacht in t enne 
west was. En omdat Bertus toch nog laang 
nait bie hoes was, leunde ze mit heur an-
sichtkoarten achterover op baanke. Zie had 
ja aale tied van de wereld. Noa n zetje wer-
den heur d’ogen slim zwoar. Deuze mit koa-
rtjes glee heur van schoot en Gittje vuil de 
mond open. 
 
 
Buurman Johannes zee op t zulfde moment 
tegen zien vrouw dat hai nog even noar Ber-
tus luip om zien klopbore, dij hai van hom 
laind had, weerom te brengen. 
En zoas hai altied dee, luip Johannes ach-
terom. In keuken van Bertus en Gittje ruip 
hai:’Joehoe! Bertus! Gittje!’ Mor gain reak-
sie. ‘Dat is ja vremd’, zee Johannes in zok-
zulf. ‘Deure is lös, licht is aan en den zol der 
gain aine in hoes wezen?’ Hai luip deur noar 
de koamer en wat hai dou zag! Hai schrok 
zok flaauw. Gittje lag laankoet op baanke 
mit de mond open, aarms wied en heur 
klaaier lagen veur de baanke op de grond. 
Kaaste stond wiedwoagen open en overal 
over de vlouer lagen papieren en aander 
rommel. 
Johannes bedocht zok nait en vloog op n 
draf noar hoes. Hai ruip van verre aan zien 
vraauw:’Tillefoon! Ik mout tillefoon hebben! 
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Zie hebben inbroken bie Bertus en Gittje. 
Bertus is der nait en Gittje ligt ducht mie 
dood op baanke! Zie het gain klaaier meer 
aan en het de mond open! Het liekt mie nait 
best tou! Zie hebben de haile koamer op de 
kop had, t is ain grote wareboudel!  t Liekt 
wel of ze woaraargens noar zöcht hebben!’ 
Johannes zien vrouw bedocht zok gain mo-
ment en belde 112. Ze was hailmoal over-
stuur dou ze de meldkoamer aan de liene 
kreeg en dee heur verhoal of laiver gezegd t 
verhoal van Johannes. Plietsie zol vot ko-
men. En inderdoad. t Duurde nog gain 8 mi-
nuten of doar kwamen twij plietsieauto’s mit 
toeters en bellen de houke van de stroate 
om. Johannes ston boeten te wachten. Hai 
dus nait meer noar binnen goan bie Gittje… 
“Haar k nou toch mor zo’n cursus reanime-
ren volgd” ging hom nog deur de kop “Den 
haar k Gittje misschien nog redden kend..’ 
Johannes vloog noar plietsies tou en wenkte 
heur dat ze mit hom achterom lopen moz-
zen. Hai trol as n ruske. “Heur man is der 
nait, hou mout dat nou?” zee hai tegen de 
plietsie. 
Plietsie ging hom veur noar binnen. t Haart 
klopte Johannes in de keel. Wel had dij gru-
welijke roofmoord op zien gewaiten? 
d’Oldste plietsieman ging veurop en luip de 
koamer in woar Gittje op de baanke lag. Jo-
hannes gloepde om t houkje, stief van span-
ning.”Mevrouw Geertsema! Hallo!” Hai tikte 
heur op de waange en zien collega keek 
ook gespannen tou. 
t Was een meroakel! Gittje vloog omhoog en 
keek verwilderd in t ronde. “Wat is der ge-
beurd? ”stoamelde ze “Is der wat mit Ber-
tus? Nee toch? Och, och. Mien laive Bertus! 
Woar is hai? Is e verongelukt?” 
Plietsieman hoalde opgelucht oadem. t Luip 
goud of vanoavend,…dat scheelde n baarg 
waark!  Dou ze biekommen wazzen van de 
schrik kon Gittje oetleggen woarom of de 
loatjes op de grond laggen en zai in t hemd 
op baanke lag. “Opruumen en opvlaigers 
meneer”, zee ze tegen de plietsie. 
“Opvlaigers, dij joe de haile nacht wakker 
holden!” 
Johannes kon zok wel veur de kop houwen 
dat hai alarm sloagen har, mor Gittje was 
bliede mit de socioale controle. “Dat geft mie 
n vaailig gevuil, dast doe om mie denkst”, 
zee ze tegen Johannes. “Mor volgens mie 
kikst doe teveul noar d’Amerikoanse series 

op tilleviezie. Haarst mie ja mor even wak-
ker moaken kend.” 
Plietsies gingen vot. Van kaaste opruumen 
is nait veul meer komen. Ze het de haile 
boudel zo weer in de loatjes gooid en even 
loater kwam Bertus weer bie hoes. “Was 
nait veul te doun bie de soos”, zee hai. 
“Hest doe nog wat beleefd?” 
“Och, vaalt mit…” zee Gittje “Ik heb de kaas-
te opruumd, dat was nait zo spannend… 
Mor de opvlaigers dij zörgen veur  diever-
doatsie… “ 
Zie dee Bertus t haile verhoal en zee:” As 
wie nou mor gain reken kriegen van dij on-
neudege aksie van de plietsie… Ze kwamen 
ja mit vaar man staark..!” 
Doar had Bertus mor ain antwoord 
op:”Reken sturen?? Loat ze opvlaigen!”  
 
Giny Luth 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Melk 
 
Veur n poar kinder 
dij t nog wel es drinken 
komt melk oet febriek 
en as je der goud over denken 
hebben z’aiglieks geliek. 
 
Boer kin dat vanzulf  
nait verkroppen 
gaait doarom grammieterg 
zien baisten verstoppen. 
 
Henk de Weerd 
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Paitershouve 
 
 
 
 
 
 
 
Asve n weke vot goan brengve ons Drentse 
Patrieshond wol ais noar Paitershouve. Ken-
nel – net even boeten t dörp - bestijt al vief-
teg joar. t Is al weer n zetje leden dat zeun t 
spul over nomen het. Hij is non ook al weer 
dik in de viefteg en zien zeun drijt mit um 
barrel dammeet weer van hom over te ne-
men. 
t Is der altied drok mit bringen en hoalen. 
Boas van Paitershouve het altied ale tied 
van de wereld. Lu kommen aine veur aine in 
zien ketoortje woar hij op n grode swaarde 
direktiestoule zit en joe ieder moal weer zulf-
de laange lieste invullen lèt. Kin ja veul snel-
ler in computer, moar doar dijt boas nich 
aan. As t pepierwaark kloar is holdt e joe as 
t aits kìn nog even aan proot. Netgliek hou-
veul lu der boeten te wachten stoan. Dat kìn 
hom niks schelen. t Begunt maisttied mit 
vroage woar raaize noar tou gijt. En kinnen 
der gif op innemen dat e t den overnemt mit 
mitdailen dat e zulm nog mor ain keer in 
zien leven vief doage op vekaansie west 
het. En dat von e ook genog. Hai was op 
Tessel west. Noa twai moal n rondje over t 
aailand was e der schier kloar mit. “n Beetje 
laand en wieder aal wotter. Kìnnen der nich 
òf. Ask mit vraauw oet göng te eten, bleevve 
mor wat zitten um tied te doden. Man, kwam 
gain ìnne aan. Vief doage! En aal doagen 
heb k even beld hou of t op Paitershouve 
was”. Midden maank zien verhoal göngk 
ook diskeer weer stoan. Vanzulf bleef boas 
der netgliek um deur vertellen mor geven op 
zo’n menaaier toch n soort taiken òf zeg 
man: t wordt tied. Boas perbaaierde mie nog 
weer in stoule te proten mor ik hail poot 
stief, zee ‘moi’ en luip noa deure. Doar stön 
al n vraauw op hoge hakken, mit n Poedel 
op hoge bainen, te wachten zunder dat ze t 
wachten kön. Baaident wat last van de ze-
nen dut mie. 
Zo zug Paitershouve aal stadse lu mit hon-
den aan zuk veurbie goan. Van voader op 

zeun op zeun. Al viefteg joar bekieken ze 
koppels dij veurbie kommen. Jachteg um n 
poar weke aargens wied vot rust te vinden. 
Haile wereld komt laans. ‘Sneu waark’ din-
ken ze vanoet direktiestoule, ‘op Paitershou-
ve is t ja aal doage vekaansie’. 
 
Hanne Wilzing 
 

 
Mie dunkt, 
 

zol de wereld der nait aans oetzain 
as men leuft in de goudhaid van de mens 
en nait bie veurboat al oordailt 
al is n enkeling zien haart van stain 
nait ains kent zien grens  
en zunder t te waiten der zo overhin zaailt, 
 
dij kraabt zuk noatied achter d’oren 
ondeugd oetvreten mos nait zo wezen 
achter blieven den ook daipe sporen 
dij den van t gezichte òf te lezen binnen, 
 
vret gain mens wat oet en staait laiver model 
blift der waainig over om te proaten 
nait in kwoadschiks, loat stoan goudschiks 
en t zò n saaie boudel aan t worden is 
leef dien leven en speul dien spel 
roddels blieven, ze doun ons nait verloaten 
t het gain weerde en t zegt ook niks 
achteròf zit men der noast en het t mis,  
 
dou veuraal wast nait loaten kinst 
n weg in te sloan dij dien haart ingeven is 
al is t ook over de wonderliekste wegen 
al gaauw krigst den in de goaten 
dat der meer lu zo stoan in t leven 
en bist bie leutjen ook nait meer verlegen, 
 
t kin gain kwoad aan nander te denken 
t paast in t riegje en dut die nait schoaden 
en om te leuven in t goudhaid van de mens  
wast ooit van hoesoet mitkregen hest 
dou hieraan gerust wat aandacht schenken 
zowel mit woorden as mit doaden 
en tòch bepoalt elk spontoan zien aigen grens  
bie t goan over de wonderliekste wegen. 
 
Harbert Schutte 
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Swienesteertjes 
 
 
 
 
 
 
 
t Was n schiere dag in maai – 
allaank vot mit scheuvels, mous en zoepenbrij  
Luchtege lenteklòkjes en n barstende iempikkertje-aai 
en Lammechientje – ons nuver hangbuukswientje 
het mit heur alderlaifste beminder 
nou heur swieneliefke vol mit swienekinder 
Dokter keek en zee: Lammechientje t is zowied -  
dammee pokkeltje plat en swienepoppies kwiet! 
Evenpies paarzen en joa hor – doar was 
Lammechientje heur mozzelgoud – 
Heur liefke was mit tien tiddelurpies  
proppendevolstaauwd 
Floep, n flòide van n sìnt - vlöt noa nander: 
Porkie en Bessie, Biggie en Bennie,  
Kotie en Leddie, Kaarm en Noadje, 
Lammie 
en noa even wachten en nog even wachten -  
leste loopswientje: Hammie! 
Elkenain op kroamveziede - feestelk filesetaaiern  
en leutje pulskepoppies over swiene-snoede aaien 
 
En din – rust in de keet  
in t swienekotje votgeliek om bocht  
veur Lammechientje en Lammetinus uut Swieneparredies 
mien wens: veul swientjesgelok mit alle swieneporkies 
 
Ik goa wieder –  
op zuik noar n aander parredies of kureg nais 
Ik was mor n pazzipant – op deurraais. 
 
Joyce Bodewes 
n Schiere dunderdag in feberwoarie 2012  
 
 

Boksem 
 
Oadam en Evoa 
Dij haren niks om t lief 
Toch haar ain de boksem aan 
En dat was Oadam zien wief 
 
(Noar t laid Boxoet Boxan van de Twentse band De Richards) 
 
Bert Wijnholds  
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Laggen mit Manske.... 
 
                   Saddam Hoessein leefde nog  
                   en haar n beheurlek grode bek!  
                   Achternoa is t aal goud kom- 
                   men: hai het zulf t loodje legd.   
                   In de joaren tachteg van de veu-
rege aiw was t nogal reureg in de wereld! 
d’Amis kreeg n t oareg op d’heupen van 
Saddam zien geroup, dat e de wereld betern 
wol.... Allah is groot!' was nait van de locht 
en elk mos Moslim worden! 
 
Zoas elke weke t geval was, kwam ik dins-
dagsmörns in zien neern aan de Troanen-
dalloane langs veur n advertensie. (Manske 
Mulder van de verkoophallen in Westerlij).  
Hai haar n grode grijns om zien smoel en 
nuigde mie mit noar achtern in d’loods. 
‘Doar moust mie even n schiere advertensie 
van moaken', zee e, wiezend op n grode 
stoapel gasmaskers en blikken deuzen... 
(overlevenspaketten van Struyk) 
‘Kerel’, zee ik, ‘wat hest die nou den aan-
hoald?' 
‘Bedenk die ais, hou of ik van dat spul òf-
kom. Dat is dien waark ja...' 
‘n Kop kovvie?'  
‘Joa, ken k nog wel even wachten. Mor k 
snap nait, woar astoe dat spul slieten wilst!' 
‘Moak d’advertensie mor wat groter as aans, 
dat ken t wel lieden ducht mie'. 
‘k Heb der besol veur geven.’ 
Hai zag schienboar aan mien gezichte, da k 
ter oardeg muite mit haar en mout docht 
hebben, dat n wat grotere advertensie mie 
helpen kon bie t opbedenken van n goie 
tekst. Onderwegens haar k aans niks in kop 
as dij rðttege gasmaskers! 
Op kantoor in Laangestroate vruig k t wicht-
je achter t buro: ‘Zolst doe der wat veur wai-
ten?'  
‘Nee’, zee ze. ‘Wie wil nou zoiets kopen? 
Zijn ze nieuw?' 
‘Nee, t is aal gebroekt spul' mompelde ik. 
De kop knapde mie van de gasmaskers… 
t Taimke ‘as de nood t hoogst is...’ kwam 
veurbie en joa: ik haar n tekst! 
Veurop t Nijsblad van t Noorden ston mit n 
vedde kop: ‘Amerika verdenkt Saddam 
Hoessein van het maken van nucleair oor-
logsmateriaal...' 
Wij zijn niet bang voor Saddam! Was d’e-
erste regel, dij k op pepier kreeg. En op n 

duur haar k d’haile advertensie kloar! Oar-
deg groter, as zien aandern, mor haar hai ja 
zegd, dat dat goud was! t Scheen, dat de lu 
in t Oldambt toch wel huverg wazzen veur n 
oorlog! 
Dinsdags der op vertelde Manske, dat e al 
meer as d’helfte kwiet was en dat ook  
d’overlevenspaketten goud laipen!  
‘En waist, wat t mooiste is? Kraande en tille-
viezie kommen ook nog langes!' 
‘Och man!' was t ainegste wat k der oet 
kreeg. ‘Eerlieks?' 
Wie hebben wat òflacht mit zien baide! Zulfs 
weken noa tied! As wie mekoar aankeken, 
was t weer proesten van t lachen! ‘Hai komt 
der zo aan, moust ook nog n masker heb-
ben...?' 
Veuraal, dou de kranten en TV Noord der 
verslag van deden. 
‘Meent U serieus, Meneer Mulder, dat er 
een oorlog uit voort zal komen?' 
‘Joa, wis, anders haar k dat spul toch nait 
kocht' zee e den gloepens eerns. 
‘Wil ie ook nog wat mit hebben? k Heb nog 
n poar....!' 
En zowoar: enkelen van de vroagenstellers 
gingen mit zowel n gasmasker as n poar 
blikken deuskes deure oet!  
Aine kwam nog even trogge en vruig: ‘Ze 
werken toch wel goed, hè?' 
‘Dat ducht mie wel' zee Manske. ‘Ie zain t 
vanzulfs as t zowied is!' 
‘Sukses der mit!' 
 
Manske was koopman tot in de tonen... Al-
les wat lös en vast zat, was veur hom han-
del. Dat poletiek en nijs doarbie n handege 
hulp wezen konden, bliekt oet dit stokje. 
‘As je der besol veur betoalen, wor je t aait 
weer kwiet' was zien optimistische kiek op t 
leven. Mit of zunder t draaigen van oorlog! 
Inmiddels is ook hai oet tied kommen... Dat 
muit mie aarg. Zoks lu kom je te waineg te-
gen. 
Veuraal de humor en de lol op dinsdagmörn! 
n Uurtje Manske was voak goud veur n dag 
zunder zörge! 
 
n Woar gebeurd verhoal. Optaikend deur  
 
Klaas van Zonneveld 
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Röt weer....!? 
 
Heur kopkes gongen al open 
t Was zo lekker waarm 
 
In ainen was doar de winter.... 
mit temperturen van min 10! 
 
de knopkes binnen weer sloten 
de bloumkes, dij hebben pien! 
 
Heur lentegoud al kloarlegd 
mit aal dij mooie, vrizze kleuren..... 
 
want t veurjoar zol ja kommen? 
Hou kon dit toch gebeuren? 
 
Het weer ken je nait regeln.... 
gelokkeg nait! 
 
Mor k hoop wel dat t in t nije joar 
de bloumkes.... 
t beter gaait!! 
 
 
Klaas van Zonneveld 
 
 
 

Slingertoen 
 
 
 
 
 
 
 
 
t Veurnoame herenhoes, mit grode toenen 
en mit grachten der omtou doar swoanen 
ien dreven, ston stoef bie dörp. Toenen wa-
ren aanlegd ien Engelse landschapsstijl, 
slingertoen ien t Grunnegers. t Landgoud 
was aigendom van femilie Van Pattenburg. 

Olle Van Pattenburg haar ien t lest van 19e 
aiw goud boerd as baauwboer en het dit 
hoes dou zetten loaten. t Was n groot ge-
baauw van twij verdaipens mit neoclassicis-
tische gevels, strakke hoge roamen, ar-
chitroaven. En n bordes, doar ze summers 
ien boeten zaten te theedrinken.  
Femilie Van Pattenburg haar n hoesholdster 
en n hoesknecht. Over de leste is n anekdo-
te. Dou meneer ais n nije hoesknecht heb-
ben mos, zee e tegen elke kandidoat: ”Ik 
ben n man van waaineg woorden. As ik zó 
dou (n geboar mit wiesvinger), din mostoe 
doalek kommen.” ”Dat treft”, zee sollicitant, 
”ik ben ook n man van waaineg woorden. As 
ik zó dou (schudde mit kop), din kom ik 
nait.” Hai is t nait worden.  
Henk Blink was der toenman. Mit zeuventien 
joar kwam hai as loopjong aal bie dizze fe-
milie aan t waark en het zien fieftegjoareg 
jubeleum der ook vierd. Dat ging mit n groot 
feest ien t dörpshoes, n lintje van Vraauw 
Keuneg, n recepsie, n serenoade van t me-
ziekkorps en as kedo n Solex. De Van Pat-
tenburgs waren den wel elite, mor nait kren-
terg. Blink mog zien haile leven mit zien 
vraauw veur niks ien t lutje hoeske wonen 
en haar ale snuiholt veur kaggel ook ver-
gees. 
Blink woonde stoef noast t landgoud. n 
Groot verschil, zo'n luk hoeske noast t ko-
lossoale herenhoes. Der lagen twij brugjes 
over grachten, doar Blink ale doagen over 
mos. n Ainvoudege laag over boetengra-
acht, vlak bie zien Blink zien hoes. Twij ies-
dern baalken mit holten plankjes dwaars 
derover en aan ain kaant n leunen. En ain 
over binnengraacht, van stain en gaitiesder, 
veul sjieker, mit sierkettens en trallalechies. 
Verschil mos der wezen. 
Mevraauw Van Pattenburg dailde de loa-
kens oet ien en om t hoes. En zai was doar-
bie slim aigenwies. As zai n geroanium op 
kop ien grond hebben wol, zat ter veur Blink 
niks aans op om dij plant ienderdoad onder-
steboven ien grond te zetten, hou e der ook 
tegen prout. Belaggelk vanzulf, mor zo was 
ze. 
t Waark gebeurde apmoal met haand. 
Schildloezen ien laurierbomen werden op 
odders van mevraauw òfsponsd mit tanden-
bozzel en sop. t Enorme grasveld wer maaid 
mit n zaais en mit n holten grashaark aan-
haarkt, 'rief ' ien t Grunnegers. Kanten-
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ranten mozzen knipt worden mit schoabe-
scheer en laailinden werden snuid mit luk 
knipscheerke, want mevraauw kon t nait 
verdroagen dat bloadjes beschoadigd wer-
den.  
Slingerpoaden mozzen ale zodderdoagen 
schovveld en aanhaarkt worden, veur zun-
dag. Mor ook ien week mog der van me-
vraauw nait over poaden lopen worden, t 
was veur sier. Doarom laip Blink altied op 
kaant van gras bie t pad laangs en zodoun-
de ontston der ien aal dij joaren n oetsleten 
padje ien t gras noast slingerpad.  
Mozaïekpaarken ien toenen waren haalfweg 
veurege aiw aal laank oet de mode, mor 
meneer en mevraauw gingen gewoon deur 
mit t aanleggen van zukse blompaarken mit 
iengewikkelde patronen en kleurensche-
moa's. Dat wil zeggen, zai bedochten t, mor 
Blink mos t apmoal doun. Ale joaren was dat 
weer n dikke put, want dij honderden ainjoa-
rege blomkes werden opkweekt oet zoad, of 
stekt. Din mozzen ze verspeend worden en 
verpot, begoten, biesnuid en ontloesd. En 
din ain veur ain ien grond. 
t Grode hoes was haildaal onderkelderd, 
vlouer laag n dikke meter boven t maaiveld. 
Keukenroam boven t aanrecht, aan achter-
kaant van t hoes, zat zodounde meer as twij 
meter boven grond. As Blink smörgensvro 
om odders kwam, mos mevraauw heur wat 
te keukenroam oetboegen en keek zo noar 
beneden. Blink keek aingoal omhoog mit 
kop ien nek. Zo haren ze doagelks verslag 
mit nkander, ook letterlek mit standsverschil. 
Blink haar mit meneer op legere schoul ze-
ten en kon minstens zo goud leren, ondanks 
dat meneer bieles kreeg. Mor meneer ging 
deurleren ien Stad en oetaindelk noar akke-
demie. Blink mos noa zesde klas doalek aan 
t waark. Dat standsverschil was veur hom 
gain perbleem, hai was slim gezagsge-
traauw. Hai zol nooit tegen meneer of me-
vraauw ien opstand kommen. Der waren 
nou ainmoal laaiders en volgers.  
Blink zien vraauw von t gekmanswaark, dat 
hai hom zo behandeln lait. Mor zai mos ook 
wel ais wat van mevraauw aanheuren. Over 
t opvouden van heur lutje zeun bieveur-
beeld. Zulf haren Van Pattenburgs gain 
kiender, mor mevraauw haar der n bult over 
lezen. En mevraauw wis ook ales over t 
hoesholden. Vraauw Blink hil heur din ook 
mor stil. Wiens brood men eet... Mor zai 

mos heur wel ais verbieten.  
Blink haar n grode plichtsbetrachten. Zo kon 
e swinters, as t snaachts snijd haar, kwaitn't 
hou vro te bèr oetgoan om weg en oprieloan 
schoon te vegen mit bezzem. Veur t geval 
meneer smörgensvro nog ais mit auto vot 
wol. Hai haar der gain opdracht veur, mor 
hai von t schane dat auto deur vrizze snij 
ree. Dat gaaf vaastreden snijsporen. Mit n 
dikke praan snij was dat nog tot doaraantou, 
mor as weg mor even wit was, dee e t ook. 
En veur hai op ber ging, laip e ale oavends 
eerst nog even om t grode hoes tou. Kieken 
of der ook onroad was. 
Hai beheerste zien vak as toenman perfekt. 
Hai kon t gras van t grode, flaauw hellende 
gazon mit zaais zo strak en glad maaien as 
n biljartloaken en zunder ain n spierke on-
kruud. Hai kreeg der veul complimenten 
veur oet dörp. Mor opvattens over mooi of 
nait mooi waren nait aan de orde, ook nait 
bie meneer en mevraauw. Blink leefde ien n 
tied dat laank en haard aarbaiden hail ge-
woon was veur zien stand. Gaauw en goud, 
was t motto van mevraauw. 
Toch ontston der deur de joaren bie Blink 
langsoam t idee dat t n beetje zíen toen 
was. Meneer en mevraauw werden older en 
nait beder en bemuiden heur ien t lest wat 
minder mit toen, laiten aal meer aan Blink 
over. Hai kon wat meer zien aigen gang 
goan. En op n duur verkochten ze t heren-
hoes, t wer heur apmoal te maans. Zai gin-
gen noar Stad te wonen op n sjieke service-
flat. Kiender haren ze nait en aarfgenoamen 
dij der wel wonen wollen, waren der ook 
nait. 
t Hoes mit toenen kwam ien bezit van n per-
fester mit emeritoat en zien vraauw. Perfes-
ter haar bedongen dat hai Blink as toenman 
holden kon, want zulf was hai haildaal gain 
toentjeder en zien vraauw nog minder. Zai 
zaten nog ale doagen ien bouken te studaai-
ern. Blink was blied vanzulf, hai kon gewoon 
deurgoan. En verholdens waren ienains 
haildaal omsloagen. Blink ging nou perfester 
vertellen hou t mos mit toen en dij von ales 
best. Dat verstaarkte t gevuil nog meer, dat t 
zien toen was. t Waren zien alermooiste joa-
ren. 
Mor perfester kwam noa n poar joar zo ie-
nains oet tied en t hoes wer weer verkocht. 
Nou aan n reder oet Delfziel dij hier op 
stand rentnaaiern wol. Hai was nog betrek-
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kelk jong, mor financieel al boven jan. Dizze 
man ging der zulf maank en haar Blink nait 
meer neudeg. Het ging nou mit mesienen en 
apperoaten, n zitmaaier, n bladbloazer, ket-
tenzoag, strimmer, elektrieze heegscheer. 
Het was n gebrom en gebroes en ook lang 
nait zo netjes en persies. Per groatsie mog 
Blink der nog aal kommen. 
t Was Blink n doorn ien t oog zoas ter nou 
ien toen omweg ging. Onpraktieze en on-
handege gedailten werden gras. Gain moza-
iekblompaarken meer - werden ook gras. En 
ook gain aanhaarkte poaden, doar kwam 
grint op. Summege stafolde bomen gingen 
om, zai gaven teveul schaar en reder wol 
veul ien zun zitten. Hai haar ook twij kaalver 
van honden. Dij vlogen aingoal deur toenen 
en vernailden veul aan stroeken en planten 
dij der nog stonden.  
Blink haar voak woorden mit reder as e hom 
aanwies geven wol, want dij trok hom der 
niks van aan. Dat gezoes van dij ol kerel 
was reder laiver haildaal kwiet. Blink op zien 
beurt vernam op nduur wel dat t zien tied 
west was. Hai trok hom vrokkerg terug ien 
zien hoeske en zien aigen lutje toentje. Mor 
hai keek nog aingoal mit peerogen noar slin-
gertoen en motjede aingoal op reder en ales 
wat dij verkeerd dee.  
t Hoes is ientied alweer n moal of wat ver-
kocht. Zit nou n filioal ien van n landelk be-
drief en toen wordt onderholden deur n ho-
venier. Van oorspronkelke grandeur is nait 
veul meer over. Op stee van t grode boeten-
terras is n parkeerploats aanlegd. Weg is 
asfalteerd en n stuk braider moakt en so-
avends is t overaal n zee van licht. Slinger-
poaden bennen hoast onherkenboar, ales is 
vergrasd. En grachten zitten dicht van rep 
en roet. Henk Blink is dood en t ainvoudege 
brugje over boetengraacht bie t lutje hoeske 
is ook vot. 
 
Be Kuipers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van Weg Òf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Gezienus zien ol heer wer al nuver old en 
nou mos e vannijs te ogen keuren veur  
riebewies. 
Vrouger haar e veur zien minne ogen pefes-
ter had. Dij kon e ja goud omreden dij laip 
bie hom op laand te joagen en brochde ol 
Gezienus mit Midwinter aaid n hoas. Boe-
tendes hufde hai nait te betoalen dou pefes-
ter hom ien behaandeln haar veur zien 
ogen, dou e oller wer.  
Pefester haar dou onnaaierd òl mos ain glas 
hemmen mit n òfwieken noar links en aan-
der mit n òfwieken noar rechts en aiglieks 
mos e kop schaif hollen om goud zain te 
kinnen, van dij gevolgen dat ter ook nog n 
sirrel ien baaide gloazen mos. En grode 
gloazen vanzulf.  
Dou e der n moal mit trekker overhìn reden 
was, mos e n nije hemmen mor dij eerste 
fok doar gaf ol man nog aaid van op dat t 
zo’n meroakel beste west haar. 
Pefester haar t ter schaande genog, laank 
leden al weer, tou doan. Opvolgers van pe-
fester wazzen ook goud heur, doar wol e 
niks van zeggen, mor joagers wazzen t nait 
en hai mos nou gewoon betoalen as e der 
kwam. 
 
Nou was e tachenteg worren en riebewies-
keuren kwam der vannijs aan. Gezienus 
haar al zegd dat e dokter mor nait tegenpro-
aten mos. “En ook gain gesjank over dij eer-
ste bril van joe, din dat nemen ze joe nait 
ien daank of”, haar e ook nog zegd. 
Pa haar ientied oetvonnen dat keurensdok-
ter n vraauw was en hai haar zuk lekkere 
klonje op doan. Dìn zo’n jonge vraauw dij ol 
kerels keuren mos, zol wel nait veul ophem-
men mit staank van olle lu, haar e docht. Hai 
stonk der over van klonje. 
Zo zegd, zo doan en bie t onderzuik proatte 
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hai nait tegen; dee krekt wat dokter zee bie t 
loeren deur t mesien en t ging meroakel, 
benoam omreden e of en tou, as e n lettertje 
nait goud zain kon, gaauw even boeten t 
apperoat om keek. Dokter haar niks deur, 
dochde hai. 
Zai keek ien papperassen en zee dat t veu-
rege moal bie aander dokter ook goud west 
haar. 
“Hemmen ie dou ook zo smokkeld as nou 
bie mie?” Schrokken wol e t eerst nait tou-
geven mor krekt op tied dochde hai dat e 
heur ja nait tegenproaten mog van zeun en 
doarom gaf e tou. “En rieden ie nog aaid 
schoavrij?” was volgende vroag. “Joa heur, 
òflopen tien joar niks meer had.” Dat aine 
luk deukje van òflopen week vergat e mor 
even. Doar was ja ook gain plietsie bie west 
en hai haar t zo even òfakkedaaierd mit ai-
gender van aanreden auto. En dat aandere 
akkefietje, dou e n stuk of wat poaltjes nait 
zain haar eer t te loat west haar, was zien 
schuld ja ook nait mor van gemainte dij 
baarms nait maaid haar. 
“Nou” zee ze,” haaildal goud is t nait. Ie bin-
nen n twievelgeval. k Zel joen dossier ais 
noakieken”. Dat gaait mis, dochde ol boer, 
mor dokter zee even loater dat e veurege 
moal touzegd haar aal joar even noar zien 
ogen kieken te loaten en ze kon zain dat e 
dat ook doan haar. Haar zeun toch geliek 
had, dou dij doar op stoan haar. Zulf had e 
docht dat t nait belaangriek was om elk joar 
even hìn te goan. Was ja votsmeten geld, 
haar e wat gramnieterg zegd. Mor jong haar 
volhollen en dou was e mor goan, ieder joar 
vannijs.  
“Van mie kriegen ie der onner zulfde veur-
woarden drij joar bie, mor wees veurzich-
teg”, ludde t ìndoordail. 
Dat huifde ze gain twij moal zeggen. Bliedeg 
mor hister ree e votdoadelk deur noar Ge-
zienus op ploats om t te vertellen en dat e 
nog primoa rieden kon. Hai zol jong wel ais 
mit zien proatjes dat t aiglieks nait meer ver-
traauwd was dat e mit auto bie weg was. 
“Dat ie joezulf wat aandoun is doar nog aan 
tou, haar e zegd, mor stel joe veur dat ie n 
aander t zaikenhoes ien rieden.” Dat haar ol 
wel even aan t denken moakt mor hai zol 
jong nou votdoadelk even t goie nijs vertel-
len en dat e nog best vertraauwd was achter 
t stuur. Veur dat e der op verdocht was, was 
e al bie ploats. Mit n grote swaai stoof e t 

haim op mor dou ging t eefkes mis. t Was 
hom krekt tou of haim körter worren was. 
Hai was zo mor bie hoge muur. Mit n hoop 
rebulie kwam auto tegen boanderdeuren 
aan tot  
stoan. t Kroakte en schudde van aal kaan-
ten. Schrokken kroop ol man auto oet. Wat 
was e flaauw. Nog flaauwer wer e dou zeun 
der over tou kwam en zee: “k Haar t joe ja al 
n moal of wat zegd dat ie nait meer ver-
traauwd binnen mit auto bie weg.” 
“Och, verrek om mie”, zee pa, ” Dat mag dìn 
wel zo weden mor k bin ja hail nait bie weg, 
mor bie die op t haim.” 
 
Nane van der Molen 
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Wereldkampioen scheuvellopen. 
 
Zo, hebben joe ook 
weer zo genoten van 
aal dat ies en scheu-
veln en nait te verge-
ten dat laangeboan 
rieden op de kunsties-
boanen van os jongs 
en wichter. 

Laankoet op de baank veur dij kiekkaaste 
hou dij haardlopers t der òfbrochden. Span-
nend en gelokkeg…. de besten hebben t 
weer wonnen in dit sekonden-, wat zeg ik, 
doezendsten van sekonden-spul. 
As ik dat zo aan zai, kom k aaltied weer oet 
bie mien jeugd dou ik omstreeks zeuventien, 
achttien joar was. 
Dou ston ik ook op de boan tussen aal dij 
kampioenen, wat zeg ik, ik was dou zulf ain 
van de kampioenen. 
Ik streed indertied met de wereldkampioe-
nen mit om de hoogste eer. 
n Hail joar haard trainen om goud veurbe-
raid aan t scheuvelseizoen mit te doun. Veul 
luit ik der veur stoan, want ik wol en ik mos 
kampioen worden. 
Joe binnen nou aan t denken…nooit van 
mie heurd…dat is vrumd. 
Hebben joe nooit mien noam in kraant le-
zen, of hebben joe vrouger nooit noar de 
kiekkaast noar t scheuveln keken? 
Ik was in dij tied, zoas men dat nuimt, n ne-
tuurtalent, dij de beste rieders van de wereld 
zien hakken zain luit. Zowat op ale òfstan-
den heb k doudestieds nije rekords reden. 
 
Aan belangstellen haar k ook gain gebrek, t 
was aaltied n kommen en goan van mensen 
om mie tou. Fans nuimen ze dat tegens-
woordeg. Veuraal van wichter kreeg k hail 
veul aandacht. 
Der was der ain bie dij kon nait van mie òf-
blieven en noa n zwoare inspannen streek 
ze mien gezicht òf mit n waslapke en dee 
niks aans as deur mien hoar strieken, want 
ik mos der goud opstoan. Joa je konnen dou 
nog hail dicht bie de rieders kommen. 
Ze haar mie aaltied stief vast, zo baange 
was ze dat aandere wichter mit mie votlui-
pen. Ook dij keer dou ik bie n grode kampi-
oenschap op de viefdoezend meter de aller-
beste wereldtied neerzet haar. 
Ze wol mie bie de streep wel smokken, mor 

duurde nait omdat der zoveul mensen om 
mie tou stonnen. Ze kreeg doar ook gain 
kans tou, omreden dat ik van bliedschop 
niks aans dee as n wilde om mie tou sprin-
gen om dizze topprestoatie. 
 
Joe kinnen mie haildaal nait meer herin-
nern? Mien noam zegt joe ook niks? 
Vrumd…Kinnen joe de winter van 
1963/1964 nog herinnern din? Dat was dou 
n zeer strenge winter, mor nait allain streng, 
t duurde ook laank en alles zat dichtvroren. 
As joe je mit joen swaiterge handen aan n 
lanteernpoal of brugleunen vastgrepen, din 
zaten je vast. 
 
Kinnen joe je dat nog wel herinnern din? 
Nou in dij winter wuir ik de grode kampioen! 
Begunt t joe nou te doagen? Nee…..nog 
nait? Nou dat kin woar wezen, want dij win-
ter was t dat k mit scheuveln even maal mit 
mien heufd op t ies terecht kommen bin. t 
Was zo slim mit mie dat ik noar t zaikenhoes 
mos, omreden ik boeten westen was. 
 
Dou ik weer bie mien positieven kwam, lag 
ik op n koamertje. Tilleviezie ston op n  
toaveltje achter mien bèrre. Noast mie zat n 
laif, knap verpleegstertje dij mie nait òfblie-
ven kon en aingoal deur mien hoar streek 
en mit n nat waslapke aalgedureg mien ge-
zicht òfveegde. In de koamer waren nog 
meer mensen hail drok dounde en dij keken 
aalmoal noar de tilleviezie. En waiten joe 
wat doar op was…? Juust, n verslag van de 
wereldkampioenschappen haardrieden en 
nog wel van de 5000 meter woar n nije we-
reldtied reden wuir. 
 
Dokter zee loater dat ik gain noadailege ge-
volgen van dij klap op t ies over hôllen haar. 
Zo denk ik der joaren loater nog zo over, 
mor der binnen paartie lu, dij…, och loat ik t 
mor nait zeggen. Mor ain ding is zeker… ik 
wil nog aaltied kampioen worden! 
 
 
Trijnko Pelgrim 
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Povvert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Hé doe… hest al poffert had?”  
 
Dat staait te lezen op de veurste bladzie van 
de webstee www.groningerwoordenboek.nl. 
Der ston n verwiezen onder noar 
www.detaartenkraam.nl, n webstee woarst 
spul kriegen kinst veur t moaken van dit 
Grunneger gerecht. 
 
Eerst even over de spèllen: Is t poffert of 
povvert? t Leste, wat mie aangaait. k Wait 
nait aans, as dat wie Grunnegers altied n 
dubbele V bruken, woar in t Nederlaands n 
dubbele F schreven wordt. En zo staait t ook 
in Siemon Reker. Ik schrief t zoas t in dat 
buutswoordenboukje staait. 
 
k Mos lestdoags n kedo veur aine kopen en 
t leek mie wel wat tou om es n Povvert van 
Popko te geven. t Is n moal wat aans as n 
bloume. Doarom heb k veur de joarege n 
povvertpakket kocht, doar n povvertpane, 
povvertmix en n resept veur Oldambster 
povvert in zaten. t Kedo was goud aankom-
men. n Dag noadat k t geven haar, kreeg k 
al bericht dat de povvert moakt was en goud 
smoakt haar. 
 
Om antwoord te geven op de vroage: Nee, k 
haar nog noeit povvert had. Dat is vanzulf 
wel n beetje schaande, want n eerliekse 
Grunneger mout wel aalgedureg n moal 
povvert eten. En dat mout n echte Grunne-
ger wezen? 
 
k Kin mie nait herinnern, in d’aachtendatteg 
joar (en sikkom n haalve) dat ik leef, dat t 
ook moar ain keer bie mien ollu op toavel 
kommen is. Mien moetje lust t nait en moakt 
t ook nait. Doardeur haar k al vaarendatteg 
joar gain povvert eten. Moar in de vaaren-
haalf joar dat k op miezulf woon, haar k t 

ook nog nait had. Tot veur kört… 
 
Mien hulp kwam lest mit n povvertpane en 
het t veur mie moakt. Och man, wat was dat 
ja lekker. t Smoakt ja zo goud, dat wil k voa-
ker eten goan. Moar nait uut de povvertpane 
van mien hulp, dij is mie veuls te groot. Kinst 
der n povvert in bakken, doar k wel zes mo-
al van eten kin. De povvertpanechies van 
Popko binnen nait slim groot, doar kin ik t 
wel mit doun. k Goa mie doar eerdoags aine 
kopen. 
 
Bert Wijnholds 
 
 
 

Weer boven wotter 
 
Maai 1964 hebben mien ollu heur boeren-
ploatse verkocht en binnen ze verhoesd 
noar Gasselte. n Boer oet aigenste ploatse 
het t haile spul overnomen. Niks mis mit, zel 
je zeggen, mor nou komt t: 
 
Dou nije boer op penzioun göng en gain van 
baaide jongkerels boer worren wol, het e - n 
poar joar leden - zien stee verkocht aan wat 
lu oet t westen van t laand. Nait aine mit no-
am ‘Antiek’ op deure zoas je voak zain, mor 
n kunstemoaker dij mit n bult iezer gangs 
wol om doar n nijmoods kunstwaark van te 
moaken. In grode schure kon e ja knutern 
zoveul as e wol. Zat doarbie gain mens in 
wege. 
 
t Börgerhoes doarnoast het e in loop der 
tied weer in olle, eerste stoat terogge brocht. 
Wat wil nou t gevaal? Tiedens t breken en 
hemmeln vond de vraauw des hoezes, un-
der in n kaaste under vlouer n stovvege 
vlèzze mit doarin - amperaan zichtboar - n 
opvolden stuk pampier. 
 
Dobbe kreeg ze der nait of, hou ze ok pe-
baaierde en knooide; ok heur kerel dij der 
overtou kwam, kreeg t nait veur nkander. 
Baaident wazzen aans wel slim nijsgiereg 
wat veur gehaaim der doch wel in dij vlèzze 
zitten zol. Van dij gevolgen hij vlèzze in dig-
gels sluig en t rolleke veur t kriegen lag. 
 
Veurzichteg het de vraauw t pepier oetrold, 
woarnoa n mit haand schreven tekst teveur-
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schien kwam. t Bleek zoch oet, dat het hoes 
in 1908 baauwd was deur mien overgroot-
voader Willem Sanders dij traauwd was mit 
Beertien Hebels. Ze kregen vief kinder vaar 
jonges: Roulf-oom; Berend- Oom; Haarm- 
oom ; Oom Roelof en n zuske Haarmke dij 
nait hailemoal in odder was. 
 
In 1919 het Willem t hoes mit n dikke tien 
bunder gras- en baauwlaand verkocht aan 
Hendrik Siebring. Aacht joar loater het mien 
noamgever, opa Roelof Sanders Willems-
zoon dij traauwd was mit Geessien Hoving 
het spul overnomen en het timmerman War-
ringa der n grode schure noast zet.  
 
In t oorlogsjoar 1940 is mien voader Hendrik 
op dizze stee komen. Soam mit Driesje Ot-
tens oet Odoornerveen. Ze hebben hierzoot 
nuver boerd. Nait allènt financieel, mor ok 
twij kinder binnen op wereld zet. In 1942 
kwam ikzölf en in 1946 as n bevraaidens-

popje mien zus Jannie. Hiermit kwam n rie-
keluuswens van voader oet. 
 
Dou der n ruilverkoaveln aan zat te komen 
en ‘ik zee de gek’ gain sinneghaid aan t 
boeren har, het e in maai 1964 t bedrief 
overdoan aan W. Hoving Willemzoon. Zo 
bleef t spul doch nog wat in de femilie. 
 
t Bleek zoch loater oet, dat mien voa, dit 
schriefwaark bij zien òfschaaid van stee op 
dij ploatse achterloaten haar. Nait bepoald n 
vermeldensweerd meroakel , mor veur femi-
lie doch n schiere herinnern. t Òfschrift van 
voaders ‘aarvenis’ het n nuver ploatske kre-
gen as n aandenken aan t hoes woarin k 
geboren en getogen bin en woaraan k nog 
zoveul daaierboare herinnerns bewoar. 
 
 
Roel Sanders 

Roelof Sanders + 19-03-1872           Geessien Hoving + 27-10-1873 
                       ΐ   07-07-1949                                     ΐ  28-12-1948 


