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n Spruivlaigtuug 
 
 
 
 
 
 
Van minsen dij uut tied kommen kinnen wie veul 
leren. t Grös mos hoast niks meer.  
Allaint n spoide mit morfine om de piene  
verdroagen te kinnen. Riekent het vree mit zien 
noadernde dood, haar Hinderk zain. Der gruiden 
in Riekent nait allaint tumoren, mor ook n veur 
Hinderk onbegriepelke dankboarhaid veur t le-
ven. Toun Hinderk noar Riekent keek, lagde Rie-
kent hom tou. Gelokkeg leek t wel. t Kon ook wat 
aan de morfine liggen, mor zien luchteghaid war 
eerliek. 
Riekent is aaltied n klaain kind bleven. Dat vond 
Hinderk schier aan hom. Regelmoateg zee Rie-
kent dat n kind wezen en n kind blieven, je mak-
kelk deur t leven lopen lot. Hai lag nog nait d’hai-
le dag in bèrre toun dizze wieshaid uut de rab-
belkoanes rolde. Hai war wel n kilo of twaalven 
kwiet. 
t War dij keer in t noajoar. Aan d’achterkaande 
van t huus lagen Hinderk en Riekent op n toen-
baanke te genottern van de zunne, n kradde bier 
huil t heufd luchteg en de gapperd aan de proat. 
Riekent stokte oet over zien zeuns Tjibbe en 
Tjasse. De leste tied gedruig Tjibbe zok as n 
klaain dunderstaintje en war voak tegendroads. 
Tjasse, de jonkste, war op schoule aan t platje-
lopen. Hai haar voak drokte mit de grode jon-
gens op t schoulplaain. Din luip e gliek kwoad 
noar huus. Riekent nuimde t roare aigenschop-
pen, mor Hinderk zag dat e groots war, omreden 
zien zeuns op hom leken. Hinderk docht, as Rie-
kent strakkies uut tied kommen is, blift zien ke-
rakter bestoan. Zulfs t uterlek van Tjibbe en Tjas-
se war spiergeliek aan Riekent. Dus ook liggoa-
melk bleef e nog joarenlaank op dizze wereld. 
 ‘Ze mouten laggen blieven,’ zee Riekent. ‘Nait te 
swoar tillen aan rekonkel. As je der toch niks aan 
veraandern kinnen, mouten je t apsepteren, je 
mouten deurgoan.’ 
Rompslomps war der t geluud van n spruivlaig-

tuug. 
 ‘Ons geluud Riekent, t geluud van t vlaigtuug 
van boer Moesker,’ ruip Hinderk. ‘t Geluud van 
ons jonkhaid op t voetbalveld in Wildervank.’  
‘Wie wazzen aaltied vot wakker deur t lewaai, 
wakker in ales, behaalven in t voetballen,’ mum-
melde Riekent.  
‘Wat binnen doar veul wedstrieden verloren go-
an. As wie aargens leerd hemmen te verlaizen in 
t leven, din war t op t voetbalveld in Wildervank,’ 
war t beschaaid van Hinderk. 
Riekent haar vannijs n wieze uutsproak: ‘t Beste 
stee om te leren omgoan mit tegenstroekelderij 
en tegensteut is n voetbalveld’.  
Vanzulven haar e ook dit moal geliek! 
n Haalf joar loater war Hinderk bie Riekent om 
òfschaaid te nemen. t War op n vraidag, moan-
dag zol e zien leste spoide kriegen. Hinderk keek 
es goud noar wat ter over war van Riekent. t 
Lokte mor nait om meelie te kriegen mit Riekent. 
Zulfs vel over bain war e zien tröts en woar-
deghaid nait kwiet. Dat haar Hinderk nait eerder 
zain bie aine dij mit dodelk tiepelwaark sleupt 
wuir deur Meneer Kanker. 
Toun Hinderk der destieds noar vruig, haar e t 
leven n negen weerd vonden.  
‘En nou Riekent?’ 
‘Vannijs n negen?’ 
In ainen zee e: ‘Kom es hier, din krigst n smok 
van mie.’ 
Hinderk nam Riekent in d’aarms. Soam lagen ze 
op t bèrre van t Gruine Kruus noar buten te kie-
ken. Riekent war swoar aan t oamen. Hai wuir 
kolder en kolder. Zien zail verluit t liggoam. Hin-
derk heurde n bekind geluud. Hai keek uut t 
roam van de koamer. Boven n kaambe eerap-
pels zag e t spruivlaigtuug van boer Moesker. Op 
t gezichte van Riekent stond n vervroren lag. Hai 
haar t vlaigtuug ook zain. 
 
Erik van der Veen 
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POLLER 
 
De wiedse poller 
woar kiener piebeziedjen ien koornschoof 
Mien haart dat sneller kloppen gaait  
bie t zain van d’ol meulen 
Koien mit schaarvlak bedekt, groazen kaalm 
t Mais dat grond oetschut 
 
Hou mooi t swiegen 
 
 

 

 

 
BOOM 
 
Zai hom weer zitten 
Stil tegen boom aan wotterkaant 
 
Woar e ais n dooie snouk haar liggen zain 
staait nou n raaiger te blaauwbekken 
En boven t wotter vlaigen vogels  
op weg noar n aander stee ien t gruinlaand 
Dit triesterg laand van wènstdreumen 
 
Hai het n stoetje ien haand. 
 
 
 

 

 

DAAUW 
 
Zun komt op aan horizon 
Daauwdruppen schittern ien zun 
Op koale haarstgrond 
valen ze omdeel 
 
k Wacht op t veujoar. 
Wanneer? 
 

 

 

Age van der Velde 

 

 

De dood van Vera Reker (15) 

Vervolgverhoal van Jan Huttinga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dubbeldam nam n grode zinken emmer en draai-
de t ding om. Hai nam n stuk spoanplaat en leg-
de dat op schaarpe raand. Dou ging e zitten en 
foevelde net zo laank dat e mit rug tegen muur 
zat. Ester Edens bleef stoan. “Wait je dan ook 
van n Bertil òf?” 
 
Weerdena kraabde zuk wat op kop en ruik mit 
zien broene stroal n brandblusser. Ester dee n 
stap achteroet. t Haar nait veul scheelt of ze was 
roakt op heur swaarde schountjes. 
“Ik zol t nait waiten. Ik vind ook n vrumde noam. 
Meer wat veur n goldvis of zukswat.” 
“Wel woont hier nog meer op t streekje. Zit doar 
den n Bertil bie?” 
t Leek wel gaanzebred speulen. Twij stappen 
veuroet en den weer ain weerom. Ketaaier leden 
haren ze nog n veur- en achternoam. As t nog 
eefkes zo deur ging, haren ze niks. 
“Hier op t haile streekje is gainent, dij zo'n roare 
noam het. Doar woont Jans Mulder, doar woont 
Trijn en doar heurd gain kerel bie. Den hebben 
we nog Oarend en den Kees Sprutter. Dat is zien 
bienoam. Zo hait e nait echt, mor dat zeggen we 
den zo. Nee, Kees Sprutter is vrijgezel.” 
Weerdena zee t mit glimlaag om snoet. 
“En dat den?”, vruig Ester. 
Achter de dikke boomstommels aan t ìnd van 
toen zag ze op achter n kap gruin laand nog n 
hoeske. 
“Ach, doar woonde vrouger Pentengoa. Dat is t 
muldershoes. Joa, Pentengoa, dij was wotter-
mulder. Nou woont der ain of aandere roare 
gast. Kunstschilder of zo. Kunstenmoaker zel ik 
mor zeggen. Ze moaken tegenswoordeg gain 
kunst meer. Tied van Rembrandt is veurbie. Ik 
wait t nait. Ik ken hom nait en ik wil hom ook nait 
kennen.” 
Weer spoot n stroal broene jirre in richten van 
Ester heur schountjes. Hai dee t derom. 
“Goa mor vroag hom mor! En nou bin k der stìn-
zat van. Moi.” 
Weerdena stapte zunder woord of wies zien ach-
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terdeur in en smeet onderwiel deksel van regen-
put dicht. 
 
 
 
 
 
t Asfaaltweggetje was overgoan in n sintelpad en 
dat was weer overgoan in n karrenspoor.  Twij 
lienen van zaand en klaai middenmaank rap en 
roet. d'Auto was bie Weerdena veur deur par-
keerd en nou waren ze op zuik noar veurdeur 
van t muldershoes. Achter t hoes heurden ze 
wat. Edens en Dubbeldam bedochten zuk nait en 
luipen deur t gruine hekje, dat alderbenaauwst 
piepte. Dou ze achter t hoes kwamen, stonden ze 
oog in oog mit n haalve wilde. Haalve wilde keek 
heur aan en swaaide mit n biel.  
Baaident trokken ze votdoalek heur koart en sta-
ken dij as bezwerend veuroet. 
De man druig allinneg grode gele rubberstevels 
en n körte boksem van onbestemde kleur. Hai 
trok zichtboar wit weg en dee n stap noar veuren, 
mit de biel veur t lief. Dubbeldam bleef stoan en 
Ester dee n stap achteroet. 
“Ho, ho, ho man. Rusteg wat!”, zee Dubbeldam. 
Ester pakte n iesdern stoaf, dij tegen n hekje 
stond. 
“Plietsie, wie willen groag eefkes n piepke mit joe 
proaten.” 
Bie t woord plietsie verkrampten ale spieren in 
man zien lief en hai gaf n enorme brul. Dou 
swaaide hai weer mit biel en huil oet noar Dub-
beldam. 
Ester, ook nait verlegen, stak iesdern piep noar 
veuren en de vonken vlogen in t rond. 
De man verloor zien evenwicht en luit zien 
woapen valen. Dubbeldam greep in n flits de biel 
en bleef stoan. Hai huil biel achter hom oet zicht 
van de wildeman. 
“Beste man, wie willen eefkes allinneg joen noam 
waiten en der wieder veureerst niks loos. Denk je 
dat dat lukt?” 
De man greep noar zien krullen, dij de leste spo-
ren van n henna kleuren  haren. 
Dubbeldam rook de wiet lucht en bleef stil stoan. 
Sums was Ester beter in stoat aine weer tot 
bedoaren te brengen. Ze luit de iesdern piep zak-
ken en dee n poezelg haandje omhoog. t Leek of 
ze de man bekeukeln wol. n Sekonde leek dat te 
waarken. Dou was t fiene droadje broken en de 
man draaide zuk op hakken om en begon te run-
nen. Dwaars deur toen en over sloot. 
Edens en Dubbeldam keken mekoar aan en Es-
ter luit n daipe zucht. Dubbeldam wuir duvels en 
legde n beste knup. Ester dee heur ogen dicht. 
Dubbeldam lag op kop en mit n beste voam 
sprong e over sloot en plougde achter haardloper 

aan. Ester bleef aan dizze kaant van sloot en 
volgde t oaventuur mit haanden in de zied. Nog 
eefkes en den zol ze n oproup doun. Wildeman 
stroekelde sikkom over zien aigen grode stevels 
en dou in t echt over n mollebult. Op t zulfde mo-
ment dook Dubbeldam noar de man zien bainen.  
 
Vief menuten loater waren baaident weer achter t 
hoes. De wildeman zien haanden zaten op zien 
rug mit n paar stoalen aarmbanden. Ze luipen 
noar veurdeur weerom. Doar bleven ze stoan. De 
man stond te poesten as n òlde locomobiel.  
Ester keek op t noamploatje. “Bertil Marnixs”, las 
ze haardop. De grieze ging heur over de 
graauwe. Ze las noam zeker nog wel drij keer. 
Hier stond t gewoon noast deur. Op n streepje 
swaarde kunststof mit widde letters. 
Ze keek Dubbeldam aan en stroalde. Dubbeldam 
nikkopte en nam de man bie aarm. 
“Ik stel veur”, zee e, “dat we eefkes noar binnen 
goan meneer Marnixs en dat we n piepke proa-
ten.” Hai zee t nait, nee t kwam der grommend 
oet. Mit zo'n daipe toon en mit zo'n toestege kop, 
dat weerwoord nait meugelk was. Dubbeldam 
haar gruine vegen op zien schiere boksem en 
zien elleboog dee zeer. Hai haar recht van grom-
men. 
De krullebol luit zien kop zakken en ging veur. 
Ze kwamen in n grode lichte koamer mit n holten 
vlouer. De muren waren lichtgeel en der hingen 
gain gerdienen veur de hoge roamen. t Daglicht 
haar vrij spel. Dat was mooi, omreden dat t gulle 
licht de schilderijen overdoadeg oetlichtte. Por-
tretten en grode stillevens. Ain nog fiener en 
mooier schilderd as aander. Onder roamen ston-
den van muur tot muur bouken. De man was deel 
streken in een vrumd model stoul. Hier kon je 
noeit lekker in zitten, docht Dubbeldam. Mor dat 
mout ook nait mit zo'n klier van n kerel. Zulf ging 
e op n rechte stoul zitten. Ester bleef stoan en 
bekeek in de loop ale schilderijen. 
“Denk je dat dij aarmbanden weer òfkinnen, me-
neer Marnixs?” 
Man nikkopte en zweeg. Hai zag der gries en 
graauw oet. Aal zien moudveren haar e verloren. 
“Je hebben ons schier aan de loop holden, me-
neer Marnixs.  Wie hebben gronden om aan te 
nemen, dat je mevraauw Maria Sofia Langqvist, 
geboren in Kragerø Noorwegen kennen? Doar 
willen we wat vroagen over stellen.” 
De man greep noar zien boardje. Hai keek noar 
Ester, dij nog aal bie de schilderijen ston te kie-
ken. 
“Ze woonde de leste joaren van heur leven in d-
Olderman State. Is joe dat bekend?” 
As e nait mit zien wiesvinger en doem aan zien 
board zat te plukken, den zol je denken dat de 
man verstaaind was. 
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‘Ik wait nait woar dit over gaait en k wil der ook 
gain spier mit van doun hebben. Je kommen hier 
zo aanwaaien en joagen aine schrik aan. Ik was 
aan t holtjes kappen en den zo wat.’ 
 
“Wie doun dit soort gesprekken ook voak op t 
buro. Dat ken vanzulfs ook wel. Dan mout je 
even wat meer kleren aandoun, omreden dat t 
vanoavend kòlder is. Auto staait veur bie meneer 
Weerdenoa. Dij noam zegt joe zeker wel wat. 
Staarker nog, dij mout joe wel wat zeggen.” 
 
“Bonte is n idioot. Dij spoort veur gain meter. Hai 
wil t nait hebben dat ik over ree noar mien hoes 
goa.  Mor ik ben nait gek. Den mout ik zeker drij 
kilometer omrieden. As ik bie hom doarachter 
deursteek is t vief menuten. Lest het e der mie 
aal betonnen stiepjes neerlegd. Mor dat was 
gaauw òflopen.” 
Ester keek Dubbeldam aan. Ze glimlachte. Dou 
haar ze weer aandacht veur de schilderijen en de 
bouken. 
“Nou, wat doun we der aan meneer Marnixs? 
Hier rusteg proaten ofP” 
“Mien moe en Maria Sofia waren vrundinnen. 
Haile dikke vrundinnen. Ze trokken veul mit me-
koar op. Mien pa en heur man waren nait zo dik. 
Mor dij vraauwlu wel. 
Ik heb noeit aans waiten. Mor mien moe is veur n 
poar joar oet tied kommen en dou was t kontakt 
verbroken. Ik wait nait woar ofdat ze nou tou-
holdt. Ik heb ook wel wat aans aan de kop. Vol-
gende moand heb ik n tentoonstellen in Amster-
dam. Doar mout ik vreselk veur aan t waark. En 
den wil ik as dij tentoonstellen draait, den wil ik 
noar Tibet. Ik bin hailmoal leeg en den wil ik doar 
weer wat inspiroatsie opdoun.” 
 
Hai keek Dubbeldam vroagend aan. As of hai n 
veer op houd kriegen zol, veur zoveul woorden. 
Dubbeldam wuir der nait swaiterg van. Bertil 
Marnixs haar hom nog nait ain keer recht aanke-
ken en hai schoevelde aal wat op stoul en hai 
keek aalgedureg wat Ester aan t doun was. Ester 
was bezig mit bouken, dij achter in koamer in n 
aaiken kaast stonden. Achter glas en mit kopern 
grepen op deurtjes. Ze haar heur haanden netjes 
op rug en ze huil heur kop wat schaif om de rug-
gen beter bekieken te kinnen. n Aigenwies 
sliertje hoar zakte heur aalgedureg veur ogen. 
Drifteg dee ze t weer achter heur oortje. Dubbel-
dam wuir op n bepoalde menaaier weer ze-
nuwachteg van heur. Nou stak ze ook nog t ach-
terwaark wat achteroet. Dat dee ze express, om 
hom kel te moaken. Hai wol nog wel langer noar 
heur schiere kontje kieken, mor der zat aine wat 
onwilleg te wezen in n design-stoul vlak veur zien 

neus. 
“Toch heb ik reden om wat te twieveln aan joen 
woorden, beste man. Zegt de noam Olderman 
State joe niks?” De man in stoul schudkopte wat, 
mor t was nait overtugend genog. “Nou loat ik ais 
wat aans pebaaiern den”, ging Dubbeldam on-
verdroten deur. “Ik nuim n poar noamen en den 
mout je ais kieken ofdat der den n belletje rinkeln 
gaait. Let op!” 
Dubbeldam keek noar zolder en bluis zien wan-
gen op. t Leek net of t aigenlieks te stoerachteg 
veur hom was. 
“Diena Stallengoa, Lena Kothof, Katinka Date-
ma.” 
“Nee man, gain Katinka, mor Katrien”, klonk t 
achteroet koamer. 
“Bo Laangis?”, vruig Dubbeldam. De man gaf 
gain krimp. “Eh, ais kieken wel hebben we den 
nog zo aal. Barbara Vink en Vera Reker.” 
Leste twij noamen knapten deur de koamer en 
ketsten aan ale kaanten tegen de muren en kwa-
men net zo haard weerom. 
 
Wordt vervolgd 
 

Jan Huttinga 

 

 
Zummer 
 
t Is zummer worden zoas k groag wol. 
k Heb ale doagen de grootste lol. 
Dij weerlu hebben kiek op t weer. 
Schelden op heur dou k al weken nait meer. 
De pokkel is mie broen verbraand. 
Naargens beter as ien aigen laand. 
Mit vraauw en hond noar t Lauwersmeer. 
De nije surfplaank slit al weer. 
Nog even en din is t weer veurbie. 
Mor zummer kin nait meer kepot veur mie. 
En komt der straks weer n tied van regen. 
Din kin ik doar veurlopeg wel weer tegen. 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Op mien aigen webstee schreef k benoam in t 
Nederlands. Sunt ik veur Kreuze aan loop bin, 
mout k vanzulf aal meer Grunnegers schrieven 
goan. Van d'hollandse stukkies dij k tot zowied 
schreven heb, goa k t schierste omtoalen. In de-
zember 2010 haar k wat schreven over de spai-
gelploade dij Harry Niehof toun net uutbrocht 
haar. Doar heb k nou n Grunneger tekst van 
moakt, dij k veur Kreuze ook nog es uutbraaid 
heb: 

t Dubbelalbum Golf Noa Golf dij Harry Niehof 
lest uutbrocht, het twij kerakters. d’Eerste schie-
ve, doar twaalf nije nummers op stoan, is opno-
men mit zien meziekoale vrunden Herman Grim-
me en Johan Viswat. 

In Niehof zien meziek komt voak n soort van 
winsteghaid weerom. Zo wil e geern noar de 
wiedste kontrainen achter d’horizun, moar den 
ook weer noar huus. In t eerste nummer, Begun, 
komt e thuus van zo’n raaize, meschain wel dij 
Van Middelsom Noar Madrid. 

Winsteghaid, joa doar binnen meer soorten van. 
Zo kin j'uutkieken noar wat nog kommen mout. 
De Meermin Van Meerstad wacht tot der indelk n 
moal woater komt. Bie de laifde komt ook voak 
winsteghaid kieken. d'Aine het winst noar de laif-
de, d'aander van de laifde. Der binnen ook lu dij 
mainen dat ze noeit genog laifde kriegen kinnen, 
dij binnen winsteg noar meer. Doar kin wel es 
ontraauw van kommen, dat voak nait zunder ge-
volgen blift. In 1928 is doar al t laid Makin’ 
Whoopee over schreven. Bie Harry Niehof is diz-
ze jazzy sikkom-klassieker Dat Gait Van Joepie 
haiten goan. 

Hai kin ook goud laidjes schrieven over de be-
krompenhaid en t mistraauwen, doar plad-
delaanders mit noar vrumden kieken. Dat kin e 
serieus, moar ook mit onderkoulde humor. In 

Doodstil konden lu nog wel es geliek hebben, mit 
heur bedenkens  bie t gezelschop dij in n lege 
boerderij dele strikt. Der is wat loos bie dat volk, 
moar wat ze wel ommaans hebben? In aals ge-
val, as ze weer votgoan is der ain perzoon min-
der bie. 

In t drijstemmegge laid Kleurege Jaas (hierin zin-
gen Inki de Jonge en Carmen Schilstra mit) stu-
ren laandaarbaiders aine vot dij der aans uutzugt 
as zai. De vrumdeling wil goudbedould mithel-
pen bie t oogsten, moar d'aarbaiders vinden dat 
e allenneg moar in de wege lopt. En t waark op t 
laand mout deurgoan, dus wegwezen doe! 

t Twijde dail van Golf Noa Golf geft ons Harry 
Niehof in zien puurste vörm, zoas e mainsttied 
optreedt, allenneg mit zien stem en n gitoar. Hai 
wol n poar van zien oldere laidjes ook es solo en 
akoestisch opnemen, dij den hail aans klinken as 
op d’albums Cuba Blues en Altied Onderwe-
gens. Zo binnen Alles Veur Die, Grunnen Leeft 
en Swaarde Leegte van ale fraanje ontdoan, 
zunder dat ze minder staark worden binnen. 

Dail 2 bevat ook vief nije teksten. Ook hier is 
weer winsteghaid bie, verlaangen noar wat nait 
kin. Harry wil zuk overgeven aan t wilde, roege 
artiestenleven. Moar dat kin even nait, want hai 
zit net mit de Kat op schoot. Wat ook nait zomo-
ar kin, is van Stad weerom goan noar t plad-
delaand.  Hai wol as pervinzioal overnijs begun-
nen, moar zien grunnegerschop was al vieven-
twinteg joar  verlopen. As allochtoon mos e eerst 
moar es noar n Inburgeringscursus tou. 

Veur n Grunneger is Harry Niehof best wel ro-
manties, zong e zulf al es n moal. Dat huift bie 
ons nait stoer te wezen. De ainvoudege roman-
tiek van Lou Reed zien Perfect Day komt ook 
noar veuren uut de Grunneger omtoalen van 
Schiere Dag. 

Op Golf Noa Golf stoan veul schiere laidjes. In 
Grunnen wait we allaank dat Harry Niehof 
zukzulf vonden het in de streektoalmeziek. Nou 
is t de vroage, woarum de rest van t laand hom 
nog nait vonden het. Mit zien daarde staarke 
spaigelploade is e de beste vertolker van de 
Grunneger blues, dij hail best noast de Drintse 
stoan kin. 

 

Bert Wijnholds 
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Bespaigelns 
  

Ik kiek oet t roam,  
k zai n vogeltje mooi van kleur. 
veur t roam goa k stoan; 
t vlugt vot en k denk aan heur. 

  
k Mis die daip bie mie van binnen, 
t wordt aal kolder om mie tou. 
k Stoar omhoog en denk aan die, 
in t swaarde van de naacht. 
      
k Stel mie veur, das doe doar bist 
en aaldoags noar mie laagst. 
mor deurdat k die zo mis, 
bin k der van overtuugd, 
dat doarboven mie wat is! 
  
  
  

Wizzeghaid 
  
Elk moal as k votgoa 
kom k weer, 
behaalven 
leste keer!  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vot 
  
Vot, oet t zicht 
en krek as noast mie aine zegt: 
“Jan is vot”, 
binnen der aan d’aander kaant 
gounent, dij bliede roupen: 
“Hai komt der aan! ”   

  
  
  
Roel Sanders 

 Hendrik 
 
 
 
 
 
 
Hendrik luip tegen de sesteg. Nog goud vereg 
hor, doar nait van, mor sums wat òfwezeg. En 
dat was nait goud. Zeker in zien funksie nait.  
Hendrik waarkde noamelk op de meldkoamer 
van de plietsie in Stad.  
Over n poar moanden kön e der oet. Hai dee al-
lain nog dagdainsten. t Laifst vrouge dainsten. 
Dan was e noamelk nog op zien best. Zo ook 
vandoage. Zöndag. 
t Was slim rusteg wat plietsiewaark betrof. Motor-
rieders en peerdevolk zatten um n uur of tiene 
bie de kollegoa's van de surveillancedainst in t 
heufdbero kovvie te drinken. Zie wozzen dat 
Hendrik der ook wel geern even bie kommen wol, 
mor dij kön netuurlek nait van zien plek òf. 
“ Hendrik zit zuk doar mor n beetje te vervelen”, 
zee aine. 
“Doar is wel wat aan te doun”, zee n ander, en 
pakde de tillefoon. Via de boetenliene belde hai 
de plietsie. 
“Goidag, mit De Groot. Ik fiets hier net over Gro-
de Maart. t Is hier n vrezelke swieneboudel”. 
Doar wol Hendrik wel wat meer van waiten. 
“Non, der staait hier n grode vaiwoagen mit d’ 
achterklebbe lös. Der lopen wel viefteg swienen 
over de maart”. 
t Was even stil aan Hendrik zien kaande. 
“Begrepen, uit”, zee e. Hai was even vergeten 
dat e aan t telefoneren was. 
Plietsievolk bie de kovvietoavel zat in spannen te 
wachten. Noa n menuut of wat klonk Hendrik 
zien stem deur de portofoon. Of de GN 1-01, de 
surveillance-auto in t centrum, ais kieken wol op 
Grode Maart.  
Der zollen doar wat swienen rondlopen. 
Vanof de kovvietoavel kreeg Hendrik te heuren 
dat ze wel even kieken zollen. 
In Hinderk zien gedachten ree de GN 1-01 non 
richten Grode Maart. Noa n menuut of wat war-
ren zien kollegoa's ‘ter plaatse’. Hai wol geern 
waiten hou of ter veur stön. 
“t Is ain roze boudel hier. t Lop hier vol swienen”. 
Aan kaande van meldkoamer bleef t stil. Hendrik-
zat swoar te prakkezaaiern wat of e hier mit aan 
mös. 
Kollegoa's vuilden aan hou of t mit Hendrik was 
en schoten hum te hulp: “Wie kinnen t hier nait 
allain òf. Binnen der ook gounent van t peerde-
volk in dainst?” 
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Hendrik zag aan de lampkes op zien meldtoavel 
dat der twij ruiters in dainst warren. Dij stuurde 
hai ook noar Grode Maart. En of ze wat laange 
stukken taauw mitnemen wollen. 
n Ekstroa surveillance-auto wör der ook nog op 
òfstuurd. 
En of der ook motorrieders in dainst warren um t 
verkeer te regeln. Twij motorrieders kregen op-
dracht um der ook hen te goan. 
t Was drok aan de kovvietoavel. n Uur laank 
hemmen ze Hendrik aan t waark holden. Dou 
zatten ale swienen der weer in. Rust veur Hen-
drik  En kovvie. 
Dou e dij middag in hoes kwam vruig zien 
vraauw of t ook drok west was. 
“Man”, zee, Hendrik. “Het was n vrezelke boudel 
op Grode Maart. De luipen wel viefteg swienen 
rond. Wie hemmen ter onnuur drok mit had. En t 
was mor goud dat der nait ain van dij jonge knup-
pels achter de knoppen zat, mor aine mit n beetje 
meer ervoaren”. 
“Non, ik bin noar de Martinikerke west vanmör-
gen, mor ik heb niks biezunders zain”. 
Dat zedde Hendrik toch aan t denken. 
 
Jan Hoiting 

 
Veur mien voader 

  
n Achterrad glidt vot. 

Lieden in n roeg landschop. 
t Swait drupt van zien steern. 

Wat wil e? 
  

t Komt onverdachts veurbie. 
n Schier stee, n old kefee. 

Grienende sportlu bie n gedenkstaine. 
Is t n wins noar vrouger? 

  
Drokte en onweer in t heufd. 

n Òftraauwen bepoalt t gemoud. 
n Troane om t vleden. 

Is t beraauw? 
  

Vree doalt dele. 
n Waarm gevuil, n licht tinteln. 

t Duurt mor n poar tellen. 
Is t genot? 

  
Endelk! 

Mien voader knist en het plezaaier. 
Hoast fiefteg. 

t Jonkie in zokzulf is terogge. 
Wat is t? 

  
Bie mie is t dudelk: t is gelok! 

  

Jelmer van der Veen 

Nije buren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t Was weer tied veur n beetje zun op d'hoed. 
Zoas elke zömmer gung Geert mit zien vraauw  
n poar weken noar de zunne. Gewoon wat loiern, 
lekker eten, potje bier, glaske wien en zukswat.  
De leste joaren gungen ze noar Mallorca. Aingoal 
noar t zölfde hotel. t Eten was goud en t was der 
lekker rusteg, mor wel aaltied slim gezelleg. Veul 
gasten oet Nederland. En t lag ook nog ais vlak 
bie t strand en ale aandere vermoak.  
t Hotel har ook vief koamers op t dak, mit veur 
elke koamer n roem dakterras. Penthouses nuim-
den ze dij koamers. Vleden joar har hotelholder 
beloofd dat ze dit joar zon dakkoamer kriegen 
zollen. Hai har woord holden.  
Geert dee terrasdeure open en stapde t pladde 
dak op. Aan ander kaande weg lag t strand.   
Middellandse Zee was zo blaauw as e mor we-
den kön. 
Aan baaide kanten was t dakterras òfschaaiden 
van de buren. De eerste meters n manshoog 
schaarm en wiederop n hekje van mor zuneg n 
meter hoog. Buren aan weerskanten zatten un-
der n parasol te lezen. 
Dou Geert goidag zegd har, kwammen ze aan de 
proat. Ain stel kwam oet Gaiten en t andere oet 
Emmer-Compascuum 
t Leek n mooie vekansie te worden. Overdag 
trokken Geert en zien vraauw der op oet of ze 
gungen noar t strand. Noa t oavendeten aan de 
kuier. En netuurlek even woaraargens zitten um 
wat te drinken. Soavends loat was t nog lekker 
waarm op t dakterras. Buren zatten der 
mainsttied ook en t was zo mor ain uur veurdat 
ze op bèrre laggen. 
Noa n weke gung Gaiten weer noar hoes. Em-
mer-Compascuum bleef nog. 
Dou Geert en zien vraauw dij nommerdag van t 
strand weer in t hotel kwammen, stönden der twij 
knuppels van n joar of twinteg bie de balie. Op de 
grond twij rugzakken en n droagboare radio van 
ekstroa groot formoat. 
“Dat zal toch nait, hen?”, heurde Geert zien 
vraauw zeggen. Mor t was wel zo. 
Zie zatten nog mor zuneg op heur terras of deure 
van Gaiten gung al open. Baaide jongkirrels dij 
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Quiet night !      Kwait ook 

        nait ! 

ze net beneden zain harren. 
“So buurman, is et een beetje geselleg hiero?” 
Geert zee dat t slim gezelleg was, mor veuraal 
ook lekker rusteg. 
“Nou dan salle we daar es wat extra aandacht an 
bestede”. 
Geert zee dat e alles goud von, as e der mor gain 
last van har. En dat e t geern rusteg holden wol. 
Dij oavend was t inderdoad slim rusteg. Knuppels 
warren op stap. Tot drij uur.  
Zie wörden wakker van lewaai op de gaange. 
Gehaauw mit deuren en geroup en gebölk.  
“Mörgen proat ik wel even mit dij jonges”, zee 
Geert. “t Zal zo wel òflopen weden”. 
Dat was ook zo, totdatP  
Zie sluipen net weer dou ze weer wakker wörden 
van geproat. t Kwam van boeten. Geproat, non 
jaP geproat. As t nait slimmer wordt, doch Geert. 
Radio gung ook aan. t Swoare gebonk en t ge-
blèr van ain of andere zanger knalde bie heur 
noar binnen. Nije buren zongen op volle staarkte 
mit. 
Geert vloog van bèrre of en stapde in zien onder-
boksem t dakterras op.  
Emmer-Compascuum stön der ook al.   
Geert mös haard roupen um boven t lewaai oet 
te kommen. 
“Wat is er buurman. Niet jouw musiek? We kenne 
wel wat anders draaie hoor”. 
“ t Ainege wat ik wil, is dat dij meziek oet gaait. 
En ook gain geproat hier op boeten. Wie willen 
sloapen en mien buurman ook”. 
“O, nou we dachte dat je wel wat gesellegheid 
wou”. 
“Joa”, zee Geert, “mor nait midden in de naacht. 
Ik heb die vandoage overdag ook al zegd dat wie 
t hier rusteg hemmen willen. Ik woarschaauw die 
non nait weer”. 
Radio gung oet en de jonges noar binnen. 
Doags der op lag Geert op zien strandbedje. Hai 
mös denken aan wat der dij nacht gebeurd was 
en muik zuk der weer kwoad over. Hai zol as t 
weer gebeurdeP 
Eerst de ogen mor even dichtP. wat sloap in-
hoalenP 
Phai kreeg ter mit buurman over. En veur de ze-
kerhaid pruit e ook mit de andere bewoners van 
de dakkoamers. Elk en aine von dat zukswat nait 
kön. Zie zollen mekoar haalfstoan as t weer be-
gunde. 
Hai heurde t spul al weer aankommenP 
t Zölfde as de nacht der veur. Mit dit verschil dat 
der non ook vraauwenstemmen klonken. 
Radio weer op volle staarkte. 
Geert en buurman trovven mekoar boeten. Zie 
sprongen over t hekje van de nije buren. Nog 
meer buurmannen kwammen der bie. 
Twij wichter en baaide jonges laggen op metraz-

zen op de grond. Draank der bie.  t Zol bliekboar 
slim gezelleg worden. 
Geert pakde de radio en smeet hum van vief 
hoog noar beneden. Twij andern luipen noar bin-
nen. Zie kwammen mit n dikke aarm vol klaaier 
weer noar boeten. Ook over de raande. 
“Zo”, zee Geert. “Dit was plan aine. As t weer ge-
beurt pakken wie plan twij der bie”. 
Jonges warren zo verbaldereerd dat ze niks ze-
den. Wichter ook naitP 
Zien vraauwP dij zee wel wat. Hai wol zeggen 
dat ze mor weer op bèrre goan mösP Hai kreeg 
n stöt in zien ribbenP of e ook wat drinken wolP 
enP “doe most in de schare liggen goan, hest t 
swait ja blank veur de kop. t Is veul te waarm um 
zo in de glìnne zunne te liggenP” 
Geert kwam mit muite in t inde. Eerst t woater 
mor even in. Eindje zwemmen. 
De jonges harren de leste woarschaauwen van 
Geert goud oppakt.  
t Is wieder n mooie vekansie worden. Lekker rus-
teg ook.  
  
Jan Hoiting 
 
 

Oet t Grunneger Toal Spulbouk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grode Klinker Verschoeven –  

Great Vowel Shift 
 

Om en bie 700 joar noa de Hoogduutse Klaank-
verschoeven begonnen ien Groot-Brittanië klin-
kers te verschoeven. Rond 1400 wer time nog 
oetsproken as tiem, see as séé), say as sai. As ie 
olle Angelsaksische woorden haardop oetspre-
ken noar Grunneger sproakklanken, din kinje 
zain hou verwant Nedersaksische/Grunneger 
woorden mit olle Angelsaksische woorden ben-
nen: 

You, two, five, seven, eight,  like,   right, hand-
book. 
Joe, two, fieve, seven, eicht, lieke, richt, hand-



 11 

book. 
House, father, make, foot, twilight (Grunnegers: 
‘twijduuster’!). 
n Knight waas knecht van kasteelheer. 
n Knife is n kniefmes (Ned.: knipmes) of n knieft 
(Ned.: zakmes). 
Poepeknieften werden voak deur Poepen, 
Duutse kiepkerels, verkocht/verkoft. 
 

En n cobweb wordt mit n kopstubber votveegd. 
(Cob = n old woord veur spin). En n stubber? Dij 
bruken ie elke dag ja! 
Nije eerappels huiven nait schild te worren, ie 
kinnen ze stubben. 
 

Toalspultjes 
• Kwam ains n cough-ship/kofschip oet  
          Veendam. 
 
• t Moderne Engels het nog wat woorden 

dij   wis en zeker deur n Anglo-Saksische 
boer oet 10e aiw verstoan worden zollen 
en tits is der ain van. Net as arse en fart. 
Angelsaksen bruukten t woord scīten 
(schieten). Dat wer om en bie 1300 shite 
ien t Midden-Engels en shit om en bie 
1500. Piss gaait ook terug tot 13e aiw. 

 
• Nederlands: bilnaad. Grunnegers:   
          neerskaarf. 
 

n Poar zinnen as veurbeeld van t Middle English: 

 

Cole: Is that thy child?     

Is θat θi čild? (č<k; kind)  

Alice: Yea, hir name is Ann.     

yɛ, hɨr namɘ ɨs An 

Cole: A good and holy name.    

ɑ god and hɔlɨ namɘ 

Alice: Soon she will be three years of age.   

sonɘ še wɨl be θre yerɨz ɔv ɑĵɘ 

Cole: Will she speke to me?     

wil še spɛke to me 

Alice: Yea, she speketh wonder loude.  

yɛ še spɛkeθ wʊndɘr ludɘ 

Hier kinnen ie t ook heuren:  

http://eweb.furman.edu/~mmenzer/gvs/

dialogue.htm 

Angelsaksischtoalegen schrieven heur woorden 
zo as ze dizze rond 400 joar leden oetspraken. 
Dat hait n ‘daipe’ orthografie, der is waaineg ver-
band tussen oetsproak en schriefwieze. Night 
spreken ze tegenworreg oet as ‘nait’, mor vrou-
ger zel oetsproak *nicht west hemmen. Bie n 
klokje liekt t Engels hail bot op t Grunnegers. 

Toalspultje 

‘Quiet night,’ zegt Engelsman tegen n Grunne-
ger aan railing van t schip. 

Dij geft noa n menuut of wat antwoord: ‘Kwait 
ook nait.’ 

‘What do you say, sir?’ 

Noa n ketaaier: ‘Wat doun joe op zee? Zoesklöt!’ 

 

Schriefwieze en oetsproak kinnen veul verschil-
len: plough (plaauw), through (throew), though 
(thoow), enough (ienùf). = *genough/genog. 
  
40 klanken worden ien t Engels op 1120 verschil-
lende wiezen schreven. 
Gain wonder dat volgens onderzuiker Eraldo 
Paulesu van Milaanse universiteit ien Engelstoa-
lege landen 2 keer zoveul dyslexie-diagnoses 
steld worden as ien Itoalie. 
 
Ien t Italioans worden 25 klanken op mor 33 ver-
schillende wiezen schreven. 
 

Jan Sleumer 
 

 

 

Vraauw de Vries,  

 
was negen keer zakt veur t riebewies 

t Papiertje kreeg ze tiende keer 

Dou mos der dus ook n nije auto heer 

De kleur was prachteg zilvergries 

Ze ging aan rit veur allereerste keer 

Dij vraauw de Vries oet Garrelsweer 

Nam direct dail aan t drokke stadsverkeer 

Op t Julioanaplain was ze de klös 

Heur nije auto en zai zulf waren total lös! 

Dus t was mit ain de leste keer 

Veur vraauw de Vries oet Garrelsweer 

 

Joop Klompien  
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Wat mie opvaalt;.. 
 
 
 
 
 
 
 
t Vaalt mie op, ...nou k der goud over noadenk 
vuil mie dat veureg joar en t joar doarveur ook al 
opP, dat der om dizze tied van t joar 
(maaidoagen) zoveul post in onze buzze ligt. 
As t gain aanslag van de belasten is, din liggen 
der wel van dij mooie braiven mit kedootjes der 
in P.. van diverse zgn. “Goiedouleninstantsies”. 
Dij vertellen ons in dij braiven houveul ellèn der 
in de wereld isP.. asof wie dat nait al laank wai-
ten! 
Zai geven ons din aan, dat wie mit n biedroage 
aan heur de wereld verbetern kinnenP. Joa dat 
zel welP Mor wie worden nooit gewoar hou dat 
geld nou persies besteed wordtP.Der is gain  
“deurzicht” zogezegd! 
En woarom mouten der kedootjes mitstuurd wor-
den in zonen braif? Der is al genog rommel in de 
wereldP.! En wat kost dat dinP! 
Op n poar goie instellens noa, zol dij haile geld-
klopperij op n hail aandere menaaier regeld wor-
den mouten. 
Nou mouten je nait denken, dat ik gain daip 
respekt heb veur aal dij vrijwillegers, dij zok de 
bainen uut t lief lopen om mit n buske geld bie 
mekoar te zammeln, mor t zol nait mien menaai-
er wezen 
 
Ik wait nait hou dat in aandere landen regeld is, 
of lopen ze doar hailendaal nait mit buskes?  
Ik wil der ais noar informeren P.! 
Hou din ookP ik denk, dat het hail wat efficiënter 
wezen zol, as zokse biedroagen sintroal regeld 
wörden deur onze regeren. Doar zitten wel amb-
tenoaren dij zowat regeln kinnen. Dij regeln toch 
ook k wait nait houveul subsidies. 
Dit mout der wel bie kinnen.  
Meschain mout belasten in zonen geval bv. mit 
0,05 persìnt omhoog, moar dat mouten we din 
mor veur laif nemen. Komt der meschain ook wat 
meer openhaid en deurzicht in t handeln en wan-
deln van aal dij “goie doelen” en kinnen aal dij 
vrijwillegers zok op aandere dingen rich-
tenP.Waark genogP.! Der binnen zoveul ain-
zoame mìnsen dij hulp neudeg hebben en ai-
glieks tou binnen aan n beetje aansproakP, om-
dat der aans soms d’haile weke gain aine noar 
heur omkikt! 
Kosten veur thuuszörg goan binnenkört omhoog, 

dus der kommen in toukomst aal meer oldern dij 
de neudege hulp nait meer betoalen kinnenP. 
Ik wol mor zeggenP.vrijwillegers zollen op dat 
terraain veul gouds doun kinnen, i.p.v. mit bus-
kes bie deure langs lopen.! 
 
Dat lopen, loaten wie groag over aan klaaine kin-
der mit Sunt Meerten, allewelP 
dat is op t heden in ons “rieke” laand aiglieks ook 
nait meer neudeg.  
t Mout al wezen, om n olle tradietsie in stand te 
holden !... Vot din mor. 
 
Mor loaten wie over dij “goie doulen” mor es 
goud noadenken! 
 
 
George Petzinger 

 
 
t Leven draait deur, 
 
nog nait zo gek laank leden 
ston k hail aanders in t leven 
de joaren, dij veurbie gleden binnen 
hebben mie n hail aander inzicht geven, 
 
niks was mie eerst te wonderliek 
ston open, veur alles en nog wat 
en as k nou zo om mie tou kiek 
blief k ducht mie op t rechte pad, 
 
toch kinst de noatuur nait dwingen 
en most stief in dien schounen stoan 
en ducht mie wel in ale bochten wringen 
om aal t moois veurbiegoan te loaten, 
 
der lopt asmits hail wat moois rond 
en wel holdt nou nait van wat oaventuur 
den, mit sikkom niks om t kont 
speult mennegain mit glin hait vuur, 
 
toch duurt t langste nijs mor 3 doagen 
men staait der gewoon nait meer bie stil 
en vragt t zuk ook nait meer òf 
t is zo toch hun aigen wil! 
 
gelukkeg mag elk zien aigen leven invullen 
en hier aan geven, zo ook wat kleur 
loat aander lu den den ook mor lullen 
t leven draait deur. 
 
Harbert Schutte 
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Jan Sleumer het ien Amsterdam kurzuzzen 
Grunnegers geven. Mit grode onregelmoat stuurt 
hai zien ex-kurzisten n rondzendbraif over Grun-
neger zoaken. Ex-kurzist André het doar wat 
veur schreven over, Dodenherdenken ien Oet-
hoezen. n Bewaarken doarvan kin je hieronner 
lezen. 
 
De redaksie 
 
 
 
 
 
 

4 maai-herdenken ien Oethoezen 
 
As kiend woonde k ien Oethoezen, midden ien 
Oosterstroat, aan aander kaant dörp as woar Jan 
Sleumer opgruide (aan Hoofdstroat, West ducht 
mie). 
Menkemabörg, zien grode toen, doolhof en zien 
loanen mit dikke raaigerkolonie kin k wel oettai-
ken, de kleuren en t licht van ale seizoenen. Do-
ar smokte ik mit mien eerste wichtje op t joarliek-
se meziekfestival op Hemelvoartsdag. Doar ha-
ren wie as bunzels onze schiengevechten mit 
holten sweerden, doar mouk ik mien eerste dia’s, 
doar stoan mien noamletters nog ien boomstam 
kaarfdP 
En t Arp Schnitger örgel het veur altied mien be-
leven van örgelmeziek bepoald.  
Ik ging voak sundagsmörgens noa kerstdainst 
ien riffemeerde kerk (Hoofdstroat Oost) mit mien 
pa noar Hervormde kerk, bie t gemaintehoes. 
Doar speulde din n kammeroad van mien pa. Dij 
mog din noa Hervormde kerkdainst ale registers 
opentrekken, letterliek en figuurliek.  
Ik mog óp dat örgel stoan kieken en luustern as 
jonkje. En as dij örgelman din ale registers open 
trok, ging mie dij muziek dwaars deur alles hin. 
Meroakels 
Dat holtsniewaark van ol swaarde preekstoul is n 
wonder om noar te kieken. En je kinnen der nait 
òf blieven, je monnen der even over hìn wrieven. 
Mit Kerstnaachtdainst zat ik onder preekstoul 
noast mien pa mien partij te bloazen, mit De Ba-
zuin. Loater mozzen wie op dij kolde griesgranie-
ten haalfversleten zaarken zitten, ien t midden-
pad van heufdiengang tot aan kerkkoor mit olle 
femilievoandels. 
Ik kin zowat ale kerken ien Oethoezen van bin-
nen. Zo kin ik deupsgezinde kerk slim goud om-
reden dat ik doar op vrijdagoavend als leutje tu-
babloazer ien meziekkorps ‘De Bazuin’ oefende. 
Benoam as ons aigen, vaste oefenroemte ien De 
Kandelaar bezet was veur bruloft of zukswat hèn.  
Ien winter braandde doar midden ien kerk n haile 

grode dikke kaggel. 
Elke olle (..) kerkgenootschop haar zien aigen 
meziekkorps. As uniform haren Deupsgezinden 
twijkleureg, stemmeg gries mit n alpinopet. 
Roomse kerk zaag ik pas van binnen dou’k n joar 
of 16-17 waas. Roomse schoul zaag ik wel veul 
eerder van binnen, ook mit De Bazuin.  
Op 4 maai waas dij schoulplaain begun van joar-
liekse dodenmars noar t 4 maai monument, 
noast hervormde kerk. Trommen van ale tam-
boers waren òfdekt mit spesioale swaarde lap-
pen, wie speulden dodenmars en laipen haalf zo 
snel as bie n gewone mars deur dörp. As k hier 
ien Utrecht op 4 maai op Domplain staai veur dij 
2 menuten stilwezen, bin ik altied weer even bie 
dij dodenmars. 
Dou’k n joar of 16 waas werden ien Oethoezen 
eerste ökumenische kerkdainsten holden. Doar 
waas ik slim blied mit; ik kon niks mit dat negatie-
ve geproat over aander kerklu, apmoal sosioale 
controle. Verzoelen deur kerken ging over ien 
verzoenen (..), mor slim langsoam en mit veul 
muite. Bewegen kwam benoam deur t jongvolk 
dij dat wilde, dij kwamen mekoar ook voaker te-
gen op daansvlouer ien de eerste disco’s enzo. 
Ik heb zulf nog mit jonges en wichter van ale ker-
ken en gezindten n Vredesweek organiseerd, ien 
olle winkel van melkboer Brander, vlak noast ge-
maintehoes. k Ging dou aal laang nait meer noar 
kerk, laip nait meer ien meziekuniförm over  
stroat. Wie hemmen dou ook n hail bult paperaz-
zen ien ale verainensgebaauwen ien dörp ver-
spraaid, ook bie socialisten en communisten. 
t Muit mie dat meer as varreg joar loater doden-
herdenken ien Oethoezen nog zo smaal is. 
 
André 
 
 

EEMSHOAVEN 
 
Eemshoaven 
stoef bie mit zien schiereghaid 
Eemshoaven 
ligt deel in aal zien kloareghaid 
Eemshoaven 
mit noatuur, schoapen op diek 
Eemshoaven 
raaigers, knienen, hoazen, laimeneerstiek 
Eemshoaven 
zien dikke boten, bedrieveghaid 
Eemshoaven 
woar n Grunneger veur staait 
Eemshoaven 
stoef bie zee, stoef mit zee,  
Eemshoaven 
schier is hoaven, Grunnen wie binnen op stee.  

Anna de Vries-Maarhuis  
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Moie! 

 

 

 
 
t Mot vrachteg nait maler worren. Bertus Middel-
jans kikt zoch d'ogen oet. Wel het hierzoot mit 
zien tengels aan zeten. Gusteroavend was bie 
hom hierzoot nog niks loos. As e noa n deur-
woakte nacht mit zo goud as gain sloap oet bèrre 
stapt en nog in zien underboksem koamer in 
stommelt en licht moakt, wait e nait wat e zugt. 
d'Haile boudel staait enter en twenter deur nkan-
der. Stoulen, toavels, t staait aaltenduvel op n 
aander ploats. t Liekt wel of t aal aan de kuier  
goan is. Bertus huift nait te vroagen, wel dat om-
maans had het. Dat zel dat bliksemse wicht van 
hom wel doan hebben.  
Kop ston hom der nait noar - omreden e wos, dat 
n rabbelement van zien kaande doch gain zoden 
aan diek zetten zol - aans zol e t wicht wel ains 
nuver hemmeln. t Was doch gain menaaier van 
doun, zien woonkoamer zo te verbaauwen. d'Hai-
le oavend en kant d'haalve nacht har Bertus in 
staal deurbrocht. Baang as e was, dat hoogdrach-
tege Bles krek aan mure liggen goan zol om t 
vool oet te waarpen. t Vool zol din mit zonen ge-
weld tegen mure drokt worren, van dij gevolgen, 
zie t nait overleefde. Harregat, Bertus mos der ja 
nait aan denken! 
t Was gelokkeg altmoal dik in odder komen, n 
mooi getaikend meervool har Bles op wereld zet. 
Mit n tos stro har e heur dreuge wreven en bie 
heur moekes heufd legd. Haar sikkom troanen in 
ogen kregen bie t wondermooie aanblik. Dou ales 
noar zien dunken weer ‘under control’ was, har e 
wacht tot t ‘wicht’ mit veul muite in bainen krukt 
was; heur moeke begroutte of dankte mit heur 
snoede, woarop dij zölf ok in t ende kwam.  
Noa wat gestoetel en gewaggel har t vool mit 
knikkende knijen endelk tidde vonnen en begon 
te drinken as n grode. Reden veur de boer om 
bèrre op te zuiken en under de manefakturen te 
schaiten, mor nait veurdat Bertus zoch in t kebof 
ain grode ‘recht op en dele’ inschonken har. Diz-
ze haartverstaarker har e docht hom nou wel ver-
daind. Stillechies har e in duustern kleroazje op 
stoule legd en har zoch din achter britse van zien 
Triene schoekeld, dij bliekboar in heur eerste 
sloap was en nait op hom reëgeerde.  
Toesterg keek e hom zoch tou. Wat mos e hier 
nou mit aan? Triene zol Merie vervast haand bo-
ven kop hollen. Haren ze heur doudestieds t 
proaten leerd en mozzen zie nou as daank mor 
aaltied swiegen om laive vree te behollen? We-
reld staait vandoag de dag schienboar hailemoal 

op zien kop. Olders waiten nait hou rad ze kinder 
proaten leren mouten, in tied dat kinder heur loa-
ter t swiegen leren om trammelant te veurkom-
men! 
As e t wicht van aal heur meneuvels wat zeggen 
zol, wazzen roapen altmoal goar. Bertus kin zoch 
der ja zo helleg om moaken, mor har in loop der 
tied van heur ‘zunnestroaltje’ t swiegen wel leerd. 
Temeer dat Triene nog voak pertij veur t wicht 
koos. Nait, dat ze t er aaltied mit ains was, mor 
wos, dat as ze Merie tegen d'hoaren in strieken 
zollen, dij ‘sirreltobbe’ vervast kuierpad kaizen 
zol. Van dij gevolgen ze veuls teveul over heur 
kaande goan luit. 
Tied haar hom wel leerd, om zoch bie heur fiebel-
dekwinten dele te leggen. Strieden tegen vaar 
haanden op zölfde boek har hom wiezer moakt. 
Hou mos e hier nou mit an. Bliksiekoaters, wel 
brocht hier t geld op plaanke. Veurdat e oetdocht 
was, kreeg e t eerste beste fertuut en ploatste t 
weer op t ol stee. Noa n stief ketaaier stief aanpo-
ten en n loag swait op pokkel, ston t zwikkie, zoas 
t vrouger aaid ston. Niks zeggen, mor wel doun, 
mos in t vervolg zien oplözzen mor wezen. 
Komaan, kop under kroane. Boksem over de knij-
en. Besroen over de kop, klompen aan vouten en 
noar staal om zien nije aanwinst te bewondern. t 
Vool luip al pront noast de meer. n Mooi span, 
woar Bertus slim wies mit was. Wat hoaver en n 
top heu veur de mouder. Dat ze weer n zet 
veuroet konnen. Nou nog even melken, aleer e 
zoch òfmelden kon bie t wief om heur op högte te 
brengen van zien wedervoaren. 
t Vraauwvolk was al op, dou Bertus zoch op ho-
zevörrels op appèl meldde. Votdoadelk kreeg e 
board er van baaide kaanten òf. Woarom e meu-
bels enzowathin verploatst har? Veur e oetleg 
geven kon, toetten hom d'oren.  Dee woar e goud 
in wasP noamelk P: swiegen! Zedde zoch bie 
toavel en dee zoch tegoud aan n poar plakken 
stoede mit koanesmeer en roggenbrood mit spek. 
Tapde zoch zölf n kom kovvie in en dee of e 
Oostindies doof was. Wichter doarentegen blui-
zen aal heur kwoadhaid zien kaande oet. 
 

Dou ze endelk mor toch oetroasd wazzen, meld-
de Bertus, dat zie òflopen nacht n meervool kre-
gen haren. n Pracht eksemploar en dat ze mor 
rad evenpies kieken goan mozzen. t Waarkte ver-
dikkeme as eulie op de golven, den baaident 
naaiden oet en kwamen noa n zet wiereg weer 
teveurschien. Schienboarlek was heur kwoadhaid 
over zien heerhoalen van koamer hom zomor 
plotsklaps vergeven. Moie! Vraauwlu blieven we-
zens mit n gebroeksanwiezen. Swiegen is ja - zo 
je kinnen zain - mainsttied wel gold weerd. 
 
Roel Sanders 
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Hongaarse Rhapsodie 
(Rika Csardas) 

 
(Wieze: Ritka buza, ritka arpa) 

 
Aszick vammien waarc komszeggic 

szel wiewat 
rika, rika, 

loat wiewat. 
Even nochwa tetengec kerd 

tounouloa mielös 
ma legec, ma legec 
tounouloa mielös. 

 
Em morprop pen, etenprop pen 

emmor szèggenloa mielös. 
Toddic net craanthep enmien 
leckerre segret, dinszeg tse 

kannepee, kannepee 
tounoutyn ustou. 

 
Aszick csoavens ienmien liesie mostap 

szeggictou 
rika, rika, 

loat wiewat. 
Even nogwat does kerntyn us 

tounouloa mielös 
maleszlaif, maleszlaif, 

tounouloa mielös. 
 

Emmor doesz kern, lec kerszloapen 
enmor szèggenloa mielös. 

Toddic evenlec kerszulf 
noggendoesz kedou, dinszeg tse 

geemien szmokje, geemien szmokje, 
tounoutyn ustou. 

 
n Oet t Nederlands vertoald gedicht van J. M. W. 
Scheltema (1921-1947). t Mot te zingen wezen 
op dizze wieze: Csardas Magyar Tanc:  
http://www.youtube.com/watch?v=-
0mgXnGWUug 
 
Jan Sleumer 

 

 

 

Thoes 

 
Ook al bistoe wied van hoes 
En zuikstoe in donkere nacht 
Noar n stee woarstoe rusten kinst 
Wait dat thoes n bèrre wacht 
 
Twai poar handen om die te helpen 
Twai stemmen vol bliedschop 
Dai helder noar die roupen 
Kom mor, welkom thoes 
 
Dai die vangen mit open aarms 
Woarstoe rust en waarmte vindst 
Want wat der ook gebeurt in t leven 
Thoes bist altied vaaileg kind 
 
Doar in de wiede wereld 
Mit vraide minsen op dien pad 
Dai t nait goud mit die veur hebben 
Thoes kriegen ze op die gain vat 
 
Dien femilie zel die helpen  
Dai loaten die nait allain 
Ofstoe twintig bist of viefteg 
Zoas thoes is t bie gainain. 
 
Cor Uildriks 
 

 

 

 

 

 

Laiw en Kerel 

(noar n foabel van Aesopus) 

 

Kerel en laiw kuierden mit zien twijbaaident deur t 
bos. Zai wazzen tegen nkander aan t snakken 
over hou staark en hou machteg heur soort wel 
nait was. Onder aal dat gesnak deur kwammen 
zai n standbeeld veurbie van n kerel dij n laiw mit 
zien handen dood moakt haar. Kerel zee tegen 
laiw: “Zugs wel hou staark of wie binnen en hou 
wie zulfs keunek van daaier aan kinnen?” 



 16 

Laiw zee dou tegen kerel: “Dit standbeeld is van-
zulf moakt deur n mìnsk. As wie laiwen wozzen 
hou wie n standbeeld moaken konnen, din zol ie 
n kerel zain dij op grond lag onder laiw mit laiw 
zien poot op borst.” 

n Verhoal klopt aaltied tot der n aander verhoal 
verteld wordt! 

 

Nane van der Molen 

 

 

 

 

 

 

 

LAIWERKES 

(noar n foabel van Aesopus) 

 

Ien veujoar had laiwerke heur nust moakt ien t 
jonge gruine wait. Heur jonkjes konden sikkom 
oetvlaigen, dou boer der aankwam en tegen 
homzulf zee, dat wait riep was en dat e aale vrun-
den en noabers vroagen zol hom volgende dag 
mit te helpen mit oogsten. 

Ain van lutje laiwerkes heurde dat en vruig moe-
ke woar of dat zai hin goan konden om vaaileg te 
wezen. Moeke zee dat t nog nait zo wied was en 
dat kwam ook oet. Aanderdoags kwam der gai-
nent om te zichten. 

n Poar doagen loater kwam boer der vannijs over 
tou en nou zee e dat e volgende dag zulf kom-
men zol mit zo veul meugelk zichters as e ienhu-
ren kon. 

Dou moeke laiwerke dat heurde zee zai tegen 
lutjekes dat t boer nou eerns was en t tied wer 
om vot te goan.  

Omreden ain nait aaltied op zien vrunden ver-
traauwen kin, is beste menaaier van helpen  joe 
der zulf mor tou te zetten. 

 

Nane van der Molen 

 

 

 

Nijsberichten oet Parool 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lena 578 
 
Um twai uur op Pinkstermoandagnommerdag 
is der in gruinland in Westwoud bie Hoorn in Hol-
land n kou doodschoten. 
Wel dut dat non? 
Ander koien stönnen um dode Lena 578 tou en 
noa t melken göngen ze votdoadelk weer noa t 
stee. 
‘Koien kìnnen vuilen’ zee boer. 
  
(Noa Parool, 3 juni 2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theepotmieger tiestert Hoagse  

Blokker en Hema 
 
Altied wat in Den Hoag. Winkels van Blokker en 
Hema doar worden ploagd deur n wildmieger. 
Man pist theepotten en thermoskanen vol. Bie 
Blokker in Ypenburg dee e dat al tien moal. Aal t 
spul dat volmiegd is hebben ze – noar aigen zeg-
gen - vernietegd. (Kiek dat vin k non weer wat 
overdreven; n beetje oetkoken mit soda haar ja 
ook kìnd) 
 
(Noa Parool, 12 juni 2012) 

 

Hanne Wilzing 
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Plof 
 
 
 
 
 
 
 
“Teake het beld”, zegt de vraauw, as k in hoes 
kom veur n kop kovvie. Ik bin drok hin de weer 
om toene schier te kriegen. k Haar t gras al 
maaid en d'hege knipt en ik was aan t schovveln 
dou de vraauw mie ruip. 
“Wat mos hai den?”, zee ik (ie mouten waiten 
Teake en Cato binnen goie vrunden van ons).  
“Ja, dat het e nait zegd. mor most hom dammee 
mor even weerom bellen.” 
Ik kreeg tillefoon en drökte t nummer van Teake 
en mit de aandere haand was ik in tied mien 
kovvie aan het ruiern. De vraauw vruig mie of ik 
der een pleverkouk of een plakke old wief  bie wol 
en net dou ik zee “dou mie mor n pleverkouk”, 
nam Teake telefoon op.  
“Hou pleverkouk?”, bölkte hai, “pas mor op mien 
jong, dammee paast dien kop nait meer tussen 
dien oren mit dien gevreet.”  
“As k die weerom bellen mos om dat aan te heu-
ren, hang ik weer op”, zee ik.  
“Joa”, begon Teake dou wie oetlaagd wazzen, 
“doe hest wel wat verstand van motoren nait? 
Want wie hebben veur Cato ja n plof kocht en wie 
kriegen dat kreng mor nait aan loop, zolst doe der 
even noar kieken kinnen.” Ik beloofde hom dat de 
vraauw en ik dai middag wel kwammen om te 
kieken noar Cato heur plof. 
Om een uur of drai wast den zo wied, wie wazzen 
noar Muntendam òfraaisd en Teake huil net de 
plof oet schuur. “Och, kiek ais aan”, zee ik, “t is ja 
een Mobylette, t ding zugt der nog schier oet, ja.”  
“Cato wait hou je dat ding aan loop moaken mou-
ten, want dat het die kirrel woar wie hom van 
kocht hebben heur ja oetlegd.”  
Votdoalek greep Cato de plof oet Teake zien han-
den en zee: “Je mouten hom aan drökken en as 
je den gang hebben den mout je der op springen 
en den mout hai ja aan  loop goan. Ik zel t wel 
even zain loaten”, en vot vougde ze doad bie 
woord en runde over de weg.  
Noa n zetje wol Cato der op springen. Mor ze 
runde der op pantovvels noast en net dou ze 
sprong, bleef ze mit tonen achter n stroatklinker 
hangen. Ze sprong der pal noast en lag laankoet 
op t lief op stroade. De plof ree noch even wieder 
en bleef mooi liekop tegen t toenhekje van de bu-
ren aan stoan. 
Langzoam kroop Cato weer in t ende, keek be-

teuterd noar heur schoafde knibbels en wreef zuk 
t stroatvoel van de handen òf. Dou wie zagen dat 
ze der goud òf kommen was mozzen wie wel  
lagen, t was ja ook n koddeg gezicht zoals Cato 
doar op stroade terecht kwam. En de plof dai 
mekaaierde niks, dai ston nog mooi liekop te 
wachten op wat der wieder kommen ging. Mit op-
heven kop bounderde Cato ons veurbie en ver-
dween zunder ain woord in hoes.  
“Ze zol zuk wel tou tonen oet schoamen, denk ik”, 
zee Teake. 
Dou ik de plof van buurman zien hekje òfpakte 
zag k votdoalek woarom t ding t nait dee, Cato 
haar noamelk de bezienekroane nait lös zet. Dou 
k dat dee en de plof n leutje drökje gaf, luip t ding 
as n traain en ree ik hom potsierlek achter t hoes. 
Dou wie onderdak kwammen keek Cato nait hail 
bliede noar ons, ze zat op keukenstoule en haar 
net mit n waskelap heur schoafde knibbels 
schoonmoakt. “Moust der niks op doun”, zee ik, 
“want den is t ja veul vlugger weer genezen.” 
Eefkes was t pienlek stil in hoes totdat Cato zee: 
“t Was zeker wel n prachteg gezicht, hè, dou ik 
op mien wavvel ging, want ie mozzen der mit 
nander haard om lagen.” Votdoalek zag ik t te-
freeltje weer veur mien ogen en kon t nait loaten 
om nog n moal in lagen oet te barsten. “Nou”, zee 
Cato, “ik hoop dat wieder gainaine t zain het, 
want aans huif ik mie aankommen drai weke nait 
op stroade te vertonen.” 
“Doe hast trouwens de bezienekroane vergeten 
lös te draaien”, zee ik, “doarom dee t ding t nait. 
Zo, nou we dat ook weer oplösd hebben kin we 
aan de thee nait? Mit n koekje der bie”, zee ik en 
ging potsierlek op stoule zitten. 
 
Cor Uildriks 
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REÜNIE 
 
De stank van t olle schoollekoal, 
omklemde troag zien leden. 
Gevangen ien n old verhoal, 
zag hij weer zien verleden. 
De angst, de sloagen die er kreeg, 
nooit zol er dat vergeten. 
Hij kromde machteloos zien rug, 
de pien har er verbeten. 
 
Hij voelde weer het sniedend pesten, 
dwars deur zien kleine kienerziel. 
Al sloeg men hem ok buten westen, 
was er niet één die t met hem hiel. 
Altied, altied vernijs die schande, 
van armoe, dommegheid en voel, 
t Was opzet dat er hiel belande, 
want hier, hier was er bij zien doel. 
 
Mörgen zol elkeneen hier kommen,  
met bliede ogen ien herinnering. 
En hij? Wat kon het hem verdommen, 
hij was toch een verschoppeling. 
Het vuur scheen ien zien dovve ogen, 
toen ging alles ien vlammen op. 
Zien kromme rug, die trok aal hoger, 
nou was er toch nog aan de top. 
 
Ieneens zag er zien kienerjoaren, 
zo kold en kil en zo gemeen. 
Nog één keer al die grille ogen, 
gien medelieden. Van gienéén. 
Hij docht nog even aan zien moeke, 
gien liefde har er van heur had. 
Hij wer zo doezeg en zo moede,  
op t ènde kregen ze hem toch nog plat. 
 
 
Martje Grondsma 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

Weep 
 

weep 
zugt 
lucht 
vlugt 

 
weep 
zwigt 
zigt 

t licht 
 

weep 
geel 

op steel 
omdeel 

 
weep 
drift 

bezwikt 
begript 

 
weep 
kikt 
bit 

mor blift 
 

nait 
 

Anna de Vries-Maarhuis 
 

 

 

Wat ook de toukomst bringt  
 

Wat ook de toukomst bringt 
ik goa deur t leven mit n laag 
Al komt sums ook ain troan 
dai laag weer veul vermag 

Al goa ik ook deur t leven 
mit laag en troan touglieks 
ik bin in dit mien leven 
aaltied ontieglek riek 

 

Jil Wildenga 
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WOTTERDIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nee, zien overtuugen op t vlak van zond eten en 
veul bewegen, belidt Joakob nait ien stilleghaid. 
t Is en blift zien laimeneerstuutje en hai wait eer-
lieks woar hail veul van dij dorie òf. 
Tot vervelens aan tou proat e der over en ie krie-
gen noa zo’n prevelement eerder zin om t ter mor 
ais goud bie te zetten ien snackbar den over te 
goan op zien eet- en bewegensleer. 
As e joardag het traktaaiert e lu dij der nog aal 
kommen op nog meer wiesheden en op appelsie-
nesap mit stukjes temoat en komkommer. 
Ain dij noar Joakob zien leer leeft, mout den ook 
wel hoamel en smui wezen. 
Joakob het ain dorie. Zulf is e dik; nait aaldoags 
dik mor eerlieks dik. Ontronteg dik! 
Aaid mor gezond en n luk beetje eten en doarbie 
veul ien bewegen wezen en den toch veuls te 
dik! Kin ja hoast nait! 
Gainain snapt hou of t kin en veur homzulf is t 
ook n pienlek onderwaarp. 
 
As ie hom vroagen hou of dat t kin, zegt e dat e 
allenneg van wotter al dik wordt en dat t te 
moaken het mit n oetzunderleke en aarfleke stof-
wisselndorie. Doarnoa veraandert e gaauw van 
onderwaarp. 
Achter zien rug nuimen ze Joakob Wotterdik. 
t Is nait zo dat e, noast zond en waineg eten, nait 
veul dut om òf te vaalen. 
Zo fietst e elke dag dik datteg kilometer noar 
Stad hinneweer en bie schier weer zulfs twij moal 
doags. 
Nooit het e gezelschop; hai fietst of lopt aaid al-
lain. As e muid is van t fietsen, stapt e òf en lopt 
e n ind mit fiets aan haand en zo kommem lu 
hom voak tegen op weg van en noar Stad tou. 
Lu dij hom kinnen, hebben mit hom te doun; lu dij 
hom allenneg mor kinnen van hom tegenkom-
men, vienden hom n wat apaart koegelrond ke-
reltje op of noast fiets. 
Der is gain ain dij wait wat of e dut ien Stad. 
Zit e doar op n baankje ien n paark wat oet te 
rusten? Dut e ienkopen ien Reformwinkel? Zuikt 
e femilie op? Het e meschains n kammeroadje? 
Gain ain dij t wait. 
Antwoord ligt, zoas veul lu al wel ais grinnikend 

zegd hebben, veur de haand. 
Elke dag fietst Joakob over n bult omwegen noar 
n stille, wat òflegen wiek. 
Tegenover n modern kantoorgebaauw van drij 
verdaipens zit n snackbar, dij haile dag deur 
open is. 
Doar stapt e van fiets òf en gaait ter ien om zuk 
doar vol te proppen mit petat mit mayo of n petat-
je oorlog, volgd deur ain din wel meer kreketten, 
frikandellen en gakbaalen mit pindoasaus. Dat 
alles votspould mit grote gloazen cola. 
Gain ain kin hom doar en hai is der n rondom 
aander minsk. 
Joakob zien gehaaim zol nog laang n gehaaim 
bleven wezen as nait op n dag Klaas van Koos 
en Sinie, dij körtens weer bie Joakob op joardag 
nuigd binnnen, n boan kregen haar op t kantoor 
tegenover snackbar. 
Achter zien bureau op twijde verdaipen vot kin 
Klaas klandizie van snackbar zitten zain. Hai ver-
boast zuk der over dat zien as n asceet levende 
dörpsgenoot, der sums twij moal doags noar bin-
nen gaait om zuk vol te proppen mit junkfood. 
Hai grinnikt bie gedachte aan kommend joardag 
van Joakob. 
  
Nane van der Molen 
 
 
 
 
 

Òfschaaid  

 

In t wotter van de nacht 
Bie t licht van d'volle moan 
Ligt n donkere stille vracht 
Gainain wait woar vandoan 

Stil en zaachkes ligt het doar 
Stillechies dobbernd op t woater 
t Leek of t leven was al kloar 
Gain toukomst meer veur loater 

In t wotter van de nacht 
Gruit haaldal gain lichie hoop 
En ik stoa doar en ik wacht 
t Was het ind van heur beloop 

In t wotter van de nacht 
Is haaldal gain lichie hoop. 

 

Jil Wildenga 

 
 

 
 



 20 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ziel 
 
Noordpolderziel, blief ien dien stiel 
Noordpolderziel, zörg dastoe bliefst 
Noordpolderziel, veurbie de tied 
O Zielhoes, joa hol, hol dien ziel 
 
Op 17 juni wer in Noordpolderziel n spaigelploatje 
prezenteerd, n 'zörgenlaid' over Café 't Zielhoes. 
Noadat de veurege uutboatster Joke van Warners 
uut tied kommen is, vaar joar leden, is der n juridi-
sche stried begund over de toukomst van t olle 
sluuswachtershuus aan de zeediek. 
De gemainte Eemsmond wil dat d'uutboater van t 
kefee ook d'hoaven, de camping en n nij te 
baauwen veurzainensgebaauw beheern gaait. De 
tegenswoordege uutboater wil dat nait. Eems-
mond wil doarom t pand kopen en d'huur opzeg-
gen. t Kefee mout den schoon en leeg opleverd 
worden. 
 
Zanger-laidschriever Martin Korthuis is baange dat 
"de ziel van 't Zielhoes" den verdwient. Hai het der 
n laid over schreven en t opnomen mit bevrunde 
artiesten dij zuk ook bezörgd moaken over de 
toukomst van heur gelaifde stee, dij uniek is in 
Grunnen en Nederland. 
 
Elkenaine zel t doar toch over aineg wezen, dat je 
n uniek stee beholden mouten en dat je t zo loaten 
mouten zoas t is. En den dut t niks wel of der ge-
liek het in dit konflikt. 
 

t Meziekfilmpie bie Ziel is te bekieken op http://
www.youtube.com/watch?v=KgVjOnlP8co 

 
Over De slag om Noordpolderziel is ook n web-
stee, doar je t haile verhoal op lezen kinnen. 

 
Bert Wijnholds 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goud en Kwoad 
 

Zie zeggen ‘elk mens het Kwoad en Goud in t bloud’ 
Mor wèl zegt mie wat ik in de mens tegen kom? 
Ik heb geleuf in mensken 
Of gaait t doar tegenworreg nait meer om? 
 
Is t Kwoad in n goud mens – as k in de riege bie de kassa 
in supermaarkt kwoade ogen in mien rogge vuil 
omreden der meer bosschoppen in mien kare liggen 
as ik har bedould? 
 
Is t Kwoad in n goud mens– as k in gedachten  
sikkom gain veurraang geven heb  
aan overstekende voutgangers op zebrapad -   
mensen kèl knittern en raggen - mit aarms maaien  
en mit middelvinger noar mie swaaien ? 
 
Is t Goud in n kwoad mens as e toch  
mit laifde zien leutje poppie in sloap naant en suust 
mor zien beste kammeroad-in-t-kwoad 
der in luust? 
 
Is t Goud in n kwoad mens - as e bie n rieke diknek  
in de nacht zien huus leegropt 
mor n aarm jonk talentje deur zien sinten  
nou n golden voutbale votschopt? 
 
Wat bin ik den? – ik vuil mie n Goud mens 
Mor is t mien Kwoad – as ik dij kwoade kerel 
t gevang tou wens? 
Kin ik mien aigen Kwoad zain – of allain 
as ik allinneg bin 
omreden dat ik allinneg - miezulf t beste kin 
 
Kwoad of Goud – in t bloud 
Loaten wie mit nander pebaaiern 
Kwoad en Goud in balans te brengen 
en onze allemachtegprachtege Wereld  
mit Haart en Zail 
Laif te hebben! 
 
Joyce Bodewes 
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GRUNNEGER ZAIKTE 
 
 
 
 
 
 
Dis keer n verhoal uut 1826. Over Remmelt en 
Renske. Een achternoam wiet ik niet meer. Die 
is niet belangriek. Remmelt en Renske woonden 
even buten Moarum, ien n arbeidershuuske. Het 
wadden mor eenvoudige luu. Op n keer zatten 
ze tegenover mekoar aan toavel. Der was n pro-
bleem. Ze hadden heurd dat der half augustus 
drieduzend Stadjers ziek worden wadden, deur n 
hiele enge ziekte. Renske wol dat Remmelt der 
hèn ging om te kieken hoe het met heur femilie 
ging. Het was nou ende september.  Ze hadden 
n hiele hiete summer metmokt. Dat was ien heur 
beleven nog niet eerder veurkommen. Smorende 
hiet. En nog wast niet over.  
Ien Moarum wast nog wel uut te hollen mor ien 
Stad wast veul minner. Doar leefden de mens-
ken vlak opmekoar. En veureg joar was t wotter 
van de waddenzee,deur n overstroming, tot de 
stadswallen toe kommen. Zodat de knoalen brak 
wotter hadden. En t òfval van al die mensken en  
de boerderijen met heur strontbulten en jirre, 
derbij rekend, ken je wel begriepen dat t dikke 
stinkerij was. Bovendien wadden de meeste 
knoalen ien Stad krapaan dreugvallen. En nou 
was der n ziekte uutbroken. n Òfgrieselke ziekte, 
woar al hielveul mensken aan hèn goan wadden. 
Omdat Renske femilie ien stad wonen har, von 
ze dat Remmelt kieken mos hoe t met heur ging. 
 
Remmelt har der niet veul zin aan. Stel dat hij ok 
ziek wer. Dat leek hem hiel slim. Ze wizzen ien 
stad zelfs niet wat veur ziekte t eigenlieks was. 
De mensken kregen hiele hoge koors, en as ze 
dan toch beter werden, de meesten die ziek wer-
den gingen er aan hèn, dan kon t gebeuren dat 
ze der loater weer last van kregen en dan toch 
nog deur die hoge koorsen aan t ende 
kwammen. Men noemde het “Grunneger zaikte” 
Remmelt zat doar niet op te wachten. 
 
Annerdoags toch mor op pad. Vroeg der uut, n 
pongeltje eten met en doar stapte Remmelt de 
vroege mörgen ien. Hij durfde niet beloven wan-
neer hij weer thuus kwam. Renske zwaaide hem 
uut. Hij liep flink deur en ien e loop van e mörgen 
kwam er ien stad aan. Goa docht er, wat stinkt 
het hier. Geef mij Moarum mor. Het vrije uutzicht 
en de vrizze lucht.  

Hij wis ongeveer woar Renske s femilie woonde 
en noa wat vroagerij kwam hij bij t huuske aan. t 
Was niet veul groter dan zienend. Mor Renske 
har het een stuk hemmeler as dit volk. Hij stapte 
binnen en ze wadden verboasd en bliede. Hij 
zag drekt dat het foute boel was. Renske heur 
broer Garst, zien dochter Oabeltje en zeun 
Hennerk laggen ien e bedstee te stennen en te 
swieten. Garst zien vrouw, Jaantje liep rond om 
ze wat wotter te geven en dreug te deppen. 
Toen ze Remmelt ien huus kommen zag, zag ze 
ien hem heur hulp ien nood. En Remmelt was 
wel zo goed heur uut die nood te helpen. 
 
Het zag er beroerd uut met de zieken. Ze wad-
den allernoast ien e war. En sloegen roare toal 
uut. Al har Remmelt gien verstand van ziektes, 
hij kon wel zien dat t hiel slim was. Dat bleek ok 
wel, want Hennerk en Oabeltje hemmen de an-
nere dag niet meer beleefd.  
Jaantje stuurde Remmelt er op uut om de be-
groafenis te regelen. Veul verstand har hij der 
niet van, mor t bleek dat t hiel vlug gebeuren 
mos, omdat men bang was dat er nog veul meer 
starven zollen. En der wadden al een poar du-
zend dood goan. Het stadsbestuur en de be-
groafenis mannen wizzen niet hoe ze der met 
aan mozzen. En toen Remmelt heur ok nog twee 
brengen kwam, konnen ze aans niks bedenken, 
dan hem as gezonde kerel verplichten met te 
helpen, en dat niet allèn, hij mos met helpen zie-
ke mensken te verplegen. Gezonde mensken, 
doar was groot verlet van. Remmelt kreeg het 
smorende drok. Hij woakte bij Garst, hielp Jaan-
tje met van alles, en onnertussen hielp er het 
stadsbestuur woar er kon. Hij voelde zich een 
hiele kerel. Hier was er belangriek. Ien Moarum 
har er toch net doan wark kregen. En Renske? 
Die kon heur wel redden docht hem. Dat die ien 
zak en as zat, woar hij toch bleef, doar har er 
gien gedachten aan. 
Hiel langzoam krabbelde Garst weer bij de wal 
op, al was er nog allernoaste slap ien e benen, 
hij voelde zich toch met de dag opknappen. 
Jaantje har nargens last van had. En Remmelt, 
ondanks dat er t harstikke drok har en zich best 
voelde, was er toch alle doagen bang dat hij de 
“Grunneger zaikte” kriegen zol. Op n oavend, het 
liep al tegen november zee er tegen Karst en 
Jaantje: “Mörgenvroeg goa ik noar huus.  Vol-
gens mij kommen der gien zieken meer bij. Ik 
ken Renske niet langer allèn loaten. Ik goa vroeg 
vot, dan ken gienéén mij tegenhollen.” 
 
En zo het er doan. Ien e loop van de noamiddag 
kwam er weer thuus. Renske ston op t pad noar 
hem uut te kieken. Dat har ze alle doagen doan, 
zolang hij vot was. Veurdat ze hem wat verwie-
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ten kon, vertelde hij wat er allemoal metmokt har. 
Renske wer der stil van. Mor toen er soavends 
ien e bedstee kroop, begon er te rillen. Toen be-
greep er dat er toch nog de “Grunneger zaikte” 
oplopen har. Hij het der hiel laank over doan, mor 
hij is weer beter worden. 
 
Ien e stad Grunnen bennen meer as 10% van de 
hiele bevolking aan de “Grunneger zaikte” hèn-
goan. Toen wizzen ze eigenlijk niet wat t precies 
was. Nou wieten we dat t vermoedelem de mala-
riamug west is die welig tierde en zich vermenig-
vuldigde ien t waarme broeierige weer, ien al die 
dreugvalen knoalen, vievers en de rest loat ik aan 
jem fantazie over. 
   
Martje Grondsma 
 
 
 
 
 
 

Sangen gevuil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t Was aaltied moar even biegoan om mien 
haart vot te geven 
Moar deur schoa en schaande bin k wies 
worden 
t Brengt ook veul piene in dien leven 
De laifde is bliekboar nait mien kammeroad 
Moar nou k dat wait is t te loat 
 
Zo laank, joa zo laank is t al leden 
Moar k heb nog aal n sangen gevuil over die 
 

t Was aaltied moar even biegoan om vannijs 
van ain te holden 
Moar deur schoa en schaande bin k wies 
worden 
Hest der n pries veur te betoalen 
De laifde is bliekboar nait moarzo n spul 
Dij je speulen om te winnen 
Mor ook wel verlaizen kinnen 
 
Zo laank, joa zo laank is t al leden 
Moar k heb nog aal n sangen gevuil over die 
 
Zoveul joar leden sunt k in dien ogen keek 
Hier in mien haart is n lege stee 
Woarstoe ainmoal waarst 
 
Zo laank, joa zo laank is t al leden 
Moar k heb nog aal n sangen gevuil over die 
 
D’ain dag komt, d’aander gaait 
Moar gain dag da’k nait wait 
Van mien sangen gevuil over die 
 

 

 

n Omtoalen van Still Got The Blues van de 
vleden joar uut tied kommen blueszanger 
Gary Moore. Van blues haar k vanzulf 
blaauw gevuil moaken kind, moar doarbie 
denk ik eerder aan blaauw van de draank of 
blaauw van de kolle. Doar zong Gary ja nait 
over. Hai is hier al n joar of wat zien laifste 
kwiet, moar zien gevuilens veur heur binnen 
der nog aal. Woar de kleuren van ellèn 
(blaauw) en laifde (rood) bie nander kom-
men, krieg je sangen. Doar is zien gevuil 
veurvast mit inkleurd. 

 

Bert Wijnholds 
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n Oordail  

 

 

 

 

 

 
 

Veureg joar binnen wie verhuusd noar n aander 
stee. t Wol nait langer, doar was d’haile femilie t 
over aineg. Mien ol heer waarkt in schiften bie 
AVEBE op Troapelknoal, hai haar al n poar joar 
sloapbehuifte deur t doagelks lewaai van n 
noaber. n Aargernis veur mien moeke was t 
gebölk van n rouphoorn, mien bruiertje lag elke 
nacht wakker van n sliepschieve en ik wuir vaals 
op twij Jack Russels.  

Op t heden wonen wie sikkom n joar op stand. t 
Grunnegs is inwizzeld veur t Pekelder Hollands, 
op t terras staait n loungebaanke, d’ol heer dragt 
in ainen n schier pak, de Lidl is ruild veur Albert 
Heijn en elke zotterdag moakt moeke d’auto 
schier. Aanders zegd: wie hebben ons rondom 
aanpaast aan in ons stroade gangboar gedrag.  

Der is nog moar ain ding woar k mie aan aarger: 
de twij swaarvers. n Jongkerel mout zok nait aar-
gern, dat wait elkenaine. n Jongkerel mout der in 
vegen op schoul, vrijdag- en zotterdagsoavends 
in n kroug hangen en op zundag d’haile dag 
doeneg dreumen over nuvere wichter. Mor k wil 
vree in de stroade en omreden dat ik endelk op 
stand woon, wil k gain swaarvers in d’omgeven. 

Ik begun mit de kerel. Hai is n joar of fatteg, hai 
het n broengeel poeteg gezichte en swaart laank 
hoar. Hai dragt n jazze van n bekend Duuts 
maark, n grode wiede boksem, n rode pedde, 
gele klompen, in de linkerhaand n tazze van d-
Aldi en in de rechterhaand n breekiezer. Din zien 
vraauw, meschien is t n vrundin, dat heb k nog 
nait uutviezeld. Ze lopt muilek, aaltied n meter of 
vaar achter heur kerel. Op t heufd dragt ze n 
wollen pole, n klaaine brille hangt schaif op de 
neuze, om de scholders het ze n blaauw klaid en 
in baaide haanden bongeln twij gruine sloapzak-
ken.  

Sumtieds kom k de kerel allaint tegen. Din ridt e 
op n fietse, aaltied over de stoebe, dicht bie d-
hoezen langes. Hai het aaltied n aander fietse. 
d’Aine moal is t n doamesfietse van nog gain 
twinteg euro, d’aander moal is t n dure fietse van 

Gazelle. Mor de leste tied zai k hom op n rostege 
fietse mit grode widde tazzen van Santibri. Hai 
ridt aaltied langzoam en vaalt net nait dele. Hai 
slentert en trapt stoands op de pendoalen. On-
der zien rode pedde gloepen zien ogen begereg 
deur de roamen. Sums stopt e bie n auto of bie n 
plof. Hai zugt ales, ales van weerde wat e bru-
ken kin. Soam mit mien ol heer binnen wie hom 
wel  es achternoa reden, tot wied in n aander 
omgeven. Hai wos dat wie hom aan t beloeren 
waren en hai doagde ons uut.  

In de schoulvekansies en elke zotterdag bin k 
aan t waark bie n vrund van mien voader. As k 
om n uur of haalf negen smörns op mien fietse 
noar t waark rie, zai k de swaarvers regelmoateg 
bie n kovvieshop op de stoebe zitten. D’aigender 
van de shop bekikt d’handel in de tazze van Aldi, 
en summege bullen van weerde worden verpatst 
veur twij joints van sikkom tien centimeter laank. 
De swaarvers groalen, deur de zuide swoare 
wolke van genot zain ze mie verdwienen in de 
wiedte. De kerel ropt mie wat noa en swaait mit 
zien breekiezer in de locht en de vraauw laagt 
mie uut.  

De leste weke is t remouerg bie ons in de stro-
ade: uut de schuurtjes verdwienen veul fietsen. 
Meschien binnen t de swaarvers wel. 

Drij uur snaachts. In t duuster zit mien ol heer te 
wachten op t klontern van de gele klompen, t 
roateln van rostege kedde en t geruzzel van n 
tazze van d’Aldi. De kiekkaaste staait aan, t 
geluud staait uut. Op t schaarm, op n baanke 
van schoabeleer, ligt n schiere vraauw zunder 
klaaier mit n mobieltje te speulen. Pabbe pebaai-
ert de vervelens en de sloap uut d’ogen te wrie-
ven. t Lokt nait. d’Òfstandsbedainen glidt uut n 
haand en mietert mit n haarde klap op de stainen 
vlouer. Hoast op t zulfde mement vaalt ter n deu-
re van n auto in t slöt. Kèl runt mien ol heer noar 
boeten. In de gloud van n lanteern, om en bie 
datteg meter vanòf ons stee op stand, staait n 
widde plietsieauto. Twij snötoapen zitten op d-
achterbaank: t is jonkvolk van mien aigen leef-
tied. 

n Weke loater. De fietsen binnen terogge, de 
stroade slept weer rusteg. Op de veurtoene is 
mien ol heer krödde aan t schovveln. Ik zit op 
mien sloapkoamer en kiek noar boeten. Veur t 
huus lopt n spoorwieke. Aan d’overkaande van 
de wieke, op n hòlten baanke, pafken de twij 
swaarvers n sjèkkie. Ze groeten mien voader, 
pabbe stekt n haand in de locht en swaait terog-
ge. Ik kiek noar de swaarvers. Noast de kerel 
staait tegen de baanke n swaarde wandelstok. 
Van n òfstand liekt t persies op n breekiezer.  
De vraauw is aan t rommeln in de plestiek tazze. 
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De tazze van Aldi vaalt dele, d’haile handel mie-
tert deruut. In t dreuge gruine gras liggen vaar 
bouken, n wotterpiebe, n pude tebak, twij widde 
handouken, n stok zaip en n vlèzze wotter.  
Ik loer de koamer in t rond. Op de toavel staait n 
pladde nijmoodse kiekkaaste, op de vlouer noast 
n stoule van stuutsiekoor ligt n nije MP3-speuler, 
t gruine led-laampie van de Playstation knippert. 
Ik kiek nog es goud noar mien dure bullen. Ik kin 
noar schoule en kaizen veur n toukomst: woar-
schienlek haren de swaarvers gain keuze. t Laifst 
wil k miezulf n diedel veur de kop geven. As n 
blind peerd bin k in de bekende koele mieterd.  

Mien oordail over n aander is te radjes west! 

 

Jelmer van der Veen  

(Twijde prieswinnoar bie de Grunneger Schrief-
wedstried 2012 in de kategorie Proza 13 t/m 17 
joar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraante 

 

t gaait nait bèst mit ons 

dat lees k teminzent 

doaglieks in de kraante 

mor ik heb doar gain kopzörg over 

ast nait aans kin din 

gaait de kraante aan de kaante 

 

Henk de Weerd 


