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Over konten bie kringloop 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vandoage was k in Kringloopwinkel. n Nije olle 

tillevisie kopen veur mien dochter. Mös aine zun-

der dikke kont weden, n pladde. k Vin dat zulven 

wat overdreven want wat gef dat non, n tillevisie 

mit n dikke kont? Persoonlek heb ik zo’n dikke 

kont niks in de reken. t Gijt ja um t veurwaark. 

Boetendes, ons aigen – volgens kinder prehisto-

rische – tillevisie het ook n dikke kont en dat 

mokt veur ‘Boer zöcht vraauw’ hailendoal niks 

oet.  

Mor tou mor. Der stön ain pladde en wieder had-

den ze aal n dikke H non ja, ie waiten wol. Der 

zat aan ziedkaande ook n braivenbuske veur n 

dvd. Dat leek mie schier veur dochter, mor op t 

prieskoartje stön: ‘dvd werkt niet gansch’. k Haar 

tillevisie sikkom kocht um dizze beschrieven. 

‘Gansch’. As n mitwaarker in Kringloop-

waarkploatse zien raive op toavel legt, zuk dele 

legt bie t broken bestoan en dat toch nog recyclet 

mit proza ‘werkt niet gansch’, den bin ik verkocht. 

Mor ja, t ding was veur mien dochter. Ik luit hom 

stoan. 

Mor nou toch ainmoal bie Kringloop luip ik deur 

noar boukenhörn. Even snuustern. t Was mor 

even biegoan of ik haar al n nuver stoapeltje te 

pakken. Aal bouken dij je mit goud fersoun nich 

stoan loaten kìnnen. Zo stönnen dizze raaize n 

Maigretje, Vasalis en allerdeegs Groen van Prin-

sterer op mie te wachten ... Plaanke mit letter ‘B’ 

kön k nich recht bie. Der stön n moagere kirrel 

veur. Hij haar n laange steert in t hoar en op 

aarm tatoeages. Mooi ja dat zo’n man ook geern 

bouken leest, dochde ik nog. Op zien t-shirt stön 

‘Richard’. Dus ik zee: ‘Moi Richard.’ 

Man keek mit ogen as theeschuddeltjes um. 

Schuddeltjes wuien vroagtaikens en doarnoa 

kneep e ogen dichte en zee e taksaaiernd: ‘Wel 

bistoe?’ t Kwam der nich slim vlugge oet.  

‘Ik bìn Hanne ja, kìnst mie nich meer?’  

Hai kraabde zuk ais op kop en doarnoa op kont. 

‘Kìn mie die nich heugen, woar kìnst mie van 

den?’ 

‘Van dien t-shirt’, zee ik en ik begon te lagen.  

Richard kön t ducht mie goud velen en laagde 

mit. Mor dou e wieder luip – k wol net n Martin 

Bril oet riege ruggen trekken – keek n doodskop 

op zien aarm mie gramniedeg aan. k Kreeg t rog-

gels hoast nog wat benaauwd. Mor dat is achter-

noa en van achtern kikt man kou in de kont. 

 

Hanne Wilzing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hìn mit golden aaier 

(n foabel noar Aesopus) 

 

n Echtpoar haar n hìn dij heur aal doagen n gol-

den aai leggen dee. Zai dochten dat hìn n dik 

stuk gold ien heur haar en om dat gold te krie-

gen, slachtten zai hìn. Mor tot heur verwondern 

ontdekten zai dat hìn der van binnen krekt zo oet 

zaag as aander hounder en gold zat der nait ien 

hìn. t Slichte poar, dij hoopten dat zai ien ainen 

riek worden zollen, roakten zo gemoak van n gol-

den aai doags, kwiet. 

 

t Is onwies hìn mit golden aaier te slachten! 

 

Nane van der Molen 
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Melkenmaaid 

(noar n foabel van Aesopus) 

 

 

 

 

 

 

 

Melkenmaaid laip noa melkens mit emmer melk 

tou t laand oet noar boerderij en lait ien loop 

heur gedachten aigen gaang goan. 

”Veur sinten dij dizze melk opbrengt, kin k temin-

zent drijhonderd aaier kopen. As aal gaait zo as t 

goan mout, kinnen doar n lutje drijhonderd ku-

kens oet kommen. As t mitweert binnen kukens 

groot tegen tied dat dij mainste sinterij opbringen 

op maart. Tegen haarstvrijweek heb k den genog 

sinten moakt om mie n nij klaid te kopen. Ien nij 

klaid goa k den noar kermis tou en aal jongkerels 

willen den votdoadelk mit mie traauwen, mor k 

wies heur apmoal òf”. 

Krekt dou gooide zai kop ien nek en begunde 

wat te spirrewirren. Zodounde lait zai emmer mit 

melk valen en aal heur mooi plannen wazzen op 

slag noar de moan. Op boerderij kreeg zai boe-

tendes ook nog pruddels van boer en wer zai 

kort op loon. 

 

Beter ain vogel ien haand as tien ien locht. 

 

Nane van der Molen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewonderoar 

 

 

 

 

 

 

“Woar kin ik joe toch van?”, vruig de man, dij n 

ofloaden winkelkartje deur de hal van ons win-

kelcentrum schoof. Hai stopte en luit zien liggo-

am op zien linkerbain rusten, terwiel dat e zien 

linkeraarm op t woagenkje legde. 

Ik keek hom aan om in mien geheugen noa te 

goan of ik dizze man meugelk aargens van kon. 

“Dat zol wel kinnen”, zee ik en keek hom ver-

wachtensvol aan. 

“Ie binnen toch dij man, dij op Radio Noord elke 

zundag van de hounder verteld het?”, ging e wie-

der. “Van Nansie Kukelhoane of zukswat. Dat 

mouten ie wezen, want dou ie bie de kassoa mit 

de juvvraauw te proaten stonden kwam joen stim 

mie zo bekind veur.” 

“Joa,” laagde ik, “dat bin ik, mor dat haitte van 

Nansie Koakelhenne. Vonden ie dat mooi?” 

“Kirrel man, of ik dat mooi von. En mien vraauw 

ook. Spesjoal doarom het ze dou bie dij 

snipsnoarderijenwinkel hier in t winkelcentrum n 

stainen henne kocht veur op tilleviezie. Ie binnen 

der nou nait meer op ja, mor nog aaltied staait dij 

henne doar. Dat is Nansie Kukelhoane, zegt ze 

din. Dij mout doar stoan blieven.” 

“Nansie Koakelhenne”, verbeterde ik hom. “Dat 

is ja oardeg, dat ie en joen vraauw t zo schier 

vonnen. Mor ja, aan alles komt n ende, nait?” 

“Elke zundagmörn, as ie der op wazzen, zörgde 

mien vraauw, dat ze om vief veur tiene de kovvie 

kloar har en din gingen wie der even veur zitten,” 

vertelde hai wieder. “n Lekker stokje kouke der-

bie en din noa t nijs begonnen dij maiwen te rou-

pen en din zee Imca: ‘Even noazoezen’ en din 

ging t loos. Schier man! Wie vonden t aaltied 

weer mooi. Woar hoalden joe t vandoan en din 

aal dij olle Grunneger uutdrukkens, hè. Mooi hur. 

Ie hebben ons der n bult plezaaier mit doan.” 

Ik knikde en wol wieder lopen. Mor dat zat mie 

nait zo licht. De man ging nou op baaide bainen 

stoan en versperde mie t pad. Hai kwam huil 
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dicht mit zien gezichte bie mie en vervolgde zien 

reloas: “Ie hebben zulf zeker ook hounder nait? 

Aans kin je doar ja nooit zo goud over schrieven, 

ja.” 

“Nee,” zee ik, “ik heb gain hounder. Vrouger har-

ren mien ollu hounder.” 

“En bedinken ie t aalmoal zulf? Dat is ja wonder-

boarlek. Woar hoal je t vandoan! Ik zee lest nog 

tegen mien vraauw: dij man mout op n boerderij 

groot brocht wezen. Binnen ie meugelk n boeren-

zeun?” 

“Nee,” zee ik, terwiel ik uutkeek noar meu-

gelkhaid om van de kirrel of te komen. “Mien voa-

der was schoulmeester.” 

“Nou, din bewonder ik joe nog meer, hur. Wat 

was t aaltied mooi. Komt dat nou nooit weer op 

Noord?” 

“Dat dink ik nait,” mainde ik. “t Pregram is oflo-

pen, hè. Der is nou wat aans op.” 

“Ik har aans nog wel n poar hail schiere ver-

hoalen veur joe had. Ik heb noamelk zulf ook 

hounder. Zel ik joe doar ais wat over vertellen? Ik 

har ais n henne, dij ging mit t gat in wepenust 

zitten en doar het ze wel drij weke last van had. 

Zol dat n onderwaarp veur joe west hebben? Of 

van dij hoane dij zo geern bie d’eenden in t hok 

wol. Harren ie doar wat mit kind?” 

Ik hoalde de scholders op. Mien vraauw zat in 

huus te wachten totdat k mit de bosschoppen 

weerom kwam. Woarom ging dij man nait n beet-

je aan zied? 

“Dou ie op Noord dij verhoaltjes vertelden, heb-

ben wie ons aaltied n veurstellen moakt hou of ie 

der uutzagen en nou ik joe zai, binnen ie huil 

aans as dat ik docht. Mien vraauw mainde aal-

tied, dat ie n grode, stoatege man wazzen. En 

ook nait zo old. Ie binnen zeker wel al vievenze-

steg nait?” 

“Dou joen vraauw mor de grouten van mie”, per-

baaierde ik n ende aan t gesprek te moaken. 

“Dat zel k doun, meneer. Dat zel k zeker doun. 

Ze zel der van opkieken dat ik zomor proat heb 

mit zo'n beroemde man van Radio Noord. Dij 

kom je ja nait aaldoage tegen.” 

“Nee, dat is woar,” gaf ik hom geliek, “mor ik wil 

nou geern mien bosschoppen doun. Mien vraauw 

zit op mie te wachten. k Vin t mooi dat ie mien 

verhoaltjes zo schier vonnen. Goei hur, ik mout 

nou wieder.” 

Hai ging inderdoad aan de kaande en langde mie 

d’haand, drokde hom stief en keek mie vrundelk 

aan. 

“Moi hur, meneer, mien vraauw zel t nooit leuven 

willen, dat ik hier in t winkelcentrum zo mor mit 

Kees Visscher proat heb.” 

 

 

Henri Wierth 

 

 

 

 

 

 

 

Wiezeghaid 

 

 

doe hest t aal op rieg 

zo zitst nou ainmoal in dien vèl 

tèlst mainsttied twinneg tot n stieg 

krekt zo as k t nou vertèl 

  zel die ais wat zeggen, wis nij 

laiverd H t lukt mie aaid 

as k tèl van ain, twij, drij. 

 

Anna de Vries-Maarhuis 

 

 

  

 

 

 

 

Kaf onder t koren 

 

 

As t kaf 

niks om t koren gaf, 

din wazzen aal dij oaren 

kostboar koren 

reddeloos verloren! 

 

Joop Klompien 
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Veur eerste moal logeren  

bie opa en oma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n Lutje aacht moand leden binnen mien vraauw 

en ik opa en oma worden.  

Wie binnen vanzulf hail wies mit onze eerste 

klainkiend en we hebben der aal n poar moal op 

paasd bie zeun en schoondochter thoes. Dat ging 

meroakels goud en “Nou wordt t tied”, zee zeun,” 

dat joen klaindochter ook mor ais noar opa en 

oma te logeren mout om dat oet te pebaaiern. 

Den kinnen wie mooi even noar Noorderzun ien 

Noorderplantsoun zotterdagoavend. En zundag-

mörgen even oetsloapen vanzulf”. En dat ging 

deur.  

Tegen n uur of zes op zotterdagnommirreg wer 

klainkiend mit haile hebben en holden brocht 

deur zeun. “Zai mout veur t sloapen goan nog n 

schone luier en n fleske melk hemmen en den zel 

ze t wel tot mörgenvroug redden”, zee zeun, 

”alewel sumtieds wordt zai ook wel ais midden 

ien naacht wakker, omreden zai het den honger 

en den mout ze ook nog n lutje fleske mit melk 

tussendeur hebben, heur”. Dat zol wel löslopen, 

dochden wie en zeun ging der vandeur.  

Om zeuven uur hebben wie mit ons twijbaaident t 

wichtje n schone luier omdoan. Ging hail goud.  

Ik tilde baintjes omhoog bie hakken en vraauw 

dee luier om. “Dat is n stuk makkelker as vrouger 

dou der nog vaaileghaidsspellen ien mozzen”, 

zee oma en t was zo kloar, mor dou docht wichtje 

zeker dat wie t nog mor n moal doun mozzen en 

plasde nije luier votdoadelk weer vol. Dou dat 

òfhanneld was, mog ik heur fleske geven.  

Klaindochter haar der goie sloek op en fleske 

was ien n veeg leeg. “Haars kiend tussendeur 

nog ais n boerke doun loaten mouten”, zee 

vraauw, mor dat was k even vergeten. En hou of 

da’ k heur nou nog over scholder legde en op 

rugje kloppen dee, n boerke kwam der nait en ien 

t leste mos t den mor zunder boerke en zo legde 

oma klaindochter ien ledikaantje. Ledikaantje do-

ar zai zulf ook vrouger as potje ien sloapen haar 

en ons zeun ook dou dij klain was. k Haar t ding 

vannijs opschillern doan en der schiere plak-

ploatjes op moakt. Was hail schier worden, al zeg 

k t zulf. Mit dat oma klainkiend deel legde, gaf 

lutje over. “Dut mie niks gain nij, zai het ja ook 

nait boerd”, zee vraauw. t Kiend der weer oet en 

hemmeld; haldaal verschoond, bèrke verschoond 

en dou vannijs der ien. Dat ging goud. Wie hem-

men nog n verhoaltje verteld en nog n laidje veur 

heur zongen en storreg aan vil zai ien sloap.  

Wie sloepend koamertje oet en veur TV.  

Om twaalf uur nog even hail veurzichteg keken, 

mor potje slaip as n blok en wie ook mor op bèr. 

Op menuut òf om drij uur wer k kloar wakker. 

Lustern of k kiend ook heuren dee. Nee, aal was 

stil. k Von t wel hail stil. Zol t wel goud weden mit 

lutjeke? k Begunde mie aal mor meer zörgen te 

moaken. Stel die veur dat zai weer overgeven 

haar en nou ien spij laag. Dat kon toch nait.  

k Wer vanzulf aal wakkerder en op t lest ik der 

oet en sloepend noar sloapkoamertje tou.  

Stikduuster vanzulf. k Heurde niks en k zaag niks 

en laamp kon k nait aandoun. As zai slaip kon zai 

den ja juust wakker worden. Op t leste bin k op 

knibbels noast ledikaantje kropen en net zo dicht 

bie t bèr, tot ik t wichtje oamen heurde. Zai slaip 

as n roos en was niks mis mit heur. Gelukkeg! 

Hail veurzichteg weer achteroet kropen ien duus-

tern en dat weer op bèr.  

Vraauw slaip as n roos!  Mor sloap kon ik nooit 

weer vatten en om vaaier uur begunde k mie van-

nijs zörgen te moaken. Zol t wel goud weden? 

Roar ja, da’ k haldaal niks heurde. Noa n zetje 

bin k mor weer noar t koamertje slopen, vannijs 

noast t ledikaantje kropen en luustern of zai slaip. 

Ze slaip vanzulf! Ik weerom op bèr. Om kort te 

goan; om vief uur het zulfde gedou zuk herhoald 

en om zes uur nog n moal. Nooit weer n wink ien 

ogen had. Dou k om haalf zeuven wat heurde, 

was k ter ook aal oet en ston k al noast ledikaan-

tje. Klaindochter was net wakker worden en keek 

mie laggend aan. Ze schotterde t oet. k Heb heur 

der oet hoald en mit vraauw, dij ientied ook wak-

ker worden was, hemmen wie heur weer n scho-

ne luier om doan en n fleske geven. Dou mog zai 

bie ons op bèr. n Feest was dat man. Wat had 



 7 

kiend, mor wie ook, n pelzaaier.  

Mor al gaauw bin k zeker ien sloap valen, den k 

wer opains wakker omreden der wer aan mien 

hoaren trokken. Oma, mout ie noagoan, haar 

klainkiend al ienstuupt dat zai dij sloaperge opa 

mor ais aan zien hoaren trekken mos. Dat belooft 

nog wat veur toukomst, mor eerste moal logeren 

is n succes worden. 

 

Nane van der Molen 

 

Dit verhoal is ook opnomen ien bundel 'Katjewìnst op t 

Hogelaand' (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaand, zummer, zun  
 

Nou d'eerste echte zunnestroalen ons weer op 

kop braanden, krieg we weer sinneghaid aan 

kommende vekaanzie. Sleurhutten worren tegen 

1 april van staal hoald en wie zuiken bozzen, 

strand, zaand en zee op as t ainegszins meugelk 

is. Ok penzionoado's kriegen kriewel in t bloud. 

Rieks Hendriks, kerel van ol Lammechie, mos der 

aan leuven. Of e nou wol of nait, t wicht kreeg t 

van de zunne op de braide heupen. 

Lammechie was, dou kinder deure oetvlogen 

wazzen, ombold as n blad aan boom. Ze was, 

dou kinder nog om heur bainen luipen, sikkom mit 

gain meugelkhaid van hoes te braanden; nou ze 

nait zoveul meer omhanden haar, wos ze 

biekaant nait meer wat ze in en om t hoes zo aal 

oetvreten mos. Rieks ston din ok elke mörgen, as 

e bainen amperaan oet berre stoken har, peroat 

allerhande zoaken omwille van zien oldske oet te 

voeren. Kerel nog aan tou, man vruig zoch bie 

toeren of, woar ze in heur waarkenstied zo aal 

tied vandoan hoald haren. 

Was zien ‘Lam’ veureerst nog wat olderwets wat t 

oetgeven anging, vandoag de dag was t aal nij-

moods wat klok sluig. Zowat niks was heur te dol. 

Kinder stonnen ja op aigen bainen. Doarveur huif-

den zie heur nait meer oet te trekken. Vandoage 

wazzen ze zölf aan beurt. Begroodde heur eerst 

van aal doemkruud, geld kon je ja mor ain moal 

oetgeven en heur twij beudels kostten haanden 

vol geld. Tegenswoordeg ston knibbe voaker lös.  

 
t Was begonnen toun kinder wat older werren. 

Tillefoon mos der kommen. Was ja slim makkelk 

as der meleur of scheel wezen zol. Ok veur kin-

der, dou der wat roek aan heur Gerriet en Janske 

kwam, was t smieteg as ze wat oethoezeg te 

doun haren. Konnen as t neudeg wezen mos, 

makkelk deur middel van t ‘droad’ om hulp of 

road vroagen. 

Lammechie sluigen vlammen nog oet, as ze 

dochde aan d'eerste moal dat t belgeluud deur 

koamer klonk. Zie was aan loop in t kebof om op 

tied d'eterij op toavel te kriegen. Kinder wazzen in 

koamer mor, staken tengels der nait noar oet. 

Verdikkemie, t kwam ja aaltied op heur dele, 

mottjede zie wat in heurzölf. In loop trok ze 

schoede lös, aleer zie tillefoon oppakde. Begreep 

nait woarom jonge lu oetbarstten in n schoater-

lag. Wat vegrèld vruig ze heur òf, woarom t jonk-

volk heur zo oetlagde. 

Zie het t nog voak aanheuren mouten, as tillefoon 

rinkelde. “Moeke ...”. Joa, zie wis t nou wel, 

schoede veurvot en hoar kammen! Harregat, hou 

kin n mens zo dom wezen? Nou draaide Lamme-

chie heur haand nait meer om veur dit wonder 

van vernuft. t Hoes ston vol mit allerhaande nij-

moodse fertuuten. n Computer, laptop, tablet, 

smartphone, of ze muiken gebroek van internet, 

Skype, Whatsapp en wat aander kulloazie.  

Lammechie boukte aine raaize noa d'aander. Der 

was nog zoveul dat ze stommegeern nog ains in t 

echt zain wollen. t Was vandoage ja altmoal 

meuglek. Nait dat ze begreep, hou ze der altmoal 

mit omgoan mos, mor mit òf en tou wat handeve-

gers kwam ze n beheurlek end. 

Om hoaverklap trok t poar der soam op oet. Ha-

ren nait veur niks joarenlang betoald veur heur 

penzioun. Ze konnen t ja beder zölf opmoaken 

veur en aleer ‘Hoge Lu’ in Den Hoag der mit aan 

loop gingen. 

 
Loat zunne mor schienen. t Kwam heur meer as 

tou, dochten ze. 

 
Roel Sanders 
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Jan Huttinga 
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Old Shatterhand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opa pakt bosschoppen in aander haand en gript 

oma bie maauw op maart. 

‘Wat hest?’ Nusterg trekt zai aarm terug. 

‘Kiek, n kroam mit speulgoud. Jong wordt zeuven 

nait aander week?’ 

Oma wil gain schaiterij hebben en man van  

kroam staait maank deuzen mit t swait veur de 

kop. 

‘Allinneg mor indioaneveren.’ 

Mor opa wil ook zo’n biel en n dik mes derbie, 

doar zai aaltied t hoar mit van kop snieden. Van 

rubber, en dij zitten mit rekkertjes op zo’n stuk 

keton. 

‘Man, din moak ie dij zulf toch, gewoon van holt.’ 

Opa vuilt hom even aan kop. Nee, en man gript 

vernijs in deuzen om. Noa n stief ketaaier holt e n 

stuk keton omhoog. ‘Joa’, zegt opa, ‘zukkent 

bedoul k.’ Oma schudkopt. 

 

Tim is der vrezelk wies mit. Zien pa en moeke 

kieken zuneg din dij binnen van n partij tegen 

ales, wat ook mor liekt op roeziekribberij. 

Opa het ter drok mit. Hai kropt geliek op zolder en 

zuikt aal koiboi en indioaneboukjes op. Tim en 

zien kammeroadje kriegen les van n echte ol in-

dioan en opa moakt heur mit ruderstokken, ol 

loakens en n toavelklaid n echte indioanetint. 

Komt ook n stee veur broaden van n bison, heurt 

oma achter keukenglaas en baargt geliek luzivèrs 

op, boven in t kastje. Even loater runnen baaide 

jonges om hoes tou in bloot lief mit dikke rooie 

strepen en swaarte gleren aan kop.  

Ol indioan krigt wind van veuren in schuurtje. Hai 

mout hom votdoadelk oorlogsstrepen van kop 

bounen en jonges kriegen heur bloes aan. Bie 

schuurtjedeur komt zai nog even weerom en gript 

lippestift van waarkbaank. Hai zol toch beder wai-

ten.  

Schrik slagt heur in bainen, even loater as zai bie 

t aanrecht staait. Jonges bonken aan t glaas en 

belken: 

‘In sloot zeten.’ Opa drupt aan aal kanten en 

blaauwbragel lopt hom  over klompen. 

‘Boeten oettrekken en votdoadelk douchen’, zegt 

oma. ‘Rokst as n orkebeer.’ 

‘Nou aal? t Is nog gain zotterdag.’ Opa is baang 

veur dun vel, din doar kriegen indioanen op leef-

tied last van. Dij magen nait te voak nat worden 

en hai was nou al nat genog, zegt e tegen jonges. 

Opa wol wilgetakken snieden en glee dou on-

deroet op klompen, en hai haar stoere woorden 

roupen dij allinneg ol indioanen bruken magen, 

haar e zegd op waal. Jonges mouten heur eerst 

mor ais om snoet wasken en kriegen n glaske 

ranja mit meelkoekjes. ‘Nou, veuruit din mor, nem 

din mor mit noar tint en bedoar joe mor ais eef-

kes.’ Oma mout eerst om bosschop. 

Opa het weer dreug goud aan en laiver vuur-

wotter zegt e. Woar of oma is. Hai hoalt hom n 

broene vles en n theekopke omreden dat beder is 

zegt e, en glopt eefkes deur glief van tint noar 

achterdeur en stopt vles onder toavelklaid op 

boom. Indioanen verstoppen boudel aaltied, wait 

e en kikt nog eefkes noar achterdeur. 

Wat loater runnen jonges weer over t gras en 

deur toenpad mit piel en boog. Smirregs willen zai 

eten in tint. Opa bringt heur boudel op n plaank 

en vertelt nog n spannend verhoal. En dapper 

indioanen binnen naarns baang veur, of ze nait 

sloapen willen in tint? Joa, dat willen zai. 

 

Opa zit mit Tim veur tint bie vuurkörf in twijduus-

tern. Kammeroadje zien ollu hebben beld. Hai 

duurt nait meer en dreumt naachts, dat hai komt n 

dag of wat even nait speulen.  

Opa vertelt hom nog n verhoal veur sloapen  

goan. n Aanschoten indioan dij achternoa zeten 

wordt deur koiboi’s en kommen ook nog wolven 

bie aan t end. Opa dut nog even n moal of wat n 

wolf, en din mout Tim mor ais sloapen goan. Oma 

komt nog eefkes kieken. Of e nait baang is, din 

hai is haildaal allinneg en t is ook oareg duuster, 

dat hai kin zo in hoes hur, zai let achterdeur wel 

lös en aans mout e mor even roupen. Logeerbèr 

staait kloar. 

‘Mooi man’, zegt opa, ‘indioanen.’ Hai kikt in 

duustern over toen en lopt noar veur aan stroat, 

nog even in braivenbus kieken. Ziedkaant hoes 
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dut e nog even n moal of wat n wolf. Achter hoes 

heurt e n indioan jaauwstern en brullen.  

Tim zit in hoes, haildaal oet stuur en wil nooit 

meer indioan wezen en noar hoes. 

 

Schane, denkt opa. Mor wacht ais, din kin e be-

der koiboi wezen. Hai pakt oet kaast in schuurtje 

n rousteg ol windbuks, sleupt loop der òf en liemt 

n ronde stok op kolf. Din boort e nog n gat veur in 

stok. Noa schuren kwastjet e loop swaart mit 

fietslak en hangt hom veur dreugen aan lien. 

Geweldeg, net echt. Hai is dreug. Doar zel Tim 

wies mit wezen. Hai bekikt hom ais goud. Din 

bogt hom veurover, glopt achter in toen en schol-

dert geweer inainen. ‘Stoan blieven! Aans schait 

k joe aalmoal over n bult!’  

 

‘Most ais kieken, gaauw. Wat het e doar? n Ge-

weer? Most ais heuren.’ 

Buurman komt noast vraauw stoan en kikt tusken 

coniferen deur. ‘Joa, dij man is levensgevoarlek. 

Wegwezen hierzoot, veur hai ons zigt.’ 

 

‘Nou, t is veurmekoar hur.’ Oma poest van haard 

fietsen en dut knopen van jes lös. Tim en ollu kie-

ken heur aan mit grode ogen. 

‘Rieden der twij overvalbuskes veur hoes vot van 

plietsie. Ik kom net van t bero òf. Roaden?’ 

    

Jan de Jong  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n Nat Oepke 
 

Oflopen zummer was n schiere, waarme 

zummer. Haren zes weken vrij en k haar mit 

kammeroadskes ofsproken om bie mekoar te 

sloapen. Mor eerste week waren der gain 

ofsproaken en zo nam moeke ons ale mirroagen 

mit noar Aimshoaven. Konnen doar ja goud bie t 

strandje swimmen, zandkestelen baauwen enzo. 

Zo ook de twijde dag; buurwichtje en -jonkje kon-

nen schier mit, want moeke kon vief kiender mit-

nemen. Buurwichtje haar net as ik aal n swimdi-

plomoa, mor bruier en buurjonkje nait; jongste 

bruierke was drij, dus doar mos moeke op pazen. 

Wie vertrokken om ain uur. n Haile pakkelarrie 

ien oraanje Golf, zo as n tas mit speulspullen: n 

baal, schepkes en emmerkes, aander tas mit 

etendrinken en wat slik, daarde tas mit dreuge 

schone handdouken.                                                                    

Wie mozzen apmoal n tas mitslepen diek over, 

want moeke haar heur handen al vol aan heur 

aigen pakkelarrie. Zai haar n klapstoul, n ol klaid, 

verrekieker, fototoustel en n soort 

“ongelukkentaske”, woar schoon wodder, plaai-

sters en n witte buusdouk ien zaten. Ook mos zai 

ja op leutje bruierke pazen.  

Wie waren aal rap oetkled en stoven op t wodder 

òf, bruier en buurjonkje wollen aan t groaven. 

Noa ketaaierke kwamen wie weer op t strandje, 

moeke haar zuch aal ienstalleerd: klaid op grond 

mit bruierke der op, handdouken op rug- en 

aarmleunens van stoul, zo veur t griepen. Op 

houken van klaid stonden de tazzen, tegen t 

votwaaien. 

k Wol even wat oet klaaiertas pakken, toun moe-

ke raip: “Oprötten, vot, vot, vies baist, hest hand-

douken nat piest!”                                                                                                

Hai, hai, hai, moeke stoof overènd en keek om 

zuch tou, om te zain woar dij dekselse hond wel 

nait vandoan kommen was en wel aigender wel 

nait weden zol. En joa heur, doar laipen n laiverd 

en n laifke mit n hondenraim zunder hond! 

Moeke vroug: “Is dij hond van joe?”                                                                                      

Zai antwoorden: “Joa.”                                                                                                 

Moeke: “Hai mout hier aan lien vaast, lopen ja 

schoapen, waiten ie dat nait of hemmen ie bordje 

nait lezen”?                                                                                           

t Stel: “Onze hond wil nait aan raim, gaait e aal 

mor blavven.”                                                                                    

Moeke: “Nou hier mout t wel en joen boxer het 

hoast ale handdouken nat piest, dat kin k nait 

waarderen!”                                                                                                        

Moekes ogen leken wel vuurbalen, zo kwoad 

keek zai.                                                         t 

Stel: “Nou sorry, kinnen wie ja niks aan doun.”                                                            

Moeke: “Joawel, vaastbienden en vaast loaten!”                                                        

Moeke kon der ook ja niks meer aan doun, hand-

douken waren aal natpiest en zai smeet ze aan 

kaant. Gelukkeg haar zai nog drij dreuge schone 

over. 

t Stel zöcht n plekje wieder op, mor aander femi-
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lies doar keken heur vot, zai waren nait welkom. 

Toun ging t stel mor n loopke doun om westeleke 

pier hin; t volk aan t strandje en diek hil t stel goud 

ien de goaten. Mien moeke ook. 

Toun t stel weer bie t strandje kwam, gingen zai 

mor over diek hin en vot waren zai.  

 

Willy Westerdijk 

 

Dit verhoal is ook opnomen ien bundel 'Katjewìnst op t 

Hogelaand' (2014) 

 

 

 

 

 

Opa 

 

“Wolst ook n ijsco hemmen?” 

zien ogen smelten, 

hand griept noar de buus, 

beurs gaait al open. 

Hai het mie denk ik 

t wodder ien de mond  

zien lopen  

en moakt n grapke 

met de ijscoman. 

Glunder komt er der 

met twij hoorns aan. 

 

Wie slikken, 

“lekker he?” 

wie knikken. 

Vervroemelde buusdouk  

hangt haalf uut zien jas, 

komt straks van pas. 

 

k Was mor n ogenblik 

met hom allain 

mor k zel zien 

smeltende ogen 

veur de ijscokar 

nog voak es 

veur mie zain. 

 

Coby Poelman - Duisterwinkel 

Oet de bundel 'Granaatjes met een gouden slot'  

 

De keuze 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dokter Van Weerden haar ter wel ais mit zien 

kammeroad over. Over hou je zo laank meugelk 

gezond blieven konden. Baaiden arts, waren zai t 

totoal nait mit nkander ains over heur levenswieze. 

Mor toch waren ze goie kammeroaden en prouten 

geregeld over de dingen des levens.  

Dokter Van Weerden was dörpsdokter en op leef-

tied. Nait echt old, volgende moand zol e vie-

vensesteg joar worden. Hai ston op punt om mit 

zien praktiek te stoppen en rentnaaiern te goan. 

Hai was hom bewust van zien leeftied en wis as 

dokter hail goud hou of e leven mos om zo laank 

meugelk gezond te blieven. En zo dee e dat ook. 

Hai leefde rusteg en kaalm, dee ale doagen zien 

liggoamelke oefens, at de goie dingen en nait te 

veul. Hai rookte nait en hai dronk nait - allenneg 

bie spezioale gelegenheden - en paasde goud op 

homzulf.  

Zien kammeroad oet Amsterdam, n studiegenoot 

en spezialist ien t UMC, dee persies t omgekeer-

de. Hai was aldernoarste dik en dee alles wat n 

mens ofroaden wordt en wat God verboden het. 

Hai rookte as n schosstain, at veul en lekker, vet, 

spek, sukker en zuit en nooit gain vrizze gruinten. 

En verder veul draank en vraauwen en totoal gain 

bewegen. Hai mos as dokter toch beder waiten, 

wer hom wel ais veurholden. Mor dat von hai  ap-

moal veul te swaart-wit. Bie hom ien t zaikenhoes 

kwamen ook mensen mit vrezelke zaiktes, dij wèl 

hail netjes leefden en goud oppaasden. t Zat hom 

nait zozeer ien hou je leefden, mor veul meer ien 

aanleg en touvaal, was zien overtugen.  

t Leek of e zien haile leven op dokter Van Weer-

den veur laag, want hai haar ien zien ogen veul 

meer plezaaier en genoot van t leven. Van Weer-

den dee dat absoluut nait volgens hom. Dij vege-

teerde mor wat, doar ien dat gat ien Grunnen. Dij 

dee alles beschaaiden en nam t leven bie beetjes. 

Dat was niks veur hom, man van de wereld. 

 

"Stel die veur", zee kammeroad op n moal, 
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"dastoe nou de keuze haars tussen twij dingen. 

Wie bennen baaide n mooi rukje ien de sesteg, 

mor wie hebben meschain nog wat leven te goud. 

De eerste keuze is den: nog n laank leven ien 

gezondhaid, n twinneg, meschain wel dareg joar. 

Mor doe blifs dien haile verdere leven ien dien 

dörpke wonen, soam mit dien vraauw en moaks 

niks mit van belang, n toamelk aintoneg leven. 

Mor, van aander kaant, doe krigs ook gain 

kwoalen en vrezelke zaiktes en ale ellènde dij 

doar bie heurt. 

Of, en dat is de twijde keuze, doe leefs vanof nou 

nog tien joar, ook ien betrekkelk goie gezondhaid, 

mor vaals ien ain klap weg mit n hartaanval of n 

beroerte. En doaraan veurof gaait n enerverend 

en opwiendend leven. Doe gaais aan raais over 

haile wereld, zigs de grode wereldsteden, moaks 

kennis met vremde kulturen en beleefs prachte-

ge, mor ook spannende oaventuren. Publiceers 

nog n onderzuik of schrifs nog n bouk. Wat zol-

stoe kaizen, kort en heveg of laank en laankwie-

leg?" Dokter Van Weerden mos stief noadenken 

over dij keuze en zee: "Doar geef ik die over n 

week beschaaid van."  

t Was mor n idee van zien kammeroad vanzulf, n 

gedachtenexperiment. Zukke keuzen bestoan ien 

t echte leven nou ainmoal nait. Netuurlek kon e 

kaizen veur n opwiendend leven, om op raais te 

goan en veul mit te moaken. En nog n moal publi-

ceren haar hom altied al mooi tou leken, hai haar 

nog wel n idee veur n onderzuik. Zoas de reloat-

sie tussen t hebben van n hoesdaaier en gezond-

haid.  

Mor je mozzen t ook willen, dat raaizen over haile 

wereld. En den bèn je n moal ien New York of 

Las Vegas west of ien Beijing of Timboektoe, ver-

aandert dan joen leven werkelk? Van aander 

kaant, n laank en gelukkeg leven bestaait nait, 

allenneg ien sprookjes. Dus, wol e nog n klapper 

moaken din mos e gaauw wezen want zoveul tied 

van leven haar e nait meer. Den toch mor n kort 

en heveg leven? Mor saai en vervelend is ook 

mor betrekkelk. Hai haar plezaaier ien t wonen 

ien t rustege dörpke, haar n grode toen, veul laif-

hebberijen en vernuverde hom best. Dus ja, wat 

is saai? En gezondhaid was ook nooit weg, dat 

haar e altied al vonden. 

Gelukkeg haar Van Weerden dij keus van zien 

kammeroad nait echt, mor hai vuilde hom aal ver-

plicht om n keus te moaken, von t alderdeegs 

weg ienteressant. Noa veul wikken en wegen en 

laange gesprekken mit zien vraauw, koos e din 

toch mor veur t eerste, n laank en laankwieleg 

leven en hai meldde dat aan zien kammeroad. Dij 

was t nait mit hom ains, hai ging veur twijde keus. 

Zai prouten der nog n zet over veur tillefoon. Dat 

was de boazes van heur vrundschap, dat ze ter 

over hebben konden, overtugen wollen ze nkan-

der nait. Mor verschil ien levenstiel was en bleef 

der. 

n Dik joar loader, zomor op n dag, kreeg dokter 

Van Weerden bericht dat zien kammeroad n 

haartaanval kregen haar en kort terop ook nog n 

beroerte. Hai was nou haalfziedeg verlamd en 

laag op intensive care van t UMC ien Amsterdam. 

Feidelk vegeteerde hai, letterlek. Dat wat e eerder 

zulf nooit wild haar en dat e dokter Van Weerden 

ien wezen altied verweten haar.  

Joa, zo kin t goan, docht dokter Van Weerden. 

Mor hai haar gain net goud-gevuil, t is ook zien 

aigen schuld ja, mit zien ongezonde menaaier 

van leven. Nee, dokter Van Weerden von dat elk 

doun mos wat e zulf wol mit zien leven en dat elk 

doar ook zulf verantwoordelk veur was.  

Van Weerden zien kammeroad was noa n poar 

moanden ien n verpleeghoes toch nog schielek 

overleden. Mor ales went en ook t verlus van zien 

kammeroad begunde op nduur te slieten. Ientied 

ging t leven gewoon deur. Hai leefde rusteg en 

bedoard mit zien vraauw. Zai genoten van t leven 

ien t lutje dörpke en ze konden t ducht heur zo 

nog wel n zetje volholden. Der is gain beder leven 

as n goud leven, was dokter zien zeggen altied. 

Hai haar t idee dat zien keuze morzo nog wel ais 

oetkommen kon.  

 

Dokter Van Weerden en zien vraauw haren n kat, 

n dikke swaarde koader mit n widde bef en widde 

snorhoaren. Zai waren der hail maal mit en t was 

heur ainegste hoesgenoot, kiender haren ze nait. 

Op n keer zat kat haile dag al ien grode kestaan-

jeboom en wol der nait oet. Bliekboar was e aar-

gens van schrokken en duurfde hai nait te boom 

oet kommen, hou ze baaident ook noar hom rai-

pen en smeekten. Hai zat haalfweg verstiefd op n 

hoast horizontoale tak, n meter of zeuven, aacht 

boven grond. Boom ston dichtachteg tegen t hoes 

en dokter Van Weerden pakte laange ledder, zet-

te dij tegen gevel aan en bestudaaierde hou hoog 

e klimmen mos om bie kat te kommen.  

Verzichteg klom dokter wat stommelachteg bie 

ledder omhoog en hil hom stief vaast aan zied-
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kanten, baang as e was om te valen. Hai prout 

ondertied laive en geruststellende woordjes te-

gen zien kat: "Kom mor heur, wees mor nait 

baang, kom den laiverd, wilstoe n beetje melk?" 

Dou e op gelieke hoogte as zien kat was, schatte 

hai de ofstand tussen hom en kat en docht, as ik 

n roam dou, heb ik hom. Hai was al wat driester 

worden en duufde ain haand lös te loaten. Zien 

vraauw ston onder bie ledder en raip benaauwd 

omhoog: "Kiek oet Hans, hol die goud vaast!"  

Dokter Van Weerden ston mit ain bain op ledder 

en hil hom mit ain haand vaast. Hai dee n uterste 

roam mit aander haand en haar kat bie t nekvel 

te pakken. Triomfantelk raip e noar beneden: "k 

Heb hom!"  

Mor hai lait kat doalek weer lös, omdat hai ledder 

onder zien vouten wegglieden vuilde en hai hail 

even ien lucht hangen bleef.  

Mor dokter Van Weerden kwam hail maal telande 

op toenbaank dij der persies onder ston en doar-

noa mit kop op tegels. Hai kon nog net besevven 

dat e doodging, doar was e oetaindelk ook dokter 

veur.  

En hai bedocht dat e gain tied meer haar om van 

wat din ook spiet te hebben, ook nait van zien 

levenswieze. En dat e mit zien leste oadem nog 

net ofschaid van zien vraauw nemen kon, dij t 

veur heur ogen gebeuren zaag en vanzulf 

haildaal overstuur was. En dat t persies drij uur 

was, want hai heurde torenklok sloagen. Mor wat 

e óók nog net besefte was dat e gain laank en 

laankwieleg leven meer hebben zol en ook gain 

kort en enerverend leven.  

Kat was ook noar beneden smakt en runde ver-

schrikt te thoes ien. Mekaaierde hom niks. 

 

Bé Kuipers 

 

 

 

 

Kwieke hoesvraauw 

 

n Kwieke hoesvraauw oet Renesse 

wol aibels groag op fiets noar Pesse 

d'Eerste zeuven kilometer zat de voart der nog flink ien 

Mor doarnoa kreeg ze zoadelpien 

Dou was t gaauw over mit heur interesse 

 

Joop Klompien 

Vekansielaifde 

 

 

 

 

 
 

Vraidag 

      

”Ik wol wel n poar doage kamperen. Gaaist mit?”, 

vruig mien beste kammeroad Harry. Ik hufde nait 

laank noa te dinken, om ik was ja wel tou aan der 

even oet wezen. k Was net n poar moand zaik 

west en nó weer n luk beetje op bainen. Autorie-

den kon ik nog nait, dat mos ik nog eerst weer 

goud oefen. Dus vekansie haar ik nog nait re-

geld. “Joa, hur, ik bin dien man”, zee ik. 

n Raaize van Grunnen noar de Noordzeekuste is 

toch al gaauw vaaier uur rieden. Dus dou wie de 

camping opreden wazzen wie bekòf. En dou 

kwam de domper: vol! Joa, wat wil je, op vrai-

dagnoamiddag in juni. Mor Harry luit zok nait oet 

t veld sloagen. Wie haren mor n lutje tente, zee 

e, en wazzen tevree mit n hail lutje plekkie. De 

campingaigender gaf ons n kans: as wie nog n 

stee vinden konden, din was t hom best.  

t Was n beste tied zuiken, om alles was inder-

doad volzet mit tenten en caravans. Dou zagen 

wie, tuzzen twij grode bungalowtenten, twij fiet-

sen stoan. As wie dij aan zied zetten zollen, zol 

ons tentje der net stoan kinnen. n Haalf uur loater 

was t regeld: fietsen wazzen netjes aan kaante 

zet en tente ston. Wie konden omgeven verken-

nen. 

Dou wie zo tegen zeuven uur terogge kwammen, 

zagen wie veur ons tente n stoule stoan mit n 

jonkje van n joar of vieve derop. t Kereltje ging 

bienoa hailendal schoel achter n grote gitaar  

doar e op pingelde. “Moi”, zee ik, zunder aarge 

dat ik in Holland was. “Moi”, zee t jonkje. En dat 

was vrumd, mor ook wel oareg netuurlek. Hai 

kwam wis ook oet Grunnen! 

Dou kwam der n vraauw tot tente oet, dij noast 

onzent ston. Zai keek nait aal te vrundelk. “Habt 

ihr unsere Räder da hingestellt?”, vruig zai. n 

Duutse dus. Wie keken heur schuldbewust aan 

en nikkopten. Dou legden wie oet dat wie dit net 

n schier stee vonden veur ons tente. En zai legde 

oet dat zai hier was mit n vrundin, doar de aan-
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der tente van was. Doarom haren zai heur fietsen 

der tuzzenin zet. Mor ja, t was ja nait aans. Zai 

gaf ons n haand. “Rosette”, zee ze. En t jonkje 

was heur zeuntje Ralf. De vrundin kwam tou heur 

tente oet. Ook dij keek stoens, mor noadat  

Rosette verteld haar hou of t zo kommen was 

stelde ook zai zuk veur: “Rosette.” Hè, ook Ro-

sette? Joa, zai haren touvalleg dezulfde noam. 

Wie keken n kander aan. Haren ze ons veur t 

zootje, of was t werkelk woar? Mor ja, wie moz-

zen t ja wel leuven. 

En t bleek woar te wezen, zai nuimden nkander 

telkenmoal bie dij noam. Dat kinnen je nait uren 

achter nkander volholden. Der bleken nog twij 

kinder te wezen, n zuske van Ralf en dij aander 

Rosette haar ook n zeuntje. Mor dij baaide kinder 

wazzen klaainer, dij konden nog mor net lopen. 

Dou kinder op berre lagen wer t recht gezelleg. 

De aine Rosette speulde op heur gitaar, de ander 

zat derbie en rookte n sigaretje. Zo kwam t dat 

wie heur de noamen “Rosette Gitarre” en 

“Rosette Zigarette” gaven. Zo konden wie dij 

baaiden oet nkander holden. t Wer duuster. Ro-

sette Zigarette zöchde heur tente op, en ook Har-

ry was slim mui. “Goa din toch ook lekker op bèr-

re”, zee ik. En dat dee e. 

En dou wazzen Rosette Gitarre en ik allenneg. 

 

 

Zotterdag 

 

Wie maarkten dat der overainkomsten wazzen. Ik 

was schaaiden en ook heur laifde veur heur man 

was oflopen. Doarom ook was zai hier op vekan-

sie mit heur vrundin. As n soort van bedenktied. 

Zai wol aigenliek schaaiden, mor in Duutslaand 

gaf dat grode problemen. Zai wol waiten hou of ik 

dat doan haar. Ik vertelde heur over hou goud 

wie dat regeld haren, zunder heibel, in goud over-

leg. Kinder haren der aigenliek gain last van had, 

t was aal trankiel verlopen. En dat was ja ook 

veur de kinder t beste. Rosette wol dat ook geern 

zo regeln, mor ja, mit heur man was t nait zo 

makkelk. Dij wol gain kaante op. Wat zol ik heur 

aanroaden, vruig ze. Tja, doar haar ik zo gain 

antwoord op. t Beste was dat zai gewoon heur 

haart volgen zol. Gewoon doun wat zai docht dat 

t beste was, din zol t wel goud kommen. t Was al 

wied noa middernacht dou wie elk ons aigen ten-

te opzöchden. Wie haren allenneg mor proat, 

wieder niks. Mor t gaf mie n hail vrumd gevuil.  

t Leek op vlinders in t lief ... 

 

Volgende dag gongen Harry en ik noar Amster-

dam. Dat haren wie ja al ofsproken dou wie gus-

ter bie ons tentje zatten. Mor aigenlieks haar ik 

der nait veul zin in. Ik wol mor ain ding: dicht bie 

Rosette wezen. Dou wie op n terrasje zatten te-

genover de Woag op Nijmaark, zee ik dat tegen 

Harry. “k Haar t wel docht”, zee e mit n lag, 

“Doarom bin ik gusteroavend zo vroug in tente 

goan. Is der dou nog wat gebeurd?” Ik stukde 

hom oet, dat dat nait zo makkelk was, je motten 

aaltied veurzichteg wezen. Nait te haard van 

stoapel lopen, niks overdrieven. Boetendes wos 

ik ja nait hou of Rosette derover docht. Ik haar 

last van vlinders, mor of zai dat ook haar? 

Dou wie terogge kwammen op camping, t luip 

tegen zes uur, wazzen de wichter der al. Ze waz-

zen bezeg mit n barbecue veur te beraaiden. En 

ze gongen der van oet dat wie miteten zollen. 

Doar haren wie wel oren noar. Makkelk, nait ko-

ken en toch lekker bikseln. t Wer gezelleg. Wie 

vertelden wat over Amsterdam, zai wazzen mit 

de kinder noar t strand west. Rosette Gitarre, 

mien Rosette dus, vruig geliek of wie mörgen mit 

heur mit deden, as zai noar t strand gongen. Ik 

keek Harry aan, wie zollen in de omgeven rieden 

goan. Hai lachde en ruip: “Natuurlek, dat is ja 

hartstikke leuk!”  

Kinder werren op bèrre brocht. Ik vruig Harry of e 

t echt zo leuk von. Hai nikkopde, zee dat e der 

recht zin in haar. “Mor wie zollen ja mit auto aan t 

rieden goan?” zee ik. “Och, man, doar is t ja 

veuls te waarm veur”, zee e, “Lekker in t zaand 

liggen, lekker zwemmen, wat wil je nog meer”. Ik 

wos dat e t mainde, mor ik wos ook dat e t veur 

mie dee. Wat n kammeroad! 

Wichter kwammen weer bie ons zitten. Rosette 

haar heur gitaar der bie pakt. En n dikke map mit 

teksten. Rosette begunde te zingen. t Wazzen 

bekende songs, je konden ze zo mitzingen. Dou 

kwammen der twij jongelu op ons oflopen. Zai 

zeden dat der even wieder op camping n kamp-

vuur mokt was, en dat t mooi wezen zol as wie 

doar bie kwammen. Ik haar der aigenliek nait veul 

zin aan, wol laiver soamen mit Rosette wezen, 

mor de aandern stonden geliek op, en dus gong 

ik mor mit. Rosette Zigarette nam veur aal 

wizzeghaid ook mor n flezze wien en wat gloazen 

mit. t Was wel hartstikke gezelleg, en de groep 

wer aal groter. t Was aigenliek n groot interna-



 15 

tionoal feest,mit Hollanders, Duutsen, Engelsen 

en n poar verdwoaldeTsjechen. Op n gegeven 

ogenblik kwam der n dikke Duutser aanzetten, dij 

mit de neudege bombarie zee, dat e geern 

sloapen wol. Hai haar geliek, t was ook ja al te-

gen middernacht. Zo kwam der n inde aan t 

feest. Wie zöchden ons tenten op. Mit Rosette 

was t nog even niks worden ... 

 

Zundag 

 

Bepakt en bezakt luiten wie ons dele op t strand. 

t Was nog mor tien uur, mor t was al oareg 

waarm. t Zwait ston mie al op kop, mor ik haar 

din ook noast mien rugzak, parresol en n tazze 

mit speulgoud van de kinder droagen doan. Wie 

spraaiden ons handdouken oet en gongen zitten. 

Eerst even oetrusten. Rosette haar heur hand-

douk krekt noast mienent legd. Touval? Ik keek 

noar heur, mor zai was mit heur wichtje bezeg, 

haar gain tied veur mie. Even loater runde zai mit 

heur baaide kinder en t jonkje van de aander Ro-

sette richten wotter. “Zellen we ook mor?”, zee ik 

tegen Harry. Hai sprong op en runde veur mie 

aan noar de zee. Dou wie n haalf uur loater ons 

dele luiten op ons handdouk wazzen we oareg 

ofkould. Ik gong op rogge liggen en dee de ogen 

dichte. 

Sluip ik of was ik wakker? Ik woagde t nait de 

ogen open te doun. Dit was ja n hail biezunder 

gevuil. Zaachte vingers kriebelden over mien 

aarm. Dou sloten heur vingers zuk om mien 

haand. Ik wos dat ik wakker was, dat dit woar 

was. Ik wer der waarm van, en vuilde mie hail 

gelokkeg. Misschain zol t oflopen wezen as ik 

mien ogen open doun zol. Ik bleef dus liggen en 

dee of ik sluip. Ik heurde heur oademen, tevree 

zuchten. Ik keek veurzichteg n luk beetje oetzied. 

Zai lag op rogge, mit de ogen dichte, n glimlach 

om de mond. Wat n laif gezicht haar ze, en wat n 

schier liggoam. Stiltjes luit ik mien ogen van heur 

heufd tot heur vouten over heur lief goan. Zai 

dee heur ogen open en lachde mie tou. 

“Gehst mit?”, vruig ze en ston op. Ik wol net wat 

zeggen over heur kinder, mor dou zee Harry mit 

n nikkop noar de aander Rosette, dat zai wel op 

kinder letten zollen. Wie klommen duun op en 

even loater wazzen wie mit ons baaiden.  

Zai greep mien haand en doekde mie even aan.  

 

t Zaand was bloudhait. En ik ook. En nait allen-

neg van de zunne. Rosette haar mie mitnomen 

noar dizze duunpan, doar gain mins ons steuren 

kon. Zai haar mie dele trokken en nó laggen wie 

noast nander in t zaand. Zai haar de aarms om 

mie tou sloagen en smokde mie vureg. En nóg 

duurfde ik t nait leuven. Kon dit echt woar we-

zen? Kon zo'n mooie Duutse vraauw morzo ver-

laifd op mie wezen? Zai legde heur borsten op 

mien lief en sluig heur bain over mienent hin. 

Dou duurfde ik heur ook aanroaken. Ik streelde 

heur rogge, heur billen, heur bainen. Zai rolde 

weer van mie of en gong mit heur haand over 

mien borst dele. Veurzichteg dee zai mien zwem-

boksem oet, dee heur bikini òf. Dou schoof zai 

over mie hin. 

Aarms om nkander tou kwammen wie terogge op 

t strand. Laggend zagen Rosette en Harry ons 

aankommen. Wie luiten ons dele op de handdou-

ken. “Kovvie?”, vruig Harry. Wie aten ons brood-

jes, wie dronken kovvie, en loater n glaske wien. 

Wie speulden mit de kinder in t wotter, wie 

zwommen wat tegen de hoge golven in. En wie 

keken noar nkander, wie keken veural noar 

nkander. En as t aits kon smokten wie, doekden 

wie, streelden wie. Wie wazzen gelokkeg en blie-

de. Wie haren nkander vonden. t Was zo ge-

woon, zo normoal, de aandern vonden t logisch, 

huilden rekening mit ons gevuilens. 

 

Soavens gongen wie mit de kinder pankouk eten 

in n lutje restaurant en dou rusteg zitten bie de 

tente. Rosette en ik tegen nander aan, aarms om 

mekoar tou. Wie wazzen mui van dizze dag, en 

wollen aigenlieks allendeg mor sloapen. Mor t 

was de leste nacht, mörgen gongen wie weer 

noar Grunnen.  

“Gehst mit?”, vruig Rosette en gong richten heur 

tente. Even keek ik noar de baaide aandern, mor 

dij deden of der niks bezunders gebeurde. En dat 

was ja ook zo. Ik ston op, zee “Gute Nacht” en 

luip de Duutse tente in. 

 

Moandag 

 

Mit troanen in de ogen doekde Rosette mie aan. 

Zai wreef mie over mien rogge, streek mie deur 

mien hoar. “Ich ruf dich an”, zee ze mit n snok in 

heur stem. Zai stapde in heur auto. Zai zwaaide, 

de kinder zwaaiden en dou ree zai achter de 

aander Rosette aan camping òf. Vort was ze. t 

Ainegste wat ik van heur haar was de herinnern. 
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Gain adres, gain tillefoonnummer. Om heur man 

wos ja van niks, en mog t ook nait waiten. Ten-

minsten veurlopeg nait. Ik was haildal ofhankelk 

van wat Rosette doun zol. Zol zai mie bellen, mie 

schrieven? Zol ik heur ooit weer zain? Of was dit 

allendeg mor n vekansielaifde west?  

 

Op terugraaize noar hoes haar ik niks te vertel-

len. Ook Harry huil zok stil. Hai begreep woar ik 

mit bezeg was, woar ik aan dochde.  

Was dit n inde of was dit n begun? 

 

Jan Nomden 

Dit verhoal is ook opnomen in t boukje 

'Vekansieverhoalen van Stichting t Grunneger Bouk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeuventeg joar op fietse 
 

Wat mout je as mensk veul leren. Dat bedocht ik 

mie net, dou k even n zetje op d'hometrainer zat. 

Kroepen, lopen, fietsen ... 

Gedachten gingen trogge in de tied: Oorlog, vat-

teg-vievenvatteg. Ondanks dat t kopen dou be-

tuun was, kreeg k op mien viefde, zesde joar n 

lutje fietske van mien ollen. n Deurtrapper! Der 

zat ook gain rem op, as je stoppen wollen, den 

huil je d'baaide bainen gewoon stief! 

Hail trots laip ik in t begun mit fietse aan haand 

noar schoul, honderdviefteg meter wiederop. t 

Terraain achter d'schoule beston oet twij stokken 

van ongelieke hoogte. Direkt achter d'schoule 

was t ongeveer tachteg cm hoger as de rest. Ik 

zette mie schrap bie de schaaiden en lait mie den 

noar beneden rollen. Dat gaf nuver gang en mien 

baide lutje baintjes gingen vanzulfs mit in t ronne! 

Zo leerde ik evenwicht hollen en noa n moal of 

wat plat op de bek, kreeg k t ding oareg schier in 

de macht. Mooi man, mieters mooi! 

Dou k dat kon, stoof k al gaauw t haile plaain 

over. En vloog k over t laange bospad noast de 

schoul de Noatuurschoon in. Wat was k doar 

wies op! Op stroate fietsen gaf ook gain perble-

men. Auto's reden der hoast nait. En wat kon je 

doar haard! 

Op n dag stoof k vanòf t schoulplain d'stroate op 

en joug mit n bloudgang noar hoes. t Zel wel 

etenstied west wezen, vast? Ons dam haar aan 

baaide zieden n muurtje van zo'n datteg cm 

hoog. Haar voar zulf metseld. Joa, ons voar kon 

alles! Even te haard ree k van stroate dam op en 

vloog aan d'linkerzied tegen t doar opmetselde 

dail. Boven over t stuur op kop in d'sloot! Fietse 

boven op mie en d'kop vol kreuze! Bah! Mien 

taande, dij op veziede was, het zok sikkom dood 

lacht. Doar was k goud kwoad om. 

Bie t older worden wuiren de fietsen aal groter. k 

Was in dij tied n echt lutje bunzeltje! Aal meer 

oetperbaarn wat kon H Zo haar k fietse van n 

oomke stiekom pakt en zat k mit mien linkerbain 

deur t frame te stampen dat t n lust was! 

Op mien 12e mit n kammeroad noar Dieverbrug, 

woaras wie aaid welkom wazzen bie 

Freerk en Hillechien Jonkers. Mien voar het doar 

in d'oorlogsjoaren onderdak had, dou e deur de 

Movven aansteld was as putjegroaver. Voak ble-

ven wie doar zo'n drij weke en vraten d'lu alle 

proemen van d'bomen! 

Dou k verkeerntjederij kreeg, en wie mit ons baai-

de in n lutje tentje kampeerden, was t meer lopen 

as fietsen, mor dou we traauwd wazzen en t lutje 

goud der bie kwam, wuir t fietsen ook weer popu-

lair. Lutje jong, ons twijde, leerde op de camping t 

fietsen van zien zuske. k Zai t nog zo veur mie! 

Prachteg! 

En de vaardoagse in Drenthe. Wat n gezelleg-

haid! Tuurlek! Dat was loater! Hevve ook joaren 

doan. 

Mien kammeroad, n geinponum eerste klas, stap-

de doar n moal op n wildvrumde kerel 

òf en vruig: 'Hou ist?' 

'Moet ik u kennen? Ik zie het niet, wie bent u?' 

'Nou moust ais heuren Annie ... bin k zo old wor-

den? Hai zucht t al nait meer!' 

En tegen de man in kwestie: 'Dust ook mit aan de 

vaardoagse?' 
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'Ja, maar wie bent u?' 

'Bedenk die mor ais goud! Komst der ain dizze 

doagen vast wel achter!' 

En vot was e! 

'Konst dij man?', wol zien Annie waiten. 

'Nee, mor k heb hom wel an t denken zet!', zee e 

mit grode grijns op zien smoel. 

Ale aander drij doage kwam d'kerel bie ons om te 

polsen wel of hai was. Zien vraauw von t slim 

flaauw en wol, dat hai vertelde, dat t n grapke 

was. Mor Kees haar der meer lol aan om hom dat 

te onthollen! 

De vieventwintegste vaardoagse ligt mie ook nog 

vris in t geheugen. Trix en Claus reden dou mit! 

Wie zaten op n gegeven moment achter n boe-

renwoagen mit aal witte fietsen der op! 'Wat stelt 

dat nou veur?', zee k tegen moeke. Domme vro-

ag, zai wos dat ook ja nait! 

Bleek dat baaide aanwezeg wazzen noar aanlaai-

den van t jubileum! De fietsen op de woagen waz-

zen veur heur en heur gevolg ... reservefietsen. 

Claus wuir onderwegens oetdoagd deur Jannes 

van der Wal veur n potje dammen. Noa drij zetten 

zette Jannes hom al mat! 

 

As Drentenoar in Grunnen, hebben de bozzen 

mie aaid slim aantrokken. Veuraal in Drenthe! De 

natuur, de rust H nou ja ... en veuraal t fietsen mit 

ons baaide deur de bozzen en de haide. Gain dik-

ke poesten wind, zo as in t Grunneger laand mit 

de wiedse vergezichten! Nee, as t aits kon: Dren-

the! 

Nou wie older worden en elk n Harley Trapson mit 

ondersteunen hebben, komt Grunnen meer in! t 

Gedou mit t fietsenrik achter op de knobbel en dij 

ekstroa autoritten lokt nait meer zo. En k mout 

zeggen, dat Oost-Grunnen der n stuk mooier op 

worren is! n Rondje Oldambtmeer – al gaauw 25 

kilometer – is ook prachteg op bepoalde tieden. 

Ja, nait t haile joar ... sums heb je noa t waarm 

eten gain zin om ook nog n moaltiedje muggen te 

versnoapern! 

Mor wel meer rust onder t fietsen! Lest op n rond-

je Hondshalstermeer kwamve van 

Scheemde noar Nijwol – over t padje langs t 

Zieldaip – mor vaar tegenliggers tegen. Dat heb je 

nait in de bossen in Drenthe. Doar binnen de poa-

den n hail stok braider! 

Mien zwoager oet t westen, oareg optimistisch, 

maik tiedens alweer n Drentse 

vaardoagse ais de opmaarken: 'Joh, wat is het 

hier toch prachtig fietsen! Wat mooie 

brede paden, je kunt er met de auto wel over! En 

je voelt hier niets! Geen wind, 

geen regen ...' 

'Nee', zee ik, n beetje sarcastisch. 'Veuraal nait 

op zo n zunnege dag as vandoage!' 

An dij opmaarken wordt e nog voak n moal herin-

nerd. 

Zo as zegd, vinden wie t in Oost Grunnen nou 

ook wel schier. Al haren wie veurege weke in 

Wedde nog wel even de pest in. Doar haar n ze 

op stroate schreven, dat je 30 mozzen. Ons op-

vouden gebood ons dij regel op te volgen. Stoand 

op de pedoalen konve t mor net hoalen! d'Onder-

steunen van ons Harley Trapson schaait bie 25 

oet, aans vaal je onder de kategorie snorfietsen 

en den mout je n helm droagen. De leste 5 kilo-

meter wazzen doardeur aarg zwoar en wie haren 

aan elke hoar zowat n zwaitdruppel! 'Hou kinnen 

zai joe dat nou aan doun!', raip moeke en sprong 

noa de hoalde limiet onmiddelk van t fietse veur n 

kovviepauze! Op n bankje tegen de bozzen was t 

goud biekommen. 

'Goavve weer?', vroug ze noa n ketaartje en wie 

schoven d'kont weer op t zoadel. 

'Verrek', raip ze even loater. Nou mouten wie 

zesteg!' En weer stampten wie ons t zwait op pok-

kel! Postend en zwaitend zatve wat loater alweer 

op n bankje. 'Dat is ja nait te doun, wel bedenkt 

nou zowat?' 

'Oldjes pesten, aans niks', was mien antwoord. 

'Mor steur die nait! As ze ons bekeuren willen, 

kinnen wie bewiezen dat wie de snelhaid 

wel reden H Doe hast datteg en ik ook!' 

'Zo ist mor net! Zellen wie nog even bie d'hoaven 

kieken, hou drok of t is mit de boten van Pieter 

Dekker?'  

Zo zegd, zo doan... n Gevulde kouke en wat ener-

giedraank deden de rest. In ain ruk trogge noar 

Scheemde. 

'Wat binnen wie riek, datve dit nog doun kinnen 

he?', zee ze bie thoeskomst! 

'Joa', zee ik. 'En dat noa zo'n zeuventeg joar!' 

 

Klaas van Zonneveld 
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 Verre familie ien Duutsland 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mien bruier Bernard en zien vraauw Lieneke zol-

len mit heur aigen bootje ook ien t Duutse Pa-

penburg aankommen. Ien 'Passantenhaven', zo 

as hoaven op zien Nederlandse woaterkoart ver-

meld ston. 

Ik logeerde ien Papenburg bie Sini Schlömer en 

heur man Erwin. De dunderdagoavend veur aan-

komst van Bernard en Lieneke ging ik soam mit 

Sini en Erwin alvast op zuik noar 

'Passantenhaven'. 'Passantenhaven'? Doar haar 

ien Papenburg nog nooit ain, alderdeegs hoaven-

meester nait, van heurd. 

 

Vrijdagsmörgens belde Erwin noar hoavenmees-

ter: “Willen ie mie bitte aanroupen, as der n Ne-

derlands bootje veur de sluzen te liggen komt?” 

Smirregs, hoavenmeester aan lien: “Ik geloof dat 

e aankommen is, mor schipper wait nait wat of e 

wil, hai lopt waal op en deel en kikt aaldeur mor 

wat ien t rond.” 

Ik nam telefoon over: “Hou zigt schipper der 

oet?” 

“Wacht even, verrekieker mot ter weer bie. Joa! n 

Man mit nait veul hoar.” 

“Dat zeggen ie hail orreg.” 

Ik toetste t nummer ien van Bernards mobieltje. 

Lieneke nam op. 

Ik vroug heur: “Wat doun ie doar toch bie dij slu-

zen? Bernard lopt waal aal mor op en deel ja. Ie 

monnen even wachten, din komt ter n groot schip 

en doar kinnen ie achteraan!” 

“Hou waistoe dat wie hier bie de sluzen binnen?” 

“Hier ien Papenburg holden ze alles en elkenain 

ien de goaten!” 

“Ik snap ter niks van, ik geef die aan Bernard.” 

“Hallo Bernard, hier Sintroale Kommandopost 

Papenburg. Wie volgen joe op radar.” 

“Echt woar?” 

“Nee, geintje, mor wie hebben hailtied wel telefo-

nisch ketakt mit hoavenmeester.” 

“O, dóárom wis e mien noam! Dou ik zien sluus-

post binnenstapte, sprak e mie aan mit: 'Herr 

Schlömer! Herzlich Willkommen in Papenburg!' Ik 

begreep ter niks van. Hou kon e mien noam nou 

waiten? Wat n verrekte boudel, ja!” 

 

Nait wied van Papenburg ligt Herbrum. Doar is 

de grondlegger van de Grunneger Sleumer-tak 

ien 1798 geboren: Rudolph Schlömer. Oet tied 

kommen ien Oethoezen ien 1869. Op t stee, doar 

Rudolph woond het, woont nou nog n Bernhard 

Schlömer. 

Sini’s bruier Engelbert Schlömer, oet Papenburg, 

brocht Bernard, Lieneke en mie der hin. Ik belde 

aan, deur wer opend. 

Bernard gaf man n haand en stelde hom veur: 

“Bernard Sleumer.” 

“Joa, ook Bernhard Schlömer.' Elkenain lachte 

hom te buus oet. 

 

Ien olle kerk van t noaburege Aschendorf is bet-

overgrootvoader Rudolph deupt. Dij kerk kins 

bekieken. Olle doopvont is der nog. 

 

Ien t noaburege Tunxdorf kins nog hailtied 'Hof 

Schlömer' opzuiken: stee, doar Rudolphs olheer 

Hermann ien 18e aiw nog woond het. Doar woon-

de tot veur n poar joar heer nog n Maria Schlö-

mer. Boeren blieven as t kin bie honk. 

Bie Tunxdorf is n alderorregst leutje campinkje. 

Stilte, rust, bos, haaide en vennen, wat wil n 

mensk nog meer. 

 

Jan Sleumer 
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Woarom, woartou? 
 

“Woarom H? Doarom ...!”, wordt der 

smangs zegd. Veuls te voak komt t of-

schaaid onverwacht en overvaalt joe as n 

daif in nacht. Op n haile bult vraogen blift t 

antwoord oet. Lu zeggen makkelk: “Dat 

heurt bie t leven.” 

 

t Was zien tied meschain, mor dat is swoar 

te begriepen. Was meschain noar mens 

rekend veuls te jong. Dij Grode Boas doar-

boven docht der schienboar anders over en 

Zien wil is wet. t 'Woarom en Woartou' zit in 

ons verweven!      

 

Op grode vroage 'Woarom?' 

wordt t antwoord nooit geven. 

Bie vroagen over dood en leven 

is der gain: 'Doarom' 

 

t Leven is  

droagen, t leven is goan. 

t Leven is bestoan, zunder veul vroagen. 

t Woarom wordt: ”Mor laive God, 

woartou din doch dit löt?” 

 

Roel Sanders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waskniepers 
 

Der waren ains drij waskniepers, dij mit mekoar 

op n boerenhek zaten. t Was n prachtege dag, de 

zun luit vergees heur waarme stroalen over t 

prachtege landschop goan.  

t Boerenhek ston aan de raand van n gruine 

waaide. In de sloot kwoakten de kikkers, in de 

zun vlogen de vogels en t landschop, zo ver as je 

kieken konnen, t zag der prachteg uut. Allereerst 

zag je de vetwaaide, t waggelnde korenveld, de 

eerappels dij gruiden, vergees, mit heur gruine 

bloadjes noar de zunne.  

In de wiedte zagen zai n spul met appel-, pere-, 

proeme-, en kaarzeboomen en alles gruide en 

bluide vergees onder dij prachtege, vergees 

schienende zunne. 

De drij waskniepers keuvelden soam en genotter-

den van mekoar, van de zun, de kontrainen en ze 

bedochten bliede dat alles vergees was: t Genot-

tern van de zun, mekoars gezelschop en romp-

slomps ontdekken ze in de verre waaide, prachte-

ge peerden, hoornvij en schoapen.  

Op t boerenspul, verscholen achter de bomen, 

heurden ze de kippen, ganzen en t rustege 

blavven van n hond. En alles was vergees! 

 

Wordt vervolgd H  

 

Jil Wildenga 
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Vannacht 

 

was t weer dij dunderdag 

soavends loat, routkold 

Ubbo Emmiusstroat in Stad. 

 

n Vraauw zit op stoep 

verschoel, in schemerg licht van schoamte 

n doeknekte zummerjas. 

t stuk kerton 

‘Help, ik bin dakloos’ 

daipliggende ogen 

n opholden haand, dij wacht. 

 

Ik steek over, loop gaauw veurbie 

mien blik onìndeg wiedvot richt. 

 

Heur gezicht, dat eefkes noar mie lacht. 

 

Jan de Jong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oet t Grunneger Toal Spulbouk 

 

Video op internet mit seks van Paris Hilton 

Is t Letien nou haildaal dood? Nee hur! Mor sums 

is t stoer om ien t Letien over nijmoodse zoaken 

te schrieven. t Is bevubbeld nait zo dat dij ol Ro-

meinen niks van haisterge seks wizzen. Ze haren 

ja heur Bacchanalia. Mor omdat video technolo-

gie nog komen mos, haren ze ook gain oetdruk-

ken veur "sex tape." Doarom kin t schrieven ien t 

Letien over de video van Paris Hilton heur seks-

oepke difficillimum wezen. Ien t stukje op Vicipa-

edia Latina (Letiense Wikipedia) wordt juvver 

Hiltons beroemde Web video beschreven as  

pellicula in interrete vulgate de coitu Paridis. 

 

“Paris Hilton est heres dives, nata Novi Eboraci, 

1981, cui proavus erat Conradus Hilton, conditor 

deversoriorum Hiltonensium. Hilton est cantatrix, 

sicut mima in televisione, necnon et ostentatrix 

vestium. Anno 2003 magna fama orta est Paridi 

Hilton propter pelliculam in interrete vulgatam de 

coitu Paridis cum Ricardo Salomon amico habito. 

Anno 2007 viginti tres dies in carcere egit, quod 

autocinetum duxerat sine charta permissionis.” 

Ien t Grunnegers: 

Paris Hilton is as aarfgenoam van n riek man, 

geboren ien New York, 1981, doar heur over-

grootvoader Conrad Hilton oprichter van Hilton-

haarbaargen waas. Hilton is nait allain zangeres, 

mor ook actrice op tillevisie en klaaiermodel. In 

2003 kreeg Paris Hilton veul bekendhaid vanwe-

ge n video op internet over sex mit heur vrund 

Rick Solomon. Ien t joar 2007 zat ze drijentwin-

teg doagen ien gevangenis, omdat ze n auto be-

stuurde zunder riebewies. 

 

Is n ol Romein om Leerms kommen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnegers dij toch ien Rome bennen, monnen 

even noar Zoel van Marcus Aurelius zuiken.  
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Doar staait n ofbeelden op van n Germoans 

'ding'. Dat Germoanse woord komt tussen 901-

1000 veur ien de betaikenis van  ‘rechtszoak’.  

 

Ien Germoanse tied waas n ding n volksvergoa-

dern dij as rechtbaank fungeerde). 

Vergl. noam van t Noorse parlement Folketing. 

'Leermster Stain', dij meschain te moaken haar 

mit toaken van rechters, dij verantwoordelk wa-

ren veur t onderhold van wegen, sloten en woa-

terreservoirs is ien 1974 ploatst. t Is n 

zwaarfstain oet Rolde. 

 

 

Dingsloot en Dingstain 

Oet 'Geschiedenis van Uithuizen', 

deur historicus A. Bolt: 

 

“De rechtspraak in de middeleeu-

wen vond in de open lucht plaats. 

In de rechtstoel Uithuizen/ Uithui-

zermeeden kwam de Ding of 

Dink, d.i. de vergadering van 

rechtsgenoten, aan de grens van beide karspels 

(kerkdörp) bijeen om de eed af te leggen. Hier 

lag een ven of weide met een sloot, waarvan in 

1387 sprake is: 'Quam vulgus apella Dingslaet, in 

una pasqua, que dicitur Aesterfenne', d.w.z. 'door 

het volk Dingsloot genoemd, in een weide, Oos-

terven genaamd'. Op Hemelvaartsdag van elk 

jaar legde de nieuwe redger, na het luiden van 

de klokken, de eed af.” 

 

Leerms is ain van hoogste wierdedörpen van 

pervinzie, ontstoan op n kwelderwaal aan de Fi-

velboezem. Der wordt aannomen dat t ontstoan 

is aan t begun van joartellen. Het n ol Romein n 

ding ien Leerms zain en ofbeeld op dij zoel ien 

Rome?  

 

 

“A.D. 2005 Bij de dingvonder over de dingsloot // werd 

tussen ca. 1300 – 1700 de rechter van Uithuizen – 

Uithuizermeeden // jaarlijks op Hemelvaartsdag // in 

zijn ambt bevestigd. Het recht ging rond over 20 edele 

heerden // verdeeld over vier klauwen (= klucht, dail 

van n dörp).” 

 

 

Toalspultje 

 

Griekse dichter Palladas (4e aiw): 

Waas ains n grammoaticus 

Dij zien dochter kreeg geliektiedeg 

Drij kiender 

Ain mannelk, ain vraauwelk en ain onziedeg. 

 

n Grammoaticus op t staarfber 

Fraanse grammoaticus Dominique Bouhours be-

wees op zien staarfber dat n grammoaticus nooit 

doan waark het. 

Tegen lu dij om hom tou stonnen fluusterde hai: 

"Je vais ... ou je suis en train de ... mourir. Les 

deux formules sont correctes." 

(Ik stoa op t punt om oet tied te kommen, of oet 

tied te roaken; baaide oetdrukkens bennen 

goud). 

 

"Homo, homo, tu hic?" 

Twij vraauwlu kommen nkander tegen ien Hee-

restroat ien Stad. 

Zegt d’aine: "Kerel, kerel, doe hier?!" Zegt d’aan-

der: "Joa man." 

Dat hemmen Grunneger gymnasiasten zo ien t 

Letien vertoald: Duae feminae se obviam veniunt 

in Via Dominorum in Urbe. 

Dicit una: "Homo, homo, tu hic?" 

Altera dicit: "Sic est, vir." 

 

 

Jan Sleumer 
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Droadproat 
n Facebook-interview mit Krödde 

 
t Duo Krödde was in 2013 n verrazzen in de 
Grunneger meziek. Rients Faber (Stad, 1974) en 
Bart Corporaal (Franeker, 1976) brochten in jan-
newoarie van dat joar heur eerste laid 'Duuster' 
uut op YouTube. t Wuir vot oppikt deur lokoale en 
regionoale radiozenders. Dizze gaauwachtege 
deurbroak gaf aanzet tot t opnemen van n hail 
album. n Plougje meziekanten wuir bie nander 
gadderd en nog veur t ènde van t joar kwam 
'Waterlijn' uut. Op oljoarsdag bleek dat 'Duuster' 
in Alle 50 Goud op nummer 30 binnenkommen is. 
Nou is der n nije single, 'Zunneschien'. Tied veur 
n proatje mit de manlu van Krödde. 
 
Bert Wijnholds 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rients en Bart, k schreef net dat je vleden joar de 
verrazzen in de Grunneger meziek waren. Vuilt 
dat veur joe ook zo? 

“Wie binnen zeker verrast deur t succes! Dou we 
begonnen, haar we nooit docht dat ons meziek 
draaid worden zel op Radio Noord en mit n note-
ren in de Noord 9 kommen zel. Wie hebben juust 
dou we begonnen zegd tegen nkander: 'Wie go-
an nou ais meziek moaken zunder concessies en 
t moakt nait oet wat aander lu der van vinden. 
Wie goan veur de meziek dij wie zulf moaken wil-
len'. Geweldeg dat t din oppikt wordt!” 
 
Haar je al plannen veur n hail album toun t laid 
'Duuster' uutkwam?  
“Ondanks dat we in n körte tied veul nummers 
schreven hebben, woaronder 'Duuster', haren we 
nait direct t plan om n haile CD te moaken. 
'Duuster' sprong der as nummer bovenoet en we 
besloten dat nummer via de social media oet te 
brengen. De clip hebben we doudestieds in n 
uurtje schoten. Dou 'Duuster' aal voaker draaid 
wer en beluusterd op YouTube, kregen we van 
volgers op FaceBook de vroag of der n haile CD 
kommen kon. In tied was ons repertoire flink 
gruid en hebben we n selectie gemaakt van 11 

nummers en de CD 'Waterlijn' in aigen beheer 
opnomen en oetbrocht.” 
 
Was 'Waterlijn' ook votdoadlek zo'n sukses? 
“Tja, wat is succes. De CD is goud ontvongen. n 
Enkeling von hom wat zwoar, mor wieder was 
elkenain enthousiast. 'n echte luusterploat', kre-
gen we voak weerom. En dat is t ook. t Is gain 
feestmeziek, mor nummers woarst goud noar 
luustern moust. Op de Radio binnen benoam de 
Grunnegstoalege nummers draaid deur de noor-
delke regionoale omroupen. Maar t nummer 
'Duuster' is toch met kop en scholders t maist 
bekìnde nummer van de ploat. Van de ploat heb-
ben we ook de titelsong 'Waterlijn' oetbrocht. t 
Grappege is dat we juust van dat nummer doch-
ten dat t meer draaid worden zel op de radio, om-
reden dat t makkelk in t geheur ligt. Nait dus! 
Meschain wel omreden dat t n Nederlandstoaleg 
nummer is? Zo zai je mor weer dat der gain paail 
op te trekken vaalt en dat moakt t aalmoal zo 
leuk.” 
 

Joe nuimen joezulf Krödde, hou bin je op dij 
noam kommen? 
“Hail ainvoudig. Wie wonen baaident in t dörp 
Ten Post. Aan d'aander kaant van de N360 ligt t 
buurtschop Kröddeburen. Bart zien keuken kiekt 
oet op t kombord mit dij noam, dus dou we tie-
dens n biertje op zuik waren noar n noam, keken 
we noar buiten en wer t Krödde.” 
 
t Plantje mit de noam 'krödde' wordt voak zain as 
onkruud ... 

“Klopt. Krödde betaikent onkruud.” 
 

Hou kinve joen meziek omschrieven, wat is type-
rend veur Krödde? 
“n Recensent beschreef ons meziek as poëzie-
pop. Dat vonden wie wel trevvend vonden. De 
teksten binnen veur ons belangrek. Wieder speult 
in de muziek de piano n dominante rol. Voak het 
de gitaar dij rol, mor de melodische piano is toch 
n beetje ons handelsmaark. Ook nou we oetgruid 
binnen tot n volledege band, holden we vast aan 
n laaidende piano. t Effect hiervan is dat ons gita-
rist Jorgen zuk haldaal oetleven kin mit loopjes 
en zo n vrije rol het. Ons meziek is wieder gain 
feestmeziek. t binnen veuraal rustege luisterlaid-
jes.” 
 
Joe moaken laidjes in t Nederlands en in t Grun-
negers, het dat n bewuste keuze west? 
“Zo as zegd, hebben wie bie de start van Krödde 
tegen nkander zegd: we moaken de meziek die 
we willen. t Gevolg hiervan is dat we d'aine keer 
n Grunnegs nummer schrieven en din weer n Ne-
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derlands nummer. Sommege lu vonden dat wie n 
keuze moaken mozzen, mor doar hebben we dus 
bewust nait veur kozen. Wie moaken de meziek 
dij we groag moaken willen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Joe binnen baaident nait opgruid mit de Grunne-
ger toal? 
“Dat klopt. Bart is van oorsprong n Vrais. Rients 
is wel opgruid in Grunnen. Rients is den ook de-
gene van ons baaident dij de Grunneger teksten 
schrieft of teksten van Bart vertoalt in t Grunnegs, 
zo as bie 'Zunneschien'.” 
 
Is t schrieven in t Grunnegers den ook stoer? 
“Rients is n omgeven opgruid woar Grunnegs 
proat wer, dus hai is vertraauwd mit t klankbeeld 
van de toal, mor actief proaten dut hai t nait. Toch 
kaizen we ook t Grunnegs as toal veur ons me-
ziek. t Geft n extra mystiek aan ons sferische me-
ziek. Lu mainen voak dat Grunnegs n raauwe 
toal is. Wie hebben ontdekt dat de toal veul ron-
der en sferisch is as docht. Moar t zingen in t 
Grunnegs is dus wel n oetdoagen, omreden dat 
wie de toal nait van origine beheersen.” 
 

Zingen in de Grunneger toal liekt n oardege op-
gang te hebben onder artiesten dij der nait mit 
groot worden binnen. Hou zel dat kommen? 
“t Liekt inderdoad n trend te wezen. Henk Scholte 
van RTV Noord sprak lest al van n Grunnegse 
lente. Wie waren der ons in elks geval nait van 
bewust dou wie de keuze moakten om ook in t 
Gronings te goan zingen. Meschain is der nou 
meer roemte veur niet-Grunnegers om in t Grun-
negs te zingen. t Wordt deur t pebliek meer ak-
septeerd en deur ale nije digitoale platförms is de 
drumpel hail leeg worden veur meziekanten om 
de meziek te moaken en te prezenteren aan n 
braid pebliek. Doar plukken we nou de vruchten 
van.” 
 
Woarin vinden joe inspiroatsie veur t schrieven 
van teksten? 
Dat verschilt per nummer, moar wie hoalen de 
mainste inspiroatsie oet ons directe leefomge-

ving, dingen dij wie zulf mitmoaken of zain. 
 
Wel binnen joen meziekoale helden of grode 
veurbeelden? En heurve doar wat van weer in 
Krödde? 

“Wie hebben n braide smoak. Rients is fan van 
Bruce Springsteen, Bart holdt van Ramses Shaf-
fy tot Radiohead. Moar jazz, klassiek en metal 
draait hai ook. De rest van de band holdt van 
Queen tot Jimmy Hendrix. Heurst dit brede palet 
nait 1 op 1 weerom in ons meziek. De rode droad 
is wel dat we van meziek holden mit n mooie me-
lodie en teksten mit wat daipgang.” 
 
En wel vind je goud in de Grunneger meziek? 
“Rients gaait veur Edwin Jongedijk. Bart veur 
Törf en de serieuze nummers van Erwin de Vries. 
t Is gain Grunnegs, moar Daniël Lohues is qua 
streektoal wel de absolute bom. Dat is meziekoal 
aarg genioal aalmoal.” 
 
Joen single 'Zunneschien' staait nou hoog in de 
Noord 9, wordt t de Grunneger zummerhit van dit 
joar? 
“Dat hebben wie nait veur t zeggen, mor dat zel 
noatuurlek fantastisch wezen. Wie binnen in elks 
geval ontzettend blied dat t nummer zo goud ont-
vongen is.” 
 
Kinve veur dit joar nog meer verwachten van 
Krödde? 
“We hebben aarg veul matrioal liggen. We willen 
rond de joarwizzeln n EP oetbrengen, mit doarop 
3 à 4 nummers. n Haile CD zellen we wel willen, 
mor kost zoveul tied, dat we eerst kaizen veur n 
EP.” 
 
Rients Faber en Bart Corporaal, daank veur diz-
ze Droadproat. t Leste woord is aan joe. 
“Meziek moaken is geweldeg. Krödde is gewoon 
t leukste meziekoale project dat we ooit had heb-
ben.” 
 
===================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'Waterlijn' 
Krödde 
€ 12,00 
Te koop bie http://www.kroddemuziek.nl/ 
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Krödde op Facebook: 
https://www.facebook.com/krodde.krodde 
 
Krödde op Twitter:  
https://www.twitter.com/KroddeCom 
 
Krödde op Soundcloud: 
https://www.soundcloud.com/kr-dde-muziek 

Krödde op YouTube: 
http://www.youtube.com/user/KroddeCom 


