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KREUZE nummer 6 
 
2e joargang – maai 2007  
 
redaksie: Jan Blaauw (tekst);  
 Henk de Weerd (opmoak) 
 
redaksie-adres:   Verl.Oosterweg 33 
        9804 RD  Noordhorn 
        0594-503095 
 

JanBlaauw@kreuzekeuze.nl 
henkdeweerd@kreuzekeuze.nl 

 
Vrij rond te sturen; nait zo mor wat overnemen zunder tou-
stemmen van schriefster/schriever! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Op de webstee www.kreuzekeuze.nl binnen 
ook de veurege òfleverns te vinden. 
Krieg je hom mor nait te pakken? 
Kin wezen dat  flash player nait installeerd is. 
Goa noar:   http://www.adobe.com/shockwave/
download/triggerpages_mmcom/flash.html 
en de computer regelt  t veur joe. 
 
 
Kreuze 7 komt oet begun juli 
Biedroagen kin j’opsturen tot  26 juni 
Wie binnen weer benijd ! 
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NIJS EN NIJTJES 

(Kreuze 6) 
 
Kees Visscher oet tied 
Zoaterdagmörgen 21 april was t eerste wat ik in t 
Dagblad onner ogen kreeg t bericht dat Kees 
Visscher oet tied kommen was, 77 joar old. Doar 
wor je dìn eerst even stil van. Vanzulfs wos je 
wel dat t nait zo geweldeg ging mit de “maestro” 
van onze streektoal, mor as t ènne der is, denk 
je doch weer: “Haar dij Dood nou nait nog n 
pooske wachten kind…” 
Mor joa, “de dood, dat he’je nait veur t zeggen”, 
je nemen t, zoas t komt, begrodelk, nait aans. 
Mooi dat e veur zien oet tied kommen nog de 
Wessel Gansfortpries kregen het, meer as ver-
daind. As k mien kop wat schaif hol, zai’k n rieg-
je titels stoan: “Martha” bievöbbeld, “vertelsters 
van de spoorwieke”. Prachteg! En “Veur die al-
lain” verhoalen, ook op spaigelploat. Mor veur 
mie blift Kees Visscher doch benoam de schrie-
ver van “Appels in t paark”, jewailtje onder de 
verhoalenbundels in onze streektoal. Doar heur 
ik ook nog aal zien stem bie, woar n laag van-
zulfs bieheurde, en dat aine troantje net zo goud. 
Joa, vanof t moment dat “Sietze op zien fietse” 
over t tenail denderde (Eric Nederkoorn nuimt t 
ook in zien verhoal in t Dagblad van het Noor-
den) was Kees Visscher meer as zien pènne, t 
geluud gaf ekstroa kracht. Aargens op ain van dij 
grode banden van mien olle Grundigrekorder 
mout dat verhoal nog stoan. t Wordt tied dat k 
dat ains opzuik. Kees mag dìn zulf nait meer 
onder ons weden, zien waark is dat wel, nog hail 
laank, wis en vast!  Kees Visscher, bedaankt! 
Femilie, staarkte!  
(JB) 
 
Weeromkomles 
Weeromkomles veur 2006-dailnemers aan kur-
zes Grunneger Toal veur begunners  ien Noord-
hörn op 23 april is nait deurgoan. Mit mooi wat 
pien en muite bleven der 7 aanmeldens over, 
nait genog om De Dörpsstee gezelleg te moaken 
en Geert Zijlstra kommen te loaten over zién 
Westerkwartier. Ien t noajoar wordt der n nij 
veurstel doan. Van de boan is t plan dus nog 
nait. In de tussentied mouten old-kurzisten heur 
Grunnegers zölf onderholden. Deur bievöbbeld 
Kees Visscher te lezen of te beluustern, aaltied 
goud/goed. 
 
K(R)EUZE 7 
K(r)euze 7 kìn je begun juli verwachten. As je 
doar wat van joen gedichten, verhoalen, braiven, 
annekedotes of wat dìn ook in hemmen willen, 
stuur t spultje veur 26 juni noar t redaksieadres. t 
Laifst as kompjoeterbericht, mor t mag ook best 

op de olderwetse menaaier, het TNT Post ook 
nog wat te doun.  
Henk(en) en ik bìnnen kommende weken wel 
ains n tiedje vot, mout kìnnen. As batterijen weer 
oploaden bìnnen, kieken we wel hou we wieder 
goan, ook mit Lutje K(r)euze. Veur nou is t wel 
even mooi west (t mále zit derachter…) 
 
 
DvhN-Streektoalpries 
Oetgeverij Lutje Oele het de streektoalpries van t 
Dagblad van het Noorden kregen veur 2 van de 
3 bouken mit “100 mooiste gedichten”, dij in t 
Grunnegers en in t Drents. (t Ging ja allain mor 
om Grunnen en Drenthe, Vraisland vaalt doar 
(nog?) boeten). Felisitoatsies veur “Kleine Uil”, n 
mooie opsteker! 
 
 

KRÖDDE 
Grunneger tiedschrift nr.101 
 
t Nije nummer van Krödde ligt der, t eerste onder 
redaksie van Jan Glas, Willem Hartholt en Anne-
ke Krijgsheld.  Krödde gait wieder woar Hanny 
Diemer opholden is. Nou ja, opholden…. Zai zel 
nog wel aargens op d’achtergrond touholden.  
Dit moal  n verrazzend begun: “Braiven aan 
Gheessiena”! Soort vervolg op t boukje 
“Swaalfies rond Auwerd” dat in 2004 oetbrocht 
wur. (Belang bie? Misschain hemmen ze nog ain 
veur joe. Even braifke noar info@krodde.nl, mit 
vief euro kom je n heul ènne). In dit herkenboare 
nummer 101 n laank verhoal van Folkert Sierts 
en gedichten, moakt deur Tonko Ufkes, Siet 
Bootsman en Henk Puister. Om mor n poar te 
nuimen.  
Wieder kin’k joe allent mor tot vervelens tou aan-
roaden abonnee te worden: 4 prachtnummers in 
n joar veur 12 euro. Kiek aans ook mor even op 
www.krodde.nl.  
 
 

TOAL EN TAIKEN 
Tiedschrift veur Grunneger kultuur 
25

ste
 joargang – nr.2 

 
Nog meer leesderij, dìn Toal en Taiken nummer 
2 van de 25

ste
 joargang is ook krekt oet. Kìn je 

wel n poar oavends (of anere dagdailen) mit vol-
moaken! n Schat aan historisch nijs, mooie 
ploatjes, gedichten, wat nait aal… Harm van der 
Veen schrift prachteg over “Omswindend volk”, 
Jur Engels brengt hulde aan Lianne Abeln, 50 
joar “in t vak”, schitternde foto’s derbie, Keune-
gin zulfs. Genootschopsnijs mit riestern ien Ain-
rom, ach, kiek zölf ook mor, das veul beter. En 
weer dat mooie ploatje van Geert Schreuder op t 
omslag: “Nijhoof”!  
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Begunstegers van Stichten “t Grunneger Bouk” 
betoalen 20 euro in t joar en kriegen dìn zes moal 
n dikke Toal en Taiken en ook nog t begunste-
gersbouk. Dou deur mor oet dij aanmelden: 
Stationsstraat 11b, 9679 EA Scheemda. Tel.: 
0597-591135.  
Of goa ains kieken op t zulfde adres bie “De Bou-
kenkist”! 
 
PROATJEMOAKER 
Ledenblad “De Grunneger Sproak” 
Meert 2007  
 
t Ledenblad van “De Grunneger Sproak” (meert 
2007) loat Aaldrik Hovius aan t woord, hai is veur-
zitter van dizze klup. Op 23,24 en 26 oktober 
2007 wordt “Peper en Zolt” speuld, din wait je 
dat alvast. Theo Kiewiet schrift over “Poaske” en 
Sandra Lockhorn dee dat over “Tram ien Stad”, 
mit n ploatje derbie. Meer waiten? Kiek mor op: 
www.degrunnegersproak.nl 
 
 

CBS DE BRON MARUM 
woordenboek en streekverhoalen 
groep 5 t/m 8 
 
Prachteg projekt op CBS De Bron ien Moarum, 
groep 5 tot en met 8. Niet allent hemmen ze n 
woordenboek Westerkwartiers-Nederlands 
moakt, mor ok n streekverhoalenboek! Klasse! 
Marjolein Terwindt uut Oostwold het holpen, zij is 
“graficus”, n tekenkunstenoar die van alle mark-
ten thuus is. Ze bennen benoam aan t drukken 
west en hemmen ogen uutkeken ien t “Grafisch 
Museum” ien Stad. En wis je dat n “porreviek” n 
schilmeske is? Weer wat leerd! Der komt ok nog 
n vervolg! Sukses! 
(Bron: Dagblad van het Noorden 6 april 2007) 
 

 
 

“De toal van mien moeke” 
Jil Wildenga 
 
Op 21 meert 2007 is de “twijde uutgebraaide 
druk” oetkommen van “De Toal van mien Moeke”, 
schreven deur Jil Wildenga. En doar gait dìn weer 
Hillie Wildeveld achter schoel, dij t eerste boukje 
oetlangde aan wetholder van Hoogezand-
Sappemeer, van wel k noam vergeten bin. 
Schane genog pruit e ABN, hai komt oet Twente 
en glom dou e t boukje mit Grunneger verhoalen 
in hannen drukt kreeg. Knipke kon in buutse blie-
ven.  
k Was derbie doar in t “Boekhuis” op Hoogezand, 
krekt as nog n handvol belangstellenden, zo as 
Henk Puister, dij doar stoefbie woont. Mit traain 
en bus noar t winkelsentrum Gorecht, t haar wel 

wat. Hartelke lu, al haar t ducht mie wel wat ge-
zelleger kind, t bleef nou aal wat koal. t Boukje 
zugt der verzörgd oet, het grode letters, mooi 
man! Belangstellen? Vroag mor even op hilliewil-
develd@home.nl of bel noar 0598-397681. 
 
 
 

Ofschaid 
 
Leven heurt bie dood 
Dood bie t leven. 
Ofschaid nemen vaalt swoar 
d’Kern van laifde en leven 
Bringt ons dichter biemekoar 
 
 
 
 
 

 
“HOOGE DRUK OP T HOOGE 
LAAND” – Edward van den Berg 
 
Nog meer boukjes! Edward van den Berg het in 
aigen beheer twij waarkjes oetgeven. t Eerste 
hait: “t Grunneger laandschop veraandert…” 
Boukje mit lutje verhoalen (taimkes) en gedich-
ten. t Nijste boukje is “Hooge Druk op t Hooge 
Laand” woarin de schriever t opnemt veur t 
Grunnegers as dail van ons “cultureel erfgoed”. 
Meer waiten? Vroagen op: in-
fo@grunnegerlaand.com, kiek ook mor even op 
de webstee: www.grunnegerlaand.com 
 
 
 

PROMOOTSIE WESTERKETIERS 
 
Begun meert was der wat bijzunders ien e bibel-
theek van Gruupskerk. Doar werden zo mor boe-
ken kedo geven aan scholen, bibeltheken en 
zörgstee “De Wierde”. Boeken woarbij ok de drij 
dichtbundels van Jelte Dijkstra (Nikloas Griep). 
Gulle gever was Henk van der Naald van “t Huys 
De Drie Gewesten”. Zien bedrief wil geern plan-
nen steunen die “de eigenheid van het Wester-
kwartier” (en doarmet ok Gruupskerk) sentroal 
stellen. t Kedo was ienvuld deur de stichten “Het 
verleden doen herleven”. Belangrieke doelstellen: 
promootsie van t Westerketiers as streektoal. 
Nou, doar goan vanzulfs onze hannen ok veur op 
mekoar!  
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  Cursus Grunneger Toal 
           Schoolstraat 25 
           9781 JL Bedum 
           tel. 050 3012404 
           e-mail:  
           riemke_bakker@ 
           hotmail.com 
           www.grunnegertoal.nl 
 

Kurzes Grunneger Toal in Azzen! 
 
Meschain Grunneger van hoes oet? 
Of aans worrels in t Grunneger laand? 
Nog aal Grunneger streektoal in kop? 
Altied al plannen had der nog ais wat mit te doun? 
Op dunderdag 20 september 2007 gaait in Azzen n kurzes Grunneger Toal van 
start! 
Sunt n poar joar draaien der in pervinzie Grunnen op verschaaiden steden kurzes-
sen Grunneger Toal. Onlangs is men zulfs in Amsterdam n kurzes begonnen! 
Dizze kurzessen binnen opzet veur lu dij t Grunnegs wel (grotendails) proaten, mor 
heur der toch wat meer in verdaipen willen: men wil t leren lezen, schrieven, der 
elektronies post mit versturen, men wil de Grunneger literatuur kennen leren of men 
is b.v. interesseerd in Grunnegstoalege meziek. 
Kurzes wordt geven deur n spesioal oplaaide docente Grunnegs, volgens n nij 
schreven methode. In vieftien wekelkse lezzen van twij uur wordt aandacht besteed 
aan ale aspecten van Grunneger streektoal. Hierbie worden o.a. vaaier bouken 
bruukt. Ook zellen gastlezzen verzörgd worden deur Grunneger schrievers. 
 
Ervoarens van n eerdere kurzist: 
Dij eerste kurzes was geliek hail mooi.  
Verstoan en lezen was nait zo stoer, moar proaten en veuraal schrieven was wel 
even wennen.  
Wie hemmen op dij kurzes nait allinneg n bult leerd over de Grunneger toal, gebroe-
ken en meziek mor ook n bult lacht over elk en ain zien/heur persoonleke herin-
nerns aan vrouger tied. Wel dat wol, en de mainsten wollen dat geern, kon ook zulf 
verhoalen en gedichten ien t Grunnegers schrieven en veurlezen.  
Altezoam n prachteg stel oavenden. Kurzes komt nou ook noar Azzen! 
Kurzes wordt geven in: wijkgebouw De Schulp, Buizerdstroat 10, Azzen-Oost, start: 
20 september, 20.00 uur. Dailnoamekosten: € 169,- per kurzist, inbegrepen  bouke-
rij en koffie/thee.Kurzes gaait deur mit minimoal 15 kurzisten. 
Veur opgoave en meer inlichtens:  
Riemke Bakker, tel. 050 3012404, droadpost: riemke_bakker@hotmail.com 
www.grunnegertoal.nl/cursus/nl 
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NUIGEN 
 

Zodderdag 12 maai 2007 hollen wie 
      

 

 

 

   Schrieversdag 

bie 

Kaampke 

 
 
 
 

           

                                                                                           

Kampweg 7 9921 PS Stedum. til. 0596-551002 

 

Ien binnen mit Grunneger toal aan loop en willen veurlezen,  
veurdroagen, zingen of meziek moaken oet aigen waark?  

Din is zodderdag 12 maai 2007 n daag veur joe. 
 

Ie droagen - of lezen veur oet aigen waark.  

Dat kinnen gedichten, verhoalen of laidteksten weden. 
Zingen en meziek moaken? 

DOUN!! 

 
Wie begunnen daag om 9.30 uur mit n kopvol kovvie of tee  

”mit wat ter bie” en hollen om en bie 17.00 uur der weer mit op. 

 
As ie €7,50 overmoaken  op gironummer 8250654  

t.a.v. penningmeester Kunstgaang Kaampke Hilmaarweg 6 9921 RG STEDUM, 

of sinterij òflangen op daag zulm, kriegen ie wieder n drankje ien ain haand,  

n hapke ien aner haand en om mirreg n koemke soep mit stoetjes en zukswat 
hìn. 
 

Noa stoetje eten goan wie bainen strekken en Sunt-Bartholomeûskerk bezich-

tegen. 
Liekt joe wat tou? Willen ie joe din opgeven veur dunnerdag 10 maai? 

Din waiten wie houveul soep en stoetjes as ter van neuden is. 

 
WIE ZAIN JOE GEERN!! 
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Vogels in Grunnen. 
 

 

In de veurege Kreuze heb k joe vroagd noar de Grunneger noamen van tien 
vogels.  k Haar wat meer reaksies verwacht, mor der hebben toch gounent de muite 
nomen om n stroombraifke te sturen. Bedankt doarveur ! 
Ook noamen van vogels dij nog nait aan de bod kommen binnen heb k toustuurd 
kregen. Doarmit wacht ik even tot ze aan de beurt binnen. 
Hier nog even de vogels van de veurege keer en de noamen dij k kregen heb : 
 
torenvalk - wiekel  ( west ) 
roodborstje - gain noamen deurkregen 
pimpelmees, koolmees - Veur baaide vogels wordt blaauwmaiske nuimd. 
winterkoninkje - keudeldoemke, toenkroepertje 
zanglijster - zangliester 
merel - liester, swaarde liester 
huiszwaluw - s(z)waalfke, hoesswaalfke 
ekster - okster, verkeersplietsie 
torenkraai - hanska 
 
Ook hierop kinnen joe vanzulf nog reageren. 
 
De vogels veur dizze keer stoan op de ploatjes hieronder. 
Waiten je n poar Grunneger noamen, stuur ze den noar 
henk@kreuzekeuze.nl. 
 
Ik hol joe op de hoogte. 
 
 
Henk de Weerd 
 

                                                                                                                                                            zwarte kraai 
                       meerkoet                                          waterhoenje                          
 

 

 

 

 

 

 

                          spreeuw 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  ooievaar 
 

                      
 
 
 
                     kokmeeuw                                                 ransuil 
                                                                                                                                                                 kwikstaart 
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Schoonmoeke 
Schoonmoeke is oet tied kommen, vief april. Schoonmoeke Mettje. Viefentachteg joar, 
sikkom zesentachteg. Aaltied te vroug, ook aal zag t olske t zulf nait meer zo zitten, t 
huf veur heur nait meer zo neudeg. n Haart van gold haar ze, al was ze nait aaltied 

even makkelk, benoam nait veur zokzölf. In Winschoot hemmen we ofschaaid van heur 
nomen, in klaaine femiliekring. Zo was ze, gain fiebelekwinten:  

 
I 

Stap veur stap schoevelt ze laange weg 
van keuken noar koamer op heur slovven. 
Kopke rabbelt op schuddeltje, kovvie 
gobbelt hinneweer, graimen dut ze nait. 

 
Hail veurzichteg zet ze mit trillende hannen 
t bakje troost veur ons hìn, sloft noar kaaste. 
Aner schuddeltje wordt bie kovvie hìnzet. 
“Dit binnen haile lekkern”. Doar ligt e al, 

 
of je nou aine hemmen willen of nait. Ze 

gaait onverdrutzoam deur tot elk zien gerak 
het. Dìn zet ze zok deel op heur aigen stoule,  
buusdouk het ze aal van kuzzen ofpakt.  

 
Zo, dat het z’om doch mor even weer lapt.  
Zun schient, törreldoefke dokt beukeboom 
in, swaarde kraaien aan d’overkaant gloepen 
aalbegereg.  t Olske kikt onwis noar boeten. 

 

II 
“Ik wait ja wel, je hemmen geliek” 
mor “rollator” kwam nait op batterij. 
Boven ston e, in kaggelhok, ordentelk 
opzied van zummerstoulenkuzzens. 

 
“Ik wait ja wel, t moút aans”. Ze siekte, 
mor echt aan loop kwam ze nait weer. 
Krekt of ale mìnsen noar heúr keken 
op dij male schounen, riddersloagen. 

 
“Ik wait ja wel, k mout meer drinken”  
wotter oet kroane of sap oet n pak… 
t Blift derbie, zo dag en deur, n mìns 
veraandert nait zo makkelk meer. 

 
Ik kiek noar heur, vuil even heur 

kolle vollen hannen. Aldernoaste stil 
ligt ze doar, orthopedische schounen 
in kaaste, lege glaas op schuddelbaank. 
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III 
 

“Je kinnen dat wel zo makkelk zeggen, 
mor…”  Heur stem stoekt even, veurdat 
ze deurprat: “je vroágen nait zo gaauw.” 
Wie haren t over allain weden, en zaik. 

 
Heur haile leven haar ze nait veul had,  
wer onderwegens old in schare van pa 
dij mainsttied mondgaauw teveurschien 
kwam, heur ogen aingoal in zien rógge. 

 
“k Bin even in toene west”, ook dou t al 
laank nait meer huf, “wat dreug spul 

ofknipt, bloaren aanveegd.” En steevaast 
derachteraan: “Mor t wol nait meer. 

 
Votdoadelk achter poest, hou kin dat wel, 
haar k aans ja nooit.” t Wer nait meer aans. 
Dooie takjes zag ze aal nog, bloaren wol ze 
t laifst votkieken. t Haim blift schier achter.  

 
jan blaauw 
6 april 2007  
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   ös zaand. 
 
 

AAAA      Dit abecedarium is mit n a. 
Dat is eerste letter van t alfabet, ja. 

BBBB   Dat is bragel op t laand en bie diek. 
Ien t leste geval zeg je ook wel van sliek. 

CCCC   was Baarg van Calvarie, kroug Rooie Schoul. 
Noam is nou verdwenen. Dat is wat ik bedoul. 

DDDD   Dat binnen tulpen, de Duukjes van Tol. 
n Vrougbluiend soort. Toen ston der mit vol. 

EEEE   Emmerrik, dij ston vlak bie ol put. 
Regenbak mit ain kikker was dichter bie hut. 

FFFF   is fiengeef. Wordt wel zegd van n peerd. 
Dus zonder gebreken van oren tot steert. 

G  G  G  G  Is gramniedeg. Ja, din bin je kwoad 
en wait je mit zukke gevuilens gain road. 

H  H  H  H  Harregat. Huifs bedouling nait zuiken. 
Mor t helpt en t is net nog gain vluiken. 

I I I I  Dat is iezegrim. Dij is giereg of meer. 
Loat rollen dat geld. Din krigt elk t wel weer. 

J  J  J  J  Dat is jeuzeln. Dou dat nait te voak 
ook aal gaait t sums om n vervelende zoak. 

K  K  K  K  Hier komt n schimpnoam want zeg je keronje, 
din krieg je mit vraauwlu vervast dikke bonje. 

L  L  L  L  t Löt vaalt aaltied op Jonas. Dat is: 
bie summege mensen gaait t aalgedureg mis. 

M  M  M  M  Wat staait midden ien hemel en het mor drij poten? 
k Wis t antwoord nait en dat het mie verdroten. 

N  N  N  N  Dat is nittjen en din ploag je mekoar. 
Was sich liebt, ja, das neckt sich. Is dat woar? 

O  O  O  O  Vrouger zee men: hai is old en wat stief 
en nog aaltied von dij vrijgezel hom gain wief. 

P  P  P  P  Reloatie bekoult. Dikste proemen binnen schud. 
Ain vuilt zich goud en aner zit ien put. 

Q  Q  Q  Q  is qui vive. Wees op alles bedacht. 
Blief wel lachen aans krigt angst joe ien macht. 

R   R   R   R   Ruierom. Riebeltocht. Riddersloagen. 
Kin je t woord? Aans even zuiken of vroagen. 
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S  S  S  S  Stiekelspoorns. O, ik kin dat zo missen. 
n Wirm aan n taauw aan n stok. Dát was vissen. 

T  T  T  T  is tekssedeltje. Dat mos köster kriegen 
om psaalms en gezangen op kerklaai te schrieven. 

U  U  U  U  is n unster. Doar kon je mit wegen. 
Zo’n fetuut kom je hoast nooit meer tegen. 

V  V  V  V  Dat is vouer. Vaalt dij om veur schuurdeur, 
gain eten ien mond. t Glidt van vörk òf der veur. 

W  W  W  W  Krieg je Wenzemer zulver, din is t van n fee, 
mor gain goie. t Betaikent gewoon dus doublé. 

X   X   X   X   Denk aan Xeres mit wien en mit sherry. 
Drink nait teveul want din komt er mor herrie. 

IJ  IJ  IJ  IJ  Dat IJ is de noam van n ol wodderloop. 
t Verhoal gaait dat n ainspaanjer hom doar verzoop. 

Z  Z  Z  Z  is n zoodje. t Is schane mor woar. 
Dit haile gedicht hangt as lös zaand aan mekoar. 

 
 

Groningen, januari 2007. 

SSSSiet Bootsman. 
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Seloade  
 
 
 
 
 
 
 
 
Veur seloademinsken  
een seloaderesept: 
 

Twij tot vaaier noavelappelsienen,  
ain rooie siepel ien dunne ringen,  
drij tot vief eetlepels oliefeulie,  
ain eetlepel edik, 
wat peper en zolt oet meulen,  
twij eetlepels sloatdeurmekanderhen 
van pienboompitten of aandre pitten,  
1/2 theelepel rozemarijn fienhakt,  
1 theelepel fienhakte munt,  
ain theelepel hunneg,  
noar wensk swaarde olieven. 
  

De rooie siepel ien dunne ringen snie-
den, ien n bakje de eulie, edik en wat 
peper mengen en de siepelringen der 
bie doun. Dit n poar uur of laanger sto-
an loaten, den de appelsienen ien 
plakjes snieden, gait hail makkelk: 
Kapke van onner- en bovenkaant of-
snieden, de  
appelsiene rechtopzetten en van bo-
ven noar ondern schillen, wit mitne-
men. ( schaarp meske bruken).  
De sloatmix of pienboompitten op ’n 
leeg vuur kleuren tot de lekkere geur 
te roeken is en struien over de appel-
sienen.  
Siepels mit eulie en edik mit aale an-
dere spullen mengen mit de appelsie-
nen.  
Lekker bie opbakken eerappels.  
Smoakelk eten! 
 
 Roelf Stainhoes 
 

 

 

 

 

 

Limmer ik of doe ? 
 
n Joager van t Hoogklaai in  
Winschoten 
dij het n tiedje leden n dikke bok  
schoten 
hai dee t veur zien vraauw 
mor dij ging aan de sjaauw 
nou kìn joager de hoorns op zien kop  
poten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
n Oldambster boer uut Maidhoezen 
luip doagenlaang mit piene in de  
koezen 
koezendokter wôs road 
hai het bie boer hail wat boord 
boer lopt nou snachts deur t huus hìn 
te moezen. 
 
 
 
 
 
 
n Hail mooie  maaid uut Vlagtwedde 
was opains hailendal oet de kedde 
heur voader ston paf 
dus hai zweeg as het graf 
want wat mô je mit zo n eelskemedde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
George Petzinger 
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HEER – HEREN 

 
 
 
 
 
De ‘Quizmeesters’ wuiden wie welains 
nuimd, want soamen mit mien kollegoa 
schoulmeester deden wie voak kwisjes. 
t Begon apmoal bie de personeelsverai-
nen van de gemainte, woar wie de joar-
liekse feestoabend opschierden mit on-
ze vroagen, spreekwoorden, rebussen, 
veurwaarpen roaden, geluuds- en beeld-
opdrachten en voak hail komieke spelle-
tjes. 
Wat hebben we laagt bie n vla-eten 
wedstried van twai dikke bruiers dij zo 
geern van elkoar winnen wollen dat ze 
de lepels oetzied smeten en mit de volle 
snoete, as echte tellerlikkers, de bordjes 
vla te lief gongen. Ze zaten der onder. 
En bie t aaier gooien in ’n emmertje von-
den sommege vraauwlu t mooier de 
quizmeesters de aaier noar de kop te 
smieten din veur de punten in t emmer-
tje te goan. 
 
’t Sprak zug al gaauw rond dat wie van 
zokse kwisjes deden en van laiverlee 
wuiden wie ook bie verschaaiden aande-
re verains nuigd om n oabendje te ko-
men verzörgen. Dat gong van schoulen, 
hoesvraauwen tot kristelke vraauwen-
klupjes tou. 
En zo wuiden wie ook ains nuigd deur n 
Baptisten vraauwenklupje oet 
Winschoot. ‘n Moeke van n poar kiender 
bie ons op schoule was de veurzitster 
van de Baptisten vraauwen. Zai haar 
van onze optredens heurd en vruig ons 
dat ook ains veur heur klupke te doun. t 
Was n laif mìns, dai n bult veur schoule 
dee, en dìn kinst ja nait waaigern. (Wie 
zeden traauwens noeit nee). 
Wie muiken der n mooie middag van en 

ze vonden t aal prachteg. 
Noa ofloop begonnen wie votdoadelk te 
reddern om boudel op te roemen. Mor 
dat was nait de bedoulens, wie wuiden 
vroagd der eben bie te goan zitten. Zai 
mozzen nog eben danken en dat waz-
zen wie nait wend. Mor het verzuik was 
nogaal dwingend en wie kwamen elk 
aan n kaant van veurzitster te zitten. Ik 
begon aal n beetje natteghaid te vuilen 
en docht: oe god (letterlek din hè: “Oe 
God”). Wie haren t  eerst nait hailndal 
deur, wie dochten dat zai ons bedanken 
wol. 
En dou nam veurzitster t woord en volde 
de handen: “Heer, wij danken U voor de-
ze gezellige middag …….” En toun kon 
k t ja nait loaten, ik onderbrak heur en 
zee: 
“Mevrouw de veurzitter, t is heren, wie 
bìnnen mit zien baaident”. 
 
 
Gerrie Schaank. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n Kapster oet de Blaauwe Stad 
Dij wos van elk en ain wel wat 
Sunds guster is ze stief en stom 
Ain draaide heur de nekke om 
Dij was t geplaas goud zat. 
 
George Petzinger 
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Hanne Wilzing:Hanne Wilzing:Hanne Wilzing:Hanne Wilzing:    
 

Dompeg 
 
kop is leeg 
sin is vot 
swaarde kraai vlaigt 
deur d grieze lucht 
lucht is oet 
handen binnen kold 
stroatstainen spaigeln nat 
k heur n scholekster floiten 
dwaars deur dompege duusternis 
vuil k n vonkje waarmte 
lucht wordt lichter 
 
 

Ik en doe 
 

der wordt proot  
-al is t nich veul- 
man der wordt niks zegd 
t geloat blif vervroren 
man van binnen brandt t 
fiene taikens goan over dele 
man worden deur gainent verstoan  
as goldvizzen in n viskekomme 
schaiten wie bie n kander langs 
kammeroadschap ligt um hörn 
man d ain blift d aander n ding 
 
(18 meert 2007 noar aanlaaiden van n slim kört tele-
foontje mit aine dij zien moeke oet tied kommen is) 
 

Oal schou 
 
seupel kiekt e veur zok oet 
swaart en veterloos ligt hai doar 
zole in lözze loagen oet mekoar 
zunder d’aander, midden maank roet 
 
moar herinner mie dien bestoan 
n leven droagen mit daans en oaventuur 
loden stilstand en veurop deur t vuur 
vouten eertieds daind binnen wieder 
goan 
 
(haarst 2005) 
 
 

 
 

Groeten oet t Westen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jong, wat proaten ze hier radjes, 
ken t ja hail nich biehollen 
en as zai lopen, gait t al net zo! 
Man, zai bent zo drok 
en has joe hier deur winkelstroate lopen, 
den groeten zai joe nich ais. 
Ik pebaaier t nog wol ais met ‘moi’, 
moar gain oazem heur. 
 
Dat is in Grunnen wel even aandere 
kouke, 
doar swaaien, as ie op koustaal bie  
d groube langs lopen, 
koien alderdeegs nog mit steerten. 
 
Ie mouten d’r ook nog mit oetkieken. 
Lest groette ik n vraauw  
hail nich in t Grunnegers, 
moar in mien schierste Hollands: 
‘goedenmiddag’. 
En wait je wat er boven vanoet t mandel-
pakje klonk? 
‘Pardon meneer, ik meen niet aan u te 
zijn voorgesteld’  
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OOOO    et t OETHOESTER BOUKJE 2 
 
(kurzeswaark onner (bege)laaiden van Jan 
Sleumer) 
 
 

k Heb n verhoaltje schreven veur mien 
klaindochtertje. t Is n vertelseltje worden dij 
mien pa ook aaltied aan mien kiender ver-
telde en dat ze haitied hail kureg vonden.  
t Begun en t end waren altied t zulfde mor 
doartussen ien bedocht hai elke keer wat 
aans. 

 
WEL WAIT HOU ZE HAIT 
 
Ien n schier hoeske aan t Damsterdaip 
woonde ains n hail laif wichtje. Ze haar 
n beetje rosseg hoar, grote blaauwe 
ogen en waas aaltied blied. Ze woonde 
doar mit heur pappe en mamme. Ook 
haren ze n grote hond en n stel houn-
der. 
Op n dag vroug ze aan heur mamme of 
ze wel n nachtje bie heur opa en opoe 
sloapen mog. Nou dat mog wel en dus 
pakte mamme auto en brocht heur vot. 
Ze ging geern noar opa en opoe tou. Ze 
speulde groag ien toen mit kat, plukte 
bloumkes, wat nait mog, en zat achter 
vlinders aan. Ook ging ze groag mit 
Opoe veur op fiets noar kienderboerde-
rij. Ze namen din stoet mit en dat mog 
ze din aan baisten geven, mor ze at der 
zulf ook wel ains wat van op. Der waas 
ook n swien mit n hail dik lief woar ze n 
beetje baang veur waas. 
 
Bie opa en opoe haar ze n aigen sloap-
koamertje woar heur mamme ook sloa-
pen haar en woar nog veul speulgoud 
ston woar mamme ook mit speuld haar. 

Bie opoe kreeg ze voak wat lekkers te 
slikken, zo as n deuske rosientjes, mor t 
waas haildaal feest as opa ook thoes 
waas, want dij kon zo mooi mit heur 
speulen. Sums waas e n peerd en 
kroop e op knijen deur koamer hen mit t 
wichtje op rug of hai zong verskes veur 
heur woar ze din hail stil noar luusterde. 
Opa en opoe waren aaltied hail blied as 
ze n poar doagen bie heur waas. 
 
Nou wol k die vroagen: waitstoe hou of 
dit wichtje hait?? 
 

Henny Stigter 
 

 

 

MIEN LAIVELINGSDAAIER 
 
n Laivelingsdaaier haar k dij wel ooit 
had? Wis wel, hou kon ik Poes, Stoffel, 
Goofie, Piet, Klaasje en nog n hail riegje 
baistjes dij ais bie ons woond hemmen 
en woar wie maal mit waren, vergeten.  
 
Loat mie Piet mor ains nemen, ons 
gruingeel parkietje. 
n Beetje hoaneg type, hai versleet ien 
zes joar drij wiefkes, altmoal blaauwe. 
Piet en zien wiefke nummer ain zaten 
ien n kaauw veur t ziedroam ien ko-
amer. 
n Doalders plekje mit mörgenzun en 
nait veul loop. Elke dag moggen ze n 
zetje vrij deur koamer henvlaigen en din 
landden ze mainsttied op goatenplant 
dij onder t plefon noar aander kaant van 
koamer slingerde, woarnoa ze zulf weer 
ien kaauw klommen. Zo waas t ook dij 
keer dat dochter zaik waas. Ze kon 
mooi bie ollu ien koamer veur t ziedro-
am liggen, ook nog gezelleg ja mit vo-
geltjes boven t voutenend. 
Op n dag belde der n ol schoulvriendin, 
ze wol wel eefkes op zaikenbezuik kom-
men en din nam ze heur nije vrund ook 
mit. Dat kon ja mooi. Wie nijsgierig hou 
vrund der oetzain zol, wat wie van 
vriendin heurd haren, waas t wel n 
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neernsachteg persoon. 
t Bezuik kwam en ging noast bèr zitten, 
vriendinnen prouten honderd oet en 
vrund Henk keek wat om hom tou. Ie-
nains zaag k hom noar boven kieken 
noar dij grode bloaden van goatenplant. 
Op dat moment vil der n wit stukje, zo 
groot aans n dopaartje, sekuur midden 
op Henk zien veurheufd. n Ronde stip 
mit n zwaart puntje. Ons wichter zagen 
mie kieken en tougelieks kregen wie 
slappe lag. Henk dij dreugstoppel zat 
doar ien ain taim deur noar ons te kie-
ken, net n lid van n vrimde sekte mit zin 
stip veur de kop. Hai kwam ien t ind en 
zee: ‘Zo is t wel mooi west.’ 
Parkieten wollen d’eerste uren nait ien 
kaauw. (Ze is wel mit hom traauwd). 
 

Dettie Beute  
 
PIEPERDEPIEP 
(Vrij vertoald noar n verhoal van Ben 
Verschuren, bedould veur kiender van 4 
–6 joar)                                                                                      
 
Pieperdepiep! Ik zit ien dien lief. 
Teminzen, aans doe guster eerabbels, 
puree, patat of chips eten hes. 
Mien noam is Pieper de Eerabbel, mor 
vrunden nuimen mie dag en deur Pie-
per, en dat maags doe ook wel zeggen. 
Waitstoe hou k ien dien lief kommen 
bin? Deur dien mond, zols wel zeggen. 
Joa, dat wait ik ook wel. Mor k bedoul 
aigenliek woar k vandoan kom. Waist 
doe dat? Oet n paan mit woater woarien 
ik kookt bin. Joa, dat klopt apmoal. Mor 
ik bedoul aings nog éérder----- eh---
veurdat ik ----eh--- woar ik geboren bin. 
 
k Wait nog goud dat t duuster waas. k 
Zat daip onder grond, soamen mit mien 
bruiers en zusters. k Gruide aan wortel 
van n plant. Ien t begun waas k nog mor 
n klaain knoldje, mor noa n poar moan-
den waas k wel tien moal zo dik worden. 
Ienains, op n dag, heurden wie n vrimd 
geluud. Broem, broem! t Kwam van bo-
ven grond. Verboasd keek k omhoog, 

mor k zaag vanzulf niks, van t waas 
baalkeduuster. Ienainen wer boven ons 
kop, grond opzied drukt en zagen wie n 
iezern aarm dij ons, hup! oet grond trok. 
Onder tied dat wie nog ien lucht hongen, 
werden wie van plant lösmoakt en ien n 
grote auto gooid. Boem! Au! Doar lagen 
wie den, maank aander eerabbels dij 
apmoal  femilie van mie waren. Ien dij 
auto werden wie noar n gebouw reden 
woar wie apmoal tougelieks ien bad 
mossen. Aan ale kanten werden wie 
bound en wossen. Toun werden wie op 
n lopende baand gooid. Dat waas mie 
toch laggen! Botsend rolden en tolden 
wie deur mekoar hin. Mor even loater 
kreeg k de schrik van mien leven. Aan t 
end van baand waas ter niks meer te 
zain. Ale eerabbels dij veur mie lagen, 
villen zomoar van baand of noar bene-
den. Toun ik aan beurt was, wol k mie 
vastholden aan n andere eerabbel. Mor, 
veurdat k kaans doarveur kreeg, vil k aal 
noar beneden. Help! Dit is t end, docht 
ik. Nou vaal k dood. Mor dat gebeurde 
nait, aans haar k die dit verhoal nait ver-
tellen kind. k Vil  ien n zaachte plastic 
puut, soamen mit wat aander eerabbels. 
Toun puut vol was, wer e dichtmoakt, op 
n karke zet en noar boeten reden. 
Soamen mit n hailebult aandere puten 
werden wie ien n vrachtwoagen legd dij 
ons noar winkel ree en onderwegens 
hemmen wie stilletjes nog gekkens 
moakt. Wie deden niks aans as piepe-
ren, totdat wie bie winkel aankwamen. 
Doar werden wie deur n nuvere jong ien 
n rek legd. k Wait nog goud dat k ien 
dien winkelwoagentje legd wer tussen 
sloat, pizza en andere dingen. 
En zo kwam k bie die ien hoes en oe-
teindelek ien dien lief. 
Zo zigs mor weer, t leven van n eerabbel 
is best spannend. Pieperdepiep. 
 
Janny Rijpma 
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BEER EN BROM 
 
Beer en Brom bennen twij laive, ondeu-
gende beerkes. Ze bennen n twijling. 
Beer is haildaal broen en Brom het wat 
witte vlekken ien nek. Op n mörgen wa-
ren ze vroug wakker en knepen der tus-
senoet, op oaventuur. Doar waren ze 
hail goud ien. Heur moeke was doar nait 
zo bliede mit, want zai baaiden konden 
der wat van! Ze begonnen wat mit nkan-
der te dollen zo as gebrukelk. Doar ha-
ren ze altied veul pelzaaier ien. Op ains 
zagen ze n koppel vlinders en dij moz-
zen ze noatuurlek achternoa, dat was ja 
veuls te mooi. Mor vlinders vlogen aal 
hoger en hoger en dou konden zai der 
nait meer bie. 
 
Brom haar nait goud oetkeken en laip 
mit kop tegen boom aan. Au! Dat dee 
zeer! Mor dou zag Beer n gat ien boom 
en doar kwam hunneg oet. Non, dou 
haar Brom gain zere kop meer vanzulf. 
Beer en Brom begonnen lekker te snui-
en van hunneg en vergaten alles om zuk 
tou. Mor ienains kwamen iemen der aan 
en dij waren ter nait mit ains. Zai prikten 
Beer en Brom ien neus en dou stoven dij 
der vandeur, want dat dee gloepends 
zeer. Beer en Brom kwamen ien n veldje 
oetbluide hondebloumen terecht. Mor 
kop zat heur nog vol mit hunneg en de 
pluusters van hondebloumen pikten aan 
heur neus vast. Dou ze mekoar aanke-
ken waren ze slap van t laggen want ze 
zagen der nait oet. 
 
Beer en Brom gingen dou mor gaauw 
noar rivier om zok te wassen en doar 
was heur moe ook en dij was bliede dat 
Beer en Brom weerom waren. Mit zien 
drijen gingen zai dou vot om vis te van-
gen veur t oavendeten, want dat vienden 
beren ook hail lekker. Ientied haren ze 
kop weer schier en noa t eten waren ze 
zo muid dat ze votdoadelk ien sloap vui-
len. 
 
Ina van Mulligen 

 

 

 doef 
 is votvlogen 
 wait veul woar 
 noar tou, wied vot 
 e-mail. 
 
 Anna de Vries– Maarhuis 

 
 
 
 
 Hé roare droef 
 mit of zunder pit 
 proatst as n blauwe 
 moar aiglieks bist wit 
 

 Jacco de Weerd 
 
 
 
 
 
 
 
  Woar ain uur ain joar is! 
 
  Bie oons in t veen neumt man t ain uur, 
  dai kan ja ook aibels laank duren. 
  Mor moak joe mor nait overstuur, 
  want even wiederop het man ook  
  kuren. 
 
  Doar nuimen ze t ding gain uur, mor   
  joar, 
  Kin je messchain dat wel verkloaren? 
  t Liekt wel n roadsel, dat is woar, 
  mor t bestait doar in de buurt al joaren. 
 
  As joe t waiten, dan bin je gain kou, 
  dan hèj’ t gehaaim vind ik snel roaden. 
  Het is zien “uier”, waiten joe ‘t nou! 
  of het n aander t joe verroaden? 
 
  Roel Sanders  december 2006 
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DROPSMOAK 
 

Dust n poar golpen melk 
in n schoon medisienfleske, 
dust derbie: twij hoogoet drij 
zolde dropkes en vulst dit 
 
aan mit kold woater oet kroane, 
dust körke derop, gaist derop oet 
noar maaid laand of boederij, 
of en tou fleske nuver schudden 
 
din, as kleur die aanstaait, 
nìmst n slokje om te keuren, 
langzoam pruivend deurslikken, 
mit wat muite n beetje gunnend 
 
aan vrundje dij mit open mond 
zien beurt ofwacht. Smoak 
is veurnoamste onderwaarp van 
gesprek, gelok roekt noar drop. 

 

Jan Blaauw  
2006 

 

MIEN TUUN IN MEERT 
 

Noar de kalender is de winter  
veurbai 
Nog mor net meert en t veurjoar 
dichtbai 
De tuun het mie neudig en zöt er  
neit oet 
Grond dichtsloagen deur de regen en 
allemoal roet 
Deur n zaachte winter gruide t gras mor 
deur 
Nog even waachten dan heb k  
misschien de moud er veur 
Woar moet k begunnen?, k weit t  
nog neit 
Veur of achter ’t hoes, wat n verdreit 
Gras maaien of gruintetuun op e schop 
Wil er wat gruien dan mout t wel over de 
kop 
k dreum weer wieder en stel t mor oet 
En kiek in april of het dan echt moet 
 

Ginie Bakker-Ploeg  
meert 2007  
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De Mens wikt………. 

   
 
 
 
 
 
 
 

                 
 Elk mens kìn waiten, hou het zit, 

is in bruuklaain geven, nooit as bezit; 
moar hai vertraauwt meer op aigen kracht, 

as dat hai t aal van Hom verwacht. 
 

n Mens mout nait zo aigenwies wezen. 
t Leven zölf zel hom doarvan wel genezen. 

“’t Bouk”, dat sprekt ain dudelke toal 
en is bedould veur ons aalmoal. 

 
Elk zöcht zien aigen menaaier en pad, 
veur ieder mens staait der wel wat. 
As joe bie t mooiste in joen leven 

de dank en eer mor aan de Heere geven. 
 

Onze Voader, dij in de Hemel troont 
en elk mens kent, dij op d’eerde woont, 
geft ons ok vandoage weer te eten. 
Wie willen dat nog wol ais vergeten. 

 
Uut genoade maggen wie blieven bestoan, 
aans was t aal laank mit dizze wereld doan. 
Denk aan joen noaste, dìn komt ‘t aal goud, 
dat het Jezus ons zölf touvertraauwd. 

 
n ‘Regenboog’ het Hai de mensen geven, 
veur nou en in toukomst, in elkenains leven. 
De middeloar “Jezus” kwam mensen te hulp, 
dij wonen in n villa, woonwoagen, tent of stulp. 

 
Uut ons zölf kennen wie wizze nait bestoan, 
dìn was t aibels gaauw mit de menshaid doan. 
As wie, de “Grode Regisseur” doar boven, 
doarveur nait aaltied dankboar blieven loven. 

 
 

Roel Sanders 
1 februoari 2006 
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Optaikens van n grootmoe 
 

Dail zes 
 

 
 
 
 
 
Here mien tied !!!! Wat ken je t drok hebben 
as je aalbaaident nait meer an t waark ben-
nen. 
Joe kommen somtieds hail nait meer an t 
hoesholden doun tou. 
Noa n poar van zukke drokke doagen in t 
veujoar overlopen onze dochter en ons old-
ste wichtje ons. 
As zie baaiden in koamer kommen, is t du-
delk te zain dat onze drij katten en  
d hond as t woare n wedstried holden heb-
ben wel de maiste hoaren inom wiedeln ken. 
De vlouer ligt er mit bezaaid. 
t Lutje wicht lopt mit grode pazen der over-
hìn en kroept op n hoge stoul mit heur 
baintjes onder t gat zo hoog mögelk. 
Heur haile menaaier van doan duudt op of-
keuren. 
Zie kikt ons aan en zegt mit noadruk: 
 
“ Wié hebben n stofzoeger !!!” 
 
 
Giny Vonk 

 

Votlopen 
 

“Dat dekselskoaterse wicht !!. 
 Woar is ze mie nou hinnittjerd ?” 
Taande Pie smiet heur fiets achter t hoes 
tegen de regenbak. Zie dut mit n klap de 
muggendeure dicht en gaait in de keuken 
aan toavel zitten mit kop in haanden. 
Zie het n kleur as n rooie buusdouk en hoalt 
hiemerg oazem. 
“Wat is der toch wel nait ?” vragt dat dek-
selskoaterse wicht in tied dat 
z’onder de hoeskoamertoavel vandoan 
kropt. 
Taande Pie kiekt heur mit open mond hail 
verbiesterd aan: 
“Woar komst du nou vandoan ?” 
“Dat zug joe toch ! k Lag onder roodpluzen 
klaid van achtertoavel te lezen. t Is zonent 
spannend bouk dat k van joe kregen heb.“ 
“Nou brekt mie de klomp. k Heb die overal 
zöcht en roupen. Hailendaal bie taande Ma-
rie keken ofstoe doar wast” 
 
Dat lutje wicht was ìk op legere schoulleef-
tied op vekansie bie taande Pie op Kolham. 
Doar woonde de femilie van mien moeke 
aalmoal vlakbie mekander. 
De eerste week ging ik op mien fiets mit hol-
ten blokken aan de trappers en n raaiten 
koffertje mit n raaim achterop bonden allen-
neg op stap van Hoaren noar Kolham. 
Zo as t ofsproken was, brocht k mien vekan-
siedoagen deur bie de femilie  
in volgorde van wonen en aan t end weer 
terogge op hoes an. 
k Huil heul veul van lezen en mit aal de bou-
ken van mien veul oldere neef en nichten 
kon ik dizze weken mien tied makkelk deur-
kommen. 
Mor t was nait de bedoulen om mien taande 
in ongerusthaid zitten te loaten. 
k Har heur nait roupen heurd. As n bouk 
spannend is, bìn k van de wereld oaf. 
Duvelsmooi vin k dat (nog altied). 
 
k Gun veul kinder dizze aigenschop tou !. 
 
 
Giny Vonk 
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VAN OOST NOAR WEST 
en sums weerom…. 
 
Ien Oost-Grunnen, ien Midwol, ben ik groot 
worden, letterlek. Eerste acht joar ien e wo-
ningbouw, doarnoa nog n laangere zet op 
Nijssiesoord, woarachter nou t wotter van 
BlauweStad kabbelt. Mien kop was schien-
boarliek handsoam om te leren, lezen heb k 
gien problemen met had. Veurlezen von k  
t aldermooiste, “Okki Pepernoot” verdient n 
standbeeld. Zulf lezen wer benoam ien e 
viefde en zesde klas ontwikkeld, doar haar 
meester Zonderman n pracht van n bibel- 
teek. Hij zörgde ok veur nije boeken die we 
dan kaften deden as wichter handwaarken 
haren. Van dat brune kaftpepier, even dub-
belvòllen, boek derop, omvòllen, ienknippen, 
man, k herinner t mij as de dag van guster. 
Spannende boeken zo as “De Giethoornse 
vrijbuiters” en “Engelandvaarders” van No-
rel. Thuus haren we zulf niet veul boeken. 
Op e verjoardag kreeg k n moal “Kameleon 
Ahoy” en loater mien grode favoriet: “Het 
verdwenen parelsnoer”. En boeken over 
zeevoart, want dat wol ik ok ja, zeeman wor-
den. Michiel de Ruyter was mien grode held, 
mor Witte de With mocht der ok wezen… n 
Eerliekse bibelteek was der niet ien Midwol. 
Moeke van een van mien klasgenootjes 
kwam ienmoal ien e week noa schooltied 
ien n leeg lokoal boeken uutlenen, van t Nut, 
ducht me. Mor doar waren wij gien lid van, 
dat was niks veur arbeiderskiender von 
mien pa. t Geld zal wel n probleem west we-
zen. Op d’ULO kreeg k zicht op de 
“pockets”: ABC, Prisma en veural Swaarde 
Beertjes. Doar is mien verzoameln begon-
nen, loater zette zuk dat deur op e kweek-
school ien Winschoot.  
Ien ’67 kwam ik veur de klas ien Zuudhörn, 
klas 3. Boeken? k Herinner mij der niet veul 
van. Wel onder ien e kast stoapels boekjes 
veur t klassikoal lezen. Boven op zolder 
stonnen ok nog n poar kasten ien e baar-
gruumte en doar vonden we n moal stoapels 
olde boekjes. Woar ze bleven bennen? Ver-
kocht woarschienlek toen der verhuusd wer 
noar de Hanckemoaloan/Bosloan. Zulf ging 
ik nog aal deur met t vergroten van mien 
eigen bibelteek, mondjesmoat. Der mos ok 
ja brood op de plank kommen. Lézen deden 
we benoam deur boeken te hoalen uut de 
Zuudhörner bibelteek aan de Helfrichstroat, 

n holten noodgebouw die t joaren volholden 
het, ok nog veur anere bestemmens. Doar 
heb k ok nog vergoaderd as kemizzielid, n 
soort bestuurslid. k Haar  niet t idee dat we 
ok mor iets te vertellen haren, gezelleg was 
t wél. Mien overstap noar Noordhörn veran-
derde veul. De school doar kon wel wat doa-
dendrang gebruken, wis en vast ok op t ter-
rein van t boekenspul. Leesderij was der net 
zo min as ien Zuudhörn. Der stonnen wel n 
poar riegen boeken ien t koamertje, votstopt 
ien duuster kaftpepier. Aan de hoeveulheid 
stof te zien wur der niet bepoald druk ge-
bruuk van moakt. (Van dat hiele koamertje 
niet; belangriekste was ienmoal ien t joar t 
geld tellen noa de joarlekse Floralia…) Dat 
von k schane en mien nije kollegoa ok. Doar 
is de start west van t gruien en bluien van 
de Molshoop-bibelteek. Ien t dörp kwam wel 
de bibliobus, mor dat was ons niet genog. 
Boeken heuren ien je leefwereld, ok op 
scholen, je moeten ze zó pakken kunnen, 
stukjes veurlezen, nije dingen opzuken, n 
tiedje weg wezen ien n verhoal… De school 
kreeg ok de hulp van n goie gever die t boe-
kenbestand ekstroa aanvullen dee. Hij is 
van onschatboare weerde west! (Rinnert, 
bedankt!) 
En nou? Och, n boekengek bliéf ik, al wor-
den summege letters wel verduveld klein…. 

 

Jan Blaauw 
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Bie kapper.. 

 
Hai haar der nog nooit eerder hìn west. 
Dat huifde ook nait, want moeke haar 
hom  zulf aaltied t hoar ofknipt.Dat dit 
nait altied even goud lukt was, wos hai 
nait, veurdat opoe der n moal wat van 
zegd haar."Wicht", zee ze, dat zee ze 
aaltied tegen zien moeke: "Der zitten ja 
apmoal hakken in, zo kinnen je lutje 
jong nait bie pad en weg lopen loaten. 
Goa nou mor ais mit hom noar een 
“echte kapper."En zo kwam t dat hai 
nou veur n haile grote gloazen deure 
ston. Hai was n beetje zenewachteg. 
Wat zol hom doar te wachten stoan 
achter dij deure…. Rezeluut greep 
moeke klink van deure, pakte jong bie t 
haandje en stapte noar binnen. 
"Goedemiddag," zee n mevrouw mit n 
laange widde jaas aan. t Leek net n 
dokter en doar mos hai nait veul van 
hebben, want dij haar hom ais n moal 
goud zeer doan en dat was hai nog 
nait weer vergeten. “Dus deze jonge-
man moet eens netjes gekapt wor-
den?" Hai schrok zok lamlendeg. Doar 
haar je de ellende al. Gekapt worden ! 
Hai was toch gain boom ! Lip hong 
hom al op haalf zeuven. Dat mìns wol 
hom mit n biel haauwen, zeker net as 
toun pa ol appelboom omkapt haar. 
Dat nooit !  En hai begon mie doar toch 
te brollen dat heuren en zain joe ver-
gong. t Was nait mooi meer.  
Moeke en dijkappersjuffrouw snapten 
der niks van. Ze wollen hom op n gro-
de stoul hinzetten, mor dat kregen ze 
nait kloar, want hai huil zok net zo stief 
as een plaank. Ze kregen hom nait op 
dij stoul, nog mit gain tien peerden. 
Wat ze ook tegen hom zeden, der was 
gain laand mit hom te bezaailen.  
t Ging nait deur ! Op den duur haar hai 
haile kapsalon op kop stoan. Elkenain 
kwam kieken wel of doar wel vermoord 
wer. Op t lest het moeke hom mor 
weer mit noar hoes nomen En toun 
moeke hom in keuken op een stoul 

zette, hom een handdouk om dee en 
mit n gewone schere zien hoar begon 
te knippen, was der niks aan de haand, 
want moeke dee t mit n schere en nait 
mit n biel! 
 
F.H.Zandinga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
femilie 
op bezuik 
k heb niks in 
hoes, zunege boudel, zegt 
femiliebezuik. 
.......... 
  

bui 
boven hoezen 
is weg kwiet 
hai gaait weerom noar 
middelsom. 
.......... 
  

minet 
is aan 
snoetjeknovveln mit koater 
van mien noaber Geert 
meert.  
......... 
  

veujoardag 
begun meert 
mien klender is 
wiswoar goud, eerlieks woar 
vroug. 
  

Anna de Vries-Maarhuis 
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Rond of der dwars deurhèn…. 
 

 
 
 
 
 
 

Met n diepe siek drukt Geert t toestel uut. Hij 
har krekt even keken noar TVNoord, noar 
“De Week Bekeken”. Doar zat n aitem ien, 
joa, zo hiet dat tegenswoordeg, over Noord-
hörn en dij duvelderij over nije weg noar 
Stad. Baarg reudel, von Geert, bult gegier 
en n beetje wol… Hemmen ze doar n zoaltje 
volzet met mensen die apmoal n haalve of 
asmits anderhaalve zin zeggen maggen en 
dan komt die vroleke Pasveer der weer 
maank. Das gien Pasveer, mor n Paskwil, 
en nijsmoakerij van t belabberdste soort…. 
Schut gien mens wat met op, lutje kermis is 
t en ffffftttt, volgende “aitem”.  Of n onner-
waarp uut de varf komt, is niet zo belang-
riek, as t mor snel gijt. En die scheervogel 
van n gespreksleider mor lagen en ofbre-
ken, en Deputeerde Bleker vindt t apmoal 
mor stoer en old wetholder Hielemoa zit ok 
niet zo op zien gemak as aans. Mensen zien 
der keureg uut, holden zuk keureg, veuls te 
ordentelk eiglieks. Apmoal lu die wel wat 
boven d’ogen hemmen, kun je zo zien. 
Schiere vertegenwoordegers van n dörp ien 
nood, mor dat niet blieken loaten, eerliekse 
West-Grunnegers…. Zie je doar zo mor op t 
schaarm de peerdedokter zitten… En  
Willem Wierengoa zal dat doch niet eerlieks 
mienen: “As je t goed doen willen, breek dan 
mor votdoadelk vief of zes huzen of…” Dan 
gijt zien eigen kleun der ok ja aan…. 
Geert komt ien t ènne en gijt noar buten. Ien 
e keuken kikt zien vrouw höm aan en vragt: 
“Binnen ze der uutkommen? Wel het t won-
nen: 4a of 5b?” 
Geert pruddelt wat. “Wedstried vannijs 
stoakt. t Kan ducht mij nog ale kaanten uut, 
mor de goie kunnen ze niet vienden. t Is 
stoer zat.” 
Hij hoalt zien fietske uut de schuur, hij moet 
nog mor even ien e Langestroat kieken, of 
even rondrieden deur t open laand. Bij de 
glasbak stijt Hinderk Zuudhof wat flesderij 
ien e goaten te smieten met n uutkiek van 
vattien doagen maal weer. Hinderk “Zult” 
loat de leste nog ies even ekstroa rinkelde-

kinkeln, wil net zien bien over t zoadel 
swaaien as e Geert ien e smiezen krigt. 
“Moi Geert, ok aan t oprumen? Televizie van 
tegenswoordeg, t gijt aal sneller, t drinken 
ok. Zo mor weer n fles leeg….. Het jim dat 
sirkus over de rondweg nog zien op t 
schaarm? Veearts zat der ok maank, hiele-
moal klem in n studiofile. En die Körf van dat 
Rietdal, die ken’k ja niet ies. Woont die hier 
ok ien t dorp? Op e ruumte zeker? Nou ja, 
ze kwakken mor n end vot. Woorden, woor-
den, woorden, ze können der wel n rondweg 
met aanleggen.” 
Hinderk kwakjet even noast zuk op e stie-
nen. 
“En nou moet jim ies even kieken. Nou wil-
len die ien e Randstad verknooide planolo-
gen hiér n knooppunt aanleggen en dát 
huus doar kan dan wel ofbroken worden, t is 
mor n huus ja. En dan willen ze doar aal dat 
snelverkeer laangsrieden loaten. Het jim t 
koartje zien? Dr.Denker is der niks bij! 
Knooppunt? Knoeipunt! En zol jim ien die 
huzen doarnoast wonen willen met dag ien 
dag uut dat gejakker op n poar meter of-
stand? Ok mor ofbreken dan? Nou, zo wordt 
dit dörp mooi noar de kloten holpen. Is doch 
gien kijk geliek, hoe kriegen ze t ien heur 
male hazzens. Och, zit k me doar ok nog 
weer kwoad te moaken, heb k al weer 
dörst.”  
Schudkoppend stapt Hinderk op zien degel-
ke twijwieler en snort ien e richten van e 
brug. Geert sukkelt höm noa op zien over-
joarege rammelkaast, mor slagt veur t keno-
al linksof. Hij wil nog even genieten van e 
open ruumte met zien rust en…. 
“Mien hemel, kounavvel, kiek doch uut!”  
Geert leit sikkom ien e baarm, hij stijt te tril-
len op zien bienen. Wat rieden ze hier as-
mits ok aldernoast haard, schoamachteg! 
Veur de wizzegheid kiekt e de weg ien beide 
richtens sekuur of veur e weer opstapt. Rust 
en ruumte, ja, ja…. Loat die rondweg aans 
mor kommen, dan kunnen fietsers en wan-
deloars op heur eigen poaden uut de voeten 
zunder levensgevoar. Poar swaarde kraaien 
kieken Geert stoens noa, n wiekel gijt der 
vandeur, kieviten hemmen kifkederij ien t 
greunlaand achter de boskes.  
“Toet toet!!!”  Geert stapt vannijs of en pakt 
zien buusdoek om kop of te wisken. Was e 
mor jong bleven en tied ok…. 
 

Bé  


