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Kreuze 60 
 

Kreuze bestaait 10 joar! Doar mout vanzulf even aandacht aan geven wor-
den. Dat douve mit n dubbeldik jubeleumnummer. 

 

In 2006 haren Jan Blaauw en Henk de Weerd n idee om n digitoal 
tiedschrift te begunnen veur en deur elkenain dij Grunnegs lezen en schrie-
ven wil. 'Elkenain' is doarbie meschain wel t belangriekste woord. Kreuze 
mos nait zo neudeg n blad worden veur n klaain plougje literaire schrie-
vers, mor wel n stee veur aal lu dij oardeghaid aan schrieven hebben. As t 
mor in t Grunnegs is. 

 

Veur Kreuze 60 hevve ons mainst aktieve schrievers vroagd om weerom te 
kieken op heur schrieverij van de leste 10 joar. Zai hebben t schierste oet 
heur aigen waark oetkozen om nog es vernijs in Kreuze te zetten. Boeten-
des hebben de mainsten n profiel schreven, woarmit de lezer n beetje 
meer kennis aan heur kriegen kin. Mit ook nog wat nij waark derbie, het dat 
n dubbeldik nummer aanbrocht. 

 

Al 10 joar is Kreuze n tiedschrift veur en deur lezers. Bert en Henk goan 
ook nog geern n zetje zo wieder. Wie daanken ons schrievers veul aal 
schiere schrieverij dij ze biedroagen hebben en dij ze nog biedroagen go-
an. En wie nuigen aal lezers om ook mit te doun en es wat te schrieven. 

 

Vernuver joe mit t lezen van dizze dubbeldikke Kreuze 60, zo as wie ons 
altied vernuvern mit t moaken van weer n nije Kreuze. 

 

Joen Kreuze-redaksie 

Henk de Weerd 

Bert Wijnholds 
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Joop Klompien 

                     

“In Stad op ABK Minerva heb k n oplaaiden volgd 
tot groafisch ontwaarper 1963/1968. As ontwaar-
per waarkt bie oetgeverij Wolters-Noordhoff in 
Stad. k Bin leroar taiken west op Mavo in Moa-
rum en leroar rekloame-ontwaarpen op schoul 
veur Detailhandel. Doarnoast heb k altied taikend 
en schilderd en plezaaier beleefd aan t schrieven 
van gedichtjes. Leste joaren perbaaierd om dat in 
t Grunnings te doun. Deur Free Westerhoff bin k 
inspireerd om ook verhoaltjes te goan schrieven. 
k Lees Kreuze altied mit veul plezaaier!” 

 

Geboren in: Ten Post, 21 december 1939 
Woont in:  

Schrift veur: Dideldom 

   Kreuze 

 

Raainraais noar Cochem 

n Poar gloazen Liebfraumilch 

 

 

 

 

 

 

 

 

t Zel n vatteg joar leden wezen dat k mit vraauw 
n Raainraais mokt heb. 
We gingen aan board in Arnhem mit as endbe-
stemmen Cochem aan de Moezel. t Weer was 

meroakel en we waren mainsttied op t zunnedek 
om lekker lui broen te bakken. Dom van Keulen, 
Lorelei, prachtege wienbaarghellens, pittoreske 
kestailtjes, t was  aalmoal n lust veur t oog.  
 
In Cochem bleef t schip n poar doagen òfmeerd. 
Elk dij wol, kon waal op. Dat leek mie wel wat! 
Vraauw wol groag mit heur spannende doktersro-
man op t zunnedek blieven, mor ik wol groag Co-
chem in. “Din gaaist ter mor allain op oet”, zee 
ze. t Was n aibels mooi stadje mit wel hail veul 
vekaanziegangers. 
k Laip op mien dooie gemak deur wat winkelstro-
atjes, dou der n gloepens mooie maaid op mie òf 
runnen kwam. Ze sluig baaide aarms om mien 
haals en smokte mie dat n laive lust was! k Haar 
t wicht nog nooit eerder zain, mor k gaf mie zun-
dermeer over aan zoveul genegenhaid. Tussen n 
poar dikke smokken deur zee ze: “Mein lieber 
Karl-Heinz, was habe ich dich doch lange nicht 
mehr gesehen!“ En weer n knuvvel en n smok. k 
Luit heur nog mor even in de woan wel of ik was, 
want k wer der doezelg en waarm van over t hai-
le lief. “Lass mich dich nochmal ansehen”, zee ze 
en dee n stap achteroet. Ze keek mie aan en sto-
amelde: “Aber, aber, du bist ja gar nicht Karl-
Heinz.“ 
“Nein,“ zee ik, “ich bin der Joop aus Holland.“ k 
Vroug heur: “Wie heißen sie den?“ 

 
“Ich bin Hannelore“, zee ze. “Und ich komme aus 
Karlsruhe.“ 
Om weer n beetje op verhoal te kommen heb k 
ons traktaaierd op n poar gloazen Liebfraumilch 
in n gezellege Weinstube. We hemmen mit n ste-
vege handdruk en n leste smok, dizze moal op 
waang, òfschaaid van nkander nomen. 
Dou k op t schip terug kwam en t aan vraauw 
vertelde, zee ze: “k Mout n aander keer toch mor 
mit, aans bin k die straks kwiet aan d’eerste de 
beste Duutse Hannelorelei!” 
 
Joop Klompien 
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Oardse riekdom t Lauwersmeer 

 

 

 

 

 
 

 

t Was laifde op t eerste gezicht. 
Dij rust en roemte, dat heldere licht. 
Laangs woaterkaant t golvend raait 
as t goldblond hoar van n jonge maaid. 
k Vuil mie doar zo vrij as n kiend. 
Dreum weg ien wolken, speul mit de wiend. 
k Bin aal mien zörgen doar zo mor kwiet. 
k Heb ook gain notie meer van tied. 
t Gras, de bloumen en de stroeken, 
k Vin alles doar veul vrizzer roeken. 
Zodounde zeg k t nog mor n keer:  
Mien riekdom, dat is t Lauwersmeer! 
 
(Oet Kreuze 32, september 2011) 

 

Vraauw de Vries, 

 

 

 

 

 

 
 

was negen keer zakt veur t riebewies, 
Mor t lukte heur jandom de tiende keer, 
dou mos der dus ook n nije auto heer. 
De kleur was prachteg zilvergries. 
Ze ging allain aan rit veur d’allereerste keer, 
nam direct dail aan t drokke stadsverkeer. 
Op t Julioanoaplaain was ze de klös, 
heur nije auto en zai zulf waren total löss! 
Dus was t mitain de leste keer, 
veur vraauw de Vries oet Garrelsweer. 
 

(Oet Kreuze 37, juli 2012) 

 

Goie zin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik kwam heur tegen aan d'Oosterhoaven. 
En of k t groag wol, of dat k t verwachtte, 
Mor hail even haar k t idee 
asdat ze noar mie lachte … 
Ik kon heur nait en zai mie net zo min, 
mor wat ik wel hail zeker wis: 
k Haar haile dag weer goie zin. 
En och, wat gaait de tied toch gaauw, 
z'is nou aal joarenlaank mien vraauw. 
 

(Oet Kreuze 19, juli 2009) 

Joop Klompien 
 

Klaas van Zonneveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“k Bin in 1937 geboren in Nietap, doar heb k toch 
wel mien mooiste herinnerns aan: oorlogstied en 
bevraaiden! ('n Knot(s) van n vraauw', Kreuze 
19). En … speulen in t Noatuurschoon en bie t 
Laikstermeer. Wat n weelde! In achtenvatteg ver-
hoesd noar Scheemde, omreden dat mien voar 
doar de drokkerij van Doevendans kocht haar. t 
Kon hoast nait aans … in '53 bie voar aan t 
waark. Drokker worden, dus. Was ook wel n hail 
schiere tied. Op legere schoule al laifhebber van 
schrieven. n Bult fantasie … k Wol nait aan t 
kompjoetern, mor dou k van mien zeun zien 'olle' 
kreeg, kreeg k de smoak van t schrieven weer te 
pakken. k Heb joaren mitdoan aan de Grunneger 
schriefwedstried in t Oldambt en was de Joop 
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Zoetemelk onder de dailnemers … mainst twijde 
priezen! k Mag laiver dialect schrieven as lezen 
… mor dat ligt aan miezulven. Ede Stoal is en blift 
wel mien favoriete zanger. De Tuutjefloiters, Alex 
Vissering en Wia Buze heur k ook geern.” 
 

Geboren: Nietap, 4 juli 1937 

Woont in: Scheemde 

Schrift veur: Dideldom 

   Kreuze 

Priezen: Verschaaiden 2e priezen bie Ol-
dambtster schriefwedstrieden 

  2e pries landelke schriefwedstried 
van de Zonnebloem mit t verhoal 'Kleurriek'  
Droadpost: klavazon@ziggo.nl 

 

Kleurriek 

 

 

 
 

Der is veul gedou in de wereld, woaras je joe aan 
aargern. As je older worden, ‘dreum' je t laifst vot 
in mooie herinnerns. As vrijwilleger van de Zun-
nebloum komt mie weer n raaiske te boven as ain 
van dij schiere herinnerns …  
Wie stonden kloar om òf te raaizen noar t Noor-
der Daarnpaark in Emmen. t Is n zunnege dag en 
zulf ben ik in n meroakels goie stemmen. D'eerste 
begrouten van mien gaste is doarop n tovve aan-
vullen. Op de zesde verdaipen lang ik heur d-
haand en stel mie veur. “Goiemörn, mevraauw, 
mag ik joe mitnemen veur n schier tochtje?” 
“Geern”, was heur antwoord. “As je goud veur 
mie zörgen en beholden thoesbrengen, want k wil 
groag vanoavend weer zond en wel allaint in ai-
gen berre sloapen!” 
“Komt goud, heur”, zeg k berustend, mit n knip-
oog noar heur noabers, dij ons oetzwaaien. 
“Den staait d'kraande mörn wel weer veur t ven-
ster!”, zee buurvrouw en wie stappen in de lift om 
òf te raaizen. Zai is nait meer de jongste en doar-
om hollen de buren n beetje sosjoale kontrole: 
kraande veur t roam … den is t goud! 
Aankommen bie d’auto, geft ze aan geern veurin 
te willen, vanwege – zo as ze t zulf nuimt – ‘mien 
bult!' Zai het mie al hailendaal om … en k geef 
aan dij wens dus geern geheur! Onderwegens 
vertel ik heur, dat wie noar daarntoene in Emmen 
goan. “Ach, wat ja mooi. Doar was ik vrouger, vot 
noa d’oorlog ook al ais mit n schoulraaize.” 
Baaide aander gasten nikten instemmend, ook 
zai wazzen doar rond achtenvatteg west. Aal keu-
velnd, laggend en zulfs n laidje zingend, beland-
den wie in Emmen. “Dat heb je rad doan!”, zee t 

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

(Oet Kreuze 34, jannewoarie 2012) 
Klaas van Zonneveld 
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Bie Manske heur je nog ais wat 
 
 
As advertensie-verkoper kwam k aal weke bie 
Manske. En k mout zeggen: mit veul plezaaier! 
Dinsdoags was de dag dat k even langs ging om 
te kieken of der wat te verdainen was … Hail 
gaauw haar k al deur, dat t zoaterdoags nog veul 
plezaaiereger was op zien lutje kantoortje in de 
enorm grode romney-loods vol mit allerhande 
spullen. Den gooide hai de kiosk open woaroet 
patat en frikandellen verkocht wuiren.  
n Drokte van belang! En altied in veur n proatje! 
Somtieds wel twaalf, dattien man in dat lutje kan-
toortje. “As ie kovvie hebben willen, t staait op t 
aanrecht, melk en suker stoan op toavel”, was 
aiweg t taimke van Trijn, zien vrauw, dij nait min-
der gastvrij was. En den ging t loos! Stoere ver-
hoalen over lu, dij langs west wazzen, moar ook 
over zien handel en nait te vergeten, de verhoalen 
over vrouger! Wat doar aan t verleden over toavel 
gung … nait allaint flauwekul, nee, ook over t ont-
stoan van Kloosterholt enz. 
“Manske, doe woonst aan Troanendalloane, woar 
komt dat vot?” 
“Ja, dat zel k joe vertellen …” De stoule kwam wat 
noar veuren om zien gasten veuraal niks te loaten 
missen en den: “Ie waiten vast wel, dat der van-
doage de dag n bult lu binnen dij in heur laand 
bedraaigd worden en hier heur haail zuiken. Dat 
is altied al zo west, dus: niks gain nijs onder de 
zunne! Zigeuners wazzen vrouger lu, dij ze naar-
gens hebben wollen. Oet Egypte kwamen ze mit 
doezenden noar Europa en honderden doarvan 
kwamen via Schanze in Kloosterholt. Hier, op dit 
stee, woar nou mien loodsen stoan, wollen ze 
heur woonwoagens zetten om vervolgens van 
hieroet heur woar aan de man te brengen …” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je heurden mensen denken: zol hai ook n zigeu-
ner wezen? De link mit zien neern was ja al gauw 
legd! 
“Heb je zin in n zolt heerntje?” Onder heerns op-
moaken pruit e gewoon deur: “Kloosterholtjers 
wazzen t nait ains as Egyptenoaren en kwamen 
snachts mit schuppen, snitten en zaizen aanbroe-
zen en hakten op dat volk in! Der was zoveul ge-
weld, dat mainege zigeuner sneuvelde en wat der 
over was is vlucht richting Maiden/Muntendam. 
In tied dat dat west het nuimden d'lu dit dail van 

Kloosterholt 'het dal der tranen'. Loater: Tranen-
dallaan! Achter de Maiden bennen zai dou deel-
streken. Zo as ie wel waiten, hait dat nog aaltied 
Egypteneind!” 
Wat n logica, docht ik. Mor t heurt goud … 
“Al gaauw haren ze deur, dat n beetje wiederop n 
beter stee was om zok te setteln en doaroet ont-
ston Muntendam. As je d'echte Muntendammers 
kennen, waiten ie dat dat aal gitzwaarde lu ben-
nen.” 
“Verrek, hest geliek”, was de reaksie van enkel-
den, dij mit bek open t verhoal aanheurd haren.  
Ie konnen ze denken heuren: woar hoalt hai t vot! 
“Den waiten ie ook vast wel,” gung Manske wie-
der, “dat Muntendam n echte koopmansploatse 
was?” 
“Joazeker!”, beoamden touheurders. 
“Wait ie, houveul hondekaren der dou wazzen?” 
“Nee.” 
“Zeshonderd! En dij zworven elke moandag oet. 
Zai laipen haile noar Drente en Vraisland om heur 
woar te slieten! Appelsienen was dou heur groot-
ste handel, moar der wazzen ook party dij bozzels 
en aander hoesholdelek spul verkochten. Net as 
overal, haren enkelden gain brood op plaanke. 
Zai belandden loater bie boeren in t Oldambt. n 
Poar handen vol settelden zok tussen Nij 
Scheemde en t Woar!” 
“Verrek,” zee ik, “dat klopt! Doar ligt t streekje 
Luttje Muntendam!” 
“Joa,” beoamde Manske, “en doar wonen Sam en 
Moos.” 
Den is mien schoonvoar ook n zigeuner, docht ik, 
dij komt doar vot en is ook gitzwaart … enne … 
Den klopt zien verhoaltje, dat e as klain jong n 
moal kidnept is deur zigeuners ook! Mien hazzens 
begonnen te kroaken: de Nijlanten en Drenten, 
zai wazzen aaltmoal zwaart! “Nou begriep k 
woarom die t zo goud gaait” mos k nog even kwiet 
bie t ofschaid 
‘k Denk t ook grijnsde Manske; tot volgende weke! 
Moi!” 
k Mos t verhoal vanzulfs vot kwiet aan moeke … 
mor dat heb k waiten! “Hol der toch over op”, raip 
ze. “Wie zigeuners? Kerel woar hes t dien ver-
stand! Manske het joe der n mooi ploatje op 
draaid!” 
Ik heb mie mor stil holden. Misschain haar ze ge-
liek, mor k wol der nait van waiten: t Was zo’n 
mooi verhoal, dij gooi je toch nait vot? Tot n aan-
der mie bewiezen kin dat t oet Manske’s doeme 
kommen is, hol ik t veur woar! 
 
Klaas van Zonneveld 
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Cor Uildriks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Ie lezen regelmoateg wel wat van mien haand in 
Kreuze. Ik bin in 1958 geboren in t mooie dörp 
Slochter en ben der ook opgruid. Dou ik 15 was, 
binnen we verhoesd noar Sapmeer en doar woon 
ik nog aaltied mit mien vraauw. t Schrieven zit in 
mien bloud en gaait vanzulf, zowel in t Grunnegs 
as in t Nederlands. Ik waark as sjeffeur bie de dok-
tersdainst en doar heb ik hail wat anekdotische 
verhoaltjes over schreven. In 2011 is n boukje oet-
kommen mit 75 van dij verhoaltjes over mien 
waark. Ik bin nou bezig mit n boukje in t Grunnegs 
dij hopelk noa de vekaansies oetkomt. Ik heb ook 
wel waark stoan op Klunderloa en Dideldom. Ver-
der heb ik n column in n pergram op Radio Haren 
en bin ik wel ais te gast bie Toezeboudel op Radio 
Komnij. Ik heb n bult oardeghaid aan mien 
schrieverij en gelukkeg aander lu ook, dat ver-
neem ik deur de reaksies dij ik krieg via mail 
of as reaksie op facebouk. Mien aandere gro-
de hobby is de EHBO-verainen “Sappemeer” 
woar ik de grondlegger van bin en woar ik ook 
les geef, k vin t hartstikke belangriek dat min-
sen waiten wat ze doun mouten as zuch n 
noodgeval veurdut. Ik vin t prachteg zo as t 
gaait en ik hoop dat Kreuze nog laank wieder 
gaait. 
 
 
Geboren:  Slochter, 1958 
Woont in:  Sapmeer 
Schrift veur: Dideldom 
   Klunderloa 
   Kreuze 
Bouk:  Huisartsenchauffeur met een  
  knipoog  
  (Free Musketeers, 2011) 
 

 

 
 

 
De laifde veur dien kind 
 
De laifde veur dien kind 
Dat is aiglieks n wonder  
Mor t is toch hail gewoon 
En dien kind kin der nait zunder 
 
De laifde veur dien kind 
Kin hail veul verdroagen 
Ook al trapt e die op t haart 
Doe vergefst t zunder kloagen 
 
De laifde veur dien kind 
Dij blifst doe altied geven 
Omdast doe zeker waist 
Dien kind is de bron van t leven. 
 
(Oet Kreuze 54, maai 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gerrit zien hounder 
 
As ons kinder joareg bìnnen, dìn maggen zai aal-
tied kaizen wat wie dij dag eten goan. Vandoage is 
Geert joareg. Veurdat ik hom feliciteren kìn, ropt 
hai: “Wie eten vandoage pankouk!”  
En doarom stoa ik om n uur of twaalf mit n aai in 
haanden veur t beslag en schut mie dat verhoal 
van Gerrit zien hounder weer in t zin. 
 
Ik was end maai wat achter in toene aan d'loop, 
dou inains mien noaber Gerrit kop over 
hege hen stak en zee: “Ik gai mit Mienie drij weke 
noar Schoonoord, wie hebben doar n huusje 
huurd.” 
“Dat is ja aibels mooi Gerrit”, zee ik, “t is nou mooi 
weer. Magst hopen dat t zo blift.” 
“Och, dat komt wel goud dunkt mie, moar wilst doe 
wel om de hounder denken dìn? t Vreten staait in 
schure en om de twij doage mout der vris wotter in 
dij bak in t boetenhok.” 
“Dat komt aal goud”, zee ik, “en de aaier, doar wait 
ik wel road mit.” 
“Joa, mor denkst wel even om de hoane, hè! Dat 
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kreng wil nog wel ais aanvalen.”  
Dou t zo wied was, ging ik bie Gerrit achter in toe-
ne. Doar haar hai n hounderhok moakt mit n ren 
deraan, woar ze scharreln konden. Ik haar op de 
compostbult n dikke graszodde ofstoken en dij 
nam ik mit in t boetenhok. Dou ik de deure open 
dee en der in stapte, dou haar dai dikke hoan mie 
al in de smiezen. 
“Ik woarschaauw die, vrund!” zee ik ik. “Geef die 
vot n schop as doe die nait gedroagen kinst.” 
Dou ik dai zodde in t hok gooid haar, begonnen 
d'hennegies der vot in om te pikken, mor dij sme-
rege hoan dee de vleugels wied en kwam mit n 
noodgang mit de poten veuroet op mie ofzetten. In 
n reflex dee ik mien voude omhoog, mor dat ging 
even te vlot, woardeur mie de klomp van de vout 
ofschoot en de hoane hom liek veur zien snoavel 
kreeg. As n vlaigtuugje donderde hai op de grond, 
trok nog ainmoal mit zien poten en bleef dou stil 
liggen... 
Nekke broken … dat heb ik weer … Hou kon t ook 
aans en wat mout ik nou dìn?, docht 
ik. Gerrit is ja wies mit zien hoan. 
Dou ik in hoes kwam, was mien kameroad Teake 
der ook net veur n kop kovvie. 
“Wat is der?” zee mien vraauw, dai altied vot aan 
mie zugt as der wat biezunders is. 
“Ik heb Gerrit zien hoane vermoord….” zee ik be-
dompt en vertelde t haile verhoal.  
Teake laagde mie vairkaant oet en zee: “Dat krieg 
je der van, as je de klompen op de grui kopen….” 
“Joa, laag doe mor!” zee ik, “mor ik zit der mit!” 
“Och”, zee Teake, “ik wait wel n hounderboer en 
doar goa ik mörgen toch hìn om aaier te hoalen. 
Hai het ook van dai dikke broene hounder en dìn 
neem ik die wel n nije tude weer mit.” Aander-
doags kwam Teake mit n grode jutezak aan zet-
ten. “Kiek, mien jong, hest doe weer n nije tude. 
En nait vot weer mit dien klompen begunnen te 
gooien, hè.” 
Ik gong votdoalek de tude in t hok lösloaten en 
verduld, t was ja krek net zo aine. Blied 
luip ik weer noar hoes. Doar bin ik ja nog goud of-
kommen, docht ik, zugst ja gain verschil. 
De weken verluipen verder rusteg en de nije tude 
haar zich mooi aanpaast aan de rest van t toom-
pje. 
Mien vraauw en ik zaten snommerdoags achter t 
hoes, dou noabers weer bie hoes kwamen. 
“En”, ruip Gerrit over de hege, “hest nog roezie 
had mit de hoane?” 
“Nee heur!” ruip ik, “wie binnen ja dikke kameroa-
den worden.” 
Om en bie n uur loater kwam Gerrit mit zien Mie-
nie deur t toenhekje hìnzetten om bie ons nog n 
kop kovvie te drinken en om te vertellen over heur 
vekansie in Schoonoord. 
Op n bepoald moment zee Gerrit: ”Ik bin nog even 
bie de hounder west en t zugt der ja meroakel 
goud oet. Doe hest ze hartstikke goud verzörgd, 
mor wat veur vreten hest ze wel nait geven?” 
“Nou”, zee ik, “gewoon was doe in de schure sto-
an hest en zo nou en dìn wat gruinvouer.” 

“Nou”, zee Gerrit, “t is in ieder geval wel biezunder 
vouer west, want dai hoane ja … dat is n hènne 
worden….” en hai wer rood om de kop van inhol-
den laag. 
Toun kon ik der ja nait meer onder oet en heb t 
haile verhoal verteld. 
“Och”, zee Gerrit, dou ik mien verhoal doan haar, 
“moak die der mor nait drok om heur, 
ik haar ja zulf een gloepste hekel aan dij hoane en 
ik ben blied dat ik hom endelk kwiet bin.” 
 
Inains wor ik aan mien boksem trokken en zai k 
lutje Geert noast mie stoan. “Kriegen wie nou nog 
pankouk, pa?” vragt hai. 
“Joa heur”, zeg ik mit n braide grijns mor ik mos 
even kieken of ik gain hoane-aai haar. 
 
(Oet Kreuze 13,  juli 2008) 
 
Cor Uildriks 
 
 
 

Jil Wildenga 

“k Bin as Hillechien (Hillie) Tuizenga geboren op t 
Hogezaand in n aarbaidersgezin. As baby was k al 
zaik deur n medische misser en k zol dat wellicht 
nait overleven. Da's wel gebeurd, mor doardeur 
was mien haile leven nait gezond. Mor k haar ze n 
staarke wil en deurzetten kon k ook. De legere 
schoul is deur mien zaik wezen nait zo schier 
west. k Begon al vroug mit schrieven. in mien vol-
wassener joaren was Toon Hermans mien grode 
veurbeeld en stimulans. Mit mien schrieverij dee k 
wieder nait veul, tot ik in de joaren '90 begon mit t 
oetgeven in aigen beheer. Doarmit heb k onder-
tussen dattien bouken oetgeven, woarvan de zeu-
vende in t Grunnegs was: 'De Toal van Mien Moe-
ke'. In 2011 is doarvan de 3e druk verschenen. In 
de Grunneger Schriefwedstried heb k n poar keer 
n pries wonnen. Ook op mien 82e goa k nog aal 
deur mit schrieven. Ik traauwde in de viefteger 
joaren en kreeg twij kiender. Mien pseudoniem Jil 
Wildenga is n soamentrekken van mien traauwno-
am Wildeveld en mien wichternoam Tuizenga. k 
Schrief over de dingen van t leven, dat veul te ver-
tellen het.” 
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1 

Geboren op: Hogezaand, 25 meert 1934 
Schrift veur: Dideldom 
   Kreuze 
Bouken:  

9 bouken in de rieg 'Levensfase' (aigen be-
heer): 

Mijn eerste pannekoeken 
De Levenswip 
Momenten 
Geloof, Hoop en Liefde 
Relaties 1 en 2 
De Toal van Mien Moeke (2e druk en herdruk, 

2011) 
Sprookjes?! 
Ode aan Toon 
Golven der Levenszee 

… 
Het leven is een wonder 
Zoektocht naar Samen 
Geloven in gedachten en gedichten 

Priezen:  
1e pries Grunneger schriefwedstried 2002 

 
 

Miemeroatsie 
 
As ik in t duuster van de naacht 
Denk aan de moan zien pracht 
Din kin ik zingen van aal dat gold 
Al is t soms ook gloepend kold 
 
As ik in t duuster van de dag 
Dink aan wat de zunne mag 
En mien levenspien kin vuilen 
Wil ik groag mit zunne ruilen 
 
Regen, zun en duustere kracht 
Alles het zien aigen pracht 
Alles sprekt zien aigen toal 
 
In t leven van ale dag 
Heurt toch alles bie mekoar 
Duustere naacht en zunnege dag 
 
Jil Wildenga 
 
 
 
Leven is mooi 
Mor t kin ook swoar wezen 
Tied hebben is mooi 
Mor t vlugt joe deur de vingers 
Minsen en vrunden binnen mooi 
Dij loat je nait glippen 
 
Ik kiek noar die uut 
 
Jil Wildenga 

Douche 
 
Woater 
gaait ter 
Over t lief 
 
Verdwient mit wanhoop 
In d'ofgrond 
zodat je leven 
en hopen kinnen 

 

(Oet Kreuze 45, november 2013) 

Jil Wildenga 

 

 

Staarfdag van mien kind 
 
Dij dag 
scheen de zun tot de 
oavendwolken 
heur verduusterden 
En de naacht 
heur mit zien 
sluiers bedekte 
 
Dij naacht 
scheen de moan 
tot de vrouge 
mörgen kwam 
mit zunnechie 
stroalend 
en mit heur waarme deken 
de moan zien glaans ofnam 
 

Dij mörgen 
kwam t leven bie mie 
mit zien waarmte 
mit zien glans en donkerte 
dou t leven 
mie n leven ofnam 
 
In de stille uren 
van de naacht 
brocht de moan 
t licht 
mit sluiers 
van beschaarmen 
Doeknekt 
as de waarmte van de zun 
zodat leven 
weer leven wuir 
 
Jil Wildenga 
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Jan Huttinga 

 

“Ik heb altied al schreven. Eerst vanzulvens in t 
Nederlands. Dou ik in Grunnen wonen kwam, heb 
ik mie dat beetje bie beetje aanleerd. Ik ging laid-
jes vertoalen en schrieven veur de Grunneger 
zangers en zangeressen en veur miezulf. Ver-
hoalen, gedichten en laidteksten kommen om 
beurt veurbie.” 

Geboren in: Oostburg, 11 jannewoarie 1949 

Woont in:  n Daam 

Schrift veur: Kreuze 

   Klunderloa 

Schreef veur:  Krödde 

   Toal & Taiken 

Publikoatsie: 'De dood van Vera R.'  

  (in 21 dailen verschenen in Kreuze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezebel 
t Klopte. n Achteròfstroatje zo as t heurde. Mit 
hoezen dij sikkom op punt van omvalen stonden. 
n Achteròfstroatje, gruine smurrie onner tegen 
muren op. Lege kratten en deuzen en aan t ìnd 
bie n hoge blinde muur n matras mit kringels der 
in. Mor achter blinde muur zag e aal t silhouet 

van wottertoren. t Gevoarte stak as n grode voest 
boven t gewemel oet. 1500 kubieke meter wotter. 
n Groot onnuur bakstainen gedrocht. Haalf-put-
haalf-regenwotter-architectuur. Bie dit decor heur-
den vanzulfs n bult roustege fietsen. Muren van 
roege stainen, laank leden n moal wit vaarfd. Der 
zaten hier en doar nog snibbels pepier op van n 
aanplakbiljet, t haar wat te doun mit protest, mit n 
politieke spreker. Hai duurde nait mit rug tegen 
muur leunen.  

t Was te graauw en smereg. Links en rechts wat 
blinde roamen en schuuns veur hom n klaain 
trapke mit n gammel iesdern leunentje en n 
zwoare deur. Boven deur zat n laamp, t licht luit t 
rood van deur opschienen noar oraanje. Noast 
deur aan linkerkaant zat n bred van koper.  
'Artiesteningang' haar e aal wel honderd keer le-
zen. 'Artiesteningang Tattoo-bar'. 'Artiesteningang 
Tattoo-bar'. 
Doar zol ze deur noar boeten kommen, haar ze 
zegd. Doar zol e op heur wachten. 
Om hom tou ging nacht deur mit zien bezeghe-
den. Rechts van hom luip de Ingenue-loan. n Ki-
lometer vermoak veur toeristen en aander pret-
volk. Der ronkte n stadsbus veurbie en twij taxi’s 
gingen vol op rem. n Koppeltje opschoten goud 
ruip en reerde en ging t leste geld verknappen in 
de Tattoo-bar. 
Hai keek weer noar deur en dou veur de twin-
tegste keer op zien horloge. Der was aal n uur 
veurbie. Ze zol vast nait meer kommen. Hai luip 
weerom noar houk en keek noar ingaang. Twij 
jongkerels sluigen mekoar op scholder en stapten 
Tattoo-bar in. 
Toch wol e nait weggoan. Mit n poar treden stond 
e weer op zien stee tegenover deur. 
Der ruirde niks. Allenneg t lewaai van t verkeer en 
t geroup van haalfdronken volk op Ingenue-loan. 
 
Hai luit zuk op berre plovven. Stak zien kop onner 
t kuzzen. Hai wol ze nait zain. Hai wol niks zain. 
Hai wol nait zain, dat zien koamer gain roamen 
haar. Dat der gain oetzicht was. Dat der allenneg 
de muren waren mit n vrumd soort behang. Links 
en rechts noast schösstainmantel hingen twij gro-
de spaigels. Gedrochten waren t. Golden liesten 
mit veul frummeltjes en krullen. t Muik nait oet 
hou of dat e keek, altied zag e twij widde poedels. 
Ze zaten in spaigels. Links aine en rechts net zo. 
Ze lagen mainsttieds te sloapen. Ze druigen roze 
strikken om haals. As e onrusteg in zien kop wuir, 
den gingen ze rechtop zitten en draaiden hun 
koppen zo dat ze hom altied zain konden. As ze 
rechtop zitten gingen of stonden, den wuir t slim-
mer in zien kop. Hai wis t nait zo goud. Nou wol e 
ze nait zain. Hai haar kloagd bie verhuurder. Dij 
gaf nait thoes. Aalmoal domme proat. Honden in 
spaigels haar ze nog noeit van heurd. Op tied 
huur betoalen en din was der wieder niks loos.  
Hai haar t zulf perbaaierd. Spaigels kon e nait 
van muur kriegen. Ze zaten vast mit zwoare bol-
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ten. Ain oavond dou e lezen wol, haar e twij gro-
de badloakens over spaigels goeid. Noa n haalf 
uur haar e ze der weer of hoald, omreden dat e 
nait meer tegen n gepiep en gejaauwster kon. Hai 
haar badloakens op berre legd en was n rondje 
lopen goan. Dou e n uur loater weerom was, la-
gen ze te sloapen. Zunder groot licht aan te doun 
was e in berre schoten en was in sloap valen. 
Hai keek nou onner zien kuzzen vandoan en zag 
dat de widde krengen wat onrusteg in de weer 
luipen. Hai sloop noar zien keukenhoukje nam 
wat kant-en-kloare pankouk en smeerde der jam 
op. Kaarzen of frambozen, hai zag t verschil nait 
zo. Der bleven veur mörgen nog vaaier over. On-
der t aanrecht in rechterkastje vond e pakjes drin-
ken. Nait over doatum. Dat was n geluk. Hai koos 
veur sukkeloamelk en slampte twij pakjes achter-
mekoar leeg. Mit rug stond e noar spaigels. Poe-
dels bleven rusteg, ze keken wel mor deden wie-
der niks. 
 
Ze ston in t widde licht van n spot en zong. Hai 
kreeg n roar gevuil in t lief en der luipen twij dikke 
troanen over zien snoet. Hai schraaiwde. Dat was 
aal wel twintig joar nait veurvalen. Aal wel laan-
ger. Schraaiwen was zwakte. Altied stoens kie-
ken, ook aal dee t nog zo zeer. Bie n pak haauw 
of bie de gemainste woorden. Stoens veur die 
kieken. Omdraaien en trankiel weglopen. Niks 
zeggen. Dat male gevuil in t lief wegdrukken. Mor 
nou zat e zunder geluud, zachtjes te jaanken. t 
Kwam deur heur doar in t widde licht. Hai luit zuk 
bekeukeln deur t licht, opwekt deur n computer-
pergram. Doezenden gekleurde puntjes licht vlo-
gen in t rond. Zai ston door roerloos en zong. Ze 
stond doar in n laange donkerblaauwe jurk. Ze 
haar swaart hoar. n Kört koppie mit gitswaart ho-
ar en ze bewoog laangzoam op moat van meziek. 
Hai nam n slok van zien bier en graimde n grote 
gobbel over zien bezoen. Hai kon der niks aan 
doun. Ze zong en ze zong. Hai was bekeukeld. 
Dou t laid laangzoam verdween in ferwailen ger-
dienen op achtergrond, begon elk te klappen en 
te reren. 
Hai nait. Hai bleef stil zitten en keek en keek. Hai 
kreeg n vrumd gevuil in t lief. Zien lutje jong wuir 
puber en was op zuik noar roemte. Zolt wotter 
luip hom over t gezicht. Schoamtevol veegde hai 
mit aarm dizze dikke troanen vot. Hai luip noar 
veuren en ging vlak veur heur stoan en begon te 
klappen. Nog n moal veegde hai t gezicht schoon 
mit zien aarm. Zai keek over hom hìn noar t aan-
der volk in zoal. Hai zag heur blode aarms. Ieselk 
widde polzen. Laange dunne vingers. Op linker-
pols aan binnenkaant zag e heur tattoo. n Vlinder. 
Hai herkende de rode stippen en t geel in vleu-
gels. Ze druig n Jezebel. Vlinder vernuimd noar 
vraauw van Achab. Zai, dij altied heur zin deur-
dreef. t Applaus verstomde en ze keek noar hom 
en stak n haand oet. Ze ging haalf deur knijen en 
hai dee n stap noar veuren. Hai greep noar heur 
en kreeg heur haand beet. Hai keek noar heur en 
noar heur tattoo. 

‘Jezebel’, zee e. 
Zai knikte langzoam. Ze draaide heur aarm zover 
deur, dat e goud zicht haar op de vlinder. 
“Om twee uur ben ik vrij, wacht dan achter op me. 
Dan gaan we wat drinken.” Ze sprak nait. Ze 
fluusterde, ze zingzegde de woorden. 
Hai luit heur haand wegglieden en ze draaide zuk 
om en luip laangzoam vot.  
Hai wis nait wat hom overkwam. Dou der n kerel 
mit n saxofoon begon te speulen op t tenailtje 
was e weer bie zinnen en luip e weer noar zien 
toavel weerom. Zien glas was weghoald en t be-
keukelde gevuil was vot. 
Hai slingerde verdwoasd noar boeten, en heurde 
nait dat jongelu mit pukkelkoppen hom de gek 
aanscheerden. Of e ook verkeern vroagd haar. 
Ze sluigen mekoar op scholders en wezen noar 
hom en roegbekten mor deur. 
Wellicht haren ze keken hou e zuk aansteld haar, 
doar veur bie t tenail. Hai huil daip oadem.  t Leek 
wel of e doen was. Verbilderd stond e wat rond te 
kieken. 
Veur hom wuir n man aanreden deur n VW Golf-
je. Hai zag dat nait.  Hai zag noabeelden van do-
arbinnen. Van heur mit heur laange jurk en heur 
aarms en heur... Hai kreeg ook nait mit, dat t 
swaarde autootje wat achteroet stak en mit n 
draai om t slachtoffer tou ging. Oetgoanspubliek 
bleef stoan en dee niks. Joa, ze staken mobieltjes 
omhoog en muiken foto’s. Man bleef liggen. Dou 
der noa n beste zet toch hulp kwam, was e aal 
deurlopen en draaide e deur van zien koamer van 
t slöt.  
Ze druig n tattoo van n Jezebel. 
 
Dou e honden in spaigels weer heurde kwam e 
weer wat bie zinnen. Hai ston mit haanden veur 
oren. Hai drukte stiever en stiever en dee op t lest 
zien ogen derbie dicht. Hai kon dij verrekte daaier 
nait meer verdroagen. Ze sprongen op en gingen 
te keer as wilden. Ze trokken baaident bovenlip 
op en luiten geelwidde taanden zain. Kop ging 
omdeel en ogen spoten vuur. Hai keek en be-
greep der hailendal niks meer van. Boeten heur-
de hai sirenes en t geflipflop van n helicopter. 
Nog gekker wuiren baaide honden. Kwiel luip 
heur tot de bek oet. Hai schudde zien kop en 
duurde zien ogen nait meer open te doun. Grond 
schudde eefkes onder zien vouten. Hai verloor 
sikkom zien evenwicht. 
t Lewaai van poedels was nait meer te harden. 
Noar boeten, weg hier, docht e. Wat was der wel 
nait loos. Hai schrok van n knal. Noar boeten. 
Noar boeten. Vief menuten loater luip e weer over 
Ingenue-loan. n Grode, roodwidde magneet trok 
hom noar dat aine stee. Hai was t korreltje iesder 
dat stuurt wuir deur d’onzichtboare krachten van 
magneet. t Was aldernoast. Hai luip stroat in en 
oet. Verdwoasd. 
 
Doar ston e weer in t stinkende gaankje. In t 
steegje bie artiesteningaang. Over Ingenue-loan 
gierde n ambulance. t Oetgoansvolk haar doar 
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gain oog veur. Ze vlogen krougen in en oet. t Be-
gon aargens te rommeln, zien oren toeten van 
lewaai. Knallen waren t, achtermekoar deur. 
Scheuren zigzagden omdeel in muren. t Leek of e 
dronken was. Grond waggelde onder zien vouten. 
Toch bleef e op zien post bie artiesteningaang. 
Ze zol toch wel ais n keer noar boeten kommen. 
Weer sidderde grond onder zien vouten. Hai ver-
loor zien evenwicht en knapte mit zien heup te-
gen n betonpoaltje. n Obstoakel beduild om au-
to’s bie t steegje tegen te holden. t Dee vernaaide 
zeer. Wanneer kwam ze nou noar boeten. Hai 
was doodnijsgiereg wat ze van hom wol. In ge-
dachten huil e ploatjes van eerder noar boven. 
Zai op t tenail in t licht en den dij vlinder op heur 
pols. Dij ieselk widde aarms. Dij Jezebel-vlinder 
mit de kleuren zo schier op vleugels. Weer kwam 
dat lamme gevuil in zien onderlief. Weer haar 
zien lutje jong meer en meer roemte neudeg. Der 
kwam n helicopter over en n bundel lucht pletste 
deur steeg. Twij grode rötten vlogen vot onder 
kratten en kartonnen deuzen. Weer trilde grond, 
weer wuir e in de weer slingerd. Hai huil zuk aan t 
poaltje vast en zag hou dat n grode scheur van 
boven noar omdeel zigzagde in achtergevel van 
Tattoobar. t Schiere bred mit 'artiesteningang' 
kwam lös en bleef op ain bolt hangen. t Stainen 
trapje mit leunen stond nou lös van t gebaauw. 
Noast hom kwakten wat dakpannen in doezen-
denzesteg stukken. Hai mos hier vot en hai mos 
hier blieven. Weer kwam der n pongeltje dakpan-
nen omdeel. Hai luip terug noar Ingenue-loan om 
vandoar oet stief noar dij aine deur te kieken. Hai 
wol heur tegenkommen. Hai wol waiten wat der 
speulde. Woarom zai, oetrekend zai mit hom 
proaten wol. Of messchains wel meer. Wat mos e 
doun as ze aargens noartou wol om wat te drin-
ken of zukswat. Hai greep in zien kontbuuts en 
keek in zien knip. Wat klaaingeld en n biljet van 
vief. Dat was niks. Hai mos minstens viefteg, nee 
minstens honderd euro hebben. Den kon e n 
moal van volk roupen. Der mos wat gebeuren. 
Woar was hier n pin-automoat? Wat e ook 
bedocht, t was aal te wied vot.  
Weer vloog helicopter over en der wuir wat om-
roupen. Der was te veul lewaai om te verstoan 
wat der deurgeven wuir.  
Binnen in de bar stond n pin-automoat. Doar kon 
e gaauw wat geld hoalen. Dou e drij stappen zet 
haar, luip e weerom en kraabde zuk op kop. Twij, 
drij tellen keek e noar deur haalfschaid t stroatje. 
Der ruirde zuk niks. Zo snel as a kon vloog e bie 
Tattoo-bar noar binnen. Hai drukte twij Japanners 
opzied. Doar was gain kunst aan. Automoat vruig 
of e ook n bon wol. Hai wol gain bon, hai wol hon-
derd euro. Hai heurde binnen kerel mit saxofoon. 
Zai was aal west. Snel. Snel terug noar boeten, 
noar steeg. Zien pepiergeld frommelde hai in t 
klaainste buutsje van boksem. Guster was ze nait 
meer kommen, messchains haar ze vanoavend 
beduild. Hai wol weer noar binnen, om te kieken 
of ze messchains toch  nog aan t zingen wol. 

Nee, dat mos mor nait. Noar oetgaang en doar 
wachten. Doar zol ze kommen. Zai mit de Jezebel
-vlinder op pols. Hai kroop wieder vot in gaankje 
en dou in aine ging deur open. Deur stoekte en 
aan binnenkaant wuir der goud haard ropt. Hai 
wol wel opspringen en mithelpen mit drukken. 
Verlamd bleef e stoan. Weer dij knallen. Weer 
nije scheuren in muren veur en achter hom. Dou 
ging deur toch hailndal open en kwam alles om-
deel. Deur t stof kon e niks meer zain. Hai hapte 
noar lucht en docht dat e stikken zol. Op zien ge-
vuil luip e in richten van deur. Strompelnd en 
stroekelnd kwam e bie t stee, woardat deur zeten 
haar. As n wilde begon e te groaven in de stain-
brokken. Overaal om hom tou bleef grond schud-
den en trillen. Dou e eefkes stopte om n poest 
lucht te nemen, zag e dat wottertoren onderstebo-
ven ging en t gejauster en gebrul en t gegil van 
minsen was nait van lucht. Weer dook e op kop in 
stainbulten. Hai wol zien Jezebel redden. Aar-
gens siste gas. Hai rook t. t Wuir levensgevoar-
lek. Kokhaalzend strompelde hai over stainen en 
stukken holt. Der stak, bie wat net nog n deur 
west was, n haand oet puun. Doar mos ze liggen. 
In zien kop gingen nou honden ook te keer.  
t Was nait te harden. Hai was der hoast. Manlu 
luipen steeg in, bleven stoan en  begonnen te 
roupen. Hai zag haand en pols mit vlinder-tattoo. 
Hai trok en trok. Langzoam kwam n aarm teveur-
schien. t Kroakte wat. Dou e wat stukken stain 
opzied drukd haar en n baalk overzied kreeg, kon 
e nog wieder. Der kwam nog meer aarm teveur-
schien en dou n blouderge haals en n gezicht. Dit 
was gain... Dit was nait zien Jezebel. Weer ruipen 
manlu en t gekroak nam tou.  Hai keek verbilderd 
noar t gezicht. Dou kwam alles wat nog stond hin-
ter en twinter omdeel. Wottertoren dekte mit 1758 
kubieke meter drinkwotter alles in steeg tou. 
 
Jan Huttinga 
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Jan Huttinga 
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Henri R. Wierth 

 

“Ik bin in Stad geboren, mor opgruid in Munten-
dam, Tripskomnij en Ommelanderwieke. k Bin 
schoulmeester west in Ol Pekel, woar k mit n on-
derbreken van 5 joar (hoofdmeester in Wol-
tersom), vanòf 1969 as directeur bleven bin. In 
1980 won k de 3e pries in de wedstried kinderver-
hoalen schrieven van St. 't Grunneger Bouk. Ik 
heb mie dou toulegd op t schrieven van Grunne-
ger verhoalen veur groten en kinder. Tussen 
1991 en 1994 wer k bekend mit de verhoalen 
over Nansie Koakelhenne, dij op Radio Noord te 
heuren wazzen in t pergram ‘Even noasoezen’ 
van Imca Marina. Van dij verhoaltjes binnen drij 
veurleesbouken moakt. Regelmoateg was ik op 
pad om bie allerhaande verainens en instellens 
mit veul sukses veur te lezen. Al joaren waark ik 
as vrijwilleger bie de St. 't Grunneger Bouk 
(redaksiesiktoares van Toal & Taiken). Regel-
moateg wer ik vroagd mit te waarken aan 
‘workshops’ Grunnegers veur onderwiesinstellens 
en vraauwenverainens.  Van 2002 tot 2005 trad ik 
op as docent veur lu dij Grunnegers lezen en 
schrieven leren wollen. Ik zat 10 joar in t bestuur 
van de (opheven) Grunneger Schrieversverainen, 
woarvan 8 joar as veurzitter.” 
 
Geboren in: Stad, 12 dezember 1936 
Woont in:   Ol Pekel 
Schrift veur: Toal en Taiken  
   Kreuze 
   Klunderloa 
Bouken: 

De belevenizzen van Nansie Koakelhenne 
(Edu’Actief, 1992) 

Wiedere belevenizzen van Nansie Koakel-
henne (Edu’Actief, 1993) 

Nansie Koakelhenne op de kinderboerderij 
(St. ‘t Grunneger Bouk, 2003) 

Nansie Koakelhenne (St. ‘t Grunneger Bouk, 
2006) 

Bundels: 
Nog n Stieg vertelsterkes (Niemeijer, 1981) 
Grunneger kerstverhoalen (St. ‘t Grunneger 

Bouk, 1985) 
Kerstverhoalen (St. ‘t Grunneger Bouk, 1989) 
Dij blieven wil, mout schrieven (Grunneger 

Schrieversverainen, 1998) 

t Geluud van Lucht, laand en wotter (St. ‘t 
Grunneger Bouk, 2004) 

Nije Grunneger kerstverhoalen (St. ‘t Grunne-
ger Bouk, 2006) 

Gnivvelachteg  (Groninger boekendagen 
2007) 

Vergleden tied  (Groninger boekendagen 
2008) 

Peerd is gain mìns: Woarhìn Groninger boe-
kendagen 2009) 

Vekansieverhoalen (St. ‘t Grunneger Bouk, 
2013) 

Vertoalens: 
Frankie, stripverhoalen deur W. Grezel, 

(Futurum) 
Ko knien en Ad Kat, deur Dick Blancke,  (St. ‘t 

Grunneger Bouk, 2000) 
Priezen:  

3de pries wedstried kinderverhoalen St. 't 
Grunneger Bouk 1980 mit t verhoal 'Hou 
Rover Pait n schiere kerel wer'. Opnomen 
in 'Nog n Stieg vertelsterkes'. 

3e pries verhoalenwedstried St. 't Grunneger 
Bouk 1985 mit t verhoal 'Crossfietse'. Op-
nomen in 'Grunneger Kerstverhoalen'. 

 
 
 

Grunneger Schrieverij:  
Wiepke van Palmar 
 
Dit moal gaait t over n schriefster dij mor ain bouk 
schreven het. t Is Wiepke van Palmar, mor dat is 
nait heur aigliekse noam. Ze haitte Wiepke Hei-
kes Bouman-Geertsema en wer geboren op 4 
meert 1842 as dochter van de holthandeloar Hei-
ko Geertsema en Vossina Hommes Tonkens in 
Beerte. 
Heur man was roem twinteg joar older as heur en 
was in dij tied hail bekend as onderwieshervör-
mer. Wiepke kon Hermannus Bouman al, want 
zai haar bie hom op schoule zeten. Ze is woar-
schienlek mit hom traauwd omdat ze op heur 
27ste nog gain man haar en t gevoar beston dat 
ze n olle vrijster worden zol, want ze was onbe-
middeld en haar hail waaineg oplaaiden had. t Is 
hail nait zeker dat t bouk dat ze schreven het van 
heurzulf is. Sommegen beweren noamelk 
dat  heur man de eerliekse schriever is. Mor zo-
laank dat nait vaststaait goan we der vanuut dat 
zai t schreven het. 
t Bouk, of aiglieks is t n novelle, verscheen in 
1875 en hait ‘De golden kette’. En doarin be-
schrift ze t leven in t Oldambt zo as dat in heur 
tied was. Dikke boeren en de rest mos boegen as 
n knipmes. Doar haren de Boumans muite mit. 
En zo kommen de ideeën dij Bouman over t leven 
in t Oldambt haar weerom in t bouk dat zien 
vraauw schreven hebben zol.  
Woar gaait t bouk over: Jan Robbers is n rieke 
boer op n grode boerderij in t Oldambt. Hai is we-
deman en het drij kinder. Tot grode aargernis van 
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Robbers is Trudoa, zien dochter, verlaifd op Albert 
Korenhof de zeun van n lutje boer. Robbers wil dat 
ze in n rieke femilie trouwt. As Greitje, n arbeiders-
vraauw, heur helpen komt in d’huusholden heurt 
Trudoa van d’ellende van aarme mensen.  
Hiernoa n stokje uut t boukje:  
 

n' Oogenblik arbaidde ze vlietig deur, maor al gauw was 
't weer: En nog raggen van andern heje tou. Van 't veur-
joar kwam 'k eis van 't weiden weer in hoes; onz' Roulf 
was bie mie, en wie harren elk n' zak mit melle op de 
nekke. Roulf is nog in de schouljoaren en net kwam de 
kuzzies, of ondermeester, zooas ze no zeggen, ons van 
achtern in loopen. Hij begunde d'r vot over, dat 't zoo 
verkeird was, dat Roulf mit an 't weiden gong, en dat 'e 
nog neudig nao schoule mos.   Jao, meester, zee 'k; ie 
kennen wel wat zeggen, wie mouten deur tied; hij ken al 
wat mit verdeinen, en op schoule geven ze hom 
niks.   Daor begunde mie dei kuzzies 'n heile redena-
otie, dat w'ons aigen best nait begrepen, dat we de kin-
der zoo'n schao deden en dat ze zooveul meerder wor-
ren konnen, as ze fiks wat leeren. 'k Begreep 't almaol 
neit, hij praotte zoowat van ontwikkeln, 't einigste, dat 
tegen armoude helpen zol; van plichten tegen de kinder 
en al dei geleerdhaid meer.   No, en wat heb ie daorop 
zegd, vragt Trudao?   Wat 'k daorop zegd heb? 'k Wor 
d'r niedig bie; 'k was ook zoo dood mui van 't lange 
sjauwen mit de graszak, en 'k zee: Meester, ie maggen 
klaor wezen in 't reken, maor reken mie den maor eis 
veur, hou wi ons redden zellen, as Roulf niks mit 
verdeint. 'k Wil hom ook wel nao schoule sturen, as 'e 
daogs mit veir stuver en 'n zak vol melle veur 't schaop 
in hoes komt. Ik ken zoo geleerd neit praoten as ie, ma-
or dit ken 'k joe zeggen, onz' Jurren het 't neit zoo wied 
brocht, dat 'e in 't testement lezen ken; hij was neit nu-
mig in 't leeren, en 'k mos hom vaok in hoes hollen om 
op 't lutje te pazzen. No is 'e nog maor in 't achttiende 
en verdeint bie Veldhoes al sestig gulden en 'n half 
mudde garste. Reken mie den maor eis veur, dat 't zoo 
perfietelk wordt, as ze lank nao schoule gaon.  
 
Nog aal goud leesboar dus en je kriegen n oarde-
ge kiek op t denken van de aarbaiderslu oet dij 
tied. Te waineg verdainen om in leven te blieven 
en te veul om dood te goan. En noar schoule is 
veur d’hoge heren. Aarbaiders mouten aarbaiders 
blieven. n Schier stokje sosjoale geschiedenis. 
t Verhoal gaait utendelk wieder. De dikke boer 
komt mit zien koetse en peerden in n viever te 
laande. En  netuurlek wordt e der uut hoald deur 
Aalbert Korenhof, t keuterboertje dij mit Trudoa 
vrijt. Jan Robbers komt deur t ongelok uut tied, 
mor Aalbert en Trudoa worden t ains en worden 
boer en boerin op de grode boerderij. 
En zai leefden nog laank en gelokkeg! 
 

Henri Wierth 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Oljoarsoavend 
 
t Is Oljoarsoavend. In de serviceflat binnen n bult 
roamen helder verlicht. Elkenaine kikt noar t ol-
joarspergram veur tillevizie. 
Geppie schenkt heurzulf n kop kovvie in. Ze zet t 
kopke veur zuk op t toaveltje en kikt wieder. Dam-
mee komt der n kaberet met Seth Gaaikemoa. Dij 
zel t joar ofsloeten. Dat is aaltied wel mooi. Kin je 
nog even lagen. Vrouger har je Wim Kan. Dij kon 
der wat van. D'haile poletiek wer din op de hakke 
nomen en elke menister kreeg wel n sneer van 
hom. Doar haren zai en Evert aaltied noar keken. 
Vleden joar was Wim Kan der nait meer op west. 
Dij was al dood. 
En veur Evert was oljoarsoavend nait echt ol-
joarsoavend. De kanker vrat aan zien liggoam en t 
ende kwam noader. Om poaske was e uut tied ko-
men. Geppie har ter ook stoer mit had, mor deur-
dat Evert zo flink west was, was zai der ook redelk 
goud deurhèn komen. 
t Huus was heur dou al gaauw te groot worden en 
ze haar zuk n wonentje huurd in de serviceflat en 
doar zat ze nou. Allenneg! Om heur tou woonden 
aal zokse mensen as zai. Allainstoande vraauwen 
en mannen, dij doaglieks met heur allain wezen te 
koop luipen en joe wel vaar moal in de weke nuig-
den veur n kop kovvie of n borreltje. Doar har ze 
nait aan mitdoan. Evert ston doar nog tussen. Der 
wer al zo gaauw en zo veul proat. 
En nou was t oljoarsoavend. De kinder haren  
vroagd of ze nait bie ain van heur wezen wol, mor 
dat haar ze subiet òfwezen. Kinder mozzen op 
zokzulf wezen op zukse oavends en nait op-
scheept zitten mit n olle moeke. Nee, zai wol laiver 
allain in heur aigen flatje blieven. Gebeurde wat 
gebeurde. Din kon ze zuk goan loaten. 
Tussen zeuven en haalf achte wazzen der ver-
schaaiden auto's bie de flat west om mensen op te 
hoalen. Mor t grootste dail van de bewoners was 
gewoon in huus bleven, net as zai. Dij keken 
nou ook noar tilleviezie of wazzen bezeg met heur 
aigen gedachten. Hou t west was en dat t nooit 
weerom komen zol. Uren, doagen, moanden, 
joaren vlaigen as n schare vot. En wat veurbie is, 
is west. Dat blift allain in joen herinnerns hangen 
en doar kin je asmis vreselk mit in toeze komen. n 
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Dikke troane glidt over Geppies rimpelge waange. 
Der wordt aanbeld. Geppie schrikt op uut heur 
prakkezoatsies. Wel kin dat nou wezen? Hou 
loat is t aiglieks? d'Ol pendule wiest haalf elven. 
"Wel is doar?", ropt ze achter de dichte deure. 
"Kloas Venemoa! Graitje Veerkamp vragt ons veur 
n borreltje. Din kinnen wie mit mekoar t ol 
joar uutzitten. As t nog wat eterij in huus hest, 
kinst dat wel mitnemen." Geppie dut deure open. 
Kloas kikt heur vrundelk aan. "Wie hebben nou 
wel laank genog zitten te treuren over dat wat 
nait weerom komt. t Wordt tied dat we nou ais 
veuruut kieken. Noar t nije joar. t Leven gaait ja 
wieder." 
"k Wait nait," twievelt Geppie, "zol k dat wel doun? 
n Feeske zunder Evert? k Wait nait." 
"Mor ik wait t wel," zegt Kloas, "goa nou mor mit. 
Wie binnen der aalmoal. Elk dij allain is in de flat. 
Wie hebben nou laank genog tied had om in t ver-
leden te kieken. t Wordt ter ja toch nait aans van. 
Zel k zeggen dast der aankomst?" Hai draait zuk 
om en let Geppie allain bie deure stoan. t Wordt 
der nait aans van, klinkt t heur nog in d'oren. t 
Wordt der nait aans van. Inderdoad, je kinnen de 
tied nait weerom draaien. Wat je ook doun. Evert 
blift vot en zel nooit weerom komen. Ook nait as 
ze hier zitten blift. 
Ze begunt in d'keukenkaaste te rommeln. Doar 
vindt ze nog n buzze mit jeudenkouken en ook 
nog n puutje zolde pinda's. Dij kin ze wel mitne-
men. n Haalf vleske bezzen het ze ook nog. Be-
loaden mit heur inbreng stekt ze de sleudel in de 
buutse en let deure achter zuk in t slöt valen. Even 
mit de lift en ze staait bie Graitje veur deure. Doar 
binnen zeker al zo'n twaalf mensen bie mekoar. 
Ze zöcht zuk n stoule en schoft aan in de kringe. 
Noast heur zit Kneles Bontsemoa. "n Minne 
oavend nait, Geppie?" Geppie knikt. 
"Goud dat Graitje dit bedocht het. n Mens allain is 
ook ja niks. Ik heb gaauw n deuze kroketten hoald 
bie d'kafetaria aan d'overkaande. Krieg k va-
noavend in elk geval wat waarms te eten. Koken 
veur mie allain is ook ja niks." 
Stientje Wolterman hoalt heur olle grammefoon op 
batterij en draait n ploade. "What a wonderful 
world", zingt Louis Armstrong mit zien haisterge 
stem. Der komen nog meer lu. t Wordt oardeg vol 
in Graitje heur koamer. 
"Wie binnen vol", ropt aine. 
"Den goan we op de gaange wieder." Veur ze t 
bezevven, stoan de stoulen en toavels in d'hal. t 
Wordt n hail feest. De treurege gedachten binnen 
vot en ze lagen zuk krom om de bakken, dij 
Job van Zoalen vertelt. Dat kon e vrouger ook al 
zo goud. 
Inains heuren ze boeten t vuurwaark. "Verrek, t is 
al twaalf uur west," brult Kees Sloots, "veul zegen 
aalmoal!" Hai nemt n roam, vlogt Graitje om  
d'haals en bakt heur n smok op baaide waangen. 
Dat is t sein veur ale aandern om mekoar ook t nij-
joar òf te winnen.  
Geppie staait wat achteròf. Mout ze doar nou aan 
mitdoun? "Geppie maaid, veul zegen," zegt aine 

en geft heur n smok. Geppie geneert zuk. Evert, 
dinkt ze, verroad! Stil blift ze stoan mit heur glaske 
bezzen in d'haand. Mout ze nou gain verdrait heb-
ben? Heurt ze nait allain in heur flatje te zitten? 
Nou dut ze mit aan n feest, terwiel dat Evert ter 
nait meer is. Inains komt ter daip binnen in heur n 
zaachte stem. Gain stem dij je heuren kinnen, mor 
aine dij vuilboar is. "Mitdoun, Geppie," zegt dij 
stem, "gewoon mitdoun. t Wordt ter toch nait aans 
van, vergetst mie ja toch nait." Hou kin ze ooit 
heur Evert vergeten. Evert? Was dat Evert zien 
stem west? Joazeker, ze wait t hail wis. Evert het 
zegd dat ze mitdoun mout. Ze begript wat hai der 
mit maint. Nait zitten blieven te treuren. Doe moust 
wieder. Blief leven en verknies dien leste joaren 
nait. Mitdoun Geppie! 
Om twij uur s nachts breken ze op. Aalmoal n 
beetje in d'eulie. Mor ze hebben wel n schiere 
oavend had. In bèrre kin Geppie t nait noaloaten 
om nog even noar Evert zien foto, dij op t nacht-
kastke staait, te kieken. Verbeeldt ze zuk dat nou 
of knipoogt e noar heur? "Ik vergeet die nooit, 
mien jong," fluustert ze, "Wat ik ook dou, doe bist 
ter bie." Mit n glimlaag op t gezichte vaalt ze in 
sloap. 
 

Henri Wierth 

(Oet Kreuze 46, jannewoarie 2014) 

 

Jan de Jong  
 

“Vanòf mien zeuvende tot mien twinnegste woon-
de ik ien Beem. Ien 1968 ging k noar de Koninklij-
ke Militaire School bin k tot mien leeftiedsontslag 
op 1 jannewoarie 2006 onder dainst bleven. Do-
arnoa bin k mie goan bezeg holden mit t Grun-
negs. Veul lezen, t volgen van cursussen en 
schrieven. Schrieven, over dat wat mie bezeg 
holdt. Dat, wat ik woarneem en al woarnomen 
heb. As kwoajong al grode verboazens over aal 
dat ter om mie tou gebeurde. Plezaaier en ver-
drait. Grode mìnsen, náit te vertraauwen. t Geleuf 
en ongeleuf. Woarom? Wat is woarhaid. 
Mor nait allinneg over dou, ook over nou. Ien 2010 
en 2011 is n verhoal van mie opnomen ien de Pro-
testantse Kerkbode provincie Groningen. k Bin n 
groag gezaine gast bie Dag van de Grunneger 
toal, dichterfestivals, verainens en lekoale radio-
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stoatsions zo as Radio Compagnie en Radio Wes-
terwolde. Op nuigen lees ik mit veul plezaaier ge-
dichten en körte verhoalen veur.” 
 
Geboren op: Tjamsweer, 1951 
Schrift veur: Kreuze 
   Toal en Taiken 
   Webloug 
Schreef veur: Krödde 
Bouken: 

Kwoajonges (Profiel, 2011) 
Ain van Boeskool (St. 't Grunneger Bouk, 

2015) 
Bundels: 

Vergleden tied (Biblionet Groningen, 2008) 
Over de grens (Bibliotheek Groningen, 2010) 
Onderwegens (Huis van de Groninger Cultuur, 

2010) 
De stille kaant (Triona Pers, 2010) 
Nacht (Bibliotheek Groningen, 2011) 
Wat mörn komt (Huis van de Groninger Cul-

tuur, 2011) 
Oetzicht (Huis van de Groninger Cultuur, 

2012) 
Stroom (Bibliotheek Groningen, 2012) 
Dast doe dat ik (Huis van de Groninger Cul-

tuur, 2015) 
 Kört bestek, Grunneger columns (Huis van 

de Groninger cultuur, 2016) 
Priezen: 

 1e pries wedstried Summervekansiever-
hoalen van St. 't Grunneger Bouk 2012 

 
 
 
 
De tien geboden 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doar zaten we dìn. Mit ons vaaiern bie 
Hemmo ‘Hoas’ achter t hoes op raand van 
misbak. Woensdagmiddeg en vrìj. Hemmo 
‘Hoas’, Kloas ‘Snöt’, en aan t ènne noast 
mie ‘griffemeerde’ Piet. Lèste was elf joar, 
ons aanvoerder, omreden dat hai n kop groder en 
zitten bleven was en doarom veul 
meer wis. 
Mor nou wis Piet t ook even nait. Om vranterg 
van te worden, joe moggen ook ja niks. 
‘Nait bie daip en sloot kommen, nait ien stroat 
voetbalen, nait smereg moaken, nait 
vuurtje branden, nait achteroet t laand ien 
en goa zo mor deur. En din mout je ook nog 
n moal op tied thoes weden’. 
Kloas ‘Snöt’ wis hom gain road ien zien nije, 
veul te grode overaal. Maauwen omvòllen 
en t kruus haalverwege knijen. 

“Op grui,” zee ‘Snöt’, “din kin bruiertje hom 
ook nog aan.” Snoof daip en hoalde maauw 
onner neus laangs. Dij was haitied lek of 
brobbelde dikke bèllen. Aalgedureg mit 
aarm der onner deur tot dij glidderg was en 
dìn kreeg hai aander maauw. 
Hemmo ‘Hoas’ zat mit ofgriezen te kieken. 
“Gavver, heftoe gain buuftouk?” Wie haren t 
netuurlek nait goud heurd. ‘Hoas’ haar n bovenlip-
ke mit zo'n glìnne gleuf. Zien bienoam haar hai 
nait omreden dat e haard runnen kon. Doarnoast 
was e ook nog gezegend mit n poar grode oren 
aan kop. “Hemven ze mie aan hoald”, zee e. Ze 
moggen hom der groag mit nitjen. As klaain jonkje 
haar zien Moeke t nog perbaaierd mit leukoplast. 
Moandenlaang laip e mit blouderge oren en koale 
plekken aan kop woar t hoar deroet trokken was. t 
Was of oren noatied nog wieder van kop òfston-
nen. 
n Moal bie t eendeaaier zuiken waaide t orreg 
haard. Toun w’ien onnerwaal bie n daam zaten, 
docht ain dat ‘Hoas’ wel ains vòtvlaigen kon. 
Maaljoagerij. Mit n èndje hoorntaauw om t lief wer 
e aan n daampoal vastzet. Zien Pa, dij om vief uur 
febriek oet kwam, mos vot achteroet t laand ien. 
Wie kregen dikke knuppen nait oet t slovve taauw. 
Zien Pa ook nait. Dij mos eerst weer noar hoes 
veur n schaarbe mès. En veurege week was t 
weer malleur. Bie t voetbalen vloog baal ien sloot. 
‘Hoas’ op gat ien onnerwaal om mit hak baal noar 
kaant hoalen. Hai schepde zien stevel vol mit 
wodder. Piet wis road. Stevel oet en kniekous op 
stroat dreug haauwen. Thoes haar Moeke hom 
verbilderd aankeken toun e op blode vouten ien 
hoes kwam. Draaigend, “of e bie sloot zeten 
haar.”  
“Nee, jonges haren bie n plas t wodder derover 
gobbeld.” 
Toun Moeke mit n laange slovve kous ien 
haand weerom ien keuken kwam, was e te 
loat. Ze greep hom vot bie t oor en raip: “n 
Plas zeestoe, mit kreus derop zeker?” En hai 
kon vot mit n gloepenst glìnne oor noar boven. 
“Eert toch uw Vader en Moeder”, haar 
‘griffemeerde’ Piet roupen toun ‘Hoas’ t aanderdo-
ags vertelde. ‘Hoas’ docht doar aans 
over. 
Piet zat vol mit biebelteksten en spreuken. Zien 
Pa was olderling. Piet mog aal doag noa t eten, 
veur t stil weden n bladje van scheurkalender of-
hoalen dij ien keuken 
hong. Dij mog e din veurlezen. Zien Pa pakte 
noatied biebel om t nog ains persies te 
vertellen. t Slimste von elk dat Piet mit buzen 
vol van dij bladjes laip en aalgedureg elk der wat 
over zeggen zol. Ook von e t neudeg om mit tek-
sten te streuen. t Gevolg was gain tien veur 
psaalmverske opzeggen. Hai was d’ainege ien 
klas dij gain tien haar, tot verdrait van zien Pa. 
Piet gong zo ien zien teksten en verzen op dat e 
aiglieks nije psaalms mouk. Hai bakde van aal 
verskes en spreuken wat aan nander. Veurege 
week raip e tegen òl Baarkemoa: “Als U niet wilt 
wat Gij geschiedt doet zo ook ons niet”. Dij haar 
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aal n zetje achter t gerdien bie t glaas stoan toun 
wie aan t voetbalen wazzen. Baal maank zien 
goldjebloumen en tudeltoanen. 
Hai was t eerste bie baal. Stak hom lek 
en raip: ”As k joe ien poten krieg din krieg je 
n pak op pìns.” 
“Hai krigwt wons toch naiwt 
miwt sien howwelpoot” zee ‘Hoas’. Baarkemoa 
strampelde noamelk deur t leven mit n stok, om-
reden dat e n horrelvout haar. Ook haar Piet lèst 
vraauw Diek touroupen “heb uw naaste jongens 
lief”’ toun ze van plietsiebero weerom kwam. Wie 
konnen nog nait mit n baal op stroat kommen of 
vraauw Diek broesde achter t hoes vot, op n draf 
noar 
plietsie. Piet vluikte der voak n moal stief achter-
aan. Allìnt nait woar aandern of groten bie waz-
zen. Din was t wat dudelker volgens hom. 
Piet docht dat we mor ains bie drekstoup 
kieken mozzen. Dat was veur aal van ons t 
zulfde, din gainain mog doar kommen. Onnerwe-
gens raip e inains: “Stoan blieven, 
da's zunde.” 
”Nezzo as ien t Paradies, allinneg toun laipen 
z’ien blode kont.” 
“Povvedooiie, wat dikke pììwwen”, zee 
‘Hoas’. Drij bomen swoar van ‘klaps peren’, 
achter n hek bie n leutje hoeske. 
“Deurlopen jonges”, zee ‘Snöt’, “Derk ‘Bult’ 
staait achter t glaas.” Piet wis t. Ien t Paradies 
haren ze abbels plukt en dit wazzen peren. En 
Derk was aal straft deur ons Laimeneer mit n bult 
en hai kon der toch nait bie. ‘Hoas’ mos mit mie 
bie Derk achterom, vroagen of e òl pepier haar. 
Piet was t grootste en zol z’aan veurkaant t hoes 
deur hek aanlangen. 
“Vowwuk, vowwuk”, brulde ‘Hoas’ bie achter- 
deur. ‘Hoas’ docht dat t even duren kon, want mit 
zo'n bult was e net “n schiwpad”, en dij wazzen 
ook haitied laang onnerwegens. 
Derk keek verbilderd en wat of wie kwoajonges 
mozzen. 
'Of e ook òl twanten haar'. Hai begreep 
‘Hoas’ ien ainmoal. Dij bruukde veur kaggel. 
Of t veur kerk was, wol e waiten. Derk zat 
noamelk aal zundoag op aigen stee veuraan 
tegenover domie. n Hörntje woar e mit bult 
ien weeg net over t schot preekstoul zain 
kon. Hai haar nog wel twij stoapeltjes liggen. 
Kerkbladjes en Elisabethbodes, dij kon je 
nait ien kaggel smieten. Wie kregen ze en 
mozzen zeggen dat ze van Derk wazzen. 
“Even wachten joe”, zee e inains. Rommelde 
wat ien t achterhoes en kwam mit vaaier 
dikke peren aan. “Joe binnen zukke eerliekse 
jonges, asjeblieft. Ook veur dij aander 
baaident.” 
n Èndje wieder stonnen Piet en ‘Snöt’ achter 
n heeg. 
“Dij Derk komt mit zien bult ien Hemel”, wis 
Piet, toun ‘Hoas’ verteld haar hou t goan 
was. 

“Doar binve mitnander n week van aan 
schiedewij”, docht ‘Hoas’.  
“Gij zult niet begeren Derk zien sabbege peren. 
Wie kriegen last mit de toorns van ons Laime-
neer”, zee Piet. En dat was wel t lèste 
wat of we bruken konnen. Wie hufden even gain 
peren. Piet wis road. Vraauw Vriesemoa, woar 
we krekt laangskommen wazzen, lag aal joaren 
zaik op bèr veur t glaas. Ze wuifde haitied vrun-
delk noar ons mit zo'n blaike haand. En Piet zien 
moeke vòlde aal puten van winkels op en dee ze 
ien keukenkaast. Hai zol vot puten van gruinte-
boer hoalen. 
Vraauw Vriesemoa kreeg troanen ien ogen van 
zoveul goudeghaid van zukke kerdoate, laive jon-
ges. Wie kregen elk wat bodderbonen en konnen 
gerust n moal voaker laangskommen. Ook zun-
der peren. 
Piet docht noatied dat onze Laimeneer vast 
zain haar dat t goud was. En dat was genog, 
we mozzen der mor nait mit n aander over proa-
ten. “Looft den Heer”, en t was, docht e, beder as 
elk mor eerst ains noar hoes gong. 
 
(Oet Kreuze 11, meert 2008. Ook t eerste ver-
hoaltje oet Jan zien boukje 'Kwoajonges') 
 
 
Leste 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hai schopt t klaai van stevels en wist t swait veur 
kop vot onder t houdje. Hangt t geweer aan schol
-der en blast ien handen. Diezege flaren, en wil-
gen stoan doeknekt te kleumen maank t raait. 
Aalderwegens druppen. Wilsters joagen kloa-
gend over t laand en gaanzen reveln heur ge-
haaimen.  
n Leutje wereld. Hai huvert en pakt t geweer ver-
nijs ien baaid handen. Even wieder schoft dook 
even aan zied. Polen, hai lopt richten t hoeske 
van ol Job, net veur baarmsloot. As hai over be-
tonploaten lopt noar diek komt ol op n drafke 
achter t hoeske vot. “Moi.” 
“Moi.” 
“n Leutje wereld, nè.” 
“Joa.” 
“Nog niks?” 
“Neu. Ik kiek nog op kwelder en loop din weerom 
laangs Baaierm noar Spiek. Toch kieken of k 
hom kriegen kin.” 
“Paas mor op. k Zol mor diskaant blieven. Mooi 



 20 

zo loaten, kovvie?’ 
“Neu, best aanboden mor k wil wieder. Moi.” 
Boven aan diek glopt e over raand. Fiene drupkes 
sloagen hom ien snoet. Hai dut kroag omhoog en 
jes aan boven tou dicht. Kikt nog eefkes weerom. 
Ol dreudelt bie t achterhoes. Vremd, wat het man 
toch? Wat n bibberstemke, t zel kolle weden, zelve 
mor reken. 
Din lopt e over diek. Aanderkaant zuikt e zien pad 
ien n dichte dook. Dit vaalt hom nait tou. Over kwel-
der lopt e richten t wodder. Dikke koppels eenden 
en gaanzen vlaigen verbilderd vot. t Wodder is of-
goand en haalverwege. n Flare dook benemt hom t 
zicht. Hai blift stoan. 
Job, toch ampaart. Hou old zel e no weden? Om en 
bie negenteg? Al joaren allinneg. Maal, zien vraauw 
oet tied kommen dou leste van zeuven jonges ge-
boren wer. Doar was wat mit, zeggen zai op t dörp, 
mor t rechte wait gain mìnsk. En of der nog ain van 
jonges thoes is, of dat zai apmoal al t hoes oet bin-
nen wait ook gain ain. Der zol nog ain touholden, 
mor vroag nait hou en wat. Ol redt hom zulf en ie 
zain hom nait ien dörp. Maaid van boer nemt hom 
wel ais bosschoppen mit. 
En ien kontraain spoukt t en wil gain ain meer doar 
swimmen ien zee. Börgmeester en plietsie hebben 
aal joagers toustemmen geven hom te kriegen. n 
Premie van honderd doalder. Joagers duren hoast 
nait, aans nait as mit twijen. 
En no stoa k hier allinneg, bedenkt hom. Lopt n ril-
len hom over rug. Hai kikt over t wodder. Verrek, 
stoan lienen. Stokken kommen der net boven oet. n 
Haalf uurke wieder en din ligt boudel dreug. 
Dat kin t netuurelk weden dat ol Job zo vremd dut. 
Meschain baang dat z’hom boudel der of hoalen. 
n Poest wiend blast roemte en n gat ien dook. 
Schrik slagt hom om t haart. Ien ain bewegen 
scholdert hai t geweer en schut. Bam.  
Ien n diezege flare slagt wat ondersteboven, komt 
omhoog en vaalt nog ais.  
Hai trilt as n rusk en vuilt t bonken ien oren. 
Haalf oet t wodder komt t nog n moal ien t inne en 
lopt richten zee. Din benemt dook hom t zicht. 
Nog ain moal waait t wodder schoon. t Is vot, en 
blift vot. 
As n haalfmaal runt e over kwelder en diek over. 
Bie t hoeske ropt e aan achterdeur. Vaast. Hai 
bonkt aan t glaas en belkt. Is gain mìnsk, wat of e 
ook dut. Din runt e richten Spiek, noar hoes. 
Thoes vlugt e zo ien hoes, mit smerege stevels. 
Vraauw zit stiefoet. 
“Ik goa votdoadelk noar börgmeester”, zegt e en 
runt ter weer oet. 
“Zelst die nait eerst omtrekken?” ropt vraauw nog. 
“Of dien stevels bounen?”  Mor hai is al vot. 
 
t Is moeskestil ien collegezoal. Wat n verhoal. “Dat, 
was leste orkebeer”, zegt perfester. “Nooit is der 
wat van hom meer vernomen of aanspould. Op t 
Hoogelaand gong vlag oet en ien Spiek haren zai 
dik feest. Noatied binnen aal manlu van Spiek nog 
weden zuiken achter Polen. Niks. Ol Job  hong aan 
n taauw deur t loek noar zolder, ien t achterhoes 

zagen zai. Lag n petret op vlouer onder zien vou-
ten. Joa, haar man zegd, dou hai t petret ien han-
den haar. t Was dokeg dij dag, mor mie ducht …” 
Perfester pakt buusdouk en snuut hom neus, en 
nog ains. “Ie kieken apmoal mor eefkes ien Knelis 
zien dikke bouk op bladziede 668, en din benoam 
bie ortbeer, 2e betaikenis: 'herma-frodiet. Volgens t 
volksgeloof is er van zeven zoons één n ortbeer'. 
Wie goan noar hoes”, zegt perfester mit n dikke 
haals en vrift ien ogen. Elk trekt hom jes aan en 
lopt op tonen noar boeten. Doar doun zai pas kno-
pen en ritsen vaast, en baargen buusdouk op. 
 
Jan de Jong 

 

Jan Sleumer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“k Bin köster Grunnegers en heb cursussen geven 
veur begunners en gevorderden. Soam mit foto-
groaf Iris Rethy heb k t bouk 'Schrijvers op streek' 
soamensteld: körte verhoalen in streektoalen mit 
Nederlandse vertoalens en petretfoto's van de 
schrievers. Doarnoast vörm ik de helft van Duo Mo-
kumer Molleboon (meziek oet Grunnen) en vörm ik 
n daarde van Trio d'Egelantier (renaissance me-
ziek). Ik ben aan loop mit t schrieven van 't Grunne-
ger Toal Spulbouk'. k Heb twij Nijntje-boukjes ver-
toald oet t Nederlands. Mien verhoaltjes en gedich-
ten binnen publiceerd ien Toal & Taiken, Krödde en 
Kreuze.” 

Schrift veur: Kreuze 
           Toal en Taiken 
Schreef veur: Krödde 
Bouken:  

Schrijvers op streek (mit Iris Rethy, Kleine Uil, 
2013) 

In de Westerwoldse sporen van meester-
schrijver J.H. Neuteboom. Een fiets- of wan-
delroute in en rond Sellingen (mit Geesje 
Vos en Geert Luth, J.H. Neuteboomstich-
ting, 2015) mit layar app 

Vertoalens:  

Opa en oma Pluus (Bornmeer, 2014) 
Nijntje bie zee (Bornmeer, 2014) 
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NAM en KAMP 
 
Boas van de NAM 
Mit zien kop zunder oren 
En zien minister Kamp 
Binnen op schietgemak geboren. 
 
Tegen elk dij zee: 
Mien hoes gaait verloren 
Zee de boas van de NAM 
En ook minister Kamp 
Mit heur kop zunder oren 
Ie mouten joe wat bedoaren! 
 
Want, zee Kamp en de boas van de NAM 
Mit heur kop zunder oren 
Jóén meleur komt náít van ons boren! 
 
Boas van de NAM 
Mit zien kop zunder oren 
En zien minister Kamp 
binnen op schietgemak geboren. 
 
(Oet Kreuze 47, meert 2014) 
 
Ludger, Gaanzen, Bernlef (2) 
 
Dit is dail twij van t verhoal Ludger, Gaanzen, 
Bernlef. Ien t eerste dail is singer-songwriter Vol-
kert op fietske op boerderij Nieuw Helwert aan-
reden om plek te bezuiken doar predeker Ludger 
de bard Bernlef tegenkommen waas. Onderwe-
gens waas Volkert nuigd om soavends as ienvaler 
ien Noordpolderziel op te treden bie t Oudsaksisch 
Midzomerfestival. 
Wat dochd'e ook aal weer? O ja, Bernlef haar te-
gen zien vraauw zegd dat e zain wol wat of e bie 
Ons Laimeneer veur nkander kriegen kon. Zien 
wegen bennen ondeurgrondelk ja. Vattien doagen 
noa Bernlefs dood is ze oet tied kommen! 
Volkert waas ook meer van t haaidendom aan wait 
kommen ien 'Heliand', dat Oldsaksisch Kristusge-
dicht. Oet 'Heliand' wol e ook verzen zingen 
goan. Dat Bernlef schrie- ver van Heliand we-
zen zol, waas n veronderstellen van n Vraize his-
toricus. Mor ook ien t boukje ’Klinkende klei’   haar   
Volkert lezen: ‘Mogelijk is Bernlef de dichter ge-
weest van de Heliand’, etc. Zulfs ien NRC (21-12-
01) schreef Kasper Jansen: Volgens van Weringh 
zou Bernlef de Heliand na jaren van voorbereiding 
en overleg met Liudger en anderen in het klooster 
van het Duitse Werden rond 815 definitief hebben 
gedicht. En: Redbad Veenbaas ziet in Bernlef dé 
kandidaat voor het dichterschap van de Heliand.” 
Wat n lulderij! Woarom zol Bernlef, n Vraize bard 
zo te reken, n hail epos ien t Oldsaksisch schrie-
ven en nait ien t Oldvrais?  
 
Twij boomgrode koalkoppen, mit berevellen om t 
lief, waren ienhuurd om aal t spul ien t godenhoes-
ke te bewoaken: golden gepsen, pottenpaanjede-

rij, woapens, munten oet Dorestad en n poar zul-
vern Thorhoamerkes. t Volk wol dij golden en zul-
vern veurwaarpen ien t haaidens godenhoeske, 
spesioal veur dit festival baauwd, wel ains mit ai-
gen ogen bekieken. Bewoakers waarkten veur n 
bevaailgensbedrief, docht elkenain. Op n 
noamoakt grafveld mog elk mit n bonkekörfke on-
der aarm, net as echte archeologen, zuiken noar 
stainen bonken – noamoakt deur ain oet Glìns – 
van mensen, peerden en borries, dat waren vecht-
honden. Der werden teuverholtjes verkocht, mit 
runetaikens der ien ritst. Laifhebbers konnen peer-
drieden, bootjevoaren en piepschoem knotsge-
vechten levern. Onder n ofdakje ston n grode pot 
saxon slow food op t vuur te pruddeln: graauwaar-
ten mit schoapvlaais en gruine kruderij. Volkert 
schoof bie lu aan, dij aan laange holten toavels 
zaten te dikdakken, mit dikke potten bier noast 
heur etensnapke. Hail noflek apmoal. En mit recht 
histotainment: geschiedenis veur dieverdoatsie en 
consumptie tot leven brocht. Verniend schraabde 
Volkert zien napke leeg. 
 
Wat Volkert bie t Haaidens Spektoakel geliek op-
vil, waas dat der aalderwegens Viking Jeugd-
stickers verspraaid waren. Wat haar dat neudeg? 
Muziek van blackmetalbands wer ofwisseld mit 
Donar’s geknidder deur luudsprekers hìn. t Knapte 
en knitterde, dat joe t doaverde. Lu bie wel e aan 
toavel zeten haar, vernuverden heur hail bot mit t 
kniddern, mor wat minder mit meziek. n Blond 
wichtje, twij laange vlechten en n bloumenkraans 
om kop, zieltje zunder zörg, wees omhoog: “Kiek 
doar! Wat n alleduvels weerlichten ja!” 
Heur vrund, Vikinghelm op kop mit twij kouhoorns, 
waas aal drij keer noar t hoeske west. 
Verbiesterd vroug ze: “Wat mos ja voak! Hes te-
veul van dat haaidense bier had?” 
“Nee hur! Ik bin hailtied vergees hìngoan. Van der 
Hommes mit zien kezekuten, dij veumirreg bie ons 
aan toavel zat, is doar aan t beziedjen, ducht mie. 
Hai het t hoakje goud stief op deur doan. En ik 
veur t hoeske mor roupen: 'Kom op! Schieten of 
van pot òf!' Mor niks! Hai keek ook aal n zetje zo 
gaalsterg as n oetscheten graauwaart. Zollen dij 
hom löslieveg moakt hemmen? Of zol e dizze me-
ziek nait velen kinnen?” 
 
                   Even loater mos Volkert opkommen. 
                   Hai zette zien lier tegen n vaailenkist 
                   je. Bie gebrek aan haaidense verzen  
                   prezenteerde Volkert hom as Bernlef, 
                   mit verzen oet t Hooglaid dij e zulf op 
                   meziek zet haar. 
                   Presentoader greep microfoon: “Lu,  
                   eerst kinnen ie luustern noar Grunne 
                   ger bard Bernlef en din kinnen ie n  
                   fantastische historical re-enactment 
mitmoaken van n vraid haaidens perses! Bernlef 
zel verzen oet t Hooglaid veur ons zingen, dij e 
zulf op meziek zet het.” 
Volkert kreeg zien lier en zette ien: 
————————————————————— 
1  E. Huizing & J. Braaksma: Klinkende klei. Middeleeuwse muziek 

uit Groningen en Ommelanden. 

1 
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‘Wat bistoe mooi, mien lai�e, wat bistoe stoapel-

mooi! Dien ogen lieken wel doe�es. 

Kom, mien wicht, mien aldermooiste schat,  

kom bie mie! 

Hest mie beteuverd, mien spitske, mien wicht, 

mit ain wenk van dien ogen, mit ain glìnstern  

van dien haalske!ens, 

hestoe mie t haart op loop jagd. 

t Is mie zo mooi tou astoe mie streelst,  

mien orke, mien wicht, 

astoe mie streelst, is dat zuiter as wien. 

Kiek mie nait zo aan, mien wicht, dien ogen brengen 

mie haildaal van de wies.’ 
 
Dou Volkert t laid oet haar, burg e zien lier op en 
laip t godenhoeske ien om dij kostboare veur-
waarpen ook ains mit aigen ogen te bekieken, 
doar elkenain van snaarde. Ain van bewoakers,  
mit n Thorhoamerke ien haand, bleef hailtied vlak 
achter Volkert aanlopen. Volkert kreeg t op zenen 
en ging noar boeten. Bewoaker achter hom heer. 
Volkert begon te runnen. Ienains klonk der n al-
dernoast gebèlk. Aal lu zagen hou Koalkop Vol-
kert onderoet hoalde en hom mit zien volle ge-
wicht bovenop hom valen lait. Zien berevel waas 
der glad van lösschoten. Tegen aander koalkop 
raip e: “Hai het t Thorhoamerke stolen!” 
Aander skinhead bèlkte vergreld weerom: “Daif 
het tempel schonnen! Pak hom mit! Dizze sjar-
lefrans het ons veur de goden te schane moakt! 
Dij verrekkeling zel zien straf nait ontlopen!” 
Dwaars deur t gebeer en gebèlk van koalkoppen 
hin klonk oet luudsprekers t helse lewaai van 
Death Metal-band ‘Cannibal Corpse’. Spieker-
haarde, daipe grunts en screams sneden lu 
dwaars deur t lief. t Laid ging over dood en lie-
ken. 
t Waas t allaang tot Volkert deurdrongen woar e 
mit van doun haar en dat e verneukt waas. Deur 
skinheads wer e kwelder opsleept. En t pebliek, 
zunder te begriepen wat der ainks loos waas, 
kwam mit. Doar zagen lu hou of dat Volkert aan n 
poal vastbonden wer. 
t Waas ofgoand wodder. Muziek wer aal gramnie-
deger. Vanwege n rookmesien dij der bruukt wer, 
kon gain mìns zain wat skinheads aigentliek mit 
Volkert oetvraten. Dou der eefkes n ìnd aan helze 
meziek kwam, docht elkenain dat ze zien gestìn 
heuren konnen. En der klonk n piepke. Koalkop 
trok Volkert t mobieltje te buus oet en las: 
“Volkert, veur de zoveulste moal, t muit mie van 
wat ik zegd heb. Laiverd, kom weer bie mie!” 
“Ha, ha!”, brolde Koalkop, “Laiverd, kom weer bie 
mie!” 
t Pebliek waas moeskestil. t Gepiet van scholek-
sters en benoam t gegak van gaanzen waas du-
delk heurboar. As eerste oet t publiek begon t 
blonde wicht mit vlechten te roupen: “Aldernoarst! 
Heie der verstand van? Dij aarme stumper!” 

Heur vrund, mit kouhoorns op klop, ragde: “Wat n 
haalfmalen! Konnen wel nait wies wezen ja!” 
Aander lu begonnen ook te reren!  
Vot begon Landstorm-band te speulen. En doar 
bovenoet brolde presentoader deur microfoon: 
“Lu, straf veur daifstal oet t godenhoes hemmen 
wie hier nait even zulf  bedocht. t Staait beschre-
ven ien leste titel van Bievougsel van Wiezen oet 
Vraizenwet. En rechters waren dou nait as nou! 
Wel bie n godenhoes ienbrekt en doar n haileg 
veurwaarp votpakt, kin rekenen op volgende 
straf: Schuldege wordt noar zee laaid. Op t bie eb 
dreugvalende strand worden oren hom spleten 
en testikels oetsneden. Din wordt e offerd aan de 
god van wel t hoes schonden is. t Is streng verbo-
den om foto’s te moaken van dit perses, ook nait 
mit joen mobieltjes. Wel betrapt wordt, zel zien 
apperoat ien de golven trugvienen!” Drummer 
van Landstorm kwam op batterij mit n rovvel woar 
oren van klapten en Volkert kreeg n stukkewat 
fikse petetters. 
Zogenoamd strafperses waas nog nait ìns 
haildaal voltrokken of Volkert zat al van kop tot 
tonen onder rood spul. Echt bloud of nait? Aal t 
volk waas verheerd. 
“Ik wil hier vot! Nou doalek!”, raip t wicht mit 
vlechtjes. 
Tot ien Oskerd en Waarvum kon Donars ge-
knidder en t weerlichten vernomen worden. Mor t 
publiek ien Noordpolderziel wol van t Haaidens 
Spektoakel hail gain wait meer hemmen. Gain 
dood of duvel dij ien t Zielhoes nog n klokje ko-
pen wol. Elkenain ging riddersloagen op hoes 
aan, achtervolgd deur t gehèlbèl van Landstorm-
band. Orreghaid van t haaidendom waas der 
schoon òf! 
Presentoader trok hom gain fits of foazel van de 
konsternoatsie aan. “t Is nait aans lu,” lagde hai 
deur luudsprekers, “wie monnen dizze affiezie 
ofmoaken, want joen bard Bernlef het goden ver-
grèld, en zo as ie waiten: wel goden verdaarven 
willen, dij sloagen ze vrouger of loader mit blind-
haid, al zel t ook noa meer as doezend joar we-
zen!” 
Baaide koalkoppen kwamen aandermoal op Vol-
kert tou, grepen hom bie de kop. Gak, gak, gak! 
klonk t weer over t Wad … 
Ook aal laag Volkert n vluus over ogen, toch keek 
e automoaties omhoog. Hai wis dat ol wachters 
ien n V-fermoatsie over hom hìn vlogen en heur 
gakken klonk as n echo oet laankmanstieden, 
older as de wereld, older as ale godheden bie 
nkander. “Koba”, fluusterde hai. En dou zakte 
Volkert vot ien ontied. 
 
Lezer, der is gain inkel beeld as n foto, video of 
film, van dit ‘perses' moakt. Mog ja nait. Ie mon-
nen dus zulf mor oetmoaken of t eerlieks woar 
heergoan is. 
 
Jan Sleumer 
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Anna Geertruida de Vries– Maarhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
“In mien jonge joaren heb k in verplegen waarkt, 
ol Diaconessenhoes in Stad (wat n tied heb k do-
ar had). k Bin Grunneger schriefster vanóf begun 
tachteger joaren. Verhoalen en gedichten woar k 
vief bouken van oetgeven heb. k Schreef in 1989 
mien eerste boukje 'Maggels'. Mien leste bouk tot 
zowied 'Maank schaar en schimmern' verscheen 
in 2014. Körts leden binnen der vief gedichten 
van mie op meziek zet. In twij kerken werden dij 
zongen deur Grunneger Koamerkoor, mit gedich-
ten derbie dij k veurdroagen heb. Doar bin k slim 
groots op. k Dou voak mit aan schriefwedstrieden 
poëzie en proza. Ook schrief ik in t Nederlaands, 
dou mit aan wedstrieden verhoalen en gedichten 
woar mainsttied n thema aan vaast zit. Zo heb k 
ook mitdoan mit 'Lentis' mit aner lu, dij ook nomi-
neerd wazzen, woar dou drijdoezend bouken van 
drukt binnen. Van twij bouken n nominoatsie had 
en dat is ook slim schier. k Mag geern veurlezen 
op schoulen of verainens en k vin t schier waark 
om toallessen veur legere en middelboare schoul 
te moaken, en opstèllen vanzulf. In ons zörgcen-
trum waark ik mit n koor, mit Grunneger wieskes 
en vèrskes.”  
 
Geboren in: Laskwerd, 4 augustes 1939 
Woont in:  Middelsom 
Schrift veur: Dideldom 
   Kreuze 
   oal en Taiken 
Bouken: 

Maggels (Profiel, 1985) 

Laifkeblommen (Kunstgaang Kaampke, 2003) 

Vleden lezen ien tied van nou (Sikkema, 
2011) 

Margriet, n wicht oet Grunnen (Sikkema, 
2013) 

Maank schaar en schimmern (2014)  

 
 
n Kloar luchteg loaken 
 
 
 
 
 
 
n kloar luchteg loaken 
doar k onner lig 
woar sloap nait mit mie aan loop wil 
aal mit glimmers open 
stoa k veur drubbel van naacht, n boaken 
 
k dreum hou biezunder baaide 
heergoan, licht en duuster hinneweer 
nkander gain geliek geven 
luchteg mien loaken,  
tied wot vot maaid 
 
leliebloum op wodder maank 
krös, zien grode blad dij mien  
denk as n waarm klaaid knovvelt  
tied is der nou, k prakkezaaier 
nait, mien weden is nait laank 
 
kloar luchteg loaken bie duuster 
woar k nog aalaan onner lig 
dreumen en woaken  
kon t ja nait wachten, loat t geworren 
veur drubbel van naacht, k fluuster  
 

 

 
Mien kerk 
 
Riet staain aan onnerkaant te muur oet 
 
din is t ain grode puun- en stainbult doar boeten 
 
mor as boudel weer aan loop is om te baauwen 
 
din zel t ons nait goan beraauwen 
 
wie kinnen din geleuven en bliede weden 
 
mit dizze aangenoame zegen rieke reden. 
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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 … t lukt mie aaid 
 

as k tèl van ain, twij, drij. 
 
 

(Oet Kreuze 49, juli 2014) 
 

 
 
Drij widde rozen veur Antonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hier zit k nou, denkt Elisa. In Griekenlaand, in 
mien blaauwe klaid, stoef bie blaauwe zee. Veul 
lu groalen van waarme zun, n soesderge windje, 
mor bloudhait.  
Antonio heur grode laifde. “Woarom bin k hier 
aiglieks?” Elisa heurt zokzulf haardop proaten. 
Twij doagen is zai hier. In Nederlaand haar zai t 
goud in heur kop hou aal mos en zol. Drij widde 
rozen zol zai kopen goan. Woarom drij en gain 
twij? Elisa het nait aal meer op rieg, wat is der 
wèl nait heergoan? 
Sikkoms drij joar haren zai scharrelderij, nkander 
tegemuit kommen in n bar. Vekaanzielaifde zol 
joe zeggen. Oflopen week kreeg Elisa n maal 
droadpost oet Griekenlaand. Antonio was oet tied 
kommen. Hai haar aan t racen west mit zien 
sportwoagen en dou is Antonio oet bocht vlogen 
en over kop mit dat kreng. Zomor oet tied, oet 
heur tied.  

Verlaifd wazzen zai op nander, dou wer t laifde. 
Traauwen haren zai geern wild, mor zien ollu ha-
ren doar gain kiek op. n Wicht oet Nederlaand mit 
n jong oet Griekenlaand, dat kon ja nait. Antonio 
en Elisa vonnen dat t wel kon. Aal mos in ge-
haaim. 
Ofsproaken moaken in n hotel of aargens aans.  
Nou zit k hier, mit zoveul verdrait en troanen, 
denkt Elisa. Zoveul troanen kinnen nait in heur 
buusdouk. 
In aal stilleghaid komt der ain noast heur zitten 
op dikke stain. n Olde vraauw zit noast heur, geft 
heur n lap. “Wichtje, wichtje, hest zoveul ver-
drait? k Haar die aal n zetje zitten zain. Dochde 
gliek om mit die proaten te goan. Mor as ie n 
vremd minsk zain doun joe dat ja nait zo gaauw. 
Wat is der wel nait heergoan?”  
Din begunt Elisa heur aal te vertellen. Over Anto-
nio, vekaanzie, heur laifde, heur traauwen mit 
Antonio. “Nou is hai oet tied en mout k noar be-
groafploats in dizze stad.” Drij rozen wol zai 
geern bie Antonio deelleggen. Geloof, hoop en 
laifde. Olde vraauw zel mit heur mitgoan, mor 
nait wieder as t hek. 
Zo is Elisa allinneg op begroafploats woar zai 
aan zuik gaait. Boudel is ook zo groot, stoer om 
aal te begriepen. Din in ain moal staait zai bie 
graf van Antonio. Sirtaki heurt Elisa op achter-
grond. Mit grode ledders staait doar ’ANTONIO’. 
Op staain stoef bie hom gaait Elisa zitten, mit drij 
widde rozen. Nog ainmoal draait zai in t rond mit 
heur schiere blaauwe klaid. Antonio haar geern 
dij klaid bie heur zain. Zien noam. Nog ain moal 
zien noam aanroaken in Griekenlaand. Op knijen 
deelvalen geft zai heur leste troanen aan Anto-
nio. Drij widde rozen veur heur grode laifde. Ge-
loof was der, hoop nait zoveul, laifde zoveul te 
meer. Antonio, mit waarme groutnis oet Neder-
laand. Din gaait Elisa stoan, nog ainmoal in t 
rond veur Antonio in heur blaauwe klaid. Klaid zèl 
zai noeit vot doun. n Waarme miemeroatsie. Din 
staait Elisa weer op pad boeten t hek. 
Olde vraauw het zai nait weer zain, mor dat dut 
ook niksnaks. Ain dij noar heur lusterde in Grie-

kenlaand. Wied vot, mor in heur haart stoef bie. 

Drij widde rozen veur Antonio. 

 

(Oet Kreuze 42, maai 2013) 

Anna de Vries-Maarhuis 
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Hanne Wilzing 

 

“k Heb t löcht zain en bin opgruid as boerenjong 
in buurtschop Smilke (Smeerling) bie Onstwed-
de. Op mien17e bin k veur school en waark wie-
de wereld in trokken. Mor t Grunnegs blif mien 
eerste toal. Geregeld verschienen gedichten en 
verhoalen mit Westerwoldse inslag van mie o.m. 
in Kreuze en Toal & Taiken. Mien gedichten bin-
nen ook opnomen in enkele verzoamelbundels. 
Wieder waark ik mit aan festivals.” 
 
Geboren in: Smilke, 1958 
Schrift veur: Kreuze 
   Toal en Taiken 
Schreef veur: Krödde 
Bundels: 

De stille kaant (Triona Pers, 2010) 
Dichter bie Psaalms (Vliedorp, 2010) 
Wat mörn komt (Huis van de Groninger Cul-

tuur, 2011) 
Oetzicht  (2012) 

 
 
Kunst & Co 
 
 
 
 
 
 
 
Co wasket al datteg joar bie ons de roamen. Hai 
dijt allenneg t lege waark, want op ledder klim-
men wil e nich meer. As e west het en ons nich 
thoes trof, den let e n lutje braifke achter mit tekst 
‘gloazenwasser het west’. Mor asve thoes bìnnen 
den nuigve hom steevast veur n kopke kovvie. 
Den ist mor even biegoan of Co zit op 
prootstoule.  
Bievubbeld over zien belevenizzen in t museum 
dou e doar suppoost was. Dat was in joaren zeu-
venteg en dou was alles ja kunst. Kunstenoars 
mözzen ain keer in zoveul tied n kunstwaark bie t 
museum inlevern um recht op n oetkeren te hol-
den. Co ruik der nooit over oetproot wat der den 
zo aal binnenkwam, regelrecht noa t depot göng 
en der nooit weer oetkwam. 

Op n regenachtege dag zat e mit kollegoa’s veur 
t roam kovvie te drinken. Boeten stön t grofvoel 
bie weg. Co zag hou n jongkirrel der n poar gro-
de stukken karton tussen oet huil. Jong legde 
karton op tegelpad en begon der op te springen 
en zien stevels der op òf te vegen. Dou pakd'e t 
kleddernadde karton op en luip der mit museum 
in. 
“Wat wost?”, vruig Co. 
“Kom mien kunst inlevern”, zee jong. 
“Doe schobberd’, zee Co, “bist ja n slaif. k Heb ja 
wol zain houst dij rommel net bie weg vothoald 
hest. Das ja gain kunst.”  
Jong wui lèlk.  
Co belde direkteur op en legde alles oet. 
Mor direkteur zee dat e t kunstwaark aannemen 
mös. “Co, ook al zug ter oet as n swien mit n 
schoetje, t gijt nich um t product mor um t proces, 
hou t oetfigelaaierd is”. Kunstenoar begunde te 
lagen en stelde in zien triomf ook nog n veur-
woarde: museum mös zörgen dat t kunstwaark 
nat bleef. Technische dainst het der doagen 
waark mit had um boven t kunstwaark n teemze 
te knuutjen en dij via n regenpiepke te verbinden 
mit n kroantje in t hokje van schoonmoakdainst. 
 
k Kìn nich recht zeggen dat Co t non belaggelk 
muik, nee hai beschreef t eerder mit n soort op-
rechte verwondern. Zien tied in t museum von e 
den ook mooiste tied van zien levent. 
 
Högtepunt in zien carrière was dou n beroemd 
kunstenoar – hai kön zuk t nich goud meer heu-
gen, mor hai dochde dat t Wim T. Schippers was 
(waiten wol van pindabotter op vlouer) – drij zoa-
len inrichde mit kringlooprommel. Der lag van 
alles: potten en pannen, vergeelde bouken, lam-
pekapkes, diggelgoud, ol klaaier enz. Aal lutje 
spul en aal enter over twenter. Mor ain houke 
bleef leeg. Wel verdold, dochde Co, non is t tied 
veur mien kunst. In zien loa haar e n ol teddybere 
liggen. Mit kop t er haalf òf, stro stak der oet. Dou 
Co dit beschreef huil e zien aigen kop ook even 
schaif. En hai zöchde t holten stoultje van schil-
der van technische dainst op. Schilder broekde 
dij as e even n opstapje neudeg haar um aar-
gens even wat bie te waarken. t Stoultje zat den 
ook under gleren en ol vaarve. Dou zedde Co t 
stoultje in hörn van zoal en teddybere op leunen. 
Bere kreeg um kop n blaauwe electriciteitsdroad 
um dij e in t plafond lopen luit. Slim apaart. 
Ankum dag kwammen lu van t papierwaark. Dij 
kontroleerden alles en schreven op liesten of t 
aal goud stön. Bie t stoultje mit bere bleven ze 
wat langer stoan. Doar wözzen ze nich goud 
road mit. t Stön nich op lieste mor t òfwiezen 
duurden ze ook nich recht. t Kön ja goud weden 
dat kunstenoar doar n daipe beduilen mit haar. 
Aine mout zegt hebben: “dat is Jezus dij reert 
over Jeruzalem”. En zo het Co zien kunstwaark n 
vöddeljoar veul bekieks had in t museum. 
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En dou tentoonstellen òflopen was, wui alles 
weer in kratten stopt. Mor kratten veur stoule en 
bere kön man naargens weerom vinnen. Techni-
sche dainst kreeg opdracht um apaart n bekisten 
te timmeren zodat alles hail bleef. En zo nam be-
re, mit kop nog altied even schaif, òfschaaid van 
Co en göng op weg noa nije expositie in Museum 
van Nijmoodse kunst in New York. Amerikoanen 
vonnen t ook slim special. 
 
(10 meert 2014, noar t verhoal van Co de 
gloazenwasser oet Amsterdam) 
 
Hanne Wilzing 
 
 
Vrumden 
 
 
 
 
 
 
kikst mie mit grode ogen aan 
en ik kiek taksaaiernd weerom 
deur schoa en schane hest leerd  
um deur mìnsen hìn te kieken 
te zuiken noar wat haart van gold 
 
hest wat vonden ducht mie 
ik wil die noamelk wol omaarmen 
en mit Rolls Royce linea recta 
noa t Hilton bringen 
noa suite negenhonderdtwije 
hailemoal veur die allaint 
n griespoot patries as hoofdgerecht 
en n lözze truvvel achteloos der bie 
doar kinst allerdeegs liggend douchen 
mit zes elektronisch aanstuurde wotterstroalen 
en dreumen over wereldvrede 
 
da’s weer ais wat aans den sloapen op  
kold beton 
of t keerske veur dien bruier 
dij achterbleef in Middellandse Zee 
 
kikst mie mit doezend grode ogen aan 
en ik kiek taksaaiernd weerom 
waist wat? 
– zee ik noa wat hazzenkraben, 
t is ook ja sikkom Kerst –  
ik help die 
mit wat stoede van de Lidl 
n verwaarmde koamer  
dijst dailen most mit – loave zeggen – twij  
aandern 

magst gain lewaai mokken 
woar die veur nachtmerries 
– da’s zo maal veur buren –  
en t zol schier weden ast 
over drij moanden weer op hoes aan göngst 
dat zol mooi oetkommen 
want den begunt ons liedenstied 
en wivve gain gedounte 
wost mie dat wol beloven? 
vruig ik dou ik sloekend 
aander kaande op keek 
 
Hanne Wilzing 
 

 
 
Bram Wiekens 

 
“Mien noam is Bram Wiekens en ik woon op de 
Wieke, tussen Veendam en Pekel. Ik bin n gebo-
ren Pekelder en op 31 juli 1952 zag ik op Kom-
nijsterwieke nummer tiene, onder  
d’rook van strokartonfebriek d’Aalbion, t levens-
licht. As schoolmeester, d’mainste tied in t 
spesioal onderwies in Veendam en de leste 
joaren as leerplichtambtenoar van de gemainte 
Pekel, bin ik sunt 1 jannewoarie 2014 mit ver-
vrougd pensioen. Zo rond 2000 bin ik begonnen 
mit schrieven. Eerst in t Nederlands, mor al 
gaauw bin k overstapt op t Grunnegs. Òf en tou 
kommen je n verhoaltje van mie tegen in Toal en 
Taiken, mor zeker nait geregeld. Ook noar aan-
der tiedschriften, boeten ons dörpskraantje, stuur 
ik gain verhoalen.  
In 2008 en 2009 heb ik de Grunneger Schrief-
wedstried veur proza wonnen.  
In 2002 is mien eerste Grunneger boukje oetge-
ven, 'Oet t leven grepen'. In 2006 binnen n stok 
of wat vertelsels van mie opnomen in ‘Nije Grun-
neger kerstverhoalen’. In 2013 is bie mien eerste 
‘echte’ bouk 'Koakelbonen' oetgeven, mit Grun-
neger verhoalen. In 2015 heb ik mien aigen web-
stee inricht, de  
Grunneger verhoalenwinkel. Vanòf dat mement 
bin ik doaglieks in de weer om mien aigen winkel 
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te vullen mit allerlei soorten verhoalen. Tussen-
deur schrief ik ook nog wel es n toneelstok, n ai-
nakter of n oavendvullend bliedspul, veur toneel-
verainens. Maisttied op aanvroag. Bie Vink/
Alkmaar binnen dij te bestellen. Soms woag ik 
mie ook wel es aan n (kinder)musical of n revue 
en lestent heb’k soamen mit n legere schoul n 
filmscript in mekoar knutseld (allewel dit in t Ne-
derlands is).” 
 
 
Geboren in: Pekel, 31 juli 1952 
Woont op:  De Wieke (Ommelanderwijk) 
Bouken: 

 Oet t leven grepen (Gopher, 2002) 
 Koakelbonen (Noordboek, 2013) 

Bundel: 
 Nije Grunneger kerstverhoalen  
 (St. ‘t Grunneger Bouk, 2006) 

Priezen: 
1e pries Grunneger Schriefwedstried cat. pro-

za 2008 
1e pries Grunneger Schriefwedstried cat. pro-

za 2009 
Webstee: http://www.bramwiekens.nl/ 
Facebook: http://www.facebook.com/
bramwiekens.schriever/ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Verhoalen van de Komnijsterwieke 
 

“Woarom hebben mien ollu gain film moakt van 
mien leven.” t Is n onmeugelke klacht, dij ik hier 
veur t eerst aan t pepier touvertraauw. Woarom 
mout ik t doun mit wat aarmzoalege en nikszeg-
gende fotootjes in poseerstand. Stilstoande en 
geregisseerde mementopnoamen, dij zoveul joar 
noatied wel n beeld geven van miezulf en mien 
femilie, mor elke levensechthaid missen. Zörge 
en laifde heb k voldounde had, doar gaait t nait 
om, mor soms heb ik t onmeugleke verlangen om 
de tied van vrouger wat schaarper op mien net-
vlies te kriegen. Wat maggen d’kinder van dizze 
tied bliede wezen, dat zai opgruien  in n wereld, 
dij zoveul meer meugelkhaiden het om heur le-
ven van t begun òf aan te documenteren. Ik heb 
dat mist. Ik mout t doun, mit wat in mien boven-
koamer opsloagen is. Toch woag k ter op, ook 
mit d’waitenschop, dat ter waaineg mìnsen over-
bleven binnen, woar ik nog es bie te roade goan 
kin. Der binnen genog zoaken, woar ik mie aal 

schrievende in verdaipen kin en ik mout beken-
nen, dat t inkleuren van de beelden van vrouger 
n schier putje is.   

 
De schaive fietser 
 
“Wel is dij haalfzeuven, dij net bie ons veur t hoes 
langs sjeesde?” Net oet school en mit n stoetje 
mit keze in d’haand ston ik veur mien hoes te 
wachten op Janneman. t Antwoord van Fixie*, 
mien traauwe asbakkenras-joekeltje, luit net as 
Jan op zok wachten. Hai zat gewoon op d’kont te 
wachten of der ook nog n stokje brood veur hom 
ofvuil.  
“Bist n schooier”, schol ik tegen Fixie, mor omdat 
Jan op datzulfde mement oet drifte aan kwam 
lopen en docht da’k hóm oetschol, kregen we 
hoast ook nog roezie.  
“Hest doe dij schaive fietser hier wel es langsfiet-
sen zain?” Omdat Jan onverschilleg mit d’schol-
ders trok, heb’k hom oetstokt, wel ik bedoulde. 
n Blaik oetzaind jonkje mit laank steerteg hoar, n 
struupsiekoorn boksem mit n grote lappe veur de 
knije, n boesderoen, dij tien moaten te groot is en 
klompen. Zo’n kirreltje van ons leeftied op n veuls 
te grote fietse. Ain bain onder d‘staange deur en 
mor karren mit dat ding. Duudleker kon k hom t 
nait vertellen. Mor Jan haar gain idee, woar ik t 
over haar. k Heb ter ook mor bie loaten, want wie 
waren hail wat van plan dij middag en zo’n jonk 
achter van d’wieke mit zien male fiebelekwinten 
op n schaive fietse huifde dat plan nait in de ware 
te schoppen. 
“Gaaist nou mit, man”, zee Jan op n duur wat on-
geduldeg. Hai haar zien grote rode fietse al oet 
d’hege schoven en ik heb dou mor gaauw mien 
deurtrappertje pakt.  
Omreden dat t mie nait lekker zat en nijsgie-
reghaid soms wel n vervelende karakteraigen-
schop wezen kin, besloot ik de kou bie d’horens 
te pakken, in elk geval de stuntrieder bie t stuur 
te pakken. Dat gebeurde n dag loater. Net as de 
dag derveur, konst de klokke der wel op geliek 
zetten, ree d’onbekìnde schaive fietser weer bie 
ons deur d’stroate. k Zag hom al van vèrren aan-
kommen. As n plietsieagent ging k midden op de 
weg stoan.  Alsof ik de boas van de stroate was, 
dee k mien haand omhoog en ruip haard: ‘Stop!’” 
Op d‘ain of d‘aander menaaier lukte hom dat nait 
zo goud mit dij grote fietse. Aan zien gezichtsoet-
drukken was wel te zain, dat e nait zo bliede mit 
mie was. Hai bölkte nog: “Aan d‘kaante!” Mor t 
was te loat. n Botsing was nait te veurkommen. 
Mit zien baaident lagen we midden op d‘weg. Ik 
lag onder t veurrad en hai lag op zien zied, mit 
ain bain nog aal onder de staange deur. De drij 
broden, dij e weschienlek bie bakker Drìnth hoald 
haar, lagen verspraaid over de weg. Hai was eer-
der op d‘bainen as ik en was in twij stappen bie 
mie. Nou kriegen we t, docht ik. En net zo as t 
was. Kwoad dat e was en onder t verzoameln 
van zien broden, schol e: “Woarom holdst mie 
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tegen. Zagst toch da’k nait stoppen kon.” 
Dou schoot mie weer in t zin, woarom ik dizze 
konfrontoatsie aangoan was en vruig: “Woar 
woonst doe aiglieks?” 
Zien gezichte sprak boukdailen en zee: Woar be-
muist die mit, mor zien haand wees aargens noar 
t oosten, in elk geval noar t achterìnde van d’wie-
ke.  
“Woarom ridst elke dag mit dien fietse hier 
langs?”, was mien twijde vroage.  
“Ik mout brood hoalen bie de bakker”, zee e. Hai 
haar intussentied zien bain al weer tussen t frame 
deurdoan en baange , dat e mie der van tussen 
goan zol, zee ik: “Drij stoeten. Eten ie drij stoeten 
per dag ? Houveul bruiertjes en zuskes hest doe 
den wel ?” 
“Gaait die wat aan”, zee e meer in zokzulf as te-
gen mie en dou vranterg: “En nou aan d’kaante, 
doe, want ik mout neudeg op hoes aan.” 
t Haile incident leek op dizze menaaier, in elk ge-
val veur mie, op niks oet te draaien. d’Haarde 
klap, de blaauwe plekken, dij ik der zeker aan 
overholden zol en den ook nog aal dij onbeant-
woorde vroagen. Dat kon ik nait aksepteren en 
weschienlek aanstuurd deur n onbewuste drang 
om deur te dringen tot de kern van dit mysterie 
won mien nijsgiereghaid t van mien onzekerhaid 
en vruig ik hom – t was der oet veur ik der op ver-
docht was – totoal onverwachts: “Kin k n keer bie 
die speulen?” 
Mor d‘blaikscheet zat al weer schaif op d‘fietse en 
ree der vandeur, noar t achterìnde van de wieke. 
 
n Poar doagen gingen veurbie, zunder da'k aan 
dij vrumde stoetjekaauwer docht, tot op n zotter-
dagmörgen moeke vruig of ik n spint broene bo-
nen bie d’boer hoalen wol. Mit pabbes fietstazzen 
op t pakjedroager ree ik over d’zandloane noar 
achtern om mien bodschop te doun, dou inains dij 
vrumde stoethaspel mie in d’gedachten schoot. Ik 
bedocht mie, da’k hom al verschaaiden doagen 
nait zain haar. Ik heb overal goud keken, mor 
naargens ston n grote fietse tegen t hoes en 
naargens zag ik n hoes, woar n bult klaaine kin-
der touhuilen. t Roadsel van de schaive fietser 
bleef mie bezeg holden.  
Op n gegeven mement kwam ik bie d’olde verva-
len boerderij van Zwoagman en, zunder dat ik t 
mie bewust was, ree ik t aarf op. Mien nijsgie-
reghaid en d’woarschaauwens van pabbe voer-
den op dat mement n ongelieke stried om veur-
rang. Normoal haar’k mie wel twij moal of voaker 
bedocht om doar noar binnen te goan, mor 
weschienlek was de drang om te waiten groter 
dan d’angst veur pabbes woarschaauwens en n 
meuglek instörtensgevoar in dij olde boerderij. 
Woar ik de moud vothoald heb, wait ik nog aaltied 
nait, mor ik heb de stap over d’achterdeurdrumpel 
woagd. 
Duusternis overvuil mie. Allendeg t licht dat deur 
lutje haalfronde ziedroetjes noar binnen vuil en t 
licht dat tussen de schots en schaif liggende dak-

pannen deur scheen, verlichtte mien pad. t Was 
ain grote dörsdele, woar k ston. Aan 
d‘linkerkaante ontdekte ik drij koustalen en do-
arnoast de resten van n old nachthok veur houn-
der. Dou‘k n klaain beetje aan de duusternis wìnd 
was, luip ik verder. Noar t woongedailte. Wat mos 
ik wel zeggen, as der onverhoopt nou toch mìn-
sen woonden.  
Tied om doar over noa te denken haar ik nait, 
omdat ik inains wat voage geluden heurde. Ik 
haar net ain stap in t kaarnhoes doan, dou ik 
gounent tegen mekoar proaten heurde en proa-
terij kwam, zo te heuren, oet t woonhoes. t Was 
nait recht proaterij, mor meer n gefluuster. Zollen 
ze mie ontdekt hebben en net as ik op zuik we-
zen noar onroad? Meschain dochten dij mìnsen 
wel, dat ter n inbreker in hoes was. En doarom 
verstopte'k mie achter n grote aiken zoele.   
Dou ik noa n zetje weer n beetje moud verzo-
ameld haar, dus k wel weer verder. Proaterij was 
opholden. Dat kon noatuurlek kommen, omdat 
d’mìnsen votgoan waren, mor d’maist logiese ver-
kloaren leek mie toch, dat de wind, deur goaten 
en kieren te poesten, mie op n dwaalspoor brocht 
haar.   
Via t kaarnhoes, kwam k in de keuken. Doar was 
t zo’n toustand. De spinnen waren doar kunk. Zo 
mos ik mit d‘aarms veuroet lopen, omda‘k aans 
de kop vol spinnewebben had haar. Ik kreeg 
langsoamerhand ook wat meer durf, want ik wos 
nou zeker: As híer mìnsen wonen, haren zai dij 
spinnewebben wel weg hoald. 
Deur n naauwe gaange, woarst zowat niks zain 
konst, kwam k in de woonkoamer. t Eerste wat 
mie opvuil, waren de vaar mooie rood-pluche 
stoulen. In d‘houke ston n eettoavel mit vaar stou-
len.  
t Was n koale bedounen, mor t leek mie redelk 
bewoonboar en t was schoon en der was gain 
spinneweb te zain. Ik heb veur de zekerhaid nog 
even achter de twij bedsteedeuren keken, mor de 
planken waren zo verröt. Doar haren al tieden 
gain mìnsen meer sloapen. 
Op mien terograaize deur d‘verloaten boerderij 
heb ik de zieddeure in d’keuken nog perbaaierd 
open te kriegen. t Lukte mie nait. Weschienlek 
was de boudel zo verroest ast mor kon. 
Dou k weer midden op dele ston, haar k zoveul 
moud verzoameld, da’k hail haard roupen heb: “Ie 
huiven joe nait ter verstoppen.” En noa n poar 
tellen: “Mörgen stoa k hier weer op dele.” 
n Uur, noadat ik vertrokken was, was ik weer 
thoes. “Woar hest de broene bonen?”, vruig moe-
ke mie. Ik heb heur weschienlek hail dom aanke-
ken. Glad vergeten dus. Ik heb n verhoal ophon-
gen over n kammeroadje, dij k tegenkommen 
was. Of t geleufwoardeg overkommen is wait ik 
nou nait meer. 
d’Weke doarop heb ik elke dag op d’oetkiek sto-
an. De schaive fietser heb ik dus nooit weer zain. 
Meschain waren ze verhoesd, mor t kin natuurlek 
ook wezen, dat de schaive fietser noa onze roege 



 29 

konfrontoatsie n aander pad kozen het.  
 
Tegenswoordeg rie ik nog wel es over 
d‘Komnijsterwieke. d’Olde boerderij staait ter al 
laank nait meer. Mìnsen hebben op datzulfde 
stee n nij hoes baauwd. Der speulden lestent ook 
kinder om t hoes tou.  Ain van dij kinder, n beetje 
blaik van oetkiek, ik schat hom n joar of tiene, 
haar van dat laank steerteg hoar en n struupsie-
koorn boksem aan mit n …  
 
Bram Wiekens 
 
*Fixie het zien noam kregen noar aanlaaiden van 
de doudestieds bekìnde strip Fix en Fox. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Roel Sanders 

 

“k Bin geboren in Buunderveen in de gemainte 
Börger. Op 1 oktober 1964 bin k leroar worden 
van n boasisschool, woar k vanof 1985 direkteur 
was. In 1995 ging k vervrougd mit penzioun van-
wege hartfoalen. Vanòf 2000 schrief k in t Drents, 
Veenkelonioals en Grunnings.” 

 

Geboren in: Buunderveen, 24 meert 1942  

Woont op:  Knoal 

Schrift veur:  Dideldom 

   Kreuze 

 

Bouk:  Getwiende Droaden    
 (Boekscout, 2011) 

Droadpost: roelsanders846@gmail.com 

 

Jan de Tippeloar 
 
 
 
 
 
 
 
Op schösstainbozzem bie mien tan Lam ston zo 
laange k mie heugen kin n petret van twij mans-
kerels. d'Aine kon k wel thoesbrengen vanzulfs, 
was ja mien oomke Jokkop. n Grode, staarke ke-
rel mit haanden as kolenschoppen. Dij kerel noast 
hom was veur mie n vrumde, mor sprak tot mien 
verbeeldens. Baaiden keken je nogal eernsach-
teg, mor ok wat toesterg aan. n Geweer druigen 
ze in knik van aarm, woar ze n oranje baand om-
knupt haren. Zo te zain twij kammeroaden oet 
leste Wereldoorlog. 
Dou k mien taande der bie gelegenhaid ains noar 
vruig, dee ze mie t verhoal oet douken. Heur kerel 
was n echte veentjer, dij in kripsiestied niks van 
movven en heur broaskemoakers hebben mos. 
Veuraal dij Hitler mog hai veur kont nait lieden. 
Wat dij altmoal oetfigelaaierde, doar lusden hon-
den ja gain brood van. As je verhoalen oet Pruus 
leuven mozzen, was n jeud of sigeunder t levent 
doar nait meer wizze. Ofkomst, bloud en geboor-
telaand stonden bie omhoogvalen broenogege 
korperoal oet Oostenriek hoog in t voandel. Lan-
ge, blonde, blaauwogege lu nuimde kerel Edel-
germanen. Wat n oetbedenksel van zo'n bas-
toard! 
Dou d'eerste soldoaten bie hom over badde kwa-
men, smeet Jokkop batse dele, strupde maauwen 
op en beloofde homzulf dij vermaledijde movven t 
levent hierzoot zo stoer meugelk te moaken. Op t 
waark mozzen ze t kommende tied grotendails 
zonder hom doun. Bie d'ondergrondse kreeg 
oomke kundeghaid aan n Jan, ofkomsteg van t 
Hoogelaand, woar hai meroakels mit overweg 
kon. Soam wazzen ze voak bie t pad veur goie 
zoak. Tiedens oorlog hebben Jokkop en Jan n 
bult mitmoakt. Wazzen nait veur n klaaineghaid 
vervoard. Deden alles wat movven verboden ha-
ren. Gain mins kwam heur tenoa. Wazzen in stoat 
dij persoon zunder omdenken n schot hoagel 
deur pens te joagen. Niks heuren en niks zain, 
was t devies in dij joaren. Soam haren ze t doan 
tot haail van t goie volk en last van onderdrok-
kers. Binnen der krapan levent en wel deur rold, 
mor wazzen nooit groots op heur doaden. 
Vanzölfs wozzen lu aallaank dat oomke en zien 
vrund bie ondergrondse wazzen. Veur heur vaai-
leghaid haren ze snoater doudestieds op slöt 
draaid. Zel wel zo wezen! In werkelkhaid deden 
kezoaten heur zoakjes in t uterste geniep. Ok 
veur heur gold ja; heuren, zain, mor veuraal zwie-
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gen. Vijaand luustert mit! 
Nou wait je nog nait, wel dat lutje kerelke noast 
onze grode oomke Jokkop is. k Zel joe oet dreum 
helpen. Dat was Jan Riepmoa, biegenoamd Jan 
de Tippeloar. Overal en naargens kwam je hom in 
oorlog tegen. Talrieke woapenfaiten kon je op zien 
noam schrieven. Veur duvel en zien moer nait 
bange. n Kerelke oet ain stok. Het in oorlogsjoaren 
op zien körde pootkes n bult kilometers oflegd en 
hail wat zolen versleten. 
Noa bevraaiden het Jan pebaaierd droad van t 
leven weer op te pakken, mor dat is hom mis-
hottjed. Sneu, dat er noa de ‘braand’ van zien ver-
wachtens zo waaineg oet stro kwam. t Leven her-
nam zoch, krek of der niks beurd was.  
Elk dij oet zien schoelhoukske kwam, bluis weer 
op trom. Aal ellèn wollen ze zo rad meugelk achter 
heur loaten. n Mens mout ja nait achterom kieken, 
mor veuroet, wer der smangs zegd. Wat west is, 
doan is, beurd is, zo rad meugelk in t vergeet-
houkske' stoppen. Opbaauwen wat er vernaild 
was. Veur t ovregen haren ze gain tied. Elks vuilde 
aigen sores ja t slimst. Ok Jan de Tippeloar wer 
vergeten. Har vraauw noch kuken en is in n poar 
joar tied wegkwient van aargernis om wat nait 
beurde.  
Hoantjekraaiers van veur oorlog namen t rouer 
weer mit verve ter haand en deden krek, of der 
niks beurd was. Gain meroakel, dat n haile zooi lu 
bainen namen noar Canada of Australië. Nou biel-
tjesdag oetbleven was, smeten ze heur bieltje dele 
en namen kuierlatten.  
Jan bleef op honk, in t hoeske van zien moeke zo-
aleger. Ainzoam en verloaten is ongewoardeerde 
Jan ‘tippeln’ gain noar t laand, woar t aiveg vree is, 
gain zörgen en gain pien, gain nieds op romtom-
melderij van aandern meer bestaait, mor woar t 
Voaderhoes wacht. n Kerel dij meer verdainde as 
n vetleren medalje. 
 

(Oet Kreuze 19, november 2008) 

Roel Sanders  

 

Laifde 

       

Laifde is n septiel plantje, 

dij bie volle aandacht bluit. 

As je heur mit zörg omringen, 

Is het t mooiste dingerais, 

Dat der gruit! 

 

(Oet Kreuze 35, meert 2012) 

Roel Sanders 

 

Bé Kuipers 

 

 

 

 

 

 

 

"Ik bin geboren in Huize Tavenir in Stad en op-
gruid in Middelsom. k Bin gepenzioneerd baauw-
kundige. Veur oardeghaid heb k  de oplaaiden MO 
Nederlands doan en sinds mien penzioneren bin k 
ook leroar Grunneger toal. k schrief al joaren ver-
hoalen ien t Grunnegers, dij publiceerd worden ien 
Grunneger tiedschriften en ien t Contactblad van 
Oadörp, Sauwerd en Wetsen. Doarien stoan sinds 
n haalf joar ook ale moanden interviews mit be-
joarde dörpsgenoten." 

 

Geboren in: Stad, 14 augustes 1946 

Woont in:  Sauwerd 

Schrift veur:  Kreuze 

   Toal & Taiken 

   Contactblad Adorp, Sauwerd, 
    Wetsinge 

Schreef veur: Krödde (ienmiddels opheven) 

Bouken: Òfzain en ienlevern (1998, St. t Grun
  neger Bouk) 

  Vastgoed en andere verhalen (2001), 
  reloatsiegeschenk Essent 

 

 
 
 
Es war genug! 
 
 
 

 
Bedoulen was om n bezuik te brengen aan mien 
dochter, dij alweer n joarofwat mit heur man ien 
Zermatt woont en waarkt. Zermatt ligt ien t zuden 
van Zwitserland, tegen grens mit Itoalië aan, vlak 
bie de Matterhorn van 4400 meter hoog. Wie goan 
der regelmoateg n poar doag hin mit auto. Mor t 
leek mie n mooie oetdoagen om dat haile stuk ook 
ais te fietsen, ien t laangste van doagen.  
Dou ik dat besluut nomen haar, mos ik wel eerst n 
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nije fiets hebben, onnaaierde ik. Want ik haar mor 
n hail gewone mit drij versnellens. Da’s niks 
weerd ien baargen en heuvels. n Fiets mit n de-
railleur en n flink wat versnellens mos der heer en 
ook veul lichter van gewicht. Nog n hail gezuik, 
mor ik kreeg ain te pakken dij mie zinde wat meu-
gelkheden en pries aangaait en mit vaaierntwin-
neg versnellens. Dus doar kon t nait aan liggen. 
Dou nog fietstazzen, n sloapzak, n isoloatsiemat-
je, fiets- en regengoud en ales wat ter zo bie 
komt te kieken. n Tent haar ik aal, n hail lutjeke 
van kunststof. Ik kon mie der mor naauw ien om-
draaien. Mor hou klaainer, hou lichter en dus hou 
beder.  
Ien junimoand zol t vervast mooi weer wezen, 
dus dat wer kamperen. Ik herinnerde t mie nog 
van vrouger, dou ik as jongkerel mit mien kam-
meroaden kampeerde ien Duutsland, België en 
Frankriek, eerst op plof, loader liftend. En was dat 
nait n leven vlak bie, ja alderdeegs íen de netuur? 
t Zaachte waaien van wiend deur bomen en t riz-
zeln van bloaren von ik altied hail rustgevend en 
ontspannend. Joa, kamperen, ik haar der wel zin 
aan. 
Dou mos ik route nog bepoalen. Ien n olle Bosat-
las, op koart van Duutsland, heb ik n rechte lien 
trokken van Stad noar Bazel en dij op n poar 
steeën aanpaasd. Ik wol nait deur t Ruhrgebied 
mit zien woestenij van febrieken. En ook nait deur 
Sauerland mit zien hoge heuvels. Over Emmen, 
deur t pladde Niedersachsen en Nordrhein-
Westfalen zol t richten Münster goan. Doar van-
doan wat meer oostelk over betrekkelk vlakke 
wegen via Korbach, Frankenberg en zo onder 
Frankfurt deur noar Mannheim. Vandoar op Bazel 
aan bie de Rijn laangs, apmoal nog aingoal plat. 
Noa Bazel zol ik den van de Rijn ofsloagen en 
laangs rivier de Aare fietsen, stroomop tot aan t 
meer van Neuchatel. Ook apmoal deur betrekkelk 
vlakke rivierdoalen. t Gaait doar wel omhoog van-
zulf, mor bie n grode rivier laangs toch betrekkelk 
gelaaidelk, was mien idee. 
Vanof dat meer van Neuchatel zol ik den volgens 
koart toch even ien de baargen terechtkommen, 
mor al gaauwachteg zol ik doarnoa bie t meer 
van Geneve oetkommen en den ging t weer deur 
t braide en vlakke dal van de Rôhne, via Martigny 
en Sion tot Visp aan tou. Dat is wel n hail end 
omrieden. Mor zo omzaailde ik mooi de Alpen 
van Berner Oberland, mit toppen van drij- tot 
vaaierdoezend meter.  
Bie de ploats Visp mos ik den rechtsof, weer bie 
n baargrivierke laangs, de Visp A, en zo noar Zer-
matt, haile hoge baargen ien. Bie de Visp A 
laangs (’Vis-pa’ zeggen ze doar) is weg op sum-
mege steeën hail slim staail, 12 tot 15%. En dus 
zee mien dochter dat ik doarom beder boemel-
traain nemen kon ien Visp. Mor dat was mie te 
min, as ik ainmoal op fiets tot Visp aantou kom-
men was, wol ik ook t leste stuk op fiets doun. 
Desnoods ging ik op staaile helgens mor lopen. 
Noa n stuk of wat laangere fietsritten mit mien 

nije fiets en nog n naacht proefkamperen op 
blaikveld achter t hoes, en dou was zo’n beetje 
ales kloar veur grode raais. Ik vertelde t aan elke-
nain dij t mor heuren wol en was vol keroazie. Ik 
was n redelk ervoaren fietser, nog zond van lief 
en leden. Ik was nait baang veur n ofstand van 
zo’n 1200 tot 1300 km hèn - en meschain ook 
nog weerom, as t mie goud bevalen zol. Mit n ge-
middelde ofstand van zo’n 120 km op n dag, plus 
n poar rustdoagen, mos dat ien vattiendoag te 
doun wezen. Makkelk…! 
 
Ik ben mor tot Mannheim, haalfweg Duutsland, 
aantou komen. En dou was ik al meer as vat-
tiendoag onderwegens vanwege n moalofwat ver-
keerd rieden, n haile dag dikke onweersbuien, n 
rustdag vanwege dij staaile helgens ien Sauer-
land (doar ik stom genog toch overhin reden bin) 
en grode omwegen over vrezelk kromme en slin-
gernde fietspoaden (wel mooi, doar nait van, mor 
t schut nait op). Ik haar dou al dik doezend kilo-
meter ien bainen, en was nog ins nait op haalf-
schaid! En tot overmoat van ramp, op n camping 
bie Mannheim bin ik bestolen. Deur Eichhörn-
cher, aikerns op zien Grunnegers, eekhoorns 
zegmor. Ik was smörgens net noar t toiletge-
baauw tou, dou mout t gebeurd wezen. t Wemel-
de van dij rötbaisten op dat terraain. As ik ain 
veur vouten kregen haar, zol k hom n doodschop 
geven hebben. Aans ben ik hail maal mit daaier, 
mor ik was nou aal mien stoet van dij mörgen 
kwiet en t ongedaaierte haar n groot gat ien tent 
vreten. Kon ze wel vermoorden! t Was dij dag ook 
nog apmoal regen, ik was stokverkleumd en vuil-
de mie haildaal vies. Tent was nou lek, luchtber 
was mie eerder ook al kepot goan en leesbril was 
mie nòg eerder ook nog ien twijen broken. t Was 
n soeterge camping mit smerege stink-wc's en 
kepodde douchehokken. Harregat bah… 
 
En niks gain zaacht wiendje of rizzeln van 
bloaren. Ik ston ien n miggelregen op n camping 
aan de Rijn, gewoon twij asfaltwegen mit wat 
dood gras dertussen, stoef tegen t wodder aan. 
Mit aan overkaant n groot hoaven- en industrie-
complex, doar t aingoal bromde en broesde, rab-
belde en roasde van febrieken en mesienen, 
snaachts ook. En den ook nog dij laange rijn-
oaken, dij mit swoare, dreunende motoren, sums 
en den toeternd, vlak bie mie laangsvoaren de-
den. Ik dee der haile naacht gain oog van dicht. Ik 
was der stin- en stinzat van en lait moudveren 
sakken.  
Dijzulfde dag nog ben ik mit train weer noar hoes 
tou raaisd. ”Es war genug!”, zee n begripvolle 
Duutse vraauw ien traain tegen mie, dou ik heur t 
haile verhoal verteld haar. En zo vuilde t ook veur 
mie. Ik was der kloar mit, haildaal genezen! Dij-
zulfde oavend laag ik weer ien mien aigen bèr. 
Schoon en dreug, ale roemte, n goud matras, vris 
berregoud, noa n lekkere douche en fersounlek 
eten. Fietsen is nog tot doaraantou, mor ik goa 
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nooit weer kramperen. Ik ben mit mien vraauw dij 
zummer gewoon weer mit auto noar Zermatt re-
den. 
 
t Volgende stukje ien Ommelander kraant zette 
toch mie weer aan t denken: 
“65 jarige Warffumer fietser, R. Afman, in 13 dagen 

naar zijn dochter in Noord-Italië” 

 
Potverdikkemie! 
 
Bé Kuipers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n Vremde kat en n onrusteg gemoud 
 
Der binnen twij soorten mensen ien wereld, dij 
van katten holden en dij gek op honden binnen. 
Ik bin n kattenmens. Nait dat ik niks mit honden 
heb, prachtege daaier heur, doar je hail veul oar-
deghaid aan hebben kinnen. Mor n kat is n veul 
mysterieuzer, aigenzinneger. As je ien de paaillo-
ze daipten van heur ogen kieken … En mit n 
hond heb je verplichtens, ale doagen n moalofwat 
aan loop. n Kat redt hom zulf. Dit verhoal gaait 
over n kat. 
 
t Olle kerkepad tussen ons dörp en t volgende 
dörp, n asfaltpad van omtrent n meter braid, is 
veureg zummer  vannijs asfalteerd. Dat wer ook 
tied, want  t was slim verzakt en der zaten dikke 
goaten ien. Dat asfalteren was nog n hail ge-
dounde mit n asfaltmesien, n vrachtauto mit 
waarm, dampend asfalt, n kroan en n stuk of wat 
gemotorizeerde kiepkaren om t asfalt op stee te 
brengen en n wals om t vaast te rieden. En veul 
drokte, gebrom en gebroes. 
Affijn, n dagofwat loader was t wegje weer kloar. 
Dou ik dij oavend wat rondlaip op t nije wegje om 
te kieken hou t worden was en loader weerom bie 
hoes, was doar ienains n vremde, haildaal grieze 
kat, n jonge poes mit n luk belje om haals. Zai 
runde bie ons om t hoes tou en lait heur makkelk 
aaien. Ondertied snorde ze der over en mit steert 
recht omhoog as n vlaggestok. Dudelk n bliede 
kat. 
Wie hebben zulf vaaier katten en mainsttied, as ik 
soavends even ien boeten loop, is der altied wel 
ain van ons katten bie mie, nou ook. Dus dat was 
bloazen en graauwen tegen nkander mit dikke 
steerten. Dij vremde kat lait heur nait votjoagen, 
mor laip mie óók achernoa. Dou ik tegen bèrgo-
anstied weer ien hoes ging, lagen baaide katten 

nog ien veurtoen, nkander ien de goaten te hol-
den, zoas katten toerloos doun kinnen.  
Mien vraauw ging tegen haalf twaalf op bèr ging 
en ik zat nog even wat tv te kieken, ales was al 
ofsloten. Doar kwam ienains dij grieze kat te ko-
amer ienlopen. Ze miaauwde en gaaf mie kopkes 
bie bainen laangs of ze hier al joaren woonde. Ik 
was stomverboasd, zo ienains n vremde kat ien 
koamer. Mor k von t aargens ook wel gudeg. Ik 
prout wat tegen heur en aaide heur wat, mor zet-
te heur doarnoa toch mor weer ien boeten. 
Want dit kin netuurlek nait, t is n aandermans kat. 
Zai is zo te zain hail sozioal opvud en ze het n 
belje om haals om vogels òf te schrikken. Main-
stekaans is dit n nije kat van overburen, dij nog 
nait haildaal bekend is hier, meschain wel wat te 
vro lösloaten. Dus ik zette grieze kat op oprit, 
achter dichte deur en ging weer ien hoes. 
n Poar tellen loader, ik haar gat nog mor naauw 
aan stoul, kwam kat alweer te koamer ien lopen, 
doodgemoedereerd deur t kaddeloekje, deur keu-
ken en hal noar koamer. Dit kin toch echt nait en 
ik laip noar achterdeur om dij lös te moaken. Kat 
runde miaauwend veur mie aan mit steert blied 
omhoog, docht zeker dat ik heur wat geven zol. 
Mor ik dee deur open, pakte kat op en zette heur 
reseluut ien boeten: "Vooruit doe, sodemieterop, 
wiektie weg kat!"  
Ja, wat mout ik aans? t Is n haile mooie, laive kat, 
t klikte doalek tussen ons. En dat vuilde kat ook 
wel vanzulf. Mor hou meer ik heur aanhoal, hou 
steveger de baand en hou muileker t wordt om dij 
te verbreken. Doarom dee ik toch mor zo oakelg 
meugelk tegen heur. Mor t ging nait van haarten. 
 
Aanderdoagssmirregs, ik was wat ien toen aan t 
knudern, laag dijzulfde grieze kat ienains noast 
mie ien t gras op rug te rollen van genougen. Pot-
verdorie, is dij kat ter nòg aaltied? Nou herinner ik 
mie voag dat ik vannaacht wat lewaai en gejam-
mer heurde, beneden ien hoes. Meschain is diz-
ze kat vannaacht nog weer hier ien hoes west en 
het ain van ons aigen katten heur wegjagd. 
Ik kiek nog ais goud noar t belje om heur haals 
en ik zai dat ter n luk kokertje aan hangt. Ik draai 
t kokertje open - kat let mie rusteg begoan - en 
zai dat ter n oprold braifke ien zit mit noam, adres 
en tillefoonnumer der op. Handeg mit zo'n ale-
mansvrund, zowel veur aigender as veur viender. 
Zai woont ien t volgende dörp, lees ik. Dus 
haildaal gain nije kat van overburen. Dizze kat 
het n beste raais moakt. 
Nou ik wait woar of kat thoesheurt, wil ik heur ook 
zo gaauw meugelk weerom brengen. Ik goa do-
arom doalek mit kat op aarm lopend noar t aan-
der dörp tou. Hou eerder kat hier weer weg is, 
hou beder. Meschain is heur boas of boaske wel 
bezörgd noar kat aan t zuiken, ze is zeker al twij 
etmoalen vot. t Is nog n haile tippel van ons hoes 
noar haildaal achteraan t aander dörp, n drijkwart 
kilometer mit n kat ien aarms. En n pakje wordt 
op nduur n zakje ... 
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Ien t begun is kat hail mak en kikt nijsgiereg en 
vol vertraauwen om heur tou. Mor tegen t lest 
wordt ze onrusteg en wil van mien aarm ofsprin-
gen. Ze begunt te vruzzeln, schopt mit achterpo-
ten en ik mout heur stief vaastholden. Dat viendt 
ze hail oakelg en ze begunt kloagelk te mi-
aauwen. Dat begroot mie op mien beurt slim, mor 
ik blief standvasteg en dou wat ik doun mout. Ik 
loop nog wat haarder en hol heur stief ien houd-
greep. 
As ik bie t bewuste hoes aankommen ben, bel ik 
aan bie veurdeur, mit nog aalweg n sporrelnde 
kat ien aarms. Mor der dut gainain open. Ik loop 
om t hoes tou en loat kat achter t hoes lös. Ook 
achterdeur zit op slöt, is gain mens te zain hier. 
Kat schut doalek deur t kaddeloekje, net zukkent 
as dij van ons, en ik zai deur t roam van achter-
deur dat ze bie heur bakje mit brokjes gaait. 
Mooi zo, dij is weer op stee. Ik haar nog wel even 
verslag mit aigenders hebben wild, mor dij binnen 
zo te zain nait thoes. Mit n gerust gemoud loop ik 
weerom noar hoes tou. Mainstekaans is dizze kat 
schrokken van dat asfaltlgedounde, van eergus-
ter. Ze is meugelk verbiesterd worden deur dat 
lewaai en stinkerij en op rek vlogen, net verkeer-
de kaant op richten ons dörp en op zo'n menaaier 
bie ons terecht kommen. Mor nou is t apmoal 
weer ien odder. 
Aanderdoags, zodderdagmörgen, net onder 
kovviedrinken, heuren wie gemiaauw ien hoes. n 
Aander geluud as van ons aigen katten. En joa 
heur, doar is dij grieze kat weer. Ze lopt doodge-
moedereerd ien koamer om, is nait benaauwd 
veur ons katten en dut of ze hier thoes is. Ze rokt 
aan t schuddeltje doar mien kouk op legen het en 
slikt krommels op. 
Ik stoa versteld. Dij kat het dus weer t haile èn 
noar ons hoes tou lopen. Het mout nou nait gek-
ker worden! Ik vien t n pracht kat, laif en aanhoa-
leg, ze geft kopkes en snort dat t doavert, 
haildaal nait baang, ja bie t braitoale òf. Ik hol do-
ar wel van, mor wie hebben aal vaaier en ik wil 
dat ons katten nait aandoun. En boetendes, dij 
kat is gewoon van n aander. Dus dij kat mout ab-
soluut doalek weerom. 
En zo loop ik nog n moal mit n kat ien aarms van 
ons dörp noar t volgende dörp. As ik doar aan-
kom mit nog aalweg n slim vruzzelnde kat veur 
borst, bliekt dat ter weer nait open doan wordt. Ze 
konden wel op vekaanzie wezen. Mor as dat zo is 
en ik loat kat hier weer lös, heb ik heur dommit zo 
weer bie mie ien hoes. Dizze kat is dudelk aan 
mensen wend en zuikt ze alderdeegs op. Goie 
road is duur. 
Den schut mie ien t zin dat kaddeloekje ook op 
slöt kin. Ik loat kat weer deur t loekje en ze gait 
ook nou doalek weer bie heur brokjes. Mit t klep-
ke noar binnen tou open verdraai ik t knopke aan 
binnenkaant van t loekje, zodoaneg dat t loekje 
allenneg noar binnen tou open en dicht kin. As 
kat ter oet wil, zel ze t klepke mit kop dichtdruk-
ken. Zo zit kat nou opsloten ien heur aigen hoes. 
Der zel toch wel verzörgen en n kaddebak veur 
heur wezen, neem ik aan. 

Snaachts dreum ik van dij grieze kat. Ien mien 
dreumen vergroot en vervörm ik altied werkelk-
haid. Dat ik heur vertraauwen ien mie schonden 
heb. Ja, heur vertraauwen ien de mens ien t alge-
maain. Zai zöchte aandacht en beschaarmen bie 
ons, mor der was gain plek veur heur. Ik wor doar 
toch zo waik van. 
Zai het woarschienlek haile naachten om ons 
hoes tou swonden, op zuik noar n waarm thoes, 
dij ze bie ons docht te vienden. Mor ik heb heur 
verlangst slim beschoamd en heur tot tijmoal tou 
ien n leeg hoes terug zet.  
Ain moal kon t aarme baist nog weerom kommen, 
mor noa twijde moal was t oflopen.  
En dij aarme katten van ons, dij kregen der ie-
nains n vremde iendringer bie. Ze waren haildaal 
van slag en doar kin ik ook hail min over. Ik 
dreumde alderdeegs dat ons oldste koader, 'di 
papa', den mor veurgoud votging en hom zo 
opovverde om roemte te moaken veur dij grieze 
kat. En dat begrootte mie ook hail slim.  
 
t Was dij naacht nog laank onrustig ien mien ge-
moud. 
 
(Oet Kreuze 48, maai 2014) 
Bé Kuipers 

 
Nane van der Molen 

 
“k Bin ien wereld kommen bie Smit’s Batten op 
Paauwen en doar op vlakke lege laand van Mid-
den Grunnen opgruid. Vanòf 1967 heb k ien 
Leerms touholden. As leroar Ingels, loater as di-
recteur van K.ter Laan Mavo en ploatsvervan-
gend rector van Ommelander College ien n 
Daam heb k kost verdaind. Doarnoast bin k dik 
datteg joar aan loop west mit harddroavers en lid 
west van veul verainens en besturen, o.m. van 
St. Kunstgaang Kaampke en Grunneger Toal 
Club. Ien 2007 bin k ridder worden mit n lintje van 
keunegin. Noa mien oettreden oet onderwies 
(2009) bin k mit Grunneger toal aan loop goan. 
Veul heb k leerd van Piet Kruizinga, Fré Schrei-
ber en Siemon Reker. k Schrief gedichten en kor-
te verhoalen ien Grunneger toal en korte ver-
hoalen ien Nederlands. k Oefen mit schrieven 
deur Foabels van Aesopus om te toalen vanoet 
Ingels noar Grunnegers. Ien 2015 bin k ook be-
gonnen mit Grunneger verhoalen vertèllen.” 
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Ezel en Koopman 
(noar n foabel van Aesopus) 

 
n Boer oet Lèlns wol n ezel kopen van n boer oet 
Kröddeburen en proatte mit hom òf, dat hai baist 
eerst even oetpebaaiern mog veurdat koop deur-
ging. Hai nam ezel mit noar Lèlns tou en dee hom 
ien laand bie zien aander ezels. 
t Nije baist ging votdoadelk noar ezel tou dij t min-
ste waarken wol en t mainste vrat. 
Dou koper dit zaag, dee hai ezel t helster weer om 
en brocht hom weerom noar aigender. 
Op vroag hou of hai wel nait zo vlug zain haar, dat 
ezel hom nait noar zin was zunder hom oet te pe-
baaiern, zee boer: “ k Huf hom nait oetpebaaiern. 
k Wait dat baist krekt zo is as ezel dij zien gezel-
schop hai votdoadelk opzuiken dee.” 
 
Ie kennen lu van gezelschop doar zai ien verke-
ren. 

 

Muggen en Hunnegpot 
(noar n foabel van Aesopus) 
 
n Swaarm muggen streek deel bie n omvalen hun-
negpot dij op keukentoavel lag. Muggen kropen 
ien pot, gleerden der ien om en vraten heur zat ien 
hunneg. Heur pootjes en vleugels kwammen on-
der hunneg te zitten en bakten aan toavel vast. t 
Was van dij gevolgen, dat zai nait meer votvlaigen 
konden en omkwammen. Krekt veur en aleer zai t 
ter tou deden, raipen muggen: “Oh, haalve zolen 
dij wie binnen, veur n bekvol zuite hunneg hebben 
wie ons zulf verdelgen doan”. 
 
Pelzaaier dat betoald worden mout mit òfzain, dut 
slim zeer. 
 

Haarsraais 
 
Smörgens orreg dokeg     
stap k ien Arriva    
traain, goa noar Stad   
  

glie hail gestoadeg deur    
dij graauwe velden laangs    
laange sloten 
     
omliest deur roustend raait   
sliestert traain toetend deur    
dikker wordende dook 
    
dwaars deur dij klaaine wereld   
kom k aan ien drokke Stad   
wat gaait t ter doar om weg    
 

snommirregs goa k weerom   
zi’k vannijs ien zulfde traain     
voar deur aander wereld hin 
   

nou helgruin graslaand maank    
geel raait dat ien tied grèl    
ien golden zunlicht staait 
   
wied vot boven t wad    
duden donkre wolken    
op n duustere nacht    
   
traain sliert suzzend     
  

deur kraaikesummer     
noar haars dij wacht    
 

(Oet Kreuze 45, november 2013) 

Nane van der Molen 
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Swartje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezienus zien zeuntje haar n knientje, dij e ais op 
rommelmaarkt ien t dörp kocht haar veur n gul-
den. t Was ain van twij jongbaistjes van zès we-
ken old en t jong was der wild op west. Dou e bie 
zien moeke gain geheur von dou hai hom kopen 
wol, gaf e t nait op en zeurde zien pa net zo laank 
aan kop dat dij tou gaf. Dij vond t aargens zulf 
ook wel schier dat t leujong n daaier hebben wol. 
Hai mos pa wel touzeggen dat e t baist zulf vre-
ten geven zol en ook oetmizzen. Nou dat was 
vanzulfsprekend votdoadelk touzegd.  
Moeke zee nog tegen Gezienus, dat e der mor op 
reken mos dat hai zulf veur t daaier opdraaien 
zol. Mor handel ging deur en t jong was eerste 
doagen aalvot drok mit t baistje ien de weer. 
Knien kreeg Swartje as noam, omreden hai was 
haldaal swaart.  
n Aander jonkje oet t dörp kocht t aander baistje, 
mor dij haar t ter noa n poar moand al tou doan.  
Opa timmerde n hok veur Swartje en noaber, dij 
der ook zien slinger aan haar, timmerde n goazen 
ren ien mekoar.  
Eerste doagen waren der gain problemen, mor 
dou t hok oetmist worden mos, wer laifde van t 
jong al wat minder groot. Dat haar e ja nooit 
docht, dat dij boudel zo stinken zol en toch wel 
slim smereg was, mit dij jier en keudels. Mit n 
greep mit laange stoal en mit ol heer zien 
waarkhandschounen aan wer klus toch kloard, 
mor t duurde al nait laank meer of Gezienus 
draaide der zulf veur op.  
t Jong mos net hoeswaark moaken of net n bos-
schop doun of voetbalen, aaid krekt as t weer tied 
van oetmizzen was.  
Ook mos pa aal mor voaker vroagen of jong t 
knien wel vouerd haar. As Swartje boeten was 
ien ren ien summer was t gain dorie; nait veur t 
vouern en nait veur t mizzen. t Knelpunt laag hom 
veuraal ien wintertied as t baist onnerdak was ien 
achterhoes. Mor jong was der wieder nog altied 
wies mit en speulde voak mit knien. Hai hil hom 
den oet ren en baistje kon den lös deur toen stru-
nen. Of en tou verswon t baistje wel ais tussen 
stroeken, mor hai kwam aaltied weer luchteg 
springend terug. Jong kon t baistje roupen as of t 
n hondje was. 
 
Ien tegenstellen tot zien bruiertje wer Swartje ol-
der en older. Jong ook vanzulf en dij kreeg t ook 
drokker mit voetbalen en mit leren, zodat Gezie-

nus aiglieks haildaal veur t baist opdraaien dee. 
Hai haar t er wel ais over dat t baist op n duur 
mor vot mos, dou Swartje older wer en nait van-
zulf  dood ging. t Baist was op n duur al n joar of 
aacht west en nog zo sond as n vis ien t wotter.  
Mor dou ging knienezaikte rond. Jong zat veur t 
eksoamen dou Swartje zaik wer en kop vol swel-
derij kreeg. Ogen waren haildaal tou. Pa docht 
dat t knien mor ofmoakt worden mos om oet lie-
den verlöst te wezen, mor dat ging jong en zulfs 
moeke veul te wied. Nee, t baist mos en zol noar 
veearts om dij kieken te loaten of der wat aan te 
doun was. Jong mos vanzulf hoeswaark doun; 
moeke zee, dat t pa zien toak was om mit Swartje 
noar veearts te goan en doarmit was t beslist.  
 
Zodounde zat Gezienus op n oavend noa t 
waarm eten mit Swartje ien n deus op knijen bie 
veearts ien wachtkoamer. t Ging der doar nuver 
om heer. n Dikke herder had krekt n kat gerdie-
nen ien jagd. Kat was oet t kooike van boaske 
ontsnapt en herder zol kat wel even mores leren. 
Kat kon zuk net op tied redden deur ien gerdie-
nen te klimmen. Noast Gezienus zat n jonge-
maaid ook mit n kat ien n ketonnen deus op 
schoot. Deur t gedou mit herder was dij kat ook 
van streek roakt en plasde ien deus. Ie roaden t 
al. Natte bodem viel der onneroet en herder haar 
twijde kat ook gerdienen ien jagd. 
Gezienus hil deus mit knien op knijen goud vaast, 
din boas van herder zat liek tegenover hom. 
Snoet van herder kon hoast bie deus mit knien 
der ien kommen en hai rook knien, dat sprekt ja 
vanzulf. Hond dee niks aans as noar deus tou 
snuffeln mit oren recht ien t ìnd en  hail begereg 
kiekend. Slikde zuk om snoet. 
Gezienus docht ter aan hou t eertieds ging dou 
hai nog thoes wonen dee bie ollu op ploats.  
Dou kwam t regelmoateg veur dat der n daaier 
zaik wer en t ter tou dee. As t slim was, wer der n 
haandje bie holpen. Nou mos je votdoadelk noar 
veearts, den daaier waren net kiender veur lu.  
Hail even mos e, ondanks herder dij aal mor drie-
ster wer en ook al meer begunde te likkeboarden, 
hoast kniezen tou e om zuk hìn keek noar aal dij 
burgerlu mit n zaik baistje, dij so verdraiteg ke-
ken.  
Ainege oetzunderns waren katteboazinnen dij 
helleg wazzen op boas van herder en zulf ook 
hoast bloasden van verniendhaid, dou zai katten 
weer ien deus of kattemaand haren. Boas van 
herder trok hom der nait veul van aan. Zee en-
keld mor dat hond broaf was en niks dee. Hai hil 
hond net kört genog aan lien zo dat dij net nait 
bie deus van Swartje kommen kon. Gelukkeg 
was herder t eerst aan beurt dou veearts wacht-
koamer ien kwam en hail even noar gerdientjes 
keek veur t roam. Dij hongen der wat vrumd bie. 
Dou herder vot was, begonnen lu aalmoal te 
koakeln as dat t n schaande was dat zukswat mit 
laive poeskes gebeuren kind haar, mor op t lest 
zat Gezienus nog allain mit Swartje ien deus ien 
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wachtkoamer.  
Dou veearts hom raip en knien zaag, prakkezaai-
erde en mommelde dij wat. Dou kreeg e n spuit 
en zee dat e t knien n spuit geven zol, en dat as t 
daaier aanderdoags nog leven zol, hai nog zo’n 
spuit hemmen mos. Of Gezienus ter veur over 
haar, vroug e. Aans kon e t knien ook wel 
iensloapen loaten, den veul hoop haar e nait.  
Denkend aan ellèn en verdrait as e zunder Swart-
je thoes kommen zol, zee e dat hai ter op woagen 
wol. Knien kreeg dus n spuit; ging weer ien deus 
en op hoes aan woar belangstellen groot was en 
ook opluchten dat Swartje nog leven dee en vee-
arts der wat aan doun kon. Gezienus zee dat e 
volgende dag weer hìn mos veur vannijs n spuit. 
Hai vertelde der mor nait bie dat veearts zegd 
haar: ”As t knien den nog leven dut.” 
 
Mor Swartje zat aanderdoags nog rechtop ien 
zien hokje en Gezienus der soavends weer mit 
hìn.  
Jong mos vanzulf noar voetbaltrainen, dus dij kon 
weer nait mit. Gezienus haar wel n wat steveger 
deus opzöcht dit moal, mor herder was dij oavend 
nait ien wachtkoamer. Twij katten wel weer en dij 
waren nou toamelk trankiel. Gerdientjes van 
wachtkoamer hongen weer recht. t Knien kreeg 
vannijs n spuit en veearts zee dat e t nou wel red-
den zol, mor dat e over twij doagen nog n leste 
spuit hebben mos.  
 
Swartje klunderde aal wat op en noa drij doagen 
het Gezienus leste spuit hoald. Hai haar ientus-
sen al wel heurd dat t dure spuiten waren - wel 
twij tientjes t stuk- dij veearts zaike daaier gaf en 
noa leste spuit vroug Gezienus veearts den ook 
wat benaauwd hou groot of schoade was. Hai 
keek Gezienus aan en zee: “Dou mie mor n tientje 
den k vind t ja zo geweldeg dat ie aal mor weer 
kwammen mit zo’n zaik baist veur dij zien leven ik 
nog gain dubbeltje geven haar en woarvan k noa 
eerste spuit docht haar dat k joe nooit weer zain 
zol mit t baistje.” 
Swartje was der n zetje loater weer haildaal bo-
venop en was deur goudkope spuiten toch zo im-
muun worden veur ale zaikten dat e, zond en wel 
sikkom sestien joar old worden is.  
Gezienus het der dus nog joaren waark aan had 
mor zo slim von e dat nou ook weer nait. 
Aiglieks dee hai t ol baistje, dij e ien toen begroa-
ven het, slim missen noadat e t zoveul joaren ver-
zörgd haar. 
 
Zeun is nou traauwd en het zulf n wichtje. Hai het 
opa al vroagd of e t knienehok en ren nog het!  
 
 
(Oet Kreuze 22, jannewoarie 2010) 
Nane van der Molen 
 
 
 

Trijnko Pelgrim 
 

Trijnko Pelgrim het der veur kozen om gain profiel 
in te sturen. Hai het wel n nij gedicht biedroagen 
en n older verhoal oetkozen om vernijs in Kreuze 
op te nemen. 
 
 
Onnerwegens 
 
Mannen, vraauwen en kinder lopen laangs wegen;                                                                               
t Is kold en aalgedureg regen.                                                                                               
Gain bliedschop en t lot is zwoar te droagen;                                                                                
en òf en tou heuren je ze vroagen                                                                                            
mit baange, zaachte stem:                                                                                                    
“Is t nog ver noar Bethlehem?”   
“Joa, t is nog ver noar Bethlehem!” 
 
Van verloren laand en stee,                                                                                                  
op zuik noar rust en vree;                                                                                                   
trekken mensen op hoop van zegen,                                                                                            
laangs onzekere en gevoarleke wegen.                                                                                         
En aalgedureg heur je n stem:                                                                                                
“Is t nog ver noar Bethlehem?”   
“Joa, t is nog ver noar Bethlehem!” 
 
Houveul joar aal …? aal dij rampen,                                                                                          
mit grode noden en striedende kampen.                                                                                        
En laange riegen, dakloze vluchtelingen,                                                                                     
dij schoamel kled laangs zwoare poaden gingen.                                                                               
En overaal klonk wanhopeg n stem:                                                                                            
“Is t nog ver noar Bethlehem?”   
“Joa, t is nog ver noar Bethlehem!” 
 
Komt ooit veur elkenain t doul in zicht,                                                                                     
woarop men zien bestemmen het richt?                                                                                         
Loaten wie toch steevast streven en hopen,                                                                                   
dat wie mit nkander op kinnen lopen;                                                                                         
en din roupen mit luude stem: 
“t Is nog ver noar Bethlehem,  
mor …wie goan noar Bethlehem!” 
                                                                                                                             

Trijnko Pelgrim 
 
 
 
 
 
Knienen 
 
Aal n poar moand kwam ik heur tegen, stil veur 
zok oetkiekend op n baank in t Rozenpaark. Ze 
zee nooit wat, nikkopde allinneg as ik goidag zee. 
Zai keek aaltied wel op n menaaier of ze zeggen 
wol dat ze mie wat vertellen wol. 
 
Dat gebeurde eerguster. Op mien goidag reageer-
de ze mit: “Goidag jongkerel.” 
Omreden dat mie dat n nuigen leek, bin ik noast  
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heur op baank goan zitten en om de konversoatie 
mor op gang te brengen leek mie t weer een goie 
aanzet. 
“Dat weer hier”, zee ze, “dat is niks vergleken bie 
Portugal! Bist doar wel ais west?” 
“Nee”, antwoorde ik noar eer en gewaiten, “mor t 
liekt mie doar wel slim mooi tou doar.” 
“Is t ook jong”, zee ze en luit heur heufd noar be-
neden zakken, “is t ook, mor sunds drijvorrel joar 
leden ik mien man doar achterloaten mouten heb, 
denk ik doar toch wel een beetje aans over.” 
Dizze opmaarken kwam even bie mie aan en ik 
mos mie even bedenken hou doarop te reageren. 
“Joen man is doar sturven?”, vruig ik noa n körde 
overpeinzen veurzichteg. 
“Joa”, zee ze, “mor t slimste is dat wie op mien 
aingoal aandringen doar noar tou goan binnen, 
terwiel dat hai aigenliek nait wol.” 
“Joe moaken mie nijsgiereg”, reageerde ik, “hou 
kommen joe der din bie om juust doar hen te go-
an, want as je wat ondernemen mouten je der 
soam toch over ains wezen liekt mie.” 
“Hai wol ook wel”, gong ze deur mit vertellen, 
“mor hai kon op zien menaaier nooit. Meer as vat-
teg joar binnen wie traauwd west, mor nooit meer 
as ain dag gongen wie vot. Langer kon nait vol-
gens hom.” 
“En woarom nait?”, gong ik deur met vroagen 
stellen. 
“Om de knienen!”, antwoordde ze op n menaaier 
of ze n gloepensde hekel haar aan dizze daaier. 
“Mien man was gek van knienen, alles draaide 
bie ons om de knienen. Morzo gain knienen, nee 
Belgische Hoazen, zuuvre rasknienen! Tougeven, 
t binnen mooie daaier en wie hebben der n 
bult priezen, zo as bekers, medailles, linten, 
wandborden en sums weerdebonnen mit in de 
wacht 
sleept. Mor mien man kon en wol daaier gain dag 
aan n aander overloaten ... doar was nait over te 
proaten!” 
“Hou kwamen joe din toch in Portugal?”, want nou 
wol ik t haile verhoal wel waiten. 
“n Dik joar leden heb ik tegen mien man zegd: ‘as 
wie t nou nait doun, komt t doar woarschienlek 
nooit meer van.' 
‘Kin nait om de knienen’, was zien verweer weer. 
Mor dou heb ik tegen hom zegd: ‘as dij nou goud 
verzorgd worden deur dien beste kammeroad, din 
kinnen wie toch wel n dag of zeuven-aachte vot! 
'Want', heb ik hom dou zegd, 'ik wil t laand en de 
plek woar ons jong goud twinteg joar leden veron-
gelukt is, wel ais ainmoal bezuiken!' Zo heb ik 
hom overhoalen kind. Zien kammeroad, dij ook 
goud mit knienen overweg kin, dij wol der wel op 
pazen. Boeten t toeristenseizoen binnen wie 
ofraisd, dat was goedkoper en ook nait zo waarm.  
Ainmoal in Portugal zee mien man mor aal van: 
‘ik wat nait of wie der wel goud aan doan hebben!’ 
‘Och doe denkst allain mor aan dien knienen’, 
heb ik hom nog ofsnaauwd. Meer hebben wie der 
nait over zegd, want t was ons te waarm om der 

over te bekvechten en onze gedachten waren 
veurnoamelk bie ons jong. De zesde dag van ons 
verblief wuir mien man nait goud; pien op de 
borst, benaauwd en hai luip slim blaauw aan. Dou 
ik n uur noa hom in t zaikenhoes aan kwam, heb-
ben ze mie n zak mit zien spullen aanlaangd en ik 
kon allain noar hoes! Zeuven doagen loater heb 
ik ook veur aaltied van hom ofschaaid nomen.” 
 
t Was n zetje stil tussen ons baaide, mor noa n 
poar daipe zuchten begon ze weer te proaten: 
“Onze zeun verloren in Portugal, mien man verlo-
ren in Portugal, mor t slimste was: ik bleef zitten 
mit de knienen!” 
Weer bleef t n zet stil tussen ons baaide, mor ik 
kon dou nait noaloaten te vroagen: “He'je ze 
nog?” 
“Nog aine!”, zee ze mit n daipe zucht, ”ze binnen 
aalmoal in pane goan! Mor dizze leste dij nog 
over is, dat was zien allerbeste knien, mor dij 
gaait zundag in pane, want mien man het aaltied 
zegd: ‘wat der ooit gebeuren mag: gain mens krigt 
mien knienen in t hok!' Wat mouten je din?” 
“Waiten joe wat t slimste is?”, vruig ze noa weer n 
laange stilte, “ik lus gain knienevlaais! Mor … ik heb 
mien man meer as vatteg joar proemen mouten, dij 
leste knien krieg ik der ook nog wel deur! Mor aankom 
week kom ik elke dag bie joe eten in t bejoardenhoes!” 
Dou dat der oet was, ston ze resoluut op en luip vot, 
mie totaal riddersloagen achterloatend. 
 
(2e pries Pervinzioale Schriefwedstried 2014      
Oet Kreuze 52, jannewoarie 2015) 
Trijnko Pelgrim 
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Coby Poelman– Duisterwinkel 

  

“k Bin opgruid ien Aauwerd, traauwd ien 1975, 
moeke van twij kiender, ien 2006 begonnen mit 
gedichten schrieven, die publiceerd werden ien 
verschaaiden kerkbloaden, kraanten, tiedschriften 
en op t internet. k Schrief ook gedichten over bou-
ken veur boukbesprekens en gedichten bie kunst-
waarken; stukjes, korte verhoalen, poasverhoalen, 
kerstverhoalen; k geef lezens en verzörg veur-
drachten veur Passage, PCOB en aander ve-
rainens.” 

 
Geboren in: Stad, 1955 
Woont in:  Aauwerd 
Schrift veur:  Dideldom 
   Kreuze 
   Toal & Taiken  
http://www.inhetwesterkwartier.nl/ 
http://www.mienwesterkwartier.nl/ 
http://grunnegerbiebelgedichten.blogspot.com/ 
http://dichteningroningen.blogspot.com/ 
http://www.kruislinks.nl/ 
http://literatuurgedichten.blogspot.com/ 
http://kunstpoezie.blogspot.com/ 
http://www.audiogedichten.nl/ 
http://www.fotogedichten.nl/ 
http://www.boeklezers.nl/ 
http://www.trouw.nl/ 
http://www.gedichten.nl/ 
http://www.welkominzuidhorn.nl/ 
http://www.1001korteverhalen.nl/schrijver/78/ 
 
Bouken:   

Verstillend Licht (Bestelmijnboek.nl, 2012) 
Het pinkstert! (Bestelmijnboek.nl, 2012) 
Bijbels alfabet voor jou  
(Bestelmijnboek.nl, 012) 
Geloofsvreugde (Bestelmijnboek.nl, 2012) 
Floris en het jongenskoor  
(Bestelmijnboek.nl, 2013) 
Grunneger Biebelgedichten 
(Bestelmijnboek.nl, 2013) 
Verrassend uitzicht (Bestelmijnboek.nl, 2013) 
De voordracht' (Bestelmijnboek.nl, 2013) 
Strijklicht van violen (Bestelmijnboek.nl, 2013) 
Beleef de dag (Bestelmijnboek.nl, 2015) 
Granaatjes met een gouden slot'  

(3e druk, Noordboek/Friese pers, 2015) 
Velden vol melodieën  
(Noordboek/Friese pers, 2016) 

Bundels: 
verschaaiden "Dicht in de buurt" bundels van 
Trouw. (2010) 
'Eco del silencio / Echo van de stilte / Tylos 
aidas' jubileumbouk van de Litouwse kun-
stenoar Torcqué, mit Litouwse, Spoanse en 
Nederlandse gedichten bie zien kunstwaarken  
(2010) 
in de bijbelse dagboeken 'Immanuël' (2012), 
''Kruimkens van 's Heeren tafel' (2012 – 2016), 
''Honigdroppels' 2013 – 2016) 
Dag en Deur 
Van koningin naar koning 
troostbundel MH17 "Troostvleugels" 
Grunneger Spreukenklender 2016 

Priezen: 
2e pries Selexyz Scheltema Almere Poëzie-
prijs 2009 mit t gedicht 'Achter op de fiets' 
4 golden veren en 5 zulvern veren en 34 eer-
volle vermeldens (zai mien bladzie op   
http://www.gedichtensite.nl/ bie 'awards'.) 

E-mail:  cobytjeert@live.nl 
Webstee: http://cobypoelman.blogspot.com  

Facebook:   
https://www.facebook.com/Coby-Poelman-
Duisterwinkel-939706879453943/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Martinikerkgeluud 
 

Ien t mörnlicht van de veurjoarszun 
torent er boven Grunnen uut, 

klokken roupen t vertraauwd geluud 
van zundagsnuigen en nij begun. 

 
Örgel speult boven echo’s van Zien Woord, 

De olle grieze wait wat er bewoart. 
 

Coby Poelman – Duisterwinkel 
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t Blauwbörgje vertelt 
 

Der was n tied  
dat ik nog was 

ien t mooie Reitdieps landschap. 
Ze kwamen host elke dag, 

heur ezels ien t gras 
schildernd ien stilte 

tot ien de oavendkilte. 
 

Nog heur ik t gezelschap, 
t antwoord toen ik vroeg: 

hoe worden joe nou neumd, 
“De Grunneger Ploeg.” 

 
Veul is van ze verschenen, 
der wer n baarg veur beurd, 

woar ik al bin verdwenen 
wordt van de Ploeg nog heurd. 

 

(Oet Kreuze 28, jannewoarie 2011) 

Coby Poelman-Duisterwinkel 

 
 
Hunneg, zolt en pien ien rug 
 
 
 
 
 
Sinds mien rug opspeult, wordt kat aal nijsgiere-
ger. Eerst huil er mie gezelschap as k op grond 
liggen ging, mor nou ik mie van de fysiotherapeut 
as n kat van hol noar bol boegen mot, viendt er 
mie wel heul biezunder. Zo gaauw ik bol stoa, 
komt hai mie kopkes geven. 
 
Over aander mitleven heb k ook nait te kloagen. 
De alt noast mie ien t koor komt uut Bulgarije. Zai 
en heur man wonen nog nait zo laang ien ons 
laand en ik vien t dapper dat ze bie ons op kerk-
koor kommen is. Ze is heul muzikoal. Ien Bulgarije 
zong ze ook ien n koor. Heur dochter woont al lan-
ger ien ons laand en het alle tekst ien t Bulgoars 
vertoald zodat ze ook wait wat we zingen. Op de 

cursus Nederlands binnen ze nou aan t kleuren 
leren. Ze wiest noar mien schounen: swat, noar 
mien broek: brown! 
Knap, motiveer ik heur. Halleluja spreekt ze uut as 
halleloeja. Ik oefen mit heur, mor t lukt heur nait 
om de u uut te spreken. As k ien de pauze mit n 
van pien vertrokken gezicht overenne kom en 
noar kovvietoavel loop is ze vot bezörgd. Ook al 
ken ze nog nait zoveul Nederlandse woorden, ze 
probeert wat: “Coby lopen zo”, ze gaait stoan en 
krom lopen, “waarom Coby lopen zo?” Ik leg t 
heur uut mit geboaren. Zai weer: “Coby pijn, Coby 
lopen zo, ik denken, denken, denken.” 
“Honig,” roupt ze uut, “met dikke zout.” Ze dut t 
veur over de trui van de sopraan uut Azerbaijan. 
Ik heb t begrepen, ik mot hunneg mit wat zeezolt 
vermengen en op de plekken smeren dij zeer 
doun.  
“Masageren?”, vroagt de soproan. 
“Nee, niet masageren”, zegt ze, gewoon smeren 
begriep ik. “Krant erop,” zegt ze, “of doek, slapen, 
wakker, wassen en finito!” Bie dat leste woord kikt 
ze heul bliede want den mot de pien over weden. 
De soproan strikt mie over rug en vragt: “Hier?” 
Nee. “Hier?” Au, ja doar. Ze strikt over de plek en 
zegt: “Ik ga jou masageren, rechtop proberen te 
lopen, niet zo krom. Honing, ja, weet je, als je ver-
kouden bent is honing eten goed, nu zijn je spie-
ren verkouden. 
Heb je wel honing, anders koop ik het voor je.” 
Ik bedenk houveul laifde dizze vraauwen geven. 
De soproan moakt heur aigen kleren van goedko-
pe lapkes dij ze op maarkt koopt en komt rond van 
n heul klain beetje, is altied goud gemutst, crea-
tief, behulpzoam. De alt dut zo heur best om mie 
advies te geven om mie van mien pien òf te hel-
pen, ik vuil mie riek mit zoveul laifde, as pien ien 
rug doar van over ging zol t nou al over weden. 
 
Met n pot hunneg, zolt, n lepel en n schurreltje zit 
ik ien de badkoamer en smeer mie volgens aan-
wiezens ien. Het plakt verschrikkelek, mor hup, 
nachtpon der over en onder dekberre. Mien man 
schoeft n nuver endje op, mor zo heb ik mooi wat 
meer roemte om mie om te draaien. 
Om 4 uur word ik wakker. Twij pienplekken haar ik 
om t uut te proberen nait iensmeerd en dij vuil ik, 
aander pien is vot. t Schurreltje is nog nait leeg, ik 
smeer de rest ien en vaal weer ien sloap. 
 
Als ik wakker wor, wait ik nait wat mie overkomt: ik 
kin rechtop lopen, mien rug vuilt smui en de pien 
is vot. De heule dag kin ik host alles weer doun, 
allain laang stoan wil nog nait, mor toch, t is n heul 
stuk beter worden. Dat ons Bulgoarse alt slim 
was, haar ik al ontdekt tiedens de repetities, ze 
zingt de moeilekste stukken noa n poar keer repe-
teren zo mit of t nou Engels, Duuts of Nederlands 
is, mor dat ze ien n naacht n mens van pien ien 
rug ofhelpen kin, vien ik wel heul biezunder. 
 
 
Coby Poelman - Duisterwinkel 


