
 1 

 

71717171    

13e joargang, meert 2018 

gedichten 

verskes verhoaltjes nijs 

Henk Dikkema 



 2 

 

KREUZE  nummer  71 

13e joargang, meert 2018 

 
redaksie:      Tekst: Bert Wijnholds   
  
                Opmoak: Henk de Weerd   
 
Redaksieadres:      Atensheerd 114 
        37 TE Groningen 
        tel. 050 8517804 
 

Stroombraifkes:  

bert@kreuzekeuze.nl 

henk@kreuzekeuze.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrij rond te sturen; nait zo mor wat 

over-nemen van schriefster/chrieverp 

de webstee www.kreuzekeuze.nl   

Kin je dizze en  de veurege òfleverns 
vinden. Binnenhoalen en oetprinten kin 
doar ook. 

Ook t NIJS wordt doar deurlopend 

bieholden.  

As je wat veur dij rubriek hebben, 

stuur t mor noar ons tou. 
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(aigen schilderij - Ab Detmers) 

 

Daanzen deur de roemte 
   

As dij nuvere steerns 

Lusterden noar mien haart 

En de moan was t wichtje 

Woar k van huil 

Was t aalmoal bie mie 

En ging tied noeit veurbie 

Konnen wie daanzen 

Deur de roemte mit gevuil. 

 

Wie swierden din aal deur 

As golden wolken zo licht 

En vèr meziek 

Gelaaide ons doarbie 

Din was k aalmoal swicht 

Veur zo n aibels nuver wicht 

Wat zol k daanzen  

Deur de roemte mit die. 

 

Daanzen mit mien laiverd 

Op vleugels deur t parredies 

Wie zoezden din veurbie 

Glad volmoakt zo mit die 

Wat zolst doe daanzen  

Deur de roemte mit mie. 

 

Ab Detmers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(aigen schilderij - Ab Detmers) 

 

Dat olle hoes 
 

Doar staait dat olle hoes 

t was eertieds n villoa 

aan platlopen weg langs t moar 

t is nou hoast n bult puun 

veurbie is dij schoonhaid 

t staait der nog aal 

noa zoveul joar. 

 

Mor as snijflokken vlaigen 

zo tegen midwinter 

of woater gobt in stroalen 

en de wind is vris 

din zai je doar n olle man 

dij strompelt deur de toenen 

mit heufd gebokt in gedachtnis. 

 

Proat gaait dat t aal kommen is 

deur zien laifde veur n wichtje 

dij verzègd het hom te traauwen 

hai was ja zo blied 

mor heur laifde verswon 

toun t hoes ainmoal kloar was 

t staait der aibels leeg … veur altied. 

 

 

Ab Detmers 
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’Dop-aarten’, eerste Grunneger proatklupke ien Amsterdam. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Mahler-hoamer 

 
As n klap mit Mahler-hoamer, zó haard mot t bericht wel aankommen wezen van ’Dop-aarten’, t eerste 
Grunneger proatklupke ien Amsterdam! Nait dat dij klap aarns ien Amsterdam te heuren waas, mor ik 
haar mie t veurstellen kind. 
Eerste bieainkomst mit zes minsken waas op dinsdagmirreg 30 jannewoarie, bie kovvieklup Doppio op 
Gustav Mahlerloan 16, vlak achter Station Zuud. Dop-aarten haren van Doppio n apaart koamerke kre-
gen, dus der kon ien ale rust Grunnegers proat worden. 
Dou serveerster binnenkwam, zee ze nog ’hoi’ mit n /h/ en nait mit n /m/! Dus der waas vot waark aan 
de winkel! 
Dailnemers bennen van oorsprong oet Stad, Garnwerd, Waarvum, Haren en Oethoezen, dus der zol 
ainks nog ain oet t Zuud-Oosten bie kinnen. En din wordt ter wel ains zegd, dat Grunnegers nait geern 
proaten. Niks van aan! Hai kerel, oren toetten ons der hoast van, zó veul kwam der op badderij: t Wad, 
gas, eerdbevens, meziek, biebeltaik en toal; wanneer wordt ter zegd: doe, ie en joe?; Dagboek van Me-
vrouw Slapsma-Tiessen; goa zo mor deur!  
En dou mirreg om waas, zee Hollandse serveerster: Moi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                       
    
   
 

Trijny Wilkes-Hamming: Wadlopen     Garnwerd (Jannes de Vries) 
 
 
Eerste klap waas ien elks geval n doalder weerd! 
Twijde bieainkomst zel wezen op dinsdagmirreg, 27 feberwoarie om 14:00 uur. 
 
Jan Sleumer 
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Appelhof 
 
k Dwoal deur de appelhof 
Van mien jeugd en vuul 
Mij veileg onder de Notoaresboom, 
Onder de Grunneger kroon, 
Die zoet is en zuur. 
Net as t leven zulf. 
 
Ik klim ien e stam 
Van e Schone van Bath, 
Die t eerst riep is van aalmoal, 
k Pluk heur eerste vrucht, 
Zet mien tanden der ien en krieg 
n Hemelse smoak ien e mond – 
De hemel is hier bij ons ien e tuun – 
 
Gewoon hier, onder de appelbomen 
Op onze eigen Grunneger grond.  
 
 

 

Veileg veur t mement 
 
Zigst ons aankommen 
met e fiets over t pad 
laangs t Olle Diep – 
 
Van die lu zol k toch  
niks te vrezen hemmen, 
denkstoe bij dijzulf 
 
Mor je kinnen nooit wieten, 
ik goa toch mor eefkes 
ien t laange gras van t gruunlaand 
woar de boer zien schoapen groazen let 
 
Duukst ien n hoge graspol vot 
en leist dien oren del 
ze steken der nog mor n klein beetje boven uut – 
 
Wij kinnen n glimlach niet onderdrukken, 
en zien dij heus wel 
mor doe bist veur dien gevuul 
veileg ien dit moment. 
 
Bert Weggemans 
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De breekfiets 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nog gain dag ston ik ien kringloopwinkel te pronken of ik waas al verkocht. 
Dat haar mien olle boas vast ook nait docht. Dij bruukte mie al joaren om zich te verploatsen van zien 
stoa-caravan noar de wc en weerom. Sums drukte hai mie ien auto en ree hai op mie deur n poar 
drokke stroaten, mor t was noeit ver. 
t Zol mie es verwondern wat veur leven ik nou kriegen zol. t Stel dat mie kocht was zo enthoesjast, ik 
kon wel es n oaventuurlek leven kriegen. 
Ze sleepten mie op achterbaank van n klaain VW'tje. Ik keek es over leuning achter mie en doar ston 
ook nog wat onder n zwaarte douk. Dat kon best es n moatje wezen ien n jongere uutvoeren. 
Op veurbank heurde ik lovende woorden. Ze waren nog al ien heur sas met mie. Ik heurde ze grode 
plannen moaken.  
 
d'Eerste rit ging noar Amsterdam. Auto wer onder dak zet bie de grode femilie en ik en mien moat on-
der de douk werden uutloaden en ien mekoar zet. Dat wil zeggen, mien moat klapte hier en doar wat 
uut en mien veur- en achterende werden op mekoar schroefd. Fietspomp kwaam uut auto en wie kre-
gen elk wat lucht ien de banden. Hai ging op mien moat en zai beklom mie. Wat haren ze n schik met 
n baaiden. k Heb mien veurege boas noeit zo laggen heurd as dizzent. Ze haren ook wel bekieks. 
Mien moat was n dure, zag ik wel: n echte Di Blasi. Doar was ik heulemoal niks bie met mien roestege 
veurkommen uut t joar nul, mor t mog de pret nait drukken. 
Ik hobbelde over fietspoaden, kaaien en bruggen, ze laiten mie heule stad zain, parkeerden mie bie t 
Woaterlooplaain en laipen maarkt over. Mien moat en ik bleven met n dik slöt aan mekoar vast op ze 
wachten. Ze namen de tied. Op n duur zag ik ze weer aankommen. Ze hingen een groot gevoarte aan 
mie en doar ging t weer hen. Zo’n 25 kilometer loater stonnen wie weer bie auto en ging t stel noar de 
grode familie te eten. Wie bleven zo laang ien auto wachten. 
 
Volgende ritten waren noar Arnhem, Utrecht, n Hoag, Scheveningen, ze hemmen mie n baarg steden 
zain loaten. Ien Bergen, n Hoag en Scheveningen heb ik lekke banden had. Gaven ze niks om, ze pe-
baaierden eerst te lappen, mor as t nait wol laipen ze gewoon noar eerste de beste fietsenwinkel en 
doar kreeg k den n nije. k Heb ook al es n nij wiel kregen want ik lait al meer spoaken los en den wie-
belde t wiel. Ze reden met mie deur bossen, op n dag reden ze wel 40 kilometer, k wis nait wat mie 
overkwam. t Mooiste von ik de raais met de boot noar Schiermonnikoog. Ik mog as handbegoage met 
omdat ik breken kon. Mien moat dij allain hier en doar uutklappen kon, vuilde zich wel n echte fiets, 
mor omdat er heul klaain kon mog hai ook as handbegoage op kar. 
Wat is t doar mooi, wie reden over schelpkes, zaand, host n beetje deur wotter, en deur t bos. En wat 
zo mooi is, onze boazen hemmen altied n hail baarg lol. Sums gieren ze t uut van t laggen, want ze 
moaken de gekste dingen met en ze zeggen dat dat deur ons komt. Aaldeur heur ik t: 'Wat hemmen 
wie toch al n plezaaier van dizze fietskes had.' 
Nou zeg nou zulf, is dat nait mooi? Het kleurt mien olle dag. 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel 



 7 

Ka 
 
Vleugels om te vlaigen heb k nait, 
as ka op mien scholder in kinderjoaren. 
Proaten dee e wel, 
net as ik in dizze wereld 
op scholders van mien schrievers. 
 
 

Onthold 
 
Schierste van Oosterstroade is Martini 
dijst zain kinst in al zien grieze glorie. 
Je kieken der aaid zo nuver tegenop vanòf t Zuderdaip. 
Mor stroade kin nait meer bekeukeln: moeke 
as jong wicht van 95 komt der voak over tou, as 
zai weerom fietst noar Oosterpoort. Al winkels 
kin zai nog. Olle Grieze 
torent overal bovenoet, Martini  
is richtenwiezer, boaken 
van heur goatenvol onthold. 
Mor nou is stok van Olle Grieze votvreten. Oet t zicht. 
As of Oosterstroade ok Alzheimer kregen het. 
 

 

Mien zeun bluis mie sikkom dood 
 
My son almost blew me to death 
zee Von Freeman over zien zeun 
Chico in de joaren zeuventeg dou 
hai mit zien quintet 
neerdoald was 
 
van South Side of Chicago 
in Oosterstroade 
op t podium van Vera. 
 
Twij uur haar e wereld en ons derbie 
om azze draaid. Young and Foolish 
wazzen wie en hai ook. 
 
Ain sekonde laank, dou zai locht 
in schoten op leste moat in tied 
 
dat tied oetschoakeld wur 
wazzen wie gain luusteroars 
mor levenslaank lös 
van eerde en aigen lief. 
 

Rieks Holtkamp 



 8 

Poebel, òns stroatkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wait ie lu wèl Poebel is? Zèl k joe dat ais oetstukken goan? Poebel woont bie ons in stroat, hai is ons 
stroatkat. Elks mag hom ja zo geern. t Is ain dij haile wereld aan kin, mit veul katten roezie, dat is nait 
goud veur hom en ons. Aaid zit hai op oetkiek of der wat goande is. Vandoag is t weer zo wied, Poe-
bel kin d'haile wereld aan. Heer en meester vuilt hai zok, mor of aal goud òflopen gaait, k wait t nait.  
Bie ons in stroat is n nije kat wonen kommen, bot slim boazeg is zai. Zai hait Mientje.  
Poebel mout der gliek aan gleuven. Hai gaait mor ais op onderzuik oet, zol Mientje sloap al oet hem-
men? Joa, wis woar doar zit zai, bie heur zulven veur t hoes. 
'Zo,' vragt Poebel, 'bist doe dij nije kat?' 
Mientje kiekt hom aan. 'Joazeker bin k dat, aans ging hier doch ook nait zitten wel? k Haar aal van die 
heuren doan. Bist nait baang oetvalen heb k heurd, mor k bin ook nait van guster, moak dien borst 
mor nat. k Wil die hier nait op haim hemmen, hest hier haildaal niks te zuiken.' 
Doar kin Poebel nait veul op maauwen. Verdullemie, wat maint dij kat wel? Zachies pebaaiert hai 
dicht bie heur te kommen, mor … den krigt hai doch n katjewaai, ain dij der op liekt. Liek veur zien 
kop. t Hoar het hai dwaars op hazzens stoan, mizzelk wordt Poebel der ja van. Hai runt zo haard as 
hai kin, mor Mientje het hom zo weer te pakken. Den nog n laaiter, stoef integen zien steert. Oei, dat 
dut pien. Zien haile levend haar hai nog noeit zo haard lopen doan. Dwaars deur dörp, bie kerk komt 
Poebel oet. Zo wied van hoes het hai ja nog noeit west. Poebel is morzo vot.  
Mor dat waiten wie in stroat ja nait. Zo het elkenain hom nog zain. Dou mor aan t roupen en zuiken, 
din n tillefoontje : 'Mit köster van kerk, is joen kat is vot?' 
'Joa, ons stroatkat is vot.' 
'Zuik mor nait laanger, hai zit op nok van kerkdak.' 
Wis woar, boven op nok zai k Poebel zitten. Hai is doch zo aan t jaauwstern, k heb ja glad mit hom 
van doun. 
Brandweer mout der mor bie, aans zol hai noeit weer van dak òf kommen, vanzulf. Dat is mie wat, n 
toustand om nait te vergeten. Mit veul tatu komt brandweer der aanrieden. 
Plietsie der bie, veul lu ook nog. Ain van manlu gaait in mand, hail bekweem gaait man aan t waark. 
Puut mit brokjes in haand.  
Mor … Poebel het ja gain hoogtevrees, hail zachies loopt hai over nok hin. Hai loat zok nait vangen, 
wat zollen lu wel nait mainen? 
Dou in ainmoal gript brandweerman hom, dut deksel open van  körf... Poebel het t bescharrelt. Veur-
zichteg gaait mand omdeel, elkenain klapt in  haanden. Wat bliede dat Poebel weer mit zien pootjes 
op grond staait. 
 
Hou t mit Poebel gaait? Hai het t nog nait weer aanpapt mit Mientje. Poebel is nait meer zo driest, nait 
zo verwoand. Kerkdak wil hai nait geern weer op, mor ja, din mout Mientje hom ook mit vree loaten. 
Ons stroat is blied dat Poebel weer thoes is. En … Mientje ook. 
 
Anna de Vries-Maarhuis 
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Genoatje 
 
n Streep aan d'einder 
Vlak, strak en onbevoeld 
n Rimpeln deurbrekt vrede 
Strakke aainder plots omwoeld 
 
n Zuchtje wind staarkt aan tot broeze 
En broeze wordt n bloazend dik 
Op zandbaank zit n lutje genoatje 
Krigt van t bloazen dikke schrik 
 
Van d'einder komt n golf aanzoezen 
Gruiend van klaain noar groter grootst 
Ropt golf noar t lutje genoatje 
Vot, vot, k wor over dien pad hèn loodst 
 
Genoatje veur de duvel nait baang 
Blift stoan en gilt: 'k goa nait vot' 
En mit dat golf hom krachteg wegspuild 
Denkt genoatje: wat is dij golf bot 
 
Genoatje tumelt holderdebolder 
Doezelk zo in viskermans net 
Hai gaait in ain toer deur in gluiende pot 
En het aigenwieshaid n punt achter zien leven zet 
 
Soam mit zien onfertuunleke kammeroaden 
En brocht viskerman zien vangst aan laand 
Vroag ik mie nou òf: zel t lekker wezen 
En ligt e kloar veur t pulen bie mie op kraant 
 
Jakob Arbeider 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nijmoods vertelsel van  

kikkerkeunenk 
 
Kiek, oet!  
Da’s der nait op trapse! 
 
Ze kikt omdeel. 
Kikker kikt heur aan. 
 
As gaauw bis,  
kins hom ien n prins omteuvern. 
 
Ze kikt weer omdeel. 
Kikker rikkikt. 
 
Nee, dou’k nait.  
Wat mot ik mit n prins? 
 
Hai kikt noar heur. 
Kikker kikt hom aan. 
 
Kons om lösgeld vroagen ja! 
 
 

Jan Sleumer 
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Gain riebewies 

 

 

 
 

Bie Oafko zien hoes laans laip n teerde weg. Voak was t of aal t verkeer hier juust stad ien mos of stad 
weer oetvoarde. As twij linten noast nkanner trokken buzzen, outo's, motors, scooters en fietsen bie ho-
ge hoezen laans.  
Oafko woonde ien benedenhoes. Hai zat aan toavel te eten en loerde mit kop schuuns deur t roam. Op 
riepke bie hoes laans laip n moagere vraauw. Heur kerel was aal n menuut eerder verbie lopen. 
Oafko haar vanmirreg speklappen bie eten. Hai kaauwde spek tot n baalje. Mit wodder slook hai baaljes 
deur. Eefkes hil hai glaas vol wodder tegen licht aan van t roam. Ien t wodder sweefden wel doezend 
leutje piezeltjes. Noa n zetje was glaas leeg. Ien keuken vulde Oafko glaas weer bie. Tussen koamer en 
keuken ien zat gain muur. 
Oafko haar n bonkerge kop, n bonkerg lief en n bos geelachteg hoar. Hai zaag der jonk oet veur zien 
leeftied. Gain minsk dij hom drijenvatteg joar gaf. 
Dou eten doan was, lait Oafko haile brud op toavel stoan. Hai ging op baank zitten te kieken noar ver-
keer. Ainks was Oafko òfgunsteg op elkenain dij achter stuur zat. Hai haar zulm gain riebewies. En dat 
was nait te verdroagen.  
Drij jongkerels scheurden haard op scooters deur stroat hìn. t Wazzen schiere,  
felkleurde scooters. Zetje loader kwammen zai weer verbie. Doarnoa nog n moal.  
Oafko kinde jonges goud. Òlste jong haitte van Wulm Kevering. Dij aner gasten  
wazzen Wulm zien jongere bruiers. Bie zetten mog Oafko bie ain van jonges  
Kevering achterop scooter zitten. Oafko haar bie heur pa, Ab Kevering, op  
schoul zeten. Gain male kerel.  
'As doe n riebewies hes, Oafko, din maags ien mien outo voaren,' haar Ab wel  
ais zegd. En dat was gain gekhaid. 
Oafko dochde aan zien aigen bruier Joop. Dij wer deur zien kammeroaden Joop Bunzel nuimd. Dij haar 
van zien twinnegste joar òf aan n riebewies. As hai n moal bie Oafko op veziede was, ston zien outo ien 
stroat. Joop Bunzel haar sinten en was wies mit zien bruier. Bie zetten schoof Joop twinneg of viefteg 
euro noar Oafko tou. Joop vertraauwde zien bruier en lait zien knip rusteg op toavel liggen as hai eef-
kes vot mos. 
Stel die ais veur, dochde Oafko, dat k n moal zien riebewies tou knip hoal. Dat k dij n zetje bruken dee. 
Din laip k noar Ab Kevering tou en mog k ien zien outo voaren. Op riebewies, t ròze paske, ston Joop 
zien foto. Mor baaide bruiers haren zulde kop. 
'Kom Ab, geef mie sleudels,' heurde Oafko homzulmzeggen. En ien verbeeln stapte hai ien Kevering 
zien outo. Doar ging t hìn! Jonges op scooters swaaiden hom noa!  
Mor waarkelkhaid was aners. Oafko wer der nait goud van. Rieles, dat was nait te betoalen. En wat hai 
dee, was vlaigen van oetzendbero noar oetzendbero. t Was braiven schrieven om waark te kriegen. En 
der mozzen veur gemainte ook nog waarkversloagen ienvuld worren. Hai kon wel op zien kop stoan, 
mor vaast waark, dat kreeg hai nait.  
Hou, èh ... hou zol t ainks vuilen as hai tegen n boom opjoug? En watveur geluud mouk n zaikenouto, of 
n outo van pelietsie? Hai vroug t hom òf. Ien verbeeln zaag Oafko oeraanje en blaauwe swaailichten. 
Kleurde licht mouk hom blied!  
Oafko ging outootje speulen! Hai kwam ien t ìn, draaide n sleudeltje om dij gain staarveling zain kon. 
Oet zien mond kwam geluud van starten van n outo. Doar ging t hìn, deur koamer hìn. Inkeld Oafko kon 
dij luxe woagen zain. Veur aal aner minsen laip doar n haalsmaal dij n bult lewaai mouk. 
Ien boeten stonnen jonges van Kevering veur Oafko zien roam te kieken. Zai lagen krom van t laggen. 
Haren pien ien t lief. Duurde n zetje veurdat Oafko heur gewoar wer.  
No wazzen jonges aan zet. Wulm Kevering dee of hai ien kezien bieten wol. Zien bruiers sabbelden en 
slikten aan t glaas. Dou wezen zai wild noar Oafko zien veurdeur. 
Oafko wis wat zai wollen. Hai mos stroat op runnen en veur outo speulen. En mit verkeer mit runnen. 
As hai goud zien best dee mog hai achterop scooter.  
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Oafko smeet veurdeur open. Hai haar n male blik ien kop. Stoof stroat op. Doar ging t hìn, ien luxe woa-
gen dij gain minsk zain kon, behaalve Oafko zulm. Doar runde hai maank outo's, scooters en fietsers. 
Oafko haar n bult van n stofke ien wiend dij over stroat dwaddelde. 
Jonges van Kevering gierden t oet van t laggen. Hou maler Oafko dee, hou laiver zai t haren. Mor aal 
gaauw wazzen zai der zat van. Zai belkten: 'Kom Oafko, kom mor! Doe maags mitvoaren!  Mor Oafko 
runde aal haildal achteraan ien stroat. Hai heurde t nait.  

Jonges van Kevering stoken koppen bienkanner. Op hom wachten haar gain zin meer. Zai laipen noar 
scooters tou. Drukten op startknopkes, gavven gas. Mit n gang vlogen bruiers riepke òf. Nee, zai gingen 
nait achter dij hanswòrst aan, mor juust aner kaant op. Misschain dat zai vanoavend nog even bie Oafko 
kieken gingen. Dat zai hom eefkes aan schrikken mouken. Dat zai op t roam bonsden bie dij haalsknoak 
dij nooit van zien levent riebewies kreeg. 

 

Eldert Ameling 

 

 

 

 

Older en wiesder 
 
k Vroag mie 
noa zoveulste mislukken 
in mien 65 joaren 
nait meer òf 
woarom mie t aal overkomen mout. 
 
k Ploag miezulf nait laanger 
en bin mit t older worden wiesder: 
nou k in t leven 
naargens meer vaast op reken 
heb k allain mor mitvalers. 
 
 
 

 

Chinees klokje (Forsythioa) 
 
Boeten in hörn bie sloapkoamerroam 
kinst t veujoar nait òfwachten 
bluiend holt wordt bluiend gold 
jubelglorie in feberwoarie 
 
Mien snuischere het die vleden joar vild 
vond die in dien vureghaid te wild 
Chinees klokje manshoog oogblinkend geel 
hou krieg ik die weer in t gareel 
 
Henk Puister 
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Aigen 

fouten 

Ezel en zien schaar 
(noar n foabel van Aesopus) 

 
n Raaizeger huurde ais n ezel mit zien boas der bie om hom noar n ploats wied vot te brengen. 
Omreden t was hail waarm en zun ston op hoogste punt, lait raaizeger ezel stoppen om oet te rusten 
en kroop hai zulf onder ezel ien schaar van baist.  
Der was mor plak veur ain ien schaar van daaier en raaizeger en boas van ezel kregen hikhakkerij 
over wel of der ien schaar van ezel zitten mog. 
Boas van ezel hil vol dat hai bloots ezel verhuurd haar en baist zien schaar nait. Raaizeger hil vol dat 
hai mit huren van ezel ook schaar van baist huurd haar. Hikhakkerij wer al gaauw sloagerij en ien tied 
dat kerels vochten om schaar, ging ezel der van deur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deur roeziemoakerij over biekomstegheden, verlaizen lu voak zoak woarom of t gaait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twij puten  
(Noar n foabel van Aesopus) 

 
Elkain komt, noar n olle legende, op wereld mit twij puten om nek. n Klaaine puut mit lek en brek* van 
noaber haangt veur zien borst en n dikke puut met zien aigen fouten haangt op zien rug. 
Doarom zain lu fouten van aandern aaltied eerder din heur aigen lek en brek. 
 
 
Nane van der Molen 
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Eerst was Stad t end van wereld, 
mor k fietste ains n stukje zunschien ien 
en dou wer Ommelaand n nij begun 
van oarden ien swoare klaai en 
hemelsbraide lichte luchten. 
 
Mor swoare klaai kon nait veur wezen 
dat aiven schoonhaid scheuren ging, 
dat maggen veraanderde in 
stil mor fier verdrait, 
en nou denk ik bie miezulf: 
ook dij scheuren binnen mie aigen. 
 
Nelleke van Vliet 
 
 
 
 
 

Gustern nog 
 
Gustern nog, aal mien zörgen leken zo wiede vot 

nou liekt t as dat zai hier blieven goan  
Oh, ik geleuf in gustern nog  
 
Onverdachts, bin k nait haalf dij vent dij k tiedels was 
Der’s n schare dij hangt over mie  
Oh gustern dij kwam onverdachts  
 
W’rom zai votgoan mos, gain idee, zai wol t nait zeggen 

Ik zee wat goud mis, nou heb k wens noar gustern nog 
 
Gustern nog, was laifde zo makkelk te speulen doch 
nou bruuk ik n stee om weg te schoelen  
Oh, ik geleuf in gustern nog.  
 
W’rom zai votgoan mos, gain idee, zai wol t nait zeggen  
Ik zee wat goud mis, nou heb k wens noar gustern nog.  
 
Gustern nog, was laifde zo makkelk te speulen doch 

nou bruuk ik n stee om weg te schoelen  
Oh, ik geleuf in gustern nog, mmm 

 
 

(n Omtoalen van 'Yesterday' van The Beatles. Origineel schreven deur Lennon-McCartney) 

Johan Koning 
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Karel 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ik leerde hom kinnen dou e n moal mit zien pa bie ons kwam. Hai zat bie mie op schoule, mor was mie 
nooit opvalen. Mor t klikde geliek en doarom wer der òfsproken dat ik volgende weke n moal bie hom 
speulen zol. Hai wer deur zien moeke mit auto ophoald van schoule, want zai woonden op n boerderij 
n hail ende van t dörp òf. Dus ik kon mitvoaren. Heur auto was n hail schiere slee, veul dikker en mooi-
er as onzent. En ook heur boerderij was hail groot. Ik haar nog nooit zo'n grode boerderij zain. Overaal 
wazzen deuren, je konnen der wel verdwoalen. Kareltje nam mie mit noar zien "koamertje". t Leek mie 
wel n zoal tou, zo groot dat e was. Hai haar n hail schier berre, mit loaden deronder, dij vol wazzen mit 
speulgoud. Over de vlouer luipen traainrails, mit n hail ende hoezen, baargen en bruggen derbie. Karel 
luit de traain rieden en vertelde onderwiel over zien femilie, dij in vrouger tieden hail belangriek west 
was. Hai kon dat bewiezen mit n boukje doar zien veurolden instonden, nog van ver veur de tied van 
Napoleon. Veur in t boukje ston n eerlieks femiliewoapen. En Karel legde mie oet wat of de taikens op 
dij woapen betaikenden. Man, man, wat was ik onder d'indrok.  
 
En zo kreeg Karel mie in zien macht. Vanòf dij dag dee ik alles wat of e van mie vruig. Karel wos hail 
sekuur hou of e doar misbruuk van moaken kon. Hai spoarde, net as ik, sukerzakjes, en hai sloagde 
derin de mooiste eksemploaren van mie te kriegen. Loater haar ik doar aaltied spiet van, mor ja, din 
was t ja te loat. Hai luit mie sigretten pikken van mien pa, en dij deden wie din stiekom oproken in t 
paark.  
 
t Was zummer, en Karel stelde veur dat wie ais op fietse n dagtocht moaken konnen. Ik von dat wel n 
schier plan, en zo kwam t dat Karel op n zoaterdag mit zien fietse bie ons brocht wer. t Was n prachte-
ge dag en vol goie moud voarden wie vort. Broodjes in d'fietstazze, en n vlèzze ranja. Noa n laange rit 
kwammen wie bie n groot wotter. 'Wie goan zwemmen,' zee Karel. Ik von dat t nait kon, wie haren ja 
gain zwembroek en gain handdouk bie ons. Mor Karel zag gain probleem. Zwemmen kon ja ook in de 
blode kont. Hai trok zien klaaier oet en stapde t wotter in. En even loater was ik ook aan t zwemmen. 
De zunne was waarm en dreugde ons lief. Klaaier gongen weer aan en wie begonnen aan de terug-
tocht. t Leek mie t beste as wie dezulfde weg terogge rieden zollen, mor Karel bepoalde dat wie n aan-
der weg namen. En zo kwam t dat wie op n gegeven moment nait meer wozzen hou of wie wieder 
mozzen. Wie wazzen verdwoald. t Wer al duuster, en Karel besloot dat wie bie n hoes aanbellen zol-
len. Even loater zatten wie bie wildvrumde minsen in de koamer te wachten tot mien pa ons ophuil. Hai 
was kwoad op mie, ik was ja d'oldste. Karel zee niks, hai speulde t aarme jonkje dij mit mie mitgoan 
was. 
 
Ik haar der last van dat hai alles bepoalde. Dou ik noar Ulo ging, en nait meer bie hom op schoule zat, 
muik ik mie langzoamaan van hom lös. t Was spannend west, mor toch was ik bliede dou ik weer zun-
der hom wieder kon. 
 
Jan Nomden 
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Grond het weer schud 

 

Moandag 8 jannewoarie trilde in Grunnen weer ais de grond, 

Muren scheurden en dakpannen vlogen in t rond. 

En aalderwegens weer proat bie de vleet, 

Want elk het n mainen over n aander zien leed. 

Houveul miljounen binnen doar aal mit verzwonnen? 

Mor de vaaileghaid het doar gain sent mit wonnen. 

 

De veroorzoaker NAM zegt: de gaskroan dij mout dicht, 

Om de gemoudsrust vuilen zai zok tot dizze oetsproak verplicht. 

En t landsbestuur dij het, bliekt, Grunnen ook niks in reken. 

Verkaizensbeloftes? Loze woorden, heb ik aal laank bekeken. 

Wat as in Den Hoag nou ais de kopkes zollen goan trillen, 

Veurvast dat ze din gain tied mit proaten goan verspillen. 

 

Grunnen, t is aaltied aal west, n wingewest, 

Eerst törf, dou groan, nou gas en as dank mest. 

Wie binnen te beschaaiden om mit voest op toavel te sloan, 

En om aigenmachteg dicht te draaien dij gaskroan. 

Want wie hebben omdenken om n aander zien bestoan, 

Triest te ervoaren dat paartie lu nait zo wied willen goan. 

 

En as wie opkommen veur onze angsten en belangen, 

Din hebben je geliek plietsie bie joen veurdeur hangen. 

Want nait de mens telt, mor de belangen van de stoat, 

As pronkjewail is ondergronds veur heur hier de moat. 

Ain ding wil k dij lu wel zeggen: t is nooit te hopen, 

Dat in minne tieden zai noar Grunnen tou mouten lopen  

 

Trijnko Pelgrim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunneger kokosneut 

 

Ons Grunnen wordt vergleken mit n kokosneut, 

Der binnen dij zeggen: wat is dit nou veur teut. 

Mor toch … dizze verglieken is nog nait zo roar, 

Want baaide worden oetmolken, klip en kloar. 

 

In Grunnen zeggen wie in richt- en slichte toal: 

Boetenkaant is haard en verder zo vast as stoal. 

En baaide dege degelkhaid bevat n rieke schat; 

Allain beroakboar deur t aanbrengen van n gat. 

 

n Feest as d’inhold zomor tot joe komt, 

Woar de staarkste zok t beste lest. 

En woar streden wordt om de lèste rest. 

Mor ainmoal op … is bliedschop gauw verstomd. 

 

De kokosneut, ook wel nuimd n klapper, 

in Grunnen wordt dij eerdoags verwacht. 

Noa open wordt inhold aalsmor slapper, 

Omreden men noar zien riekdom smacht. 

 

Mor verder gaait de verglieken hier maank. 

n Nije neut gruit weer aan de kokospalm 

In Grunnen holden wie ons vast aan n halm, 

En worden òfscheept mit lege woorden as daank  
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Noar strandje van Delfsiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oh, oh, wat n hetten vandoag. Mien vraauw en ik zitten veur t hoes te bakken in grèle zun op ons nij 
koft holten bankje. Veur t hoes staait nog n redelk koul poeske wind vanoet zee, mor doch plakt t 
hemd mie aan rogge vaast. k Heb niks te kloagen hur, moar eerliek zegt is dizze waarme dag wel in 
tegenstellen tot aandere röttege mottege of kolle doagen. Doagen, dij schienboarliek allemoal veur 
mie verkloterd worden mouten deur t verwaarken van hakkemak en nikkenak kerwaaitjes.  
Mien laive vraauw is der ja n woepster in om ze oet te miemern. Zai is hail vindenriek wat mien bewe-
genstherepie aanbelangt. As ik din hiertegen in t verweer kom, is t al gaauw van: ‘Goud mien jong, din 
blifst doe doch lekker op dien loie gat zitten. Kin t swil aangruien op n minne ploats. Kom nait bie mie 
te kloagen as dokter plakken der zunder verdoven weer òfrit. Dou doch ains wat veur mie. Ik navvel 
mie ook ja aal doage veur die oet. Etendrinken, wasken en meer van dij hail normoale doagelkse din-
gen worden nait deur spenelmboardjes doan hur, moar deur dien eerlieks wief!’  
Nee, vandoag is t zitten toustoan … denk ik. Moar t kin net zo gaauw ombatterijen hur, want: ‘Van 
honden zai je t wimmelstaartjen. Van kadden heur je t gespin. Bie vraauwen kin je t noeit waiten. Gaait 
t heur wel noar t zin?’ 
 
Ons laif hondje Ody, n spierwit Keeshondje van hoast tien joar, het aan dit alles gain bodschop. Zai ligt 
in volle zun te pufken en te stènnen op glinne tegels van ons pad. Onder stroeken is t wis aangeno-
amer, moar ja, zai het t buskruut nou ainmoal ook nait oetvöskert. 
Noa ainege tied kom ik wat stoer in t ende. Adinlek stief en pienlek van t zitten op t haarde bankje. Aal 
dat geteem van heur over mien nait mitwaarken aan heur waarkkuren let mie nait lös.  
‘Kom’, zeg k en ik kiek even onneuzel  noar t bezedde bankje. ‘Ik goa moar ains bainen strekken. 
Even bie hoaven laangs ducht mie zo, mit Ody, dij laiverd. Is zai der ook ja even oet, hè.’ 
Mien vraauw komt tot leven vanoet heur zunaanbidden. Dat wil zeggen, mond gaait open, moar heur 
ogen nait. Dat bewiest moar weer dat zai mie alderdeegs mit ogen dicht begript. ‘Joa, most weer aan 
de hobbel? Hest weer spiekers in dien zitvlaais? Kinst nou nait veur ain moal gezelschopzuit bie mie 
zitten blieven, zo as andere kerels dat doun? Altied op de klitter. Of mout mien olle vent weer gaail 
noar wichtertjes kieken, dij oetdoagend aan diek liggen te zunneboaden mit heur smoederge veterbok-
sempjes? Dat, om olle smakbekkende knapbuzzen zo as doe kop gek te moaken? Bah!‘ Zai wappert 
mit handen of n bos wepen heur aanvalen. ‘Goa nou, aans binnen knabbe, hoanege jongkerels die 
zometain nog veur ook! Miesgaster dast bist! Bah! Paanproeksel van n vent!’ 
Ik kom over as ain mit n bolbred veur kop, moar in wezen vuil k mie moar n hail septiel kereltje, dij t 
zegt:’Och laiverd, veur aal dij bedochde blodeghaid heuf ik doch nait zo n ende te lopen? Dien blode 
roodverbraande baintjes en knibbeltjes liggen hier ja aal veur mie binnen handberiek. Doe waist dat 
datgene wat stoefbie is je wiedvot nait zuiken mouten?’ Ik bin inwendeg baang veur twijde- en voak 
beslizzende ronde en broek ons aarme hondje Ody, dij in tussentied ook op heur pootjes staait, as 
hulpmediom. Strinde daaier binnen zukke prettege vrunden hè. Zai  waiten niks en vroagen niks, dij 
laiverds. ‘Ik dou t veur Ody hur. Dizze hetten is nait goud veur n woefke van tien’, smiet ik ter nog mor 
weer bruil tegenaan.  
Zai kikt mie nog even grel en gramniedeg aan, zucht daip en zakt doarnoa terogge op t bankje. ‘Joa 
hur! Zak tebak! t Wordt de dood veur dat aarme daaier, moar dat zel die ja n worst wezen!’   
Joa lu;  laifde noar hoat is schienboarliek n haile körde weg.  
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‘Nou doeie. Doe zugst mie wel weer ongeschonden verschienen hur, láiverd’, zeg ik n snittje snedeg. 
Zai kikt ons noa. k Wait t zeker! Ik vuil heur ogen in mien rogge branden.  Hé, k bin nou toch wel n stok 
minder overtuugd zo mit n poestend hondje aan lien. Zel k weeromgoan? Nee, zain loaten dast n kerel 
bist, hol ik mie groot, moar tougelieks schudt der deur mie hèn: ‘Dij n stain noar hemel smit, krigt dij 
voak zulf weer op kop.’ Afijn, ik bin der al wel n snobbeltje aan wènd , moar t blift altied weer n oard 
twijkaamp zunder winnoars(?) hè. 
 
Hai kerel, t is doch wel mieterg waarm hur. t Swait lopt mie as bragel bie kop dele. Bie hoaven zel t wel 
wat lekkerder wezen. Doar aankomen bin k glad òfpaaigerd. Wat n hetten!  t Is ook ja gain weer om 
veur joen plezaaier te spanzaaiern mit joen hondje. Joen hondje!?  
Achter mie slort Ody zuk veuroet. Heur blère hangt as n oetdreugde leerlappe oet t bekje. Zai gaait der 
bie liggen. Slim poesteg.  
‘Kom laiverd, wie mouten wieder hur’, vliemstriek ik. t Aarme daaiertje kikt mie hail flaauw aan. Ik buk 
mie en aai heur. Glin hait! Zai kippert wat. Das nait in de riedel. Wat nou ? 
Ik riet heur van stroat of en störm mit n bloudse gaang, mit heur op aarms, noar strand tou. Ook dat 
nog! t Is haalf tij en woaterraand is n nuver èndje vot. Ik benter deur de prut en kom bie t  drabbege 
woater. Ik besprenkel heur haildaal  mit t voele zolte nat.  
Hè, noa n pooske gaait ze wat wibbelwabbel stoan. Zai zugt der nait oet. t Is almoal klaaiproeksel!  
Laiverdje klandert  zuitjes aan wat op. Zai is nait poesterg meer en wil wel oet t woater maark ik. Dus, 
as de weelocht bie diek omhoog en op roakeldais op hoes aan. Zai hobbelt noast mie aan t strakke 
lientje. Ik reudel moar aal wat onzin om heur wat op te peerdjen. 
Oh, oh, ik zai der zulf ook ja oet as n orrebedor. Mien net kofde zundagse keekieboksem is as n belo-
pen nadde klaaitonte. Kloar bin k der mit. Zonet bin ik doar nogaal wat groot oetvalen tegen heur. Zai 
zel nou mit 200% … wat?... 500% terogge happen. Dat heb ik nou altied hè. Op dizze menaaier kin k 
ook noeit n voest moaken.  
Ain ding scheelt: Ody, dij ol schietertje, lopt gedwee aan t nadde raimke of ter niks heergoan is. Zai zit 
onder klevve bragel, moar dat dreugt wel weer op. ‘Ol scheetje!’ Knor, knor. 
Doar is onze stroat. Och, t vuilt net of der inainen n meulenstain aan mien sendoalen hangt. Ik heb aar-
gens lezen dat 'Veur ain mit keroazie gain pad onbegoanboar is'. En nog zo'n wieze: ‘Dij  zukzulf  nait 
beveelt (nee, nait bevoelt) aaid n knecht blift.’ Mooi zegd, mor geldt dit ook veur Jan Pineut? 
 
Zai laagt! Ik mag n waikschilde boon worden as t nait woar is. Zai zit nog op t bankje mit heur rood ver-
braande baintjes liek veuroet. 
Ik knies ook, as n boer dij koespien het, en zeg: ‘Moi, doar binnen wie weer. Hè, dat was mie wat, hur.’  
Zai kikt bloots noar t hondje. ‘Kom moar laiverdje hur. Boaske is nait wies hè’ Zai aait t daaiertje wat 
over kop en dij knort en kwispelt wat mit staartje. Sliembale!  
’Zo laiverd goa nou mor mit boaske noar binnen, din kin dij die even lekker mit laauw woatertje doezen 
hur.'  
En dóe’, zegt ze, terwiel dat ze mie spans van top tot tonen aanglopt: (ik vuil mie noakend) ‘Goa die 
ook mor goud himmeln, want zugst der bescheten oet. Poets dien nije sendoalen ains goud en dou 
dien verhinneweerde keekieboksem in n emmer laauw woater. Hebben jonge wichtertjes achter die 
aanzeten op diek en bist van schrik zee indoken?’ Zai laagt zuk de buutse oet. Gain hikhakkerij! Wat is 
dit nou veur hogere poletiek?  
k Wait der gain road mit. Ik dou mien mond open om heur alles nog eefkes oet te stokken, moar zai 
wappert wat mit haand. ‘Loat mor. t Is mie wel dudelk. Stuur grode kerels vot en je kriegen kwoajonges 
weerom. Slapdaarm!’ 
 
Noa n bult geaggewaaier mit zaip, woater en schounsmeer, zit ik ten lesten weer noast heur op bankje 
in branderge zunne. Ody ligt in schaar te dreugen en slept. Mien vraauw, mit ogen dicht, zegt aal niks. 
Ik moak ook mor gain rebulie. Pas soavends heb ik heur alles oetstokt bie n lekker potje kold bier. Zai 
haar t aal van teveuren al wel docht. 
Vraauwlugoud?  Liggoamelk aaltemit wat minder, moar geestelk?... Berestaark!  
 
Ab Detmers 
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Genog zo… nou mout t gebeuren 
 

Hou laank gaait t bedraigen van t volk nog deur? 
Want wie blieven geseld deur politiek- en machtsterreur. 

d'Overhaid speult aal joaren n schimmeg spel, 
En de machthebbers* dij hebben heur aigen bestel. 

 
Shell is nait aansproakelk meer veur de NAM? 
Terwiel 50% van heur is; dit is toch gezwam. 

Joarenlaank hebben zai ons leegtrokken veur aigen gewin, 
En nou put leeg is, trekken zai heur verantwoordelekhaid in. 

 
En woar blift de Stoat veur ons belang? 

Of gaait dij mit in dizze zwoanezang. 
Denken zai, dat proaten wordt men vanzulvens zat, 

En t is over as men ainmoal zakt is in n daip gat. 
 

Wuir wel echt over Grunnen proat in dit regeerakkoord? 
Intied zedde Shell oet veurzörg al wel NAM overboord. 

Wat speulde in dizze stoulendans mêlee … vroag woar ik mit zit. 
Want “de groten” kregen 1,4 miljard dividendbelasten mit.  

 
Is t veur Stad en Ommmelaand nou te loat, is hier de grode vroag? 

Nog net nait denk ik, mits wie ons steveg reuren vanòf vandoag. 
Negeer de Shell, gain sent komt nog in heur knip, 
En ons Grunnegerlaand, dij nemen wie zulf in grip. 

 
t Beste veurbeeld hebben wie nou toch  in d’ haand, 

Mit de 'Plakkaat van Verlatinghe' veur t Grunneger laand. 
Woarin wie aaisen ons recht en strieden veur onze vaaileghaid, 
En goan doar net zo laank mit deur tot elke stain steveg staait. 

 
Wie mouten nou de verantwoordelken ais loaten trillen, 

En loaten gain tied meer aan aal dat geneuzel verspillen. 
De dege degelkhaid zegt nou in richt- en slichte toal, 

t Is doan mit aal dat gepolitiek en grootmacht schandoal.  
 

Loat dudelk wezen, der is hier gain sproake meer van keus, 
En wie goan ook nait akkoord mit n sigoar oet aigen deus. 

Aal dij 50 joar profiteerd hebben van ons ondergronds pronkjewail, 
Zellen nou tot de lèste cent betoalen aan t herstel van ons landsdail. 

  
(* Shell, Exxon en NAM) 

 
Trijnko Pelgrim 
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Broene bonen 

 

 

 

 

 

 
 

De wind giert over t hoes en blast de regen tegen de roamen. 
t Alderlaifst willen minsen lekker in heur bèr liggen blieven, kop onder dekens en votsoezen en 
meschain wel dreumen van waarmte en zummerse drokte. 
Vrund het zukswat benoam, t kin hom nait waarm genog wezen. 
Ik ben best tevree mit dit weer, aalhouwel t mie wel belemmert om mien broodneudege bewegens te 
moaken, din mor even mit kapusjon over oren t toenpadje hèn en weer lopen. 
En dat vind ik nou zo goud van vrund, hai gaait der wel oet. 
'Wat wast nou ook aal weer,' vragt hai, 'bosbessenthee?' 
'Nee,' zeg ik, 'brannekkelthee .' 
n Haalf uur loater: 'Brandbosthee dus, hè?' 
'Nee, brannekkelthee .' 
n Haalf uur loater: 'Nekkelbosthee thee zeker, hè?' 
Dut hai nou mor asof en wil hai mie ploagen, of wait hai t echt nait, ik begun mie zörgen te moaken. 
Gelukkeg heb k t op n pepierke schreven dij hai in zien buus stopt. 
t Zel mie benijen, mor t zol mie nait verboazen as hai der mit n deuske aander thee aankomt, as t din 
mor n soort is dij mie n luddek beetje helpen zel om kilo’s kwiet te roaken. 
Strontnat komt hai weerom. 'Ze haren t nait,' zegt hai, 'dij broenebonenthee,' en smit n pakje op toavel. 
Hai lust geern broene bonen en wait dat hai dizze vandoag eten zel. 
'Doar t haart vol van is, stroomt mond van over,' zeg ik: 'As t gain brandnetelthee is, krigt doe vandoag 
dien broene bonen nait.' 
Hai grinnekt en trekt zien jas oet, sputters vlaigen mie om oren. 'Wiefke,' zegt hai, 'wat kin ik mie spin-
zen op dien mooie slanke lief dammee, mor nog meer op mien broene bonen.' 
Din wait ik dus aal dat hai bosschop goud doan het. 
En nou mor hopen dat dij thee n beetje te drinken is. 
 
Aukje Tillema 
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Raif 
 
Knoestege handen 
Dien raif 
Mien raif 
 
Ales oet laifde 
Most liekoet wezen 
 
Inkt op mien handen 
Ik schrief en schrief 
 
Woorden veraandern 
As mien lief, as mien lief 
 
Elkenain het zien raif 
Elkenain het zien tied 
 
Meschain is ain  
t gevolg van t aander 
Mor t laifste 
loat ik t stil begoan 
 
Elkenain het zien raif 
Elkenain het zien tied 
 
n Toal as raif 
Klinkt mie vremd en bekend 
Dat ik zing 
Omdat joe luustern willen 
 
Elkenain het zien raif 
Elkenain het zien tied 
 
Schaauw volk, schier volk 
Wie daanzen in ons stil lief 
Loat joen haart toch spreken 
Op roakeldais deur t leven 
 
Stop de tied, ik wil nog nait 
 
 
Marlene Bakker 
 
Mit 'Raif' opent Marlene Bakker heur laangverwachte, gelieknoamege Grunnegstoalege debuutalbum. 
Meer over t album 'RAIF' in t nijs op de webstee: http://www.kreuzekeuze.nl/kreuzewebstee/nijs.html 
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Grunneger schrieverij: Fré Brouwer 
 

 

Circuspeerd 

 

As helderop trompetten schallen, 

komt hai mit rode plumen op de kop 

de oren spits veur d'swebe knallen, 

t gediene deur, in driftege gelop. 
 
Omhoog goan din de ranke bainen, 

de billen ballen, spieren worden spand, 

veur heur mout hai de kost verdainen, 

zo lopend, wuppend op de achterhaand. 
 
As din n laank en gul applaus opklinkt 

en t volk mor aalweer aan herhoalen dinkt, 

begunt t genikkop en getokker. 

 

Hail stiekom lopt hai achter op heur tou, 

zogt mit zien lippen d’handen van de vraauw 

en krigt zien loon, n klontje sokker 
 
t Gedicht woar dit stokje mit begunt, is n sonnet van de dichter Fré Brouwer, dij leefde van 1921 tot 
1994. n Oardege man, woarmit ik joaren in t bestuur van de opheven Grunneger Schrieversverainen 
zeten heb. 
Fré wer geboren op de Maiden, woar zien voader n aannemersbedriefke haar en zien moeke ston ach-
ter de teunbaanke van heur krudenierswinkeltje. Fré koos in zien jonge joaren veur n technisch affeer. 
Hai ging noar d’ambachtschoule in Veendam en leerde aal mor wieder tot e in 1942 zien HTS-
diplomoa hoalde. t Was midden in d’oorlogstied en Fré mos onderdoeken. Noa d’oorlog wer e tech-
nisch ambtenoar bie de gemainte Wildervank, zes joar loater gemainte-architect in Bavvelt, Oskerd en 
Waarvem en weer zes loater adjuct-directeur gemaintewaarken in Slochter en op t leste van zien carri-
ère directeur gemaintewaarken in Smilde. Op 62-joarege leeftied gin e in de VUT.  
n Dail van zien leven gaf e aan t schrieven van kwatrienen en sonnetten. Doar was e n boas in. Veul 
van dij gedichten binnen verschenen in Toal & Taiken. 
Kees Visscher karakteriseerde hom ais as ‘n romanticus van d’olle stempel en netuurlaifhebber’. 
Hieronder nog ais zo’n gedicht: 
 
Op Noorderdiek 

 

Op d'boetenkaant van Noorderdiek, 

mit t zoezen van de wind in d'oren, 

noar t wotter turend achter t sliek, 

in roemt' en stilte wat verloren. 
 
In d'verte t roesken van de zee; 

dichtbie de locht van kwelderschoapen 

dij dommeln op heur plaaisterstee 

woar - aan heur doekt - de lammer sloapen. 
 
Mit t wotter vót, stroomt aal t verdrait; 

doar wordt n mins vannijs geboren. 

In d'stilte vuil ik d'aaiveghaid 

 



 23 

in d'locht en t wotter achter t sliek, 

mit t zoezen van de wind in d'oren 
op d'boetenkaant van Noorderdiek. 
 
n Prachteg zummergedicht. 
Over t algemain binnen de gedichten van Fré Brouwer wel te begriepen. De toal is goud tougankelk 
veur de lezers.  
De dichter/criticus Peter Visser mainde dat t overvloudeg gebruuk van beelden wel ais wat kreupel 
ging en literatuur-criticus Harm Schepers schrift over de gedichten: 'Hai riemt makkelk, asmis wat te 
makkelk en nait aaltied zunder riemdwang. Dat kin ja ook nait aans bie zokse stoere vörms. Zien beel-
den binnen maist olderwets poëtisch, ook wel aaldoags; zien toon is òf en tou wat sentimenteel.' 
t Veurdail van Fré zien gedichten is, dat elk ze wel begriepen kin. 
Frè verheugde zuk op t oetkomen van zien aigen dichtbundel, mor hai mog t verschienen dervan 
schaande genog nait meer mitmoaken. Op 12 meert 1994 kwam e noa n slimme zaikte onverwachts 
oet tied . 
Zien bundel, dij nog aal te koop is in Scheemde bie de Stichten t Grunneger Bouk, hait din ook ‘Wat 
Blift’. De dichter is dood, mor zien waark blift en kin joe nog n bult plezaaier geven. 
 
Wat blift 

 

Wat in de kindertied as spel begon, 

wer mainens mit verloop van joaren. 

Mor mit wat inzicht en ervoaren 

kwam ook de vroage wat men doarbie won. 
 
In t leven was zoveul woar men veur ston. 

De stried kwam nooit ains tou bedoaren 

en stoerder wer t de vroage kloaren 

of doarbie t aigen haart ook ziede spon. 
 
Mainst vuilt men zok n swemmer in de zee, 

dij ploeternd aal mor zöcht noar t vaaste stee  

aarns tussen laifde en ellinne. 

 

Geft elke dag zo zien beslommernis, 

t scheelt wel of t innerlk kloar en vredeg is 

want d'stried dij blift tot t lichtend inne. 
 
Tot zowied over n dichter dij aiglieks veul meer bekendhaid verdaint. Hai was n alleroardegste man en 
luit waark noa dat ter wezen mag 
 
Henri Wierth 



 24 

Veurjoarsvogel 
 
Heurst doe dij vogel 
Heurst doe hom zingen 
Van vreugde, van der wezen 
Van bliede dingen 
 
Heurst doe dij vogel 
Zugst hom verschienen 
Heurst doe dij vogel 
Hai zingt ook veur pienen 
 
Heurst doe dij vogel 
Luuster noar hom 
Hai het de woarhaid 
In zien laid 
 
Heurst doe dij vogel 
Kinst doe zien laid 
Heurst doe dij vogel 
Zugst hom din nait 
 

 

 
Hai bringt de laifde 
Daip in dien haart 
Leven is vreugde 
Leven is ook smaart 
 
Heurst doe din nait 
Heurst doe zien laid 
Hai ontnemt aan t leven 
De pien zeker nait 
 
Heurst doe dij vogel 
Neem hom toch mit 
Hai zingt in dien haart 
Zing mit hom mit 
 
Heurst doe dij vogel 
Heurst doe zien zingen 
Heurst doe dij vogel 
Din heurst doe t leven 
 
Jil Wildenga 
Uut: De toal van mien moeke 

 

Meertmoand – Netjes platmoand 
 
Taande Teubeline (Teubke) en ome Frans kwammen vrouger ainmoal sjoars ien vekaansietied ‘over’ 
oet Bergen Binnen bie heur olders ien t loug. Kiender wazzen der ook bie, geliek verdaild, twij nichtjes 
en twij neefkes. Mien moeke, n zuster van taande Teubke, von dat zai zo schier tou woorden oet-
kwammen, netjes Hollaands zeg mor. Zulf proatte zai plat, net as opa en oma.  
Ook taande Teubke was bie opa en oma op t Hoogelaand opgruid mit de toal dij doar bieheurt. Doar 
zat de glieboan veur femiliestammenstried. Òfstandelkhaid, n daipe kloof tusken ’t vèrre westen’ en ’t 
hoge noorden’.  
Opa was boerenaarbaider west en … oh bliksem wat zeg k nou … knecht … nee … haandlanger bie 
boer.  
Taande Teubke was zuver ien t kaizen en gebruuk van woorden. Zai haar zuk deur ome Frans, kapper 
en gemainteroadslid, t Hooghoarlemmerdieks aigen moakt en dat zol dat zootje rest-Hollanders waiten 
ook. Der was voak òfkeuren en heur raif doarveur wazzen EHBO-alfabetplaaisters: 'Hoor toch wat je 

zegt. Slik geen woorden in, hou op met dat vreselijke afkort’n.' Zai pruit ‘mit de wille vast as stoal’, en 
… woar kwam dat ook alweer vot …? Taande was bliede dat zai nait meer ien t achterhuus Grunnen 
woonde. Zai woonde veurnoam ien pronkkoamer Holland, dat heurde wel even aans. 
Dou wie as kiender onder t spekkedikdakken ien geef Grunnegs pruiten over ‘gounent spijen der op 
om meer te kriegen', vruig n neefke zug òf woar smoeskederij over gong.  
Ome Frans veegde dat netjes op n bult mit: 'Dit noemt men nu Gebroken Nederlands.' 
Nou schier ja, wie konnen ook wel Stonecole Engels proaten: 'Ai felt wit mai reet ien …'  
'Ja ja, genoeg zo,' von taande dij der net over tou kwam. Zai smolt sikkom as n keers deur n vlamke 
van zoveul minne Nedersaksisme en plaaisterles mond-op-mond-ABN begon weer om drek-uut-bek te 
zoegen.  
Dou ome Frans deur gemainteroadsverkaizens wetholler wer en t wat roemer kreeg, kochde hai n twij-
wieleg raaiskwintje. Veurnoame femilie brocht zodound vekaansie deur ien Zwitserlaand op de snijbul-
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ten, yodelahitieee. Ver vot? Nee, Grunnen is ver vot. 
Veur n joar of wat leden wazzen wie op n camping ien Spanje; boazin wees ons n stek aan. Tusken 
kaptoale rollende zigeunervilla’s tuugden wie onze dakdroager òf en baauwden tent op. t Was denkelk 
n alleriezelkste retro-aarmou veur de tiedelke bewoners om ons hèn, dij zukswat nait meer wend waz-
zen. n Grunneger, roodbroen as schounsmeer, zat veur zien pelaais te loeren mit links van hom n luxe 
VBP-vlaaisbroadpot en rechts n aaskepot van glimchroom. 'Jullie kom’n zeker uit Groning’n?' 
'Joa, joe ook? Kinnen wie votdoalek plat proaten, ja.' 
Prins Erdal keek bedenkelk. 'Nee, dat hebb’n we thuis niet zo geleerd, ja.' 
De tongvaal kwam mie aans bekind veur.  

Hai was zuneg over zien femiliestam, mor wol geern kwiet dat e uut 
‘Haren’ kwam. 'En jullie?'  
'Eeeh, van t Hogelaand.' 
'Tja, dat meende ik al te hoorn, dan heb je je koei’n vast onderbracht bij 

de Rabobank, ha ha ha.' 
'Nee, mien koien binnen ook op vekaansie mit n veewoagen en bie tou-
vaal heb k ze nou as noabers op dit kaampke …' 
Dou ons wichter veur de tent mit n stoofpotje aan d’loop wazzen, haar e 
last van ‘stinkerij’ dat zien sloapstee ien kwam.  
'Nou, din dou je t roamke toch even dicht.' 
Haile brut wer hom teveul, dou luip e noar glampingholdster tou.  
Zai trok mit scholders en zee ien haalfbeks Nederlaands dat zukswat bie 
heur waiten nog nooit veurvalen was. Pervinzielu bie nkander is aal pais 
en vree, mainde señora. 
 

As jongelu van dizze tied mit vekaansie west binnen en je vroagen 'Woar binnen joe hènwest?' ist aal 
hail gewoon; noar Amerikoa, Oazië, Oafrikoa. (Ver vot? Nee, dat is Grunnen, ja!) Ik reken op schiere 
verhoalen, mor lege raaistazzen valen joe veur vouten deel.  
'Hou was t doar?' 
'Eeh nou, lekker eten, aans wat as n Hollaands prutje.' Ze kieken derbie as n gloazege eerappel tus-
ken n stam siepels, binnen te groots veur n stamppotje mit n koeltje veur de sju. Kaant-en-kloar oet 
supermaart is makkelker en pizzaplof staait ook zo veur deur te ronken. Òfwasmesien? Huift nait 
meer.  
'Haar je wat proat mit inhaimers doar?' vruig k lestdoags aan n broenverbraande raaizeger. 'Joa,' zee 
man, 'ien t Engels, mor k goa mainst ien meertmoand op vekaansie.' 
'Oh joa?' 
'Joa, din kinnen wie overaal ja plat proaten, ha ha … mor zunder gekhaid, lu binnen doar hail aarm, 
mor zo vrundelk.' 
'Oh, binnen zai doar vrundelker as wie hier?' 
'Nou zekerwoar, zai lagen doar veul meer, helpen vot mit joen raaistassen, bringen joe geern even 
noar n hotel of rieden veur joe aan over stovvege zaandloanen om t pad te wiezen noar n 
“resortlodge” of eetschuur.' 
'Doun ze dat hier nait din?' 
'Dou nait zo stom, stovvel, hier is ja gain resort aan n stovvege zaandloan … eeh ik mot der weer van-
deur … puut hè!' Toch netjes plat zo’n gromgrout. 
k Wol hom nog vroagen of hai zukzulf vrundelk von … mor doar is zulfkennis veur neudeg.  
 

Gerhard P.J. Jansema 
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Ficq of Fuck! 

 

 

 

 

 

 
 

Ficq & Partners avvekoaten trekken ten stried tegen de smokerij. En hou! 
Zol der endelk recht doan worden an d'lu, dij de vingers en de longen zwaart hebben van heur ver-
sloaven?  
Je kinnen der van zeggen wat je denken, mor fait is, dat de sigaretten en zukswat volstaauwd worden 
mit gif om de begunners alvast aan te hollen veur heur haile leven. En bie veul lukt dat … Ficq! 
Tuurlek binnen der paartie lu dij zunder meer stoppen kinnen, mor de mainsten kommen – ainmoal 
begonnen – der nooit meer vanòf. Fuck! 
Onze regeren vindt roken ook aarg ongezond. Tenminste, zo hait dat. Zai willen de versloafden mid-
dels ploatjes baange moaken en t roken minder aantrekkelk deur t verhogen van de priezen? Ja, ja! 
Net as de producenten, waiten zai volgens mie bliksems goud, dat versloafden doar nait gevuileg 
veur binnen. Beetje hypocriet. Der mout toch geld in t loatje kommen. Nou den! Regaaiern is veuroet 
kieken. En dat doun onze laaiders. Van elk pakje n euro of drije? Mooi man! Net as mit de inkomsten 
van t gas kin je doar hail wat van doun. Ook onneudege dingen mit meerkosten …  zo as je voak in 
de medioa lezen. 
Kwoad worden het gain zin. Dou t den zulf beter! 
As Ficq t over 10, 20, of 30 joar veur nkander krigt om dij rommel te verbaiden, en de smokers zulf 
weer tebak telen goan, roup ik meschain fuck! Mor dat is mien probleem. Ik zel heur de rest van mien 
leven aiweg dankboar wezen, dat zai ons kinder en wiedere noazoaten van dij troep bevrijd het! 
k Las van d'weke in d'kraande, dat de pensjounfondsen heur kapitoal op paail hollen deur … de winst 
op heur aandailen in de tabaksindustrie! t Mes snidt hier dus van twij kanten! 
Ik wens Ficq & Partners hail veul sukses! 
Zel k, as versloafde, in de toukomst aans denken? Wel wait. Meschain roup k den nog voak n moal 
fuck! k Heb t der geern veur over! 
 
Klaas van Zonneveld 
 
 

Verhoalen van d'Komnijsterwieke  
 

Op zee 

 
‘Woarom mout ik aaltied zo vroug op bère?’ Dij vroage haar ik nooit 
steld, as Duran dus nait bie ons op Komnijsterwieke was kommen te 
wonen.  
Durandus woonde achter op loane in n allainstoand hoeske, woar eer-
tieds wedevraauw Siemons woond haar. En woar d’aine op n stille, 
triesterge zotterdagmörgen onder begelaaiden van swoar bazzende 

kerkklokken in n, in mien ogen, hoast keunenklieke swaarte koetse mit twij peerden derveur, 
votbrocht wuir, zo kwam d’aander mit n handkarre, òfloaden mit wat stille meubels en n bult lewaai 
van rammelnde pannen, n weke loater in omgekeerde richten bie ons veur t hoes langs.  
Vraauw Siemons zagst mitschik allendeg as zai op achterbaank van n dikke Amerikoan op zundag-
mörgen mit heur zeun noar d’kerke ging. Wie zagen heur wel es veurbiekommen en dochten den dat 
n vrundelk geboar of gewoon es n moal roupen van ‘moi’ wel indrok op heur moaken zol. Niks was 
minder woar. Of ze keek d’aander kaante op of ze haar t vermogen dwaars deur ons hìn te kieken. 
Zokse mìnselke reaksies paasden heur zeker nait. Nait dat ons dat wat oetmuik. Mien ollu haren ons 
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al dudelk moakt, datter bie de femilie Siemons geld zat. Hou Durandus in dat mooie hoes terechtekom-
men kon, was hoast net zo’n groot roadsel as vraauw Siemons heur haile leven west was. De verhoe-
zen opende veur mie wel deuren, want woar k aans veur t hoes langs luip, doar kwam k nou over dele.   
t Biezundere aan Durandus was, hai mog zulf waiten hou loat e op bère ging. 
’t Komt vervast omdat zien voader nait thoes woont,’ zee moeke vol overtugen. Hou kon zai dat nou 
waiten? Zai was doar ja nog nooit over de vlouer west. 
‘Zien pabbe voart op zee!’ mos moeke toch waiten. Oet de lichtelk omhoogtrokken wenkbraauwen van 
moeke laaidde ik òf, dat zai waaineg geleuf hechtte aan mien woorden.  
Noa schooltied ging k regelmoateg mit Durandus mit noar hoes. t Was in hoes n koale bedounen. Zo 
stonden der bevubbeld mor ain grote eettoavel, drij stoulen en ain dresswaar. 
‘Kinst toch mor op ain stoule zitten,’ huil e wat vranterg mien vroage over aarmoudege inrichten on-
deroet.  
Dat der zoveul speulgoud henter en twenter op dele lag, was n in t oog springend verschil mit mien 
eerste woarnemen, mor doar haar Durandus n aannemelke verkloaren veur. 
‘As mien pabbe thoes komt, nemt e aaltied n stokje speulgoud mit.’  
Mien nait gespeulde verboazen over zoveul geefkracht van voarende voader, wuir vlak doarnoa deur 
hom zulf weer ontkracht mit d’opmaarken: ‘Mien oompies nemen ook wel es wat veur mie mit.’ 
‘Mien moiè, houveul oompies hest doe den?’ is deur n onverschilleg scholderophoalen beantwoord. 
Dou Durandus ongeveer n haalf joar bie ons op d’wieke woonde, beurden der in n kört tiedsbestek wat 
opvalende zoaken. t Mout aargens in d’haarfst west wezen, dou e op t ìnde van n woensdagmiddag 
plöts veur mien neuze ston en mie vruig of k mit hom mitging noar d’maarkt. Hogelk verboasd hom te 
zain, omdat e in d’eerste ploats nooit bie mie thoes kwam, mor veural  omdat e net twij doage d’school 
verzuumd haar, zee k bezörgd: ‘Woar hest wel zeten, man?’ In d’zekerhaid dat k vervast weer nul op 
rekest kriegen zol, bin k dij middag mit hom mitlopen noar d’maarkt. 
‘Wat hest ja n blaauwe waange,’ zee k, dou wie bie daip langs luipen.  
‘Ongelokje,’ was t körte antwoord en zo as gebrukelk, kreeg ook dizze diskuzzie gain vervolg.  
Op t dörpsplaain waren kooplu drok bezeg nait verkochte woaren in karen en auto’s terogge te zetten, 
dou Durandus stil stoan bleef bie t kroamke van n gruinteboer. n Onbekìnde man  
veur mie en net dou k zo ver was, dat k Durandus vroagen wol wat e hier te zuiken  
haar, draaide gruinteboer zok om en keek Durandus aan. Eerst mit n ongeleuvege, 
mor veural schrikachtege blik in d’ogen, mor noa n poar tellen haar e zok  
zichtboar hersteld en kwam der n filaaine, braide glimlaag op zien gezichte en  
op n bloazege toon zee e: ‘Goh, doe hier?’ 
En Durandus? Dij zee aal mor niks en keek stoef veur zok oet noar de man  
aanderkaant kroam. t Wuir mie hait en kold in t liggoam. k Haar wel deur dat  
dit n oetzunderlieke situoatsie was. n Situoatsie, woar k niks mit te moaken  
haar, mor ook niks van begreep.  
Asof n innerlieke stem mie influusterde dat dit nait op n gewone menaaier  
òflopen kon, dee k n stap achteroet. Net op tied, omreden dat Durandus  
inains in bewegen kwam.  
Hai keek even om zok tou en pakde dou twij gewichten van d’weegschoale en mieterde dij in d’richten 
van gruinteboer. d’Eerste kon e nog mit zien aarm òfweren, mor de twijde ruik hom persies achter op t 
heufd. Ik was verbolderd, snapde der niks van gewichtensmieterij en k haar mor ain gedachte in d’kop 
en dat was: votwezen. En Durandus? Dij luip in alle rust om t kroamke hìn, bokte zok over de op de 
grond liggende man en zee dudelk verstoanboar, mor in veur mie totoal onbegriepelke toal: ‘d’Eerste 
was van mien moeke en de twijde is n kedootje van mie.’ Dou draaide hai zok rusteg om en luip noar 
mie tou en zee, wiezend op de langsoam omhoogkrabbelnde, pienlek kiekende en zok op t achter-
heufd wrievende gruinteboer: ‘As t waiten wilst, hai is de reden dat ik twij doage nait op school west 
bin.’  
En ik? Ik was nog nait zo ver, dat de film dij zok veur mien ogen òfspeuld haar tot mie deurdrongen 
was. Ik kon der nait bie, dat Durandus zokswat dus. d’Ervoaren dat n lutje kirreltje zo’n grote kirrel op 
zo’n geweldoadege menaaier de boas wezen kon, was zo nij en zo boetengewoon en òfwiekend van 
alle mie bekìnde verholdens tussen mìnsen, dat ik kompleet lamsloagen was. Wat haar ik ook zeggen 
mouten. ‘Wolst hom vermoorden?’  
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Op terograaize noar hoes spoukde der aingoal mor aan ain ding deur mien hazzens: Wat mout ter in 
dat hoeske achter bie ons op d’wieke in s hemelsnoam wel beurd wezen? 
t Was n stille, hoast beklemmende terogtocht en vlak bie hoes het Durandus mie in n poar zinnen mien 
onoetgesproken vroage perbaaierd oet te stokken wat ter drij doage leden veurvalen was. Dat de gruin-
teboer, n kammeroad van zien voader, zien moeke lasteg valen haar, omdat zai nait wol, wat hai wol. 
En dat hai heur dou sloagen haar. En dat hai, Durandus, doar wakker van worden was en dou op 
sloapkoamer van zien moeke mit de gruinteboer vochten haar.  
t Was nait zo dat ik wat van zien verhoal begreep, dat is pas veul loater kommen.  
Dij woensdag bin k bliekboar nogal ontdoan thoeskommen en ook de doagen dernoa haren we t best 
stoer mit mekoar. Zai mit mien òfwezeg gedrag en ik mit heur vroagenstellerij. Dat ik snachts nait meer 
sluip, kon k nog wel verbloumen, mor dou schoolmeester mien pa de weke dernoa smoandags op  
stroat aanholden het om te vroagen wat ter wel mit zien zeun aan de hand was, het dat d’haile boudel 
wel in n stroomversnellen brocht. Gelokkeg veur mie. Dij moandagoavend heb ik t haile verhoal van 
Durandus’ moordaanslag op de gruinteboer bie stokjes en bietjes verteld. 
Dat mien ollu mie vanòf dat mement verboden om nog langer mit Durandus om te goan, kon ik mie wel 
n beetje veurstellen. Nait dat ik mie der aan huil. Wie luipen nog gewoon mit zien baaident noar school 
en ik haar ook nait t idee, dat Durandus mie ontweek. t Onderwaarp maarktbezuik kwam nooit meer 
aan de orde. Dat was west en vergeten. Hai haar wel wat aans te melden: ‘Mien pabbe komt volgende 
weke weer thoes.’  
‘Geweldeg, man,’ zee k enthousiast. Ik was echt bliede veur hom, mit in mien achterheufd t idee, dat e 
nou tenminnent weer aine haar woar e zok aan vastholden kon en dij zien moeke verdedigen kon, as 
der weer wat vervelends thoes beurde. Dat Durandus wat geloaten reageerde, begreep ik weer nait. 
‘Bist nait bliede dat dien pabbe weer noar hoes komt voaren?’ zee k verboasd, mor t mainst verboasd 
was ik over zien opmaarken: ‘Waist nou nog nait hou t zit?’ 
Nee, ik wos nait hou t zat. Dat Durandus zien voader nooit op zee voaren het, doar bleek mien moeke 
dus wel slim geliek in had te hebben. Dat e noa n resosialisoatsie-periode in Veenhoezen weer thoes 
kwam, wos elkenain, in elk geval de groten bie ons op t dörp. Zokswat is ook ja gain doagliekse proat 
onder kinder. 
n Weke noa terugkomst van Durandus’ voader was t doan. Op n mörgen het meester ons verteld dat 
Durandus verhoesd was. Soamen mit zien ollu. En ook al spraken kwoaie tongen op dörp aander toal 
as meester, ik wol nait geleuven dat meester onwoarhaid sproken haar. 
Dat t hoeske leeg was, heb ik dijzulfde dag nog kontroleerd. Mit neuze aan d’roete heb ik konstateerd 
dat ze echt vertrokken waren. Mit stille trom, net zo as ze kommen waren. Rammelnde pannen heb ik 
nait heurd. De klaaine held in de körtste film, dij k in mien leven zain heb, was verdwenen. 
 
Bram Wiekens 
 

 

 

Bie joen dood 
wor je voak  
wat je bie joen leven 
geern west wazzen: 
n haile beste!  
 
 
 
Laifde, waarmte, aandacht 
wie ontvangen t geern 
en willen t ook d'aander geven 
mor deur ons jachtege bestoan 
mout minnegain voak 
zunder leven! 

 
 
k heb mie lekker poedeld 
k vuil mie nou weer lekker vris! 
elk dij zok bezoedelt 
mos es waiten 
hou lekker poedeln is! 
 
 
Klaas van Zonneveld 
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Eerliekse kunst 
 

In traain tegen mie over zat n man mit op zien knijen n ongeveer zesteg centimeter 
groot beeld van, noar t zuk luit aanzain, ivoor. t Kon ook wel ain van dij mederne 
kunststovven wezen, mor in elk geval was t n slim lelek ding. Hai huil t kunstwaark, 
dat mie van Oafrikoanse òfkomst leek, stief vaste, asof e baange was dat t valen 
zol. 
'Kinnen ie dat zwoare ding nait in t begoagienet leggen?´ vruig ik vrundelk. 
De man schudde mit kop. ´Doar paast e nait in en noast mie op de baanke vaalt e 
iederbod om.´ 
´Dat liekt mie nogal n weerdevol stok,´ ging ik dou wieder, omreden ik was alderie-
zelkst nijsgiereg noar dat ding. 
´Och, weerdevol wil k nait zeggen. k Heb ter honderd euro veur betoald. Mor dat is, 
ducht mie, nog riekelk veul.´ 

t Beeld beston uut n hoogopgoande vraauwenfiguur dij ale muite dee om heur blode borsten te tonen en 
aan heur vouten stonden vaar olifantjes mit de slurfkes noar vaar kanten. 
´Hebben ie dat ding op n rommelmaark kocht?´ wol ik waiten. 
´Nee, nait op n rommelmaark. k Heb dat kunststok kocht van n Oafrikoanse man in Amsterdam.´ 
´O,´ dee ik geïnterseerd, ´Is t Oafrikoanse kunst?´ 
´Meugelk,´ was t antwoord. 
 
Wie zaten weer n zetje tegenover mekoar en zeden niks. Mor noa n klaaine vief menuten begon de man 
weer te proaten. ´Ik kin joe t ook wel vertellen,´ zee e, ´aan dat beeld bin k hangen bleven uut benaauw-
deghaid. Dat zit zo. Ik bin noar n kongres west in Amsterdam. Ie mouten waiten, dat ik bestuurslid bin 
van de Bond van Ambtenoaren. Dij haren in n duur hotel in Amsterdam n kongres. Ik wer deur ons òfdai-
len der hin stuurd as òfgevoardegde.  
Nou mout je waiten, dat k nait doaglieks in grode steden kom. Ik was din ook nog nooit in Amsterdam 
west en t leek mie n mooie gelegenhaid om ook ais wat wieder te kieken as dij vergoadern. 
Mit n steltje kollegoas, dij ik wel kon van uut d'omgeven, trokken wie soavends de stad in. Wat n leven-
deghaid is dat doar. Wie dronken n pilske op de Nije Diek in n poar krougen en ook mozzen wie netuur-
lek zain, woar of de temeiers zaten. Mit mekoar gingen wie de Walletjes over. k Heb mie d'ogen uutke-
ken. Zukse schiere wichter binnen doarbie, meneer, en dij zitten doar mor mit heur haile hebben en hol-
den uutpakt veur de roeten. 
Op t leste van de oavend kwamen wie terechte in n grode nachtclub. Doar wer n striptease-show op-
voerd. Ik zat mit de kollegoas dat zo wat aan te kieken of der komt n juvvraauw noast mie zitten. 
"Vernuver je joe wat, meneer?" wil ze waiten en schoedelt toch wel slim dichte tegen mie aan. 
"Ikke wel heur," zeg ik. 
"Zollen ie mie din wel n drankje kopen willen?" vragt ze mit n alderlaifst stemmechie. 
Ik kiek heur ais aan. Ze laagt mie vrundelk tou. Dus ik ben zo gek en bestel wat veur heur. Of ik dat mor 
votdoalek even òfreken wil. t Was acht euro's. Ik schrik mie netuurlek dood. Veur dat geld kin je bie ons 
in de slieterij n haile vlèzze vol kopen. t Maaidje blift nog wat tegen mie proaten. Of ik de show wel mooi 
vin en zo en intussentied strikt ze mie wat over de knije en schoedelt ze tegen mie aan. Ik goa wat ver-
zitten, mor dat helpt nait zoveul. 
"Zel wie even vot goan?" flustert ze mie noa n zetje in t oor, "Veur twijhonderd gulden bin ik hail laif." 
Ik schrik mie dood. Dat wichtje was ja n temeier. Dat har ik ja nooit docht. Ik spring overende en wil 
votlopen. Mor dat ging mie nait zo makkelk òf. 
Ze pakde mie vaaste en pebaaierde mie weer op mien stoule te drokken. 
"t Huift nait, hur," laagde ze, " geef mie din nog mor n drankje." 
"Bist doe nou haildal gek worden," beet ik heur tou. "Ik kin die hail nait en mainst doe nou, dast doe van 
mien senten aalweg mor dure drankjes drinken kinst?" Ik ston weer op en dou asof ik noar de wc mos. 
"Ik ben der zo weer, hur," zee ik nog tegen t wichtje. 
Dij knikde. 
Mor net dou ik bie de deure aankwam om noar boeten te goan, wer ik aanholden deur n grode, dikke, 
zwaarde kirrel, dij mie bie mien jaske pakde. "Woar wolst doe hin?" vruig e mie slim onvrundelk, "Is dat 
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wichtje die nait mans genog?" 
Ik stutterde wat van "gain belangstellen" en zo, mor hai luit mie nait lös. 
"Dat gaait die geld kösten," zee e, "Doe hest zeker n ketaaier gebruuk moakt van de dainsten van 
mien vraauw en doe gafst dudelk te kennen, dast doe heur versieren wolst." 
Wat ik ook zee, t holp aalmoal niks. Ik mos honderd euro betoalen, aans kwam k ter nait uut. Onder-
tussen was k mien kollegoa's kwiet roakt, omreden dij zagen de buie al hangen en gingen der van-
deur. 
En doar luip ik din allenneg deur t duuster Amsterdam. Ik har gain idee woar of dat hotel was, woar ik 
sloapen mos. Noa zetje huil ik n man aan om noar de weg te vroagen. Hai torde dat beeld hier mit zuk 
mit. 
"Ik wil joe de weg wel vertellen," zee e vrundelk," mor din mouten ie dat beeld van mie kopen. t Is eer-
liekse Oafrikoanse kunst. Ik mout t wel verkopen, omreden ik bin net bestolen deur n poar kwoajon-
ges. Ik heb haildal gain geld meer. Ie kinnen t kriegen veur viefhonderd gulden.”  
Nou har ik haildal gain belang bie dat beeld en t was mie ook veulst te veul geld. Ik was der ja al hon-
derd gulden bie inschoten. 
"Veur twijhonderdviefteg mag je t ook wel hebben," zee de man weer. "omdat ik zai dat ie mie wel hel-
pen willen." 
Ondertussen wazzen der nog twij kirrels bie stoan komen.  
Ik vuilde mie haildal niks op mien gemak en kreeg t schietensbenaauwd. "Ik geef joe der honderd euro 
veur," zee ik mor gaauw en trok de poddemenee. 
Grijnzend nam de man t geld van mie aan en doar ston ik, midden in Amsterdam, mit n joekel van n 
Oafrikoans kunstwaark. De weg noar t hotel wus ik ondertussen nog nait. Mor ik har gelok. Net op dat 
moment kwamen mien kollegoa's deraan. Ie begriepen wel, dat ik heur nogal wat uut te leggen har. Ze 
haren der slim veul lol om. 
"Hest vot n mooi kedootje veur dien vraauw ast vrijdag weer in huus komst," mainden ze. Nou, me-
neer, mien vraauw zel niks wies wezen mit dat domme ding. Mor t begroot mie ook om hom tou traain 
uut te gooien. Ik heb ter ja honderd euro veur betoald.´  
 
De traain begon langzoamer te rieden. Hai visde zien diplomoatenkovvertje uut t rek, ston op en pakde 
mit veul muite t beeld onder d'aarm. ´Hier mout ik ter uut, tot kiek, hur.´ 
´t Beste,´ mompelde ik, ´ik zol mor tegen dien vraauw zeggen, dat t inderdoad Oafrikoanse kunst is en 
dat je der op n koopke aankomen binnen.´ 
´Dat liekt mie ook t beste,´ zee e, ´As t eerliekse kunst is, kin t meugelk wat lieden.´ 
 
Henri Wierth 


