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Zundoags goud! 

 
Dat wie as kwoajongen wodderrötten waren, was bie ons ien dörp 
aalgemain bekend. Mainste oaventuur was nou ainmoal bie, ien of 
op t wodder. Voak bie daip, mor dit oaventuur haren wie bie n braide 
sloot.  
Tegenover t hoes van mien kammeroad lag n stuk laand, woar zien 
oom n stuk of wat koien lopen haar en noast dat stuk laand lag, haalf 
verscholen tussen stroekerij, n braide sloot. Wie haren doar n vlöt 
liggen. n Vlöt dij wie moakt haren van wat olle plaanken en wat lege 
eulievoaten. t Was nog n haile klus om dat gevoarte ien nkander te 
kriegen, mor mit wat lozeghaid en n bult pakjetaauw, waren wie mor 
wat wies mit ons kunstwaark. Dou wie hom ien t wodder deden, bleef 
e hail schier drieven en kon der ain van ons touglieks op, zunder dat 
e votdoadelk as de Titanic ien twijen brak en noar de bodem van dij 
ol sloot zinken zol. Wie haren n olle vlagestok vonden, om net as ien 
Venetië as n gondelvoarder ons vlöt veuroet te daauwen. Dij ol sloot 

was hail daip en meters braid, wel dik twij meter!  
Op n zekere dag kwam mien neef Raainder der aan lopen. Hai was n joar of wat older din mie en k 
haar aiglieks waaineg verslag mit hom. Wie nuimden hom aaltied Killie. Vroag mie nait woarom, mor 
meschain was t om dat e der oet zag as n nerd. Zien hoar wer keureg ien n schaaiden kamd en hai 
haar ook zo’n dikke zwaarte fok op neus. Hai vroug ons of hai mitdoun mog, mor doar haren wie niks 
gain belang bie. Tegenswoordeg denk k wel es: wat waren wie toch n stel misbaksels bie nkander! 
Mor goud, dat was dou nou ainmoal zo. Achteròf wait elk mìns wel wat te verzinnen wat aans wezen 
most haar, of nait din! 
Zo as k eerder al zee, haren wie der gain verlet om hom bie ons groepke te loaten en hemmen wie 
nog pebaaierd hom òf te zoltjen, mor dat laip even wat aans din wie docht haren. Neef Raainder wer 
haildaal glìn ien hakken en veur wie der aarg ien haren, ston e midden ien sloot op ons vlöt as n  
piroat dij zien schatkist beschaarmen dee. Wie werden op ons beurt ook helleg ien kop, mor wat wie 
ook tegen hom zeden, hai wol ons vlöt nait weerom geven. Raainder hiel hom vaast aan n dikke tak 
van boom dij over sloot hing. k Zai hom doar nog stoan ien zien schiere goud. Mit witte zokken ien 
zien sandalen, körte boksem en n spencer mit n bloeske der onder, ston e doar as n akroboat oet t 
circus te balanceren op ons gekoapte vlöt. 'Joe kriegen hom nait weer trug! Nanananana …' 
'Dat zellen we nog wel es even zain,' zee ain van mien kammeroaden en mit vlagestok wer vlöt onder 
zien vouten vot daauwd. Doar hing mien neef Raainder aan dij dikke tak boven t wodder te jammern 
en te slingern as Tarzan ien de jungle. Hai gierde t oet en woorden dij e zee, duur k hier nait te schrie-
ven, mor k wait wel zeker dat joe doar zulf wat van moaken kinnen. Laank kon e t nait volhollen en 
noa n zetje haar e gain keus en lait e mor lös! Doar ging e mit zien schiere goud … Raainder smakte 
ien sloot, middenmaank t kroos. Helleg was e en wie? Wie konden van t lagen t mor zuneg dreug hol-
len! Volkommen glìn in hakken kroop e as n verzopen kat op wal. Aal roupend en rerend kwam e ach-
ter ons aan en zol ons wel even te groazen nemen, mor wie waren der ien tied al tussen oetnaaid! 
Moeke Dam zat bie keukentoavel dou deurbèl ging. t Zel wel n collecte wezen, docht ze woarschien-
lek, want elk dij doar over vlouer komt, wait dat e achterom mout. Ze laip noar veurdeur en dòcht bie 
heurzulf dat t ook nog wel es Jehova’s wezen konden. Dou ze deur open dee en zag wel of doar ston, 
haar ze denk ik hoast nog laiver had dat t n collecte of Jehova’s west haren … Doar ston Raainder 
Torrengoa. Kletsnat as n verzopen kat, op t stoepke veur deur. Mit zien schiere goud zwaart van t slik, 
sneerde Raainder al brollend van ellèn: 'Mouten joe es even zain wat joen zeun ommaans had het!' 
Bie t aanzain van Raainder mit kroos achter brillegloazen, kon moeke Dam mor ain ding doun en dat 
was laggen. Raainder wer haildaal gek ien kop en begon tegen heur te roupen en reren: 'Ik hoal mien 
pa der bie! Dij zel dij zeun van joe wel es even goud omzeumen!' Moeke Dam mos aals mor haarder 
laggen en mit vergrèlde kop sprong Raainder op zien fietske en bèlkte nog, 'Dit is mien zundoags 
goud, hur!' Moeke Dam zee nog tegen hom dat zien moeke wel n wasmesien haar en dat e hom mor 
nait zo drök moaken mos, mor Raainder was der al vandeur. Hou of t bie mien neef thoes òflopen is, 
wait ik nait. Ik denk dat mien tan Aanke zien goud wóssen het en hom zegd het dat e mor wat meer 
van hom òfbieten mos … 
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Tegenswoordeg, noa aal dij joaren hemmen moeke Dam en ik t der nog wel es over en net as doude-
stieds biggeln ons de troanen van t laggen over ons wangen … Dij aarme neef van mie! 
 

Nico Torrenga 

 

 

Stiller as stil 
 
Stil, stil, stil. 
Woar komt dij stilte vot. 
t Is zotterdag 
midden in de rozenmoand juni. 
Zaacht en dreug weer. 
n Ongewoonte is t 
al d’haile dag 
trekt gain vogeltje bekje lös 
om ook mor n aanzet te geven 
tou n woarschaauwen 
of wat in d’wiedste wiedte liekt 
op n laidje van bliedeghaid 
of ainzoame treur. 
Gain mesiene jakkert over t gras 
of snittert deur d’hege. 
Gain mezieknoot klinkt. 
Gain auto roast over stroade. 
Gain kind schopt keet. 
Stilleghaid stemt tou noadenken 
over joezulf. 
Stil, stil, zo stil 
dat t mie tougriest  
d’haile zotterdag laank  
bliedeg bedruifd moakt. 
 
 

Verdreugde zummer (2018) 

 

Laange, haide zummer 

woar ik mie op verheug. 

Dizze is d’alderhaitste  

dij ik mie heug. 

Mins en netuur binnen 

uut nermoale doun. 

As men humor het 

den is zulfs dij te dreug. 

 

Henk Puister 
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Video op internet mit seks van Paris Hilton 
 
Is t Letien nou haildaal dood? Nee hur! Mor sums is t stoer om ien t Letien over nijmoodse zoaken te 
schrieven.  
t Is bevubbeld nait zo dat dij ol Romeinen niks van haisterge seks wizzen. Ze haren ja heur Bacchana-

lia. Mor omdat video technologie nog komen mos, haren ze ook gain oetdrukken veur sex tape. Doarom 
kin t schrieven ien t Letien over de video van Paris Hilton heur seks-oepke difficillimum wezen. Ien t 
stukje op Vicipaedia Latina (Letiense Wikipedia) wordt juvver Hiltons beroemde Web video beschreven 
as pellicula in interrete vulgate de coitu Paridis. 
“Paris Hilton est heres dives, nata Novi Eboraci, 1981, cui proavus erat Conradus Hilton, conditor dever-

soriorum Hiltonensium. Hilton est cantatrix, sicut mima in televisione, necnon et ostentatrix vestium. An-

no 2003 magna fama orta est Paridi Hilton propter pelliculam in interrete vulgatam de coitu Paridis cum 

Ricardo Salomon amico habito. Anno 2007 viginti tres dies in carcere egit, quod autocinetum duxerat 

sine charta permissionis.” 

 
 Vertoald aans: Paris Hilton is as aarfgenoam van n riek man, geboren ien   
 New York, 1981, doar heur overgrootvoader Conrad Hilton oprichter van  
 Hilton-haarbaargen waas. Hilton is nait allain zangeres, mor ook actrice op  
 tillevisie en klaaiermodel. In 2003 kreeg Paris Hilton veul bekendhaid  
 vanwege n video op internet over sex mit heur vrund Rick Solomon.  
 Ien t joar 2007 zat ze drijentwinteg doagen ien gevangenis, omreden dat ze 
 n auto bestuurde zunder riebewies. 
 
 
 

 
Jan Sleumer 
 
 
 

Sniebonen 
 
Nee, ik heb nait zoveul feduutsie mit gefriemel aan wichter, of eerleker zegd,  
k bin der ja gain held in. Geef mie mor n dikke ploffiets, woar k d'eerste aan-
betoalen al op doan heb.  
Tegen Jurrie Diekstroa, mien (nep)kammeroad, dij noast mie staait te speren, 
zeg ik: ‘Dinie Huusman? Wat is doar mit, vìnt?’ 
‘Nou, dij het n nichtje op veziede. n Stuk mien jong! Ik heb zometain bie Woa-
terpoort n òfsproak mit heur en Dinie wil zulfs wel mit die. Nou? Goud hè?’ 
Ik bin riddersloagen. 
‘Heurst nait wat ik zeg, Ab? Dinie wil wel mit die! Heb ik even mooi veur die 
regeld nait?’ Jurrie sirrelt vranterg aal om mie tou. ‘Nou, nou?’ Zien nood is 
bliekboar hail hoog. ‘Most wel mitgoan, hur, want allain wil t wicht beslist nait.’   
Nou ja, op tied noar hoes tou goan is der veur mie sowieso nait bie. Mien pa 
en moeke binnen aan t sniebonen streupen. n Onnut geklaai. Ome Derk het n haile muddezak vol 
brocht, zag ik wel en doar mout ik ja even nait bie wezen. k Heb zo de pest aan bonen streupen, man. 
‘Tou nou laiverd, wichter stoan bie Woaterpoort op ons te wachten, hur! t Is hoast acht uur.’  
Ik sjoeksjak achter hom aan en … joa man, veur Woaterpoort stoan baaide wichter. Jurrie stapt kroazie 
der op òf. ‘Doar bivve din al’, zegt e. Hai aait astrant Dinie heur nichtje over waang en stoft liekbendeg, 
zunder boe of bah, mit heur deur Woaterpoort hèn. 
Dinie kikt mie ains aan en ik heur, mor wie sloagen baaidend doodschoonverlegen doadelk ogen weer 
dele. Zai schudt wat mit kop ‘Dij loaten der ook gain gras over gruien’, zegt ze. t Blift n pooske stil. Ik bin 
deur dij röttege gaaile Jurrie ook ja mooi op t verkeerde bain zet. Gelukkeg redt Dinie even loater de 
ontjonterge toustand. ‘Kom, din zellen wie der mor achteraan hobbeln, nait?’ 
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Wie binnen al n zetje boven op zeediek en stoan doar achter kazemat nog n luk bietje beschaarmd tegen 
volle, vrizze wind. 
’t Trekt hier wat fien, hè? k Wor der ja glad n snittje snötterg van’, is tot nou tou t ainege wat Dinie zegd 
het. Wie stoan as vrumden hoast n meter van mekoar òf. 'Galante' Jurrie het onder aan duustere diek 
zien jas der bie oettrokken en is doar mit Dinie’s nichtje op liggen goan. Krikhoane! 
‘Most heur nou toch ains zain,’ zegt Dinie zachtjes, of ze zuk schoamt. ‘Haalfgozzels.’ 
Noa n dikke haalf uur grillen van kolle, wait t wichtje deur aal mien onzinneg gelèl bie leutjen alles al van 
mie. Wat veur n jouker snelle ploffiets der bie fietsmoaker Noordhof veur t roam staait, dij ik groag heb-
ben wil. Wat k zo dag en deur aal oetvreet en nog wat van dizze aigenbelang dingen heb ik heur onder-
tied ongevroagd in t gezicht toetert. Ik heb van zenen lèlle goud oet had en laive Dinie het liedzoam alles 
aanheurd. Jurrie en hibbel van n wicht kraaien der over. Dinie zucht en schudt wat mit kop. Doarnoa ie-
zelke stilte.    
‘Hé,’ zegt Dinie inains verschrikt, ‘is dat klok van Hervormde kerk? Oh, oh, Ab din is t ja al negen uur!’  
‘Hé, Romeo en Julioa, wie mouten as de bliksem noar hoes tou hur. t Is ja al negen uur west,’ ropt ze 
noar t gefriemel in duuster doar onder aan zeediek. 
Jurrie bölkt noar boven; ‘Goa alvast mor veuroet hur, wie kommen der zo aan’. 
Zo'n flapdrol. Ik gliester bie diek noar beneden en griep hom bie de kladden. Dat wil zeggen: wat hai nog 
aan klairoazie aan het. t Wicht is mit heur rok aan t hemmeln. Jurrie grobbelt zien widde jas oet t dampe-
ge gras. Dij zel der dommit onder leteernpoal wel nuver oetzain. Net goud! ‘As t nait mitain mitgaist 
kwaalster, haauwg ik die mit ain klap op de poap. Spelbedaarver!’ Jurrie zegt gain boe of bah. 
Mit ons vaaiern zetten wie de sokken der in. Richten weegbrug en doarnoa binnendeur bie t postketoor 
langs, deur Kerkstroatje hèn, over t schulpenloantje noar t trapke van Loage Steeg en dat bie Ottens 
brandstofhandeloar om houk. Steegie in woar Dinie woont.  
Dinie gript mie bie d'haand. Der giert n haite stroal bliedschop deur mie hèn. Wie binnen veur t eerst dij 
oavend bie nkander. Zo vuilt mie dat teminzen. ‘Goa dommit mor mit in hoes, ’fluustert ze mie in t oor. 
'Mien pabbe en mamme binnen der nait. Op veside bie mien ome Jan en taande Aintje achter t Spoor. t 
Kin wel loat worden hur,’ zee mien moeke, want wie goan gezelleg Monnepolieèn. Doar hebben wie al zo 
laank zin aan.’ 
Wie stoan veur t hoes van Dinie. ‘Krieg nou wat, t licht brandt ja in koamer. Oh, oh, mien zuske is van  
bèrre of. Ik mout ja op heur pazen en heb mor tot negen uur toustemmen om boeten te blieven!’ 
Jurrie en lellebel, stoan in t gankje al weer te smokken.  
‘Kom mor mit noar binnen hur’ zegt Dinie tegen ons. Ik geef Jurrie nog gaauw even n beste ram in ribben 
en druk hom, mit maalhibbel der as n kladdebos aan vaast, noar binnen in t routduustere pertoaltje. 
Wie schrikken ons dood, want der knapt n deur open en òftaikend in t licht staait doar n bogerd van n  
kerel veur ons. Dinies voader. Hai knivvelt. ‘Oh, jonges binnen ie doar ook?‘  
Midden in koamer brandt der n laamp, mit n kraant der omtou vòllen, grèl boven toavel. Op toavel ligt der 
n monsterlieke bult … sniebonen. 
‘Binnen joe der nou al weer?’, zegt Dinie tegen heur moeke.  
’Joa,’ zegt moeke, ‘ome Jan haar n beste praan sniebonen van toen òf over en dij hebben wie vot mor 
even noar hoes brocht om in te zetten, ze binnen nou ja nog vris. k Heb ja Keulse potten genog.'  
‘Kom jonges, ie wollen ons groag even mithelpen, heur ik? Nou dat mag hur, moeke hè? Kom mien jong’, 
hai kikt mié aan, ’hou haist? Oh Ab. Nou Ab, doe liekst mie ja net ain tou dij hail goud aan t meulentje 
draaien kin. Mooi man! Dat schut lekker op!’ 
Joa, wat dou je din, hè? Achttien joar, n laif wichtje en dat bie vrundelke ollu. Allain dij röttege bonepot 
mos der nait bie wezen, man. Jurrie, dij tiddeltop, zit der mit n kop as mörgen haile dag roeg weer stoems 
bie, mor Dinie en heur nichtje zitten onder t streupen al gezelschopzuit te kwereln. Ik hol olle klok op  
bozzem goud in de goaten. ‘Ik mout nou noar hoes hur, t is al haalf elf.’ Jurrie en ik naaien der tussenoet. 
‘Bedankt jonges, hur,’ bölkt heur pa ons nog noa.  
‘Joa t is ja goud’, brobbeln wie. 
Jurrie verdwient in t duuster. ‘Strontzootje’, heur ik hom nog brommen. 
Dinie is ook mit noar boeten goan. Zai doekt nog even zachies tegen mie aan en geft mie inains n zacht 
smokje op waang. Ik roek dudelk snieboontjes, mor din hail aans, lekker. Zai vragt mie of k aankom zot-
terdagoavend heur van hoes ophoalen kom. 'Groag allenneg, Ab. Gain Jurrie der bie, hur. Mien nichtje is 
der din ook ja nait meer.' 
Ik knik zo stief van joa, dat k t in mien nekke kroaken heur. k Bin ja ket oet. Was t alvast mor zotterdag. 
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Noar Kroonstad in Faarmsom is nait zo ver lopen. Mien pa en moeke zitten aan hoge keukentoavel as 
ik binnen kom. Mien pa kikt mie mit n grijns aan. ‘Zo mien jong, hest loie Evert achter diek even van rug 
òf kraabt en swimmen loaten in Ol Eems? Komst der ditmoal nait zo makkelk of ast wel groag wilst hur.’ 
Hai zugt mie gramniedeg noar dij röttege baarg sniebonen midden op t swilkje op toavel kieken. ‘Joa 
kiek mor ains even goud, meschain kinst ze wel wegkeukeln.’ Hai laagt zuk de buutse oet.  
Ik verbiet mie, mor moeke kikt hom ains stief aan en zegt; ‘Most jong nait aal zo ploagen. Joa, wie heb-
ben nogal wat bonen dizze moal. Goa mor gaauw even achter t meulentje zitten, din kin we ducht mie 
nog veur twaalf uur de leste tien kilo der nog mooi even deursnittern.’ 
‘Kiek nait zo maal jong, doe magst der ook wel n snitje veur doun. Van d'winter zitst wel weer lekker te 
nikkenakken en kinst nait zat.’ 
Ik zeg mor aal niks, want Dinie haistert mie nog aal deur de kop. k Smak op stoule dele en geef n wilde 
slinger aan t meulentje. t Binnen ja goie ollu veur mie … mor sniebonen? Bah, bah en nog ains bah! Ik 
kin der wel veur altied op spijen! 
 
Ab Detmers 
 

 

Geluk 
 
Denkend aan geluk 
Denk ik aan Knelis Kruier 
Bie ons ien Hoogebrug 
 
Hai zwom e ien t Damsterdaip 
Tot draai aan tou 
En din weer terug  
Veul hoar haar e 
Benoam op rug 
 
n Riezege vrijgezelle man 
Aaltied blied 
Woonde bie moe 
Toun allain 
Moe kwam oet tied 
 
Heb hom joaren nait zain 
Mor met kerstdoagen aan Rieksweg 
n Dikke snij-jacht veegt over t laand 
Lopt Knelis veurbie 
Nait allain 
Mor met n vraauw 
Haand ien haand 
 
En t is net of inains t licht aan gaait 
Hemmen twij minsen mekoar vonnen 
Ien stil verlangen en stil verdrait? 
 
Denkend aan geluk 
Denk ik aan dij twij 
Ien dat stroalende licht 
En dwarrel van snij 
 
Bertus Spelde 
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Verrazzen in Veendam  
 
k Bin vanzulf gain Henk Scholte, mor k leuf wel oardeg schier op d'höchte te wezen van de Grunneger 
meziek. t Was den ook verrazzend om in de theoatergids van Van Beresteyn te lezen over n ploug 
muzikanten woar k nog nooit van heurd haar: de Peter Bloem Band. De gids beloofde Grunnegstoale-
ge rock, dat leek mie wel wat tou om t theoaterseizoen mit te begunnen. Zoaterdag 22 september ging 
t veur n muzikoale verrazzen noar Veendam. 
 
Zanger-laidschriever en multi-instrumentoalist Peter Bloem is ain van de lokoale helden uut de Veen-
dammer meziekboudel. Mit bassist Johan Weghorst kwam hai op t idee n Grunnegstoalege band te 
begunnen. Soam mit drummer Pieter van der Waal gingen ze op zuik noar nog n poar muzikanten om 
de ploug mit kompleet te moaken. Na n zet zuiken en wat wizzelns in de bezetten, vuil t aal op stee 
mit de komst van gitarist Hemmo Barla en pianist Chris Kleine. Mit dizze vief manlu staait der nait 
morzo n band, t is n muzikoale vrundenploug. Op de bühne geldt veur heur ain credo: gain gezoes, 
mor lekker mit nander meziek moaken. Zie kinnen mit nander lagen en maaljoagen, mor benoam ook 
eernsachteg mit t moaken van meziek aan d'loop wezen.  
De PB band brocht mainst aigen nummers, mor ook n aantal covers. Peter Bloem is benoam n man 
van de blues en groot fan van Cuby & The Blizzards. Hai het Window of my eyes veurzain van n 
Grunneger tekst en der Vìnster van mien ogen van moakt. n Twijde omtoalen was Vuur en vlam, noar 
I'm on fire van Bruce Springsteen. Peter wol geern n laid van Ede Staal zingen, zol e dat wel doun? 
Der binnen lu dij vinden dat dat nait kin, dat je van Ede òfblieven mouten. Sommege artiesten duren 
der nait op aan, want 'doarmit taikenst dien doodvonnis', volgens n kollegoa-artiest. As je n laid van t 
ikoon van de Grunneger meziek brengen, huif je nait pebaaiern hom noa te doun.  Hol t bie joen aigen 
stiel en voer dij goud uut, Ede zien teksten kinnen best n aander arrangement lieden. Zalstoe altied 

bie mie blieven was hier wat steveger aanzet, zunder òfbreuk aan t origineel te doun. 
Bie sommege up-tempo nummers kon de verstoanboarhaid wel n fraktie beter. Dat ligt nait aan Peter 
Bloem zien zangkunsten, zien stem en uutsproak binnen dudelk genog en hai wait zien verhoal over-
tugend te brengen. Dat bliekt votdoadelk noa de pauze, as de veurstellen vervolgt mit n rusteg num-
mer, woarbie hai bloots deur Chris begelaaid wordt op pioano. 
De band is nog gain grode pebliekstrekker, de zoal was bie laange noa nait vol. Noar mien roege 
schatten waren der om en bie viefteg man pebliek. Doar waren vervast ook gounent bie dij Peter en/of 
zien pazzipanten ook op n aander menaaier kennen as van de meziek. Meugelk is de band nog mor 
kört aan d'loop óf n goud bewoard gehaaim in de Veendammer meziekboudel. Zie verdainen wel n 
groter pebliek en Van Beresteyn het der goud aan doan om ze n podium te geven. Mit goie meziek, 
schiere verhoalen en n bult speulplezaaier hebben ze n positieve verrazzen van dizze oavend moakt.  
De PB Band is n goie aanvullen aan de laange riege bands en artiesten dij ons streektoal op t heden 
riek is, want der is nog stee veur n band dij rock en/of stevege blues brengt. Loat dit mor n goud aan-
begun wezen veur n vaste weerde in de Grunneger meziek. 
 
Bert Wijnholds 
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Kandinsky kieken 
 
iesblaauw – marmerrood – blaauwblokt 
siddelnde cirkels, waggelnde lienen 
licht schient deur, duuster gluit op 
bollen weltern over schotse vlakken 
 
veur wel laangs lopt 
zigt n stil douk 
mor dij aandachteg wezen 
vuilen t schoeven en t reugen 
 
Nelleke van Vliet 
 
 
 
 
Even op (Pieter)pad (1) 

 

t Pieterpad is n mooie wandelroute dwaars deur Nederland, dij lopt 

van Paiderboeren in Grunnen tot aan de Pieterberg in Maastricht. Ik 

heb n poar doage van de zummervekansie oettrokken om n dail van 

dizze wandelroute te lopen. 

 

Laren (Gelderland) 
k Zit hier allenneg bie mien tentje. Mien vraauw en ik lopen t Pieterpad 
aigenlieks soam, mor dizze moal wol ik ais allenneg op stap. Twijper-
soons hait de tente, mor veur ain persoon kin t net!  k Kin der mien 
sloapploatse en alle pakjederij in kwiet. As je mit twij man bennen din 
mout de pakjederij boeten stoan, en dat liekt mie nait ideoal. k Bin hier 

mit de auto noar tou goan, mit de fietse achterop t rik. Zo kin ik begun- en endpunt van d'etappes dij k 
lopen zel, berieken. Mit t openboar vervoer is dat hier noamelk onmeugelk. Mien strategie is dizze: ik rie 
mit de auto noar t endpunt van de route, din fiets ik naar t begunpunt. Doar loat ik de fietse achter en 
loop d'òfstand. As dat kloar is, rie k mit d'auto noar t begunpunt om de fietse weer op te loaden. En din 
goa k weerom noar de camping. t Is n luk beetje omslachteg, mor d'ainegste menaaier. Óf je mouten mit 
de tente op de rogge lopen willen. Dat leek mie toch wat te veul van t goie!  Mor dou ik aan t end van 
dizze doagen de auto bie de tente zet haar om alles weer in te pakken, bleef der n hail schiere juvver 
verboasd stoan te kieken. Mit n zucht zee ze: 'Ach, en het leek zo stoer!' t Was gain Grunnegse, dus zai 
bedoulde nait 'stoer', mor zuks as 'staark en manlek'.  Ik begreep heur nait en vruig noader oetleg. Zai 
haar docht dat k ales op de fietse hier hin brocht haar. Nó zag zai de auto, en ik doalde geliek in aan-
zain. Meschain mout ik n aander moal toch ains pebaaiern mit de tente, de pannen, t vuur, de klaaier en 
aal t aandere pakkeroazie op mien rogge n stok te lopen. Dín is t netuurlek eerst écht! 
 
26 juli    Holten - Groot Dochteren   18 km 
Op fietse van Laren noar Holten is vervelend: n vijteeltgebied mit voornoamelk gruinlaand mit koien 
derop. Dat kin ik wel van Grunnen. Allenneg vlak veur Holten fiets k tuzzen walen mit dennen en aiken-
bomen deur, dat is nog wel schier. k Hoop mor dat de wandelroute interessanter is. 
t Pieterpad begunt, direkt boeten Holten, in n schiere omgeven. Ik loop tuzzen manshoge maisvelden 
deur over kronkelge poaden. Din weer binnen dij poaden bebost, even loater omzeumd deur groanvel-
den of gruinlaand. Dit is t òfwizzelnde landschop van d'Achterhouk. 
De grens tuzzen Overiessel en Gelderland stelt nó echt niks veur. t Is n miesderg brogje over n mies-
derg wottertje, dij de Bolksbeek hait. k Heb juust t aarf kruusd van n boerenstee, doar volgens de be-
schrieven n gevaoarleke hond hoes holdt. Ik heb niks van n hond maarkt. Wel was der drinken en slik-
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kerij te koop, in de zulfbedainen. Dat vin k aaltied mooi, lu dij nog vertraauwen hebben in de medemens 
en t centenbuske onbeheerd kloar stoan hebben veur aine dij wat eten of drinken wil.  
Opvalend is, dat je hier in Overiessel aigenlieks overal gebaauwen tegenkommen. Woar der in Grunnen 
en Drenthe nog steeën binnen, dij n onherbergzoame indruk moaken, en woar t liekt of der gainaine 
woont, stoan hier overal wel boerenploatsen en aandere wonens. Dit het volgens t Pieterpadboukje te 
moaken mit de menaaier woarop destieds t gebied ontgonnen wer: men aigende zok gewoon n 
kaampke haaide tou en ontgon dat. En zo heurt t ja ook, t laand is van elkenaine. 
 

Jan Nomden 

 

 

 

 

 

 

 

 

n Druppel 
 
Lèstdoags zag ik n hail mooie regenboog en dat dee mie in ainen denken aan zo’n zesteg joar leden 
dou ik nog op de legere schoul zat. Op ons dörpsschoule haar ain van mien klazzen 17 leerlingen: 11 
wichter en 6 jongs. Ainmoal in de week kregen de wichter naai- en borduurles van de juffrouw van d-
eerste klas en din dee meester mit ons jongs wat aans, wat wie nou Algemaine Vörmen & Ontwikkeln 
nuimen zollen. Wie jongs kregen wat ekstroa les in meetkunde, algebra, netuurkunde, om ons aal wat 
veur te beraaiden op de middelboare- of ambachtschoule. Of wie gongen op bedriefsbezuik noar n (vij)
boer, smid, stelmoaker, melkfebriek. Of wie moggen ook zulf wat knutern, zo as nestkaasten moaken, 
lanteern veur 11 november. Mooie uren wazzen dat aaltied. 
 
Op n noajoarsmörn gong meester mit de jongs de netuur in om ons doar wat kennis van bie te brengen. 
De daauwdruppels schitterden deur t zunlicht op de planten en de stroeken. Op ain van de stroeken zat 
een haile grode druppel en meester gebood ons (dat kon dou nog en wuir zunder morren aksepteerd) 
om in n kring om dij dauwdruppel te goan stoan, zo, dat de zun der nog op schienen bleef en vruig dou 
aan elk òfzunderlek welke kleur e in dij druppel zag. 
'Rood', zee d'eerste. 
'Oranje', zee de twijde. 
'Geel', zee de daarde. 
'Gruin', zee de vaarde. 
'Blaauw', zee de viefde. 
'Poars', zee de zesde. 
Verboasd keken wie mekoar aan en dou … begon t gehakketak over en weer, want elk von dat hai ge-
liek haar. Wie kregen der zowat woorden om. Meester haar der n bult schik om en luit ons dou van 
ploats wizzeln. En dou drong t tot ons deur dat elk van ons in zien woarnemen de woarhaid sproken 
haar. Meester haar dou waaineg muite meer ons oet te leggen, dat niks stoerder is as joe de kunst van 
t woarnemen aigen te moaken. En dat je der in joen verdere leven goud aan doun om veul zoaken eerst 
van ale kanten te bekieken veur je joen oordail geven. Ik denk nog aaltied mor wat groag aan dizze 
schoulmeester en schoultied. 
 
Moroal: as je dit verhoaltje nou ais hail goud op joe inwaarken loaten, din bin ik der van overtuugd, dat 
je vroug of loat aan t ende van de regenboog n flinke pot mit gold vinden. 
 
Trijnko Pelgrim 
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Beppe 
 
nog nooit 
zo geern 
mien lief oetrekt 
mien bainen strekt 
as in bèrstee 
van mien beppe 
 
nog nooit 
zo veul 
mit laifde moakt 
gain kwoadens roakt 
de ogen 
van mien beppe 
 
nog nooit 
zo mooi 
de letters zain 
op ronde stain 
noam van 
mien laifste beppe 
 
ooit zal 
in tied 
bie volle moan 
mie noam doar stoan 
liek as dij 
van mien beppe  
 
 
Aukje Tillema 
 

 

Hotel Hispania 

 

Mien vraauw en ik binnen lestdoags op vekansie west. Op 
zuch is dat netuurlek niks biezunders, want dat doun we elk 
joar wel n moal of wat. Wie binnen weer noar Mallorca west. 
Mit t vlaigtuug, hou makkelk kan t weden, vanòf Eelde. Aaltied 
noar hotel Hispania aan de Playa de Palma. Umreden t is der 
schoon, roeme koamers, hail goud eten en uterst vrundelk 
personeel. Boetendes staait t midden in de drokte van de 
Playa de Palma. Dij drokte is aiglieks wel n ding: veul groepen 
Duutse jonges en wichter, dij der mor n dag of wat binnen en 
in dij poar doagen alles doun wat ze anders nait doun. Mag ik 
hopen. Veural veul bier drinken. En veul lewaai moaken, dat 

ook. Mor och, wie hemmen doar gain last van, en bliekboar hail veul aander lu van onze leeftied ook 
nait. t Is der gewoon n gezellege boudel. 

Playa de Palma bestaait oet n kuststrook van um en noabie zeuven kilometer: zeuven kilometer strand 
aan n prachtege blaauwe Middellandse zee. Vot aan t strand is, òfschaaiden deur n muurtje, n braid 
voutpad, wandelboulevard is meschain n beter woord. Dan wat stroekjederij en dan de weg. En aan dij 
weg alles wat n toerist neudeg het um geld oet te geven: winkels, bars, terrasjes, disco’s, nuim mor op. 
Ook zeuven kilometer aan ain stuk. Alles persies zo as mien vraauw en ik t geern zain. t Gef gewoon 
veul dieverdoatsie. Wie goan ook aaltied even mit de bus noar de hoofdstad Palma. Ditmoal ook. Mooie 
stad, Palma. En wie luipen ook aaltied veul, mor mien vraauw het de leste tied wat last van heur knij. 
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 Zodounde luipen wie wat minder en zatten wie dizze keer voak even op n bankje op de boulevard liek 
veur t hotel. 

Vleden weke, ain dag veur de weeromraaize, ook. Smörgens um n uur of tiene. n Koppel Duutse jong-
kirrels, stuk of tiene, kwam der aan en was kennelk van plan um liek veur ons de dag op t strand deur 
te brengen. Aine druig n grode meziekinstalloatsie dij under n handdouk op t muurtje zet wör. t Geluud 
gelukkeg nait al te haard. n Aander druig n grode deuze. Der kwam n dikke bos iezern buizen oet en 
wat zaaildouk. Ain jong begunde vot um de buizen in mekoar te zetten, mor kennelk was hum dat toch 
te ingewikkeld, dus hai luip der ook gliek weer bie vot. n Poar andern nammen t over. Oeteindelk stön 
der n grode partytente. Nog gain twij tellen loater kwam de wind der under en vloog t spul de lucht in. 
Zie können nog net ain van de poten vastgriepen. Buizen schoten lös, mor zie zetten t ding wel weer in 
mekoar. Op elke houk bleef der dou aine bie stoan um n poot vast te holden. Dat was netuurlek nait de 
bedoulen, dus partytente gung weer oet mekoar en wör op n bult smeten. n Aander har n soort stovven 
zak bie zuch. Ik har zo'n ding al eerder zain: de wind mös t ding vol lucht bloazen, gaauw op n spe-
cioale menaaier dichtmoaken en dan wast n soort metras um komfortoabel op te liggen. Dizze jong 
kreeg der, deur der haard mit over t strand te lopen wel genog lucht in, mor as e t ding òfsloeten wol, 
was de lucht der al weer oet. t Was wel n vermoakelk gezicht. Oeteindelk smeet e de puut mor bie de 
partytente. n Daarde zette dou n soort klaaine trampoline in mekoar. t Leek mie tou dat der n soort van 
spel mit speuld worden mös. Mit n bale, mor dat harren ze leuf ik nait deur. Weer oet mekoar dat ding 
en ook op de bult bie de partytente. Zie binnen dou mor wieder goan mit bier drinken. Dat gung heur 
wel goud òf.  

Mien vraauw en ik gungen noar t hotel. Veur dij dag hemmen wie ons installeerd op t grode dakterras. 
De dag derveur harren we bie t zwembad legen. t Dakterras mit bedjes, parasols, n grode jakoezie en n 
bar. En mit geweldeg oetzicht op zee en strand. Duutse jonges hemmen doar de haile dag n beetje mit 
mekoar rondhangen. In de glenne zunne en mit veul bier. Hail veul bier. Zunder partytente en luchtma-
tras en minitrampoline. 

Wie goan der aankommend joar, bie leven en gezondhaaid, ook weer hen, leuf ik. As der mor wel wat 
te doun is, anders huift het van mie nait.  

 

Jan Hoiting 

 

 

Grunneger Schrieverij: Haarm Maaijer 
 

 Harm Hendrik Meijer wer in 1919 geboren in Boertang. Zien eerste levens-  
 joaren wazzen nogal chaotisch. t Gezin verhoesde nogal ais en dou e nog n  
 lutje beudel was, kwam zien moeke oet tied. Dou zien pa hertraauwde, kwam  
 e in Veendam terechte. Doar behoalde hai in 1937 zien HBS-B diplomoa en  
 ging e waarken bie t sosioal democroatisch dagblad HET VOLK in Stad. Hai  
 muik doar via B.H. Broekema kennis mit de geschreven Grunneger Toal.  
 In  1940 kwam e in dainst van de Spoorwegen, mor volgde op loatere leeftied   
 nog  n studie Economie.  
 Van 1959 tot 1979 was e leroar aan t Winkler Prins Lyceum in Veendam.  

Onder de noam Haarm Maaijer ging e dou gedichten schrieven. 
 
Man en hond 
 
Laaigrieze locht laangt leeg de haand 

an graauwe grond van t stieve laand 

dat kaold doar hiinligt, stil, verstomd, 

net of dr noait weer levent komt. 
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Wat dut dei man doar mit zien hond, 

wat lopen dei doar nou toch rond 

deur t onlaand, kaold, kil, stil, verstomd, 

net of dr noait weer levent komt? 
 
Dei hond vint t moai, dat is te zain: 

Hal springt in t rond, gript man bie t bain. 

En t laand ligt doar, kaold, stil, verstomd, 

net of dr noait weer levent komt. 
 
Ik leuf, dei man lopt om zien hond 

doar in de kaole zo in t rond, 

deur t onlaand, kaold, kil, stil, verstomd, 

net of dr noait weer levent komt. 
 
Dat kiin nog in diz tied van geald: 

As vrönnen man en hond in t veald, 

in t onlaand, kaold, kil, stil, verstomd, 

net of dr noait weer levent komt. 
 
n Noajoarsgedicht? In elk geval geft t gevuil weer van t dustere, kolde Veenkolonioale laand bie mot-
terg weer en kilte. Gelokkeg het joaren loater Ede Staal ons beterschop beloofd: Het zel weer veurjoar 

worden 
Haarm Maaijer is meer bekend worden as acitivist veur de Grunneger streektoal, din om zien literaire 
biedroagen. Hai von de streektoal zo belangriek dat e n groot veurvechter wer van t idee om te komen 
tot ain groot Nedersaksisch toalgebied in Noord-Nederland en Noord-Duutsland. Hai haar al 
gaauwachteg deur dat je de erkennen van t Neder-Saksisch nait realiseren kinnen zunder de poletiek. 
Ik citeer hom: 'ons sproak het macht neudeg. Bloots mit macht, poletieke macht, bestaait ons sproak 

over viefteg joar nog. As wie wiedergoan zo as nou wor wie dood drokt tussen Hoogduuts, Hollands, 

Deens en Pools.' Om zien doul noaderbie te brengen, richtte Haarm Maaijer in 1974 de Grönneger 
Bond op en dee e mit aan de verkaizen van de Pervinsioale Stoaten. Mor zien ideeën werden deur de 
Grunnegers zo laauw ontvangen, dat e in 1987 zien poletieke aspiroatsies opgeven mos. Mor Haarm 
Maaijer bleef in de weer mit de streektoal. Hai zette n cursus Grunnegers veur nait-Grunnegers op en 
bruukte doarbie n aigen spèllen. Dij spèllen komt, as je Maaijer lezen, op t eerste gezicht oardeg 
vremd over. Hai het wel de verwantschop tussen t Grunnegers en t Ostfries aan. Toch blift t stoer le-
zen. Haarm Maaijer het in verschillende verzoamelbundels waark publiceerd. Aiglieks is der mor ain 
bundeltje van hom uutkomen onder de tuddel: Gas en Toal. 
Maaijer zien gedichten hebben veural mit de noatuur te moaken. Kiek mor ais noar t volgende gedicht-
je: 
 

Veurjoar 
 
Waarme wind, widde wolken. 

Wat willen, doun willen, 

moaken willen, poten willen. 
 
Wakker worden, waarme zunne. 

Bère hait, nat van swait, 

d'r òf willen, boeten willen. 
 
Blaauwe locht, laauwe grond. 

Groaven willen, poaskebloumen, 

gruien willen, bluien willen. 
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Kracht vullen, wat willen. 

Groaven willen, zaaien willen, 

poten willen, leven willen. 
 
Tot zo wied over dizze biezundere Grunneger, dij haildal bevlogen was veur zien ideoalen om t Grunne-
gers groot te moaken. t Is din ook slim schier dat datteg joar noa t overlieden van dizze strieder veur 
d’erkennen van t Nedersaksisch dizze toal asnog as n officiële toal erkend wordt. 
 
Henri Wierth 
 
 

Utopie? 
 
Lest luip ik over stroat 
Zong in miezulf n laidje 
k Was zo in hemelse stoat 
In mien aigen levensklaidje 
 
k Zag de zun ondaanks de regen 
k Zag de vreugd ondaanks de smaart 
k Zag de minsen alderwegen 
Ondanks piene toch gelukkeg wezen 
 
Ik zong zo blied en zunnekloar 
Mit open haart en mond 
Mor mien man zee: 'Dou nait zo roar' 
k Vuil uut mien bèrre en op de grond  
 
Jil Wildenga 
Oet: De toal van mien moeke 

 

 

 
 

Ongedeerd 
 
Van ale kanten aanvalen, 
Deur elkenain versleten veur naïef 
Bleef t kiend ien hum bestoan, 
Ook toen e zowat uutteerd was. 
 
Zien levenslezzen harren hum 
Ien aal geval ain ding leerd: 
Blief bie joezulf, leef asof warren je ain kiend. 
 
En kiek: 
 
t Kiend ien hum bleef 
Tot zien enne aan tou ongedeerd. 
 
Bert Weggemans 
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De woorden nog nait 
 
Wat ik die schrieven wil 
Is der al wel, mor ik heb 
De woorden nog nait vonden 
Om mien gedachten 
Ien te vangen. 
 
Ze drieven al wel veurbie, 
En wachten op t moment 
Dat ik ze uut de ruumte til. 
 
Bert Weggemans 
 

 

 

n Fodegroaf bie Bianca ien hoes 
 
Dij vrijdag, dou Bianca tou schoul oetkwam, leek t heur apmoal zo vremd 
ien hoes. Bianca Borkema, dattien joar, vuilde dat ter wat nait goud zat. 
Hail dag aan bleef dat gevuil ien hoes hangen, ook soavens bie tillevisie-
kieken. Pa en moeke deden zo stoens tegen nkanner.  
Zodderdagmörn was t haildal n gekkenboudel. Dou Bianca hoeskoamer 
ienkwam, sjaauwde doar n vremde kerel achter moeke aan. t Was n fode-
groaf. Aalgedureg zette hai heur op foto. Pa was vot. Dij was noar zien 
aigen moeke tou. Dat dee pa voaker op n zodderdagmörn. Bianca keek 
hou fodegroaf aan t waark was. Zai grinnekte. Wim Peeters was hier, zee 
moeke, ien opdracht van Bianca heur pa. Dij von dat moeke wel zes, zeu-
ven, of meer soorten gezichten haar. Aal dij gezichten mos fodegroaf Wim 
Peeters op foto zetten. 
Smirregs ging moeke, zai haitte van Bea Borkema, mit Bianca en fode-
groaf dörp ien. Òfsproken was dat fodegroaf Wim n poar doag ien t dörp 

Grootwerd bleef. Hai bleef bie femilie Borkema eten en sloapen. Zai laipen winkelstroat deur. 'k Loop 
zo, dat ter gain minsk deur het dat k foto's van die moak, Bea,' haar fodegroaf Peeters moeke beloofd.  
Zai von t grappeg. t Was weer wat nijs. Wel het no n man dij zukse opdrachten geft, dochde Bea, n 
man dij zien vraauw op foto zetten loat om te bewiezen dat zai meer koppen het as ain kop dij aaltied 
zulde is … Mit winkelwoagentje gingen zai krudenierswinkel ien. Eefkes vroug Bea nog aan Wim wat 
hai mit dizze opdracht verdainde. Zai heurde bedrag en hil eefkes oam ien … Ien boeten hilp Bianca 
moeke mit taas droagen. Fodegroaf Wim laip aan overkaant van stroat noar moeke te loeren. Bea was 
zeuvendatteg joar, Wim Peeters sikkom tien joar jonger. 
Ien hoes zette Bianca tillevisie aan. Moeke mouk bosschoppen aan kaant. 
'Kom vraauwlu,' raip fodegroaf, 'kom even op baank zitten! k Wil joe baaident op petret zetten!' 
Doar zatten zai, moeke en Bianca! 'Wel is moeke? En wel is dochter?' vroug Bianca en grinnekte. 
'Doe bis n joar of vattien?' vroug Wim. 
'k Bin dattien, mor ... hoast vattien,' zee Bianca en keek noar fototoustèl. 
Soavens noa t eten ging Bianca hoeswaark moaken. Zai zat aan toaveltje ien ziedkoamerke van hoes-
koamer. Moeke was ien keuken toavelgoud aan omspoulen. 
Bianca heurde pa mit fodegroaf proaten. 'Mien vraauw is nait wies,' zee pa, 'en van zukse idioten kins 
n haartkwoal oplopen. Zai veranert morzo van ain persoon ien weer n aner. Mor bewies dat mor ais, 
Wim, dat zai meer as ain persoon is ien zulde liggoam. k Zel ais zain woar k mit heur noar tou goa. k 
Wil hier rusteg wonen mit mien dochter.' 
Anerdoags vertelde Bianca ales aan moeke. Dij zee dat Wim der aal mit heur over proat haar. Bianca 
huifde nait baang weden. Pa was overwaarkt. Doar kwam t van. 'En Wim maag mie wel lieden. Hai zet 
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mie nait veur schut. Wim moakt schiere foto's van mie. Moak die mor nait bunzelachteg, wicht!' 
Mit fodegroaf ien hoes vlogen doagen om. Op viefde daag zat t waark der op en ging Wim noar hoes tou. 
Hai beloofde Bianca dat hai dij foto's mit heur en mit moeke der op noar Bianca tousturen zol. Bie t votgo-
an klopte fodegroaf Bea Borkema wat op scholler. 
Ien hoes was t ien ainen hail gewoon worren. Baaide òllen prouten weer mitn kanner, of ter niks gebeurd 
was. Moeke zee tegen Bianca dat pa aal n beetje spiet haar van zien opdracht. t Kwam wel weer goud. 
Zo gaauw Bianca tou schoul oet was, vroug zai aan moeke of heur foto's der aal wazzen. Op zodderdag 
ston t wicht zuls op postloper te wachten.  
Goud n week noadat fodegroaf votgoan was vil kefort mit Bianca heur foto's deur braivenglief. Bianca 
prikte ale foto's op behang van heur aigen koamerke. Zai keek ter noar en zaag twij eelske wichter. Moe-
ke en Bianca haren baaident laank en licht hoar. Moeke was dikste. t Wicht keek voak noar foto's op be-
hang. Op n oavend kwam pa op heur koamerke ien. Hai vroug of hai heur foto's hemmen mog. Zien ai-
gen foto's, dij Wim moakt haar, haar hai apmoal votsmeten. Ook dizze foto's mozzen mor gaauw ien òf-
vaaltun. Pa wol n punt zetten achter dizze onaangenoame geschiedenis. 
'Nee pa,' zee Bianca, 'doe krigs heur nait.' 
'k Wil heur wel kopen,' zee pa, 'vroag mor gèld.' 
Nee, aal kreeg zai honderd Euro, hai kreeg heur nait! Dou laip pa sneu trappens òf en ging hoeskoamer 
ien.  
Stoareg aan leek t of zai t apmoal vergeten wazzen dat Wim Peeters hier west haar. Over dij tied wer nait 
meer proat. Mor zai dochten der nog wel ais aan … Bie tieden zaag Bianca pa noar zien vraauw loeren. 
Hai kon op n òfstandje wel vief menuten toerloos noar moeke kieken. As Bianca op zulde ovenblik ook 
noar moeke keek, schrok zai: hai, hai, is dat mien moeke? t Is ja zuver of doar n hail aner vraauw zit. 
Mainsttied keek Bianca zulde tied even schieterg noar pa. Haar pa t deur dat zai ook moeke beloerde? 
Mor pa haar t zulm te drok mit bestudaaiern en haar der niks van vernomen. Din keek Bianca nog n moal 
noar moeke. En t wicht dochde: der zit n haile bult ien. Mien moeke is n vraauw mit meer as ain kop. 
Ainks het pa geliek. 
Gaauw keek Bianca aner kaant oet. Nee, zai mos der mor gain tied iensteken. Wat ja west haar, dat haar 
ja west. Mor stiekom loerde zai weer noar moeke en verwonnerde heur … 
 
Eldert Ameling 

 
 

Taande 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Noast mie in traaincoupé komt n grode vraauw zitten. Zai is roem oetvalen en dragt n gruine jurk. Ik 
krimp en vuil mie t lutje jonkje dat mit taande noar Stad gaait. Vanoet ooghouken kiek ik noar t grode lig-
goam. t Borstenwaark gaait hiemend op en dele. Vraauw holdt heur swaarde taske mit n golden hingsel-
tje stief veur zuk op schoot.  Swoare heupe drukt swaitend tegen mie aan. Ik schoef leste centimeter noar 
t roam, mor blief plakken. Zo kin k kraande ook nich meer lezen. Ik reken oet dat raaize nog 18 minuten 
duurt.  
Vraauw drinkt n bekertje kovvie. Zel ik – as chef van t prullebakje – heur dommeet aanbaiden um t veur 
heur vot te gooien? Mor hou wait ik wenner ze t bekertje leeg het? Non ik hier wieder over noadink, be-
sloet ik dit nich te doun. Stel joe veur dat ze nee zegt? t Liekt mie slim maal as elkenaine in coupé dit 
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heuren zol. Ik zol nog wieder krimpen. En stel joe veur dat ze joa zegt en dat ik dizze biezundere doad 
verrichten meugen zol. En dat ze mie den priezen zol veur zoveul oareghaid. Den zol ik ook wieder 
krimpen. 
Ik roek ook wat. Is t mien aigen swait of heurent? Ik kraab mit linkerhaand op mien rechterwaange en 
striek in loop mit wiesvinger bore van mien bloeze open en roek. Nee, ik bin t nich. Ik kiek underzui-
kend veur heur laans deur t aander roamke en neem in tied n neuze vol van heur geur. Joa zai is t. n 
Vrumde, mor – ik mout eerlek zeggen – ook wol n interessante reuk. Der zit wat zuits in, as van net 
rudde nije eerappels. Mor aargens ook n daibe grondgeur. Mor net as ik prakkezaaier of der ook nich 
wied vot wat kamperfoelie in zit, komt ze in t ìnne. n Woare geurexplosie. Der zit ook siepels maank. 
Deur t gruin kikt n swaitvlekje op heur rechterheupe mie daip in ogen. Benijd kiek ik noar boven en zai 
hou ze t ketonnen bekertje mit vraid gezicht in nander drukt. k Hol oam in as vraauw mie aankikt. Ge-
zicht wordt zaachte en zai nikjet. Den lopt ze – veuls te vroug nog – noar deure. t Gruin verswindt en 
even loater ook dij reuk.  
 
Hanne Wilzing 
 
 
 
 

Jan Kiete van de Wieke 

 
Foto: Historische verainen Scheemde 

 

Jan woonde an de Laangeweg in Scheemde, gitzwaart hoar en vlaigensrad as t om voetballen ging. k 
Haar nog noeit zo n speuler zain! Joa, loater wel vanzulfs, dou Cruijff in beeld kwam. Volgens mie was 
Kiete nait minder as Cruijff, al vinden ie dat meschain gain vergelieken. Loater, in de joaren viefteg – 
hai zel n joar of zestien, zeuventien west wezen – speulde hai al in t eerste van Scheemde, doude-
stieds daardeklasser. k Heb aait al n moal over hom schrieven wilt, mor t bleef der bie. Tot dit joar t WK 
op t beeldschaarm kwam … Al ben k al joaren gain laifhebber meer, de partij woarin de Kroaten speul-
den, brocht hom veur mie weer in beeld. Doar zaten ok n poar Kietjes tussen, zag ik! Al mout ik der bie 
zeggen, dat dat der meer op leek den as t was. 
Kiete was fel en fanatiek en was nait baange om n aander baintjen te loaten of n scholder te geven. 
Eelsk noar de grond omdele goan, as e t nait redden kon, dee e nait. Noeit n keer! Vechten, nait jeu-
zeln! Mor vergeten? Doar was e barre slecht in: bie t eerstvolgende duel tegen dij speuler, zol dij zien 
haile leven bieblieven dat e tegen Jan Kiete voetbald haar. Dat wos zien voar Alko ook bliksems goud! 
Dij wol, as ze op n veldje aan de Laangeweg an t trappen wazzen ook wel ais stoer doun en hoalde 
d'jeugd den lagend onderoet. Bie Jan was dat noa n poar keer wel òflopen, dij spoarde ook zien voar 
nait. Jan was n echte vechter. Gaf noeit op en haar n conditie as n peerd. In t eerste van Scheemde 
kwamen zien tegenspeulders hom wel drij keer tegen in n wedstried. De bek vuil heur open van ver-
boazen, as ze hom passeerd haren en hom vannijs tegenkwamen. 
 
Jan verdween bie mie oet beeld. Hai haar waark vonden in Veendam. Doar haar e joaren bie n boas 
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waarkt, mor was e mit n kwoaie kop votlopen. Dat haar veur hom male gevolgen: gain oetkeren! Laip n 
beetje bie t pad te zwindern en verveelde zok steveg. Niks veur Jan. 
'Gaaist mit noar Sodom? Doar is braand!' vruig zien moat Wilm. 
Omdat e zok toch verveelde, was hom der gain koare an hakken bonden en togen ze richten Winschoot. 
In Westerlei kreeg zien kameroad n lekke baand en is Jan allend deur goan. Zien kammeroad wol nait 
wieder. Aankommen in Winschoot, bleek dat de Venne òfsloten was. NEMA ston in de fik! En wat veur 
aine! Dikke rookwolken boven t centrum, d'locht was der zwaart van. 
Mit fietse an d haand perbaarde Jan zo dicht meugelk in de buurt te kommen. n Poar uur loater, onder-
wegens noar hoes het e besloten aanderdoags nog ais te kieken en dou was t gelok mit hom. 
'Zit der wat veur die bie?' 
'Wait k nait, mag k ais kieken?' Zo kwam hai bie n bult zaklanteerns, dij wel zwaart van t rout wazzen, 
doch oareg nuver intact. 'Mag k dit ook aal mitnemen?' 
'Ast ons der viefteg gulden veur dust, binnen ze veur die.' 
Jan haar bienoa gain inkommen, dus ook gain viefteg gulden! 'k Zuik d'boudel bie nkander en den kom k 
dammeet weer, goud?' Hai noar zien moeke en vraauw om geld te lainen. 
Aanderdoags haar e baaide an t poetsen, om de boudel verkoopboar te moaken. Smiddoags vot op stap 
om te kieken of dat goud te slieten was. Tegen acht uur soavends kwam e mit grijns op t gezichte en n 
dikke rooie kleur op kop weer thoes. 'Super! Wat n handel! Hier hebben ie de vief sofies weer en den 
heb k ook nog zeuventeg gulden over! Wat n schiere dag!' Bie zien leste klant dij dag haar e n bestellen 
van 150 stok! Mos e wel binnen n weke levern … Moeke en vraauw tot daip in de nacht an t poetsen. 
Batterijen kon e veur niks mitnemen, haar de verkoper zegd (omdat dij gevuileger wazzen veur hitte). 
 
n Poar joar loater mos k van mien voar noar Zuudwenden en De Wieke. Volgens hom konve doar ook 
nog wel wat adverteerders vinden. En verdold: dou kwam k bie Jan in d'winkel, n ol bakkerijchie. 
'Ah, Klaassie, wat bist doe ja wied van hoes mien jong. Verdwoald?' 
Ik zee woar k veur kwam, mor wol wel geern eerst waiten woarom hai noar d'Wieke goan was en doar n 
bedrief start haar. 
'Goa mor mit! Wat wilst van mie kopen? n Wasmesien, n fietse, n plof of n zak mit onderdailen? Ik heb t 
aal!' 
k Heb mie d'ogen oetkeken. Zulfs in zien hoeske en rond t bèrre lagen honderden onderdailen van fiet-
sen en brommers! 
't Wiefke mout der mor over hin stappen as ze op bèrre wil, k heb veuls te min roemte!' 
'Hou wordst weer kwiet? Of beter: hou komst doar wel aal aan?' 
'Oh, dat is gain probleem! Aal zundagsoavends vlaig ik noar d'maarkt in Apeldoorn en Utrecht! Ik sloap 
in mien bestel. En k heb voak tegen vief uur al kooplu bie deure: “Jan? Ben je wakker?” En den gaait de 
handel loos! n Poar moand trogge haar k in Apeldoorn nog n koetse kocht. Dij heb k achter de bus knupt 
en ben k mit noar Utrecht voaren. Onderwegens aanholden deur twij blaauwpetten: “Mag ik uw papieren 
even zien?” 
”Joazeker! Asjeblieft!” 
“Jan Mulder?” 
”Joa!” 
“Familie van?” 
“Ja, das mien neef. Beste voetballer he! 
“Zekers! Rijdt u maar door. Wel voorzichtig hè!” 
In Utrecht kon k dat ding ruilen veur tiendoezend fietsbanden: aal zwaarten zunder reflectie (even veur 
de reflectie verplicht wuir, KvZ) Heb k sleten an n boetenlander!' 
Voetballen haar e overgeven. Joarenlaank dee e an motorcross, bienoa tot aan zien dood! t Leste joar 
mit nummer 62, zien leeftied. Ook toun kwam de jeugd hom voak tegen: was der aine dij hom van de 
boane drokte, den ging dij gegarandeerd in de volgende race zaand vreten! Conditie gain gebrek, hai 
trainde aal doage: 25 boantjes om zeuven uur in t zwembad en noa t waark mit de ,jeugd' noar Gaiten 
om zien rondjes te runnen in t bos. 
 

Op zien drijenzestegste is e oet tied kommen deur n haartstilstand, in d'ol eerappelmeelfabriek op Zuud-
wenden, woaras hai dou woonde. d'Febriek was wel honderd moal groter as zien eerste winkeltje in d-
bakkerij op de Wieke! 
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Vaailen van Jan zien veurroad: Zuudwenden was sikkom te klaain! 

(foto: Fam. Sluis, archief Ommelanderwiek-Zuudwenden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daip respekt! 

 

Klaas van Zonneveld 

 
 
 
Onderweg 

 
Zun verdwient, 
links van mie betrekt de lucht, 
achter mie wordt t antreciet, 
stroalen van de verdwenen zun  
breken streperg deur t duuster, 
ik huf nog mor n klaain stukje, 
k zai ons dörp al onder t gries, 
Kingmoa's kunstkoeien kieken noar mie. 
 
Bie stoplichten rechts ien t laand 
wachten kievitten op mekander, 
t licht veur fietsers is nog rood, 
t wordt aal duusterder ien lucht, 
nog even en joa, ik heb t red, 
zo gaauw as k deur open heb 
vlaig ik deur gaang en land, hè, hè! 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel 
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Diploma-uutlangen 
 
Veulkleureg schildern wie 
dailen van t leven, 
n groot vlak socioaal 
boven t cultureel, 
deur t heule douk 
zain wie onszulf verweven, 
hier wat te min, 
doar weer wat te veul. 
 
t socioale boegt zich 
noar de aander over, 
t culturele hoalt 
t aans ien de aander boven, 
zugt t ontplooien ien verrassend 
tot n golden zunneboog. 
 
Zo kommen wie tot voltooien, 
zo vlaigern wie noar omhoog! 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel 
 
Van dit gedicht is t middendail ien t Nederlands deur kunstenoar Toni Burgering ien neonletters uutlicht 

aan de wand van Sanders Law Library op Erasmus universiteit. t Is ook graveerd ien n kunstwaark dij as 

òfstudeerbeeld uutlangd wordt aan studenten dij de bul ontvangen. Toni Burgering het t gedicht ien 

2015 op internet vonden en vroagd of er t bruken mog veur n kunstwaark op Erasmus universiteit ien 

Rötterdam. Op 13 september 2018 was t kloar en kon ik t eindelk met aigen ogen bekieken en t gedicht 

veurdroagen bie de opening van t gebaauw. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Hond 
(Noar n foabel van Asopus) 

 
Hond dij, dou e jonk was en staark, aal daaier dij e opjoug ien bos te pakken kreeg, zat ais, dou e old en 
nog n moal mit zien boas op jacht was, n wild swien noa ien strevèllen. Dou hond n zetje achter swien 
heer zeten haar, kreeg e swien bie oor te pakken mor kon hom nait vaast holden, omreden zien taanden 
wazzen nait best meer. Swien ging der van deur. Joager, dij hond noazetten kwam, was hail kwoad en 
gaf hond der allergodsbenaauwdst van laangs. Hond keek hom aan en zee: ‘ Kon der niks aan doun, 
boas; wille was der net as vrouger, mor t mishottjede deur mien olle-dag-kwoaltjes. Ie mouten mie ai-
glieks priezen veur dij k was, ien stee van mie der van laans te geven om dij k nou bin.’ 
 
Nane van der Molen 
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Kraab en Vos 
(noar n foabel van Aesopus) 

 
n Kraab lait zee veur wat t was en koos n stuk gruinlaand as zien nije woonderij. 
Vos kwam op hom òf en, omreden hai was gammel, vrat e kraab op. Stoef veurdat e opvreten wer, zee 
kraab dat hai t verdaind haar om opvreten te worden, omreden hai haar niks op t laand te zuiken en hai 
bloots wat zien oard en meugelkheden betrof, aanpaast was aan leven ien zee. 
 
Tevredenhaid mit joen löt is n wèl van geluk. 

 

 
Nane van der Molen 
 
 
 
 

Golden mensen 

 
Dij mensen, heul beschaaiden, 
dij met n haart van gold, 
ze bennen de Lichtbrengers van nou, 
stoan kloar veur jong en old. 
Ze vienden t vanzulfsprekend 
wat zai veur aanderen doun, 
de zörg dij ze elk geven 
gewoon, uut goud fersoun. 
Dij mensen, heul beschaaiden, 
dij met n haart van gold 
verdainen wel es n schollerklop, 
t is onbetoalboar volk! 
 
Mag ik vandoag es aandacht 
veur dizze golden mensen 
dij altied gewoon kloarstoan, 
aandern zo groag verwennen? 
Ik vien joe echte kanjers 
as joe der toch nait waren 
wel broacht er den vandoag t licht 
bie wel t zo donker was? 
 
Doe, laiverd, zo beschaaiden, 
doe met n haart van gold, 
ik zet die groag es flink ien t licht 
omdat ik van die hol. 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel 



 23 

Stadia 
 
Minsen kieken heur noa mit pien ien ogen – 
t muit heur hou of zai strampeln dut 
en hou troag of heur bewegens binnen – 
herinnert lu aan d’aigen èndeghaid. 
Olderdom is n vilaain baist mit blote tanden 
aal weerdeghaid ropt hai van oldern òf. 
 
Zai is mien moe en t dut mie eerlieks zeer 
heur zo te zain, dij ains zo staarke vraauw. 
Toch vuil ik mie nait miesderg, din ik wait 
dat dit mor veur n zetje is: 
zai zel de nuverste vlinder worden 
mit t verpoppen enkel nog nait kloar. 
 
Pim De Noues 
 

 

 

 

 

Stilleghaid 
 

Deur ales hin kins stilleghaid aaid heuren 
oktobermoand, heur ien haarsdoagentied 
zun buut mit dook, wiedvot wort minner wied 
en wiend wil hom maank stilte nait verbeuren 
 
din zúikt n minsk zien pad bie zukse weken 
veur rust'loos raaizen is gain roemte meer 
gain honnerd meder zicht as tegenweer 
liekt boetendeur ain grieze stikte deken 
 
zo stoareg aan ligt ronnom dizze doagen 
dat zeker waiten van vergankelkhaid 
vergees betracht noatuur heur zummerklaid 
verknuurd noa omslag wieder òf te droagen 
 
zèl stilleghaid meschain n schoakel weden 
om zummer smui aan wintertied te smeden? 
 
Tiny Veldhuis 
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Jeloerse kadde 
 
Annie is gek mit daaier. As ze n peerdje in t gruinlaand lopen zugt, 
mout ze aaltied even bie de wringe stoan blieven om t daaier over 
de snoede te strieken en sikken en schoapen mouten even aan 
heur handen snuvveln as ze veurbie komt. Bie heur in huus is t net 
daaierntoene. Ze het vaar cavia's dij veur de gezelleghaid elk n 
kniene as hokgenoot hebben en in toene het Henderk heur n grode 
volière baauwd, woar wel twinteg knarries, perkietjes en aander vo-
gels in touholden. 

Henderk zegt wel ais zo uut maalvretenhaid: 'Annie is traauwd mit heur daaier. Ik bin der gewoon bie 
tou.' Henderk het n hok vol hounder en dij het e din ook allenneg mor veur d'aaier. Zo gaauw as t aaier-
leggen minder wordt, moakt e d'hounder aan zied en din eten hai en Annie doagenlaank houndersoep. 
t Vremde doaraan is, dat Annie dat niks verschelen kin. Hounder het ze, wonderliek genog, niks mit op. 
Woar ze wel slim wies mit is, dat binnen Mauchie, heur kadde, en Snuvvel, heur hond. Snuvvel is van n 
biezunder ras. Aiglieks is t hail gain ras, omreden in Snuvvel komen de rassen bie mekoar, zo as Hen-
derk voak zegd. 'Zo mos t ook bie de mensen wezen,' maint e. 
Tussen Snuvvel en Mauchie wil t nait aal te best bottern. Mauchie is n kadde mit n hail aigen zin. Op 
schoot zitten, zo as Annie dat geern wil, is der nait bie. Mauchie holdt haildal nait van knuvveln en aan-
hoalen. Mauchie gaait laiver heur aigen gang. Zo nou en din vangt ze n dikke moes. Dat is Annie braid 
noar t zin. Van moezen mout ze niks hebben, zolaank ze nait wit binnen en in n stopvlèzze zitten. t 
Komt ook wel veur dat Mauchie n vogeltje vangt.  Din is Annie duvels, omreden zai het medelieden mit 
dat vogeltje. Vogeltjes, doar mout Mauchie òfblieven. Dij heuren in de noatuur. 'Stoute poes,' scheldt ze 
din op Mauchie, 'wil jij die vogeltjes wel mit vree laten!' Joa, Annie prat Hollands tegen de kadde.  
Henderk laagt doar voak wat om. 'En dij moezen din?' vragt e wel ais. 
'Moezen heb je last van. Dij binnen schoadelk,' verweert Annie zuk din en van dat verschil is ze nait òf 
te proaten. Elkenaine ontgaait de logikoa van dizze redeneren. Daaier binnen toch aalmoal levende 
wezens en Ons Laimeneer het toch nait maind dat ter onderschaaid wezen mout? Mor Annie het zo 
heur aigen ideeën. Rötten, moezen, kikkers en spinnen binnen griezels. Doar mout ze niks van heb-
ben. Dij vindt ze vies. Hounder, koien en zwienen binnen veur t opeten. Doar het ze haildal gain muite 
mit. Haren ze mor aander baaisten worden mouten. Mor van heur 'laive' daaiertjes, doar mout elke-
naine òfblieven. En bie dij laive daaiertjes doar heuren ook Snuvvel en Mauchie en de vogeltjes in toe-
ne.  
Annie mout d'haile doagen goud in de goaten holden of Snuvvel en Mauchie nait mit heur baaident al-
lenneg in koamer binnen, omreden ze din votdoalek roezie moaken en der van Annie heur schiere 
huusholdentje niks overblift. Annie staait d'haile doagen as n soort VN-soldoat tussen dij baaide vech-
tersboazen. Mor soms kin ze n gevecht nait veurkomen en din het ze d'haile oavend waark om heur 
koamer weer te ontdoun van honde- en kaddehoaren, dij overaal hèn- en opstoven binnen. 
 
En nou is Snuvvel zaik worden. Hai ligt al n dag of wat in zien n mand en hai wil niks eten. Zulfs de lek-
kere dingen, dij Annie spesioal veur hom kloarmoakt, let e liggen. Iederbod as ze mor even tied het, 
boekt ze zuk om Snuvvel over zien kop te strieken en om te vuilen of zien neuze, dij dreuge en haard 
aanvuilt, al weer n beetje nat wordt. Mauchie zugt dat vranterg aan. Zai het gain belang bie over de kop 
strieken, mor aal dij aandacht dij Snuvvel krigt, staait heur ook nait aan. Mauchie is stinkend jeloers op 
Snuvvel. Mor Annie zörgt wel, dat de kadde nait in de beurte van heur zaike laiverd komen kin. Mau-
chie mout in d'schure blieven en dat staait heur haildal nait aan. Snuvvel blift mor zaik. 
'Ik zol der mor ais mit noar de daaiernarts goan,' stelt Henderk veur. 'Je mouten zo'n daaier nait onneu-
deg lieden loaten. De vijarts kin hom beter n spoitje geven.' 
'Hou gek bist doe din wel,' snaauwt Annie, 'Snuvvel ofspoiten loaten? Ik loat die nog laiver ofspoiten.' 
En ze strikt d'hond over zien hangende kop. Mor op t leste wait ze ook gain aander oplözzen, din dat ze 
mit t zaike hondje noar dokter gaait. In n olle bosschoppenmadde nemt ze hom mit. In de wachtkoamer 
mout ze n ketaaiertje wachten en ondertussen gieren de zenen heur deur d'haals. Wat zel dij dokter 
van Snuvvel zeggen? Dij zegt, dat Snuvvel d'ingewanden van streek het. Hai is zo te reken haard-
lieveg. Ze krigt n deuske piltjes en dij mout Snuvveltje innemen. Annie mout mor bekieken hou of ze dat 
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dut. t Beste kin t woarschienlek mit n beetje melk of wotter. 
t Is al duuster as Annie noa t konsult weer op huus aangaait. Snuvvel zit rusteg in de madde. Ze is al 
sikkom in huus. Wat heurt ze doar veur n geritsel in de stroeken? Lopt doar aine? Och, ze zel zuk t wel 
verbeelden. Mor din heurt ze t geluud weer. Inains springt ter wat tegen heur op en kraabt heur over de 
bainen. Van schrik en piene let ze de tazze mit Snuvvel derin valen. Dij kropt ter, zo zaik as e is, uut. En 
din is t net n weerlochtslag. Ook hai wordt grepen deur d'aanvaalder. Hai kin zuk nait ains verweren. En 
din zugt Annie dat t Mauchie is dij boven op Snuvvel zit en mit zien schaarpe noagels in hom omhaauwt. 
Annie gript de kadde in zien nekvel en schudt hom wild hin en weer. 'Wat wolst doe, rötkadde? Duurst 
wel om zo'n zaike hond aan te valen?' Ze smit Mauchie mit n grode boge in de stroeken en krigt d'aarme 
Snuvvel op d'aarm. 'Kom maar mien jong, hur,' troost ze t hondje, 'die mizzelke Mauchie krijgen wij nog 
wel. Hij heeft mijn hele broek verreten.' In huus vertelt ze t aan Henderk. 
'Dij kadde mout vot,' stelt dij vaste, 'dij is ja n gevoar. Dammee vlocht e ook nog vremde mensen en kin-
der aan. Dat kin nait hur.' 
Mor doar wil Annie niks van heuren. Heur Mauchie blift bie heur. Ze zel wel oppazen, dat e nait weer 
zo'n schrolle krigt. 
As Mauchie soavends weer opdokt, staait zien schuddeltje melk al kloar. Doarnoa sprekt Annie de 
kadde bestravvend tou: 'Zul je dat nooit weer doen?' Mauchie kikt heur guteg aan en knippert mit d'ogen 
tegen heur. 
'Hai het t goud begrepen,' maint Annie. Henderk hoalt de scholders op. Je mouten Annie nou ainmoal 
nait aan heur daaier komen. 
 
Henri Wierth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over n bol 
 
Elkse bol het op zien kop noast d'oren, 
aan baaide ziedkanten n grote hoorn. 
Doch krigst ain ding nait van hom doan,  
om doarmit aan t toetern te goan. 
Nait omdat men doarop nait toetern kin, 
mor hai krigt aingoal dij dingen zien bek nait in. 
 
Johan Koning 
(Noar n veurbeeld van de Duutse komiek en 

filmakteur Heinz Ehrhard.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Kiek gunt komt de stoomboot 
 

Kiek gunt komt de stoomboot 
uut Spaanje weer aan 
Hai brengt ons Sunt Nikloas 
ik zug hom aal stoan 
Hou huppelt zien peerdje 
t dek op en del 
hou wappern de vlagen 
zo schaif en zo schel 
 
Zien vìnt staait te lagen 
en ropt ons aal tou 
n Zuit kind krigt slikgoud 
n Hantam de rou 
Och laive Sunt Nikloas 
kom ook ais bie mie 
en rie din nait stiltjes 
ons huuske veurbie 
 
Johan Koning 
Omtoalen van Zie ginds komt de stoomboot 

(Orig. tekst: Jan Schenkman) 
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t Peerd van Sunnerkloas is wit 
 
t Peerd van Sunnerkloas is wit 
t Peerd is wit, t peerd is wit 
t Peerd van Sunnerkloas is wit 
hailendaal wit 
 
Dat t peerd n schimmel is 
doaran, doar is niks mis 
t Peerd van Sunnerkloas is wit 
hailendaal wit 
 
t Peerd van Sunnerkloas is laif 
t Peerd is laif, t peerd is laif 
t Peerd van Sunnerkloas is laif 
hailendaal laif 
 
Hai brengt dij goie Sunt 
noar t huus van ieder kind 
t Peerd van Sunnerkloas is laif 
hailendaal laif 
 
t Peerd van Sunnerkloas is staark 
t Peerd is staark, t peerd is staark 
t Peerd van Sunnerkloas is staark  
hailendaal staark 
 
Kwam guster aan mit boot 
springt nou aal over sloot 
t Peerd van Sunnerkloas is staark 
hailendaal staark 
 
Johan Koning 
(Wieze: Peerd van Ome Loek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lood is ons brood 

Ik begun mit1  

tegenzin n tegenzinniznɘgɘɟ n niznɘgɘɟ ɟim nuged kI 2. n Tegenzin is n tegenligger (of spoukrieder) op 
de vrije regelvalstroat de A13, op n gevoarleke vrijdag. Schuld was n hoerejong aan bovenkaant van n 
loodzetsel mit n snoet-op-snoet aanvoaren en n letterpraksel in de regel. Pastei3! Dat haitte zo in druk-
kerij in de veurege aiw . Dat leerde jonge drukker Henderk dou ook. Slim drokke bedrieveghaid mor ge-
lukkeg huifde gainent noar t Typogroafisch Gasthuus aan Petrus Campersingel in Stad al scheelde dat 
mor n augustijn4. Der was wel n wegòfzetten op linker rieboan van de smoutòfdailen5. 'Denkelk nait goud 
opkooid6, der staait ons niks aans te doun as distribueren,' schraiwden d'olle letterzetters mismoudeg. 
Mit tegenzin begunden zai kribbeg mit n kromme wiesvinger en n licht uut t lood hangende middenvinger 
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de biemekander veegde letters weer in de letterkaastvakjes te stoppen. Distributie was belaangriek omre-
den 'lood is ons brood', zo as de ollen zeden. Letters, interlinies, accoloades, ligaturen, spoatiewit, reglet 
en…  'Oh, dizze letter is ain mit n schreef, hou is dij nou tusken de Gill7 (schreefloos) terechtkomen?” Of 
gerezen wit; n spoatie is op letterheugte hangen bleven en zodound mitdrukt. 'Nait goud dresseerd8 mien-
jong,' mainde veurman. De inktboudel lekde nog wieder as t om n meziekzetsel gong dij mit de Mascotte 
van olle typogroafen (stukjes vloetjespepier) opvuld was. Zai kregen der din ook vlug tebak van en gon-
gen laiver aan loop mit de Koppermoandagprent9. Jonggezellen as Henderk mozzen rötzooi mor opred-
dern mit woorden as ‘doar kin je van leren’. En jongelu haren t ook votdoalek in de goaten. In onbewoakte 
ogenblikken zörgden zai veur stiekeme òfvoer noar de loodsmelterij … Zai haren leerd van bekinde filo-
soof Slopenvouwer dij zee: 'Ik zeg t mit tegenzin, mor as t aigenst kin … verdoezel stempelkuzzen din on-
der inktlap as aander lu indommeln.'  

Aal zukswat overkwam loodzetters in de viefteger joaren ook bie Leekster Courant, Winschoter Courant, t 
Nijsblad v/h Noorden. Wel Gezinsbode in handen kreeg, haar inktzwaarde vingers. Doar haar Henderk 
(Hendrik Nicolaas) Werkman veur de oorlog ook al last van as hai aan de Lage der A zien ‘druksels’ veur 
De Ploeg muik.  

In t joar van nou is t apmoal aans. Veurberaaiden veur drukpaarzen gaait nait meer mit lood. Is nait meer 
van dizze tied, kwakt elk in KAPITOALEN n aander noa. Lood staait nou veur dood, t is vergif. De drukke-
rij is t begun van kommunikoatsie, mor mit wat gaait t doags t mainst mis? Mit kommunikoatsie! Dat is hail 
aans worden. Lu drukken en wrieven op ‘mebieltjes’ en kloar is t ‘lichtdrukmaal’ (zee Guido Gezelle). Vui-
len lu zuch ainzoam as zai nait 24 klokuren kontakt hebben? Noar dunken van n aander bekinde Duutse 
filosoof mit sikkom dezulfde noam (as in eerste alineoa) is t zo: 'Daβ du selbst bist, wenn du allein bist …', 
en zo wieder, vrij omtoald is t: 'Dat joe jezulf binnen as joe allain binnen; wel nait van ainzoamhaid holdt, 
holdt ook nait van vrijhaid. Pas as je allain binnen, bin je vrij!' 

ICT’ers Iesbrand, Carla en Thijs zellen wel oplaaid wezen in de leegte bie Zernikon Valley. Mor k snap 
niks van wat ‘Top Dutch’ achter t schaarm uutspoukt as k derveur zit te tikken op mien leesplankje. k Bin 
nog opgruid mit ‘druksels’, ploatjes van Jetses over Gijs, Jet en Teun. Mor as k mien PC uutzet, vuil k mie 
nait ainzoam, wel vrij! k Vuil niks veur treitervloggers of volgers. Henderk Werkman haar ook volger … tou 
Bakkeveen aan tou. Wie waiten hou dat òflopen is. Dat was gain nepnijs. Proat mie nait van volgers, k bin 
toch nait hailendal betwitterd! 

Gerhard P.J. Jansema 

t Eerste dail is meschain te technisch veur nait-loodzetters. Doarom leek t mie verstandeg om der n ver-
kloarende woordenliest bie te levern (zai onder). 

Gerhard P.J. Jansema 

t Eerste dail is meschain te technisch veur nait-loodzetters. Daarom leek het mij verstandig om n ver-
kloarende versie bij te leveren. (Zie onder). 

1 As n restregel aan de bovenkaant van n pagina eindegt, geldt de typogroafische oetdrukken hoerejong. 
Zol dit verhoal in n boukje opnomen worden, den mout t zo òfdrokt worden. 

2 Hier botsen twij regels, vandoar n tegenzin. Dit is mien aigen fantasie. Ik krieg op mien PC nait persies 
aal letters omkeerd. Iets veur n expert mit moderne apparatuur.  

3 Pastei: As n loden pagina op de grond vuil. 

4 Typogroafische moat 

5 Smoutòfdailen = de loodzetterij 

6 Opkooien: loden pagina’s werren mit vlaigertaauw of mit baand-iezer vastzet 

7 Gill is n letter oet n schreefloze letterfemilie 

8 Dresseren: noa d'opmaak wer t zetsel mit n plankje en n holten hoamer bewaarkt om ‘gerezen wit’ tegen 
te goan, aans zol t mitdrokt worden kinnen. 

9 Koppermoandag is de moandag noa Drijkeunegen. Gildegebruuk. 
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Dij ploats 

doar boven, op t leutje sloapkoamertje 
van mien opa en oma 
in Winschoot, 
dat is t stee 
woar ik noartou goa 
sikkom elke oavend 
nou dat t winterdag is 
en zo kold. 
 
Ik raais deur de tied 
wel viefteg joar terug. 
Den doek ik doar 
daip onder t bèrregoud. 
Mien pyjamaatje is nog waarm, 
omdat oma hom op kaggel legd haar. 
De ol bouken van mien oom 
stoan op t plaankje boven t bèrre: 
Over Winnetou en Old Shatterhand. 
Onbekenden veur mie, 
moar zai heurden doar thoes,  
in dat hoeske. 
 
Even bin ik doar weer 
ook op dizze dag. 
Ik heur n tree van trap kroaken. 
Mien laive oma kikt of ik al sloap. 
Ik dou as of.  
Hail veurzichteg legt ze heur haand op mien hoar, 
dan gaait ze weer zachtjes noar beneden. Tree kroakt nog n moal. 
 
Der bestaait gain mooier ploatsje, 
as doar. 
Is t moar n herinnern, n gedachte? 
Leuf mie, 
Hierzo, in t duuster  
is dij toch echt woar!  
 
 
Martha Hoffenkamp 


