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t Kin roar lopen 
 

Wie waren doudestieds van Stad noar Vlissingen verhoesd, omreden ons pabbe was kaptaain op n 

schip. 

Twij doagen veur oorlog oetbrak, was hai mit zien schip noar Engeland voaren en wie hebben hom noeit 

weer zain. Staarker nog: hai ligt begroaven op t erekerkhof Mill Hill in Londen. 

Vanwege Duutse bombardementen binnen wie noar Den Hoag vlucht, noar n zuster van ons pa. 

Wie gingen doar noar schoul en kregen vrundjes en kammeroadskes. 

Mien zuske haar 2 zuskes as kammeroadskes, dij voak bie ons in hoes 

kwamen. 

Noa ain joar binnen wie noar Delfsiel verhoesd, noar d'ollu van ons moe-

ke. Doar kregen wie vannijs nije vrunden en gingen doar vanzulf ook weer 

noar schoul tou. Tegenover ons woonde n femilie Ottens, woarvan de 

jongste dochter, Anna, ook bie ons op schoul zat. Wie speulden ook mit 

heur. 

Noa d'oorlog gingen wie weerom noar Den Hoag en doar zagen wie de twij kammeroadskes van mien 

zuske ook weer. 

Ikzulf bin doarna beroepsmarinier worden en bin noa mien oplaaiden veur twij joar noar Curaçao stuurd. 

Doar kwam ik n neef van dij twij kammeroadskes van mien zuske tegen. 

Toun ik weer thoes kwam, waren dij twij zuskes der nog en mit ain der van, Saartje, bin ik in tussentied 

al weer 66 joar traauwd. 

Onder mien schoonolders woonde de femilie Diekstroa en dij haren n zeun dij gain Diekstroa haitte, mor 

wel n (echte) zeun van Diekstroa was, hai haitte noar zien moeke. Hai is traauwd mit t zuske van mien 

vraauw en is dus zogezegd mien zwoager. Diekstroa zulf kwam oet n Daam en was, noadat zien eerste 

vraauw overleden was, noar Den Hoag verhoesd. Over kinder heurden je hom noeit. Mien zwoager wos 

wel dat hai n haalfzuster haar dij in Stad woonde. 

t Laip tegen Pinkster en de femilies besloten op vesiede noar t noorden te goan. De Diekstroa's noar 

Stad en wie noar Delfsiel. Der wer òfsproken dat de Diekstroa's de twijde Pinksterdag ook noar Delfsiel 

kwamen en dat wie doarnoa weer mit mekoar terug gingen noar Den Hoag. 

t Was aarg waarm in hoes en Diekstroa en ik gingen noar boeten om wat vrizze locht te happen. Veur t 

hoes bie de familie Ottens ston der n zuster van Anna. Zai draaide zich om en zee: 'Mien god, pabbe, 

wat doun joe hier?' 

Ik bin mor even deurlopen, in tied dat Diekstroa met zien schoondochter ston te proaten. 

Anna Ottens, mien kammeroadske en buurwichtje woar k mit op schoul zeten en mit speuld haar, is dus 

de schoonzuster van mien zwoager. 

 

Heiko Dantuma 

 

 

 

 

Votlopen 
 

Ze kikt ien dikke, roodomraande ogen ien spaigel van douche. Vernijs kommen der wotterlanders.  

Zo mor votbleven. Hai komt nait meer thoes. Nachten het ze no al wakker legen.  

Hou dit volholden. En wieder, zunder hom. 

Ze huvert op sloapkoamer, slagt dekbèr aan zied en kropt ter aan haals tou onder. Kold, gain waarm 

zaacht lief tegen heur blode vel. Nait meer zachtjes deur zien hoar kroelen. Allinneg.  

'Kiek op internet', zee buurvraauw. 'Zuik die n nije.'  

Gain denken aan. Toch mos ze eefkes kieken. 'Lief en aanhankelijk' was ain. En hoeselk. Nee. 

Gain koater weer. 

 

Jan de Jong 
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Even op (Pieter)pad (5) 
 

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. 

 

30 juli     Hoch Elten – Millingen    12 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zel n echt tropische dag worden: meer as 30 groaden! Wandeln begunt bovenop de Elterbaarg in de 

bozzen. t Gaait richten Rijndal. Dat betaikent dat dommee de bozzen opholden, om de Rijn ligt ja tuz-

zen dieken en bozzen binnen doar nait. Boetendes zai ik vanòf Belvedere, n oetkiekpunt boven op de 

baarg, de rivier deur n vlak en koal landschop stromen. Ainmoal beneden is t inderdoad in ainen òflopen 

mit de bozzen: t dal is open en tot aan Millingen zel k onder n verzengend haite zunne lopen mouten. 

Over de rivierdiek gaait dizze etappe. Der is waaineg te zain, zol je dinken. Mor dat is nait woar. Op n 

rivier is aaltied veul verkeer, van lutje speedbootjes tot aan volgeloaden Rijnoaken en luxueuze cruise-

schepen. En doarnoar kieken verveelt nooit.  

 

Diek staait vol mit de mooiste bloumen. Noast de sangen vogelwikke, de witte laandjebloumen en de 

gele rolkloaver zai ik n cycloamrooie wikke, woarvan ik de noam nait wait, de blaiksangen sokkeraai en 

rooie kloaver. Ook is der de röze akkerpispot, t geel boerenwormkruud, doezendblad en netuurlek de 

brannekkel. Der binnen vanzulfs ook planten as de smale weegbree, knoopkes en de botterbloume. t Is 

staarvenswoar n lust veur t oog en ik realiseer mie dat dit t veurdail van lopen is. As je op fietse binnen, 

zai je bloumkes rap veurbieschaiten, mit auto zai je ze hailendal nait. Boetendes kin ik nó zo of en tou n 

bloumennoam opzuiken in mien lutje gidsje. Om ik kin dij bloumennoamen ja ook nait aalmoal oet de 

kop! 

 

As ik de Rijn zai, mout ik teroggedinken aan ons Moezelvekansie van joaren leden. t Moezelgebied is 

hail òfwizzelnd. Der liggen hail lutje dörpkes, mor ook veul grotere ploatsen. Je kinnen heerlek rusteg 

aan d'oevers langes wandeln, mor je kinnen der ook veur kaizen n flinke baargwandeln te moaken. Dij 

kin je op de campingploatse begunnen, om t dal is smaal. Wonderliek vin ik altied dat je, as je op de 

hoogvlakte aankommen binnen, nait meer zain kinnen dat je op n baarge lopen. t Laand is din vlak en 

der wordt gewoon waarkt op d'akkers. Pas as je weer dele mouten noar t dal, bliekt dat je joe op n baar-

ge bevinden. Ik kin mie veurstellen dat lu vrouger, dou minsen nog nait raaizen deden, hail nait wozzen 

dat ze op n baarge wonen deden.  

 

Wandeln in de brandende zunne is muideg. Aan t inde van d'etappe bin ik kruuslam. Terwiel dat k der 

toch mor 12 kilometer opzitten heb. Mor elke kilometer telt mit zo'n tropische hette wel dubbel! Hier aan 

de oever van de Rijn holdt mien oaventuur op. De volgende stokken Pieterpad zel k, net as de veurege 

stokken, weer soam lopen mit mien vraauw. Allenneg lopen kin hail mooi wezen: je binnen òfhankelk 

van gainaine, hebben alle tied van de wereld om te bekieken wat je schier vinden en je kinnen joen ai-

gen tempo bepoalen. Mor ik vin soam lopen toch ook hail mooi. Allenneg is ja echt mor allenneg. 

 

Jan Nomden 
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Grunneger schrieverij: Geuchien Zijlma 
 

“IJn in dijp,” Heere God, jongens, zit ijn ien dijp!’ rijp he; “n ledder! ‘n schienvat! ‘n touw! tou 

gauw! gauw!” Ien ijn koerier was ‘e deur verheerdhaid oet zien sloppen en roamde dou tegen ‘n 

stoapel potten en pannen ien ‘t veurhoes, dat diggels hom achternoa vlogen. Of Benars al rijp: 

“hei bliksem, Tebeis! mien potten! wacht den dat ‘k schienvat op heb!” ‘t hulp niks, Tebeis was 

nou nijt meer ien bedoaren te kriegen. Annern hom achternoa, deur broken potten en  

pandiggels hen, noar boeten. 

‘t Dijp is er hijl dicht bie. Veur dat lesten doarom nog boeten deur wazzen, heurden ze al weer ‘n 

plomp. 

“Dat ‘s er al twei,” zee Kouert, dei mit Wilm achteraan kwam. 

En joa, ‘t was zoo. Tebeis, dei ien zien verheerdhaid moar toulopen was, zunder dat hij wat  

onnerschaiden kon, was er ook al ien smakt en belkte nou nog veul harder as dei anner. 

 

Dit is n stokje uut t verhoal ‘n Oavend op Dijpswal van de schriever Geuchien Zijlma. Zijlma was in 

1842 geboren in Vliedörp bie Zuurdiek, n streek en n veurmoaleg wierdedörp ongeveer 200 meter ten 

noorden van Houwerziel, woar e boer was in de Westpolder. Deur zulfstudie en n veulziedege be-

langstellen kreeg e n belangrieke ploats in t kerkelke en moatschoppelke leven. Hai wer as vertegen-

woordeger van de Liberoale Unie lid van de Gemainteroad, de Pervinzioale Stoaten en ook van d-

Eerste en Twijde Koamer. n Belangriek man dus! Toch komt e in zien Grunneger schrieverij over as n 

waarmvuilende man met n grode belangstellen en laifde veur de toal en de historie van Grunnen. 

In 1891 verscheen zien bundel Ommelander schetsen, woarvan de schets Oavend op Dijpswal wel 

de bekendste is. Ook stonden in dij schetsen historische artikels over o.a. t monsterproces tegen Ru-

dolph de Mepse, n Grunneger jonker, dij heer was van t Foan en loater ook drost van Westerwolde. 

Hai is veuraal bekend worden vanwege de aanklachten wegens sodomie tegen n grode groep manlu. 

Ook bekend van Zijlma is zien verhoal Ons dörpke uut 1885, dat in 1966 verschenen is in Zuurdiek, 

mien dörpke, van J.S. van Weerden. 

Om en noabie 1885 was ook al van zien haand Ons dörpke, herinneringen oet mien jongenstied. Ver-

schenen. 

Nou nog even n stokje; der liggen dus al twij man in t wotter. 

 

Benars was onnertied ook kloarroakt en kwam nou zuls mit ‘n schienvat en ‘n touw, zien maid mit ‘n ledder d’r aansjouwen. 

“O!  doe lieber Hergott und alle hailigen staait mie bie!” reerde d’r ijn ien ‘t wotter. 

“Hans Koopman zien neie hoozeveling!” rijpen ze op wal. 

“Joa, dei is ‘t!” 

“Dat stumper poepke!” zee Wilm. 

‘t Was zòò komen: Hans Koopman har veur ‘n dag of wat ‘n ander paklooper, ‘n spiksplinterneie hoozeveling oet Munster-

land kregen. Hij was deur zien petroon om bosschop stuurd noa ‘n schipper, dei op dijpswal woonde, en doar deur duuster-

haid van buning afstapt en in ‘t dijp valen 

Moar ‘t vol nog al mit, dou ze er bie kwammen. Gevoar was er nijt bie, dat zag Wil vort wel, dou ledder d’r ien zet worde. Ze 

stonnen er moar riekelk aan ‘t lieftou ien, meer braggel as woater. Dou hij doarom zag, dat Tebeis zien kamroad oet zied 

drong en ‘t eerst bie ledder opklausterde, rijp hij:”Ho Tebeis! Dat komt nijt te pas. Veling is er eerst inkomen, mout er ook 

eerst weer oet.” 

En mitijn gaf hij ledder ‘n bons, dat Tebeis, dei er aners al wel halfweg bie op was, d’r weer kop over hals ientumelde. 

 

En zo gaait t nog haile zet deur. Gain hoogdroavende literoatuur, mor wel Grunneger schrieverij van 

zo’n dikke honderd joar leden. 

Zijlma is in 1922 uut tied kommen. 

 

Henri Wierth  
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Dinah Washington 
 

t Wur mie zo breekboar onder t vel 

dou zai mie in t oor fluustern dee. 

 

t Was duuster om ons tou, heur lippen zo noakend 

as noakend mor wezen kin 

veur leste moal: 

 

I’ll remember April 

and I’ll remember You. 

 

Moust Clifford Brown heuren, zee zai 

mit Clark Terry en Maynard Ferguson 

as zai mit Dinah Washington  

dien kop en kont oet mekoar speulen, 

zummer 1954 in Los Angeles as of t vandoage was. 

 

Max Roach geft mit zien klappen op drums 

aan dat der niks meer aan te doun is: 

 

wie binnen west. 

 

k Zol nait waiten wat laifde is, 

Aal wat der over te zeggen 

vaalt: waarmte van aaske, herinnern 

aan smokken dij nooit meer 

stee vonden op ons lief. 

 

I’ll remember April 

and I’ll remember You. 

 

Rieks Holtkamp 

 

 

 

 

Moan 
 

Volle moan, k zai die stoan, 

nait zo wied van mie vandoan, 

zo groot in t open roam 

roak k boeten oam: 

k zai mie zulf nait stoan 

zo wied van die, nog wieder vot as moan. 

 

Rieks Holtkamp 
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Wereldgedichtendag 
 

Nu es die edele tijt gheboren 

die ons bloemen sal brenghen int lant 

 

Veur t eerst dit joar zet k stoulen boeten, 

schrief dizze regels aan toavel in toene. 

 

Doeven binnen hail dag al hinneweer 

boven op mekoar, sloagen vleugels oet. 

Zai hebben hoast as of t nije veujoar 

zo mor weer òflopen kin. Klinkt applaus op 

van kinder op schoule: k heur gelag en meziek. 

k Vuil zun in t lief.  

 

Als ons onsteet die merte 

Verquicken alle dinghe 

 

Bomen veur t hoes moaken zok op veur blui en blad, 

nait allinneg schier mor van levensbelang 

veur ons, lees k in kraante: k bin bliede 

veur mien longen mit aal voeleghaid 

dij zai tou locht oet trekken. 

 

t Is Wereldgedichtendag vandoage 

en mörn Wereldwotterdag. 

Kin der ok nog wel bie, as of schiere bomen 

dij mien longen schoon holden aal nait genogt is. 

 

 

(verwiezings noar: Hadewijch, Strofisch Gedichten, XII en VI) 

 

 

Rieks Holtkamp 

 

 

 

 

 

Oldambtmeer vattien joar! 
 

Net as Engel was ik dou gramnieteg, dat ze baauwlaand onder wotter zetten wollen. Hou kriegen ze t in 

de kop? 

Engel en zien moaten protesteerden bie d'ingang en dailden pamfletten oet! 

Oet gramnieteghaid schreef ik: 'Guster n schiere dag had. Hou …? Bie d'opening van Blaauwe Stad. Oh, 

dat! t Was aal modderman!' 

Wiebe van 'Noord' was d'ainegste op stevels.  

d'Keunegin heurde ik zeggen: 'Ik hoop, dat dit de laatste keer is, dat ik land onder water moet zetten!' 

Net zo, docht ik. Blied, dat zai net zo docht. t Meer is mooi, mor t groan nog 'meer'! 

 

Klaas van Zonneveld 
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Malieveld 
 

Minister van Onderwies, luuster. 

Juf het gain tied om som drijmoal oet te leggen. 

Juf het gain tied om n Grunneger opstel te lezen. 

Juf het gain tied om noar n laank verhoal van n kiend te luustern.  

Juf het gain tied om zulf wat op te bedenken of doarveur inspiroatsie op te doun. 

Juf het gain tied om heurzulf te wezen. 

Minister, let op, luuster noar 40.000 juffraauwen hier op t Malieveld! 
 

Corrie Lenstra 

(Schreven bie de waarkwinkel SKV schrieven op de Dag van de Grunneger Toal 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Traain ree nait 
 

Jantje en Pait zitten ien traain. Traain zel vertrekken om tien over vaaier. Nou is t zes minuten over 

vaaier, zeuven over, aacht, negen, tien over! Mor traain gaait nait vot. Jantje: ‘Nou, hai blift doar ja mor 

stoan.’ 

Pait: ‘Eefkes geduld, Jantje, machinist komt der vot wel aan.’ 

Jantje: ’t Is nou al dattien over!’ 

Pait: ‘Hol die nou stil, bus wacht wel op ons, omreden chauffeur het opdracht van zien boas om op 

traain te wachten.’ 

Jantje: ‘Dat zegst doe! t Is ien tied twinneg over!’ 

Pait: ‘Kiek, doar komt machinist al aan runnen!’ 
 

Annie Mekel   

(Schreven bie de waarkwinkel SKV schrieven op de Dag van de Grunneger Toal 2019) 

 

 

Poëzieles 
 

   ‘Wèl van joe kin t volgende gedicht van Driek van Wissen veurlezen? t Hait Middel

   baar Onderwijs en gaait over t nuverste wichtje van klas – mor dat binnen joe vanzulf 

   apmoal.’ 

   Leroares kikt klas ien t rond. ‘Emma, zols doe t veurdroagen willen?’ vragt ze.  

   Emma nikt. 

‘Vienden joe t gedicht bie Emma pazen, vraauw leroares?’ vragt n aander wichtje, n luk beetje franterg. 

‘Joa aal, mor joe zain der apmoal stroalend oet.’ antwoordt heur leroares. 

t Tienerwichtje prommelt: ‘Woarom mos ik din krekt Vasalis’ De Idioot in het Bad veurlezen?’ 

 

Ingeborg Nienhuis 
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k Dochde dat bist doe 
 

Kiek ik tou mien koamertje uut 

in braandwondensintrom 

van Mertini Zaikenhuus 

zai ik onder d’flaauwe zunne 

aine lopen dat ik beter kieken goa. 

 

Gustermiddag beldest mie laank op 

dast komen wolst mit lutje jong - 

mien nij telefoontje wui der waarm van. 

Zol kind nait aan verminkde ledemoaten - 

gezichten blootsteld worden? 

 

Kiek ik tou mien koamertje uut 

in braandwondensintrom 

van Mertini Zaikenhuus - 

gain grap - 

t is ain april. 

 

Mien verbraande rechtervoude  

rust hoog op stoule - 

nij mobieltje kreeg zo’n schrik - 

kin niks meer begunnen. 

Nou heur en vuil ik elke stilte. 

 

k Dochde vervaast dast doe t wast. 

 

 

Woordjes leren 

 

Tegen drij uur 

wil ze bie mie komen 

en leren Grunneger woordjes 

den is t nog licht 

huiven gerdienen nait dicht 

 

k nuim snoetje, stoetje, 

puutje, tuutje, poedeltje, knoedeltje 

most t vot 

nait te stoer moaken 

dat oardeghaid votgaait 

 

kin ik 

n rooie strebe doun 

deur mien schiere woordjes 

heur open 

laif veurkomen 

 

 

Henk Puister 
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Lauwersmeer 
 

Deur n lome vree 

zun waarm en kleuren helder, 

enkeld fiets beweegt. 

Ien en boeten mie is t stil. 

 

Dou zaailde n scheepke 

bie mie binnen 

en alles begon 

te schoeven. 

 

Wotter laip laangs laand, 

raait begon te wuiven. 

Broen zaail schoof deur t gruin, 

nij laand gaf olle stroom n smok. 

 

En op waal dij baaident verbiendt 

verschoven ien mie beeld en tied. 

Licht begon te lopen, 

zummer was vannijs weer kommen. 

 

 

Nelleke van Vliet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veur aiweg jong 
 

t was duuster 

mor der braandde licht 

aan overkaant van stroat 

 

as n magneet 

wol ik der hèn 

mor t was ja aal zo loat 

 

ik was aal laang  

n olle vraauw 

en zukswat dut men nait 

 

mor ik wol  

toch wel aibels geern 

wat laifs veur mien verdrait 

 

ik bin ja nog 

zo jong van haart 

en nog vol levenslust 

 

ik krieg ja nog 

n rooie kop 

as jongeman mie kust 

 

k heb lezen 

in n hail dik bouk 

en k spraaid mien aarms wied 

 

ik blief  

veur aiweg t leutje wicht 

veur God bestaait gain tied 

 

 

Aukje Tillema   
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Op n oavend,  

 
n poar joar leden, bèlde n vraauw 

noar programmoa Haitied Wat Aans van 

Radio Noord. Elkenain dij din bellen maag. 

Heur ais, zee dij vraauw, k wil wat  

rechtzetten, wat ter vanmörn zègd 

is ien joen programmoa. Doar zee ain van joen 

minsen dat Blaauwe Dörp blaauwe pannen haar. 

Dat Blaauwe Dörp nuimd is noar dij blaauwe pannen. 

Mor dou zee weer ain vanmörn. 

dat zai doar vrouger allernoarst zopen hemmen. 

Dat om dij reden noam van Blaauwe Dörp 

kregen het. Mor k zèg die, t is nuimd noar dij 

blaauwe pannen! 

 

n Zetje loader ien Haitied Wat Aans 

kwam n aner kerel aan beurt. Hai haar 

van negentienvievendatteg òf ien Blaauwe Dörp 

nooit op n hoes ain blaauwe paan liggen zain. 

En votdoalek bèlde der weer n kerel 

en zee dat hai vievensesteg joar was. En nee, 

nooit haar hai doar ain blaauwe paan op n dak  

liggen zain … 

 

Hai doch, zee mien oomke dij bie ons was en 

ook noar programmoa lusterde, zai proaten nkanner 

aalgedureg tegen. Dat Blaauwe Dörp? Dat Blaauwe Dörp! 

Zai binnen doch nait kleurenblind 

worren van aal dij draank? 

 

Eldert Ameling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraauwlu 
 

k Zai hom doar nog zitten. 

Dij dikkop mit zien grieze hoar. 

Ien korde boksem en bloot bovenlief. 

Hou hai keek noar zien beeldjes op kaast. 

Vogels mit kromme gele snoavels. 

 

En raip: Wais nog n vraauw veur mie, 

Ammeling? 

 

k Dochde, wat zol dat wiefke hier 

overaal blied mit weden, 

mit dizze keuneg ien zien riek. 

Zien parredies, dij bunders laand, t bedrief. 

 

Mor k zee, dat k t zo nait waiten zol 

wel k hom aansmeren mos. 

En hai raip: Dien zuster din, 

dien moeke, n noaberske, n nicht! 

 

Ain dij bie die op schoul zeten het, 

n hekje perfekje, n haaibaai, n slons, 

n beloa, n wicht dij doe kins van kantoor. 

 

Oetstrekt lait hai hom deelvalen op grond, 

aarms oetnkanner en raip: 

Loat dij vraauw no mor kommen! 

 

Eldert Ameling 
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Humanitaria van Inhaimers en Uuthaimers 
 

 Fierljeppen. t Was Sybrand dij der over begon op    

 koustaal bie ons baaider kammeroadje Bintje.  

 Vraize Sybrand uut Workum was n zetje op vezide bie    

 zien oom Djoerd en taande Iekje in t loug. Dij wazzen 

 inhaimers van Vraislaand heer. De ollu van Sybrand  

 wazzen uuthaimers. Dij wazzen van t Grunnegerlaand 

 noar it Heitelân òfraaisd. Deur migroatsie kwammen  

 wie zodound aan t woord fierljeppen.   

 'Fierljeppen?' Bintje en ik konden hom mor min  

 ‘begriepe’ zeden wie tegen hom.  

'Ek syl t jimme wol lere,' zee Sybrand en wie luipen as n toom gaanzen t gruine laand in. Bie spoor-

sloot wer t dudelk, wie mozzen over t wotter.  

'Hou den?' vruigen wie hom, 'sloot is ja veuls te braid, doar is n polsstok veur neudeg.' 

'Die ligt hier, sie,' zee Sybrand en wees op n laange stok in t hoge gras.  

'Hoe moet dat?' vruig Bintje in de toal van t Westerketaaier, 'da's e vlaggestok jong, der is gien doek 

met pompeblêden bij. En wèl het e stok doar hènlijt?' 

Noar zeggen van Sybrand was Bintje nait geboren mor deur zien pa as pootgoud bruukt. Loater haar 

zien moeke hom aan t loof uut de grond trokken bie t eerappelkraben. 'Och, kiek,' haar zai zegt, 'hier 

is ons lutje Binnert, ja.' Dat was nog aal te zain aan zien hoardracht, n aigenhaimer en doarom nuim-

den wie hom Bintje.  

'Hest doe dat zeid, smirrege Vraize?' ruip Bintje. 'Woar stijt dat? Bist nog te dom om loos te wezen.' 

'Ha haa … it syl myn soarch wêze,' laachde Sybrand. 'Kom.' Hai draaide de stok om en sprong noar 

d’overkaant. 'Sa giet dat mei n polsstok, no jimme beide,' zee e.  

'Woar hest dat leerd?' vruig k. Mits kwam ook Bintje roem over de sloot. Ik docht: Ik mot nait wieder 

springen as polsstok laank is, aans kom k op de rails.  

Bintje zag mien twievels. “Magst niet in e plompe bêden,' pebaaierde hai n link noar de Vraize vlaag. 

Sybrand kniesde dou ik mor zuneg mit d'hakken op t dreuge tusken rebaarberstengels belaandde. t 

Was in n gruintetoentje dij laangs de spoordiek lag. 'As toentjeman dat zien haar, kreegst klappen,' 

kraaide Bintje, 'Zo', en hai sluig mie mit n praai om d’oren.  

'No,' zee Sybrand, 'sa is omke Djoerd net, hy is humaan.' 

'Omke Djoerd, houzo?' ruipen wie, en: 'Wat is dat, “humaan”?' 

'Dit is omke Djoerd sien tuuntsje … n bietsje respect, no.' 

Gekjoagen bie spoorlien en … doar kwam traain aan. Sybrand zwaaide noar de machinist en zee:  'Ek 

wil later ok bestuurder wurde yer.'  

'Bestuurder van n trekker, zeker,' vruig k ploagerg.  

'No, fan de pervinsje,' zee Sybrand en hai sprong weerom over de spoorsloot. Bintje net zo, mor ik … 

tou ondergoud nat en n kikkerdikkop in de klomp. Kwoajonges haren lol.  

'Moest es kieken, wat e lul,' ruip Bintje, 'maagst zeker t liefst met wotter kwingeln.' 

'Joa,' zee k en kwakde n flottje eendekreus in zien nek.  

'Sa, en no eier siekjen,' zee Sybrand. 

 

Bintje zai k nog wel ais. ‘Fierljepper’ Sybrand was mie aal ontschoten.  

n Zetje leden meldde t NPO-dagnijs dat Hoagse pertijlu kwakkerij haren over Humanitaria Ter Oapel. 

In dij migranten-automatiek mit ‘keuzesnacks Inhaimers en Uuthaimers’ verslikde zoch n VVD-

stoatssiktoares, hai mos doarom vot. Was zeker te dom om loos te wezen …   

n CDA-er was der ook zat van en haar touglieks n bosschop. Hai verluit noa 17 joar de Hoagse pole-

tiek om bestuurder in Vraislaand te worden. Ik veerde op; van uuthaimer weer inhaimer? Zol dat 

Sybr…? Wel wait, as t dezufde is van dou, din wait hai dat Respect begunde op t achterdail van n 

boerenploats. ln- en uuthaimers mouten mit zulfspot over sloten hen om mekander te ‘begriepe’. Sy-

brand? Dij was te loos om dom te wezen.  

 

Gerhard P.J. Jansema 
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Kinderogen 
 

Blik zunder oordail 

Zunder waiten van goud of kwoad 

Loat t mor wezen zo as t is 

Loat t mor goan zo as t gijt 

 

Blik van verwondern 

Dij t kind deur  

Zien leven leidt 

 

Veur hum ligt zien leven 

In de kansen van t mement 

 

t Is woarachteg of 

t Kind zien aigen wezen kent. 

 

Bert Weggemans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tunnelsyndroom 
 

Aan weerskanten 

n Donkere mure, 

In t midden allenneg 

Mor n voalwidde streep 

 

t Inne nog nait in zicht, 

Bloots wat moagere lichies 

In t dak dij mie geleuven loaten 

Dat k nog nait verloren bin 

 

In mien kop zingt Herman 

Over de dwaze moeders op het plein 

Wier kinderen verdwenen zijn, 

 

Dij zachies zingen 

 

Dat der aan t inne van de tunnel 

Weer licht wezen mag 

 

O Heer, loat mie ain 

Van dij mouders wezen 

Op dizze donkere dag. 

 

Bert Weggemans 

 

Bok en vos 
(noar n Griekse foabel) 

 

Dou bok, dij bovenop baarg woonde, midden ien zummer vrezelk dörst kreeg omreden der was gain 

wotter meer op baarg, ging hai op zuik noar stee doar nog aal wotter was. Dat was wied ommeneden 

ien n ófgrond mit staaile wanden, doar n revierke stroomde. Aal hinneweer springend van aine op aan-

der oetsteeksel ien baargwand kwam bok bie t wotter en dronk tot hai nait meer kon. Mor dou hai weer 

bie baarg op wol, kwam hai der achter dat hom dat nait lukte. Baarg was veuls te staail. Hai vroug vos 

om road mor dij zee: ’Oh doe dwoas, astoe lieke veul verstaand haars as hoaren ien dien sik din haar-

stoe wel noadocht ofstoe en hou ofstoe weer boven kommen kons, eer doe omdeel goan wast. 

 

Ie mouten eerst goud noadenken en veuroet kieken eer ie wat doun goan! 

 

Nane van der Molen 
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Boarende Baarg 
(noar n foabel van Aesopus) 
 
Baarg was n moal drok in de weer. t Ging der 
nogal om weg. Veul gerommel, n bult keboal en n 
hail gestèn. Dat kon elkenain ien de buurt dudelk 
genog heuren en t ging mor deur.  
Daaier kwamen overaal vandoan om te kieken 
wat of ter loos was. Baarg rommelde en stènde 
mor deur en lu waren schietensbenaauwd dat ter 
wat slims gebeuren zol, n dikke ramp.  
Dou kwam der opins n moes te baarg oet zetten. 
 
'n Bult gegier en n beetje wol,' zee Velenk, dou 
schoor e n swien. 
 
Nane van der Molen 
 
*Velenk= Veleng= ain oet Westfoalen. Werden ook 
Hannekemaaiers of Lipskers nuimd. 

Wie, de al wat oldere minsken 
 

(k Wait nait woar ik dit verhoaltje oet oppikt heb, mor k kin joe verze-

kern dat ik, as bejoard minsk, t ter altmoal mit ains bin.) 

 

Ik zol, en kin, nait bepoald van miezulf zeggen, dat mien wellustege 

en voak onmoatege jongesjoaren mie mit n òfleefd liggoam noar d'ol-

derdom brocht hebben. Netuurlek heb k in vrouger joaren wel ains 

aansloagen op mien gezondhaid pleegd, deur min of meer gedwon-

gen aan heftege en slopende feeskes mit te doun, om in de kieker te 

blieven. Ik heb dat roemschoots òfbetoald mit n koppien van dunder 

en geweld. Of staarker nog, mit heftege mor goudbedoulde, vrundel-

ke rebamzels mit mien goudwillende, mor wat olderwetse ollu. Nee, ik heb in mien jeugd pebaaierd te 

leven as n redelk normoal, liekoet persoon. Ter is ook mie netuurlek niks minselks vrumd. Nait aal te 

vroug op bère. Nait altied veuraan bie etenspot. Nait altied zo kerelachteg om te sporten en nait altied 

even vrundelk en begripvol veur mien omgeven. Nee, ik was zo om en bie n middenmoter. 

Ondertied zai ik ter wat verwaaid oet, as n wat doornege stroek oet wildgrui, mor toch wel nuver as ain 

dij elke störm middelkerwies deurstoan het. Dit gelukkeg zunder aal te veul schoa en schaande. Joa, 

ik vin dat k mie nou doch echt wel wat older vuilen mag as de deursnee ‘jongkerel’. Joa doch? Nee 

dus!  

Nou alles in n rusteger en ondaiper voarwoater komen is, liekt t wel of nou pas, noa aal dij goie en 

goudbegrepen joaren, de mie omgevende wereld zuk op t lesten vreken wil veur mien leefpetroon in t 

verleden. Mor, ter blift nog altied hoop. k Heurde veurege week, op n oet de haand lopen joardagfeest-

je, dat ter echt wel n komplöt tegen ons ‘oldern’ smeed wordt. Hier, in ons aigen laand alderdeegs! 

Wie hebben doar toun, tiedens dat (bier)feestjen, as redelk nöchtern oldern, ainmoudeg òfsproken, dat 

dit geëmmer doadelk ophollen mout. 

Ik zel joe wat van dizze draaigeminten eerliek en dudelk oetstokken, zodat ie mie ter nait van verden-

ken kinnen, dat ik allinneg, mor meschain nog meer mien evenòlders, zuk echt wel bedraaigd en ach-

tersteld vuilen deur de tegenswoordege soamenleven in dit laand. 

Is joe wel ains opvalen dat trappen elke dag staailer worden? 

Dat bosschoppen aal swoarder en òfstanden om ze te kriegen aal groter worden. 

Guster ging ik deur oet en ik was verbalderd hou laank ons stroat worden is. 



 15 

Minsken holden aal minder reken mit mekoar. Veuraal dij jongelu. Zai flustern haile tied. As je ze vroa-

gen om wat haarder te proaten, blieven ze ook wel proaten, mor je zain allinneg heur lippen bewegen. 

Zai goan ter schienboarliek vanoet dat ik liplezen kin. 

Ik vin sowieso dat minsken nou veul jonger binnen as ik op dij leeftied. Om eerliek te wezen vin ik dat 

minsen van mien leeftied ter n stok older oetzain as ikzulf. Körts kwam ik n ol bekend maaidje van mie 

tegen en dij is doch wel zó old worden, dat zai mie nait ains herkinde. Ik mos nog even aan heur terog-

gedenken toun ik mien hoar aan t kammen was veur spaigel. Ik zag doar miezulf en echt woar, zulfs 

spaigels binnen nait meer zo as eertied. Eerliek zegd: vanòf dat ik nait meer waark, is mien pokkel wel 

wat tounomen. Dit maark ik veuraal as ik smörgens oet bère kom en noa n haile oavend TV kieken. 

Even wat aans. Vinden ie ook dat elkenain zo haard ridt op t heden? Je speulen zo'n bietje mit joen 

leven as je, stoef veur dij jongelu, hail gemoudeg snelweg oprieden. As ik doarop in mien ach-

teroetkiekspaigeltje zai dat ze mit gierende remmen wat van ain kaant noar ander kaant van weg zu-

zoien, din denk ik: dat kost nogal wat versleten remblokjes bie dij kwoajonges. 

Ook kleroazjefebrikanten moaken der n potje van bie mie. Woarom is moat 48, of hoogoet 50, inains 

buukmoat 60 worden? Goan zai ter vanoet dat gainent dat deur het? 

Febrieken dij weegschoalen moaken doun al net zo potterwòls. Denken zai nou echt dat ik geleuf wat 

ik doar op dat glaske zai? Hai kerel, ik zol nait groag zoveul wegen. Wèl denken dij lu hier te begu-

geln? 

k Wol ains ain opbellen om te vertellen wat ter tegenswoordeg zo aaltmoal onmis gaait, mor ook dij 

tillefoonboukschrievers zitten volgens mie in t komplöt.  Deur aal dij klaine sievers en leddertjes zörgen 

zai terveur dat wie noeit weer n tillefoonnummer vinden kinnen. 

t Ainege wat mie nou nog overblift te doun is om aal dizze misstanden aan de boetenwereld deur te 

geven, mit as meroal: wie oldere minsken worden aanvallen. Ter mot hoogneudeg op korde termien 

wat aan doan worden, aans zel elkenain dij zo stoareg aan op mien leeftied komen is ook gebokt goan 

mouten aan dezulfde allerbenaauwdste, veul te wensen overloatende en hoast mensonterende prak-

tieken. 

Asjeblieft! Ik heb joe woarschaauwd! Geef dizze bodschop zo gaauw meugelk deur aan elkenain bo-

ven 50 joar. Allain op dizze menaaier kinnen dizze aansloagen op ons stoekt worden.  

k Schrief joe dizze goie road in n redelk groot leddertype, want mit mien computer, dat strontding, is 

ook al wat loos. Tekst komt ter gekverdikke mainsttied veul klaainer oet as dat ik ter inbreng. t Liekt 

smis wel of t zien aigen levent laaidt. 

En, eh … oh joa … deur aal dij schrieverij van hierveur heb ik nog ain vroag; woarom schreef ik dit ook 

nog mor? En aan wel in t biezunder ook alweer? Och, wat kin mie t ook schelen. Aan elk scheelt wat. 

Zuik t ook mor oet. t Zel mien tied wel duren. 

 

Ab Detmers 
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Voele snöt-Freek 
 

Kramp in moagstreek,  

t lag aan voele snöt-Freek 

lomperd kwam uut streek Leek, 

hai was net n klou-ou-ou-oun 

 

t Was n blind date, 

regeld deur mien nicht Greet 

wat mie nog t mainst speet, 

hai ston op mien schou(au)-ou(au)-ou(au)-oun 

 

Ik wer glinhait, 

hai vruig: 'is der wat, maaid?' 

doarom nam ik òfschaaid, 

hai haar gain fersou-ou-ou-oun 

 

Hai zee: 'ik wil speulen mit die' 

ik zee: 'dou dat zunder #Me … too' 

Doarveur  was t nog veuls te vroug. 

Veul geplaas van lu in t loug … joe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mor dou Freek zee, 

dat hai ook mit Greet vree, 

dee k kanver in zien kop thee, 

Freek wer n dooie hou-ou-ou-oun 

 

Mak en asgraauw, 

libido was pislaauw 

krekt n koale sierpaauw, 

vent kon niks meer dou-ou-ou-oun 

 

Hai kin nooit meer speulen mit mie, 

nait mit Greet of Amelie … poeh  

Omreden dat k n poedie bin, 

en de lol van n kirrel kin … doe 

 

Kramp in moagstreek, … 

 

Gerhard P.J. Jansema 

(Melodie: It’s a Heartache) 

 

 

 

 

Klaid 
 

Bie supermaart binnen vlouerklaiden in rekloame. n Vraauw, mit n oprold klaid onder aarm, zegt tegen 

kassajuvver: 't Paast nait.' 

'Wat paast nait?' 

't Klaid.' 

'Heb ie kassabon nog? Loat mor stoan, k dou der wel n braifke op.' 

Volgende klant is aan beurt. Vraauw blift wachten. 

Kassawichtje zegt weer: 'k Dou der n braifke op.' 

'Hou laank binnen ie open?' 

'Aacht uur.' 

'Din hoalt zeun hom op. k Wol t klaid op fiets mitnemen, mor t paasde nait.' 

Klaid wordt achteroet legd.  

'Zetst mien noam op t braifke? Kinst mie toch?' 

Vraauw fietst noar hoes. Zunder vlouerklaid.   

 

Kunny Luchtenberg 
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Komst ook boeten? 
 

Kom, loop weer es n rondje  

en zwaai dien aarms zwiereg lös, 

kiek es noar aal die vogels, 

binnen ze nait prachteg uutdöst? 

Zuik es n keer n schelpkespad, 

verwonder die om wastoe zugst 

asofst veur t eerst noar boeten magst 

en as n kiend kiekst noar n mug. 

Zo wordt aal t grieze kleureg 

en elke dag weer aans, 

wordst zulf ook weer wat fleureg, 

gun die zo’n boetenkaans.   

 

Kom, ropt t middagzunnetje 

en zwaai dien aarms ien de moat, 

geniet mor es, ik gun t je, 

wacht nait totdat ik ondergoa, 

geen sportschoul kin der tegenop, 

krigst lopende energie, 

zo lopst die lös van elk getob, 

kom, gun die zo’n traktoatsie! 

Zwaai onderwegens noar die vraauw 

achter heur orchideeën 

of noar de buurman mit zien hond, 

komst al wat op ideeën? 

 

Loat die toch noar boeten trommen 

ook as t weer wat graauw is, 

zo lekker om weer thuus te kommen, 

Veuraal as t heul kold is, 

en alles liekt veul minder zwoar 

den houst t achterlaitst 

n wandeling per dag verlicht 

ook nog es stil verdrait. 

En lopst toch laiver nait allain, 

zuik wat vertraauwd gezelschap, 

kiek onderwegens, zugst al ain, 

wel kruust al joarenlaang dien pad? 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mien ome Kloas 
 

Ie kennen hom wel mien ome Kloas 

Joe waiten wel dij grode broas 

Haar aait hail wat verbeelden 

En haile wereld kon hom niks schelen 

Laagde elkenain in t gezicht mor oet 

Was n oermens leefde grotendails op stoet. 

 

Bie wichter haar ol Kloas laauw kans 

Mor mit proatjes was hai hail wat mans 

Huil altied haand op knip joa was zulfs grienderg 

Wol der noeit of al was kop hom ook dienderg 

Toch kon hai der nait echt mit zitten 

Hai was allain konnen ze ook nait op hom fitten. 

 

In zien slongeljoaren ree hai haard op peerd 

Alderdeegs veur scheepsjoager haar hai nog leerd 

Loater wer hai wel n hail stuk makker 

Mor t bleef altied n roare snakker 

Allain deur wereld en roeg om kop 

Dat was zien spreuk en doar ston hai din ook op. 

 

Hai s nou al weer laank pensiouneerd 

Mor het grappen moaken noeit òfleerd 

Jagt nog elkenain op stang in t loug 

Zit vieze bakken te vertellen in kroug 

Krigt doar din weer nije zeupkes veur 

Mien ome Kloas hai leeft mor deur. 

 

Mien ome Kloas mien ome Kloas 

Dat is toch zo'n aibelse boas 

Hai het dunderjoagen  

Nog aaltied hoog boven in kop  

Mien ome Kloas … dij geft noeit op. 

 

Ab Detmers 
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Grunnen 
 

As k smis noar de landkoarte kiek 

Zai k Grunneger wierden achter n diek 

Mien innerlieke dwoalt din noar boeten 

Stoft over kwellers mit schoapen in sliek. 

 

As k der mor aits kaans tou krieg 

Ontkniep ik ons eerde mit aal t gemieg 

Maank dij stilte gain bölkend geraag 

Komen zinnen din even weer op n rieg. 

 

Doar aan t wad gaait t der din heer 

As n koap soes k der over en reer 

Dij wiedte bekeukelt mien aigen ikke 

k Loat mie laaiden en denk nait meer. 

 

Aal dij dörpkes stoan doar op mien koart 

En stoeven mie veurbie mit n bloudse voart 

t Dwirrelt mie der ja glad van veur d'ogen 

k Zai aal hoeskes rondom kerkjes schoard. 

 

Grunnen mien Grunnen ik vuil mie din riek 

Grunnen oh Grunnen hier achter dien diek 

Grunnen ons Grunnen kinst ja mor groalen 

Ast zo deur tierst geef k die groot geliek. 

 

 

Ab Detmers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Schilderij: Ab Detmers) 

 

 

 

 

Paranoia (n monoloog)  
 

Meneer, mag ik joe wat vroagen? Zollen ie wel even boeten-

deure kieken willen of doar aine staait? En as der aine staait, 

willen ie mie din votdoalek woarschaauwen? De zoak is noamelk 

zo, dat as der aine staait mit n fietse, din het e t op mie veurzain. 

Din mout e mie hebben. Ik wor noamelk bespioneerd.  

Ze binnen derop uut om mie kepot te moaken. Op d’ain of d'aan-

der dag bin ik ter bie. Nee, ik wait nait woarom, mor t is nou ain-

moal zo. Willen ie even kieken? Staait ter eerlieks woar gainent 

mit n fietse? 

Dat gaait nou al n poar moand zo, wait je. Woar of ik ook kom en woar of ik ook goa, der is aaltied aine 

dij mie achternoa komt. Nee, ze doun mie niks tot op t heden, mor ze bekieken t eerst even, zai je. En 

as ze mie din te groazen nemen kinnen, din is t doan. Din pakken ze mie aan en lopt t hail slecht mit 

mie òf. 

Hebben ie gainaine zain doar boeten? Din mout ik nou mor moaken dat ik in huus kom. 

t Is wel maal, hur, as ze joe aaltied noazitten. Ie hebben doar gain wait van. Joe loaten ze wel mit vree. 

Ie kinnen rusteg goan en stoan woardat ie willen, mor mit mie is dat aans. Ik heb, zolaank ik boeten-

deure bin gain rust of duur, omreden ze volgen mie overaal. 

Lest heb ik heur dernoar vroagd. Ik ston dou even stil bie de klabbe. Even n sigeretje aansteken. Niks 

te zain. Joa, der stonden n poar manlu te proaten bie n viskerman. Mor ik was nog mor net weer op-
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stapt of aine van t plougje muik zuk dervan lös, stapde op de fietse en ree mie achteroa. Ik ging wat 

kaalmer aan fietsen. Hai ging ook wat kaalmer aan fietsen. Hai bleef aal zo’n twinteg meter achter mie. 

Dou bin k ofstapt en dou mos e ja wel deurrieden. 

'Mouten ie mie hebben?' heb ik vroagd dou e mie veurbiefietsde. 'Bespioneren ie mie?' Hai laagde en 

zee niks. Dou e n endje vot was, bin ik weer opstapt en de ziedstroade bie postketoor inreden en wat 

docht je? Doar stapt weer aine op n fietse en gaait mie noa. Ik heb ter gain verbaarg van. 

Verrek, nou heb ik al weer te laang proat. t Kin best wezen dat ter nou wel aine staait. Dou mie n genou-

gen en kiek nog even. 

Ik bin ook al n moal òfstapt bie zo’n plougje manlu. 'Zuiken ie mie?' heb ik dou vroagd.  

'Woarom zollen wie joe zuiken?' zeden ze. Mor ze zuiken mie wel! Netuurlek zuiken ze mie wel. Dou bin 

k noar plietsie goan. Dij zollen t in de goaten holden en der wat aan doun. Mor tot nou tou heb ik doar 

nog niks van vernomen. 

Mien vraauw wil dat k noar dokter goa. Mor wat kin n dokter der nou aan doun? n Dokter is veur zaike 

minsen. Mor ik bin ja nait zaik. 

Lest zee aine tegen mie, dat ik mie t verbeeldde. Dat ik spouken zag. Din zol k ja gek wezen. Nou, me-

neer, zai ik ter oet of ik gek bin? Nee, toch zeker. Nee, n dokter bin ik nait neudeg. n Goie avvekoat, dat 

zol beter wezen. Ik bin al ais noar d’avvekoat, dij bie ons in t dörpshuus zitten holdt, west, mor dij zee 

dat ik noamen nuimen mos. Mor dat kin k ja nait. Nee, hulp krieg je naargens. De plietsie let joe stikken, 

avvekoaten willen allain mor geld zain en n dokter kin niks, omreden dij begript ter toch niks van. 

Ie willen waiten woarom ze mie noazitten? Wis ik t mor. Kiek, ik dink dat ze mie der bielappen willen. Ik 

heb ter vrouger wel ais n beetje bie beunhoasd. Zwaart! En nou ik in de VUT bin, willen ze mie der nog 

bielappen. Nou, wel het dat nou nooit doan, n beetje zwaart bie beunhoazen? Ie toch zeker ook wel? 

Dat dut elk toch wel ains. Of geven ie alles op? Ook as ie joen buurman n dag of wat helpen mit stukke-

doren. Je binnen stukkedoor. Joen buurman geft joe din n poar sinten veur de hulp. Runnen ie din 

votdoalek noar t belastenketoor om t op te geven? Nee toch, zeker. Nou, dat heb ik ook nait doan, mor 

omreden ik heb n zet in de gemainteroad zeten, mainen ze dat ze mie hebben mouten. Joa, ie hebben 

geliek. Ik haar dat beunhoazen beter nait doun kind. Beunhoazen en in de gemainteroad zitten, dat 

gaait nait soam. As gemainteroadslid mout je de vingers opsteken en beloven dat je niks boetenwettelks 

doun zellen. Mor is t nou neudeg om mie dat nou nog aan te wrieven? Dat is toch aal over en veurbie?  

Meneer, begriepen ie mien situoatsie nou n beetje? Willen ie nog even kieken of der aine staait mit n 

fietse? 

Is der gainent? 

As gemainteroadslid heb je zo joen verantwoordens, naitwoar? Ik har sosioale zoaken in mien potterfu-

lie. Ik mos veur de pertij doar n beetje t oog mit op holden. Joa, en din komt van t ain t aander. Ik heb 

wel ains minsen bie mie had, dij snapt wazzen. Dij haren noast heur uutkeren derbie aarbaid. Zwaart! 

Kiek, dat kin nait, hè. Dat is tegen de regels en doar mout tegen optreden worden. En as ze din bie joe 

komen omdat ze mainen dat je heur helpen kinnen, din gaait dat nait aaltied. Je kinnen nait elke fout 

van n aander onder t klaid vegen. Ik gaf heur din ook gain geliek en dat hebben ze mie wel slim kwoalek 

nomen. As t ainmoal fout zat, kon ik ja niks meer veur heur doun. En dat reken ze mie nou aan! Nou ik 

nait meer in de road zit en al op pensioun bin, nou vergallen ze mie t leven deur mie noa te zitten en te 

letten op elke stap dij ik dou. d’Haile doagen mout ik oppazen dat k niks dou dat boeten de wet is. Want 

din hebben ze mie en goa ik ter aan. Ik belan din op t plietsiebero. Doar kin je vergif op innemen. 

Mor der komt n dag dat ik heur wel kriegen zel. Aander weke goa ik noar Belgie. Doar wil k mie n revol-

ver kopen. Dat kin in Belgie as je de weg waiten en doar zel k heur wel mit kriegen. 

Willen ie nog ainmoal kieken of der aine staait? Nee, staait ter gainent? Hebben ie goud keken? Din kin 

k nou vot. De vraauw zel wel mit t eten op mie wachten. 

 

Henri Wierth 
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Trogge in de tied … bevrijd! 
 

Verward …  

Vreugde 

Bliedschop 

Feest! 

Verdrait 

Endelk weer vrij! 

Mor wat is vrij 

Noa vatteg-vievenvatteg 

hevve aal joaren nog oorlog had 

Nee, nait hier! 

Dus, dat rakt ons nait …? 

Wie goan deur mit t herdenken  

van onze slachtovvers! 

Dij aandern kennen wie ja nait 

t Moakt mie verward 

k zai t haalfschaid nait! 

 

Klaas van Zonneveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mien invullen van d'olle dag 

 

Moandag biljarten 

Dinsdag badminton 

Wonsdag biljarten 

Dunderdag op stap mit …  

Smiddags op bezuik bie …  

Vrijdag n beetje rommeln, n beetje loiern 

zeg mor: n snipperdag 

Zotterdag op t rad noar Brouk, 

wat lekkers hoalen van slachter Kuper 

of noar de slachter in Sodom. 

Zundags 8.00 Noordmannen                                                                                                     

Hier en doar veziten …  

En veurdat k t wait  

d'haile riedel vannijs 

In n mum vlogt t leven om 

Mie veuls te snel 

Mor niks doun is ook nait mooi 

dus verveelt mie t nait 

k Goa gewoon deur! 

 

Klaas van Zonneveld 

t Ol hoeske 
 

Geroaniums stoan dreug veur de groeterge roamen, 

t Ol aarbaidershoeske staait al weer meer as n joar leeg. Verloaten en ainzoam tussen de nijbaauwhoe-

zen. 

d’Ol boas is noar t verzörgenshoes goan. Vraauw was doar al veul langer. ‘Schoonòf’, zee e zulf. 

En noa aal dij joaren soamen, nou nait meer bie mekoar. Dat was nait meugelk.   

‘t Zol schier wezen as n bekìnde t hoes kocht’, het e voak zegd, ’den kin k der nog n keer hìn goan te 

kieken’.  

 

k Heb körtsleden heurd, dat t zoakje verkocht is aan n bekìnde. Nait veur t hoeske, dij mout plat, mor 

veur de grond. t Is n schier stee om wat nijs op te baauwen. 

 

d’Ol man komt vast nait meer kieken. 

 

Henk de Weerd 
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Elfkes 

 

koes 

mien koes 

is stukkend goan 

mout noar koezenropper tou 

votdoadelk 

 
 

geel 

binnen ogen 

in t pikkeduuster 

binnen kattenogen meschain 

miauw 

 

 

kriet 

op schoulbret 

schrift mit kleur 

aans staait der niks 

schrieven 
 

 

swien 

mit krul  

in steert, schier 

gain krul in steert 

zaik 

 

 

rouken 

mozzen vot 

mitnander vervoaren goan 

hail noar Boerdam tou 

takkennust 
 

 

boom 

mit haarskleur 

rood, broen, geel 

rovveln wis bloadern omdeel 

störm 
 

 

dook 

lucht vot 

aal is gries 

nait veul te zain 

potdicht 

 

 

Anna de Vries-Maarhuis 

 

 

 
 

Vraauwenvoetbal 
 

'Woarom mouten dij wieven zo neudeg voetballen?' 

'Wat hest der den op tegen?' 

'Voetbal is n sport veur kirrels.' 

'Woarom nait veur vraauwen? Wat mekaaiert der den aan?' 

't Zel nooit geliekweerdeg worden aan mannenvoetbal.' 

'Aiglieks hest ook haldaal geliek.' 

'O, joa?' 

'Joa, hest geliek: zie hebben nog speulplezaaier,  binnen nait onsportief en stellen zoch nait aan bie 

blessures. Nee, ze kinnen zoch nog lange nait meten mit mannenvoetbal.' 

 

Bert Wijnholds 
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