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Geluk 
 
Klaainzeun ligt in kinderwoagen. Oma zit der noast en kikt. t Jonkje slept.  
Din is der lewaai. Voutjes steken onder dekens vandoan. Handjes kommen der bie. Hai pakt zulfs to-
nen vaast. Handen goan speulen. Vingertjes boegen en strekken.  
Oma geniet. 
Din stopt e vingertjes in mond. Gaait e wieder sloapen? t Is zien tied nog nait. Mout ze hom der oet-
hoalen? Ze geft hom n stukje stoet. 
Kin e t stoet wel kwiet worden? Ze stekt n vinger oet, dij jong vaast gript en hom in mond stekt. 
'Au,' ropt Oma. Hai het al twij tandjes. 
 
Kunny Luchtenberg 
 
 
 
 
 
 

 

Olle Grieze 
 

Olle Grieze, zitst in mien bloud 
Olle Grieze, doe dust mie goud 
Staaist in t laand woar ik geboren bin 
Olle Grieze, k bin blied dat ik die ken  
Staaist in t laand woardat mien jeugd begon  
Staaist in t laand onder de noorderzun 
Staaist in t laand woardat mien waige ston 
Doe dust mien haart sneller sloagen 

 

Olle Grieze, dat is dien noam 
Olle Grieze, k zai die zo stoan 
Mit d'ogen dicht 
Bie t schiensel van de moan 
Olle Grieze, gaaist nooit bie mie vandoan 
Zitst in mien haart 
Joa, zitst in mien bloud 
Heurst bie mien jeugd 
Doe dust mie goud 
Staaist in Grunnen, woardat mien waige ston 
Gaaist echt nooit meer bie mie vandoan 

 

Angeliena Huis 
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Grunneger Schrieverij: Willem Eduard Keuning 
 
 
  Dizze schriever schreef in t Grunnegs onder de noam Jan Bos. Hai wer in  
  1887 in Spiek geboren, woar zien voader schoulmeester was. Hai leerde ook  
  veur onderwiezer en was waarkzoam as zodoaneg in Ol-Pekel en op Mij. In  
  1924 wer e ontsloagen en gevangen zet op verdenken van homofiele kon- 
  takten mit zien leerlingen. Noa zien gevangenschop ging e weerom noar Stad 
   en gaf t schoulmeestern deraan. Loater ging e in Eerbeek in Gelderland  
  wonen.  
 
  Hieronder n stokje uut Mooi Volk uut 1929. t Gaait over hoesbezuik van t kerk 
  bestuur: 

Hoesbezuik 
Ik was nog moar 'n oogenblik weer ien koamer, dou ze veur 't hoes stommelden. Ölderlingen kwammen allain. Brinkman en 
Smit. 't Har dit veur, dat ie nou teminzent gewoon proaten konnen. Ik gaf heur eerst 'n kopke koffie en dou 'n borreltje. Manluu 
dei haile middag al omzwonden hebben, lussen ook wel ais wat warms. 
"Dat 't joe nait verveeld", zee Jan. 
"Och", zee Brinkman, "dat dut 't ook wel ais. Maar dat hangt d'r ook al weer van of hou zwoar ie joen ambt wegen loaten." 
"Ja", zee Smit, "As gemainte joe roupen het, den mout ie d'r ook wat veur over hebben." 
"Wat dat roupen aangait, Smit", zee ik, "daar mout ie nou nait al te veul op ofgoan, want ie waiten net zo goud as wie, hou of dat 
op kerkeroad gait. Maisten binnen boeren en dei zetten ook weer boeren op tal. En as d'r ais 'n börger bie stait is 't veur scheer 
mie de gek. 'n Börger komt d'r bie ongeluk ien." 
"Dat mout ie nou nait zggen, vrouw Kloasens", zee Smit weer, "wie mouten doch 'n beetje geschikte luu oetzuiken. Ie wollen elk 
en ain doch gain ölderling moaken." 
"Nee, dat nou nait. Moar geschiktighaid hangt voak of van zwoarte van geldpuut. Moar ik geef joe tou, dat 't wel nait zel mitva-
len." Ik bedochte dat ik hom te vrund mos hollen. Zien boerenploats mout 't veurjoar varfd worden. En as Jan dat kreeg, zat d'r 
nuver stuver veur ons aan. 
"Krekt", zee Smit, en dou was hai weer tevrêe. 
 
Onder de noam Willem de Mérode wordt e beschaauwd as de belangriekste Nederlandse calvinistische 
dichter van zien generoatsie. Hans Werkman, biogroaf van Willem de Mérode, schrift: 'De dichter door-

leefde de tragedie van een onmogelijke liefde; hij schreef in de spanning van jongensliefde en een mys-

tieke beleving van christelijk geloof.' In de stad Grunnen roakte hai bevrund mit de kwekeling Reind Kui-
tert en deur hom wer e stimuleerd tot t schrieven van gedichten. Zien dichtoader begon votdoalek te stro-
men, mor van dizze onvoldroagen jeugdgedichten is nait veul bewoard bleven. t Eerste gedicht dat in 
druk verscheen, wer publiceerd in meert 1911 in Ons Tijdschrift, n christelk moandblad. 
Nog even n stokje uut zien Grunneger waark. Ook weer uut Mooi Volk: Hoesbezuik: 
 
't Laip al mooi noar negen uur, en den mozzen ze weer bie 'n aander wezen. Wie haren heul' nou ook al twei uur opbörgen, dat 
wie d'r meer' as zat van wazzen. Jan kreeg sigoaredeus. Hai docht vast, den denken ze d'r 'n beetje beter aan. En hai har ge-
liek. Smit keek ais op klok, hoalde 't halosie te buus oet, en zee: "mie dunkt 't wordt ons tied, Brinkman. Wil ie 'n gebed doun?" 
Nou ik wil niks van ól Brinkman zien beden zeggen. Hai was hail hartliek en docht om ons altemoal. Ik mag hom zoo veuI laiver 
heuren den mit al dat malle gevroag, dat toch niks te beduden het. Dou greep hai zien pet van deel, Smit streek wat over zien 
houdje, en dou zakten ze of naar ons buurman. 
Jonges schoten doadelk naar boven en Jaantje runde naar keuken, om te kieken of Kneels nog bie glas was. 
"Zie zoo", zee Jan, dou hai weer ien koamer kwam. "Nou op bêr, Mörgen is 't weer vroug dag. En as Smit ons nou zien hoes 
nait gunt, is 't nait te best". 
Dou gapte hai as 'n schelvisch en poeste lamp oet. 
 

n Trieste man, dij worstelde mit zien geoardhaid. Hai haar beter in dizze tied leven kind. 
 
Henri Wierth 
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Genog 
  

Zo aan t lutje toontje tou, 

zo blied deur Stad te goan. 

Zun dij schient,  

zet mien meziekje aan. 

Ik zit te zingen op mien fiets. 

 

Nelleke van Vliet 

 

 

Wie goan 
 
Zellen wie moar goan,  
d’dag is op t inde. 
 
d’Noatuur trekt zoch terogge, 
d’bloumkes goan dicht. 
 
Winkels goan sluten, 
t wordt rusteg op stroade. 
 
d’Kraanten bin òflangd, 
t Rondje vlaigen is achter d’rògge, 
 
d’Laampen goan aan, 
moar t daglicht goat uut. 
 
d’Gerdienen goan dicht,  
t waark zit der op. 
 
n Vogel flòit nog ain keer, 
Din wordt t stil, wie goan. 
 
Wim Blaauw 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die aanstellerige Groningers 
 

'Dat gejank van die Groningers in de media … Wat een aanstellers!' Rieg veur boot naar Schier is laank 
en man ien t helderwitte Armanihemd veur ons het ongegeneerd veul lewaai. ‘Aardbevingen, pffff. Ieder-
een begrijpt dat zo'n achterlijk bouwval uit die negorij hier, met van die halfsteens muurtjes, zelfs bij het 
minste zuchtje wind inzakt,' vervolgt hai zien gekaauw.  
'Mama, ik heb snottebel. Zakdoekje!'  
Ik kiek van mien lutjewicht en dij grode greune kledder onder heur neus, noar t hemd van dij kwakker 
veur mie. ‘Mama het gain buusdoukje,' laig ik, en til heur langzoam op.  
 
Ingeborg Nienhuis 
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Haihai! 
 
Hìn Sietske is wat kwiet, mor ze wait nait wat. Doarom gaait zai bie heur zuster Janke laans en vragt: 
‘Hé, Janke, wilst doe mie helpen? Ik bin wat kwiet, mor ik wait nait meer wat, waist doe t ook?’ 
‘Nee’, zegt zuster Janke, ‘mor ik wait aal, dat ik zulf ook wat kwiet bin. Ik bin de kluts kwiet.’ 
Haihai! 
Nou gaait hìn Sietske bie heur zuster Freerkje laans en vragt: ‘Hé, Freerkje, wilst doe mie helpen? Ik 
bin wat kwiet, mor ik wait nait meer wat, waist doe t ook? Zuster Janke wait t ook nait, dij is zulf de kluts 
kwiet.’ 
‘Nee’, zegt zuster Freerkje, ‘mor ik wait aal, dat ik zulf ook wat kwiet bin. Ik bin de droad kwiet.’ 
Haihai! 
Nou gaait hìn Sietske bie heur zuster Aanje laans en vragt: ‘Hé, Aanje, wilst doe mie helpen? Ik bin wat 
kwiet, mor ik wait nait meer wat, waist doe t ook? Zuster Janke wait t ook nait, dij is zulf de kluts kwiet 
en zuster Freerkje wait t ook nait, dij is zulf de droad kwiet.’  
‘Nee’, zegt zuster Aanje, ‘mor ik wait aal, dat ik zulf ook wat kwiet bin. Ik bin t pad kwiet.’ 
Haihai! 
Nou gaait hìn Sietske bie heur zuster Goaske laans en vragt: ‘Hé, Goaske, wilst doe mie helpen? Ik bin 
wat kwiet, mor ik wait nait meer wat, waist doe t ook? Zuster Janke wait t ook nait, dij is zulf de kluts 
kwiet en zuster Freerkje wait t ook nait, dij is zulf de droad kwiet en zuster Aanje wait t ook nait, dij is 
zulf t pad kwiet.' 
‘Nee’, zegt zuster Goaske, ‘mor ik wait aal, dat ik zulf ook wat kwiet bin. Ik bin klepel kwiet.’ 
Haihai! 
Nou gaait hìn Sietske bie heur zuster Hinke laans en vragt: ‘Hé, Hinke, wilst doe mie helpen? Ik bin wat 
kwiet, mor ik wait nait meer wat, waist doe t ook? Zuster Janke wait t ook nait, dij is zulf de kluts kwiet 
en zuster Freerkje wait t ook nait, dij is zulf de droad kwiet en zuster Aanje wait t ook nait, dij is zulf t 
pad kwiet en zuster Goaske wait t ook nait, dij is zulf klepel kwiet.’ 
‘Nee’, zegt zuster Hinke, ‘mor ik wait aal, dat ik zulf ook wat kwiet bin. Ik bin t stuur kwiet.’ 
Haihai! 
Nou gaait hìn Sietske bie heur zuster Frouwke laans en vragt: ‘Hé, Frouwke, wilst doe mie helpen? Ik 
bin wat kwiet, mor ik wait nait meer wat, waist doe t ook? Zuster Janke wait t ook nait, dij is zulf de kluts 
kwiet en zuster Freerkje wait t ook nait, dij is zulf de droad kwiet en zuster Aanje wait t ook nait, dij is 
zulf t pad kwiet en zuster Goaske wait t ook nait, dij is zulf klepel kwiet en zuster Hinke wait t ook nait, 
dij is zulf t stuur kwiet.' 
‘Nee’, zegt zuster Frouwke, ‘mor ik wait aal, dat ik zulf ook wat kwiet bin. Ik bin kop kwiet.’ 
Haihai! 
Zeg dat wel, denkt hìn Sietske, wat ja n boudel: zuster Frouwke is kop kwiet, zuster Hinke is t stuur 
kwiet, zuster Goaske is klepel kwiet, zuster Aanje is t pad kwiet, zuster Freerkje is de droad kwiet 
en zuster Janke is de kluts kwiet. 'En ik … ’, zegt hìn Sietske poestend en stìnnend, ‘ik, ik bin mien aai 
kwiet.’ 
Haihai!  
 
Fré Schreiber 
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n Triatlon op joen tachtegste 
 
Deur t doagliekse gejammer in de media over gezond leven – goud eten, veul bewegen en dat soort 
'welgemainde' adviezen – denken veul oldjes dat dat wel mout, as je n beetje schier old worden willen. 
'Denkst derom, dat wie vannommerdag n rondje op t rad goan? Moust dien pillegies mor n haalf uurtje 
eerder innemen, kin best! Kikst ook nog even of de banden wel haard genogt binnen? Wie willen op 
tied vot, dus dien middagsloapke moust mor n moal oversloagen. k Heb n schiere route in d'kop.' 
't Is goud,' zeg ik en loop alvast noar beneden om de banden nog wat op te pompen 
 

 
Moeke en ik binnen nait aans as aandern. As moeke heur zin krigt, wil ze aal doage wel op t rad … ge-
zond! Zai leest aal dij bloaden, dij t goud mit joe veur hebben. Zond eten en veuraal bewegen! Net as 
bie mie dat t geval is, wordt t lopen der nait beter op en dat zel veur heur de reden wezen dat ze zo 
geern fietsen wil. 
 
Om twaalf uur haren wie t waarm eten op en noa t òfwasken greep ze wat keze en worst oet koelkaas-
te veur t geval je onderwegens gijhonger kriegen zollen. Nog n poar deuskes mit energiedrankjes (aal 
suker, mor … gezond!) en wie wazzen kloar veur vertrek. 
'Ik docht: over Nij Scheemde, t Woar, Everts Loantje op en den langs d'linkerkaante van t Hondshal-
stermeer richten Sibboeren.' 
'Prima!' mompelde ik. Alle routes bie ons in de buurt hevve al wel honderd moal fietst, dus, t was mie 
om t even: linksom of rechtsom! 
t Was dij middag oareg waarm. Wie zaten in t bloeske op fietse. Op t pad langs t meer zit n oplopend 
brogje en aan t enne mout je zowat hoaks noar rechts. 'Ik stap òf heur!' raip moeke achter mie. 
Vraauwlu binnen veurzichteger as manlu! Kerels mainen voak, dat ze nog n kwoajong binnen (ik nait 
minder). Fiets over t brogje en draai t stuur noar rechts om de hoakse bocht te nemen … mis! Mien 
veurrad komt aan d'linkerkaante van t padje in de baarm en … woeps! Mit n enorme zwaai – of k aan t 
judoën was – noar rechts en in de plomp! Dou k bie d'wale omhoog kroepen wol, bleek dat dij staail 
omhoog laip. Verd..., docht ik, hou kom k hier oet? Konditie was ook ja nait te roem. Gelukkeg lag k 
oareg dicht bie t brogje en overzied kroepen ging mie beter òf den omhoog. k Greep mie vast aan n 
baalkje van d'brogge en joa, verduld! Noa n ketaartje wurgen, poesten en klaauwstern kwam k op d'bo-
venkaante van d'wale. Kreeg doarbie nog wat hulp van n passant. Dou k fietse omhoog rieten wol, 
bleek dat dij hailendal vast zat in t gras. As of e kompleet vastbonden was! Gelokkeg haar de passant 
ale tied om mie doar ook in bie te stoan. 
'Bist slim nat?' vroug moeke. 
'Allent d'vouten en d'onderenden van bainen,' laagde ik wat zoer. 
'Moutve noar hoes?'  
'Nee heur, t is ja mooi en waarm weer, dij dreugen onderweegs wel.' k Wol ik mie nait kennen loaten. 
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En net zo as t was. Dou wie Sibboeren inreden, wazzen zokken al bienoa dreuge. Lekker op n bankje 
ons keze en worst schier moakt en ons 'zo neudege' energiedrankje nuttegd. 
'Kinst der weer tegen?' 
'Joa zeker!' 
Moeke veuraan. Gelokkeg mor, want bie t opstappen glee mie t veurrad oetzied en lag k bienoa alweer 
op bek! 
'Mor nait wieder vertellen,' zee moeke bie thoeskomst, 'het ja gainaine wat mit te moaken!' 
'Nee,' Mompelde ik. 
 
Krieg k n poar doage loater n mailtje van nicht Frederieke oet Sodom: 'Hoi! Wat hoor ik? Ben je aan t 

oefenen voor de triatlon? Fietsen, zwemmen. Goed afgelopen? Had erger gekund!' 
'Verrek, hou ken zai dat nou waiten?' zee ik verboasd. k Kreeg der vanzulfs gain antwoord op! Zukse 
humor aarg waarderend, heb k heur onmiddelk antwoord: 'Joa, en noa t zwemmen nog 50 (k)m lopen! 
Hast nait docht, vast.' 
 
Old worden is mooi, mor nait elk blift zo vereg as wielen Jan Oetham! 
 

 
 
Klaas van Zonneveld 
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Genut! 
 

Genot! 
k Zat achter t hoes 
Bienoa nait te doun. 
Aal genut!* 
 
k Goa weer in hoes 
overal op d'hoed 
jeuk! 
Bah! 
 
Mor dou k zag, 
hou klaain zo'n wezentje is 
wuir k wakker! 
Kerel man, 
wat klaain! 
En toch 
alles der op en aan! 
 
Lopen, wupken, vlaigen 
hou bestaait t! 
Ik koop mie n microscoop 
k wil t beter zain! 
Van nou òf is genut 
veur mie genot! 
 
Klaas van Zonneveld 
 

* Genut = onweersbeestjes (ook: dunderknuut, dunderkruud, dunderkruut, dundertuutjes, gnot, gnut, 
gnuut, knuut, miede, miet, onweerstuutjes) 

 

As men in Nij-Scheemde t over genut haar, raip mennnegain: 'Genut? Onnut!' 

 

 

 

 

 t Monster van Loug Nes  
 
 Buurtschopkes Heveskes, Weiwerd en Oterdom binnen vot. Ver-   
 kwaanseld deur kwakdeuzen. Loug Nes bie t Schildt rakt klem deur  
 herindailens. Lu worren t zat, willen vot van aigen haim. Gasgrefieken 
 in gevels, muren schaif en schel, gain muuranker kin t tegenhollen.   
 Loug Nes zakt deur ‘deskundeghaid’ vot in t meer. Viskerlu oazen op  
 de 'Kwoaie' mor d’angels binnen nait staark genog om t monster te  
 vangen. t Monster in t meer bie Loug Nes hait … SHELLIE! 

 
Gerhard P.J. Jansema 
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Deurkieken 

 
Lutje potje kikt en kikt 
kropt op knijen  
as n kaalfke deur t gruinlaand  
wondernd grode wereld in 
 
wereld wordt groter en groter 
man man wat n ruumte ja 
hondebloumen, ekkels, tieken en iemen 
doethoamels in walen van t Ol Daip 
en achter eske is nog meer 
 
mor den aiweg en altied  
blift t kieken hoaken  
achter stiekeldroad 
noa t löcht komt duuster 
noa t zuite t zoer 
systemen dailen raive oet 
om t zain te griepen 
in t aargeloze te groaven 
oogkleppen holden peerden in t gareel 
 
mor in t ìnne t hiemen veurbie 
as der weer wacht wordt  
wacht wordt op genoa 
riepte ogen vannijs open goan 
körrel kaf verdrift 
mieghummel weerde krigt 
wordt ontfaarmen vongen  
wordt kieken zain 
begunt t verzet. 
 
 
Hanne Wilzing 

 

 

 

Wiptegel 
 
Lopend 
ien de regen 
over n hobbelstoep, 
deur n wiptegel 
mien vouten 
ien zaand/moddersoep 
sjomp ik deur stad 
veur n try-out 
van theoater te woater. 
 
Onderwaarp van veurstelling 
op t schip De Verwondering: 
'Kolle Vouten' 
Huvereg leef k mie ien … 
 
 
Coby Poelman-Duisterwinkel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Kiek uut, glassssssss 
 
Zugst ain lopen 
mit fiets aan haand, 
zuikt n vergrèlde fietser 
ien körf, tas of mand, 
staait der aargens n fiets 
op kop aan kaant, 
n bak mit wotter 
vol tot aan raand, 
n blikken deuske 
op n uutvollen kraant? 
 
Dat betaikent den: 
lekke baand! 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 
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Aaltied 
 
Ik zal der aaltied veur die wezen, 
Joa, ik wil bie die blieven 
Zo laang as ik leef. 
 
Mien oadem heurt die, 
En dienent heurt aan mie. 
 
Ik wil die alles geven, 
Mit alles wat in mie zit 
Zal ik noast die stoan. 
 
Ain ding mor is der wat 
Ik die vroagen wil,  
 
Ofstoe mie weergeven wilst 
Wat ik aaltied al haar,  
 
Dat wat ik onderwegens 
Kwiet worden bin, zunder 
Dat ik t in de goaten haar – 
 
En ik bin zulf schoon vergeten 
Wat of dat wezen kin. 
 
 
Bert Weggemans 

 
 
 
 

 

 

Dit laand in mie 

 
Oorlogszuchteg bin ik, 
Ik moak aingoal oorlog 
Mit alles en elkenaine, 
 
Ik bin ja in stoat van oorlog 
Mit miezulf, ik wait nait 
Hou ik in dit laand van mie 
Oeit nog vrede vinden kin. 
 
Ik zuik t soort vrede 
Dat kracht genogt het 
Um de onrust in mie 
De tente uut te vechten. 
 
Hou kin ik oeit miezulf 
Nog accepteren zunder de vrede 
Dij mie t leven leren let. 
 
 
Bert Weggemans 

Twij zielen 
 
De loate oavendzunne kleurde dij nommerdag t Metbroukbos, haarfst. n Die-
zege wind waaide t eerste blad van de bomen en dwarreln hom veur de vou-
ten. De winter was onderwegens, veur hom nait allain n t tied van òfstaarvend 
leven mor van, noar te hopen, n nij begun. Hai vuilde zuk deur de noatuur op-
nomen en von aaltied de rust dij e neudeg haar om zien kop weer moezenus-
tenvrij te kriegen. In gedachten, mit kop daip in de kroage, volgde e n pad. 
Nog even deurlopen, den zat e zo rond t waarme heerdvuur van d’Haarbaarg 
in Smilke.  
Innains wer de stilte roeg versteurd deur n hond dij mit veul spektoakel op 

hom òf stoof en hom aan de boksempiepen n ziedpad in trok. Kraaien vlogen mit n iezelk lewaai oet 
de bomen op. Nijsgiereg en bedochtzoam volgde hai t hondje tot aan n open stee in t bos. In t schien-
sel van de rood ondergoande zunne ston n persoon, stokstief aan de knijen tou in t wotter van n veen-
dobbe. Zo te zain n schoamele vraauw, verdaipt in heur aigen spaigelbeeld. Stilaan pebaaierde e 
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dichter bie heur te komen. t Menske bleef bewegenloos, tot ze biezied keek en hom stoan zag. 'Vot hier!' 
ruip ze inains mit hoge schèlle stem en weer vlogen van schrik kraaien op oet de bomen. Ze zwaaide 
hulpeloos mit heur aarms om te beduden dat ze allain wezen wol. Allain in heur roadelooshaid op heur 
weg noar t ènde. 
De man bleef mit zien aigen verwarde gedachten kieken noar dij ontredderde vraauw. Hai was der deur 
komen en zai doar … op raande van zied en aander zied? 
'Ik wil nait langer … goa vot hier, loat mie …' en heur geroup versturf in n zaacht kloagelk jammern en 
ze dee weer n stap wieder t wotter in. 
Hai wol wat tegen heur zeggen … mor welke woorden gebruuk je om n mens, gevangen in aigen spai-
gelbeeld en hulpelooshaid, weer bie zukzulf te kriegen. Is ingriepen n vörm van mededogen of is t juust 
nait? Even haar e dij twievel. 
Wat e precies zegd haar, wos e achteròf nait meer, mor van zien woorden wer ze rusteg en hai zag dat 
ze twievelde. Mitlevend stak hai zien haand noar heur oet en geboarde: kom mor, t is goud. Mit grote, 
treurege ogen keek ze hom aan, mor bewoog nog aal nait. 
Doar stonden ze, twij zuikende mensen in t licht van d’ondergoande zunne. Noa n stille innerleke stried 
luipen ze soam, elk verzonken in aigen gedachten, over t bospad wieder. t Hondje kwispelde nou vrolek 
om baaiden tou. 
'Hou hait e?' vruig e, en verbrak zo de stilte.  
De vrouw zuchtde daip. 'Max. Joa, Max …,' zee ze mit n beknepen stem. 'Dij noam heb ik hom geven. 
Ons lutje jong haitde Max. Zien zesde verjoardag haar we net vierd, dou e bie ons veur t hoes, deur n 
veuls te haard riedende auto dood reden wer. Dat was t begun van ale ellènne.' Dou was ze nait meer te 
stoppen en störtde ze heur gemoud over hom oet. ‘Nou was ik kloar mit ales … mit d'haile wereld. k Wol 
nait meer, k wol ook dood.' Heur stem verwaaide mit de haarfstbloaden, onmacht wer stil verdrait. 
Hai mos weer denken aan de woorden dij hai lezen haar op zien zuiktocht noar de zin van t leven: wie 
binnen aal mensen, hou verschillend ook, wat we ook mitmoaken of te ondergoan hebben. Wie mouten 
laif en laid dailen, wie mouten pebaaiern mekoar te begriepen. 
Laif en laid mit mekoar dailen, dat begreep e méér as ooit, dou e noar de vrouw keek dij noast hom luip 
en t leven mui was. Veurzichteg legde e troostend n haand op heur aarm.  
Noa nog n stuk lopen en zwiegen, wazzen ze op stee. Hai nuigde heur en zee dat der ook ploats veur 
heur was in dizze haarbaarge. 
Ze twievelde, mor luip toch mit, dou hai de deure veur heur open huil. Soam schoven ze aan n  toaveltje 
in dij mooi verbaauwde olle boerderij. De sfeer was der waarm en hoeselk. In t licht van n poar keerzen 
nam hai de vraauw even goud in zuk op. Slierten soeterg hoar hongen rond heur deur t leven taikende 
en toch wel knappe gezichte, woarin twij trieste ogen hom aankeken. Op d’achtergrond klonk zaachte, 
sfeervolle meziek. 
De vraauw haar baaide handen beschaarmend om n dampende beker sukkeloademelk vollen en was in 
gedachten wied vot. Dizze ruumte was veur heur n vredege wondere wereld vol waarmte en licht. Heur 
ogen werden slof. Ze keek hom vroagend aan en dou vertelde hai zien levensverhoal. En nou luusterde 
zai. 
Loater, mit elk n pankouk in t lief, luipen ze soam noar d’oetgang de duustere oavend in.  
Max wees heur de weg. 
 
Willem Friedrich 
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Wie zwaaiden nog 
 
Op t pad van toene, 
maank de bloumen, planten 
doe in dien groeterg, soeterg jurkje 
ik mit smerege knijen 
onder mien körde boksem 
 
keken wie tegen 
t fèlle zunlicht 
noar de zoemende vlaigmesiene 
in de wolken 
boven ons kop 
 
zwaaiden wie en zwaaiden 
zo as de tied 
vlogen is 
doe der al laank 
nait meer bist 
 
Henk Puister 
 

 

Ik kin weer lopen 
(28-04-2019, Veenkade Veendam) 
 
Ik kin weer lopen, 
dou nait meer aan terepie. 
Ik kin weer lopen. 
Duurfst nait komen bie mie 
loop ik wel noar die. 
Ik kin weer lopen. 
 
Veurgoud genezen 
van vlaigerg drok wezen. 
Ik kin weer lopen, 
huif nait meer in rolstoule rezen, 
gain menukoarde veur pesjenten lezen. 
Ik kin weer lopen. 
 
k Luit mie laifjes verplegen, 
gewilleg, daankboar, verlegen. 
Ik kin weer lopen. 
Liester in bome keert zok om, 
vertelt deur dat k deraan kom. 
Ik kin weer lopen. 
Ik kin weer lopen. 
Nooit weer dou ik zo dom. 
 
Henk Puister 

Vecteezy 
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Zun en Licht, tehoes veur leutje longlieders ien 1960 
 

Haildal rondomrond tehoes hìn dat Zun en Licht hait, lopt n pad mit grint. Mainste 
vlintjes hemmen mor naauw kleur. Dij binnen zo graauw as lucht bie n dunnerbui. 
As ter hier ain op veziede komt en stoup van tehoes oplopt, komt dij veur n gele 
deur. Trekken zai aan kopern knop, klingelt ien tehoes n bel. Bezuikers kommen 
eerst ien veurpertoal. Tussen veurpertoal en gaang ien zit weer n deur. t Is n 
gaang mit n swaarde granieten vlouer. 
Ien gaang stoan drij minsen: zuster Jennie dij hier aarbaidt, Kees, n leujong dij 
hier woont, en vraauw Ommes. Dij lèste persoon het zunner n òfsproak te 

moaken aanbeld. Òl vraauw Ommes wil Kees zain. Zai woont noast zien òllen en het jonkje doar op-
gruien zain. 
'Kiek,' zegt vraauw Ommes, 'k heb Kees wat mitnomen!' n Graauwe puut komt te bosschoppentaas 
oet. 'Abbelsienen!' 
'Hail schier,' zegt zuster Jennie, 'geef heur mor even aan, din bring k heur noar keuken tou.' 
Vraauw Ommes maag ien veurpertoal op bankje wachten. Kees blift ien gaang stoan. As zuster Jennie 
weerom, is drukt zai Kees veurpertoal ien. 't Was mor kort,' zegt zai, 't is etenstied. En as joe op vezie-
de kommen willen, mouten joe eerst n òfsproak moaken.' Zuster geft òl vraauw n haand. Vraauw Om-
mes strikt Kees over kop hìn. Zai het hier mor tien menuten west. Zuster Jennie kikt deur glief van deur 
hìn hou òl vraauw votsjokt. Din bringt zai Kees noar zoal tou. Hier ien dizze zoal zitten jonges aan 
toavels te bikseln. Zai kieken mor naauw van bord op as Kees zoal ienkomt. Din lopt zuster Jennie 
noar zoal tou doar wichter eten. Kikt ien t rond en gaait noar ketoortje tou. Zai is n laange vraauw ien n 
hoagelwit uniförm.  
Soavens as kiener sloapen, runnen zusters ien gimmestiekpakjes gimzoaltje deur. Elkenain het n ab-
belsien ien haand. 'Koatsebaal, wel het dij aal …' zingen zai. Din gooien zusters abbelsienen, dij ainks 
veur Kees binnen, gedureg lucht ien. Dat is gezondhaidsgimmestiek. As doan is, maggen zai van zus-
ter Jennie abbelsien opeten. As dij op is mouten zusters onner does en op bèr. 
Ien mainste gangen van tehoes hes wel n sloapkoamerke van n zuster. Elke zuster is boas over n 
sloapzoal mit n plougje kiener. Smörns lopen zusterkes op tonen gaangen deur en trappens òf. Kiener 
liggen nog te sloapen. As ter ain wakker is, holt dij bekje dicht. Mos die stil hollen, aners krigs straf. 
Zusters mouten smörnsvro om zes uur op ketoortje weden. Dat is vaaste regel. Ien wintertied is t om 
dizze tied nog duuster. Zai lopen din mit zaklanteerntjes gaangen deur. Ien zummertied speulen zunne-
stroaltjes bie trappens laans en over zusters heur widde goud hìn. 
'As ter wat is, mos zeggen …' zegt zuster Jennie, 'wèl van joe het ter wat op t lever...? Nee...? k Heb 
aal wat. Ien mirregstied, bie t stoet eten, is ter veur elkenain n plakje worst. Dink ter om, eerlieks ver-
dailen! Gain aalbegeer dij twij plakjes pakt! Vanoavend om negen uur goan wie hier noaproaten. k Re-
ken op joe! Aan t waark!' 
Zusters binnen blied, zai kriegen gaauwachteg heur komfòttje mit t weekloon. 
 
Aal kiener binnen onnerbrocht ien plougen. Ien jongste ploug mit leutje goud zitten jonges en wichter 
bie nkanner. Zai eten apaart van aner kiener. Jongste kiener van dit plougje binnen nog mor n joar of 
twij, drij. 
Hes n middelste ploug mit jonges en n middelste ploug mit wichter. Hes n òlste ploug mit jonges en n 
òlste ploug mit wichter. Ien òlste plougen zitten kiener dij ien hoogste klazzen zitten van legere schoul.  
Vandoag noa schoultied mout middelste ploug mit wichter (en loader middelste ploug mit jonges) noar 
gimmestiekzoaltje tou van Zun en Licht. Aal wat zai doun mouten het n noam. Kiener goan 'piepke-
lopen', 'spring-tikken', 'krom-op-zied' en 'ombloazen'. Gimmeester tikt mit stok op grond en geft aanwie-
zens. t Is vief menuten dit en vief menuten dat doun. Gimmeester is hier smirregs noa schoultied. Zun-
dag is de rustdag. Der wort ja wat òfhoust! Het n kiend n kwaalster ien mond, din mout dij oetspijd wor-
ren ien òfvalbak. Paardie kiener worren deur gimmeester op bòrst en rug beklopt om sliem lös te krie-
gen. Aal kiener van tehoes kriegen zulde opgoaves. Aal wat zai doun mouten is oetvonnen deur dok-
ters van Zun en Licht. 
Van hek van gebaauw òf, tot op stee doar dörp begunt, stoan n poar hoezen. t Is hier mainst stroekerij, 
haaide en wit zaand. As leujonges noar schoul tou lopen, gaait dat eerst over n zandpad. Koms hier 
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nait veul minsen ientegen. Bie regen hes hier dikke poulen. Noa dij eerste poar hoezen bis pas ien t 
loug. Hier stoan hoezen aan ain kaant van klinkerstroat. Zai binnen luddek en òld, of dik en nij. Gounent 
hemmen n raiten dak. Aan achterkanten hemmen minsen gruintetoenen. Veur t hoes is t mainst gras-
veld en bloumen. Leutje padjes noar veurdeuren tou binnen zandpadjes. Aan rannen van padjes liggen 
vlinten. Mainste hekken binnen van boomtakken moakt. Lopen kiener n indje deur, din zain zai schoul 
stoan. Kaalmkes aan lopen zai schoulplaain op. Maank kiener dij bie òllen wonen valen kiener van Zun 
en Licht nait op. Zai lopen der schier bie en lustern goud. 
Soavens om negen uur, as aal kiener ien bèr liggen, wil zuster Jennie van aner zusters waiten hou of t 
goan is. Bie jongste ploug, mit leutje goud, was ter wat mis mit n wichtje. Zai is nukkeg en onrusteg. 
Ook bie òlste kiener is ter wat mis mit n wicht. Zusters hemmen apmoal n boetenbaintje ien ploug. Ien 
middelste kobbel van zuster Janneke zit n jong oet n hoeshollen van zestien kiener. 'Hai is zo òld veur 
zien leeftied,' klagt Janneke. Zuster Janneke pebaaiert wat meer over jong te zeggen, mor komt ter nait 
oet.  
'k Dink dat k wait doar doe op douls,' zegt Jennie en begunt te proaten.  
'Joa,' zegt Janneke, 'zo is t!' 
Aan anerkaant van grintpad, dat om tehoes tou lopt, is t overaal bos. Doar speult Kees as hai vrij van 
schoul is en gain gimmestiek het. Zusters vienen t ook n groot bos. Doar Kees votkomt is t koal en vlak. 
As hier ien begun n swaarde liester oet stroekerij vladderde, gilpte Kees t oet van schrik. Kees is mit 
pazzipanten op jacht. Zai loeren op knienen en boskatten. Mor ien bos is gain knienehool te vienen. 
Boskatten hemmen der nooit west. Kraaien hes overaal. Ien veujoar vaalt ter bie zetten n jong oet nust. 
Dij maggen kiener nait oppakken. Zusters zeggen dat kraaien ogen oetpikken. 'Doe wils doch nait blind 
worren,' vroagen zai, 'blind en n minne bòrst, doar krigs n swoare dobber aan!' 
'Goa mor zaand scheppen,' zeggen zusters. 'Gaauw ien boeten ien vrizze lucht! Schepke mitnemen en 
zaand scheppen...!' 
Hans, dij op zulde sloapzoal ligt as Kees, is ook ien bos. 'Wèl was dat gustern Kees? Dien opoe?' 
'Nee jong, dat was vraauw Ommes!' As n hoas schut Kees pad òf. Din let hai hom poestend op zien gat 
deelplovven. 
 
Snaachs dreumt zuster Jennie dat zai bie moeke is. Zusters Beb en Leen mouten heur waark doun. Zai 
zitten aan toavel dij vaaier moal zo groot is as gewoon. Baaide zusters boegen heur over pampieren 
hìn. Ain van heur lopt noar tillefoon tou. Draait n nummer en bestelt gruinte. Din wort dreum aans. Elke-
nain dij aan veurdeur komt wort deur baaide zusters votstuurd. Kiek, doar hes vraauw Ommes weer! 
Der veranert wat ien dreum. Ainmoal ien week hemmen zuster Jennie en dokters verslag mitnkanner. 
Voak tillefonaaiern zai nkanner op. Zuster Jennie kin tillefoon nait vienen, zai staait ien labbetorie van 
Zun en Licht. Zuster van labbetorie het broen, kruld hoar. Zai onnerzöcht kiener heur bloud en kwaal-
sters. Der brannen staarke laampen. Licht is wit as ien sprookje... Juust veur wekker òflopt wort zuster 
Jennie wakker. Rechtop ien bèr vragt zai heur òf woarom zai heur dreum zo gaauw vergeten is. 
 
Grint op grintpad rondomrond Zun en Licht is graauw van kleur. Tehoes zulm is ook donker aan boe-
tenkaant. Mor zuster Jennie is aans. Zai bringt lucht en licht ien tehoes veur longliederkes. Veur n bult 
minsen is zuster Jennie zunnetje ien hoes! 
 
Eldert Ameling 
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Bie ons op pladdelaand 
staait n aibels schier stee 
mit n golden raand 
woar krekt zun over glee 
 
bie ons op pladdelaand 
krekt wat k zee 
nait aaid mit golden raand 
dou zun vot glee 
 
bie ons op pladdelaand 
wolkenraand 
stee dij glee 
wiederwaaids goldenraand 
 
Anna de Vries-Maarhuis 
 
 
 

Blommen ien t veld 
 
Blaauw, sangen, rood en geel 
teunen heur nuverhaid ien t veld. 
Ik wait, t draait om gewazzen 
mor dij blommen binnen veur mie wat telt. 
 
Pim De Noues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bierbar van Sevilla 
 
Ik kin wel doen worden in Spanje: 'Un cerveza, por favor!' 
Mien kammeroaden wollen op 'kultuurvekansie' noar Sevilla. Wie hebben ons onderdompeld in de leko-
ale braauwerijkultuur. 
In de bierbar kwam zo'n Spoanse flamenco-gitoarist op batterij: Juan Enrique El Grande, ofzo. k Von t 
eerst niks, mor mit elke cerveza wuir e beter. De Spanjoarden vonden t ook: toun hai 'Madre del Miguel' 
zong, ging t dak van de bierbar òf. 
Mit Spoanse spiekers in de koppen liggen we nou aan t hotelzwembad. n Poar cervezas binnen vervast 
nait goud valen. Mor wat n feest in de bierbar van Sevilla! 
 
Bert Wijnholds 
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Zo kin t ook 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Veur mien verjoardag heb ik n keer wat bedocht wat nait zo gebrukelk is. Normoal vier je joen verjoar-
dag mit aal dij je groag bie joe hebben. Voak is t wel gezelleg, mor dit keer wol ik wat aans. Mainsttied 
kwedeln we deur mekoar hìn, mor echt kontakt hebben we mainsttied nait. Ik haar bedocht om wat mit 
te nemen van minsen dij overleden binnen of van minsen woar je groag nog wat mit oplözzen willen. 
Joa, dat was schoppen tegen zere schenen. Mor veurdat we begonnen, stelde ik veur dat wie eerst 
soam mit n laid begonnen. 'Joe maggen t zeggen, want ik bin joareg en joe zingen veur mie.' Noatuurlek 
wui dit Laank zal ze leven. 
k Haar der ook bie zegd dat ales meugelk was. Aigenliek: n grode schoonmoak. Ik vertelde dat we va-
noet ons aigen denken d'aander voak nait begriepen kinnen. Woarom d'aander dut wat e dut: zo zien 
best dut om nait op te valen, dus loaten we ales mor liggen, proaten der nait meer over en loaten sums 
minsen in steek en … huil voak onszulf. Mien bedoulen was om dat op te roemen en kieken hou we me-
koar doarbie helpen kinnen en mekoar beter begriepen. 
‘t Wordt tied,’ zee ik, ‘dat dat aalmoal veraandert. Nait allinneg in familie en vrunden, mor aigenliek veur 
ale minsen om ons tou. Aaltied mor dij roezie, aaltied mor mekoar oetschelden, dood moaken. Loaten 
wie der ais soam noar kieken wat we der aan doun kinnnen. Dat is mien dinken.’ 
Woarom dat minsen dingen doun, waiten wie nait. Soms waiten we gainains woarom we zulf bepoalde 
dingen doun, dus overleg was n goud idee, docht ik. Mor zo as k al zee, ik schopte tegen zere schenen. 
Ik begreep dat, mor zee ook dat t tied wui dat we der mit nkander over begonnen. 'Ik bin joareg, dus ik 
mag zeggen wat ik groag wil.' 
Doarom binnen we bie nkander kommen. We hebben mekoar om de beurt verteld hou t der bie onszulf 
oetzugt. Doardeur konnen we mekoar dou veul beter begriepen, woardeur wie n menaaier vonnen heb-
ben om n ende te moaken aan aal dij roezie en noatuurlek ook òfsproaken te moaken hou wie der in 
toukomst mit omgoan zollen. 'Ie maggen mie aaltied vroagen om der bie te wezen zodat we t soam 
doun. Zo kinnen we hail wat vervelende dingen oplözzen. Aal dij roezie aaltied, dat mout veraandern.' 
Der is gain mins geliek dus, wie hebben ons aan mekoar zain loaten. t Was nait makkelk, mor de femilie 
is doardeur wel dichter bie nkander kommen. Boetendes hebben wie òfsproken, as der weer ais wat 
gebeurt, dat we der op dizze menaaier mit aan gang goan. Goud noar mekoar luustern, alles zeggen 
wat je in de wege zit en din soam weer wieder goan. Aan t ende heb k ze aalmoal huil daip bedaankt en 
heb ik n laidje veurlezen. 
 
Der is ter ain joareg 
 
As der ain joareg is 
Is der n reden veur feest 
Pabbe, moeke, bruier of zuster 
Zwoager, oompie of taande 
t Moakt nait uut 
 
t Is nait allinneg feest 
t Gaait nait allinneg om kedo's 
t Gaait nait om geld 
t Gaait om de femiliebaand 
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t Gaait ook om femilie dij der nait meer is 
Wie kinnen din genieten van mekoar 
Gedenken dij we laif hebben 
En kinnen soam ain wezen 
 
Bie vreugde en verdrait is t schier 
Om op dij menaaier, soam te wezen 
Soam te gedenken 
 
En joa lu, zo is t apmoal beurd. De familie von t prachteg en ik? Ik was der slim bliede mit dat ik t zo 
aanpakt heb … dus ik wui hartstikke bliede wakker. 
 
Jil Wildenga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zummergeluden 
 

De radio ston aan en in t veurbiegoan heurde ik n mannenstem. Hai vertelde over zien doeven, hou 
mooi ze koeren konnen. t Koeren klonk in zummertied t schierste. 'Dat binnen mien mooiste zummer-
geluden,' zee hai. En vot doarop vroug hai aan journalist: 'En wat zijn uw zomergeluiden?' 
Journalist stutjede wat, wis nait zo rad wat hai doarop zeggen zol en zee: 'Ja … ja … zomergeluiden … 
ach ja … zomergeluiden …!' 
Ik heurde t mit ain oor aan en vroug mie òf: schiere zummergeluden, heb ik dij ook? 
 
t Is julimoand, midden in zummer. k Zit te genottern in ons toen. t Is stil om mie tou. k Denk opnij aan dij 
man mit zien doeven. Zol ik ook zummergeluden heuren kinnen? k Luuster … en joa: twij fietsbellen en 
n hond dij blaft. Stemmen op stroat en n autodeur dij dichtklapt. Nou ja, dat is nait zo biezunder. 
k Luuster nog n keer … en heur: doar zingt n merel en tjilpen de muzzen. Der snort n dikke hommel 
achter mien rug laangs en holtdoeven heur ik klappern tussen t gebloaderte van boom. 
k Blief luustern. Vèr vot heur ik lewaai. t Komt dichterbie en t klinkt bekend. t Zol toch nait? Woarom 
nou? t Is vlakbie nou en k zai hom kommen: mien man, mit de bosmaaier! 
En vot doarnoa nog n bosmaaier, nou aan aander kaant weg. En noast ons hoes heur k ook al n bos-
maaier. t Is as of ze t mit mekoar òfproat hebben. Och hé, t haile bosmaaierscollectief is weer drok in 
de weer.  
Veur gonnent binnen dit de schierste zummergeluden. En ik? Ik stop mien oren dicht. 
 

Agnes Huzeling-Zandt 
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Biel en bomen 
(noar n foabel van Aesopus) 

 
Holthakker laip ien t bos. Hai was op zuik noar n nije stoal veur zien heksebiel. Hai haar al veul holtsoor-
ten oetpebaaierd, mor aaltied brak stoal van biel hom òf as hai aan bomen omhakken was. Hai keek hier 
en doar, mor kon nait recht goie toaie holt vienden. Dou vroug hai bomen om road. ’Waiten ie ook welke 
holtsoort k neudeg bin veur stoal van heksebiel dij nait votdoadelk brekt?’ 
Bomen dochten noa en zeden dou dat hai doarveur mor t beste holt van oleander nemen kon. 
Dat dee holthakker. Mit staarke bielstoal der ien ging hai dou mit zien heksebiel aan bomen kappen ien 
zulfde bos. Duurde nait laang of ale bomen wazzen omhakt. 
 
t is hail dom om joen slimste vijand te roaden. 

 

Nane van der Molen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Boer en ezel 
(noar n foabel van Aesopus) 

 
Boer ovverde vet swien aan Hercules, dij hom n moal red haar oet klaauwen van n laiw. Swien was 
eerst grootbrocht mit gaarst, hail veul gaarst en doardeur was baist lekker vet worden. Dou swien ovverd 
was, haar boer nog  gaarst over en hai docht dat hai dat nou mooi aan ezel opvouern kon. Mor ezel ver-
traauwde t nait. Hai wis ja dat swien vetmest was mit gaarst en dou ovverd. Tegen boer zee hai: ‘Neem 
mie nait kwoalek boer, k bin wel zo slicht as n ezel betoamt, mor as k aan swien denk, din bedank k mie 
veur gaarst.’ 
 
As ie wat vergees kriegen, wees der din zeker van dat ie der loater gain spiet van kriegen dat ie t aanno-

men hebben. 

 

Nane van der Molen 
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De bronnen van Expeditie Grunnen 
 

Pervinzie Grunnen wordt voak 'op de koart' zet. Zo hait dat. 
Elke moal is der wel wat: de Faarmsumse farmhouser kap-
klompenstamperij, t Òlhoofster kopstubberstoempen, de 
schierste meulenraddraaiersoptochten en aal zukswat. ‘Om 
Grunnen op de koart te zetten’, zee n lelke Lopster lummel dij 
net n wedstried 25 struusvogelaaierbalen mit Marne genoat-
mosterd achter de koezen haar. Nou, ik pakde Bosatlas der 
even bie, mor Grunnen staait der allaank op. Monniken waz-
zen doar mit begonnen.  
Vanòf Auwerd zochten Cisterciënzers deur zompeg laand n 

pad noar hogere zaandruggen. Zodounde kregen minsken as Gansfort en Agricola de loop op Auwerd, 
om doar wat te leren. Stoadeg aan kwammen der meer nederzettens. Respekt veur dat monniken-
waark, mor kreeg de abt dat soavends op tillevisie te zain? Nee, nog veur dat dat uutvonden was, heb-
ben deugnaiten t kloostercomplex vernaild. Doar mos wat aan doan worden. 
Al n joar of wat is de Orde van Medianen in t Helperpaark aan zet. Zai bluizen de tiggeltorens van d’ol-
le centroale op en baauwden t nije Klooster Media. De kloosterlingen doun tegenswoordeg n m/v-
expeditietocht deur de gouwen van Grunnen, woar n bult vremd volk touholdt. Op safari bie de Bos-
schermannen in t Dollardreservoat:  'Moi … Dr. Bosscher, I presume?'   
'No mienjong, I am Geurt Busscher, waddenschilder, ik zuik Derk ook, mor hai is vot.' Grunograbbels! 
Expeditie in toeze? Even op koart kieken … joa, verslaggever Derk is onderwegens en broest de bus 
over hoge Wedderbaargen en daipe Wildervanksterdallen. ‘Droagers’ Joyce en Petra van de aigen 
RTV-stam haauwen zoch n pad deur t Roegwold en bivakkeren in t Ambonezenboske in de Coenraad-
polder. Zai kraaien victorie bie woeste Waddenstörms. Expeditie dut de regendaans mit Harma en 
votdoalek is der n störtbui in t Humsterlaand … boeren vlaigen t laand op mit grode òfdekzaailen. 
'Woarveur is dat?' vragt RTV-kloostermoppie Beppie.  
'Sproeiverbod, ja,' zegt n boer. 
Bie Pekelder Roegbainstam wordt n vredespiep smookt (dat kin doar nog, ugh). In t Wilde Wester-
ketaaier baiden expeditielu snuusterputen en klaaiknikkerkraaltjes aan om medesienmannen (‘wat mot 
dat hier?’) te verlaaiden veur n proatje. Mor Pasop, da's thuus nait te zain omreden cameraman te kiek 
staait aan n totempoal. 'Aigen schuld,' vertelt kloosterbruier Ronald, 'hai pronkte mit aandermans ve-
ren.'  Eefkes loater verslagt reporter de stried van Hunsingrammers en Fivelschoppers, mor … 
belaandt zulf in de kookpot van n Eemsmondeling. In Westerwòlle zwemt Leonie in de Roeten Aa en 
dut touglieks Cittaslowverslag vanuut levensgevoarleke mangrovebossen. Spannende buisbeelden 
soavends mit veul Noord tamtam. Dizze lu zuiken mit gevoar veur aigen leven noar Grunneger bron-
nen. Respect, zol de Media-abt  d'oaventuren van de kloosterlingen op tillevisie biehòllen? 
As expeditie nait op pad is, kinnen Grunnegers ook nog mit walkie-talkie smoezen mit Babbelebet en 
Maartje. Dizze medialu binnen ook zendelingen mit opdracht om inboorlingen in de gouwen van nijs te 
veurzain. Noordman Wiebe Kloukt ons bie mit Grunowaitenschop zo as: was t peerd van Ome Loeks 
van t Grunneger ras?  En wèl deur dit verhoaltje van de koart is, kin op de zeurdeur kloppen van de 
kloagmuur van Oetse op Noord. Mor as de Media-abt soavends tillevisie kikt, zugt hai op t dagnijs 
rookkringels vanuut t westen. Doar kieken Jatmouskriegers ook op de koart; zai willen mediakloosters 
vernailen en mit de veren pronken onder ain NPO-kloosterdak. Mor RTV-kloosterlu geven heur bron-
nen nait pries. Nooit! 
 
Gerhard P.J. Jansema 
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Bluiende eerappels 
 
Van mien bed&brekfaststee bie t Mieghummeltjesbos in Onstwedde fiets ik in vrouge mörn over Vlagt-
wedde noa Ol Schaanze. In Smilke rie ik even n luske over Laang Houve. Op eske van Zuudveld bluien 
eerappels. n Wonderschiere deken van t daipgruine eerappelloof en paarse bloumkes. Den overkomt 
mie de geur. Ik was de reuk van n bluiend eerappelveld sikkom vergeten. Ik stap van fietse en loop t 
kaamp in en roek aan bloumkes. ‘Joa,’ zeg ik in miezulm ‘ik was t kwiet, mor non wait ik t weer.’ Ik pak 
mien boukje um dizze grode ervoaren op te schrieven. Der komt n man aanfietsen mit n hond aan liene. 
n Heidewachtel. Dichterbie zai ik dat t mien aantraauwde neef is. Wie zeggen moi. ‘Wat zitst nou weer 
op te schrieven?’ vrag e. Ik vertel hom van de eerappels. Hai kikt mie underzuikend aan. ‘Is t nog zo 
slim den?’ Loater begriep ik dat e mien wénst beduilt. 
 
Hanne Wilzing 

 

Braif, nait over laifde 
 

Volmoakt is gainaine. 
Dij die t volmoakte veurzeggen  
moust mit hunneg besmeren 
tot aan vervelens tou. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dou mor 
 
Dreum mor, 
dou mor 
wast doun kinst, 
wast dreumen wilst, 
stief mit vouten 
in klaai, mit wind 
onder vleugels. 
Tou mor, 
dreum mor, 
dou mor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weerom in t licht 
 
k Wil weerom in t licht. 
 
Mit die in blui, 
smui in lief en haart 
dou wie mond nog vol haren 
van wat wie loater oetspijd. 
 
Dien bainen om mie tou: 
vongen en toch bevrijd. 
 
k Wil weerom in t licht. 
 
 
 
Rieks Holtkamp 
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Jonkje dij nait op hoes aan wol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jeroentje was mit zien moeke d'haile dag in t grode bos west. Zai mozzen braandhòlt zuiken om t lek-
ker waarm te kriegen bie heur thoes. 
'Kom,' zee moeke, 'wie goan op hoes aan.' 
Mor Jeroentje was muide en wol nait lopen, hai wol dat zien moeke hom droagen ging. 
'Ho, ho,' zee moeke, 'dat dou k nait, k roup hond en din gaait dij die bieten.' 
Moeke ruip hond om Jeroentje te bieten, mor dat wol hond nait. Moeke kon Jeroentje nait droagen. 
'Ho, ho,' zee moeke, 'k griep n stok om hond n pak laaiter te geven.' 
Mor stok wol dat nait, hai wol hond gain laaiter geven, hond wol Jeroentje nait bieten en moeke wol 
Jeroentje nait droagen. 
'Ho, ho,' zee moeke, 'k goa t vuur roupen om braand in stok te steken.' 
Mor vuur haar doar gain belang bie, stok dee t nait. Mor ja, braand wol nait in stok, stok wol hond gain 
laaiter geven, hond wol Jeroentje nait bieten, jonk wol nait lopen en moeke wol hom nait droagen go-
an. 
'Ho, ho,' zee moeke, 'k goa wodder der bie roupen, dij blust vuur aait wel oet.' 
Wodder wol vuur nait bluzzen, vuur wol gain braand in stok, stok wol hond gain laaiter geven, hond wol 
Jeroentje nait bieten, dij wol ja nait lopen, moeke wol hom nait droagen. 
'Ho, ho,' zee moeke, 'k hoal kou der bie dij gaait din wodder wel opzoepen.' 
Zai ruip kou. Mor kou wol t wodder nait zoepen, hou kom ie der bie. Wodder wol vuur nait bluzzen, 
vuur wol stok nait in braand hemmen, stok wol hond gain laaiter geven, hond wol Jeroentje nait bieten, 
dij wol nait op hoes aan en moeke wol hom ja nait droagen. 
'Ho, ho,' zee moeke, 'din roup k n laange taauw dij kou vaastbinnen gaait.' 
Mor ja, struup wol nait bie kou om haals, kou wol wodder nait zoepen, wodder wol vuur nait oetpoes-
ten, vuur wol braand nait in stok steken, stok wol hond gain laaiter geven, hond wol Jeroentje nait bie-
ten, dij wol nait lopen en moeke wol hom nait goan droagen. 
'Ho, ho,' zee moeke, 'k zuik n moes op dij gaait taauw din mor deurbieten.  
'Wat mainen ie wel,’ zee moes, 'dat wil k ja nait.' 
Moes wol taauw nait deurbieten, taauw wol nait om haals van kou, kou wol gain wodder zoepen, wod-
der wol vuur nait oetpoesten, vuur wol braand nait in stok steken, stok wol hond nait sloagen, hond wol 
Jeroentje nait bieten, dij wol ja nait lopen, moeke wol hom nait droagen. 
'Ho, ho, 'zee moeke, 'nou wait k wat schiers, k goa oans kat roupen, dij kin din moes opvreten.' 
'Nee,' zee kat, 'dat wil k nait.' Mor dou kat moes in goaten kreeg, dou gong t der heer.  
Kat runde achter moes aan, moes haar taauw in goaten, taauw runde op kou aan, kou haar wodder op 
loop, wodder zol vuur eefkes bluzzen, mor vuur vloog mit stok deur wereld, stok dij roevelde op hond 
aan, hond runde achter Jeroentje aan, Jeroentje runde hail haard noar hoes hìn, moeke huifde hom ja 
nait droagen te goan. Wat n òflopen mit Jeroentje. 
Hail goud is dit vertèlsterke òflopen, mor t veegde der in t zag der nait goud oet in t begun. Gelokkeg 
mor. 
 
Anna de Vries-Maarhuis 
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Burenroezie 
 

 Steven en Oafie woonden al zo’n zes jaar noast Kobus en  
 Ketriene in n riegje nijbaauwhuzen. Ze wazzen der tougelieks  
 wonen kommen. In t begun haar t meroakel akkedaaierd, mor  
 n poar joar leden haren ze mot kregen. Dat kwam van d'hege, 
 dij Steven tussen de toenen poot haar. Nait omdat e Kobus 
 en Ketriene nait zain wol, mor gewoon as òfschaaiden. Veur  
 de privacy, loat we mor zeggen. Oafie mog summers geern in  
 de bekinie boetendeure in de zunne zitten. En zai von t slim  
 onvrij as ale buren heur din liggen zagen. Doarom haar  
 Steven aan weerszieden van de toene dij hegen poot.  
 In t begun haren Kobus en Ketriene der gain bezwoar tegen  

had. Staarker nog, Kobus haar zulfs mitholpen om de hege te poten en der ook t haalfschaaid aan mit-
betoald. Mor toun t gewas meer as n meter hoog wer, begon Ketriene derover om t ding n beetje leger 
te moaken, omreden hai benam heur op zunnege zummer-doagen de zunne zo.  
'Niks mit neudeg,' haar Steven zegd, 'ik wil dij hege gruien loaten totdat e twij meter is. Din hebben wie n 
mooi òfschaaiden stokje en kin gainaine ons zain.' 
'Din wor ik ja nog meer zunne kwiet,' jammerde Ketriene, 'dat wil ik nait, Kobus hur. Dij hege mout kört 
blieven.' 
Kobus pebaaierde nog ais mit Steven derover te proaten. Mor dat holp niks. De hege zol hoog worden 
en doar bleef t bie. Ketriene van t mor niks, mor veul kon ze nait. As de buren zo vout bie stok huilen, 
kon je der ja niks aan doun. Mor ain ding was zeker. Zai zedde bie Steven en Oafie gain vout meer bin-
nendeure. En even geschikt wezen en in de vekaanzie de bloumen wotter geven, dat kon Oafie ook wel 
vergeten. En zo kwam t dat Steven en Oafie heur hege aal hoger wer en Ketriene en Kobus aal mor 
toesterger op heur werden.  
Elke dag gooide Ketriene heur òfwaswotter bie d’hege en hoopde, dat Steven zien stroeken doar dood 
van goan zollen. Mor veul holp t nait. Onder kwammen der wel wat broene bloaren aan, mor echt dood 
ging t ding der nait van.  
Mor op n dag kreeg Kobus n goie inval. As Steven en Oafie mit vekaanzie noar Frankriek wazzen, din 
zol hai zunder woord of wies d'hege wel even n kopke klaainer moaken. Steven en Oafie haren d’hak-
ken din ook nog mor zuneg licht of Kobus huurde zuk bie Mandemoa's geraidschoppenwinkel n elektrie-
se hegeschere en snuide d'òfschaaiden tot viefteg centimeter boven de grond òf. Nou har de zunne 
weer vrij spul aan heur kaande en kon Ketriene ook weer lekker zunneboaden. 
Mor toun Steven en Oafie noa n poar weke weer kwammen was t huus te klaain. Doar har dij mizzelke 
Kobus mit zien poten aan d’hege zeten. Duvels wazzen ze. Mor wat mos je der aan doun? t Kon der ja 
nait weer aanplakt worden. 
'Dij bèlle van hiernoast kikt mie aan of ze d’honderddoezend wonnen het,' schol Oafie toun ze van de 
supermaarkt kwam. 'Ze laagt mie gewoon uut. Je zollen hoast de plietsie derbie hoalen.' 
'Niks dervan,' antwoordde Steven, 'ik wil gain ordinaire burenroezie. Ik bedenk wel wat woar ik dij lu mit 
pakken kin. Ik zel op t gemaintehuus ais noakieken of zai dat zomor doun maggen.' Omdat Steven bie 
de gemainte waarkde, kon dat makkelk. Mor op t haile sikketrie was niks te vinden, woarin ston dat je 
joen buren verbaiden konden om n hege te knippen. Zeker nait as je hom in de mande haren. 
 
En toun op n dag zag Steven zien kans schoon om Kobus n hak te zetten. Hai was net in zien veurtoene 
aan t waark, toun e Ketriene aankommen zag mit n hond aan de raime. Gaauw schoot e in huus. 'Nou 
kin ik heur pakken,' laagde hai tegen Oafie.  
't Zel mie nij doun,' mottjede Oafie, dij aaltied nareg wer as t over de buren ging.  
'Zai hebben n hond. En volgens mie hebben ze dij nait deurgeven veur d’hondebelasten. Ik zel t ais 
noakieken. Hai zel betoalen.'  
En zo kregen Ketriene en Kobus n weke loater n braif van de gemainte in deure, woarin ston dat aine 
zain har dat zai n hond haren en dat ze dij hond nait aangeven haren veur d’hondebelasten. Of ze mor 
even € 85 overmoaken wollen en nog € 25 boute der overhin.  
Kobus was duvels. 'Dat het dij haalfmale van hiernoast ons flikt,' gromde hai, 'dij het zain, dat wie n we-
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ke op d’hond van ons moeke paasden. Nou wil e ons n hak zetten. k dou net of wie dij braif nait kregen 
hebben,' besloot Kobus. 'Wie zain wel wat of der van komt.' 
Mor der gebeurde niks. Totdat ze zo’n drij weke loater weer n braif van de gemainte kregen. As ze nait 
gauw betuilen, zol der aine van de gemainte bie heur kommen om de zoak te onderzuiken.  
'Loat mor komen,' laagde Kobus, 'ons moeke het heur hondje ja allaank weerom en gainaine kin ons 
wat moaken. Mor ik zel Steven ais even goud de pest in joagen.' 
'Hou wolst dat din doun?' wol Ketriene waiten.  
'Wacht mor òf,' grolde Kobus.  
n Paar doage loater heurden Steven en Oafie, toun ze goud en wel op berre lagen, bie de buren dudelk 
n hond blavven. 
Steven schoot overende.  
'Heurst dat, maaid, ze hebben wel n hond.' 
t Geblaf huil wel n haalf uur aan. De volgende oavend persies t zulfde. Om haalf twaalven begon bie 
Ketriene en Kobus weer n hond te blavven.  
'Mörgen zellen we der wat aan doun,' besloot Steven, 'en doe moust goud uutkieken ofst ain van heur 
ook mit n hond lopen zugst.'  
Oafie zat d’haile dag op d’uutkiek, mor Kobus of Ketriene mit n hond trappaaiern kon ze nait.  
 
Guster wer der bie Kobus en Ketriene aanbeld. t Was Steven mit nog aine van de gemainte om te on-
derzuiken of Kobus n hond haar. Der wazzen mensen dij beweerden, dat dat zo was.  
'Doe komst der nait in,' draaigde Kobus, 'dij aander man mag ons haile huus deurzuiken, mor mit die 
heb ik niks neudeg.'  
Steven mompelde wat over ‘gain mitwaarken’ en ‘ambtenoar in funktie’, mor hai wol t ook nait op de 
spits drieven. Allain zien kollegoa mog noar binnen. Noa n menuut of vieve kwam dij weer naar boeten. 
'Gain hond!' zee e tegen Steven. Dij huil de scholders op. Hai heurde elke oavend ja aine.  
Kobus ston nog in deure. Inains klonk luud en dudelk hondegeblaf. Steven kon zuk nait bedappern en 
runde zunder zuk te bedenken langs Kobus hen t huus in. Gain hond te bekinnen, mor t geblaf was nou 
wel slim dudelk. Hai keek ais om zuk tou. De geluudsinstalloatsie ston aan. Steven der op òf. Hai drok-
de op de knobbe met Uut. Stil was d'hond.  
n Beetje verbaldereerd ston e om zuk tou te kieken. Kobus ston op drumpel in de koamerdeure en uut 
keuken kwam n grijnzende Ketriene. 'Wat n laive hond, hè?' zee ze hail filaain.  
Steven zee niks. Hai keek van Kobus noar Ketriene. Even wus e nait wat e doun zol en toun begon e 
inains te schoatern van t lagen. Wat haren ze hom mooi bie t bain had mit heur hond. Ook Kobus en 
Ketriene konden zuk nou nait meer goud holden. En doar stonden ze toun mit heur drijent te lagen. De 
ambtenoar, dij Steven noalopen was, begreep ter niks van.  
'Vanoavend drinken wie der aine op,' snokde Steven, 'ik zel Oafie zeggen dat je der op tied binnen. 
Spring mor even over d’hege.' 
'Dat is goud,' laagde Kobus, 'mor din nemen wie d'hond mit.' 
 
Henri Wierth 
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Jan Huttinga 
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(schilderij: Ab Detmers) 

 

n Nust van wonder en geweld 
 
Vanwegens t sprille mörnlicht en kille, ondertied optrekkende mistflaren, worden, in t roege raait bestopt, 
twij honden wakker. Zai liggen in nkander strengeld op n inter-de-twinter optrokken leger van old knakde 
schimmele raait en graspollen mit doaronder n tontege plestieken lochtbère. In t gehail liekt t wel n groot 
mishottjede vogelnust. Op zuk is dizze sompege stee veur dizze aarme daaiern middelkerwies vaaileg 
bleken. Dat zel wel aans worden as ain bui d aander jagt in ankomnde haarstmoanden. t Din opwèllen-
de woater zel t haile kakkie wel kabbenaaiern. Hou komen in vredesnoam twij schienboarliek nuvere  
honden, zo ainzoam terecht aan n oetsturven woaterkaant van t Schildmeer? Heur ainege vrunden, de 
minsken, hebben hier vannijs gain bliek geven van heur meer verstandelke vermogens. Zai hebben diz-
ze aarme stumpers lak en vlak in steek loaten. Òfdankt as n poar olle schounen. Hou is dat meugelk?  
 
‘Ik wil n rubberboot! Nou, votdoadelk! Net zo ain as Kareltje! Kin ik ook lekker op t meer voaren. t Is nou 
toch zummer en vekaansie?’ Jantje broekt even zien soksesfermule en stampvout ter lusteg op lös. Zien 
kop wordt aal roder en hai gilpt: ‘Ik mag ook noeit wat. Ik goa nait weer bie dij röt-Kareltje in de boot! Ik 
wil mien aigen boot!’ 
‘Doe krigst hier gain rubberboot, Jantje,’ zegt moeke. ‘Dij krengen binnen, as je ze opvollen, loodswoar 
en nemen ja veuls te veul roemte in beslag in auto. Wie hebben ja al zoveul pakkelarrie bie ons en boe-
tendes, dien hond is ter ook ja nog. Dij kin doch nait achter auto aanrunnen as wie weer noar hoes tou 
goan? Wie mozzen dat daaier ja zo neudeg liek veur vekaansie veur die aanschavven. Ik heb die nog 
woarschaauwd, mor nee, Jantje mos en zol n hond mit in tìnt.' 
Moeke prat (preekt) bliekboar mit n tè zaachte beduzzelde stim. Zai kin heur aigen vlaais en bloud, héur 
Jantje, dus nog nait. 
Dij blert nog, veurdat hai zuk verbilderd op grond mietern let: ‘Ik wil dij röthond nait meer. Ik wil allinneg 
nog n rubberboot en niks aans! Dat vin ik pas vet!’ En zo het Jantje zien rubberboot òfdwongen. Zulfs n 
nog grotere as dij van Kareltje. Pabbe kin der ook ja in.Wat wil je nou nog meer? Vive la vacance mo-
dernement! Elkenain is nou weer gelokkeg …  
 
Waf, waf, waf. 
‘Nou mouten ie dij hond ains as n gek achter dij auto aanrunnen zain, pabbe. Hai denkt wis dat hai hom 
inhoalen kin. Heukel.’ Henkie speert kopschuddend tegen zien pa, Dij is in auto zitten bleven, terwiel 
zien zeuntje t magneetkoartje in glieve van slagboom steken mag.  
‘Joa, schait nou mor op mit dij poal. Ol zoes! Honden heuren nait op n camping. Aal dat stront! Lewaai-
schoppers!’ Pa zien verniende kop verdwient weer in auto. Roodwidde poal stoekt omhoog en bolide 
schut hoelend, stoef langs zien zeuntje camping op. ‘Stapst nou nog in of nait? Flapperd’, brolt hai tegen 
zien laif zeuntje van tien. 
Henkie smit t plestieken koartje gerezelvaaierd noar binnen. Runt doarnoa zunder boe of ba, as n dolle 
man, schuun over parkeerploats, terogge noar weg tou. Hail in wiedte zugt e d'hond laangs kaant van 
weg in t gras liggen. Toun hai dichterbie kwam begon t aarme daaier te piepen en te hiemen. Jonkje is 
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baang dat hond d auto inhoald het en doarbie wat betaisterd is. ‘Stil mor, stil mor, hur.’ Henkie het 
thoes noeit hondjekunde opdoan en handelt enkeld vanoet zien automoatische piloot. 
Piep, piep. t Daaier let zuk wat betasten en komt weer wat in beklief.  
t Jonkje zugt gain nuimenswoardege beschoadegingen. Allinneg aan ain van de sprille widde voutjes 
zugt e wat bloud. Noa wat scharmantjen aan haalsbaand vuilt hai n rond kopern ploatje. ‘Boris’, leest e 
haardop. ‘Kom mor Boris hur. Laiverdje. Boris, kom!’  Noa wat drukken en vrieven sjoeksjakt t liedzo-
am daaiertje op t leste achter hom aan. Terogge noar kampeerploats tou. ‘Och, och, wat is e doch n 
knap jonkje,’ Glaai langhoareg swaart en hail opvaleg, vaaier widde voutjes. Doe liekst wel n danseres’ 
slijert Henkie. ‘Braaf, braaf.’ 
Piep, piep. 
t Vintje aait hom nog mor ais n moal. Even loater kriewelt n ieskolde neus tegen zien kuten. 
Bie slagboom staait Henkie zien pa hom op te wachten. Zien plotsege gespierde aarms tot elbogen tou 
in  n koakelbonde körde bahamaboksem. ‘Wat spoukst doch aal oet, vent? Zel ik die ains n lebabbel 
verkopen, snötkoker?  
Zien Henkie is heurende doof. Boris kikt hoopvol noar de vlaaisbaarg boven hom. ‘Kiek pabbe, hier is 
dij hond dij achter dij auto aanrunde. Wat n nuver baistje, hè? Dij drij pokkenspetretten, dij vanmörgen 
opbroken hebben hier op camping, hebben hom volgens mie in de steek loaten. As zai nait weeromme 
komen holden wie hom pabbe, hè? Ik vin t zo'n zielepoot. Hai is zó laif. Hai holt ook van mie, want hai 
het mien bainen òfslikt. Pa? Pabbe?’ 
Pa kikt mit n blaisterge kop noar minderman. ‘O, denkt meneer d'onwieze dat? Nou mot onze bloudai-
gen Florence Nightingale hom eerlieks redden van n wizze dood? Nou bruier, as t doe zo neudeg bie 
dij stronthond wezen wilst din donderst mor op. Din kinst die snachts boeten lekker waarmen aan dij 
loezeboal. t Zol mie mooi tou wezen. Ik loat ons kostboare chalet nait verhennewaaiern deur zo n te-
ringbaist. Hol mor wat meer van dien pa en moeke. Dat is hail wat beter en gezonder veur die. Kom op 
… veur mie aan en gain gesjank meer!’ Hai gript de aarg tegenstroekelnde Henkie stief bie d'aarm en 
drukt hom richten kampeerploats. 
Boris blift twievelnd stoan onder sloetboom. d'Oren stief plat tegen zien mooi, swaart kopke. Piep, 

piep. 
Oh, doar komt alweer n aander auto aanrieden. Tuut, tuut! Votwezen hier. 
t Aarme daaier sjoeksjakt letterliek as n sloagen hond, mit doeknekt kopke en steert tussen bainen, 
noar t gesinterd diekje bie laangs t meer. Op dizze onelegante menaaier verswindt hai eerst oet beeld. 
 
(wordt vervolgd) 
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