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Rust 
 

    ‘Kom der ien …din kinnen joe der oetkieken,’ zegt ol boas en gaait in zien stoul 

    bie t roam zitten. ‘Wat brengt joe hier?’ 

    Dokter kikt hom aan en kin ol boas mor zuneg verstoan, omreden dat hai gain 

    Grunneger is. Hai vertelt ol boas dat ain van zien kiender hom beld het, omreden 

    dat t nait goud mit heur voader gaait en dat ze heur zörgen om hom moaken. 

    ‘Joe binnen gainent van hier, dokter. Waar kommen joe vot?’ 

    ‘Ik kom oorspronkelijk uit Utrecht, maar mijn grootmoeder is een geboren Gronin

    ger.’ 

    Ol boas schudt wat mit kop en legt hom der mor bie deel dat kiender dokter beld 

hebben. Hai haar heur nog zo zegd dat e dat nait lieden wol, omreden dat e wel wis dat t gain nut meer 

het. Hai vuilde al n zetje hou of e der veurston en dat e zien dikste tied had het. ‘Goa mor even zitten, 

dokter … t Is hier geen staande receptie, hoor! 

Dokter heurt al wel dat ol boas zien longen vol zitten en vragt hom zien boesroen lös te moaken. ‘U 

rookt?,’ vragt dokter, terwiel dat e noar ol boas zien longen luustert. ‘U weet dat dit niet verstandig is?’ 

Ol boas kikt dokter mit schuun oog aan en zegt hom dat zien segoar hom nog best smoakt en dat e dij 

ook nait geern missen wil. ‘Ach, dokter … ik rook ale dagen n segaar en ale dagen neem ik twij helder-

tjes veur t slapen gaan. Weten joe wat of t is … mien vraauw is vier jaar leden uit tijd komen en sunt die 

dag is dikste glans der dik af, dokter. Samen dronken wij ieder avond n klokje en hadden wij t der over 

wat die dag altmaal beurd was. En we konden der ja ook goed op slapen, dokter.’ zegt ol boas mit waike 

ogen. 'Mor tegenswoordeg wordt t slapen aal minder, dokter. Ik denk steeds aan haar en moet as ik kop 

op kuzzen leg zo aldernaaste veel hoesten …' 

Dokter begript dat ol boas vrezelk wìnst noar zien vraauw het en luustert aandachteg noar de verhoalen 

dij ol boas over heur, zien kiender en klaainkiender vertelt. Hai begript dat hai gain verlet meer het aan 

gedou aan zien lief en dat e hom der bie deellegd dat t eerdoags doan is mit hom. 

Ol boas vertelt hom dat e groots op zien kiender is, dat ze heur zoakjes goud veur nkander hebben en 

heur goud verzörgd achterlet. Hai wait dat as hai oet tied komt, ze hom missen zellen, mor dat ze nkan-

der hebben en zellen apseptaaiern dat e bie heur moe wezen wol. 

Ale oavends, noa zien segoar en zien klokje, gaait e mit n gerust haart op bèr, in de hoop dat e aander-

doags nait wakker worden zel. Mor ons laive Heer het aans wat veur hom bedòcht, vertelt e aan dokter 

dij meeliedeg en begripvol noar ol boas luustert. 

 

Dokter denkt aan zien aigen grootvoader dij tot op t leste zo aldernoaste veul pien haar en omreden dat 

e niks op papier regeld haar, mog, kon en wol t verplegend personeel van t vrome tehoes niks doun. Ne-

gen doagen haar hai mit zien femilie, mit nkander aan zien bèr zeten. Negen doagen kreeg zien groot-

voader gain eten, gain wodder… enkeld meer pienstillers woar hai van in n daipe sloap vil. Negen doa-

gen hillen ze zien haand vaast, prouten ze tegen hom, zeden ze ales wat ze eerder nait zegd haren… 

negen laange doagen, terwiel dat hai al ver vot was. 

Zuster zee, dat ze t zo schier von dat ze altmoal dag en naacht bie hom waren. Mor zien moe haar heur 

zegd dat ze t veuls te laang duren von en of ze nait wat meer veur heur voader doun kon, din hom zo 

respectloos te loaten lieden. Zuster haar mit wieze snoet zegd dat heur voader gain pien meer haar, mor 

wat zuster nait wis, was dat zai mit nkander aldernoaste veul pien haren tiedens t woaken bie heur olle 

zaike voader… 

 

Dokter kikt noar n foto dij ol boas hom zain let. n Foto woar hai soam mit zien vraauw in t midden van 

zien kiender en klaainkiender zit. Twij mìnsen dij groots op heur gezin binnen, nait waitende dat n joar 

loater dij aine stoul n leeg stee wezen zol. 

 

n Week loater zit dokter weer bie ol boas en vertelt hom t verhoal over zien grootvoader. Dat dij op t les-

te zoveul pien haar en dat e nait geern wol dat ol boas zuks op zien ol dag ook nog beleven mos. 

Hai legt n deuske mit sloappillen op toavel en zegt tegen ol boas dat t hom beder touliekt dat wanneer 

hai n goie naachtrust hebben wil, hai veur t sloapen mor n sloappil nemen mout. 

Ol boas kikt hom verboasd aan en zegt hom dat e dat beslist nait wil, omreden dat e wel wait dat zien 

longen stikvol dij male zaikte zitten. Boetendes wil e zien klokje veur t sloapen goan nait omruilen veur n 
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sloappil. 

Dokter kikt ol boas stief in ogen en zegt: ‘Ten eerste heb ik u niet gezegd dat u voor het slapen gaan 

geen borreltje meer mag,’ dokter gaait ondertied stoan ‘en ten tweede… wie heeft het over één slaap-

pil? Begrijpen wij elkaar?’ 

Ol boas kikt hom dankboar aan as dokter hom n haand geft en nog n moal noar hom knipoogt. Dokter 

dut deur achter hom tou. Ol boas wait dat hai dij naacht endelk zien rust viendt. 

 

Nico Torrenga 

 

(n Fictief verhoal mit n troan, mor wel ain dij veur mie dails woarhaid is. Mien grootmoe haar niks op pa-

pier regeld en wie konden niks aans as din apseptaaiern woar zai veur kozen haar. Noa aacht laange 

doagen von ze endelk heur rust 

 

 

 

. 

 

... 

 

 

 

Levende Legende 
 

Raauw kleurde t laand swaart: volkszanger Will Harris was oet voaren goan en nooit weerom komen. 

Bie leven wer hai over de kop keken ien de hitliesten, mor non waas der plak veur hom ien elke nijsoet-

zenden. Journalisten blouzen van zien waarme stem, gevuilege laidjes en consistente oeuvre. Zien 

ainegste hit, Troanen veur n clown, wer griesdraaid en ien DWDD tipt veur Top 2000, as erkennen van 

zien genie. Ien zien wiedvotgelegen hoes laip Wills manager veurzichteg zien beuntrap op, mit n kraant 

en n opgewaarmd prakje mous. ‘Nog eefkes zitten blieven, Willem, bis endelk weer n hit!’    

 

Ingeborg Nienhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luie Grunnegers 
 

Grunnegers? Zo lui as n vlint. Job Dommeloar van Sloaperstil heer, zulf suvvend in n hangmat, zugt dat 

op vekaansie. Onder bomen om hom hèn hangen ommelaanders, ook vekaansielu. Ogen, net mollebo-

nen, loeren Job tropisch loom aan. Troag, nait veuruut te branden. Laang, roeg hoar vol ongedaaierte 

en noagels as kolenschoppen. Knippen? Ho, wor je ja mui van. Grunnegers? Lui van oard!  

'Gaait dat hier aaltied zo?' vragt Job campingholdster Monique.  

'Joa,' laagt ze en zet hom ook op de liest van heur Academie veur beschaarmde luioards* in Grunnen 

… in Saramacca … in Surinoame. 

 

Gerhard P.J. Jansema 

 

https://www.greenfundsuriname.org/nl/programmas/4525-2/  



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bloudprikken 

 In de wachtkoamer van t gezondhaidscentrum worden de moat- 

 schoppelke problemen terug brocht tot minselke proporties.  

 As ik binnen kom om bloud te prikken, is t der vol. De mainste lu 

 blieken net as ik ook veur t bloudprikken te kommen en dij mou- 

 ten aalmoal n nummer uut de nummerautomaat trekken.  

 Aandern, dij kommen veur n òfsproak mit de huusarts, huiven  

 gain nummer te trekken want zai hebben n tied òfsproken.  

 Zai hebben ook n andere holden, binnen meer in zochzulf  

 keerd. Zai zitten wat op hun buutsbèller te hutseln tot de dokter  

 ze hoalen komt.   

 De ‘bloudprikkers’ dij gain idee hebben hou laang of ze wachten 

 mouten, binnen sneller geneigd tot n gesprek. En t is totoal nait 

 belangriek woar t over gaait, zolaang ze moar even proaten  

 kinnen.  

Pa, moe en hun volwassen zeun köstern lekker over van alles en nog wat. Zeun het t aaltied lasteg 

mit bloudprikken. t Gaait muilek uut zien aarm en hai nemt zoch veur om t moar direct uut zien haand 

te loaten doun. Hai zugt der tegenop. Op t moment dat hai aan de beurt is, verontschuldegt hai zoch 

en woarschaauwt dat t wel aits duren kin. Terwiel dat hai binnen zit, begunt moe over heur zeun te 

proaten. Hai is schaaiden van zien vraauw en hai mag de kinder nait zain van zien ex. Hai het t doar 

aarg muilek mit en het zodounde last van depressies. Toch blift hai positief en dut vrolek mit. Hai 

woont weer bie pa en moe. Hai het ook zien aigen kadde mit nomen. Doar is wel wat biezunders mit, 

want dat beest is ains n keer uut t dakroam klettert en woarschienlek op zien kop terechte kommen. 

Sunt des gedragt t baist zoch n beetje roar. Zeun leeft al n poar joar van n uutkeren, want waarken 

gaait nait onder dizze omstandegheden. Onverwacht snel is hai al weer terugge van t prikken en hai 

kikt hail bliede. De bloudprikster verston heur vak en wos precies woar ze prikken mos.  

'Joa, t is aigenliek net as in n zaikenhuus,' zegt der aine. 'Doar wiI je aigenliek ook laiver dat n ver-

pleegster joe bloud òfnemt en nait de specialist zulf.' 

Noa dat pa en moe ook prikt binnen, goan ze weg. Moe zegt bie t weggoan nog wel even dat ze van-

doage gain zin meer het om te koken. Woarop pa zegt dat hai dat nou elke dag heurt, zeuven doagen 

in de weke en dat al zo laang as ze soam binnen. 

Der zitten twij vraauwen, dij zuster van mekoar blieken te wezen, woarvan d'aine muilek lopt. Zai het 

al n haile tied last van n aarg pienleke heup en òf en tou mout zai even langs de dokter veur kontrole. 

Zai krigt in de wachtkoamer t advies om n nije heup te nemen, den is zai van alle ellende òf en loopt 

zai weer als n kievit. Moar doar vuilt zai nait veul veur. n Operoatsie is veur heur n stap te vèr … en 

mit n pienleke heup is dat wel te vuilen. 

Der komt n vraauw binnen dij n allernoast knuterg type bliekt te wezen en dij wel in is veur n vroleke 

noot. Heur man zit boeten in d'auto te wachten. En hai wacht moar even. Hai kin toch niks doun want 

zai het de knip. Ze het rimpels, moar dat binnen volgens heur laagrimpels. Volgens de dokter is ze 

wat te zwoar en hai het heur n taks veurschreven. Moar doar wil ze niks van waiten, want elke taks is 

volgens heur slecht veur de gezondhaid. Ze volgt ain moderne taks op boases van dreuge worst, 

haardbroden en aaierbalen. En doar voult ze zich wel bie. 

Der komt vervolgens ain vraauw binnen dij hail sinkeneureg vragt hou laang of t duurt veurdat ze aan 

de beurt is. Nou vaalt dat noeit mit wizzeghaid te zeggen, dus zai wordt moar even wezen op t num-

mertje dat ze net trokken het en t nummer dat op de display staait. Ze wordt der nait luchteger van en 

moppert wat in zochzulf en vindt t aalmoal moar belaggelk. Ze gaait aits zitten, moar staait onmiddelk 

weer op. 'Hier heb ik gain zin in,' ropt ze. 'Ik goa weer en pebaaier t wel op n ander moment as t wat 

rusteger is. Ik kin mien tied wel beter broeken.' 

De knuterge type geeft heur n weerdevol advies mit: 'Astoe boas wezen wilst over dien aigen tied, din 

most doe gewoon dien wekker en dien horloge even verzetten.' 

De vraauw laagt wel, moar zugst aan heur uutstroalen dat ze gain gevuil veur humor het. 

 

Wim Blaauw 
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Omzain noar ainegheid 
 

aineghaid  

n zwaart klaid 

gevoulens t heergoan 

nait in leven stoan 

 

k zai hom dwoalen 

gain verhoalen 

ogen dij vot raaizen 

wis aal te verlaizen 

 

allinneg leven 

gevoulens nait geven 

toulangen, wènsteghaid 

in toezeboudel verdrait 

 

proaterij mit hom  

of heur, proat en kom 

goa die zulf oetfigelaaiern 

die zulf oetpebaaiern 

 

goa dien leven leven 

wis laifde geven 

neem dij stap t heergoan 

goa weer in dien leven stoan. 

 

 

Anna de Vries-Maarhuis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrij entree  
 

t Was n oavend in de zummer. 

Gain wolkje aan de lucht. 

As steerns blonken dien ogen. 

Ik heb dou hail daip zucht. 

 

Lichtblaauw was dien bloeske. 

Dij haarst van oma kregen. 

As n puzel paasde alles. 

As n kind was ik verlegen. 

 

Wast mit dien leven doun gaaist, 

is t logisch of apaart, 

doe zitst op t waarmste plekje 

veur aaltied in mien haart. (refr.). 

 

Begriepen zunder proaten. 

n Knipoog van de moan. 

Ik dochde dast vertrekken zolst, 

mor stil bleefst bie mie stoan. 

 

Soms klopt in t leven alles, 

vaalt alles op zien stee. 

Nooit meer veur n dichte deure, 

mor veur aaltied vrij entree. 

 

Wast mit dien leven doun gaaist, 

is t logisch of apaart, 

doe zitst op t waarmste plekje 

veur aaltied in mien haart. 

 

 

Tekst: Henk Puister 

Zang en meziek: Krzysztof Groen 
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Veenproat 

 

 

 

 

 

 
 

 
Adriaan Geerts Wildervanck,  

 

In t begun van d'achttiende aive binnen der vaar femilies oet Bunen vottrokken en hebben zoch hierzoot 

vestegd op raande van t overgangsveen en t hoogveen. De zogenoamde Bunerhörn. Dat was n wonder-

lieke zaandtange, zo’n drij ketaaier lopen vanòf d’Hondsrug. Dit was t begun van t Meras. 

Oorspronkelk kwamen bewoonders toun oet Bunen. Nog eerder zulfs oet Anloo. Onderdoanen van de 

Meier van t Klooster van Aduard. Oaventuriers, gelokszuikers, dij n groot dail van d’Oostermoer òfgroa-

ven hebben. Törf wer òfvoerd over de Hunze of Oostermoerse Voart (t Groot Daip). Bie t Nijveen ontsto-

an oet t Veurste- en t Achterste Daip en stroomde eertieds om Stad tou en verainegde zoch aan noord-

kaande doarvan mit benedenloop van de Drentse A tot aan t Raitdaip tou. 

In R.W. Herwig zien boukje De Groninger Veenkoloniën, oetgeven bie J.B. Wolters in Grunnen van 

1918, vertelt schriever over de koopman Adriaan Geerts Wildervanck, dij op 16 juni 1647 n koopakte tai-

kende mit marke Zuudbrouk. Hiermit kreeg hai toustemmen om törf te loaten groaven in en rond t Knoal. 

Veur dizze man het man n standbeeld opricht en zulfs n ploatse noar hum vernuimd, noamelk Wilder-

vank. Din deur hom kregen n haile bult mensen brood op plaanke. Ok ontston deur dij vervenerij ain 

groot laandbaauwgebied, dij wel de veurroadschure of groanschure van Nederland nuimd wer. 

De Hunze was gain veenrevier, mor kreeg t mainste woater van d'Hondsrug. In t begun van ons joartèl-

len zagen de Romeinen tot heur stomme verboazen, dat de bewoonders van dizze kontrainen modder 

oet bodem dreugden en loater in braand staken, om doar heur vouer op kloar te moaken. Deden dat 

veur aigen gebroek, tot lu in smiezen kregen dat ze dij törf meroakels goud broeken konnen. 

In de vattiende aive was der in Dordrecht al n aanzainleke törfmaart. Van echte veenòfgroaverij proaten 

we pas vanòf begun 1600, dou t Bourtanger Meras aan snee brocht wer. Hier en doar struunden doude-

stieds al wat mensen rond. Van haaideplaggen wer n onderkomen moakt. Wanner zie t weer op heupen 

kregen, zöchten zie heur gerak bie nkander en trokken wieder. Regel was, as t volk in zo'n hoes n fikkie 

stoken kon, gain mens heur der weer oetjoagen kon. 

Allerhaande romtommelderij hebben lu in dizze omgeven vonnen. Zo as n hoarvlegte oet om en bie 800 

v.C. en n haalsketten bie Exel (Exloo). Vraauwlu waren toun bliekboar al mit heur uterlek goande. Ok n 

veenbrugge oet Bunen en wat veenlieken binnen nog te bewondern in t Drents Museum in Azzen. 

De bovenste loag veen wer in braand stoken en in d'aaske wer boukwaait teeld. Dit was nait zunder ge-

voar: veuraal in tieden van dreugte kregen aarbaaiders t vuur nait zomor weer oet, veuraal as t vuur 

noar binnen sluig. In 1917 is tounmoalege Keunegin Wilhelmina nog in Valthermond west, omreden dat 

doar n bult mensen deur dij veenbraand oet tied kommen binnen. 

De veenmarken in dizze streken worren as ain gehail rekend, terwiel dat t aigenlieks om tien kontrainen 

gaait, dij elks heur aigen tougang, ‘mond’ tot ‘kenoal’ haren. Allent Exel har twij monden. Noa t groaven 

van t Stadskenoal kregen hoge heren wat meer belangstellen veur t aanwezege veen in Grunnen en 

aanpoalende Drentse venen. Doarveur werren de venen om de Oostermoerse Voart òfgroaven. t Veen 

wer noar Stad brocht mit snebben (törfboten) deur t Grode Daip.  

Over grenze mit Drenthe konnen ze t n lange tied nait ains worren. Pas in 1817 kwam der n convenant 

en taikende laandmeter Jan Sems zien Semslinie. n Törfgroaver gruif t veen tot t zaand òf, noadat e 

eerst de bovenste loage (bonk- of graauwveen) deròf spit har. Volgens t Drents veenreglement mos dat 

tenminzent viefteg centimeter wezen. De Grunnegers waren wat zuneger, vatteg centimeter was bie 

heur genogt!  

In Grunnen gruif t volk wieken, n dikke 150 tot 200 meter van mekoar. Doartussen kwamen twij ploatsen 

van elks 85 tot 100 meter braid. De totoale begruien: stroeken, haaide en baarkeboomskes werren eerst 
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verwiederd deur ze om te hakken of òf te braanden. Tot vief meter wer t veen – oetgroaven tot op t 

zaand – slicht moakt, woarop tot 45 centimeter bonkveen streud wer. Mit egge, kultivoater en plouge 

wer n dikke vief cm. omwuild en goud bemest. Mit noame in Grunnen wer t vervenen nait aaltied vol-

gens regels doan, van dij gevolgen dat in oldere veenkelonies noaweeën nog zichtboar binnen. 

De Drentse venen werren aan de westkaante grotendails mit snebben òfvoerd vanoet de grootste bin-

nenhoaven van Noord-Nederlaand, t Gasselter nije veen, deur de Hunze- of Oostermoerse Voart noar 

de Stad Grunnen. Aan d'oostkaante verdween de törf deur de doudestieds groaven wieken en kenoalen 

via t Stadskenoal noar Stad. Dat was pas meugelk noa t in 1817 sloten convenant, woarin o.a. d'òfvoer 

regeld was. Elke boot kon om en bie tien tun törf vervoeren. 

Bie t törfgroaven broekte man n törfsteker, n rechthoukeg stok iezer, woar de törven mit stoken werren. 

Mit n spesioal schupke (opschot) van 43 centimeter werren dan de törven der ain veur aine oetstoken 

en opzied legd. Mos aarbaaider te daip, din werren dij törven overpakt mit n vörke en op n pladde 

kroodkoar wieder brocht om in ringen of vaarkaante ‘muren’ zet te worren, zodoaneg dat de wind der 

aan aal kaanten omhin kon en t zoakie zodounde sneller dreugde. 

In t Buunderveen muik t waarkvolk in 18817 al gebroek van n zogenoamde woaterpaskoarde, woarop 

de dikte van t òf te groaven hoogveen vermeld wer. De verveners wazzen vervast nait dom veur dij tied. 

Vraauwlu, jongs en wichter dij nog te jong waren om t zwoare waark te doun, werren inzet bie t 

stoapeln, t in ringen zetten van de kleddernadde törven. In de noazummer werren de dreuge törven in 

bulten vlaaid, tot ze vervoerd worren konnen. 

De popkes en klaainste kinder werren nait aan heur lot overloaten, mor gingen mit olders mit in koar. 

Sumtieds har n voader door n kap overhin knuterd. De omstandegheden waren slecht deur slechte 

woonderij, slecht eten en verplichte winkelnerens: elkenain mos wat ze neudeg haren, kopen in de win-

kel van de vervener. Zulfs de grode stoaken van 1900 veraanderde doaraan niks. De veenboas was ja 

oppermachteg, heur ‘sloaven’ mozzen waarken en veuraal nait soezen. 

In de Middelaiven wer der sikkom nog gain törf broekt. De bewoonders van d'aanpoalende Hondsrug 

zellen veur aigen gebroek doar aan raande van t meras wel ains wat groaven hebben. Dou de bevolken 

in de dattiende aive òfgemieterd gruide, kozen sommege boeren veur n nije stee langs de Hunze en 

muiken gebroek van de bestoande zaandkop dij der luip van Zuudloaren tot Exloërveen tou. 

Kloosters speulden bie d'opblui van de veenderijen n belangrieke rol. Veuraal t klooster van Auwerd 

kocht in 1262 de gemainschoppelke grond aan d'oostkaante van de Hunze van de Zuudloarder boeren. 

De bevoarboarhaid van dij Oostermoerse Voart zel doarbie wel n grode rol speuld hebben. In dat veen-

gebied stichtte t klooster n oethof, de Aduarder Hof, woar de belangriekste meier Warmolt Hoving – de 

eerst bekende veurvoader van onze femilie woonde in 1605. n Dikke 15 hectoare, zo’n 2% van de 

grond, was dou baauwgrond. 

Baggerscheepkes mozzen der veur zörgen dat de Hunze bevoarboar bleef. De monding bie de Groeve 

en n bult aander ploatsen mozzen regelmoateg modderd (oetbaggerd) worren. Vanòf de vieftiende aive 

kreeg ook Stad aalsmor meer belang bie de törfgroaverij. Mit woagens wer dij gedreugde törf van de 

stoapelploats noast de winploatse noar de lente (aanlegstee) brocht, inloaden in de snebben en noar 

Stad brocht. In 1678 wer t allainrecht van t schuitenschoeversgilde oet Grunnen deurbroken en kon 

Gasselternijeveen zoch ontwikkeln tot de belangriekste binnenhoaven en thoeshoaven van n schipperij. 

Mit heur klaaine tjalken hebben ze hail wat törf votbrocht. Noa t convenant van 1817 wer de mainste 

törf òfvoerd deur t Stadskenoal. 

Törf wer op duur zeer gewenst. Veul veenkolonoale febrieken muiken der gebroek van. t Volk broekte t 

vanzulfs as braandstof, mor ok bierbraauwerijen, braandewien-  en jeneverstokerijen, zoltziederijen 

broekten om en bie twji dagwaarken törf. 

Tot 1900 broekten eerabbelmeelfebrieken mainsttied törf as braandstof, doarnoa vervangen deur de 

Limburgse kolen. Ok melk- en strokartonfebrieken, stain- en pannenfebrieken en nait tevergeten de 

glasfebrieken van Meursingh, Thöne en loater Bakker in Buundermond. Ok werren ze broekt  veur de 

kalkbraanderijen, dij de schelpen tot  1200 groaden Celsius mossen verhitten tot  koolzuurgas en onge-

bluste kalk. Ok de stoomlokomotieven wazen grode ofnemers. 

Dik 60% van de grode verveners kwamen oet Stadsknoal. Bekende noamen waren o.m. Uneken, Oos-

terwijk, Spier, Bosscher, Degenhart, Drenth, Altona, Tonkens en Van der Tuuk. 

Mit t groaven van t Stadskenoal, begonnen in 1765, haren ze eerst nait veul hoast. Waren al dik tevree 

as ze joarlieks zo’n honderd rou (400 meter) wieder kwamen. Aans was t financieel bliekboar nait op te 

bringen! Oet de vaarde törf mos schienboar alens bestuverd worren.  
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Tot 1815 het t Knoal 383.778 gulden kost; d'inkomsten oet t verkochde veen en de huuropbrengsten le-

verde fl 343.976 op. Doar mos Stad dus joarlieks doezend gulden op touleggen. Dou d'òfvoartgelden en 

huuropbrengsten binnen begonnen te stromen, leverde dat tussen 1816 en 1848 roem fl. 935.000 winst 

op. Kosten waren zo veur de boat oetgoan! 
 

Roel Sanders 

 

Verjoardagsgedicht 
 

t Is vandoag 

 n biezundere dag 

en doarom dit gedicht, 

joaren leden  

 verscheen dien geboortebericht. 

 

Doe kreegst n noam 

en n aigen gezicht, 

kiek mor es ien spaigel, 

joa, kiek mor es goud, 

zai diezulf es ien t licht 

van dizze biezundere dag. 

t Is vandoag feest 

omdastoe der bist! 

Wait dastoe der weden magst. 

n Haile goeie verjoardag! 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 

 

 

Verrazzen op zundagmörn 
 

 Zundagmörn 15 september bie t kovviedrinken noa de kerkdainst, was t eerste wat 

 n gemaintelid tegen mie zee: 'Staaist ien de Woarhaidsvrund! n Aankondegen van  

 dien bouk, met n stukje uut t bouk der bie over de L van Lazarus.'  

 Ik haar net n hap van mien kouk ien e mond en ston letterlek met mien mond vol 

… Dou de hap vot was, kon k mien verblufte reaksie uutbrengen. Wat n verrazzen! 

 Ik ken dat tiedschrift en wait dat t ien ons gemainte n baarg lezen wordt. As ain  

 hom uut het, legt dij hom op leestoavel bie iengang van kerk, zodat n aander der  

 ook nog van genieten ken.  

t Bouk ston n tiedje leden ook al aanprezen ien Eilandennieuws. Ien Zeeland hailemoal. t Wordt al goud 

verkocht, veul as kroamkedo of bie deupen, mor ook n baarg opa’s en oma’s schavven t veur heur 

klaainkiender aan. k Bin best verguld met aal dij aandacht veur mien kienderbouk.  

Veur wel t nog nait heurd of lezen het, mien kienderbouk is op 4 juni 2019 uutgeven deur KokBoekencen-

trum en ligt nou ien t haile laand ien de boukhandels. t Hait Mijn Bijbels ABC Van Adam tot Zegen en bie 

elke letter van t alfabet staait n klaain gedichtje over n persoon of thema uut Biebel. Sanne Miltenburg het 

bie elke tekst n mooie taiken moakt. t Is wel ien t Nederlands mor n goeie Grunneger kin t zo omzetten 

onder t veurlezen. 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 

 

https://www.eilandennieuws.nl/reader/2253/84471/voor-jou-gelezen-van-adam-tot-zegen-

dierenvriendschappen-en-een-herinneringsboek 



 10 

 

 

 

 

 

 

Ondergoud 
 

Bie Hema loop k wat te snuustern maank t ondergoud. Doar is ook n oldere vraauw en k moak n  

proatje. k Haar al zain dat ze aan t zuiken was.  

n Jongeman is aan t vakken vullen en ropt: 'In dij houk ligt lingerie.' 

Tegen mie dut ze heur beklag. 'Lingerie, k kin ja niks vinden,' zegt ze. 

'Wat zuiken ie din?' 

'Directoires. Mit piepen en n hoge boord.'  

'Oh, onderbroeken.' 

Jongeman lustert mit en wist: 'Onderbroeken liggen doar ook.' 

Tussen lingerie en directoires zit n groot verschil. Veur t gebruuk moakt t niks oet. 

 

Kunny Luchtenberg 

 

 

n Muur van regen 
slut mie boeten 

holdt mie binnen. 

 

Noar boeten 

noar boeten, 

k hol t binnen nait oet, 

ien mien hoes, 

ien mien kop nait, 

mit dij denkens, 

mit al dat geluud. 

 

Nelleke van Vliet 

 

 

Doef en mier 
(noar n foabel van Aesopus) 
 

Mier paasde nait goud op en vil ien t kolle wotter van n stroomke. 

Doef dij net vanòf kaant oet stroomke dronk, zaag mier ien wotter 

drieven. Dij bedocht heur nait en gooide gaauw n grashaalm ien t 

wotter en mier kon hom der gelukkeg aan vaastgriepen.  

Even loater kroop mier bie waal op en was red. Nog naauw bekom-

men van schrik, zaag mier dat n joager vanoet strevèllen zien piel 

op doef richtte om dij te schaiten. As de wiend kroop mier noar joa-

ger tou en beet hom ien hak. Dij schrok ter van en greep noar zien 

hak. Deur lewaai ien stroekerij schrok doef en vloog vlug vot. 
 

Dij goud dut kin ook goud verwachten. 

 

Nane van der Molen 
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Ezel en zeuns van zien boas 
(noar n foabel van Aesopus) 

 

Ezel was ais n moal swoarbeloaden op pad mit zeuns van zien boas. Zo mor opains sprongen der n stuk 

of wat rovers vanachter n heeg vot om ezel mit koopwoar op rug te stelen.  

‘Der vandeur, goa der vandeur,’ raip ain van zeuns, 'zodat ze die nait te pakken kriegen!’ 

‘Woarom dat nait? Zai zellen mie toch zekerwoar nait swoarder beloaden mit spullen din ie deden.’ 

’Vanzulf nait. Hou dat zo? Mor mos votdoadelk vluchten.’ 

‘Mor as mien last geliek blieft, woarom zol k der din vandeur goan? Woarom zol k din baang wezen veur 

n nije boas?’ 

 

Ook al geven ie domme volk n aandere boas, din veraandert noam van boas aal, mor dij het gelieke min 

meelie mit t aarme volk. 

 

Nane van der Molen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Witte hondje 
 

Harrie en Kees wazzen bie n mevraauw ien hoes aan vaarven. Verwìnd wit hondje van mevraauw laip 

heur aals mor veur vouten, mor mevraauw zee dat baistje gain kwoad kon. Opains strukelde Kees over 

hondje en pot witte vaarf vloog over mevraauw heur kebaaltblaauwe vlouerklaid. Zunder bedinken greep 

Kees hondje en zette dij op kont ien haalf lege vaarfpot. Dou begon e te roupen: ‘Mevraauw, mevraauw, 

joen laiverd wol ook vaarven en nou is t hom haldaal mishottjet. Aarme baistje toch!’  

Mevraauw het heur haldaal nait bekloagd. 

 

Nane van der Molen 
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Doame ien kroug 
 

k Bin n minsk, 

mor zai der oet as n visk …  

hier ien spaigel. 

 

Op t ìn trilt mie beeld 

veur ogen. 

n Oel? Joa, zuver n oel. 

 

k Heb nog nooit 

zo schier had 

as ien dizze kroug. 

 

k Zit hier, 

mien lippen vaarfd. 

En k heb gevuil 

dat k ales aankin. 

 

Elkenain prat en kwedelt, 

mor nait mit mie. 

As naacht is 

goa k noar hoes tou. 

Nait mit die. 

 

Eldert Ameling 

 

 

 

Schrieven over laifde 

 

Schrief ais wat over laifde, zee zai 

en hai bleef zitten, haile naacht,  

prakkezaaierde wat laifde was. 

Gekhaid, hai wis vrachteg wel van hap-hap, 

hop-hop, t blode vel onner loakens en aal 

wat minsen trillen dee en blied mouk. 

Mor laifde, dat dikke woord, krom as gras 

en slicht as raait, dat was zo makkelk nait. 

Laifde was koken, waarken, wasken, zörgen, 

n haile som van dingen. 

n Levent laank van begun tot ìn. 

Dat was ja meer as dichtkunst, dat was knooien 

binnen vaaier muren, verduren en nemen, 

sturen, droagen, lopen en boaren, 

Laifde was ja t haile woordenbouk. 

En vel pampier bleef leeg dij naacht. 

 

Eldert Ameling  
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Seksclub? 
 

'Deze stad kent geen illegale bordelen,' zee de börgmeester. Ik kiek aans naargens van op. 

In de lift van mien flatgebaauw pruit k tegen n blondine, dij in gebroken Nederlands  

antwoordde.  

k Kreeg n kirrel bie deure, dij vruig noar d'illegoale seksclub. k Stuurde hom vot, mor wol 

toch waiten woar e bleef. k Luip stiekem achter hom aan en zag woar e binnen ging.  

k Was meer as nijschiereg en belde doar n dag loater aan. Dat blondje uut de lift luit mie 

binnen. In de gaange luip k sikkom tegen n bekende kirrel aan. 'Börgmeester, joe hier?' 

 

Bert Wijnholds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Leaver dea as slaef’* 

 

Zeuven moalen boegen of barsten; 

zeuven moal ien n poar joar tied. 

Gain mins kin t goud doun ien de ogen 

van dij male, ol gramniet. 

 

Lu neumen hom t verfrommeld nijlpeerd; 

kinnen zien numen van heuren zeggen. 

Veur ain dij zien bandiezen nait kent 

is t ook hail nait oet te leggen. 

 

Ubbo holt hom haand boven lèlke kop; 

niks te zain hier, lop mor deur. 

Kins wel mekkern over onrecht, 

mor wie kinnen zien meroakels, heur.  

 

Laigen, belken, intimideren, 

draaigen, verdraaien, n haand op joen gat? 

Slik t mor ien, hai veraandert toch nait, 

en overaal is ja wel wat … 

 

Pim de Noues 

 

*'Laiver dood as sloaf' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo is t 
 

k vaal 

k stoa op 

k moak lek en brek 

k leer 

k leef 

 

mor …  

 

k wor aalaan staarker 

k bin gain kloaske wait aal 

mor k bin miezulm 

k leef 

 

Anna de Vries-Maarhuis 
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Houveul novembers 
 

Ze stapde 

in heur blaauwe jaze 

gitaar op rugge 

deur n plazze 

liek op heur doul òf 

t was n fiene miggelregen 

 

der ging n melodietje 

deur mien kop 

woar k d’woorden bie zöchde 

meschien muik ik t miezulf 

te stoer mos ik t mor vergeten 

t was november 

 

november is t aaltied morzo 

staaist der nait bie stille 

t gaait aalmoal zo gaauw 

houveul novembers nog 

houveul laidjes 

houveul hemelblaauw? 

 

Henk Puister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riemkes 

 

Meschain is dit riemke stoer te verteren, 

En ik wil joe der nait mit goan shockeren. 

Mit dat verpakt vlais oet de supermaarkt, 

Wat deur paartie fabrikanten ‘bie nkander is haarkt’. 

Wait: dij Listeria-bacil schient meroakels te laxeren. 

 

De boeren zeden in oktober: elk zel t maarken, 

Wie overtreden de verkeersregels boeten ale paarken, 

Want wie willen mor aal te groag, 

Dij lu in t bolwaark van Den Hoag, 

Heur, in ploats van ons laand, goan bewaarken. 

 

Trijnko Pelgrim 

 

 

 

 

 

Vievenviefteg 
 

Mooie sievers, dij verwarrend waarken! 

As k smörns wakker wor en op wekker kiek, zai k ze elke bod: 5:55 of 6:55. En dat is al n joaren zo. Wor 

k snachts wakker, is t voak 2:55 of 4:55. Stap k in d'auto, staait teller op 655. Bie n pafke op t balkon, zai 

k op t plaain n auto-kentaiken mit twij vieven. 

Even googeln: engeln-getallen, dij hebben zekers n betaikenis? Dubbel vief: moak joen borst mor nat! O, 

deksels, ons zeun is zaik … zol dat t wezen? Der staait ook dat t positief eindegen zel. Toch gelok?  

 

Klaas van Zonneveld 
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n Gokje woagen 
 

Hebben joe wel ais gokt? Of gok je tegenswoordeg nog? Wel n slim persoonleke 

vroag, joe huiven din ook nait joen vinger op te steken.  

Gokken is veur mie mitdoun aan verlöttens; Lotto en Toto; kopen van n Stoatslöt; 

mitdoun aan de Postcode-, Postgiro- of Vrundenlötterij of, slimmer nog, n casino 

bezuiken. Meschain vergeet ik nog wat. Of joe doar aan mitdoun is joen aigen 

zoak, zeg ik aaltied. 

Ik heb mie in mien leven veurnomen aan 2 dingen nait te doun: ten eerste n 

woapen ter haand te nemen en ten twijde te gokken. Dat leste is wel ais stoer, 

veuraal as n verainen wat geld bie mekoar schroapen wil om de kas te spekken, om doarmit goie dingen 

te doun. Wat dou je din as kinder bie joe aankloppen, bieveurbeeld mit de Clubkas-actie. Toch bin ik vrij 

standvasteg: k geef laiver zo wat geld as mit te doun aan n gokje. Woarom, vroag joe je meschain òf? 

Nou, om doarmit te veurkommen n teleurstellen te mouten verwaarken van ‘weer niks wonnen’. Ik wait, 

dit is woarschienlek vouer veur psychologen’, mor ik vuil mie der goud bie. Mien Jaantje wil poddeme-

nee nog wel ais trekken en dut din ook mit aan de Postcode-lötterij, want … stel die veur! 

 

Van d'zummer, dou wie in t boetenlaand op vekaanzie waren, was op ons bestemmen dij week net n 

groot dörpsfeest goande mit veul dievendoatsie veur jong en old. Op ain van de nommerdoagen was der 

n groot wotterspektoakel organiseerd en ain van de aktiviteiten was ‘badeendjes-spuiten’ in t ploatselke 

zwembad en doar was geliek ‘n gokje woagen’ aan verbonden. Morzo gain gokje, nee, der waren dikke 

priezen te winnen, zo as veur de kinder mooie kedo’s en veur volwazzen lu as hoofdpries n elektrische 

fiets. Om doar aan mitdoun te kinnen, mos je ain of meerdere badeendjes kopen, dij veurzain waren van 

n nummer. Joen noam wuir op n lieste achter joen opgeven nummer of nummers schreven. 

'Doar dou ik aan mit,' zee mien Jaantje, 'want ik wil geern zo’n fiets hebben. Stel die veur dat t gelok n 

keer mit mie is!' 

'Stel dast hom winst,' reageerde ik, 'hou kriegen wie t ding din mit noar hoes?' Want ik huif heur nait 

meer te zeggen dat ik nait aan gokken dou. 

'Joa, stel die dat ais veur …,' was heur antwoord, 'doar komt ook wel weer n oplözzen veur. Ik schrief 

mie in mit n stok of wat eendjes, din heb ik meer kans.' 

Dou veule honderden eendjes verkocht waren, wuiren dij te dobbern legd bie de startblokken. Dat was n 

mooi gezicht, aal dij genummerde eendjes, kin k joe zeggen. De ploatselke brandweer was present om 

mit meerdere wotterstroalen d'eendjes noar d’aandere kaant van t zwembad te spuiten. Mor dij hadden 

zok nait goud veurberaaid en wozzen nait hou zai aal dij eendjes fersounlek noar d'overkaant drieven 

loaten konnen. Want mit n flinke sjars wotter wuir op d'eendjes spoten, woarvan meer din de helft nait 

noar d'overkaant dreven, mor deur de lucht vlogen en overaal veurbie, of noast t zwembad in t 

graslaand terecht kwamen. Chaos alom, want elk vloog der achteraan om d'eendjes bie mekoar te zui-

ken. Mor t slimste kwam nog … de mainste eendjes hadden gain nummer meer, want de sievers waren 

derop zet mit n viltstift dij nait wottervast was. 

Hou mos men doar mit aan? ‘Wie kommen mit n oplözzen!’ wuir der omroupen. Nou, dat het laank 

duurt, mor op t lest wuir der zegd dat de wedstried annuleerd wuir en dat d'inleg van de badeendjeswed-

stried aan n goud doul besteed worden zol. Behaalve de kinder kon elk zok doar min of meer in schik-

ken, dus haar ik ook gain behuifte tegen mien Jaantje te zeggen om heur inleg terug te vordern. 

Om de elektrische fiets toch n bestemmen te geven, zollen der loater dij middag op t feestterrain lötjes 

verkocht worden. 

'Wolst dij fiets nog hebben?' vruig ik mien Jaantje. 

'Loaten wie mor n lekkere ijsco kopen,' was heur antwoord, 'want din wait ik zeker dat k wat krieg, want 

stel die veur dat tiedens de trekken dij nummerbonnetjes ook nog wegwaaien deur de stravve wind dij 

hier staait.' 

Joa … sums verstoan wie mekoar goud! 

 

Trijnko Pelgrim 
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Vaaier landen 
 

 

 

 

Colombia 

Olguita het pien 

over t haile lief 

 

Bie buurman 

streut ze aal heur piljes 

oet over toavel 

welkent zel ik  

diskeer nemen 

 

Mor as t te slim wordt 

komt Jezus 

loop even mit 

noar zee zegt e din 

 

Maag ik joe wat vroagen 

willen ie asjeblieft 

nait over t woater lopen 

doar krieg ik t van 

op de zenen 

 

Din lustert Jezus  

blift gewoon 

op t strand lopen 

 

Tibet 

Tenzing Norgay Sherpa 

 

Vlak veur top 

keken wie 

nkander aan: 

doe of ik? 

 

Boven op top 

stinde hai 

as n kiend 

zo blied: 

 

ík waas 

t eerst! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Polen 

Hurregod 

wat n  

bloumen ja 

 

mor doden 

vernemen 

der niks van 

dood is dood 

zeg ik altied mor 

 

Poolse vrund 

haar t veuls te drok 

veur n reaksie 

wiend wol hom 

hailtied 

keerskes  

oetbloazen 

 

Nederland 

Ienains  

vil t kiend 

van aacht of tien 

mie om haals 

en doekte mie aan 

 

ik schrok mie 

haalfdood 

en drukte 

hom vot 

 

van mien strenge 

woarschaauwen 

begon e te brollen 

 

nait weer  

doun hur 

kin ik zo mor  

van 

ien gevangenis  

kommen 

 

Jan Sleumer 
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 Spoken 
 

 Mien vraauw en ik hebben veureg joar n weekje logeerd  

 ien Bretforton, Engeland. Bretforton is n stilleg platte- 

 laandsdörpke van roegweg doezend ienwoonders dat ligt  

 ien de Midlands tussen Londen en Birmingham ien. t Ligt  

 dichtachteg bie de Cotswolds, n heuvelachtege streek mit  

 bos en ook mit golvende gele koolzoadvelden. Net n beet- 

 je as Zuud-Limburg. En mit ollerwetse dörpkes en stadjes 

 ien Anton Pieck-stiel. Wie zagen doar grode en dure hoe 

 zen van n geel soort maargel mit weelderge toenen.  

 Doar wonen veul rentnaaiernde politici, acteurs, indus-   

 triëlen en aandere hotemetoten. Was allerdeegs n dörpke, 

 Broadway, dat ienderdoad beston oet ain laange, braide 

weg mit apmoal kapitoale hoezen aan weerskanten. En wie haren geluk, dou wie aankwamen en dou 

wie weer votgingen was t apmoal regen. Mor der tussenien was t mooi zunschien weer.  

 

Wat mozzen wie doar ien ien zo’n stilleg dörpke ien midden Engelaand, vroag ie joe òf? Nou dat zit zo, 

onze dochter is traauwd mit n Engelsman, dij doar vandoan komt. Zai wonen nou mit heur baaiden ien 

Zwitserlaand, woar wie regelmoateg hingoan. Mor wie wollen ook wel ais zain woar schoonzeun van-

doan komt, oet wat veur n nust, zeg mor. Zai waren zulf der ook bie, traauwens en t was hail gezelleg. 

t Hoes van zien olders doar wie logeerden is n hail old hoes. t Staait midden ien dörp tegenover kerk 

mit t dörpsplaain as n parkeerploats der tussenien. t Oldste gedailte van t hoes stamt volgens zeggen 

oet 17e aiw en was begun veurege aiw n gruintewinkel. Gastheer zien voader het van dij zoak n trans-

portbedrief moakt veur gruinte en fruit, mit ain van eerste vrachtwoagens ien dij tied. Zien zeun, ons 

gastheer, het dat transportbedrief oetbaauwd tot n groothandel mit verschaaiden vrachtauto's. Zo-

dounde het e der n bult biebaauwd. Garages, opslagroemten, koelcellen, n kantoor, n hail complex. 

Ons gastheer en vraauw wonen ien t oldste gedailte van t complex, woonkoamer, eetkoamer, keuken 

en biekeuken. En op verdaipen bennen sloapkoamers en n badkoamer. Dikke muren, klaaine roamen, 

swoare, swaart vaarfde, kromme baalken aan t plefon en apmoal haile leeg. t Eerste wat wie te heuren 

kregen was: 'Mind your head!' Desondanks heb ik mie n moal of wat vrezelk mit kop stöt. Ook holten 

zoelen en dwaarsbaalken, apmoal swaart, stoken slim òf tegen widde muren. Net of t op joe vil, zo leeg 

en duuster. t Oogde wel hail authentiek en apaart, doar nait van.  

Wie slaipen boven woonkoamer en t was doar zo allernoaste geheureg, dat wie konden hoast ale ge-

sprekken beneden verstoan, as t nait ien dat rappe, ploatselke dialect ging. Tegen ons prouten gast-

heer en vraauw netjes Engels, mor as wie der nait bie waren … Gain woord konden wie der van ver-

stoan. Mor ja, zo gaait ons ien Grunnen ook wel, ja. Buurvraauw oet Amsterdam verstaait ons ook nait 

as we dialect proaten. Wie pazen ons den óók aan. 

Vlouer van ons sloapkoamer was zo schaif, ik heb t opmeten: n verschil van 15 centimeter van achter-

kaant tot veurkaant. Ik kon dat dudelk zain aan n nije klaaierkaast over volle bredte van sloapkoamer 

dij wodderpas ston. Ook toaveltjes aan weerskanten van bèr stonden schaif mit n taaibere laamp ter op 

mit n glazen kap. Ik heb geern wat aarmslag om mie tou en sloapkoamer was nait al te groot. Vot-

doalek eerste oavend kon ik laamp nog net griepen, aans was e op grond kledderd, mit ale gevolgen. 

Hai hufde vanwege dij schaive vlouer mor n luk tikje hebben. Ik heb doalek n poar boukjes, dij boven 

op bèrplaank stonden, onder baaide veurste poten doan en dou was t beder.  

Deur noar ons sloapkoamer tou was ook haile leeg, je mozzen der ale moalen vergoud om denken dat 

je kop noar beneden deden om der ien te kommen. Ik haar aingoal t idee dat wie oet n soort verplichte 

eerbied boegen mozzen. Net zo as der voak zegd wordt van de zogenoamde Noormannenpoortjes bie 

mainste olle kerken ien Grunnen. Wat traauwens nait woar is, mor dat is weer hail aans wat.  

 

Volgens zeggen het dit hoes ook n hoesspook,  net as hoast ale olle hoezen ien Engeland. Ik was doar 

wel benijd noar. Mien vraauw nait, dij kneep hom al op veurhaand. As wie op bèr gingen en t wer stil 

ien hoes, as wie snaachts wakker werden, of smörgensvro, den heurden wie verschaaiden vremde 

geluden. Mor ik kon ze nait duden. Ach, zo’n old hoes kroakt en kreunt van homzulf netuurlek. Mor 
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echt wat apaarts, gezucht of gesteun, n voage gestalte, gilpen, hebben wie nait vernomen. 

          Stoef noast t hoes van ons logies staait n haile olle haar-

          baarg, The Fleece Inn, n traditionele Engelse pub, aigendom 

          van de National Trust, wat Monementenzörg bie ons is. Hai 

          stamt oet t lest van middelaiwen. Haildaal ien vakwaark, wit 

          besmeten, n raaiten dak en beneden mit nog oorspronkelke 

          stainen vlouers van grode pladde vlinten. n Hail lutje bar, 

          woar je allain mor stoan kinnen mit hoogoet n man of vief. En 

          twij grodere roemtes, n soort gelagkoamers, mit ien houken 

          hoge holten banken, zo as ien olle traainen en ien wacht- 

          koamers, vrouger. En verder nog wat logeerkoamers.  

          De grode Engelse toneelschriever Shakespeare (1564-1616), 

dij doar ien de buurt geboren is, ien Stratford upon Avon, het ter nog sloapen. Ien dij pub spookte t aal! 

En doar gingen wie mit haile femilie vanzulf ook n oavend hin. 

Elke roemte het n open heerd en op grond veur heerd bennen krietcirkels trokken. Dat is om te veur-

kommen dat heksen deur schosstain kommen. Ook op deuren zitten middelaiwse maarktaikens om  

gaisten te weren. Ain van barkeepers vertelde ons enthousiast van ales over dizze Inn en wat ter ap-

moal gebeurd is ien t verleden. 

De veurege aigenoares, Lola Taplin, dij heur haile leven ien dizze Inn woond het tot aan heur dood (83 

joar), schient ter nog regelmoateg om te swienen en mit borden, potten en pannen te smieten, as n 

soort van Poltergeist. Net dou wie der waren nait, vanzulf … En ook dat bie ain van dij holten banken 

vlak bie grond n loekje zat, dij open kon. Achter t loekje stonden twij haile olle schounen van n vrougere 

aigender. Mit dij aigender is t nait goud òflopen. As je dij schounen aanroaken, overkomt joe ook onge-

luk volgens zeggen, n aarm of bain breken, zaikte, ongeluk of aander meleur. Barkeeper dee t loekje 

veur ons open, zodat wie t even zain konden. Joa, doar stonden twij haile olle, vertrapte hoge schou-

nen, wit oetsloagen. 

En den is t gebruuk dat n aander, dij ook ien t complot zit, joe van achtern aanstöt terwiel je op hoek bie 

t open loekje zitten, zodat je toch mit haand of aarm tegen dij schounen aankommen. t Overkwam mie 

vanzulf, ik heb doar schienboar n neus veur. Ik kon schounen nog net ontwieken, mor vil zodounde wel 

wat maal ondersteboven: aarm wat schoafd en n bult achter op kop. En ik schrok mie lam. Haile kroug 

bolderde van t laggen … Doar stoa je den as Nederlander, ik wis zou gaauw gain gevat antwoord ien t 

Engels. 

Der gebeurt doar meer op dit gebied. Ainmoal ien t joar komt ter n vremde begroafenisstoet mit swaarde 

koetsen en swaarde peerden aan bie kerk, zunder gevolg. Koetsiers, ook ien swaart kostuum, hebben 

hoge houden op. Ze goan te kerk ien en noa n uurke kommen ze der weer oet. Mor gainain ien dörp dij 

wait wel of der dood is en veur wel der n oetvoartdainst holden wordt. En ien de landerijen om t dörp tou 

wordt regelmoateg bie naacht en ontied n vraauw zain, mit heur aigen kop onder aarm. 

t Is mie apmoal veur staarvenswoar verteld ien The Fleece Inn, onder t genot van n pint donker Engels 

bier zunder schoem. Mooi laand, dat Engeland, mor ook wel wat apaart. Ze rieden doar aan verkeerde 

kaant van weg, leven n uur ien t verleden en hebben gain euro, mor dat roare Engelse geld. Toch heb-

ben wie ons der best vernuverd. Schoonzeun komt oet n goud nust! 

 

Bé Kuipers 
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Even googelen 
 

Van veul kinder hebben op t heden baaide olders n drokke boane. Dat geldt ook veur mien klaaindoch-

ter van vief joar. Der mout dus veul regeld worden. Ook grootolders worden inschoakeld. 

Ain dag mout oma uut Grunnen t wichtje uut school hoalen, n’aander dag is beppe uut Vraisland aan  

beurt. Beppe is kerks en t geleuf nemt in heur doagliekse leven n belangrieke ploats in. t Kin nait aans of 

t lutje ding mout doar ain en aander van mitkriegen. Dat bliekt wel, as ze op n mörn, zo tussen neus en 

lippen deur, aan heur moeke vragt:  

‘Mama bestaat God eigenlijk echt?’  

Mama mout even noar t juuste antwoord zuiken, mor zegt den eerlek:  

‘Dat weet ik eigenlijk niet, meid’.  

‘Ga dan even googelen, mam’, stelt t wichtje veur. 

 

Henk de Weerd 

 

 

 

 

 

Vlucht 
 

n Winterdag, n winterdag 

Dat dovve, grieze graauwe 

Bie wintergraauwe luchten 

Goan vogels soam vluchten 

Noar plekken mit zun 

 

Ik wol dat ik t graauwe 

Van dizze luchten 

Kon ontvluchten 

As n vogel 

Op weg noar t blaauwe 

 

Dij ups en downs van t leven 

Dij duren mor even 

Dij wizzeln òf 

Mor dat is n goaf 

Want dat is t leven 

 

Jil Wildenga 
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Oproup: Grönneger resepten en eetverhoalen 
 

Sikkom n joar leden heb k n oproup doan veur t opsturen van 

Grönneger resepten en eetverhoalen veur n bouk over de Grön-

neger keuken. Dit het deur omstaandegheden (slimme zaikte bie 

ain van de lu dij mit mie mitwaarkt) n haile zet stillegen, mor wie 

goan der weer mit aan loop. Deurdat der zo'n tied overhìn goan 

is, kin ik schaande genogt nait meer bie mien eerdere e-

mailadres. Doarom nogmoals d'oproup, dit keer om t noar mien 

aigen e-mailadres (zai hieronder) te sturen. As je vleden moal al 

wat instuurd hebben, mout k tot mien spiet vroagen om t vannijs 

in te sturen. 
 

As je ien n boukenwinkel kommen, wor je vandoag aan dag doodsmeten mit n gigantische bult aan ver-

schaaiden kookbouken. Van bouken over kovvie, grillen en veganisme tot reseptenbouken oet 

Noapels, Istanboel en Kyoto. Allaint over de Grönneger keuken is nog mor waaineg te vinden. Omre-

den ik heb veur n poar joar aan de gang west mit Grönneger eterij, heb ik besloten om n bouk te 

moaken dat n kompleet standerdwaark worden mout veur ales dat mit de Grönneger regionoale keuken 

te doun het. Mit dit bouk wil ik lu bekend moaken mit wat hier van oldsheer verbaauwd, moakt en eten 

wordt. 
  

Mit t bouk wil ik drij dingen kloar kriegen: 

1 Olle resepten en verhoalen bewoaren en deurgeven aan volgende generoatsies Grönnegers, as 

n soort geschiedenisbouk. 

2 Zain loaten hou veul of der wel nait is ien ons pervìnzie aan gerechten en streekprodukten; de 

moakers van dij streekprodukten aanpeerdjen om dermit deur te goan; eventuele nije 

produzenten inspireren. 

3 De Grönneger keuken n beetje bie de tied brengen en zain loaten dat man ook ien dizze tied 

van hippe voedseltrends kreatief weden kin mit Grönneger eterij; hoesholdens en horeca 

aanpeerdjen meer mit streekprodukten en -gerechten te doun. 
 

Om t zo kompleet meugelk te moaken, bin ik op zuik noar olle resepten en eetverhoalen oet de pervìn-

zie. Dit kin t favoriete resept van joen ollu weden, n resept dat joe zulven geern moaken, n verhoal van 

n bepoald gerecht dat bie n bepoalde gelegenhaid moakt wör, hou of de slacht ging, wat der vrouger 

ien toen gruide en wat der mit doan wör, hou of t ienmoaken en wecken van gruinte ging, grappege ver-

hoalen over eterij, enz. 
 

n Poar veurbeelden: 

Mien ollu vertellen voak dat zai ien de joaren ’60 en ’70 nog gruinte ien toen haren, aine haalfschaaid 

van toen was eerappels, ien t midden n looppadje mit waskelien en aan aander kaant apmoal ver-

schaaiden gruintes doar de ienhold van de beerput over leegkipt wör. 

Mien opoe vertèlde dat ze vrouger aal zundoagen noa kèrktied ‘stip ien de paan’ kregen, doarbie mit 

witstoet ien spekvet dipt wör en wat doudestieds echt as lekkernij zain wör. 

n Vrund van mien pa vertèlde hou of bie hom thoes aaltied dreuge bonen kloarmoakt wör en dat der n 

dreuge swienepoot (swienhakke) ien ging. 

Ikzulf kin mie heugen dat wie aaltied ien joaren ’90 nog görte deur de stamppot mous kregen en dat wie 

der gain vleesjus en rookwòrst bie kregen, mor spekvet, speklap en n vrizze wòrst. 

t Is dus nait belaangriek oet welke tied de verhoalen binnen, allaint t mout wel Grönnegs of Neder-

laands weden; dus gain spaghetti, nasi of zokswat. 
 

Doarom bie dizzent n oproup: Hebben joe nog olle resepten en eetverhoalen? Stuur ze den noar 

niek_berendsen@hotmail.co.uk! Doar moak je mie slim bliede mit en meschain kommen joen resepten 

(mit joe as bronvermèlden) wel ien t bouk. Ook as je gain resepten of verhoalen hebben, mor wel om 

aander redens belangstèllen hebben veur t projekt, den kin je mie ook n mailtje sturen. 

 

Niek Berendsen 
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Fietstocht in de regen 

 

 

 

 

 

 
 

t Was nog aal goud goan, mor k zag de buien hangen. Haard fietsen den mor en pebaaiern om dij buien 

veur te blieven. En n hail end ging t goud, totdat k op Braideweg tussen Westeremden en t kruuspunt De 

Weer was. Doar kwam mie toch n hoos wotter omdeel, aldernoast! Eerst mor even schoelen onder bo-

men van boerenploats Fylinga. 

t Duurde nait laank of ik kreeg gezelschop van n jongkerel. Sjompenat stapte hai van fiets òf en zee: 

'Wat n weer, nait?' 

En dou wer t stil en keken we soam noar dat grieze gerdien van regen. Mor onverdachts vroug hai: 

'Woar gaait joen raais noartou?' 

'Oh, k mout noar Lellens. En doe den, woar gaait dien raais hèn?' 

'k Goa noar Steem,' was zien antwoord. 

En dou wer t weer stil, bloots regen kwam nog aal omdeel en wind ruzzelde deur bomen van singel. In 

tied was t grieze regengerdien wat dunner worden.  

'Kiek,' zee jongkerel, 'boven Middelsom wordt aal lichter.' Hai stapte op zien fiets, stak t kruuspunt over 

en verdween. 

Ik keek hom noa, doar ging mien gezelschop. Och joa, den zel k ook mor wieder goan, onnaaierde ik. 

Bie t kruuspunt linksòf op weg noar n waarm kop thee en n dreug hemd. 

              

Agnes Huzeling-Zandt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blikken jaze 

 

Man komt tou t nust oet, 

Hoalt n waskelap om e kop, 

Kamt zien hoar, 

Propt gaauw n stuk stoede 

Noar binnen en begunt te kaauwen. 

 

Den trekt hai zien blikken jaze aan 

En begunt aan n dag mit noagelnije verlangens - 

 

t Binnen zien winsen,  woarvan hai nou al wait  

Dat ze hoogstwoarschienlek 

Nait vervuld worden zellen. 

 

 

Bert Weggemans 

 

 
 

Snij 
 

Op stukkies pleepepier 

Het e mit n zaacht potlood 

Wat dingen opschreven 

Dij e nait vergeten mout. 

 

Hai is der mor drok mit – 

Uut ale houken en goaten 

Kommen ze teveurschien, 

Ien elk bouk zitten der 

Minstens tiene. 

 

Zien pepiertjes hemmen 

Hier en doar wat pluusters 

Achterloaten, deur t huile huus hen 

Binnen ze omdele dwarreld – 

 

Widde pluusters, as snij 

Van zien geheugen. 

 

 

Bert Weggemans 



 23 

TopDutchke en The Polling Drones          

 
 

Pakketjes worden dommee brocht deur de Polling Drones. Nee, k 

bin nait in toeze mit de Rolling Stones. ‘Polling’ is bestuurboare 

software, ook veur n drone. Vroag mor aan TopDutchkes van  

Zernikon bie t Raaitdaip, dij hebben verstaand van nije luchtvoar-

tugen. Nij? Nee, begun 20e aiw haren de Duutsers al geruusloos luchtvlaigspul. En nou bestel je n dro-

ne gewoon bie Bol.com. Woarom? Kin je lekker mit speulen. Nou, speulen … ploagerij, buren begluren. 

Dat is t aigenlieks,  

omreden dat minsken slim nijsgiereg binnen. Me dunkt, der is gain touzicht op, veuls te duur. Overhaid 

wacht net zo laank tot der ongelukken gebeuren. En din komen de vroagen: hou kon dat nou?  

Dat vruigen de Duutsers zoch ook òf dou de Hindenburg in 1937 bie New York omdeel donderde.  

 

Van d'zummer zat k kraant te lezen in de toen. Inains zweefde der wat om mie tou. Ik rabbelde wat mit 

kraant. Dou was e boven mie. Ik docht aan n gruine gloazenmoaker, zo’n helicopterachteg insekt, n  

libelle … mor t was n Polling Drone. Dou k in t ènde kwam, vloog e hoog over de bomen vot. Ik pakde 

kraant weer op … mor ding was al weerom. Ik dee of k niks zag, mor t kreng loerde noar mie. Kreeg k 

kriebels van. Gelukkeg heb k drij weken bie de luchtmacht daind en mit dij ervoaren pakde ik mien kata-

pult. Ik zocht n staintje en de ramp mit de Hindenburg kreeg n vervolg boven mien rododendron … Dou 

kwaam der n kop boven t hek. 'U heeft op mijn drone geschoten,' ruip e vergrèld. 

Ik zag vot wel dat k gedounte haar mit n TopDutchke, zo’n kennismelker van de ZernikonValley-heerd 

bie de Paddepoel (des verderfs). 'Oh, is dij loerangel van die en wat mot dat in mien toen?' vruig k.  

'Eh, hij was nait in uw … joen toen,' zee e. 

'Wel wis,' zee k, 'en hest toustemmen om in mien luchtroem te komen?' 

'Dat mag veur … eh ... onderzuik, joe mot mij n nije drone vergoeden,' pebaaierde vent hakkelgrunnegs. 

'Oh/ en wel zegt dat ik op dien lilellebel schoten heb?' 

'Eh/ joen vingeròfdrukken zitten op deze steen, k heb bewijs.' TopDutchke teunde triomfantelk n staintje, 

tröts op zien smuie denkkwabben.  

'Joa,' zee k, 'en dienent zitten der nou ook op. Mien toen is gain dronehub, doarveur most noar DAE, 

Droninger Airport Eelde. Moi.' Ik pakde mien kraant weer op. 

Noa sikkom n haalf uur gong deurbel, n plietsievraauw. 'Goedemiddag, ik ben gestuurd door uw achter-

buurman, heeft u zijn vlieger kapot geschoten?' 

Ik was stomvvvverbbbriikkjjj…. luchtledeg deur zoveul lozeghaid. 'Zien vlaiger was n drone, dij mie aal 

aan koekeloerde hier in mien aigen toen, mag dat zomor?' 

'Eh …' twievelde agente, zai wos ook nait recht of dat bie wet regeld was. 

'Ik wel,' ruip TopDutchke dij kop weer nijsgiereg boven t hek uutstak, 'mijn professor zegt dat t mag.' 

'Oh,' zee gezagdainster, 'en hoe heet die man?' 

Wiesgeer begunde te twieveln en zee niks. 

'Tja, zo kom ik niet verder,' zee vraauw, 'u moet maar samen tot een vergelijk komen, n prettige dag 

verder.' 

'Zo is t,' zee k tegen vent en veegde stukjes drone, takjes en bladspul bie mekander. 'Kiek mienjong, 

hier hest wat nijs, n rododendrone … Art Design.' 

Hai gloepde vaals, k huifde nait op Satisfaction reken. 

Ik zee: 'Get off of my cloud en Jagger nait meer mit Polling Drones in mien toen, aans Mick ik hom der 

uut.' TopDutchke keek stoens. 

'En nou votwezen,' ruip k, 'aans krieg k ook nog Sympathy for the Devil …Woeh oeoeoehhh …' 

 

Gerhard P.J. Jansema 
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(schilderij: Ab Detmers) 

 

Bragel en nog es bragel 
(vervolg op 'n Nust van wonder en geweld', Kreuze 80) 

 

‘Ik begaan nog es n ongeluk. De eerste en veur mein nie de beste, die de caravandeur weer open laat 

staan, ken voor mein vergoed opsodemietere! Komp der nooit en te never meer in. Dat ken ik je wel 

verzekere!’ De verhenneweerde deur wordt van boetenkaant òf genoadeloos dichtsmakt. De klaaine, 

besmoezelde toercaravan schudt en trilt op zien smerege lochtbandjes, op t gevoar òf dat t haile kak-

kie oet mekoar vaalt. 

t Is om en bie n uur of elf smörgens. n Sprille, slodderachtege vraauw mit reuzen krolspelden in t hoar 

is de rebuliemoakster. Oet elk van grode permenentmechenieken hangt n soortement lapke, dat on-

neudeg zien best dut de roege peper- en zoltkleurege stroek bie mekoar te holden. Wieder is ter gai-

nain te zain. Hapsnoede runt broaderg noar nevvenstoande stoacaravan. ‘Hoe-oe, hoe-oe!’ Zai geft n 

niedege ram op iesdern wand en drokt doarbie heur neus zowat plat tegen t veurroam. ‘Hé! Hebbie 

ook gesien naar welke kant die kolerehond van mein is opgestove?’ blèrt ze noar de al wat oldere lu, 

dij doarbinnen gemoudeg zitten te kovviedrinken. 

n Bedoarde man, Jan, komt noar boeten en zegt eerliek: ‘Ik heb geen idee/ mevrouw. Daar letten wij 

niet op.’  

‘Dèr ken ik ook gien goare bij spinne,’ monkelt ze onrechtveerdeg. ‘Dit is verdold de honderdste keer 

dat die rothond der fantusse kneipt. Ik pik dit niet langer. Ik beskeit me nog liever! Elke keer ken ik ma-

dam skoonmoake. Die blubberzooi kraag je niet uit det lange gele hoar. Volgens mein soekt ze de 

sliksloten fan der eige op en baggert der as een idioot deurhinne. Me man saleger most zo neudeg n 

hond uut t asiel Me lieve dochter zal der op passe. Joa, joa. Mor die is nou mooi weer de hort op. Det 

ken me niks skele hoor, mor loat ze din de deur wel achter der kont dichtdoen. Ik wordt hier zo ge-

stretst ven! As die rot hond nu weer as n swartepiet thuiskompt, trap ik haar gelaak weer weg. Ze 

komp der nooit en te nimmer meer in. Ik heb gien gaatjen in men hoof. Hiero. Alles zit nog op zen plek 

hoor!’ Zai vrummelt doarbie wat deur heur krulfertuten. Joa, dij zitten wel hoast spiekervaast. Vot is ze 

weer. Bie n noaberske wiederop sloft ze mit n bult onbestemd keboal noar binnen tou. 

Kopschuddend gaait Jan ook weer noar binnen. ‘Schenk nog mor ains in, vraauw. Hest heur bloazen 

heurd?’ 

‘Och, trek die doar mor niks van aan, jong. t Is gewoonweg aander volk. Mor t wordt aal mit aal nait 

beder hier op camping. Most die ter mor nait mit bemuien, Jan. Doar kinnen wie nait tegenaan. Dat 

volk leeft hail aans. Hier, drink dien kovvie mor ains lekker op. t Zel ons tied wel duren.’ Even loater: 

‘Dij flodderboksem is ter nog tou in stoat, om dat aarme stomme daaier aan heur lot over te loaten 

hierzo aan t Schildmeer. t Liekt mie aans wel n laive hond tou. Vinst ook nait, Jan?’ Jan nikkopt mor 

wat. Zien Gittje het t voak bie t rechte end, omdat zai aaltied glieke rechtoet is. 

Noamiddags, omstreeks n uur of drij. n Bult keboal. n Oversloagende stim  reert: ‘Lazer op kolere-

hond! Kom niet bij mein in de buurt! Ik trap je in malkander!’ Knal, doar vlugt wat tegen caravan van 

Jan aan. Dij wordt kèl wakker oet zien mirreg gedutter. Hai dut t roam open en zugt nog net dat 

noaberske, nou mit opmoakt hoar, n bezzem oppakt, dij doar in t gras ligt. De gele, mor nou gries 

braagelde hond, schudt jankend vot. Op n verzetje belusde omstanders lakken en loeren wat achter-
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baks, mor zeggen of doun wieder niks. In wiedte zain ze wel, dat de verschoppeling mit kop noar bene-

den bie t diekje opklaauwstert, zunder achterom te kieken.  

Jan kin zuk nait langer bedappern en gaait noar boeten, noar orrebedor tou. ‘Moet dat nu op deze ma-

nier?' vragt e.  

‘Och vent,’ zegt ka. ‘Morrege goan we pleite hoor.  Lekker rusteg, hè? As die mietzak n ietsie  pietsie 

verstandig is, en dat is t ie gelukkeg nie, den komp ze eerder braaf en skoon terug. Zo nie, den heb ze 

pech gehad. Eigen troep, dikke poep! Zo goed? Lieve buurman van de dierebescherming?’ 

Jan gromt nog wat en lopt vot. Hier is gain kruud tegen wozzen. 

 

Aander mörgen vroug: Brrmm, brmm. n Veddelke blaauw-swaarde kwaalm van n slecht lopende motor 

wiederwaait over n groot dail van camping. Daipe sporege en glidderge gleuven in t gras. n Boordevolle 

òfvalzak en n bebrageld stok plestiek geven even loater plak aan woar mieters klaaine caravan, mit 

wonder en geweld löstrokken is. 

Jan staait veur zien hekje, op t graspadje, even bie te komen van n lange, waarme nacht. 

De gammele auto kreunt en steunt hom veurbie. ‘Doeiie, doeiie, lieve buurman! Graag niet tot ziens 

hoor. Skat!’ Poepgat van n vraauw hangt haalf oet portier en wappert wat mit aarms noar hom. Zai zugt 

der oet as n verlepte doalioa. 

Jan stekt onbedocht doch even zien haand op. Dit geweld gaait zien pedde te boven. ‘Ik bin over ain 

kaant bliede dat ze vot binnen,’ zegt e tegen zien vraauw.  

‘Och joa,’zegt dij: ‘Most nait vergeten dat wie hier haile zummer lekker oetrust op camping zitten. Dizze 

lu, veuraal dij oet grode steden, kriegen hier hoogoet mor n poar weke kaans om zuk vannijs op te loa-

den.’ 

Even loater: ‘Wel verdikke, kounavvel dij ik bin. Hest doe ter ook op let, of ze dij hond bie zuk haren? 

Nee? Nou din zel dat wel goud zitten, aans haren wie dat daaier hier ondertied al wel rondscharreln 

zain.’ 

Nee, dus. Zieltogend woefke is nait weerom kommen. Is, tot in t woater tou, sputternd wat achter een-

den aan joagen goan. Nou is ze aan woaterkaant wat aan t gekjoagen mit n gitswaarde hond. Blaf, blaf. 

n Jenteg reutje, mit vaaier opvaleg widde voutjes bentert om heur tou. Dikke lol. 

 

(wordt vervolgd) 

 

Ab Detmers 


