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Vrij rond te sturen; nait zo mor wat over-

nemen van schriever/schriefster.  

 

Op de webstee www.kreuzekeuze.nl  kin 
je dizze en  de veurege òfleverns vinden. 
Binnenhoalen en oetprinten kin doar ook. 
Ook t NIJS wordt doar deurlopend 

bieholden.  

As je wat veur dij rubriek hebben, 

stuur t mor noar ons tou. 
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Slim Körte Verhoalen 
 
         Vaaierkaant 
 

 ‘Moeke, ons buurvraauw zegt dat ain dij te veul filmkes kikt op n schaarmke  
 vaaierkaante ogen krigt. Is dat woar?’ 
 ‘Meschain wel, laiverd. Ik heb t nog nooit bie ain zain, mor veul noar schaarmkes 
 kieken is ienderdoad nait goud.’ 
 ‘Mor moeke, wie luustern thoes haile veul noar meziek. Kriegen wie din gain  
 vaaierkaante oren?’  
 

 
          Ingeborg Nienhuis 

 

 

        Rebulie  
 
         Veureg joar kwamen der zes kukens bie in t hounderhok. Kukens werren hounder 
         en begonnen aaier te leggen. Hoan stuurde zien aigen hìnnen aan. 
         Koppeltje nijen dee t aans. Voak belandde n aai op grond. Sums pikten ze t stuk 
         kend, t wer nou tied veur n leghok, mit drij vakken. Eerst lagen aaier der onder.  
         Ook kropen doames bovenop mekoar. Ze waren haardleers, aaier bleven op  
         grond liggen. 
                                  Elke dag was n aai kepot. Totdat ain hìn heurzulf verroadde. Ze zat onder t aai 
         geel. Dat was aaierpikker! Dij gaait vot. Der komt weer rust in t hounderhok. 
 
         Kunny Luchtenberg 

 
         

 

        Wasstroate 
 
         Klaainzeun Bram is drok aan t baauwen mit zien glieboane. 
         Doags der veur haar zien moeke hom verteld, wat zai zo aal dut in heur waark as  
         verpleegster. Dou vruig Bram: 'Als ik 20 ben, moet ik dan ook mensen wassen?' 
         'Dat huift nait ast dat nait wilst.' 
         'Oké.' Mor zien gedachten gingen wieder. 
         As moeke thoeskomt van t waark, zugt ze Bram drok bezeg. 'Bist wat aan t  
         baauwen, Bram?' 
         'Ja!' 
         'Oh, wat mout t worden?' 
         'Een wasstraat voor mensen!” 
 
         Klaas van Zonneveld 
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         Winkelwoagentje mout 
 

 Gain postzegel meer ien hoes om op condoleancekoart te doun. Gaauw noar  
 postboalie achter draaideur bie AH. ‘Ho’, zee winkelmaaidje, ‘Mouten winkel-  
 woagentje mitnemen!’ 
 ‘Huif bloots even postzegels te kopen.‘ 
 ’Ook din n woagentje mitnemen!’ 
 ‘Mor wat mout k doar din ien doun?’ 
 ‘Moakt nait oet, mout van mien boas.’ 
 Wies dee zai mie n ontsmet woagentje. Heb dij mor aanpakt en vief meter veur  

           mie oetschoven noar postloket. Boukje postzegels kocht en dij ien karreke deel 
                                    vlijd. Dou noar wichtje weerom, heur t woagentje touschoven, mor eerst postze 
           gelboukje der oettild en ien buuts stoken. 
                                    Wies zee wichtje: ’Zo binnen regels, meneer!’ 
 
                                    Nane van der Molen 
 
 
 
 

         Strombolisch 

 

           Mien waikschilde bonen verdreugden op scheurklaai bie lavahait Glins. Zwait en  
           dörst, dus mor even op t terras bie SantaBruno. Ik graimde vino op widde  
           boesroen. Ien wasmesien sopt, ien dreugtrommel stopt en kreeg hom aander 
           doags te kaast oet. Ain aarm deur maauw, mor … Fivelingio, n eruptie om de  
           pokkel! Maauw vuil op vlouer … der laag n bultje körrels. Hè? Aander aarm  
           pebaaiern … vannijs körrels. Ik trok aan kroag en dou vuil ales deel. Moekemia,  
           te hait wossen? Ik keek op dreugmesien, knop ston toch op kaastdreu…? Och  
           nee, knop ston op körkdreug! Op display ston ‘Made in Italy’ … 
 
           Gerhard P.J. Jansema 
 
 
 

 

Hongersnood 

 

Wat heb ik toch n honger. k Heb al doagen niks eten, k heb toch zo'n zin aan pe-
tat. En wat der loos is in de mìnsenwereld? Eerder was de stad der vol mit, mor 
nou lopt der sikkom gainent. En zo is der ja gain petat veur ons. Zai snappen toch 
wel dat doeven ook eten mouten? k Heb toch zo'n zin aan petat. O, kiek doar lopt 
toch n mìns. Wat let dij doar achter … wacht es even, zai ik dat goud? Joa, der is 
weer petat! 

Hongersnood dreigt voor stadsduiven: ‘Het wordt een massaslachting’  
(Sikkom.nl 01-04-2020) 
https://www.sikkom.nl/hongersnood-dreigt-voor-stadsduiven-het-wordt-een-
massaslachting/ 
 
Bert Wijnholds 

 
 
 
 
 ( 

(Foto: www.ivn.nl) 
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Op n vroag 
 
Ik vroag mie wel ais òf in wat veur wereld ik leven zol, 
as elkenain ais doun kon kon wat e wol. 
Naargens meer oorlog en aalom vree, 
mit elk zien aigen gelaifde stee. 
Gain honger meer en nooit ain zaik, 
allain de gedachte al moakt mie waik. 
Zo’n wereld is toch wat elk geernt wil, 
mor hier gain doaden, t blift hier stil. 
Nee … want wie griepen ons nait in aigen kroag, 
onmacht is dunkt mie t antwoord op dizze vroag. 
 
 

Op n börg 
 
De Hoop, Heer van t Slochterbos, 
wos amper wat hai mit zien tied aan mos. 
Verzieten noar Ennemoa in Midwol, 
dat was hom doar veuls te kol. 
Wieder din noar t Hoes te Wedde, 
nee, doar lag hai teveul aan kedde. 
Was Ekenstein din wat, bie Daam, 
nait doun, doar haren ze niks in paan. 
Hogerop noar Menkemoa in Oethoezen, 
ook nait, want ze hadden last van loezen. 
Bleef over Verhildersum in Lains, 
mor mit dij lu was hai t nait ains. 
'Och,' zee e, 'wat het n mens toch n zörg', 
en bleef doarom thoes op Freylemoabörg. 
 
 

Op n kampeerveld 
 
Ainmoal in t joar, 
goan wie mit mekoar, 
zowat in blode kont, 
ons vernuvern op de grond. 
 
Noa twij tot drij week, 
weer glad op streek. 
t Lief rond en zat, 
mor de knip plat. 
 
Din is der mor ain ding dat echt telt, 
joen aigen hoes in stee van n kampeerveld.  
 
 
Trijnko Pelgrim 
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Moeke het mie der goud veur 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
t Is benaauwd stil in de wereld, overaal zit d'boudel op n glieve. Fietsen en n stapke rond mag nog, mor 
wieders is bienoa alles dicht. Zundag 15 meert het ons regeren besloten dat vanwege corona ales dicht 
mos. Krougen, winkels, sportakkemedoatsies, d'haile wereld ligt zo'n beetje stil. Onveurstelboar! Geluk-
keg binnen de supermaarten nog wel open en kinve nog voldounde bosschoppen kriegen. Dammeet 
goan dij meschain ook nog wel dicht! En den? 
'Joa,' zeg ik onder t kovviedrinken, 'den moutve op n holtje bieten!' En woar hoalen wie dij den weer 
vot?' 
De ainzoamhaid slagt tou. Wie binnen der baaide nog, mor as je allenneg binnen, is t nog minder. Be-
zuik roaden ze vanwege de besmetten ook òf. Gain verjoardoagen, kroamveziedes en begraffenizzen 
mit volk der bie. Veuls te gevoarlek! Doar zit je din, potje op aarm, veur t roam en d'femilie veur t ven-
ster te loeren noar weer zo'n wonder. 
Tiendoezenden binnen al besmet en ook al doezenden oet tied kommen deur corona.  
'Ik kin t woord hoast nait meer nuimen,' zeg ik. 'Vervelen slagt tou. Wat mout je nou wel aal doun? Je 
binnen ja net n gevangene in aigen hoes!' 
'Kiek ais om die tou,' bromt moeke fel, 'waark zat! Gerdienen der veur vot, kasten leeg, stovven, zwab-
bern en stofzoegen. Begun vot mor!' 
Bliksem, docht ik, haar k mie de bek mor holden. Nou het zai mie der veur. 'Ast mor waist, dat k nait zo 
vereg meer ben!' jeuzelde ik. 
'Ik zeg ook ja nait, dat alles tegeliek mout. Begun mor mit t aanrecht.' 
'Eerst nog n kopke kovvie,' opperde ik, om nog wat oetstel te kriegen. Dat mog. 
'Nou ales oet de kastjes en d'boudel hemmeln. Hier hest n sopke.' 
k Heb t waiten: stief en stram mos k mie boeken, draaien en keren op knijen. Aal nait zo slim, mor t 
weer omhoog kommen was oareg zwoar. Ain haand op t aanrecht en d'aander oetstoken noar moeke 
en joa verdold: nog net gain toakel neudeg! 
'Wie willen t nijs even zain,' opper ik, om even oet te poesten. 
'Zel nog wel aal t zulfde wezen. Ik goa nog even deur!' 
Op t nijs zingen en applaudisseren ze veur alle haarde waarkers, dij de coronaslachtovvers biestoan. 
Tof, dij lu verdainen t! Bedruifd, dat ze nog mor n zetje leden noar t Malieveld mozzen om der n beetje 
bie te kriegen en nou as helden bestempeld worden. Schandoaleg aigenlieks! Op heur ken je ja aait 
baauwen! 
Zulf bin ik de leste weken aal wakkerder worden over t waark wat moekes heur haile leven oet t stro zet 
hebben. As ik doar mien verwondern over oet, zegt moeke: 'Ach man, dat is ja niks, dat heb k mien hai-
le leven mit plezaaier doan, mor bie t older worden kin k wel wat hulp broeken. Jammer, mor t is nait 
aans. k Heb die ja!'Al 55 joar mien grode laifde, nou mit moeke en schoonmoeke: mien heldin! 
 
Klaas van Zonneveld 
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Den 
 
En den zal der niks meer wezen, 
Gain huus, gain woning, gain kerke 
Gain kasteel, gain kelder, gain zaikenhuus - 
 
Gain staine zel nog  
Op d'aandere stoan. 
 
Allenneg nog 
t Waaien van de wind, 
t Waigen van takjes 
In de kroon van de kastanje, 
 
t Geluud van gras, 
 
En dat zel alles wezen. 
 
 
Bert Weggemans 
 
Schreven aan de boorden van t Leekstermeer  
in de winterstörm van 25 jannewoarie 2020,  
nog zunder benul van t virus dat deraan kwam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t hoes schoeft mie noar boeten tou, 
t is te vol, ik paas der nait meer bie, 
ik bin te braid 
van waark en verantwoordelkhaid 
 
k blief eefkes stil stoan op e riep, 
wait nait woar of k t zuiken mout, 
t leventege levent ropt haard oet – 
meschain mout der den eerst wat oet? 
 
ongevuileghaid van t heuren, 
t aarmhaarteg kopschrabende denken; 
zo heur k alweer de vogels zingen 
en loop ook aal meer jenteg deur 
 
ogen mouten eerst wat tou, dan open 
om mit licht en zicht 
weer vol te lopen 
 
dag hoes, mit dingerais en waark bezied 
ien alle houken en goaten 
dag hoes, dat tikt van rappe tied 
en digitoale woan 
dag hoes, ik kin der weer 
n pooske tegenaan. 
 
Nelleke van Vliet 



 9 

Vervlukte swierhoezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(foto: RTV Noord) 
 
Bie ons goan jonges en wichter soaterdoagsoavends ommeroak aan de flitter. Ien ons swierhoezen 
worden wichter deur jonges din traktaaierd op fladderak mit sukker. Ain swierhoes staait noast Kokse 
kerk op Mij en n aander ien Leeuwstroat, Oethoezen. 
As poepse koien zoepen jonges bier en jenever. Dat kin n roege boudel worden en noa òfloop makkelk 
oetdraaien op haauwen en reupen. Knechten dij té voak en té woest mitdoan hemmen, worden der veur 
straft mit n bezuik van Ol Paiter. 
Ainmoal is na zo’n swierpartij n knecht, dij al ien zien opkoamertje op bèr laag, deur Ol Paiter grepen, 
over t achterdeel hin mitslept en aldernoast òftiggeld. t Ging der vrezelk om weg en aarme kerel het ter 
n poar broken ribben aan over holden. Hai is der wel deur bekeerd, want as hai hom nait betern wol, din 
zol Ol Paiter hom mitnemen. Schietensbenaauwd waas e worden! Doar huf ie nait zo van op te kieken, 
want n dikke vrund van hom is noa zo’n bliksiekoaterse swierpartij deur Ol Paiter bie t nekvel pakt, oet 
bèr sleurd en n moal of wat over de kop smeten. Kerel wis hail nait meer woar of e waas. Smörgens wer 
e vonden bie achterdeeldeur, totoal verropt. Hai waas zo goud as verlamd en kort noatied hartstikke pie-
lemotje dood!  
Dus nou loven ie zekerwoar dat ík der nait weer hingoa, noar dij vervlukte swierhoezen. Fok joe! Ik goa 
der zoaterdagoavend gewoon weer hin, zet boudel doar even goud op kop, din noar hoes, op bèr en 
òfwachten. Wat ducht joe, ik wil ook wel ains wat mitmoaken. 
 
 
Jan Sleumer 
 
 
 

Blief 
 
Wel het ooit berekend 
houveul laifde paast 
in ain poar aarms 
dichtde Jaroslav Seifert 
k bin gain rekenwonder 
zel t nooit worden 
poëzie blief zo laank 
ik leef bie mie 
 
 
Henk Puister 
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Noar t waark op n mörgen 
 
Zai daanst mit fietse 
aan d’haand 
langs d’hege 
noar d’overkaant, 
stapt op, 
zwaait mit n laag 
goiendag 
noar t roam  
van heur bovenkoamer. 
 
Tussen lemellen 
slagt in vinsterbaanke 
lutje swaarde koaterpoes, 
droager van rooie vlooienbaand, 
zien klaauwe uut  
noar n mugge – 
 
was ik hom 
ik zwaaide 
allènt mor terugge.  
 
Henk Puister 
 
 
 
Mouderziel allinneg 
was ik dij oavend bie t pad 
moezenusten tussen oren 
gewicht van wereld op scholders. 
 
Middenien t Ellertsveld 
ston n dikke boerderij 
hoge roamen mit doarachter 
licht, leven, waarmte. 
 
Kold tot aan mien bonken 
verlaangde ik dernoar 
binnen te wezen, noflek, 
maank aander lu. 
 
Pas dou ik deur roamen zain kon 
bleek t licht reflectie van tv. 
Derveur hing n olle man 
mouderziel allinneg. 

 

Pim De Noues 

Beloftevol 
 
n swaalfke 
in de zaachtblaauwe 
locht vlogt 
de zummer veuruut 
 
n laange riege 
jonge eendjes 
in de viever 
volgt moeke-eend 
 
hemelhoog 
in de koniveer 
pikt n haandvol 
muzzen 
 
hier 
komt 
gain virus 
Tussen 
 
 
Henk Puister 
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Kooimuur Delfsiel (schilderij: Ab Detmers) 

 

n Aalgedureg weerkerend overdenken 
 
t Zel al gaauw n goie viefteg joar leden wezen dat ik hier, persies op dizze plek, ston oet te kieken over 
hoaven van Delfsiel, de ploats woar k geboren bin en woar k mien haile leven, dus nou ook nog, as n Si-
amese twijling mit vergruid bin. t Was zo tussen Kerst en Old en Nij, t was bitter kold en t snijstörmde. t 
Anders zo remouerge zolte zeewoater in hoaven lag ter nou bie as n oppoetste roustvrijstoalen bevroren 
ploat. Hier en doar sprille bevroren stukken ies mit doarop veren poetsende zeekoapen, en dat mit n rust 
of t midden in zummer was. Dit was heur weertype. Zai schraauwden tegen mekoar en plukden, òfgun-
steg mekoar in de goaten holdend, aan wat onbestimds dat in t ies vastvroren zat. Wieder was t betrek-
kelk stil doar aan mien zo laive woaterkaant. 
Mit dizze kolle hier boeten kon ik ja nog beter dreumen din onder waarme gestikde dekens thoes, in mien 
deur mien pabbe roeg òftimmerde ketonnen sloapkoamerke mit de gele, naauw opdreugde lekplekken 
van smolten snij. 
Ter lagen veul kusters òfmeerd, mit kerstbomen in top. Dat in òfwachten van de zeelu, dij lekker thoes 
bie moeke zaten te groalen van heur ainegste poar lösbandege doagen in t joar. Dij kusters lagen, totoal 
verloaten, wel 6 riegen dik aan mekoar klusterd aan t plankenpad. 
Gewoonliek was dat hier zo dag en deur wel aans. t Was altied n drokte van belang. Inkomende en oet-
goande schepen haren altemoal zo heur bekorens veur ons. Wie, de mit de hoaven vergruide boefkes, 
dij loater netuurlek altemoal noar zee tou wollen. Op jacht noar roem en eervolle doaden en oaventuren. 
Oaventuren en belevenizzen, dij deur d'olle zeerötten, dij je d'haile godsgaanse doagen zittend op n 
muurke aantrevven konnen, opsmukt werden tot welhoast onmeugelke heugten en gevoaren. Prachteg! 
Wie zollen en mozzen dit ook ja mitmoaken, wat ter ook gebeurde! Leren … noar schoul? Hallo, dou nait 
zo stom, zeg! Dat was ja net wat veur witbekjes, slapjanuzzen. Niks veur ons, as jonges van Delfsiel. 
Ik heb ains n moal mitholpen op n Zweedse kolenboot en kwam soavends as swaarde piet thoes. Mien 
moeke was duvels en mepde mie mit n reuzezwaai noar regenbak achter t hoes. Hier mos ik mie hailen-
daal noakend poedeln mit n flinterdun stukske Sunlight-zaipe en n glidderg washandje … en dit ales mid-
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den in winter! t Dee mie niks. Ik was op dij olle schuit west en haar mie zulfs (in koeterwaals Zweeds) 
verstoanboar moaken kind. k Haar van dij smoezelge, veddelke kok knäckebröd mit dikke roombotter 
en n snee stokvis ter op kregen. Heerlek! Dat ik de volgende dag dik aan de schieterij was, dat kwam 
netuurlek deur dat röttege kolle groetjen bie de put. 
 

Aal mien stoere vrunden gingen loater noar zee tou. Ik nait! Leuk hè, veur n knuppel zo as ik, dij ale 
wereldzeeën verkennen wol. Nee, ik mos noar dij duvve mulo-schoul. 
'Kinst loater ja altied nog op ain van dij scheepvoartketoren waarken goan,' zee mien pa cynisch: 
'Swinters kinst din lekker bie t kaggeltje zitten en nait verrekken bie n 20 groaden onder nul op n wind-
erge veurdek van n kuster. Óf’,' en hai prikde mit n strak vingertje noar mie, 'zo as ik toun, zo koal as n 
loes, doun mos. Veur n poar griepstuvers stoapels holt van wonder en geweld op de nekke 
versjaauwen op n holtfebriek. Dag in, dag oet!’ 
Ik lusterde toun hailendaal nait noar dit gezever van mien zeker nait gemezzelde, mor gepokte ol heer. 
Achteròf en toun ook al, haar hai netuurlek geliek. Hai vuilde ja doaglieks, hou jong en oerstaark hai 
ook was, de roake klappen van t aarme leven, om n hongerloontje bie mekoar te schroapen. Zo goud 
as hoavenaarbaider as op dij holtfebriek. Ik begreep dat toun totoal nait en muik hoast doaglieks drok-
te mit mien goudwillende ollu. Kounavvel dij ik was! Nou het dizze ‘wiseguy’ ales wel zo'n bietje deur, 
mor nou huift dat nait meer. Mien pabbe is jammer genog mor 48 joar worden en is tot zien leste dag 
tou groots op mie west, omdat ik, in zien ogen as n geleerde, mit n widde overhemd aan op n ketoor 
zat. 
Nou ik zulf al wat older bin, schaiten dit soort overdenkens aal voaker as brandende fakkels deur mien 
kop. t Dut wel pien, mor zo zit t leven bliekboar in mekoar. Ik kin dit mor naauw apsepteren. Jammer 
genog zugt n minsk zuk noeit van teveuren zo as hai echt is, mor mainsttied allain mor de weg dij veur 
hom ligt … en din ook nog mor op n hail körde òfstand. Woarom zag ik dat toun nait zo dudelk as nou? 
Hiermit zai je mor weer dat de minsk n altied blievend roadsel veur zukzulf is. Hierover zegt n citoat 
van d'ain of aander wiesgeer: ’Mien aigen persoon is as n hoes, woar ik noeit noar binnen goa, mor 
woar ik bloots de boetenkaant van bestudaaier.’ 
Hebben ie dat nou ook, dat dit oard gedachten aal voaker weerommekomen en din veuraal in dit toch 
vrij luchteg kleurde tied van t joar? Of bin ik nou weer ains d ainege olle zever dij dit het? Woar ik in 
tussentied al wel zulf achter komen bin is, dat d eerste helfte van ons leven veurbie gaait mit n staark 
verlangst noar twijde helfte, terwiel je in de twijde helfte mit verwondern terogge kieken noar aal wat 
ter gebeurd is in d'eerste. 
t Wordt nou ducht mie wel aarg woazeg, nait? Ik loat t ter wieder mor bie zitten, docht ik zo. Ie mouten 
mor zo denken; elk minsk het zo zien aigen kloukeghaid. 
Joa, ik goa mor ains lekker rollebollen mit mien vraauw en kinder op n lekker grasveldje in de zunne. 
Meschain verdwienen aal dij verhidde moezenizzen din vanzulf. Vanoavend loat ik din thoes, bie n 
poar stroalende keerskes en n  rusteg meziekje, de körkjes mor ains knallen. Dat geft vast en zeker 
even n aander geluud. n Sprankelnd, wif soort levensbegunsels. Alvast proost. 
   
Ab Detmers 
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Mien older 
 
k wacht nait  
op n goie dag 
k moak zulm 
mor ain 
 
k kiek nait  
noar mien older 
dij kin k 
ja nait trug sturen 
 
mor k kin der 
wél wat tou  
doun, pelzaaier   
in mien older 
 
dij aine dag 
dat is ja vandoag 
 
Anna de Vries-Maarhuis 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doef 
 
in vogeldrinkbak 
in toen op grond 
zit doef op zien gemak 
en spittert in t rond 
 
keudeldoemke wil derbie 
mor moakt haildaal gain kaans 
doef ropt: 'dit bad is nou van mie' 
want ik bin veul meer maans 
 
doagen loater ligt e doar 
as n verropt bultje veren 
n grode vogel staark en swoar 
zol doef even mores leren 
 
doef kreeg n opsodemieter 
deur toudoun van n hoanebieter 
 
Kunny Luchtenberg 

Mus en hoas 
(noar n foabel van Aesopus) 
 
Oarend haar ais n hoas te pakken kregen ien t veld. Mit zien snoavel en klaauwen reet hai aarme daaier 
aan stukken veur ogen van n muske, dij slim ontdoan raip: ‘Hoas, woarom gaaistoe der nait zo as n 
hoas betoamt as n hoas vandeur?’ Naauw haar muske t roupen of der dook n vaalk oet lucht omdeel en 
greep muske mit zien schaarpe klaauwen. Dou vaalk mit muske omhoog vloog, heurde muske hoas 
roupen: ‘k Lag mie ja dood om die, mus!’ 
 

Ain dij homzulf nait redden kin ien t leven, kin aandern doarover ook min goie road geven! 
 
Nane van der Molen 
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Luk* hoeske 
(noar n foabel van La Fontaine) 
 
Grote Griekse filesoof Socratus lait homzulf n hoes baauwen. t Was gain groot hoes en n kammeroad 
van filesoof zee: ‘Gain stand veur zo’n groot man.’ 
‘Stand gaait nog wel ,’zee nummer twij, ’mor dat roam!’ 
Nummer drij von veurgevel der nait mooi oetzain en nummer vaaier von t mor n hondekot. Veuls te 
klaain veur heur beroemde  kammeroad von wieder elkenain. 
Dou zee Socratus, dij grote man, ‘Al is mien hoes ook nog zo klaain, der kinnen genog echte vrunden 
ien.’ 
 
t Is beter van binnen ien n luk hoeske as boven op n grote! Geluk zit hom nait ien riekdom. 
 
*luk = klaain 
 
Nane van der Molen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(foto: Nane van der Molen) 
 

Tot wiend heur noam ien wolken schrift 
Tiny Veldhuis te tied oet kommen 
 
Ìnd prilmoand is Tiny Veldhuis ien zaikenhoes ien Scheemde te tied oet kommen deur keronoavirus. Zai 
wer 77 joar. Tiny let heur man Herman achter. Tiny kwam ien Onstwedde ien wereld en is groot worden 
op Mij. Doar stoef bie Waddenzee, diek en polderlaand ontston heur laifde veur dat  groots en wieds 
landschop. Voak het zai dat schiere doar beschreven ien heur waark. Mit heur man Herman woonde zai 
loater ien Steem op Kaampweg. Leste poar joar woonden zai ien n Daam. 
Mit Tiny Veldhuis heur dood is Grunneger streektoal n karakteristiek schriefster kwiet roakt. Zai het ter n 
bult tou doan dat Grunneger Toal en cultuur en benoam toal van t Hogelaand ien bainen bleven is. Veur 
Hogelaandsters was Tiny n bougbeeld. Tjeerd Burgstra oet Steem het veul mit Tiny optrokken en hai 
zegt dat hom aaltied biebleven is hou gedreven en bevlogen zai was. n Onoetblusboare iever en ienzet 
veur wat  ien klaainschoaleg verbaand bevordern van Grunneger kunst en cultuur aan ging.  
 
Mit heur man Herman en n stuk of wat vrunden richtte zai ien 1999 Stichting Kunstgaang Kaampke op. 
Bie heur ien achterhoes wer n tentoonstellensroemte moakt veur schilderwaark, mor al gaauw kwamen 
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doar Grunnegstoalege boukjes en aander schrieverij bie. Tentoonstellens van schilderijen en dichtwaark 
trokken voak n bult volk, ain moal zulfs meer as zeuvenhonderd man. Kunstgaang Kaampke wer n be-
grip. Kwamen ook aal mor meer begunstegers en ook dij kwamen der aaltied op òf as ter weer n Grun-
neger oavend was. Meestervertellers as Kees Visscher en Henri Wierth kwamen der groag om te vertel-
len en veur te lezen oet heur aigen waark. Ook schilderwedstrieden veur groot en klaain werden holden 
en fotowedstrieden en waark wer apmoal tentoonstèld. Ainmoal sjoars trokken Kaampkelu der mit be-
gunstegers op oet.  
Der werden streektoallessen geven aan kiender en dij werden òfsloten mit n tenailstukje deur kiender, 
ien Grunnegers vanzulf. Poaskeaaier zuiken ien Steemer bos en pasterietoen, vieren van Drijkeunegen 
en Suntermeerten. Fré Schreiber, doudestieds veurzitter van Kaampke, was verkled as n echte Sunt 
Meeerten. Kiender zongen as liesters Grunneger verskes en kregen din n schoapsteert (kouk van rog-
genmeel en stroop). Veur groten was der n glaske glühwein as dij n verske ien Grunnegers zongen. 
Tussendeur ging Tiny mit loatere veurzitter Anna de Vries-Maarhuis noar schoulen tou om doar Grunne-
ger toal aan te pittjen. Werden schrieversdoagen holden ien verschaaiden dörpen doar elkenain ien 
Grunneger toal n biedroage aan levern kon oet aigen waark. 
 
Tiny schreef zulf veul ien olle Hogelaandster variant van Grunneger toal. Wat het zai prachtege gedich-
ten schreven. Zai het hail wat waark publizaaierd. Dat waren onder meer heur debuutbundel Nait dat ie 

der wat mit van neude hemmen mit gedichten schreven tussen 1983 en 1993;  Nooit gain doan waark, n 
sonnettenbundel oet 1996 mit taikentjes van Tiny heur vriendin Tjaaktje Carolus en opdroagen aan heur 
ien 1994 te tied oet kommen kammeroad en leermeester Fre Brouwer, Betunneld tussen t Noorderhecht 
oet 1999, n sonnettenkrans -  dij wel poarel van heur waark nuimd is - dij zai loater ook nog ien Neder-
lands oetgaf as Beklemd achter de Waddenzee. Ien 2010 kwam Tiegers op Tiegers, n verzoameln van 
humeristische e-mails dij Tiny joarenlaang oetwizzeld haar mit heur vriendin Gré Lesterhuis, Tiny ien t 
Hogelaandsters en Gré ien t Veenkelonioals. Ain, n omtoalen van artikel ain van onze grondwet  en Be-

ziedjen oet 2011. Ien 2012 verscheen Bootjevoaren ien Grunnen, doar zai ien körte verhoaltjes heur 
bootraaiskes mit Herman deur t Grunnegerlaand beschreef. Wieder schreef zai Grunneger haikus, zo as 
ien Rimkes in Stedum. Zai moakte n joardagklender Pelzaaier mit daaier mit heur aigen daaiertaiken-
tjes. Heur zammelde zesenvatteg Midwintergedichten dij zai joar op joar mit kerstdoagen verstuurde 
bundelde zai ien Midwintergedachten ien Gedichten.   
Om sinterij bie nkander te kriegen veur resteroatsie van Peertil achter Steem, schreef Tiny Mit winst 

noar dou.  
Mit nkander wer der bie Kaampke ook mit Kopmeskes begonnen, n luk boukje van n stuk of twinneg 
bladzieden vol mit verhoaltjes, gedichtjes, rezepten en nijskes, dij je zo ien buus steken konden. Waren 
meer as honderd lu op abbeneerd en binnen meer as datteg nummers verschenen. Wat n waark mor 
ook wat n pelzaaier het zai doarmit mit aandern had. 
Grote waark doar Tiny en heur mitbestuurders van stichten vief joar aan waarkt hebben was oetgoave 
ien 2009 van Waarken mit Woorden, n Grunneger waarkwoordenprojekt mit verboegens van ale Grun-
neger waarkwoorden en aal dij nederlandse waarkwoorden dij doar din bie heurden. Noar zukswat was 
veul vroag bie nije mor ook ollere schrievers ien Grunnegers. Waark wer ien twij banden oetgeven ien 
aigen beheer. Doarnoast nog n band mit Nederlands-Grunneger waarkwoorden. Wat n kerwaai het dat 
west: n dikke aacht doezend waarkwoorden mit ale verboegens, ien ale tieden, van Nederlands ien t 
Grunnegers. Dit pronkjewail van Grunneger toal wer mit open aarms ontvongen omreden noast woor-
denbouk van K. ter Laan en zakwoordenboukje van Siemon Reker was der dou nog niks aans. Bie op-
hevven van Stichten is boudel overdroagen aan CGTC, zodat dit beholden blift veur toukomst. 
Onderkommen van Kunstgaang Kaampke was doudestieds al Vlasschuur van Pilon ien Steem en doar 
werden Waarkwoordenbouken ten deup holden. 
Ien maai 2015 verscheen bie uitgeverij Vliedorp Tiny heur zammeld waark Doan waark. Aal heur waark 
wer hier ien bie nkander brocht; verhoalen, gedichten mor ook heur vrije gedachten, kwatrienen, haiku, 
senryu en elfkes. Oetlangen van eerste exemploar von ploats ien meulen Goliath. 
Dou Stichten Kunstgaang Kaampke opheven wer, n joar of wat leden, kreeg Tiny wat meer tied. Deur 
lichoamelke bepaarkens van oller worden, waren Tiny en Herman dou al van Kampweg ien Steem noar 
n Daam vervoaren, doar zai hoog boven Hardroaversplaain wonen gingen. Ook doar kwam Grunneger 
Toal vannijs goud aan zien trekken. Ien ASWA-gebaauw, ol kweekschoul, wer Vertèl ais Opwier organi-
zaaieerd, doar lu ien heur aigen toal veurdroagen, zingen en vertèllen konden. Ook haar Tiny nog n joar 
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of wat n zotterdoagse rebriek  mit Nane van der Molen veur Havenstad FM-radio. Leste òfzetter waren 
bieainkomsten ien Hof van Daam, doar elkenain dij Grunnegers n waarm haart toudroug welkom was 
en doar aal meer lu op òfkwamen. Bie dit ales was zai ook nog drok om aal heur waark ien Nederlands 
over te zetten. Dat waark was net kloar dou Tiny deur verroaderleke virus te tied oet kommen is. Wie 
hopen dat dit waark postuum nog ais oetkommen zel. 
Tiny is , ien heur aigen woorden, mit lèste train votgoan mor heur waark blieft. Zai schreef ais: 
 
Dizze dag 

ben ik nait meer dij ik 

guster 

west ben of 

mörgen wezen zel, omreden der 

guster 

wat bie toudoan is en 

mörgen 

der wat òfhollen worden zel. 
 
(Dizze heugenis is mit hulp van ol-Kunstgaang Kaampkebestuurders Tjeerd Burgstra, Anna de Vries-
Maarhuis en Atty Dost-Bos schreven) 
 
Nane van der Molen 
 
 
 
 
 
 
 

Astoe ainzoam bist 
 
Astoe ainzoam bist 
Goa noar boeten kiek even op stroat 
Astoe ainzoam bist 
Goa der oet t is noeit te loat.             
                            
Der is wel ais n dag dastoe ainzoam bist 
Allain op de wereld mit kop vol onkruud 
Goa noar boeten proat mit elk dijst kinst 
Kwak over dien ellìnde smiet t der mor uut. 
 
Elk krigt wel ains n tied dat t nait meer wil 
Gelokkeg hestoe dat nait allain 
Blief din nait zitten in n houkje zo stil 
Proat ains mit nkander loat die mor zain. 
 
Snak wat mit kinder zai lustern aibels groag 
Noar dien verhoalen over vrougere tied 
Der komt din al gaauw gebrukelke vroag 
Hebben ie dat beleefd … Joa wees din mor blied. 
 
Ab Detmers 
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Opa Tammo’s Lulalaid 
 
Lula Lula Lu, Lula Lula laid 
Opa Tammo’s Lulalaid. 
 
Wie wonen in t gehucht, 
Lula achter Kalkwiek*  
Mit veul vrizze lucht, 
k bin de keunenk te riek 
Omreden lu van Lula 
hebben nait veul verdrait 
Elk ken ja opa Tammo’s Lulalaid 
 
Doar krast mien hanska, 
en in t laand frènst n veulen. 
De schoapen loom in scha, 
hondje wil mit ze speulen. 
Ons kat ligt noast oma, 
dij hoakt mie n klaid 
Veur heur klinkt opa Tammo’s Lulalaid 
 
Lula Lula Lu, Lula Lula laid 
Opa Tammo’s Lulalaid 
 
Haar oma veul zörgen? 
Och, k wol voak nait om liek 
En toch elke mörgen 
weer noar Beukemoa’s febriek 
t Was n tied van aarmou 
wie haren t nait braid 
Toch zong elk opa Tammo’s Lulalaid 
 
Wie heuren bie mekoar 
krek as vlais en de sjuu 
Bist nou tachteg joar 
d’olste van Lulalu 
Och opa, gain troantjes 
de woorden dij ik wait 
De woorden van opa Tammo’s Lulalaid 
 
Lula Lula lu, Lula Lula laid 
Opa Tammo’s Lulalaid 
 
 
Gerhard P.J. Jansema 

 
*bie Hoogezand 
 
Op de wieze van Uncle Satchmo’s lullaby van 
Louis Armstrong 
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Twij tanes weerom vonnen 
 

k Wis dat k nog n tane haar. Taan Gees mos n tachteg joar weden. Van n neef 
kreeg k heur adres. k Haar taan Gees viefteg joar leden dou k klaain was mor n 
moal of wat zain. k Schreef heur n braif en zette mien tillefoonnummer der onner. 
Op n oavend belde dij òl tane mie op. 
Dij eerste moand noa ons eerste tillefoongesprek belden wie nkanner mit regelmoat 
op. Dizze tane was n zuster van mien moeke. Wie sproken òf dat k op n moandag 
bie heur kwam. Taan Gees woonde ien midden van t laand. Deur heur traauwen 
was zai doar kommen te wonen. Heur man, mien oom, dij was aal n poar joar te tied 
oet. 
Taan Gees woonde ien n leutje hoeske tussen twij dikke hoezen ien. Dou k nog mor 
tien menuten bie heur ien koamer was kwammen eerste verhoalen lös. Mit heur 
noabers hier, grode gezinnen mit n bult kiener, haar zai t swoar te verduren. Aan 
baaide kaanten haren zai n springkuzzen stoef bie tane heur hek stoan. Dat betai-
kende dat taan Gees n bult last haar van belken en gilpen. Kiener stonnen mor aal 
te daanzen en te hippen. Ook wer der voetbald. Baal knapte mit regelmoat tegen 

tane heur roamen aan. As kiener t hek over klaauwsterden om baal weerom te kriegen vernailden zai 
tane heur salvioas, begonioas en tudeltoanen. 
Nog aaltied was zai nait kloar mit kloagen. Heur verdrait dat dee mie pien. Achter heur toen laag n lap 
gruinlaand doar schoapen en ponnies rondsjaauwden. Taan Gees vertelde mie dat doar n daaierntoen 
kwam. 
'n Daaierntoen?' zee k verwonnerd, 'Dat kin ja nait! Ale daaierntoenen ien t laand hemmen t stoer om 
kop boven wodder te hollen. No zellen zai hier n nije daaierntoen baauwen …?' 
Ien ainen heurde k kiener veur t hoes proaten. Tane wees op klok aan muur en trok neus ien kroes. 'Zai 
binnen weer vrij van schoul,' zee zai. Dou heurde k opzied van t hoes ook n poar hoge stemmen. 
'Doar bis doe kloar mit, taan Gees,' zee k, 'wèl wait wat veur daaiern doe nog achter t hoes krigs. Stel 
die ais veur … n poar euliefanten dij trompeddern. Dat kinnen dij baisten goud en haard!' 
Zai laip noar radio tou en lait mie heur koptillefoon zain. As t heur te maans wer, ging zai meziek lustern 
mit koptillefoon op. Ien ainen knapte der n baal tegen t roam aan. k Hapte noar oam en mien haart ging 
te keer. 'Woarom kommen joe nait noar Grunnen tou te wonen, noar Beem of Ten Boer?' vroug k heur. 
Zai gnivvelde wat. 'Is t doar din aal rusteg? Woar kins nog ien rust leven ien ons drokke kikkerlaand?' k 
Von heur n laive vraauw. 
Op t ìn van mirreg wazzen kiener aan baaide kaanten weer vot. k Bleef bie taan Gees eten. Noa t eten 
heurde k kiener weer voetbalen. Wie zatten gewoon te wachten of ter n baal tegen t roam aankwam. 
Noa n zetje werren kiener ien hoes roupen en was t rusteg. Ien tussentied wer t veur mie hoogste tied 
om weer noar hoes tou te goan. Dou k op punt ston te vertrekken, vroug taan Gees of zai misschain n 
poar doag bie ons kommen mog. k Belde mien vraauw op, vroug wat dij der van von. Mien vraauw zee 
dat zai n bèr opmoaken ging. Wie hemmen n hail dik hoes en roemte zat. Kiener binnen groot en bin-
nen deur oet. 
Tane kreeg heur raaistas en pakte dij ien. Zai rommelde ien kaast en kreeg heur knip. Dou konnen wie 
vot. Onnerwegens ien outo haren wie ter over hou schier t was dat zai mien moeke weer zain kon. Mien 
moeke woonde bie ons ien. Baaide zusters haren nkanner ien gain joaren meer zain. 
Dij week bie ons ien hoes wol tane nait meer noar heur aigen hoes weerom. k Belde ain veur ain kiener 
van tane op. Stukte dij oet dat heur moeke bie ons ien hoes wonen wol. Mien nichten en neven vonnen 
t schier veur heur moeke. Zai wizzen hou stoer dij t haar mit heur noabers. Kiener van tane brochden 
ale bullen en spullen van heur moeke noar ons hoes tou. t Hoes van tane wer te koop zet. Mien moeke 
en heur zuster babbelden hail dag mit nkanner over k wait nait wat. 
Op n mirreg wol taan Gees mie wat vertellen. 'Wais doe laiverd,' zee zai, 'dat dien moeke en ik nog n 
zuster hemmen dij nog leeft? Dat is dien taan Mattje. Zai is dou mit heur man Harmen noar Overiessel 
vervoaren. Hai kwam doar vot.' 
Hail voag kon k mie dij baaid heugen. k Wis aal nog dat k mit heur noar kermis tou wèst haar ien Stad. 
'Taan Mattje woont allinneg. Oom Harmen leeft nait meer. Doe kins wel n daag noar heur tou goan! k 
Zel die Mattje heur tillefoonnummer geven, laiverd.' 
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k Keek mien vraauw aan. Der ston hier nog n grode koamer leeg. As Mattje hier ook wonen wol din zol 
dat makkelk kinnen. Nee, niks ston mie ien weeg om n òfsproak mit taan Mattje te moaken. 
k Kreeg ons opschriefboukje en n pìn. 'Wat tillefoonnummer het zai, taan Gees?' 
k Schreef t nummer op en laip mit opschriefboukje noar tillefoon tou. k Vuilde mien haart kloppen dou k 
taan Mattje heur tillefoonnummer ientikte. Wat spannend om zo doalek n stem te heuren van ain dij zo 
dulek bie ons heurde, mor schane genogt vergeten was deur mie, moeke en mien gezin … 
 
Eldert Ameling 
 

 

 

 

Gain verhoal 
 

Freddie mot de heufdpersoon worden in dit verhoal. Moar dat de 
schriever van dit verhoal nou krek veur Freddie kaist, teunt aigenliek 
wel aan dat hai nog veul leren mout. 
Freddie kin niks, wait waaineg en hai huft moar aine te zain dij mui is 
en hai wordt zulf ook mui. Der zit ook gain enkele toukomst in hom, 
joa staarker nog, der zit meer toukomst in n vlèzze wien den in hom. 
Om n laank verhoal kört te moaken: Freddie kin zien schriever nait 
echt aanpeerdjen om n goud verhoal over hom te schrieven. 
Moar ja, de schriever is n vaastholder en hai gaait der veur. Hou 
pakt hai dat nou aan? Eerst moar es even proaten mit Freddie. 
Meschien ontdekt hai talenten in Freddie dij hom op weg helpen om 
der toch n nuver verhoal van te moaken. t Begunt mit n bak kovvie 
en doarnoa n biertje. En zo kriegt hai Freddie aan de proat. En hai 

vroagt hom of e oaventuren het, en wat hai mooi vindt om te doun. Het hai laifhebberijen, woar kiekt hai 
groag noar en woar proat hai groag over. De schriever pebaaiert der op deze menaaier achter te kom-
men woar dat Freddie goud in is en wat zien staarke kaanten binnen.  
Freddie bliekt gitaar te speulen, op n redelk nivo, vindt hai zulf. Hai speult al vanòf zien zeuvende joar 
en hai beheerst zes akkoorden. Op de vroag of hai der bie zingt, reageert Freddie mit d'opmaarken dat 
echte mannen gain verskes zingen, moar allinneg gitaar speulen.  
n Huusdaaier het Freddie nait, want hai is gain daaiernlaifhebber. As kind mog hai al gain daaier. t 
Ainegste woar hai van holdt, binnen vraauwen. Doar kiekt e groag noar en doar proat e groag over. 
Zulfs de grondschoule het Freddie nait òfmoakt. Hai het op dit moment gain boane, moar hai is wel op 
zuik noar waark. Op de vroag wat of hai zo aal kin, zegt Freddie dat hai van alles kin. Geef hom waark 
en hai pakt t op, zolaank hai der mor nait mui van wordt. 
Aigenliek wol Freddie t laifst artiest wezen, hai wait allinneg nog nait op welk gebied. De schriever con-
cludeert dat Freddie meschien wél talenten ontwikkeld het, moar of dat nou goaven binnen woar dat t 
volk wat aan het, doar kinst ernsteg aan twieveln. En om doar nou n verhoal van te moaken, doar zit joa 
gainaine op te wachten. 
De schriever besluut om Freddie es n keer op te zuiken as hai mit zien vrunden is. Nou, doar bliekt hai 
ook al gaauw nait veul wiezer van te worden. Ast Freddie mit zien vrienden proaten heurst, liekt t wel 
ofst in n houderhok aanbeland bist. Ze koakeln dat t n laive lust is. d'Aine maarkt op dat e meer van 
vraauwen holdt den van komkommers in t zoer. d'Aander maarkt op dat daaier nait roken moar mens-
ken wel, dus daaier bin rezenoabeler dan mensken. Dat t nou krek Freddie is dij opmaarkt dat de 
mensk nait òfstamt van de oape, moar van de kip, typeert zien nivo. 
De schriever is der nou wel kloar mit. Hai mot tougeven dat e zoch verkeken het op zien heufdpersoon. 
Freddie is eerder n laampe zunder licht of n klokke zunder wiezers den n heufdpersoon in n verhoal. En 
de schriever besluut op t leste om zien lezers doar moar nait mit te vervelen. 
 
Wim Blaauw 
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Gek op geld 
 

Hai was gek op geld, zee e. Joa, wel is dat nait? Mor volgens 
hom wil nait elk ter veul veur doun. Mensen willen der te mak-
kelk aankommen. n Löt kopen is doarom veur veul minsen 
voak ainegste meugelkhaid. 'Mor denk hierom,' zee e mit vin-
ger omhoog, 'dij t dut is nait wies. Je betoalen joe scheel aan 
lötten en kaans dat je wat winnen is ja hail klaain. Mor dij t nait 
dut, wint vanzulf nooit n pries, dat is ook woar.' 
Ik kwam hom tegen ien t café. Hai is n voage kennis van mie, 
zo haile veul zai ik hom nait. Ik zit ook nait zo op hom te wach-
ten, want hai is n proatjemoaker. Wie kregen t over geld en 
aanverwante zoaken. En doar zat hai vol van. Ik kreeg n pilsje 

van hom, dus mos ik wel even proaten, want hai mos zien verhoal kwiet. 
'Ik heb thoes sinds kort n holtkaggel,' zee e en hai ging der ais goud veur zitten. 'Ik kin makkelk aan holt 
kommen via mien waark - èn vergees. En cv hebben wie zodounde altied oet, dat bespoart veul gas. En 
gas is geld.' n Woarhaid as n kou. Ien kroug worden voak nait de daipzinnegste oetsproaken doan. 
'Is t den nait kold ien de rest van t hoes? n Waarme badkoamer vien ik swinters hail lekker,' zee ik. 
'Je mouten der wat veur over hebben. Dus ja ien de rest van t hoes is t swinters kold,' zee e mit n 
stoalen gezicht. 
'Wat vienden dien vraauw en kiender doar den van,' vroug ik weer. 'Veuraal vraauwlu hebben n hekel 
aan kolle, is mien ervoaren. En doe hes toch puberdochters?' 
'Doar mouten ze mor genougen mit nemen, worden ze haard van.' 
Ik trok wat mit scholders, ik zol t nait willen. 
Hai ging wieder: 'Leste tied gooi ik soavends veur t op bèr goan ook wat antraciet ien kaggel. Dat is  
aanderdoagssmörgens nòg glèn en kaggel is den zo weer aan, mit n poar stukken holt ter op. Mor doar-
mit heb ik mie ien t begun toch even maal mishad. Dou ik aaskeloag leeggooien wol, zaten der nog ap-
moal gluiende kooltjes ien. Gaait vanzulf wel oet, docht ik en ik gooide haile brud ien grieze container. 
Wat loader kwam der n beetje rook oet container. Dou ik klep van container open dee en der zodounde 
meer lucht bie kwam, slougen vlammen der boven oet. Gelukkeg was t winterweer en apmoal snij en ik 
gooide der doalek n poar beste scheppen snij ien om te bluzzen. Wat ook belukte, t vuur was doalek 
oet. 
Aanderdoagssmörgens mos container bie weg zet worden. Mor ik kreeg ding nait van stee. Wat bleek 
nou? Dij naacht haar t flink vroren en haile boudel zat vaast. Der was n gat ien boom van container 
braand deur dij gloeiende aask en doar was t snijwodder deurhen lopen en aan roaden vaastvroren. En 
zo is mien container feidelk onbruukboar worden. Op webstee van gemainte las ik dat je groates n nije 
kriegen kinnen ien geval van vermizzen of daifstal. Dus heb ik mien container aangeven as stolen. On-
dertied zoagde ik kepodde container ien lutje stukken, mouk ook t hoesnummer, chip en aander herken-
nenstaikens onzichtboar en dee t zoakje ien n poar voelniszakken. Dij puten nam ik mit noar mien waark 
tou, doar n stuk of wat haile grode òfvaalcontainers stoan. Doar gooide ik brud ien. Kraait gain hoan 
noar. Geld betoalen, doar heb ik noamelk n dikke hekel aan. En n nije container is toch gaauw honderd 
euro.' Hai mouk noar krougholder tou n hinneweergoande bewegen mit vinger tussen onze lege glazen. 
Ondertied prout e gewoon deur. 
'Mor nou hebben ze van de bank wat nijs opbedocht. En dat gaait mie ook weer geld kosten! Mos 
noagoan, mien vraauw en ik, wie verdainen nog wel es wat bie, zai het heur waarkhoezen, n kraande-
loop en folders rondbrengen. En ik klus ien mijn vrije tied wat bie. n Nije keuken bie n aander, toen aan-
leggen, n stroatje leggen, n partij haardholt levern. Joa, wie mouten der wel wat veur doun, mor din hèb 
je ook wat. En ales swaart! Ik bin toch zeker nait gek dat ik veur de 'roverhaid' aan t waark goan zol, dij 
potverteerders mit heur geldverslindende oetgoaven veur ontwikkelnshulp, Europa, dure stroaljoagers, 
kunst- en cultuursubsidies, azielzuikers en aal zukswat. En zulf kluzzen dij politici ook flink bie mit heur 
commissoarioaten bie grode bedrieven. Ik betoal zowiezo al belasten genog, veuls te veul astoe t mie 
vroags. En den mouten wie ook nog 21 persent BTW betoalen op ales wat we kopen, hoast n kwart!  
Doarom kriegen ze mien bieverdainsten nait onder ogen.' Hai keek mie aan of e t zulf oetvonden haar. 
'Ach, en ik kom wel ais wat eerder thoes as der nait zoveul te doun is op t bedrief, of as de boas vot is. 
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Den kin ik mooi nog even zo'n kerwaaike doun. 
Mor nog even over dij bank. Nou hebben ze doar onnaaierd, dat ter mor zes keer ien t joar groates geld 
stört worden maag. Aal aander moalen mout dat nou vief euro kosten. Astoe den rekens dat wie zo 
roegweg vatteg moal ien t joar onze bieverdainsten störten, woarvan dus nou den mor zes moal groa-
tes, den kost ons dat 34 moal 5 euro is 170 euro sjoars. En doar krieg ik haildaal niks veur. Nou, dat goa 
ik dus nait betoalen veur n automoatieze störten bie zo'n apperoat ien muur. Komt ja gain mens bie te 
pas. Ze zeden bie de bank, dat ter hail veul rommel ien gooid wordt, stukken iezer,  vuurwaark. Doar 
schient t apperoat kepot van te goan en dat kost heur geld. Mor toch zeker gain 170 euro de klant? Rop-
perij is t en aans niks. Doarom brengen wie van nou òf aan onze bieverdainsten nait weer noar de bank 
tou. Allain hebben wie op zo'n menaaier sums wel oardeg wat geld ien hoes. Dus ik zee tegen mien 
vraauw, ik zee, wais wat? Wie kopen ons n solide gaitiesdern brandkaast, hermetisch aan muur vaast-
moakt mit dikke bolten en mit n gehaaim sieverslöt. Doar doun we t geld ien. En zo komt belasten der 
ook nait achter, want ze kinnen tegenwoordeg ja ook joen bankrekens ienzain.' 
'Den gaaistoe toch noar n aander bank,' zee ik nog. Mor ale banken schienen dat te doun en dus bleef e 
toch mor bie zien bank. Mor hai stört van nou òf aan zien extroa buuscenten nait meer bie bie zien 
bank. Doar hebben ze t zulf noar moakt, volgens hom. 
Ik zee: 'Ik zol wel oppazen en dat nait aan elkenain vertellen, dastoe zoveul geld ien hoes hes bie tie-
den. Nait elk is te vertraauwen, veurstoe t wais, stelen ze t die òf.' 
Joa, doar haar ik wel n punt volgens hom. Doarom ook het e zien haile hoes bevaailegd mit n alaarm-
ienstelloatsie en overaal camera's ophongen. 'Gain echten heur, nepcamera's, dat waiten daiven ja toch 
nait,' laagde hai. En hai het aan boetenkaant ook overaal lampen mit n bewegensmelder monteerd.  
'En wie hebben sinds kort ook n dikke rottweiler, dij snaachts beneden ien koamer is,' ging e wieder.  
'Ik bin aans nait zo op honden en haildaal nait op zukkent, mien vraauw kin der beder mit overweg. Mor 
hai heurt wel ales en hai is woaks as de beste. Boetendes sloap ik altied mit n hockeystick onder bèr. Ik 
heur ook ales, want ik bin n dunsloaber. En as ik nait sloapen kin, loop ik wat deur t hoes, kieken of der 
ook onroad is.' 
Ik zee tegen hom: 'Volgens mie hestoe wel wat mit geld. Ien aalsgeval kopzörgen.' 
'Geld moakt ienderdoad nait altied gelukkeg,' gaaf e tou. 'Mor as ik mit wat bie te verdainen der zo aan 
kommen kin, loat ik t nait lopen. Doe wel den?' vroug e aan mie. 
'Och, ik ben der nait vies van,' zee ik, 'n beetje geld omhanden is nooit weg. Mor k wil der nait àles veur 
doun en mien naachtrust is mie haaileg.' 
'Kiek, dát bedoul ik nou,' zee e mit noadruk en stook zien vinger weer te lucht ien. 'Nou, ik bin dus wèl 
gek op geld en ik wil der wèl wat veur doun. Want ja, wie willen der toch ook n beetje van leven. 
Twijmoal ien t joar op vekaanzie, noar de zun en noar de snij. Mien vraauw en ik elk n nije auto om t 
aander joar. Zai n handeg stadswoagentje en ik n BMW mit ales der op en der aan. Wieder n grode 
plasma tv ien koamer, want wie maggen geern fims kieken, dij ik illegoal download van internet. En 
showprogramma's vienden wie ook mooi, The Voice of Holland, Hollands Next Top Model en Geer en 

Goor... Nee, wie kieken nooit noar de NPO-zenders, dij linkse stoatsomroup mit zien ainziedege indoc-
trinoatsie. En allenneg mor dröge, laankdroaderge en slim serieuze programmoa’s. Niks aan, kinnen 
nooit ais laggen. Ik vaal der bie ien sloap. En wie hebben t nijste van t nijste op computergebied, di-
gitoale fotocamera’s, Ipads en smartphone's veur vraauw en kiender en miezulf. En ook apmoal n elek-
trieze fiets. Jaháa … en dat kost wat. Mor wie kopen t apmoal van ons aigen, eerlek verdainde geld,  
doar wie haard veur waarkt hebben. Veurdat de 'roverhaid' ons t apmoal òfpakt. Proost!' Hai tilde zien 
bierglaas omhoog en keek mie aan. 
Ja, wat mout je doar nou op zeggen, docht ik. Ik zee ook mor van: 'Proost.' 
 
Bé Kuipers 
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Mien idool 
 
Dastoe mie nait stoan zugst  
dat moakt mie niks uut. 
t Geft niks as de laifde van ain kaante komt. 
Zo is t aaltied bie ons west. 
 
Ik kin nait veur die votlopen. 
t Geluud van dien stem is alles veur mie. 
Doe staaist doar en dust woar dast goud in bist. 
Zunder schoamte, zunder angst, zunder schroom. 
Doe dust wast doun most. 
De wereld wacht op die. 
 
Aigenliek is alles stoer aan die 
en ook is alles aans aan die. 
Vanòf t eerste moment dat ik die zag vuil ik mie ook aans. 
Ik heb mien weg ook vonden 
om langs dizze route te goan. 
t Ainegste wat ik doun mot is die volgen om nait te verdwoalen. 
 
Openst deuren veur mie  
noar n aandere wereld woar mensen wonen 
dij dingen duren, dij talent hebben  
en dij dat ook gewoon zain loaten. 
t Vuilt te gek om dat te duren.  
Doe hest mien haart openzet. 
 
Astoe laagst, din laag ik mit die mit. 
Doe gefst mie de sjars om deur te goan. 
Doe gefst mie de ruumte om te gruien. 
Doe gefst mie lucht zodat ik oamen kin. 
Doe lichtst mie bie zodat ik zain kin. 
En doar bin ik die dankboar veur. 
 
Dastoe mie nait stoan zugst  
dat moakt mie niks uut. 
Doe bist mien idool. 
En ast ooit weggaaist, din goa ik mit die mit. 
 
Wim Blaauw 
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De leste Mijn Ede in t theoater 
 

n Poar moand leden wuir t besloet nomen dat elkenain zoveul meu-
gelk thoes blieven mos en dat hail veul dingen inains dicht mozzen. 
Ook de theoaters mozzen dicht. En dat betaikende veur hail veul lu 
dij doar heur stoet mit verdainen dat ze van d’ain op d’aander dag 
heur waark nait meer doun konden en dat bie summegen de  
inkommenskroan oardeg dichtging. 
Der mos dus wat gebeuren en dat het bie hail veul theoater-
moakers n bult creativiteit teweeg brocht. Zo kwam de in Winscho-
ten geboren en in Hoogezand getogen Marcel Hensema op t idee 

om zien aldereerste theoaterveurstellen Mijn Ede weer van stal te hoalen. Zo gaauw mìnsen weer mit drij 
man ekstroa bie mekoar kommen moggen, raaisde hai veuraal de noordelke pervinzies deur om Mijn 
Ede bie de mìnsen thoes te kommen speulen. Lu dij de berichten doarover op televizie en in de kraant n 
beetje volgd hebben, hebben maarkt dat hai doar geweldeg veul plezaaier aan beleefd het. 
Hai wuir nog veul blieder toun de theoaters op 1 juni weer lös moggen. Op dij dag speulde hai Mijn Ede 
drij moal op t podium van de Stadsschouwburg in t Stad, n week loater ston hai doarmit drij doagen in t 
Nije DeLamar in Amsterdam, speulde ook nog n dag in Capelle aan den IJssel (sikkom Rötterdam) veur-
dat hai op zotterdag 13 juni dizze minitoernee òfsloot in Van Beresteyn in Veendam. Aiglieks waren der 
moar n poar grote bepaarkens: der moggen nait meer dan datteg mìnsen tougelieks toukieken en zai 
mozzen, op lu dij onder ain dak woonden noa, aanderhaalve meter oet mekoar zitten.  
Woar normoal gesproken t volk in de zoal zit en t decor op t podium staait, zaten dizze raais de mìnsen 
in t decor op de vlakke vlouer van Van Beresteyn. De medewaarkers doarvan haren geweldeg goud heur 
best doan de haile boudel coronaproof te moaken en n hail gezellege anderhaalvemeterkroug in te rich-
ten. t Idee was simpel: vieftien toaveltjes mit net zoveul toavelklaidjes en kouktrommeltjes, datteg stoulen 
en datteg klokjeglaskes. Nog veurdat de veurstellen begon, muik de topacteur votdoadelk contact mit 
zien pebliek. Hai ging de lu bie elk toaveltje bielangs om even n proatje te moaken en n lekker old of nij 
klokje in te schenken, zodat der sproake was van n wel hail intiem en biezunder begun. 
Woarschienlek waren we getuge van de alderalderalderlèste veurstellen Mijn Ede dij Marcel Hensema in 
t theoater speult. In dizze verkörte verzie van de veurstellen woarmit hai aal in 2013 deur t laand raaisde, 
haar hai nait veul meer attributen neudeg dìn t 'klokje' van Ede Staal op de pioano en de deur opa Hen-
sema schonken bèlle uut t Hoogholtje, t veurmoalege café van zien ollu. Hai nam t volk mit vanòf t mo-
ment dat hai zien aigen ik tegenkwam, mit wel hai n raaize terug in de tied muik noar t beroemde Hooge-
zaandster café van zien ollu. 
 
Van t begun tot t ìnde wos dizze topacteur zien pebliek te boeien mit beeldende en hiloarische vertellens 
over doudestieds bekìnde Hoogezaandsters en Sapmeesters: de onder de tattoos zittende stoere Rocky, 
de aiwege vrijgezel Bouke, ain van zien beste kammeroaden Richard, de bakkersvraauw, Onno en ook 
Haarm en Geesje dij baaide nait zo schier aan heur ìnde kwamen. Doarnoast was hai nait vies van n 
stokje imitoatsietjederij. t Stokje woarin hai de moppenvertellers Wines van der Laan en Jaap Bijmolt van 
de stamtoavel veurbie kommen luit, was ook geweldeg staark.  
De titel dut vermouden dat Ede Staal de rode droad van de veurstellen was. Da's nait hailemoal woar. 
De muzikoale Staalstokjes vörmden aingoal n schiere overgang van t aine proatje noar t aandere. Zien 
rode droad was veul meer zien aigen verleden oet zien jeugd. Voader Hensema haar hom aaltied veur 
holden: 'Ogen open, oren open, mondje dicht.' t Pebliek mog bliede wezen dat hai zok der nait hailemoal 
aan holden het, want aans haren dizze prachtege anekdotes noeit verteld worden.  
De menaaier woarop hai dat dee, verroadde zien acteursachtergrond. Wat n verteller is dij man en wat 
kin hai geweldeg goud typetjes speulen. Boetendes kin hai hail rap overschoakeln van d'aine emootsie 
noar d’aander. De indrokwekkende menaaier van verhoalen vertellen mit biebeheurende geloatsoetdrok-
kens gaven aan dat we hier te moaken hebben mit ain dij zien vak hail goud verstaait. En deur zien leeg-
drumpelge menaaier van omgoan mit zien pebliek kwam hai hail dicht bie de mìnsen en ruik hai bie veul 
lu n gevuilege snoar.  
Jammer genog kinnen de theoaters nog nait hailemoal open, moar zo gaauw je de kaans kriegen, hoast 
joe dìn om koarten te bestèllen voor zien nijste veurstellen Alles in de hens. En as je nog de kaans heb-
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ben om Marcel mit Mijn Ede bie joe thoes te nuigen, loat dij kaans dìn nait lopen. De leste Mijn Ede in 
de theoaters is wèst, moar hai is steevast van plan hom nog ain poar moal bie mìnsen thoes of in de 
toene te speulen.  
 
Bert Hensema 
 
 
 
 
 

t Rooie fietske 
 
Bie ons thuus op waarkploatszoller  
zol n mooi rood fietske stoan, 
mor de wiebelege ledder 
duurfde ik nait op te goan, 
poeier stroomde uut de gatjes 
as ik toch wat ondernam 
om der stiekem even te kieken, 
kroakend holt woar ik ook kwam. 

 

Pa had t mie ook verboden, 
nait op zolder, denk er om 
mor dat mooie rooie fietske 
raip ien stilte, Coby kom! 
Ik haar ale moud verzoameld, 
heul veurzichteg keek ik rond 
of k misschain vanòf de treden 
aargens n rood fietske von. 
 
Ain keer kroop ik op mien knijen 
langs de planken deur n baarg groes 
mor t kroakte onhaailspellend 
en ik zag n dikke moes. 
Vlug zocht ik de griezelledder, 
steutte mien kop nog aan n bret, 
keek of pabbe mie al zocht haar 
mor dat viel gelukkeg met. 
 
Ik wil toch es aan ze vroagen 
of dat fietske echt beston, 
bie t ontroemen van de waarkploats 
was der gainain dij n fietske von … 
 
Coby Poelman - Duisterwinkel 
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Egills saga 
 
Naachtwolf waas n teuvenoar dij van gedoante veraandern kon. Naachtwolf haar twij zeuns, Thorolf 
en Koale Grim. En nou komt ter votdoalk al wat vrezelks: Thorolf wer deur Noorse keuneg Harald 
Klithoar vermoord en keuneg wol t hail nait goud moaken. Loater haitte dizze keuneg Hemmelhoar, 
want veurheer haar e n aid sworen dat e zien hoar pas knippen loaten zol, as e hail Noorwegen on-
der t mous stopt haar. En zo wer t Hemmelhoar. 
Noa dij moord op Thorolf rezelvaaierden Naachtwolf en Koale Grim dat t tied waas om noar Iesland 
te vluchten. Mor nou komt ter teminnent wat schiers, want doar ien Iesland kwam Egill Skalla-
grimson ter wereld. Op 7-joarege leeftied waas Egill al n bliksiekoaterse vechtermantje, dij bie sport-
wedstrieden slecht tegen zien verlais kon. Laiver as verlaizen, lait Egill zien biel achter ien de kop 
van zien tegenstander. Din mor zunder biel weer op hoes aan! Volgens zien batsege moeke t beste 
bewies 'dat Egill oet t eerliekse Vikingholt sneden waas.' Ainks ston t haile leven van Egill ien t tai-
ken van rebulie, sums deur hom zulf oetlokt, omdat e nait zunder kon.  
Op n goie dag legde Egill ien gevangenschap zien leven ien handen van keuneg Erik Bloudbiel, en 
droug doarbie n groot gedicht veur. Keuneg kreeg van t gedicht n kloet veur haals en spoarde Egills 
leven.  
En nou komt ter wat meroakels, want Egill en zien pazzipant Arinbjörn kwamen ook n moal ien 
Vraisland te lande en doarover kinnen ie ien Egills saga lezen: 'Eens voeren ze een rivier op waar 

het vanwege ondiepten moeilijk was om te landen. Op het land waren grote vlakten en dichtbij wa-

ren bossen; de velden waren nat omdat het veel geregend had. Daar gingen ze aan land en kwa-

men bij een dorp waar veel boeren woonden. Iedereen die kon vluchtte weg. Het land was effen en 

de vlakten waren groot; over grote afstanden waren sloten gegraven en daarin stond water. Op 

sommige plaatsen waren grote balken over de sloten gelegd. Waar men moest passeren, waren 

houten bruggen.' 
Noa wat schemotsel kwam Egill haildaal allain te stoan. Vraizen haren bruggen over sloten votpakt, 
mor t lukte Egill toch om laans bosraand bie zien schip weerom te kommen.  
 
Aan t end van zien leven woonde Egill op n stee dij Mosrots haitte. Dou e doar bie n loopke strukel-
de, wer Egill oetlaagd deur n stukkewat vraauwlu. t Waas Egill zo dudelk as de dag dat zien doagen 
teld waren en op t zulfde stee dichtte Egill dizze onvergetelke verzen:  
 

'Mien koale knaar wibbelt als n wievelnd kaalf; 
mijn palterg piethoantje drupt, mien geheur wordt dompeg.' 
 
Vlak veur Egill oet tied kwam, ging e nog n moal noar hoogvlakte bie Mosfellsbær, om doar n kist 
mit zulver bezied te stoppen. Doarmit waas de legende van silfur Egills (Egills zulver) geboren. 
 

 
 
Jan Sleumer 


