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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, 
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Slim körte verhoaltjesSlim körte verhoaltjesSlim körte verhoaltjesSlim körte verhoaltjes    

    

Zeehond 

 

 Tiedens excursie over t Wad kieken lu heur ogen oet. Zai voaren mit n omge- 

 baauwde kotter, woar aiwen leden monniken oversteek woagden over dreug- 

 gevalen bodem. 

 Zaandbaank mit koegelronde zeehondjes dij heur waarmen ien veujoarszun  

 moaken pastoroale compleet. Dikke klaauwen, mor laive snoetjes.  

Schipper fluit oet stuurhut en votdoadelk zwemt der n grote zeehond op t schip tou. Lu kieken schipper 

vol ontzag aan. Wat is dit veur figuur, dij noatuur morzo noar zien haand zet? Eefkes laagt schipper en 

zegt din: 'Dat is Robben. Dij is krekt oetzet deur lu van t centrum ien Paiterboeren.' 

 

Ingeborg Nienhuis 

 

 

 

Aarvenis 
 

Buurman is n driftkop. Mainsttied kaalm, mor bie tegenwiend wordt hai kwoad  

en het gain geduld. Hai is aaltied aan sleudeln mit motors en ploffietsen.  

Raif ligt din hinterdetwinter, mor hai kin t zo pakken as hai t neudeg het.  

Tegenworreg binnen kiender ook aan sleudeln. Dij bruken pa zien raif  

vanzulf en leggen t nooit weerom op goie stee. As buurman n sleudel  

nait vienden kin, wordt e glìn ien hakken. Begunt te ragen.  

Even loater springt hai op motor en dat noar Gamma tou, hom n nije  

sleudel hoalen. Weerom bèlkt e: ’Gaait van joen aarvenis òf!’ 

 

Nane van der Molen 

 

 

 

 

 

 

    

Google vertoalt 

 

Mainst dat ik gain toalgevuil heb? Kom nou, ik bin Google, k bin wel n beetje 
loos! Dialekten heb k nait leerd, mor k begriep der wel wat van. Lestdoags 
mos k wat veur aine vertoalen, dat dou k mit Google Translate. Hai koos veur 
vertoalen van Nederlands noar Duuts, mor mieterde der n Grunneger tekst in. 
d'Echte stoere woorden wos ik nait (doar hebben joe toch n aigen woorden-

bouk veur?), mor wieder kon k mie der oardeg schier mit redden. Hai mos vervast nog wat verbetern, 
mor k heb hom toch mor even d'helfte van zien waark bespoard. 

 

Bert Wijnholds 
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Pakkeloazie 
 

 Dizze zummer op vekaanzie was t allain n kwestie van rugzak inpakken. Drij  

 snoeren veur fototoustel, gleerbred en t deuske veur t geheurapperoat. En koa- 

 beltjes veur mobieltjes. Fototoustel, oordoppen en tillefoon derbie in. Leesbril,  

 mien veròfkiekbril en twij zunnebrillen. Grode dij over leesbril hìn kin. Kous om  

 zere knij mos ook mit. Veur snaachts spalk om n nog zeerdere pols. 'Hest  

 verrekieker ook?' raip Geert. Nog nait. Plaaisters, asperinen en blouddrukpillen 

 konden der nog net bie. k Bedocht, dat je joe doar vrouger toch nait drok om 

mouken. Tandenbozzel, handdouk en n poar onderbroeken was zat genog. 

 

Kunny Luchtenberg 

 

 

 

 

 

Twijpersoonsmens? 

 

 Lu oet Raandstad ruipen ‘black lives matter’. Kleur bekennen … joa, mor  

 zwaart/wit denken over widde sukkels op graauwe cultuursokkels? 

 Aander lu dramdreumen van gruin. Grieze waitenschappers in toeze:   

 blaauwalg, stikstof, aerosolen, mondkapkes wel of nait, code oranje. Elk wait  

 wat aans. 

 n Stel ien rechtbaank gaf Corona n gele koart: 'Bestaait nait!'  

n Kleurloze zweverik oet de Marnestreek mit denkelk broene mosterdstip ien t heufd, zee op radio 

Noord: 'Ik leuf dat … eh … ze … eh … geliek hebben, mor … eh … mien aandere ik zegt nee.’ Hier 

springt t licht op rood … stop! Mien aandere ik? Twievel van n Twijpersoonsmens …? Oet Twijper-

soonsMenskeweer …?  

 

Gerhard P.J. Jansema 

 

 

 

 

Spaigeltje, spaigeltje 
 

 Mien klaainzeun Bram staait in de koamer veur de spaigel. 

 'Bist diezulf aan t bekieken, Bram?' 

 'Ja!' 

 'En vinst diezulf wel mooi?' 

 'Ja!' 

 'Wat vinst den t mooiste aan diezulf?' 

 'Mijn droge hakken!' 

 

 

 Klaas van Zonneveld 
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Spiet 
 

‘k Leuf der niks van …’, mompelt e vergrèld tegen zien bruier en kikt oet roam as 

n swaarm sprutters vanoet n treurboom mit n hels keboal opvlugt. Vol bewon-

dern bedenkt e dat aal dij sprutters soam as ain kliek bie nkander blieven, dat zai 

mit nkander as t woare verbonden binnen zo as femilie en vrunden verbonden 

heuren te wezen. Dat zai der aaltied veur nkander wezen zellen, nait waitende 

wat veur ellèn nog op heur vlucht kommen zel.  

Hai kikt weer noar t pepier ien zien handen en mit kloet veur haals leest e ver-

biesterd leste zin dij zien bruier hom schreef: t Spiet mie. 

Terwiel dat bie t lezen van dit verroad t gemoud hom vol schait, sneert e kop-

schuddend: ‘Hou kons zukswat schrieven? Noa ales wastoe mie aandoan hes, is 

dit wastoe mie nog te zeggen hes? t Spiet mie?’ Zien oam stoekt en stilte dij 

vaalt wordt verbroken as t pepier verfromfaaid op grond deel vaalt.  

Hai zucht en zegt: ‘Loze woorden, meer is t nait’, en mit hörns van ogen gloept e opzied en kikt zien brui-

er vol hoat aan. ‘Doe hes haildaal gain wait van hou of ik mie vuil. Gain wait van wat k aal dij joaren veur 

waark verzet heb, doustoe der nait was! De ellèn dij k ale doagen mor weer deurstoan mos … t Geschèl 

aanheuren, draanklucht verdroagen, t verdoezeln van blaauwe plekken … Mien aigenste moe dij mie t 

gevuil gaf dat k nait goud genog was… dat zai laiver haar dat ik votgoan was en dastoe noadat ons ol 

heer oet tied kwam, heur nait allinneg loaten haar … mit mie! En din zegs nou noa aal dij joaren t spiet 

mie? Wat wordt k doar noa wiezer van?’ Even veegt e n troan vot dij op zien waang deel vaalt en mom-

pelt: ‘As ons ol heer nait veul te vro oet tied kommen was en doe der nait tussen oetnaaid was, din haar 

moe mie ja nooit …’  

Hai kikt zien bruier stief ien ogen en zigt zien spiet op zien gezicht… Hai zigt dat zien leste woorden zien 

bruier huvern doun, waitende dat dat luddek kereltje dij hai achterlait, broken is …waitende dat hai der 

veur hom nait was. 

Even vuilt e n vrumd gevuil. Krigt e gedachten dij hom leste joaren vrumd waren. Hai wait nait meer wat 

goud of slecht is. Wait nait hou of e wieder mout. Zien geleuf ien t goie was e al joaren kwiet en al snok-

kend dut e handen veur zien ogen, zuikend noar woorden dij aal dij joaren hom veurop tong lagen. 

Woorden dij hai zien bruier veur de vouten smieten zol, waren vot. Vot, omdat t gevuil van verroad doar 

zien bruier hom mit opzoadeld haar, hom riddersloagen haar en hai aan de duvel overleverd was dij 

meer van heurzulf en van de vlès hil din van heur aigenste leutje vent.  

Joaren gingen veurbie en aal dat hai wis, is dat hai hoop opgeven haar dat hai aargens zien vree vien-

den zol, want aargens mos toch ain wezen dij van hom hil. Dij hom verzörgen zol, dij hom troost geven 

zol wanneer e pien haar. Dij hom n plaaister op zien geschoafde ziel gaf, hom knuvvelde, n laifhebbende 

haand deur zien blonde hoar streek. 

Hai kon hom niks van dat heugen. Hai kon hom nait heugen dat zien moe ooit zukswat bie hom doan 

haar. Gain smok, gain waarme aarm om hom tou … enkeld n filaaine haand op zien waang, zo filaain en 

zo voak dat troanen hom ien tied, net as zien ol heer en bruier, hom ien steek loaten haren. Hai haar 

gain wait meer van goud. Wis enkeld dat slecht veur hom goud genog was. Zien aigenweerde was de-

gradeerd noar t daipste duuster ien zien wezen. n Kwoajong dij zien moe t daglicht nait gunde, ontnam 

hom zien leven deur hom te vernedern, hom enkeld zee dat hai niks weerd was, hom vuilen lait dat hai 

minder as min was. Hai was heur t aankieken nait weerd. 

En nou, nou is e verlöst van t kwoad. Hai het nait allinneg zien vaaileg stee, mor ook endelk vree von-

den. 

En terwiel dat zien bruier mit n daip schuldgevuil t opgedreugde bloud op zien klaaier bekikt, zegt cipier: 

‘Tied is om!’ 

 

Nico Torrenga 
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Dien onverzaine kleurimpasse  
 

Blaauwe honden hemmen 

de rode bomen ien t zwaarte woud  

gruin pist. Wors bedankt. 

 

En dien kop is guster ook 

bie t kenariegele òf. Gain chinees,  

din waastoe wel purper west 

van paarse ries onder grieze zun. 

 

Toch springt dien regenboogkikker   

ien golden snij nog hailtied bliedeg rond 

en doetjes heur op zien zulvern kopke. 

 

O, en kiek ains aan! Doar  

komt ook nog dien  leutje 

kleurprinses: ‘Als een man  

té afgetraind is, heb ik het gevoel  

dat ik dat óók moet doen.  

Dat maakt mij onzeker!’ 

 

Fijne dag! 

 

 

Jan Sleumer 
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Op fietse noar t Schildmeer 
 

Wie op fietse noar t Schildmeer 

Mit dit ellìndege honneweer 

Laange spiekerboksems binnen oet 

Mor bainen glimmen wit as stoet 

Auto's knappen bie ons langs 

Wie vuilen ons daarderangs 

Gegloep achter gedienen 

Wie zain der ja oet as swienen. 

 

Kwoajong achterop krigt vout in t rad 

Ropt au au, mor pa vergrèld, wat dut dat 

Hol doe drij weke kop der mor veur 

En gain gesakker, gedonder of gezeur. 

 

Moeke stapt òf, t hoar nat op kop 

Even wachten hur, k bin bobberd op 

Plastiekjaaze tot enkels tou 

Vot mor weer, jakkel wat n gedou. 

 

Kampeerploatse is mor haalfvol 

Net verzopen muskes, wat n lol 

Wie zitten ons zo te verbieten 

Goan doezend moal mins-erger-je-nieten. 

 

Hèhè, vekaansie is stoareg aan veurbie  

Dammee aan t waark is glad n zegen veur mie 

k Heb ja totoal gain gouds te melden 

Allinneg mor dat kankern en schelden. 

 

Op t leste goan we din weer noar hoes 

In wind op, moeke het n nadde bloes 

Laange spiekerboksems kleddernat 

Plakken ons om bainen, harregat 

Auto's knappen ons weer veurbie 

Wat is t ook ja n kripsie 

Drij weke slecht, weer wat n lol 

Wie hebben moage goud vol. 

 

Ab Detmers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tante  

 

verdrait 

en verlais 

 

wat ter was 

zel nooit meer 

wezen 

 

veurgoud 

veurbie 

 

 

Kunny Luchtenberg 

 

Wat mie betreft 

votdoalek! 

Wat mie betreft 

votdoalek! 

Wat mie betreft 

votdoalek! 

Wat mie betreft 

votdoalek! 

Wat mie betreft 

votdoalek! 

Mörn goan we  

noar hoes! 

Wat mie betreft 

votdoalek! 
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Pronkjewail in golden raand 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hebben joe vrouger wel ais dwaars deur n korenveld lopen? As t koren goud riep was om maaid te 

worden, mit doar deurhìnschienend de blaauwe korenbloumen, klaaine rooie papavers en de witgele 

kemille. Hebben joe dat wel ais doan? 

Ik heb dat in mien jeugd voak doan en eerlieks as k de gelegenhaid krieg, dou ik dat nog wel ais. Nou 

is t koren van tegenswoordeg nait meer t koren van vrouger. Nee, der is n groot verschil: vrouger was 

t koren hoog en kon je joe der in verstoppen, mor nou mag der gain stro meer van kommen en de 

prachtege kleuren van de bloumen zai je der ook nait meer in. Alles is veredeld of doodspoten. 

Mor toch, as t koren goud riep is en der bie zunneschien zo’n gele gloud over t vlakke laand ligt, joa 

din begriep je pas goud dij regel van t Grunnegs volkslaid: ‘Ain pronkjewail in golden raand’. 

Hou kom ik hierop, vroag je joe meschain òf. Dat kwam deur n stokje oet kraant: bie de plietsieberich-

ten ston dat mevraauw Z.Z. in de leeftied van zo en zo old, veroordaild was en zitten mos veur heur 

slecht gedrag. En omreden dat t nait d'eerste veroordailen was, wuir de straf ditmoal onveurwoardelk. 

Loat ik dizze mevraauw Z.Z. nou goud kennen oet mien jonge joaren. Zwoantje is heur echte noam. 

Zai kwam oet n goud nust en t was n hail schier wicht, mout ik eerlieks zeggen. Dat von ik nait allain, 

mor aal jongs oet t dörp en omgeven vonnen dat ook. Zwoantje haar, om t zo mor ais te zeggen, aan 

belangstellen gain gebrek. Zai von dat slim oardeg en wos veul jongs veur zok te winnen. 

Zwoantje wuir, dou ik n joar of zestien was, n beetje verkikkerd op mie. Ik was doar wat verlegen mit, 

want zai was wat vöddelker as ik, as joe begriepen wat ik bedoul. Mor òfwiezen dee k heur nait, want 

zai was aibels mooi. 

Zo gebeurde t dat wie mit ons twijbaaident op n mooie zummernommerdag aan de wandel gongen en 

t laand inluipen. Zwoantje was slim laif en zee: 'Waist wat wie doun? Wie goan dwaars deur t koren-

veld hìn!' Tieden hebben wie lopen deur t golden laand. In ainen zee ze: 'Ik bin muide,' en prompt zat 

zai op heur gat midden in het korenveld. 'Ik heb t zo waarm,' zee ze en mit trok zai heur bloeske oet … 

woar niks onder zat. Dou kreeg ik t ook waarm, want wat ik dou zag, haar ik ja nog nooit in t echt zain. 

Pronkjewailen van puur netuur in dat golden laand! 'Geef mie n smok,' zee ze en gong laankoet lig-

gen. 

'Nee,' zee ik, 'zo wil ik gain verkerentjederij mit die hebben!' en dou bin ik t korenveld oetlopen. 

Laifde van heur kaant was dou geliek doan en nait laank doarnoa verslingerde zai zok aan n vent oet 

Stad; veule joaren older as zai en dij brochde heur in loop van joaren op t slechte pad. Zai is der ook 

mit traauwd, mor haar hom nait allain. 

Ik heb nooit gain kontakt weer mit heur had. Joa, ainmoal heb ik heur nog ais zain bie n reünie van 

schoul, mor zai was mie gain blik gund. En nou, veule joaren loater, lees ik in kraant dat zai zwoar 

strafd is; verdaind mout der bie zègd worden. 

En deur zo’n berichtje kom ik op n korenveld én op ons pronkjewail; Grunnens laid. 

Mor wat ik mie nou wel òfvroag: as ik heur nou wel smokt haar in dat korenveld, hou was t din mit heur 

òflopen? En … mit mie? 

 

Trijnko Pelgrim 
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t Donkert ien t Stadspaark 
 

De leste bloaren binnen van de bomen òfschud 

de tied stekt zien klaauwen uut, zo as altied, 

waarmte van wat was is verdwenen. 

 

d'Ainege beschutting komt van dij zes lichtmaasten 

laangs de boan, heur schiensel holdt mie nog ien t leven 

t ies dat under mie deurglidt is aan ale kanten gries - 

 

Woar de meet is wait ik nait, zai ik nait, 

mor ik wor wiederdreven deur hemelse klanken 

van nachten ien wit satien - 

 

Tiedloze waarmte ien n wereld van ies. 

 

 

Bert Weggemans 

 

 

 

Koren 
 

vot is goldgeel koren 

der staait bloots nog 

n stobbel 

mit hier en doar 

n kobbel 

haalfwozzen ainden 

op scharrel noar 

achterbleven korenkorrel 

 

 

Willy Westerdijk 

 

 

 

 
 

Ik woon in t licht 

van hemel aan zee 

en daans de kleuren 

as vlagen op t strand. 

 

Nelleke van Vliet 
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Ondankboare teef 
(noar n foabel van Aesopus) 

 

 Onbeschoamde teef dij jongen kriegen zol, haar heurzulf mit n gladde tong bie 

 n kammeroadske, dij n aigen nust haar, ien hoes proat. Teef leefde bie pad en 

 weg en haar gain onderkommen doar zai jongen kon. ’t Is mor veur ain dag en  

 zolst me der slim mit helpen, omreden k bin hondsmuid,’ haar zai zegd. Kam- 

 meroadske was n laive hond en t ging aan. Mor dou zai aander dag weerom  

 kwam bie heur nust lag teef der nog ien, mor nou mit heur zeuven jongen. ‘Kin  

 toch nait stroat op goan mit zeuven klaaine potjes. t Is ja zo kold. En woar vien 

 k zeuven bèrren veur mien klaaintjes. Loat mie hier nog n week en din goave  

 vot.’  ‘Voruit din mor,’ zee laive hond,’ mor echt nait laanger as n week heur.’  

 Dat wer vlöt touzegd, vanzulf. Aal mit aal het laive hond weken laang wachten  

 mouten en elke week zee onbeschoamde hond dat zai over n week vot goan  

 zol mit heur nustvol jonge honden.  Mor dou zai noa weken  weerom kwam om 

 heur hoes op te aaisen wazzen jonge honden ien tied dikke beren worden en  

 mit heur moeke bedraaigden dij laive hond en jougen heur vot. Zo verloor laive 

 hond heur nust aan onbeschoamde hond mit jongen. 

 

Ondank is swerelds loon en aal te goud is buurmans gek. Dat is aaid zo west. 

 

Nane van der Molen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieger en herders 
(noar n foabel van Aesopus) 

 

Herders haren veul last van tieger dij midden ien nacht kwam en heur schoapen te groazen nam. Zai 

besloten om tieger te vangen en grouven n daipe vaalkoel. Nacht loater haren zai roofdaaier te pakken 

ien koel en smörns namen zai tieger op zien beurt goud te groazen. Zai gooiden dikke vlinten noar en op 

baist en haauwgden en prikten aarme daaier mit stokken. Dat ging haile dag zo deur, mor tieger was 

staark en nog laang nait dood. Herders zollen dag dernoa deurgoan tot tieger t ter tou doan haar. Mor 

der wazzen ook n stuk of wat herders dij haren meelie mit aarme roofdaaier en soavends gaven zai hom 

wat stoet en wat te drinken. Schane veur herders was aal dat tieger weer staark wer deur stoet en drin-

ken en t duurde nait laang of hai kon te koel oetkommen. Dou begon hai sloapende herders ain noa aan-

der te groazen te nemen. Dij hom stoet en drinken geven haren wazzen as lesten aan de beurt.  

Dou t zo wied was zee tieger mit bloud om bek: ’Beste lu, ie hebben mie stoet geven en drinken. Doar 

bin k joe dankboar veur en k spoar joen levens.’ Dou ging tieger der vandeur. 

 

Goud mout ie nooit mit kwoad vergelden! 

 

Nane van der Molen 
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Fiene fleur allain veur heur  

(op òfstaand) 
 

k Dou lekker roek op waangen 

en onder aarms - 

hoal knuppen uut - en kame 

nog n moal deur mien hoar. 

 

 

 

Den bedenk ik mie: wat het t 

aigelk veur nut - 

zo hail dicht komen wie 

ja nait meer bie mekoar. 

 

 

Henk Puister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ol zeeman en zien hondje 

 

Hier dut mien Pukkie 

zien leste tukkie. 

In treur bie t grafke 

heur k nog zien blafke. 

 

 

Henk Puister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemoudsrust 
 

Doe wiesdest mie d'vogels aan 

of wildest mien ogen òflaaiden 

van dien inkiek - zummerbloesie - 

t stukkie melkwit van dien bainen 

zo hoog dat gain glimp 

van de zunne derbie komen kon. 

 

Dien auto stuurdest doe 

deur t haile Grunnegerlaand. 

Ik - dikke kloot - 

haar van dien vogelsoorten 

nait t minste verstaand. 

Wegenkoarde dommeg uutspraaid op mien schoot. 

 

k Begunde te lagen om de roepie roepie - 

de tjak tjak - de poelifinario. 

Vogels van de schotterlaag 

dij n ornitholoog - groot kemiek - 

op n gelukkeg memint 

morzo uut doeme zoog. 

 

Dizze verloaten zundagmiddag 

fiets ik op mien hail allaintjes - 

bin van alles om mie tou 

mie meer as ooit bewust. 

Daip oadem ik de stille pracht. 

Wat geft netuur t gemoud n rust. 

 

 

Henk Puister 
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Corona 2020 en mor denken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wat is t en hou komve deròf? d'Haile wereld ligt plat. Ontsloagen, faillissementen en, nog aarger, 

paartie lu dij der in ainzoamhaid aan dood goan. n Mysterie! Net as mit alles wat der in de wereld  

gebeurt, kinve ook hier veul vroagtaikens bie zetten. d'Ain wait nog beter as d'aander watve wel en nait 

mouten. Mor dat ligt vanzulf aan ons aigen goave van denken.  

k Las guster in t boukje Soms denk ik wel eens bij mezelf van Wim Kan en kwam vannijs tot de conclu-

sie, dat denken wel hail stoer is. Nee, veur joe nait … begriep ik! As k bie miezulf kiek en moeke en ik t 

laank nait ains binnen onder t televisiekieken den krieg je deur, dat twij wezens al oareg verschillen in t 

denken (wat denk je den mit aal dij miljarden lu?). Wim Kan schrift: 'Televisiekieken: wachten tot der 

meschain wat schierders op komt.' En dat wil ik hier geern onderstrepen. Woar moeke heur oareghaid 

aan het, is veur mie n ratjetoe. De riedende rechter, debatten, shows en nog staarker: rekloame. Wat n 

gedou! Ie kieken op ain oavend wel anderhaalf, twij uur noar dezulfde koppen, dij t apmoal zo goud wai-

ten en bedoulen … bah! Ie kriegen ja glad t idee dat ze mainen dat je dement binnen. En mor lagen en 

mor schijnheilege bekken trekken, om joe t gevuil te geven dat t zo goud is wat ze aanpriezen. En den 

de miljounen dij je aal winnen kinnen! (Zo denk ik dus. Fout? Ook goud!) Allent al dat vraauwchie oet 

Laik mit heur wotterontharder dut mie gruweln, as k heur gezichte zai (toch wel n schier wiefke?). t 

Gaait ook heur om d'handel, t geld en heur ego. Heur gezichte sprekt doarbie boukdailen. En hier bin-

nen moeke en ik t wel ains, wie draaien baaide d'kop om as ze der veur is! Roar, hè? Doemdenken? 

Coronatied is nait van t mooiste, mor geft wel de tied om noa te denken. Mor t denken krieg je nooit op 

ain liene. Anderhaalf meter òfstand is veur d'ain normoal en veur d'aander n onmeugelkhaid.   

Zulf wil k geern n roemdenker wezen, mor k vuil mie ook soms wel n doemdenker. Soorten zat, dus 

keuze volop! Allain zit voak ons ego in d'wege. En doaroet gruien den weer contra-groepen as Virus-

waanzin. En dij lu denken vanzulf net zo goud as aansdenkenden! Nait mit ains … mag je ook zulf wai-

ten! 

Ik bewonder lu dij aandern heur denken respektaaiern kinnen. Zo as de vrundin van Anne Frank, Han-

nah Goslar. As kind in t konsentroatsiekamp bienoa alles aan femilie enzo verloren. En nog zegt ze on-

langs in n vroaggesprek, dat de Movven der ook wel over noadocht haren, veur ze aan WOII begund 

binnen. Pfff! 

Mien hazzens kroaken nou van t denken, hou of ik net zowied en zo roem denken leren kin as Hanna. 

Mor k denk nait dat mie dat lokt, want den denk ik toch wel wat bekrompener. 

Denken … k wol ook dat k t beter kon! 

 

Klaas van Zonneveld 
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Lutjeriep 
 

Achterlaans muren 

van Addengoa 

veurbie ploatsen  

Grevengoa en Joacobsmoa 

lopen uren 

aingoal weg vot 

 

wied doar boven ien lucht 

dragt westenwiend 

raaizende witte wolken 

deur dag en naacht 

 

zo gaait achterlaans Addengoa 

veurbie Grevengoa en Joacobsmoa 

dag en naacht tied veurbie 

 

Nane van der Molen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monte Baldo (schilderij: Ab Detmers) 

 

Schilderveurbeelden 
 

Ten behuive van mien kunstschildercursisten moak ik smis n verhoaltje. Dij lees k in de les din veur, 

intied dat ze d'ogen dicht hebben, om t beter tot heur deurdringen te loaten. Op dizze menaaier kinnen 

ze zulf bepoalen wat zai oet de kop schildern goan. Elk noar zien aigen behuifte. Netuurlek kinnen ze zo 

dag en deur ook ideeën opdoun van ploatjes òf, mor op dizze menaaier krieg je wat unieks en binnen 

de gemoakte schilderijen van heurzulf. ‘Ter is mor aine van op d'haile wereld,’ zeg ik altied loos en allain 

mor as oppeerdjen bedould. 

Hier is ain van dij (oogmaark)verhoalen van mie. As ie ook schildern, kin je ter meschain nog wat aan 

hebben. Gain dank, hur! 

 

n Vergeten wereld 

 

Wie kriegen allemoal wel ains bezuikers thoes. Op zuk niks biezunders. Je proaten wat mit mekoar en-

zo. Gezelleg in koamer, joen aigen vertraauwde omgeven. Alle bekinde romtommelderij om joe tou. Mit 
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dichte ogen wait je persies woar t aal staait of hangt. Klokje aan muur, voaske bloumen op toavel. 

Opoes kaast, en zukswathin. Je drinken mit mekoar sloden kovvie. Mooiste kopkes worden oet kaast 

hoald en koukjestromke zit vol mit mondjeploagerij. Om kört te goan; ie zitten goud. 

Wie kriegen vandoag ook ja verziede. t Is midden in lentetied. Krookjes stoan wat verhenneweerd in 

broengraauwe klaaigrond. Zai hebben heur beste tied had. t Onkruud, zo as peerdjebloumen, gruit 

bluisterg. Heur knalgele bloumkes steken grèl of tegen t maalse gruin van getande bladjes. Ons 

bloumboltjes willen dit joar nait aal te best. Tulpkes, naauw oet grond, loaten eerste bladjes al weer mie-

tern. Stroekjes op achtergrond drukken heur maalse okergele takjes noar veuren, om de lichtgruine 

bladjes goud kaans te geven elk zunnestroalke op te slurpen. t Stoand vogelhoeske het vanwegens t 

deurstoan van t barre winterweer n verwaaid raaiten dakje. t Allaank lege gloazen broodkrummelbakje 

dat ter nog aal in staait, kin ook ja vothold worden. n Taauwke mit lege souskedoppen swaait flaauw-

moudeg van t hoeske noar n spieker in plaanken schut. Aan dizze schut, n bietje wegdoken tussen t 

gruin, is n vrij nije sloten vogelhoeske spiekerd. t Ronde gatje en t aanvlaigstokske ter veur, nuigen oet-

doagend. Dit vogelkroepinhoeske zel dammee wel bewoond worden, hoop ik altemet, deur dij twij schit-

ternde koolmeeskes. Oh, wat mooie ronde gele buukjes hebben dij toch. Mit in t midden, van ondern òf 

noar boven tou, n braide swaarde strepe. Zai holden zuk knap in evenwicht mit heur blaauwswaarde 

stittjes en vleugeltjes mit doaroverhen n widde dwaarsbaand. Zai wuppen nou as twij sierleke breek-

boare koorddansertjes over de strak spannen wasliendroaden. Dij twij droes in grond verankerde 

poalen, woartussen wasliendroaden spand binnen, lakken om dit nietege geweld en t gewicht van dizze 

twij hiepenkrietjes. 

Veur t hoes is t glad n blaisterghaid van bloumknoppen aan Jepanse kaarsboom. Toetakken hangen 

hoast tot aan grond tou wegens trözzen roze/widde bloumkes. Bloaden zitten ter nait of naauw tussen. t 

Liekt wel n wonder dat zo'n op t oog dooie boom zukke pracht teweegbringen kin. 

 

Tussentied stoa ik nog aal, en veur de zoveulste moal, veur t roam. Oet te kieken noar komst van d'auto 

van ons vekaanzievrunden oet t zuden van t laand. Joa, dij vekaanzievrunden. Wie trekken in Itoalje al n 

poar joar mit heur op. Harstikke kureg, man. Mor t is vandoag veur t eerst dat mien vraauw en ik ze 

overhoalen konnen ons hier, 'hailendaal in t hoge Noorden’, mit n bezuik te vereren. Zai zeggen aaltied 

'hailendaal in t Hoge Noorden’, omdat t van doar bliekboar veul wieder is, as van hier noar doar. t Is n 

knullege beweren, moar bliekboar wel woar. Afijn, wie groalen tiedens dizze vekaanzies soam van t 

schapschone landschop doar. n Landschop woar t atmosferische en taikenkundege perspektief bewe-

zen wordt, deur dij achter mekoar liggende baargruggen. d'Eerste duuster, mit van dij prachteg – en du-

delk aangeven begruide – en in perspectief òflopende bomen. Aal dit geweld lopt op t leste oet noar hail 

licht blaauwe, grieze oetgestrektheden. Wie stoan smis soam op n goldgeel strandje mit wat 

paalmboomkes oet te kieken over t Gardameer. Zaailbootjes drieven verspraaid over t gladde woater. 

Hail in verten, as je goud kieken, n woazeg gezichtsende. Naauw in kleur verschelend mit t licht van 

glinne locht doarboven. Rechtsaan, mor doch alweer gaauwachteg n 5 kilometer verwiederd, de woaze-

ge, mooi in t meer prikkende landtong Punta San Vigilio. Zaachte, smoezelge kleuren leggen noadrok 

op òfstand van t gehail. Zunne schient doarbie ongenoadeg op ales. t Is toch aalmoal net even aans as 

in ons plat laandje. Schare plekken binnen ook veul staarker. Dij worden tot in hoogste groad op aal din-

gen òftaikend mit complementaire, laive, bie mekoar akkedaaiernde kleuren. 

Oh, oh, wat n keboal vanòf zwemstaaiger, woarveur wat kinder op zien hondjes rondsparreln of doulloos 

wat in t ronde drieven op heur veulkleurege swembandjes. Strandstoulen mit doarboven zunne-

schaarms in ale kleuren. t Is ja lokkebrood veur aal dij swaitende lu, dij doar d'haile dag wat rondhangen 

in heur stoultjes. Dikke boas van t ijscokarregie het t ter wel drok mit. Minsken dij oetendelk n ijsco ver-

overd hebben, mouten hom votdoadelk opeten, aans is hai heur over handen hen ontkomen. Dit haile 

schaauwspul; boom, geel strandje, schare, wit ijscokarregie, zunneschaarms, dikke man en pebliek in 

en oet t woater, zol wis nait misstoan in n mooie vekaanzierekloamefolder van t volgend joar. Schilder-

achteg! 

Soavends zitten onze vekaanzievrunden en wie aid op n terraske, bielaangs kaant van weg aan t meer. 

Boulevard hait t ja sjieker … en duurder. Wie zitten din op smeediesdern stoultjes aan net zukke toavel-

tjes, mit doarop veulkleurege klaidjes. d'Ondergoande zunne – o, wat is dat doch sprookjesachteg aan 

zo'n meer – teuvert alles in oranjegeel en doarboven t lichtblaauwe van d'oavendlocht. n Groot glas 

lichtgekoulde muskoatwien staait te flonkern veur mie op toavel en vougt mit zien kruderge roeker van 
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geuren onbepaarkt tou aan de onbeswangerde ambiance van zo'n mooie oavend doar aan t Gardameer. 

d'Fioulspeuler dij veur ons toaveltje staait te speulen mout echt wel n vakman wezen, aans zol ons in-

wendege vree, oproupen deur aantrekkelkhaid van dit mement, genoadeloos verstöt worden  

kinnen. 

 

Hallo, stoa k hier veur ons roam te dagdreumen? Woar blift dij verrekte verziede nou? Zol t din toch  

dizze kaant op wieder wezen as noar heur tou? Ha, doar komt heur bekend roodachteg autootje de bocht 

om. Hèhè, doar komen ze aan hur! Ik run noar veurdeur. 

‘Goeie morrege, deze morge!’ Ik krieg n petetter tegen mien scholder. ‘Tsjongejonge, dat is afzien hoor. 

We zijn totaal kapot. Wat een eind zeg. Het is echt ‘het hoge Noorden!’ Maar … we zijn er, vrienden!’ Hai 

laagt buldernd. Zien vraauw en hai klontern noar binnen. ‘Tijd voor de koffie?’ Hai neudegt zukzulf mor 

even oet. Zien vraauw stöt hom aan. t Komt mie ja aal bekend veur. Broabanders hè … zo vrij en lös as 

wat. Gewoon mitspeulen en je hebben ter gain kind aan. Wat mie juust wel altied verboast, is dat ze al 

joaren achter mekoar luchteg mit d'auto noar t Gardameer rieden. Dat is toch nog altied zo'n 13 á 1400 

kilometer aan ain stok achter mekoar stief deurkarren. As ze doar din, mainsttied n poar doagen noa ons, 

aankomen, zitten ze kiplekker te snakken over n mooie rit enzo. Terwiel dat ze noar t 'Hoge Noorden’ tou 

zogezegd kepot binnen, mozzen ze hailemoal noar t Gardameer tou zo'n bietje wel haalf dood wezen. 

Nou ja, loat mor zitten, t binnen zo deurgoans goie lu. Niks roarder as minsken. Je kinnen ter wel oapen 

mit vangen, zelve mor zeggen. Boetendes, wie zellen in heur ogen ook wel weer wat roars hebben, ducht 

mie zo. 

 

Ab Detmers 

 

 

 

Beraauw 
 

t Ol mìns zegt proekeg tegen heur kerel: 

‘Hai, hai … wat is t ja aldernoaste benaauwd.’ 

Kikt hom verboasd mit schuun oog aan, 

terwiel hai stilzwiegend op zien proemke wieder kaauwt. 

 

Vergrèld sneert zai tegen hom: 

‘Hes wel deur dat k tegen die proat?’ 

Mor aal doar ol boas hom dròk om moakt, 

is woar hai nou zien ol proemke wel nait loat. 

 

‘Doe wais wat k die zegd heb, hè? 

Gain gespottjer hier veur t hoes.' 

Hai denkt foeks: Ach doe, ol proelsnoet … 

Hol toch op mit dien aiweg gezoes. 

 

Zai langt hom vranterg n leutje emmertje aan, 

zegt stoens: ‘Kiek swienhond … hier kins dien proemke mor ien kwiet. 

Mit n fiemelachtege blik dut e mor wat zai van hom wil, 

en mismoudeg denkt e: Woarom mos zai vrouger ook zo neudeg aan zied. 

 

n Week loater zit ol boas weer veur t hoes op zien proemke te kaauwen, 

spottjert gloepstreeks nait ien emmertje, mor ien taxusheeg. 

Kikt din beraauwd noar t ol mìns heur stee, 

mor dij blift net as emmertje van nou òf aan volkommen leeg! 

 

Nico Torrenga 
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Zummergriepkes 

 

 

 

 

 

 

 
 

Joaren leden, dou der nog n ULO was en dou legere schoul nog gain boasesschoul haitte, woonde der 

n vraauw Smodsma ien Wiermeulenwierde. Zai haar twij leujonges, Ludo en Larrie. Heur òlste zeuntje, 

Ludo Smodsma, was n laange jong veur zien leeftied. Ien vairde klas van legere schoul stook hai aal 

mit kop boven klasgenoten oet. Ook zien meester was n haalve centimeder kòrder as Ludo. Vraauw 

Smodsma snakte en snaarde aaltied over Ludo. As zai zien noam nuimde trilde heur tong krekt as bie n 

vogeltje. Larrie was jongste. Hai was wat luddek veur zien leeftied. Mor Larrie kon aibels goud leren. 

Hai haar n hoarlok dij hai mit vingers op stee strieken dee. Voak keek hai der din wat aigenwies bie. 

Larrie zat n klas leger as Ludo en was beste van zien klas. Vraauw Smodsma sprak ook Larrie zien 

noam oet mit trillende tong. n Eersteklas zangknarrie dij was ter mor n begunnelinkje bie. 

t Ging goud mit jonges. Haren zai mainst te daanken aan heur moeke dij zo zörgsoam was. Dou Ludo 

noar ULO tou ging, was hai weer ain van laankste leerlingen van zien klas. n Joar loader kwam Larrie 

op ULO. Om eerlieks te weden, Larrie haar makkelk noar HBS tou kìnd. Mor hai wol noar zulde schoul 

tou as zien bruier.  

Krekt noa zummervekaanzie, dou Ludo ien daarde klas zat en Larrie ien twijde, overkwam jonges wat 

apaarts. Heur leroar dij Duuts en Ingels gaf, haar n zummergriepke. Veur schoul ien Wiermeulenwierde 

was t nait te doun om n ienvaler te kriegen. En leerlingen vrij van schoul geven doar wazzen zai nait zo 

happeg op. 

'As wie jonges van Smodsma no ais veur klas zetten, veur eerste, twijde en daarde klas. Din neem k 

zulm hoogste klas veur mien reken,' stelde Blikveld, hoofd van schoul, veur ien leroarenkoamer doar 

zien kellegoa's apmoal op n stoul zatten. 

'Goud plan, Blikveld,' zee òlste en wieste van t plougje, dij zulm gimmestiekles gaf, 'Larrie, dat waiten 

wie, dij kin goud leren. Hai het veureg joar ale leerboukjes van Ludo te kop oet leerd. En hai zit op he-

den weer ien Ludo zien nije bouken te snuustern. Ludo, dij staarke beer, dij kin leerlingen wel onner 

doem hollen.' 

'Bis goud op hoogte,' zee Blikveld, 'loaten wie t mor doun!' Noa schoultied nam hai veurstel mit baaide 

bruiers deur. 

'Mouten wie hoeswaark, dij wie anern opgeven, zulm ook moaken?’ wol Ludo waiten. Larrie vroug of zai 

ook ien pauzes en ien schòft, ien leroarenkoamer zitten moggen. Op aal heur vroagen gaf Blikveld ant-

woord. 

Zo kwam t dat jonges van Smodsma Ingelse en Duutse lezzen gavven aan eerste, twijde en daarde 

klas. Bruiers haren heur schierste goud aan. Larrie haar zien hoarlok bieknippen loaten. Hai stukte ale 

stoere dingen mit aandacht oet. Bie zetten schoot Ludo bie toaveltjes laans en greep n kereltje bie zien 

nek. Op slag haar dij kurendriever gain proatjes meer. As ter n wicht kop nait bie les haar haauwgde 

Ludo mit pladde haand op heur toaveltje. t Wicht schrok wakker en grinnekte. 

Larrie maggelde schoulbord vol, vervaast om zain te loaten dat hai wat ien mars haar.  

Noa n week was leroar Duuts en Ingels weer op schoul. Ludo en Larrie konnen weer aan aigen toavel-

tjes zitten te leren. Mor t zat schoul nait mit. n Daag of wat loader kreeg leroar dij Nederlands gaf n 

zummergriepke. Dat kwam vanzulm van t waarme weer. 

'Loaten wie Ludo en Larrie mor weer veur klas zetten. Nederlandse lezzen geven dat is heur wel tou-

vertraauwd. Mor as t noatuurkunde was din dee k t nait,' zee Blikveld, 'veuls te veul meneuvels.' 

'Doun,' zee leroar dij gimmestiek gaf en hai grinnekte, omreden hai t apmoal aal weer veur hom zaag. 

Doar stonnen zai weer. Larrie gaf les. Ludo hil odder. t Ging apmoal weer goud op n poar schoonhaids-

fouten noa. Zo was Ludo op eerste daag oareg verbraand en bèlkte hai te haard. n Daag loader schud-
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de hai n deugennait zo wild hinneweer dat knopen van dij kereltje zien boezeroen òfknapten. Dou hai 

nog nait lustern wol, stuurde Ludo hom noar hoes tou. Mor op Larrie, doar was haildal niks op aan te 

maarken. Vief doagen was leroar Nederlands zaik. Vris en monter kwam hai weer op schoul. Ludo en 

Larrie konnen zulm weer lezzen volgen. 

Twij week loader schreef moeke Smodsma n braif aan hoofd van schoul. Zai schreef Blikveld dat zai 

groots was op heur jonges. Dat zai der op rekend haar dat dij wel wat kriegen zollen veur ien spoarpot-

ten … Aal gaauwachteg kreeg moeke tillefoon van Blikveld. Hai von dat zai veur heur beurt proat haar. 

Hai haar aal laank besloten dat jonges mit Kerstdoagen n banketstoaf kregen. 

'Kriegen zai elks n stoaf?' vroug moeke Smodsma. 

'Nee, gewoon ain stoaf veur baaide jonges. Mor zo wied is t nog nait. As Ludo en Larrie no op t ìn van 

septemmer bie mie thoes kommen. Din kinnen zai helpen mit abbels plukken ien abbelhof. Dij laange 

Ludo dij kin wel bie hoogste takken kommen. Dij leutje kin heur din van grond opzuiken. Din geef k heur 

ook n puut mit abbels mit noar hoes tou.' 

'Wat n bliedmoakerij,' was t antwoord, 'doar wor k even stil van … Ludo en Larrie zellen wel blied weden 

dat zai plukken magen! Bedankt Blikveld, oet t daipst van mien haart!' 

'Geern doan,' zee hoofd van schoul en legde hoorn op hoak. Hai von t schiddernd hou laif dij vraauw 

baaide noamen van heur zeuns oetsprak. Dat kons nait van aal dij aner pa's en moekes zeggen. Doar 

wazzen gounent bie doar damp van òfsloug, zó verbraand wazzen dij op heur kiener. Nee, doar kon hai 

nait goud over. Wazzen der mor meer zukse moekes as vraauw Smodsma. Din was t n hail aner we-

reld. 

 

Eldert Ameling 

 
 

 

Zunschien 
 

zun schient 

aargens nait 

t verdwient, 

schoelt in 

groot verdrait 

 

zun schient 

verstaand  

ontgaait mie 

vuil k dij Haand 

veur diggels laand 

 

zun schient 

geef ons licht 

veur dat laand 

geef Joen oam 

veur t verswient 

 

schienen, nait 

verdwienen 

joen haand in 

dat laand 

nait verswienen 

 

Anna de Vries-Maarhuis 
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Jan Huttinga 
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Ik kom der nait vandoan, ik woon der allinneg moar 
(Uut de rieg: Grunneger in de Raandstad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huifst gain sosioal geogroaf, sosioal econoom en ook gain theoretische epidemioloog of wat veur wai-

tenschopper din ook te wezen om vast te stellen dat der verschillen binnen tussen Westerlingen en 

Grunnegers. Ik woon al n poar joar in de Raandstad, en ains n Grunneger blift n Grunneger, moar in 

de òfgelopen joaren heb ik toch n oardeg beeld kregen van de verschillen. 

Mensken hier in de Raandstad vroagen mie wel ais woarom dat Grunnegers zo ver weg wonen. Ik 

antwoord din dat dat net zo ver is as van Grunnen noar de Raandstad. Doar worden ze wel rusteger 

van. Men vindt zochzulf best wel wereldbörger, moar as ze noar Grunnen mouten, din hebben ze t 

gevoul dat ze n wereldraaize moaken. Hou Nederland der uutzugt buten de Raandstad, hebben ze 

ook nait recht goud op n riege. Lest mos k in Stad wezen veur mien waark. n Kollegoa in n Hoag bo 

mie aan dat k mit hom mitrieden kon, want hai mos toch noar Enschede, en hai kon mie dus wel even 

òfzetten en op de weeromraaize weer oppikken in Stad. 

k Bin groots op t fait dat k uut Grunnen kom en ik voul nog aaltied n staarke band mit de pervinzie, net 

as de mainste Grunnegers, ook as ze aal n laange tied aargens aans wonen. In Zuud-Holland het nog 

nait d'helfte van d'inwoners n baand mit heur pervinzie. En dat schient veur n belangriek dail te kom-

men omdat Grunnegers vinden dat heur pervinzie n aigen kultuur het. Dat het din weer te moaken mit 

heur nuchtere kerakter. Mensken uut de Raandstad hebben nait zo’n aigen-kultuur-gevoul. t Zulfde 

geldt ook veur de pervinzievlage. De mainste Grunnegers herkennen heur aigen vlage. In de Raand-

stad is dat minder din 40%. En ik geef tou, bie mie thuus ligt de Grunneger vlage veur t ophangen, 

moar hou dij van Zuud-Holland der uutzugt, doar heb ik gain idee van. 

Wie Grunnegers bin aaltied wel gevouleg veur n financiële touvaler. De Raandstad is ain van de 

mainst vergoorde omgevens van Europa. En toch wonen der enorm veul mensken boven op mekoar. 

Rondom Schiphol, Amsterdam en Rötterdam is t gezondhaidsrisico as gevolg van de onnure lucht-

kwaliteit wel drij keer groter din in Grunnen. Rookst ongemaarkt zo’n 5 tot 10 segretten per dag. Dus, 

Grunnegers dij t roken nait opgeven willen, geef ik as tip dat ze overwegen mouten om in Amsterdam 

of Rötterdam te goan wonen, dat scheelt die oardeg in de knippe (wat t roken betreft). 

Deur d'internationoale bedrieven en de miljounen toeristen hebben de mensken in de Raandstad al 

snel d'indrok dat t leven hier internationoaler van kerakter is din in Stad. Moar as ik in de drij grode 

steden op stroade loop, in n winkel of n restaurant kom, din heur k allinneg moar Rötterdams, Hoags 

of Amsterdams. Terwiel dat k in Stad noast de streektoal veul meer Duuts of Engels heur, wat op mie 

toch n internationoalere indrok moakt. Tuurlek, Grunnegers binnen nuchter en ze zeggen gain woord 

te veul, dus din heurst ze ook minder. Terwiel mensken in de Raandstad veul minder beschaaiden 

binnen en veul meer proatjes hebben. Din heurst ze vanzulf ook veul meer. 

CNN Travel het Stad op n lieste zet van de mooiste plekken in Europa om te bezuiken. Stad wordt 

aanbevolen as n beter alternatief veur Amsterdam. Der lopen hail veul nationoaliteiten rond en in veul 

krougen is Engels de voertoal. De toeristen rieden mekoar ondersteboven op heur huurfietsen. Vanòf 

t mement dat t Gronings Museum opend wuir, vuil de stad op, ook internationoal. Volgens CNN het 

Grunnen zoch ontwikkeld tot n wereldstad woar veul gebeurt. Tussentied is t pervinzioale karakter, 

dankzij de geïsoleerde ligging, beholden bleven. Wèl wil doar nou nait vandoan kommen. 

Ik kom nait uut de Raandstad, ik woon der allinneg moar. 

Joe heuren nog van mie. Moi. 

 

Wim Blaauw 



 20 

Bestandslien Raaitdaip 

 
 

Perfester Van Giffen luit vrouger geern ien wierden vroeten. 

Ook ien t Humsterlaand, bie Aalsum ien 1919, n haaidens 

ovverstee. 35 joar loater wazzen der verzakkens en scheuren 

ien d'olle Biesquertheerd van boer Sinneman aan t Aalsu-

merklaaipad. Deur groaverij, docht e, mor archeologen zeden 

dat dat nait kon. Boer mos boudel zulf mor reddern.  

Veur dakbeklaiden vruig hai jonge raaitdekker Germ Doeksmoa van Zuurdiekstermaiden heer. Dij span-

de roen veur de wupkoar en mit n vracht raait stak e t Raaitdaip over noar Sinneman tou. Augustuszun 

gunde hom n tropendag; jong hemmelde zuch eerstens bie de kreuzegracht laangs de singel en luip din 

om t monumentoale stee hèn. Der wazzen veul swaalfkenusten op t dak. d’Olle raaitloag mor eerst. Led-

der bie dak, raaitdekstoultje noar boven en hai begunde boudel lös te roppen. t Duurde nait laank of n 

swaalfke soesde stoef laangs zien kop. Germ weerde t vogeltje òf. t Was snikhait op dak, zwait droop 

laangs zien pokkel. n Aander swaalfke soesde om zien nek. 'Verrekte vogel,' bromde hai en monkelde 

wat over pek en veren. Achter t oelenbret zat n nustke dij hai vergrèld van t dak òf smeet. Dakdekker 

zag t brudsel nait, aaier vuilen kepot veur baanderdeuren. Dou was der gain PvdD, mor vogels wazzen 

wel al snoavelg zat. Zai kwetterden drok mit mekander en t leek dat der n strafexpeditie veurberaaid 

wer. Was ook zo. Mout k joe wieder bieproaten? t Wer hail beroerd … veur Germ.  

n Swaalfke vloog liek op hom tou en pikde deur boezeroen hen. Zoef … weg was e, mor … zoef, doar 

was e weerom en pikde raaitdekker vannijs. 'Dekselse …' en nog wat schiere Terloanscheldwoorden 

gleden Germ van tong òf. Hai huil zuch mor zuneg ien evenwicht op de schoven. Dat verenspul … as e 

aine ien de poten kreeg din zol e … Mor ja, vogels hebben ook rechten en plichten om veur heur kiender 

op te komen. Inains wer t doodstil, n koppel vogels haren beroad op koabels van n hoogspanningsmast. 

t Leek wel op de konferenzie van Jalta. De laaiders Swalin en Tjilpchill nuigden de grote Roekevent oet 

Krassum veur dizze hopeloze kwezzie.  

Swalin loerde noar de boerderij en zee: 'Wie hebben as volk verplichtens aan n Zweeds luzivèrsmaark 

…'  

'Wat mainst doarmit?' vruig Roekevent. 

Mor Tjilpchill rook t zwoavelkedo van Swalin: 'Ho, gain striekholtjes, niks ien de fik steken, boer het gain 

schuld. Nee, wie mouten dij raaitdekker aanpakken.' 

Swalin von dat mor niks. Tjilpchill wees noar vrije vogels zoas grutto’s, oksters, kieviten en zee: 

'Grunnen is gain Goelagarchipel! Aal wat vleugels het kin bie onze RAF dainen.' 

 

Oorlog ien Aalsum; de dikste vogel van de Tommy's mos op verkennen. Vot doarnoa steeg n scho-

lokstersquadron B17 “Flying Forts’ op om n loaden ‘bommen’ op dakdekker te lözzen. Dij roakte boeten 

zuchzulf deur dizze ‘decoroatsie’ en haauwde mit zien dekkersmes ien t rond. RAFswaalfkes muiken 

hom gek. n Roazende doekvlucht van ‘Spitfires’ muik dat vijand Germ zuch mor zuneg beethòllen kon 

op n hellen van 45°. Dou werren de paratroopers ienzet: peerdehorzels, ook dat nog. n Luchtvloot steek-

spul kwam vanoet de peerdestaal ien dichte fermoatsie deur de schösstain van de stookhut noar de 

dakvorsten. Germ kreeg t gasgrunnegs benaauwd, t wer hom daas veur d’ogen en dou hai van alle kan-

ten deur allerhaande vleugelspul aanvallen wer, greep hai noar zien raaitklopper … mis! Mit n voart roe-

gelde jong van t dak òf. Tot zien geluk haar boer doar n grode bak mit biest veur kaalver hènzet. Mit n 

plons dook dekdekker bie waarm weer zien redding tegemuit. 

Mor t kreeg n verloop noar de toukomst: t Raaitdaip was, wat de vogels aanbelangde, vanòf dou de be-

standslien tusken Zuudwest- en 'Rest-Grunnen'. Nait veur niks liggen hier de vogelbolwaarken Vink-

huuzen, Gaaikemoadiek en Rodehoan. Tusken Dörkwerd en Wierumerschouw ligt vanolds Zwoanerak. 

Bie De Kampen boven Olhoof ligt t Zwaluwrak, (sikkom doar woar de raaitoorlog haalverwege joaren 

viefteg begon). En wieder nog Eibersburen, Kievitsburen en De Snipperij! Veur Germ en aandere raait-

dekkers oet Rest-Grunnen kwam der n waarkverbod ien Zuudwest.  

En Van Giffen?  Dij loerde geern onder Grunnen, mor boer het nooit niks van ‘vergiffenis’ vernomen … 

 

Gerhard P.J. Jansema 


