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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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Dij rust ien t noorden 
 

Wottervogels bèlken tegen nkander om n dail van sloot òf te boaken. Zangvogels kwettern ien bomen 

over heur raaizen over ons planeet. Koppel schoapen is krekt schaaiden en jongschoapen roupen as n 

requiemkoor aan heur mouders. n Klomp motorrieders trekt as n swaart lint deur t dörp. Op t industrie-

terraain wordt heid, om n biegebaauw te realiseren. Auto van dörpsoldste het n vermotjakte distributie-

raim, bliekt as hai om bosschop zel.  

'Heerlijk hè, die rust in het noorden,' zeggen toeristen daiper oet t laand tegen mekoar. Boven gras-

maaier van camping oet kinnen zai mekoars woorden liplezen.  

 

Ingeborg Nienhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidden veur t eten 
 

Klaainzeun Bram zit bie toavel veur n lekker bordje soep. Hai dut zien oogjes dicht en voldt zien hand-

jes. 

'Wat dust, Bram?' vragt moeke.  

'Dat doet Jeffrey altijd.' 

'Oh joa?' 

'Ja, en ze gaan ook naar de kerk!' 

'Wat doun ze doar den?' 

'Domino spelen!' 

 

Klaas van Zonneveld 
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Doen op de moan 
 

Vanòf d'Eemshoavenweg zagst ons raket al stoan op Huizinge International Space Center.  

Op t lanceerplatförm ston n tankwoagen mit reketbrandstof. Ston doar Hooghoudt op ...? 

De lanceren, de vlucht en t landen gingen aal goud. d'Eerste Grunneger moanmissie was sloagd.  

t Delezetten van t gruin-rood-wit-blaauw hevve vierd mit reketbrandstof, dat was gewoon schiere janne-

ver. En smuik noar meer ...  

Mor nou: 'Hoezen, we have a problem!' De tank is sikkom leeg, wie kinnen nait weerom. Elke moal dat 

d'eerde opkomt, kin ons leste wezen. Nog ain slok, den. Op n meugelke heldenstoatus in Grunnen. Mor 

dat zelve nooit waiten. 

 

Bert Wijnholds 

(Noar t gelieknoamege laid van Bert Hadders) 

 

 

 

 

 

Aai vergees 
 

Buren binnen op vekaanzie en Thomas zel op heur tuten pazen. Zörgen veur wotter en vreten. Aaier dij 

legd worden, mag hai mitnemen. Dat, Thomas der op òf, hìnnen vouern en dou vot kieken of zai ook 

legd haren. Verdold, roak! Twij mooie dikke aaier lagen der al op Thomas te wachten. Dat beloofde ja 

wat ien paan. 

Dou Geeske aaier om mirregstied even opbakken wol, sloug zai eerste aai kepot op raand van paan. 

Zai keek maal op. Aai was mooi broken mor der glee niks oet, paan ien. ’n Kaalkaai,’ raip zai en gaf 

Thomas op zien kop. 

 

Nane van der Molen 

 

 

 

 

 

Puutje 
 

Ik zai heur lopen achter d’hege, n jonge vraauw mit n zwaartwit hondje aan de raime. Even loater blift 

ze stoan. t Hondje het bliekboar hoge nood en draait n poar keer in t ronde. Boazin dut of ze niks zugt 

en kikt wat om zuk tou. Achterbuurman komt op fietse t padje oprieden. De vraauw pakt n plestiek puut-

je tot de jazebuutse uut. Buurman stekt zien doeme omhoog. “Zo hoort dat mevrouw!”. Zie lagt wat en 

wacht tot buurman uut zicht  is. “Kom Bobbie, doorlopen!”. t Hondje wordt mittrokken en onder t lopen 

wordt t puutje weer in de buutse frommeld. 

Mörn wil k d’hege knippen. Stevels mor weer aan! 

 

Henk de Weerd 
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Goldvizzen 
 

Klaainzeun haar veureg joar n goldvis veur zien joardag kregen, Mister D. Ollu waren der minder blied 

mit, mor dat veraanderde. As vis soavends brobbelde en rondzwom, was t noflek. 

Dou kreeg vis swaarde stippen. Zeun kocht n aquarium. Mor t was te loat en nou is Mister D. der nait 

meer. 

Vìnt vroug of wie op begraffenis kwamen. Mit n bloum in haand stonden wie om t grafke tou. Vis in n 

deuske wer toudekt mit modder, mit n bredje der bie mit noam. 

Soavends belde jong of wie op kroamverziede kwamen. Hai haar n nije vis. 

 

Kunny Luchtenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invloudgenders! 
 

Bloggers, vloggers, insta(biel)grammers en nou weer influencers. Invloudgenders! Zai komen tou pod-

cast uut en besmetten volgers mit appkes vol complotroddels. #Ik-dou-der-nait-meer-aan-mit. Mien En-

gelse kammeroad ook nait; hai skypete dat e de ‘flu’ haar: influenza, griep dus. Snötterg haar e zien 

mebieltje op vlouer klettern loaten: TikTok, kepot. Hai zee: 'Der vuilen 19 hail fiene droadjes uut, in Chi-

na bekind as ‘COVID-‘…' n Gevoarlek woapen uut n chinese febriek! k Wil joe gain nepnijs influstern, 

mor smiet joen mebieltje vèr vot! Leuf mie mor, kiek mekander weer aan en proat as vanolds kloare 

toal.  

 

Gerhard P.J. Jansema 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 



 7 

Allinneg 
 

Mörn gleert noader over t woater 

Beblödt t poar doar aan t moar 

Glorie het verjacht 

Mit duuster van nacht 

n Laifde dij smacht. 

 

t Woater ain en aal glinster 

Bedrugt t poar doar aan t moar 

Want geglitter het verjacht 

Zien laifde dij smacht 

t Vuilt nou duuster as nacht. 

 

Klaaine òfdrokken in t gras 

Verroaden t poar doar aan t moar 

En kilte het verjacht 

Zien laifde mit kracht 

Oet zien haart dat smacht. 

 

Soavends as bèrre hom tegenstaait 

Kropt e bezied doar aan t moar 

Staait krimpsk onner aan diek 

Mit vouten smis in sliek 

t Is ja gain leven geliek. 

 

Ab Detmers 

 

 

 

 

 

Zo denk ik dat wie denken 
 

Hou d'aander denkt, ik zol t nait waiten 

Hou mout ik dat waiten as ik al nait ains 

Mien aigen gedachten ken. 

 

Zai springen mie ja as kikkers uut de koare, 

Elk n aigen kaande uut, zunder dat ik der ook mor 

Aine van trappaaiern kin. 

 

Zo denk ik teminnen dat ik denk, 

Zo denk ik dat wie aalmoal denken. 

 

 

Bert Weggemans 

 

(Vrij noar Ellen Warmond) 
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Boogschutter en laiw 
(noar n foabel van Aesopus) 

 

n Haile goie boogschutter ging baargen ien op zuik noar buit, mor aal daaier gingen der vandeur zo 

gaauw hai dichtbie kwam. Bloots laiw wol hom weerstoan. Boogschutter schoot vot n piel oet zien boog 

op laiw òf en raip: ‘k Stuur die mien bosschop zodatstoe waits wat of ter gebeurd as k zulf zulf mit die ien 

slag goa.’ 

Deur piel verwonde laiw ging der votdoadelk schietensbenaauwd vandeur. 

Vos haar van n òfstaand toukeken en zain wat of ter gebeurde en raip tegen laiw dat dij wat moudeger 

weden mos en der nait bie eerste aanval oetrieten mos.  

Mor laiw raip weerom: ’Kin wel zo weden, vos, mor as dij kerel al zo’n vrezelke bosschopper stuurt, hou 

kin k din aanval van kerel zulf weerstoan? Dat red k nait.’ 

 

Pas op veur lu dij joe op òfstand aanvalen kinnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hond en hoas 
(noar n foabel van Aesopus) 

 

Hond dij n hoas tou t leger oet joug, ging achter daaier aan. Dou hai hoas ienhoald haar, beet hai hoas 

zo verniend dat hai hoas sikkom dood beet. Mor hoas ontkwam en ging der weer van deur.  

Dou hond hoas veur twijde moal ienhoald haar, beet hai nait tou, mor was t net of hai mit hoas speulen 

wol. t Leek ter wel noar of hond docht dat hoas n aandere hond was en zien kammeroadje.  

Dou raip hoas tegen hond: ’k Wol wel dastoe die gedroagen zols zo as ain verwachten mag en dastoe 

dien woare oard dus teuns. Astoe mien kammeroad bis, woarom bietstoe mie din zo haard? Astoe mien 

vijand bis woarom dugs din zo vrundelk tegen mie?’ 

 

Gain ain kin joen kammeroad wezen as ie nait waiten of ie hom vertraauwen kinnen of nait.   

 

 

Nane van der Molen 
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Blinnen 
 

In slootswale 

zit boer te reren 

 

Peerd wacht op wenakker  

en kikt liedzoam leegte in 

 

Op t stee 

mit nog waarme bèrre 

trekt vraauw  

blaik blinnen dichte 

en kropt weerom  

 

Hanne Wilzing 

 

 

Twijde golf 
 

wie kwamen al weer 

dichter noar mekoar tou 

noadenken moakt muide 

konsentreren mat of 

t is de netuur 

dij let zok nait dwingen 

wie willen gain spiet 

op t leven 

gain sekonde tied verlaizen 

t is nou dailen 

t is nou kaizen 

 

Henk Puister 

 

 

 

Daankjewel 
 

Bist gain spinne 

dij mie vong in heur web. 

Is veul vaalzeghaid 

en is zoveul nep. 

 

k Vertraauw die meer 

as mien aigen geluk. 

k Bin echt bliede 

dat k die kennen leerd heb. 

 

Henk Puister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moeke op heur best 
 

Moeke - vraauw van de netuur - 

kaftde mien bouken van muloschoule 

as mien vingers weer 

te tiepelzinneg waren 

 

zai ging mie veur 

t veld in om te zuiken 

dat aine plantje 

veur biologieles 

 

in keuken aan theetoavel 

zöchde moeke lichtpuntjes 

veur mie op as ik kop 

in kuzzens begroaven wol veur aaltied 

 

 

Henk Puister 
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Minsen proaten n bult 

en binnen te waaineg – 

zai stikken in heur bedoulens 

 

 

 

t Is maartdag –  

de rouken krazzen driest 

en strunen as schonterds 

ien toppen van bomen 

ronnom t plaain. 

 

 

Nelleke van Vliet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(schilderij: Ab Detmers) 

 

Ter is gain pries veur laifde 
 

n Boer het nog n poar puppiehondjes dij hai wel verkopen wil. Hai schildert n soortement advertensie-

tekst op n widde ploat: NOG BLOOTS 4 PUPKES TE KOOP. Hai lopt mit dit bord en 2 stevege poalen 

noar wegkaant. Net as hai leste poal in grond mept het en doarnoa nog even t gehail mit dikke spiekers 

vastslagt, wordt ter van achtern zachies aan zien blaauwe overaal trokken. Oet schrik en aalteroatsie 

draait e zuk om. Doar kikt hai in d'ogen van n moager, schlemieleg jonkje. ‘Joa, mien jong, wat is ter?’ 

vragt e, nog aal n bietje vrevel. 

‘Meneer,' zegt t ventje doodschoonverlegen, 'Ik wil wel groag ain van joen klaaine hondjes kopen.’ 

‘Wel mien jong’, zegt boer, terwiel hai zuk ains beduusd onner zien vedde pedde kraabt; ‘Dizze hondjes 

binnen nogaal duur, mien jong hur. Zai hebben haile goie ollu en dij kin ik netuurlek nait zo mor votge-

ven hè? Dat begripst doe toch wel, mantje?’ 

t Kereltje is even foeks en let zien blond kopke wat hangen. Inains gript e broaderg in zien buutse en 

hoalt n handje vol klaaingeld veur n dag en let dit vol tröts aan boer zain. ‘Ik heb hier wel hoast n euro 

bie mekoar en … och meneer, is dat din wel genog om allain mor even noar de pupkes te kieken?’  

‘Dat kin netuurlek altied,’ zegt de grode, staarke kerel beknepen en floit op zien vingers. ‘Dolly, Do-lly!’ 



 11 

ropt e. Oet t hondenhok veur de ploats komt n moekehondje mit vaaier wolleboaltjes. t Ventje bukt zuk 

en strekt zien aarmkes oet noar de daaiertjes. Zien oogjes stroalen van bliedschop. In tied dat de hond-

jes al over t aarf en de loan noar hom tou runnen, zugt hai nog wat gescharrel in t hondenhok. En joa 

man, doar verschient ter nog n bolletje wol. Liekewel bedudend klaainer as dij andere aanstörmende 

boefkes. n Snittje keudelg glidt t bolleke op zien achterpootjes oet t hok en begunt hobbelnd aan laange 

weg achter zien bruiertjes en zuskes aan. Hai kin ze in de verste verten ja nait bieholden. 

t Jonkje staait te springen van genut en rit de boer aan zien klaaier. ‘Ik wil dij groag hebben! Ik wil dij ja 

hail groag hebben! Och, och wat is dat ja n laiverdje!’ 

De boer is ter ja glad verlegen mit, bukt zuk en aait t jonkje over zien roege bol. ‘Laive jong, ik wait wel 

zeker dastoe dat hondje nait hebben wilst. Hai zel ja noeit in stoat wezen om, as dij aandere windbulen, 

lekker te runnen en te revotten. Dit vanwegens zien septielhaid. 

Ventje zegt aal niks, mor dut in ains n stap achteroet. Hai kikt boer even stief aan en begunt n groeterg 

broekspiepke op te krollen. Ondertied dat hai dat dut, zugt boer tot zien grode kèlleghaid dat ter aan 

weerszieden van t dunne baintje van t ventje n stoalen beugel vastmoakt zit aan n spezioal moakt 

schountje. Leujong kikt boer hoopvol aan en zegt; ‘Ik kin van miezulf ook ja nait zo goud runnen, speu-

len enzo, zo as aander kinder.’ Hai wist doarbie noar t rommelge daaiertje, dij nou ook pebaaiert bie 

hom omhoog te springen, net as dij aandern, mor dat gelokt nait aal te best. Hai wordt zulfs aan kaant 

zet en stief op grond drokt deur dij aandere bongels. t Kereltje gaait dapper wieder. ‘Hai het vervaast ain 

neudeg dij hom begript en dij hom gelokkeg moaken kin.’ 

De grode, staarke boer is totoal versloagen. Mit troanen in ogen bukt e zuk en nemt mit zien grode, gro-

vve waarkhanden hail veurzichteg de klaaine, ongelokkege puppie op. Hai knovvelt t daaiertje even en 

geft hom aan t leutje jonkje. Dij kikt gelokzoaleg en vragt doadelk; ‘Houveul kost dizze nou?’ 

Boer krigt vannijs n kloet veur haals en zegt mit n beknepen stem: 'Oh, laif jonkje, dizze kost veur die 

hailendaal niks. Ik wol hom zulf holden, mor doe krigst dizze van mie groates. Most mie wel verzeggen 

dat ast ter loater, om wat veur reden din ook, nait goud veur zörgen kinst, dast mie hom terogge bringst.’ 

t Aarme ventje begunt te liepen, knipt t hondje hoast dood en smokt hom aal stief, plat op t slovve smod-

derge bekje. Hai kikt mit betroande ogen boer nog moal aan en naait ter zunder nog n woord tussenoet 

mit t hondje stief klemd op zien aarms. 

Boer schudt wat mit kop, monkelt nog wat van ‘Joa, ter is inderdoad gain pries veur laifde' en lopt veur 

remouerge hondjes aan terogge noar ploats. Hai hoopt dat hai t goud doan het. 

 

Ab Detmers 

 

 

 

 

 

 

Op t Wad 
 

Op t Wad 

bie naacht en ontied 

meandern mien gedachten 

maank horsten en slenken 

en as t din weer vloud wordt, 

t slik dails onzichtboar, 

binnen mien kopschrabens 

zo slim nait meer; 

mitnomen landòfwoarts. 

 

Pim de Noues 
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Schemer 
 

De klokke luudt, ik heur hom goud 

De zunne vaalt achter de kim 

De krunen van de dikke bomen  

Verdwienen in de nevel van de schemer 

 

In t verschait klinken de zaachte tonen  

Van n ainzoame muzikant 

Zaacht de dag bekronen 

En de rust dij vaalt over t laand 

 

Kop wat schaif in de leste stroale zun 

Zit ik op mien schemereg terras 

Doar loat ik mien gedachten dwoalen  

Over hou mooi dizze dag weer was 

 

De mörgen mit rooie opkommende zun 

Dou overdag mit mooie wolkjes 

Den stoareg aan noar de serene rust 

Van d'oavend en de nacht dij volgt 

 

Cor Uildriks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spinnen en tiedverdrief 
 

k Zèg die dij spinnen om ons tou dij binnen 

veur tiedverdrief en vertier van ol minsen. 

Veur oldjes dij zitten te kieken deur t roam, 

heur blikken spitst, ien speuren bekwoam. 

 

Spin wikkelt prooi ien mit droaden, 

spuit baisjes goud ien dij heur verdooft.                               

Gebeurt apmoal veur neuzen van bejoarden, 

anerkaant glaas, zuls ain-, twij-, drijhoog. 

 

Nee, ol minsen hemmen t nait op mit rekloame. 

Dij folders hemmen niks oet te stoan mit heur bestoan. 

En kastje loeren doar komt heur t niks op aan, dat is doan. 

Zai bekieken laiver spinnen dij touhollen achter t roam. 

 

Eldert Ameling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kienertehoes 
 

Der is gain bèr zo wiebelachteg 

as n bèr doar snaachs n kiend onnerkropen is 

en dij mit rug t bèr hinneweer schudt. 

Dat laist as doe juust daip ien sloap valen bis.  

Doe schriks die haalfdood op t wiebelnd bèr. 

 

Der wort wat draaid op n bèr. 

Mor kiener dij muid binnen sloapen 

ien ain törn deur. Van n kopke 

tee, om zeuven uur soavens, doar huiven zai  

snaachs nait veur van bèr òf. 

 

Eldert Ameling 
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Piercing 
 

t Was aibels mooi weer en k haar òfsproken mit mien kamme-

road Teake dat wie aan t vissen gingen. Nou bin ik al joaren nait 

meer aan t vissen west en k haar ook gain visraive meer. 'Mout 

je gain visakte hebben?' vruig ik Taeke. 'En kin je dij nog ge-

woon op t postketoor hoalen, net as vrouger?' 

'Woar wie hìn goan bistoe gain visakte neudeg en ook gain vis-

raive. Wie goan noar n forellenkwekerij en doar krieg je alles wat 

je neudeg binnen.' 

k Was nog noeit op n forellenkwekerij west en was aibels benijd 

hou t der doar heerging. 

'Waist nog wel dat we aan t zeevissen west binnen, vrouger, dou 

we nog jong wazzen? We gongen den voak noar pier van Oterdum en we haren de grootste lol. Nait dat 

we vizzen vongen, mor t was ook meer dat we der even oet wazzen. Eerst gingen we bie leeg woater op 

t wad wurms steken, we haren den n blikje bie ons mit n leutje schopje en we zagen der nait oet as we 

kloar wazzen. Den wachten tot t woater weer opkwam en den mit dij laange waarphangels en n dik stuk 

lood deraan, aans kwam je der nait mit tegen de wind in aan t vissen. Wat hebben we n plezaaier had.' 

Wie zaten in d'auto noar de viskwekerij tou dou we d'herinnerns aan t opdaipen wazzen. 

'Bie de volgende òfslag mout we der zo'n beetje wezen,' zee Teake en woarempel, wie zagen al n groot 

bord stoan dij de viever aankondegde. Teake haar al reservaaierd en eefkes loater zaten we op n 

stoultje bie de viever mit elks n waarphangel en n bakje vouer. Nou is t nog wel n kunst, as je de hangel 

oetgooien, om t droadje op tied lös te loaten. Eerst mout je t meulentje van de rem òfzetten en den gooi 

je de hangel noar veuren. Loat je t droadje te gaauw lös, den ligt e aan d'aander kaande op waal. Loat je 

hom te loat lös, den ligt e veur joen vouten. Mor Teake haar t beter veurnander, hai haar hom noamelk 

nait van de rem òfzet en dou e de liene oetgooien wol, kwam d'hoake mit dezulfde gang weerom en 

sluig zuk vast net onder zien linkertepel. Eerst werden ogen hom groot en dou e deur haar woar dat 

hoake vast zat, begon e te jammern en te schelden tougelieks. Eerlek zegd haar ik t eerst nait deur, mor 

dou k hom daansen zag en zag woar d'hoake zuk vastsloagen haar, mos ik der wel om lagen. 'Ha, hest 

n tepelpiercing,' zee ik en veegde mie troanen oet ogen. Kirrel wat n koddeg gezicht was dat. Dou ik wat 

tot bedoaren kommen was, hebben we veurzichteg d'hoake van de liene òfknipt, hebben der n plaaister 

opplakt en binnen der mit noar doktersdainst goan. Dij hebben d'hoake deurdrökt en de punde deròf 

knipt. Van vissen is dij zundag niks meer worden, mor we hebben der weer n prachteg verhoal aan over-

holden. 

 

Cor Uildriks 

 

 

 
 

 

t Hoes 
 

As k noar t dörp fiets, zai k n dikke kroan in toen van t hoes stoan. Bie noavroag bliekt dat t mit eerdbe-

vens te moaken het. Haile boudel gaait op schop.  

Dit hoes was baauwd oet laifde en gezelleghaid, n plek veur elkenain. Nou zit ter n groot gat in t dak, 

woar rommel deur noar boeten gooid wordt. Kroan in toen, gele stroekroos is vot en van hortenzioa's is 

niks meer over. Olle tegels van stoep binnen stukkend, net as t iesdern hek, doar Pa ooit schaarbe pun-

ten òfzoagen mos, aans was t te gevoarlek. k Heur hakken, breken en sleupen. 

Der zit n gat in t dak op t zoldertje woar ik aaltied slaip. k Denk aan hoge trap, doar mien man as klaain 

jong vanòf valen is, dou e zien zuske zain lait hou goud of e traplopen kon.  

t Hoes, aaltied goud in de vaarf, zo as t bie n herenhoes heurde en nou dit. t Dut zeer, k stap weer op 

fiets en bin der roar van op moag, mor bedenk ook dat t goud is dat ollu t nait meer zain …  

 

Kunny Luchtenberg 
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Figuurlopen 

 

Elke dag luip hai soam mit zien hond 

Drij tot vaaier moal n blokje rond. 

Tot hai ontdekte in t ploatselk stroatenbouk, 

Dat zien noaberschop opzet was as n drijhouk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n Lapke 

 

Bie t graimen oet veurzörg n slabbe veur 

Is mainsttied gain aanlaaiden veur gezeur. 

Spraaiden van dat virus-kreng, n lapke veur t gezicht 

Rebulie en verzoakt mennegain nog wel ains zien plicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hol op mit zeuren 
 

Sums vroag ik mie, wat is hier aan d'haand, 

t liekt of niks meer kin of mag in dit laand. 

Aal wat ik leerd heb en wait vanòf mien jeugd, 

doar kommen nou vroagen of dat aal wel deugt. 

 

Grode mensen moaken zok drok om Sint en Piet, 

t kinderfeest woar elk lutje beudel van geniet. 

Dij binnen paartie lu nou flink aan t verstieren, 

want dizze traditie maggen wie nait meer vieren. 

 

t Nog jonge volk opzoadeln mit dit anti-gedrag, 

brengt ze veur de toukomst allain mor van slag. 

En zörgt nait veur n ‘gezonde’ soamenleven, 

woar wie leerd hebben te nemen en te geven. 

 

Zo is ook n moorkop hailendaal oet de mode, 

want je kinnen bedoulen n ‘ongenode’.   

En negerzoen mag je ook nait meer zeggen; 

Loat stoan n jeudenkouk noast joen kopke leggen. 

 

Zigeunersaus kin nait meer op joen hamburger; 

En dij Turkse pizza kin worden joen wurger. 

n Vietnamese Loempia, nait elk dij dat genait, 

En Spoanse pepers binnen voak bliksems hait. 

 

Amsterdamse uien kiek doar ook veur oet, 

veur je t waiten krieg je n tik over snoet. 

Dij Duutse Bratwurst, laank, dik en vet, 

op verkeerd moment, wor je ‘in houke’ zet. 

 

Och zo kin elk wel zien beklag, 

wat sums laaidt tot wangedrag. 

Nog even, din is broene of widde stoet, 

gain eten meer dat ons nog voedt. 

 

Ons tradities en eten, dat was aaltied adoroatsie, 

en nooit aanlaaiden west veur diskriminoatsie. 

Datzulfde geldt veur lu oet vrouger tieden, 

heur doaden doun ons nou mit welvoart verblieden. 

 

Joa, sums gong t der nait aaltied schier aan tou, 

mor as ik kiek noar de wereld van nou, 

din kin ik hier en doar geliekenis bespeuren. 

Ik zeg din: lu hol toch op mit aal dat zeuren.   

 

Aal dat aiweg pietlutteg gejeuzel en gedrag, 

over wat wel kin of nou nait meer mag, 

brengt ons echt nait noader tot mekoar! 

Respekt is hier dunkt mie t juuste geboar! 

 

Trijnko Pelgrim 



 15 

 
 

 

 

 

 

Voader Smakvout vertelt 
 

Swinters mouken wie doodkisten op veurroad. 

Op n dag mozzen wie n ol minsk kistleggen, dij boven winkel woonde. Heur woonhoes waas allinneg te 

berieken bie n naauwe spiltrappen langs. Mozzen wie eerst kistleggen en t minsk ien zwoare kist bie 

trappens omdeel vieren loaten? Of heur eerst over scholder pakken en beneden op grond ien kist leg-

gen? Fraans, mien boas, wol t eerste, mor ik koos veur t leste. 

Fraans spaddelde tegen: ’Doar wil ik niks van hemmen.’  

Ik wuifde hom weg: ’Goan ie mor vot, ik dou t wel allain.’ Ik sjorde t ol minsk over scholder en nam eerste 

tree … Prrrrt! Ik schrok mie haalfdood! Bie elk van mien volgende stappen bleef ze mor deurwiendjen. 

Bainen trilden mie onder t gat, dou ik achter poest mit heur op grond aanbelandde.  

 

Jan Sleumer 

 

 

Pak aan wat de tied die gunt 
 

 Hest doe dat nou ook wel ais? Ast allain bist en even niks om handen  

 hest, gaaist prakkezaaiern over dien levent. As mie dat overkomt, din  

 krieg k wel ais t gevoul asof ik d'heufdrolspeuler bin in n film woarin ik  

 tegen mien aigen levent aan kiek. t Liekt op n soort van raaisdocumentai 

 re. Nou is raaizen weliswoar geweldeg, moar ik bin altied wel benijd noar  

 d'ìndbestemmen. 

 In mien miemern stel ik mie zo veur dat elkenaine zien/heur aigen raaize  

 moakt. Raaizen het ook niks mit òfstand te moaken. Men huift nait vèr weg 

om de wereld te ontdekken. Dij wereld is overaal: in de stroade, in dien aigen huus, in n bouk, joa in dien 

aigen heufd. 

Nou wait ik wel woardat ik vandoan kom. En de weg dij k goan bin, was gain snelweg zunder oponthold. 

Staarker nog, ik kwam veul obstoakels tegen. k Haar wel n idee woardat ik hìn wol, wat ik worden wol, 

wat ik doun wol. Moar onderwegens gebeurde der van alens. En ik mós soms zo veul dingen tougelieks 

doun, dat ik nait aaltied wos woardat ik mit bezeg was.  

k Haar veul vroagen over mien identiteit, mien zulfbeeld en mien verstandhòllen mit de omgeven. Moar 

antwoorden op dit soort van vroagen binnen nait altied even gemakkelk te vinden.  

k Leerde wel dingen op school zo as lezen, schrieven, reken en andere bekìnde vakken. Moar echte le-

venslezzen kreeg k doar nait en dij kreeg k ook nait uut bouken en ook nait van leermeesters. Dat ge-

beurde meer touvaleg, gewoon onderwegens. 

Vanzulf heb k pebaaierd om wieshaid uut bouken te hoalen, moar ik kwam der achter dat k niks leerde. 

Ik kreeg goandeweg aal meer d'overtugen dast ales kinst wat ofst echt wilst, dat zit in die. Voak huifst 

doar nait ains veur te stedaaiern.  

Woar k ook achter kwam is dat t levent nait muilek en ingewikkeld huift te wezen. Kinst ook zulf dingen 

doun om de kans op aksies òf te takken. Ast gezond leefst takt de kans op zaiktes òf. Ast n poar senten 

aan de kaante legst, komst minder snel in geldaksies. 

Mien film is gelukkeg nog nait òflopen. t Is gain mementopnoame, moar draait constant deur mit de tied 

mit. En aalhouwel k nijsgiereg bin, heb ik gain hoast om t ìnde te zain. 

Wat ik ondertied wél leerd heb: most aanpakken wat de tied die gunt. Doar kinst dien haile levent veur-

dail van hebben. 

 

Wim Blaauw 
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Haarst 
 

as k din aan loop goa 

deur dij gele bult 

k din bekweemkes stoa 

bliedschop mie vult 

 

nije oetbot aan tak 

din gele bult op grond 

bloadern valen mit gemak 

deel op grond 

 

zun schient waarm 

doar op dij stee 

old en nij op mien aarm 

dizze tied holt mie tevree 

 

zummer, haarst, wintertied 

veujoar, noajoar 

aal heurt bie mekoar 

kloar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As k kom 
din bin k der nait 

mor kom k nait 

din bin k der aal 

sums kom k vrouger of loader 

mor kommen dou k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astoe geern wat wilst 
dou t din 

 

want ainegste wat zomor der heer gaait 

is regen, vaalt zo deel  op grond  

 

lopst mit miemeroatsies van guster 

dink aan mörn 

mor leef vandoag 

 

doarom dou gain dingen mörn 

as t vandoag ook kin. 

 

 

 

Anna de Vries-Maarhuis 
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Lutje Tinus en Sunterkloas 
 

t Was de leste zotterdag van november en lutje Tinus was aal bie-

tieds oet bèrre, want Sunterkloas zol dij dag smörns tegen tienen 

mit schip aankommen en doar wol hai niks van missen. Zien moe-

ke was nait zo bliede mit hom, want op zotterdagmörn bie duus-

tern al zo vroug oet bèrre … nee, hai mos zok nog mor even deel 

leggen. Mor dat was vergeefse muite, want lutje Tinus was veuls 

te baang dat hai zok versloapen zol en din de aankomst van Sun-

terkloas, woar hai aal weken vol van zat, missen zol. 

Joa, Sunterkloas en lutje Tinus: zien moeke was doar n beetje mit 

aan, want dij zotterdag kwam de goie man om 10 uur mit boot aan 

in klaaine hoaven van t dörp en doarnoa haar t dörpshoes kinder-

feest mit Sunterkloas en om 4 uur haar brandweerkorps van heur 

man sunterkloasfeest mit ale vrijwilligers, aanhang en kinder. Lutje 

Tinus wol noar ale drij tou. Zien moeke, dij mit mos noar ieder ont-

vangst, zag bui aal hangen, lutje jong kon der wel stoapel van 

worden en zai nait minder. 

Even veur tienen gong moeke mit lutje Tinus achter op fiets noar 

hoaven. t Was gloepens kold en Sunterkloas luit ook nog even op zok wachten, mor hai kwam. Lutje 

Tinus haar ogen nait van hom òf. Dou kreeg de goudhaailegman hom in loer, kwam op hom òf, gaf 

hom n haand en vruig: 'Hou haistoe?' 

Zo dapper as hai thoes was, zo klaain was jong nou. Hai keek mit trillende lip zien moeke aan, mor dij 

zee: 'Zeg mor gaauw hou doe haist, doe huifst nait baange te wezen.' 

Dat gaf hom weer moud en wat benepen zee e: 'Tinus.' 

'En is Tinus ook stout west?' 

Zo haard as zien heufd schudden kon, schudde hai van nee, zien oren vlogen der zowat òf. Stout was 

hai nooit. Sunterkloas luip verder en lutje Tinus wol der achteraan, mor zien moeke haar t kold en zee: 

'Nee mien jong, wie goan gaauw noar t dörpshoes, doar is t waarm en doar komt Sunterkloas straks 

ook.' 

Dou zai in t dörpshoes aankwamen en de grode zoal binnen luipen, bleef lutje Tinus stokstief stoan, 

want Sunterkloas was der aal. Wat bekommen van dizze schrik, zee e: 'Wat is Sunterkloas n stuk 

klaainer worden,' en mit grode ogen volgde hai d'olle boas.  

Zien moeke haar dizze gedoanteveraandern ook zain, mor haar gaauw n antwoord en zee: 

'Sunterkloas is old en hail gaauw muide en din zakt hai wat deur de bainen.' 

In dörpshoes moggen ale kinder bie Sunterkloas kommen, ook lutje Tinus en dou kreeg e de vroag: 

'Hou haistoe?' 

Jong zien ogen wuiren nog groter en mond vuil hom open en dou keek hai zien moeke aan, mor dij 

zee weer: 'Tou mor … zeg t mor …' 

'Tinus,' zee e.       

'En is Tinus ook stout west, leste tied?' 

Hai schudkopde weer in ale heveghaid nee, want hai was nooit stout. Noa n haand vol peperneuten 

kon hai weer zitten goan. Der wuir nog wat zongen en n poar Zwaarde Pieten deden nog wat roare 

meneuvels en dou gong t op hoes aan. 

Thoes zat t verschienen en twij moal de vroag van Sunterkloas noar zien noam, jong nait lekker en hai 

vruig aan zien moe dij drok mit t eten bezeg was: 'Woarom wos Sunterkloas mien noam nou aal nait 

meer?' 

'Och mien jong,' kwam as antwoord, 'dit was n aander.' Ze schrok van heur aigen antwoord en zee mit 

ainege stemverheffen der geliek achteraan: 'Sunterkloas is old en kin nait alles meer goud ontholden!' 

Lutje Tinus was mit dit antwoord tevreden, want hai haar zien gedachten meer bie de slikkerij dij hai 

kregen haar. 

Sommerdags tegen 4 uur waren lutje Tinus en zien mamme aal weer op pad noar brandweerkazerne. 

De grode kantine zat vol, mor nog gain Sunterkloas. Elkenain wuir traktaaierd op waarme sukkelo-

amelk, banketstoaf en peperneuten. En dou wuiren Sunterkloas en zien knecht aankondegd en elk 
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mos zingen: Sunterkloasje kom mor binnen mit joen knecht. Lutje Tinus zong oet volle borst en vol 

overgoave mit, mor dou Sunterkloas binnenkwam was e direkt stil, want dizze sunterkloas was groot en 

haar n bril op. 

'Is Sunterkloas nait muide meer?' vruig jong aan zien moeke, dij n aandere verschienen ook wel zain 

haar, mor zai haar t antwoord aal weer kloar: 'Nee, hai het even n middagdutje doan.' 

'Woarom het hai nou n bril op?' vruig jong. 

'Zien ogen binnen wat muide deur zo’n drokke dag,' zee zien moeke. 

Lutje Tinus leufde alles wat zien moeke zee. De kinder huifden nait bie Sunterkloas te kommen. Nee, 

hai kwam zulf rond en dus ook bie lutje Tinus. 'Hou haistoe?' vruig e. 

Lutje Tinus begreep der niks meer van, mor zien moeke gong der geliek op in deur te zeggen: 

'Sunterkloas kin ons Tinus toch wel? Joe hebben hom vandoag aal 2 moal eerder n haand geven!' On-

derwiel gaf zai n dikke knipoog noar Sunterkloas. 

Dij vuilde aan dat der wat schaif zat, mor gong verder mit: 'En is Tinus ook stout west?' 

Dizze vroag was even teveul veur lutje Tinus zien moeke en dij schoot narreg oet deur te zeggen: 'Och 

kerel, hol toch ais op mit dij flaauwe proatjes, jong wait joa nait meer wat hai der aan het!' Ze pakde lut-

je Tinus bie d’aarm en banjerde mit hom noar boeten. Dou zai de kolle wind om heur heufd kreeg, be-

sefte zai dat ze mit dizze aktie mis zat: lutje Tinus was aan t blèren, want hai wol net as d’aandere kin-

der slikkerij hebben. 

Zien moeke het jong achterop fiets zet en is, veur dat ze noar hoes gong, mit hom bie winkel aan goan, 

woar hai slikkerij oetzuiken kon, woar hai hail tevree mit was. 

Soavends zee zien moe dat zai Sunterkloas nait meer lieden en zain kon en wol dat 5 dezember in t 

vervolg oversloagen wuir. Lutje Tinus kreeg nog veur 5 dezember te heuren dat Sunterkloas nait echt 

beston. 'Haar ik aal wel n beetje deur,' zee e, 'want elk haar n aandere stem!' Joa, kinder binnen 

schaarp! 

Wait je wat zo biezunder is aan dit verhoal?  Dij lutje Tinus, dat was ik! 

 

Trijnko Pelgrim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neudeg 
 

Overaal sloten, 

stickers op deur, 

tot ons grode spiet, 

t is nait aans,  

coronatied. 

Nog kilometers ver van huus, 

kin ik t den naargens kwiet? 

Toch nog aargens n open deur, 

och mens, wat bin ik blied. 

Hier snappen ze dat t neudeg is, 

juust ien coronatied! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rustgevend 

 

Schoapen groazen vredeg, 

van virussen gain wait, 

ze binnen tevreden mit heur gras, 

mit wel der is, komt en was. 

Krigst mor gain rust, 

komst nait ien sloap, 

verdaip die den es ien n schoap. 

 

 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nineteen soixante-neuf? Ach man, dou toch gewoon … 1969. 
 

Joa, loatve mor gewoon doun! Wie binnen gain Engelsen of Fransozen. Wie proaten Grunnegs, en zo 

is dat! 

k Las in d'kraande, dat Niemeyers tabaksfebriek dicht gaait. As je smoken is dat nait mooi. As je te-

gen smoken binnen wel. Mor as stravve smoker liekt mie t nait verkeerd. Ie kennen de sigaretten en 

zuks meer wel aal in pries verhogen, mor dat helpt gain sodemieter! t Is n versloaven, hè! Ik las dat 

ons regeren der aal joar 2,8 miljard beter van wordt. En nog ais 500 miljoun aan aksiens beurt. Wat 

ducht joe! En mor roupen, dat je der mit ophollen mouten. Beetje schienhaaileg? 

De fabrieken sloeten? Bin je nou hailendaal …? Nee, gain verlet om nog meer waarklozen noa dij 

mieterge Ko Rona. Mien idee? Verbaiden dat ze dij smerege versloavensstovven toudainen!  

Ja, mien denken is in de loop der joaren oareg biestèld. Roem viefteg joar leden, in 1969 was k nog  

oareg begaisterd. Dou kregen wie as oetgever van t Veendammer Nijsblad n nuigen om bie t hon-

derdviefteg joareg bestoan van Niemeyer aanwezeg te wezen. Prachteg om te zain dat dij wichter mit 

ain greep in de tebak persies 50 gram in t shagpuutje deden, n meroakel! n Prachteg bedrief mit hail 

veul persenail. Kon ja nait beter. k Mog zulf as aanwezege wat van heur handel oetzuiken. k Heb ko-

zen veur n sigaret van n meter. Eerlieks woar. Mor hou haard k ook zoegen kon, ik kreeg der gain 

rook deur. Achternoa, haar dat n reden wezen kind om te stoppen? Meschain wel, mor doar was k 

dou nait mit bezeg en anno 2020 huift dat veur mie – noa 75 joar – ook nait meer. 

 

Klaas van Zonneveld 

 

 

 

Sans souci? 
 

 Nije woorden binnen nait votdoalek begrippen. Boomridders, ketenmari 

 niers, gebiedsregisseur. Aal gekhaid, ja. Boomridders … zug je dat veur  

 joe? Geharnaste ridders dij mit n zwoard òfstörmen op n boom? En wat  

 doun ‘stadsmarketeers’? Denk ais even mit mie mit: ketenmariniers?  

 Mariniers dij keet schoppen in n asielzuikersopvang? Dat doun asielzui 

 kers sums zulf wel.  

 Onder t sausies doppen deur lees ik in kraant: ‘gebiedsregisseur’. Wat  

 mouten wie Grunnegers ons  

doarbie veurstellen? Binnen wie tenailspeulers op podium Pervincie Grunnen? Zol kinnen, vraauw 

Top van t Gasberoad en Schorren van GBB hebben n bult zörgen over dizze kontraainen. Ik heb do-

arom alvaast n stuk schreven over rebulie onder hooggeleerde ‘deskundegen’. Titel in t Hollands veur 

aanderstoalegen: Zonder professoren. Gaait boukenlezer n licht op? Mooi zo. Regioregie: aigenlieks 

CdK Paas mor wie hebben hier meer aan Johan Remkes, n kopsekop Grunneger van Zuudbrouk 

heer of dij Hayo Apotheker, n bliksems loze Lopster. Gemaintebeambten kriegen n beschaaiden figu-

rantenrol, zai preveln menisters ‘deskundeg’ noar de mond mit bedenksels as ‘meer handen aan het 

bed’ en ‘meer blauw op straat’ (? Is kleur van Hermandaddy nog wel blaauw…?) Nee lu, centerij doar 

gaait t om. Gain geritsel meer achter de kelissen! 
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Woorden, mor… begrippen? Ik dop nog wat sausies. Hai hai, deskundegen: gedragsspychologen, bo-

demscheursociologen, sausielogen. ‘Bouwvakkersbusjes rollen de straat binnen’ haren ze bedocht. t 

Gaait over scheuren en verzakkens. Buskes mit waarklu mouten Grunneger lougjes in, zo was t idee. 

Mor deur misverstaand werren ze bie Vaaierhoezen ien buurtschop Viefkwinten votstuurd. Hou dat 

kon? Deur de meulenskwezzie. Lu willen gain luchtwachttorens mit zwaaiende prepellers van zo’n twij-

honderd meter heugte. Woarom mozzen waarklu din vot? Dij kwammen mit cementmeulens! Mor lu ha-

ren zörgen over hoes en heerd en werren roeg in de kop, zai ruipen dou: ‘Hier gain meulens meer op t 

haim, votwezen!’ Zo komt boudel nait kloar. Zörgen doarover. Denk nou ais even mit, k heur ja niks. Joe 

kinnen joen aigen sausies toch wel doppen? Der gaait n bult mis in ons Grunnen! 

Tribunes stoan ien Drente en Vraislaand mit spot(!) op Grunnen. Kiekers zat, mor koartjes veuls te duur. 

Veurstellen is doarom vergees. Typecasting: wèl paast zo’n rol? Acteur mout vertraauwen oetstroalen 

en nait zomor wat roupen. Deur poletieke reurings mout grimeur mit zörg koppen ienpoeiern. En din de 

souffleur: as wie nait oetkieken ist zekerwoar n gloepjanus oet Den Hoag, vanzulf. Dij zit stiekem in t 

hokje en kaauwt zien aigen teksten veur. Dat zint Top en Schorren niks. Première wordt doarom nog 

eefkes oetsteld. Boudel mout aans. Denk ais even mit. Mor nait zo as mien bruier. Hai is n mitdenkende 

huusschilder en n toalenwonder. 

Hai zol veurege week mien kwint schildern. Votdoalek ruip e: 'Hest ook sausies in huus?' 

'Nee,' zee k, 'wel saus … mor gain zörgen, k goa votdoalek noar winkel, begun mor alvaast.' 

Dou k weerom was zee e: 'Dien hoes haar ja gain noam, k heb der even ain opvaarfd … taraaa: Sans 

souci.' 

'Oh, mor wat is t begrip dervan?' vruig k hom. 

'Joa, wat denkst,' zee e, 'zunder sausie!' 

Noa tenail is der aaltied 'bal noa'. Veur gezelleghaid zunder zörgen … t brengt meschain begrip aan. 

Meschain! Begrip is toch gain nij woord? 

  

Gerhard P.J.  Jansema 


