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De tien geboden.

Doar zaten we dìn. Mit ons vaaiern bie
Hemmo ‘Hoas’ achter t hoes op raand van
misbak. Woensdagmiddeg en vrìj. Hemmo
‘Hoas’, Kloas ‘Snöt’, en aan t ènne noast
mie ‘griffemeerde’ Piet. Lèste was elf joar,
ons aanvoerder omreden dat hai n kop groder en zitten bleven was en doarom veul
meer wis.
Mor nou wis Piet t ook even nait. Om vranterg van te worden, joe moggen ook ja niks.
‘Nait bie daip en sloot kommen, nait ien stroat voetbalen, nait smereg moaken, nait
vuurtje branden, nait achteroet t laand ien
en goa zo mor deur. En din mout je ook nog
n moal op tied thoes weden’.
Kloas ‘Snöt’ wis hom gain road ien zien nije,
veul te grode overaal. Maauwen omvòllen
en t kruus haalverwege knijen.
“Op grui”, zee ‘Snöt’, “din kin bruiertje hom
ook nog aan”. Snoof daip en hoalde maauw
onner neus laangs. Dij was haitied lek of
brobbelde dikke bèllen. Aalgedureg mit
aarm der onner deur tot dij glidderg was en
dìn kreeg hai aander maauw.
Hemmo ‘Hoas’ zat mit òfgriezen te kieken.
“Gavver, heftoe gain buuftouk?”.
Wie haren t netuurlek nait goud heurd.
‘Hoas’ haar n bovenlipke mit zoon glìnne
gleuf. Zien bienoam haar hai nait omreden
dat e haard runnen kon. Doarnoast was e
ook nog gezegend mit n poar grode oren
aan kop. “Hemven ze mie aan hoald”, zee e.
Ze moggen hom der groag mit nitjen.
As klaain jonkje haar zien Moeke t nog perbaaierd mit leukoplast. Moandenlaang laip e
mit blouderge oren en koale plekken aan
kop woar t hoar deroet trokken was. t Was
of oren noatied nog wieder van kop òfstonnen.
n Moal bie t eendeaaier zuiken waaide t orreg haard. Toun w’ien onnerwaal bie n
daam zaten, docht ain dat ‘Hoas’ wel ains
vòtvlaigen kon. Maaljoagerij. Mit n èndje
hoorntaauw om t lief wer e aan n daampoal

vastzet. Zien Pa dij om vief uur febriek oet
kwam, mos vot achteroet t laand ien. Wie
kregen dikke knuppen nait oet t slovve
taauw. Zien Pa ook nait. Dij mos eerst weer
noar hoes veur n schaarbe mès. En veurege
week was t weer malleur. Bie t voetbalen
vloog baal ien sloot. ‘Hoas’ op gat ien onnerwaal om mit hak baal noar kaant hoalen. Hai
schepde zien stevel vol mit wodder. Piet wis
road. Stevel oet en kniekous op stroat dreug
haauwen. Thoes haar Moeke hom verbilderd aankeken toun e op blode vouten ien
hoes kwam. Draaigend, “of e bie sloot zeten
haar”. “Nee, jonges haren bie n plas t wodder derover gobbeld”.
Toun Moeke mit n laange slovve kous ien
haand weerom ien keuken kwam, was e te
loat. Ze greep hom vot bie t oor en raip “ n
plas zeestoe, mit kreus derop zeker”. En hai
kon vot mit n gloepenst glìnne oor noar boven. “Eert toch uw Vader en Moeder”, haar
‘griffemeerde’ Piet roupen toun ‘Hoas’ t aanderdoags vertelde. ‘Hoas’ docht doar aans
over.
Piet zat vol mit biebelteksten en spreuken.
Zien Pa was olderling. Piet mog aal doag
noa t eten veur t stil weden n bladje van
scheurkalender òfhoalen dij ien keuken
hong. Dij mog e din veurlezen. Zien Pa pakte noatied biebel om t nog ains persies te
vertellen. t Slimste von elk dat Piet mit buzen vol van dij bladjes laip en aalgedureg
elk der wat over zeggen zol. Ook von e t
neudeg om mit teksten te streuen. t Gevolg
was gain tien veur psaalmverske opzeggen.
Hai was d’ainege ien klas dij gain tien haar,
tot verdrait van zien Pa. Piet gong zo ien
zien teksten en verzen op dat e aiglieks nije
psaalms mouk. Hai bakde van aal verskes
en spreuken wat aannander. Veurege week
raip e tegen òl Baarkemoa, “ als U niet wilt
wat Gij geschiedt doet zo ook ons niet”. Dij
haar aal n zetje achter t gerdien bie t glaas
stoan toun wie aan t voetbalen wazzen.
Baal maank zien goldjebloumen en tudeltoanen. Hai was t eerste bie baal. Stak hom lek
en raip,” as k joe ien poten krieg din krieg je
n pak op pìns”. “Hai krigwt wons toch naiwt
miwt sien howwelpoot” zee ‘Hoas’. Baarkemoa strampelde noamelk deur t leven mit n
stok omreden dat e n horrelvout haar. Ook
haar Piet lèst vraauw Diek touroupen “heb
uw naaste jongens lief”’ toun ze van plietsiebero weerom kwam. Wie konnen nog nait
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mit n baal op stroat kommen of vraauw Diek
broesde achter t hoes vot, op n draf noar
plietsie.
Piet vluikte der voak n moal stief achteraan.
Allìnt nait woar aandern of groten bie wazzen. Din was t wat dudelker volgens hom.
Piet docht dat we mor ains bie drekstoup
kieken mozzen. Dat was veur aal van ons t
zulfde, din gainain mog doar kommen.
Onnerwegens raip e inains “stoan blieven,
das zunde”.
”Nezzo as ien t Paradies allinneg toun laipen z’ien blode kont”.
“Povvedooiie, wat dikke pììwwen” zee
‘Hoas’. Drij bomen swoar van ‘klaps peren’
achter n hek bie n leutje hoeske.
“Deurlopen jonges”, zee ‘Snöt’, “Derk ‘Bult’
staait achter t glaas”. Piet wis t. Ien t Paradies haren ze abbels plukt en dit wazzen
peren. En Derk was aal straft deur ons Laimeneer mit n bult en hai kon der toch nait
bie. ‘Hoas’ mos mit mie bie Derk achterom,
vroagen of e òl pepier haar. Piet was t grootste en zol z’aan veurkaant t hoes deur hek
aanlangen.
“Vowwuk, vowwuk”, brulde ‘Hoas’ bie achter-deur. ‘Hoas’ docht dat t even duren kon,
want mit zoon bult was e net “n schiwpad”,
en dij wazzen ook haitied laang onnerwegens. Derk keek verbilderd en wat of wie
kwoajonges mozzen.
“Of e ook òl twanten haar”. Hai begreep
‘Hoas’ ien ainmoal. Dij bruukde veur kaggel.
“Of t veur kerk was”, wol e waiten. Derk zat
noamelk aal zundoag op aigen stee veuraan
tegenover domie. n Hörntje woar e mit bult
ien weeg net over t schot preekstoul zain
kon. Hai haar nog wel twij stoapeltjes liggen.
Kerkbladjes en Elisabethbodes, dij kon je
nait ien kaggel smieten. Wie kregen ze en
mozzen zeggen dat ze van Derk wazzen.
“Even wachten joe”, zee e inains. Rommelde wat ien t achterhoes en kwam mit vaaier
dikke peren aan. “Joe binnen zukke eerliekse jonges, asjeblieft. Ook veur dij aander
baaident”.
n Èndje wieder stonnen Piet en ‘Snöt’ achter
n heeg.
“Dij Derk komt mit zien bult ien Hemel” wis
Piet, toun ‘Hoas’ verteld haar hou t goan
was.
“Doar binve mitnander n week van aan
schiedewij”, docht ‘Hoas’. “Gij zult niet begeren Derk zien sabbege peren”.

“Wie kriegen last mit de toorns van ons Laimeneer”, zee Piet. En dat was wel t lèste
wat of we bruken konnen.
Wie hufden even gain peren. Piet wis road.
Vraauw Vriesemoa, woar we krekt laangskommen wazzen, lag aal joaren zaik op bèr
veur t glaas. Ze wuifde haitied vrundelk noar
ons mit zoon blaike haand. En Piet zien
moeke vòlde aal puten van winkels op en
dee ze ien keukenkaast. Hai zol vot puten
van gruinteboer hoalen. Vraauw Vriesemoa
kreeg troanen ien ogen van zoveul goudeghaid van zukke kerdoate laive jonges. Wie
kregen elk wat bodderbonen en konnen gerust n moal voaker laangskommen. Ook
zunder peren.
Piet docht noatied “dat onze Laimeneer vast
zain haar dat t goud was”. En dat was genog, we mozzen der mor nait mit n aander
over proaten. “Looft den Heer”, en t was,
docht e, beder as elk mor eerst ains noar
hoes gong.
Jan de Jong

Mien Hogelaand
Laankoet,
tegen n dampoal.
Wieds.
Gruin gras,
n laiwerke.
Wied vot,
n diek.
Golden groan,
t wirrelt.
Stille,
daipblaauwe lucht.
Gunder n boerenploats,
wied achteroet.
Gain vogel vlucht.
Roemte,
k hoal daip oam.
Gain dreum,
echt woar.
Doar.
Jan de Jong
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Service……

Joe kìnnen dat vast wel, dat gevuil asof haile wereld tegen joe soamenspant.
t Is vlak veur de feestdoagen en ik vuil n flinke kòl opkommen. Dat kin je nait gebruken.
Dìn vaalt telefoon oet en je kìnnen nait meer
bellen. Kìn ik nog op t net? Nee, ook nait
meer. Ik kiek op mien modem achter t koamergedien. Brandt nog ain lampke. Bellen
mit @Home. Ik heb n pakket bie @Home, ik
bel en internet, das goudkoper. Ze binnen
staark in pakketten tegenswoordeg. Ik wor
wat vranterg en kop wordt mie nog swoarder
as e aal is.Woar is t nummer, wat ik bellen
kin…. Aargens vin k toch nog n servicenummer, mit mien mobiel din mor. Wat n gelok
dij mobieltjes, k bin der blied mit. Bin hom
aal n poar keer kwiet west, moar hai komt
aal weer terug. Gainain wil hom hebben, hai
s aal olderwets. Noa tien minuten ien de
wacht (ze woarschouwen wel eerst mit
lokoal tarief en mobiel bellen, moar zeggen
nait houveul; k wis t ook nait. Doar kwam k
loater pas achter) kreeg k jong stemke der
veur.
“Wat is het probleem mevrouw, kan ik u ergens mee helpen?”
Ik vertelde t zo kört meuglek.
“O, mevrouw uw modem is stuk “
“Das knap”, docht ik nog, “vaalt nait tegen,
ze zugt niks, mor wait t zo.”
“U krijgt van ons een nieuwe, maar eerst
moet u de oude opsturen. U ontvangt van
ons een envelop met een verpakking waar
u de oude in kan doen.” Ik haar aigenlieks
docht, der komt n autootje veurrieden. Dij
hoalt d’olle op en bringt nije weer en moakt
t even kloar. Het hait toch nait veur niks
atHome, mien Engels is goud ur..
“Okay, ik wacht”, zee ik. Dit vaalt weer te-

gen. Kin de feestdoagen nait mailen en nait
mit mien dochter bellen dij ien t boetenlaand
zit. Dat haar k nou zo groag even doan.
Even opkikkertje .
Op zoaterdagmörn kwam d’envelop. Joa,
der zat n opgevollen deus ien. Gaauw modem van de muur, goud kieken noar dij stekkertjes, want dij mouten dammee weer in
nije. Hai mos wel hailemoal noar Roosendoal Weg der mit, noar postkantoor, snötbellen onder neus, proesten en housten, vot
mor. Woensdags niks, dunderdag mor ains
weer bellen. Weer mit @Home, kind aan
hoes bie @Home. 9 minuten wachttied,
schut aal op.
“Ja hoor, mevrouw, het wordt verstuurd,
komt zo snel mogelijk. Komt helemaal goed“
Asof ze n pries weggaf.
Wel haar ik aal veur twijde keer mien mobiel
opwoarderen mouten mit 20 euro, want der
kwamen mor piepkes van Vodafone: “Uw
beltegoed is laag , waardeert u tijdig op.” Je
doun toch wat, mìns wil contact, mor docht
wel bie miezulf, zoveul heb k toch nait beld,
aans dou k n haile moand mit 20 euro.
Mor weer n poar doagen geduld, das stoer
as je doar nait aal te veul van hebben.
Deensdag de aachtste jannewoarie kwam
mien nije modem, mit pakketpost. k Was
net boven, runnend noar beneden. Griste
hom bienoa oet haanden van postbode, ik
zeg bienoa! k Heb wat ofzucht de leste doagen, moar dit was opluchtens. Ding oet
pampier, stekkertjes der ien, twij uur wachten, nou dat kom k nog wel deur. Noa twij
uur grote stekker ien t contact. Vaaier lampkes gingen branden, drij van internet en telefoon bleven oet. Alles weer vannijs, stekkers der oet en der weer ien, je kìnnen dat
wel. Niks. ’t Gevuil weer te mouten bellen
kon ik nait kwiet worden. Kwaam mie nait
goud oet, mor ains kieken, houveul beltegoud ik nog haar. Mm 6, 80 euro, nait genog
docht ik, eerst mor weer bietanken. Din
moar weer t bekinde nummer. 7 minuten
wachttied, zooo? t Gaait aal radder. Man
aan telefoon:
“Ach mevrouw, hebt u het modem bij de
hand?”
”Nee, maar ik loop er heen”. Toun wol e ale
nummers waiten dij der op stonden en dat
waren der nog aal wat.
”Even geduld mevrouw, ik voer even de
nummers in.” Gesprek duurde zeker n

6

ketaaier. Zulfde waarkwieze dus twij uur
wachten. Op hoop van zegen, joa vief gingen der branden en aine was knipperlampke, dij wis nait goud wat e doun mos. Mor ik
kon weer internetten en mailen, bellen nog
nait. Dìn mor mailen mit @Home toch?
Hebben joe dat welains pebaaierd? Bin aalmoal standoard vroagen, drij heb k verstuurd, gain respons. t Mout aalmoal kört en
doar bin ik nait staark ien.
Weer twij piepkes van Vodafone, uw beltegoed enz. Dat kin toch nait? Heb van veumirreg nog 20 der bie doan. Ze hebben t
vergeten der bie te tellen, even tjekken.
He , 6,50 nog moar dat kin toch nait. Service nummer Vodafone, mor bellen.
“Wanneer hebt u opgewaardeerd mevrouw,
vanmorgen half tien? Eens even kijken, ja
hoor, is opgewaardeerd en afgeschreven
van uw rekening”.
Ik : “Weet u het zeker?”
”Ja hoor, met wie hebt u gebeld als ik vragen mag ? O met @Home? Ja dat is een
0900 nummer , die kosten meer dan 1 euro
per minuut”’ Ik verschoot hailemoal van
kleur, wer der gewoon koorzeg van. Meer as
60 euro verbeld in ain week! Ik keek noar
mien modem, hai was vergees, dat wel, mor
k haar t geld laiver aan n monteur geven. Ik
keek nog ains en zag t telefoonlampke nog
flikkern. Ik pak telefoon op, zo dood as n
pier. Wat denken ze wel, dat k nou weer bellen goa, van zien levensdoagen nait.
Ik schrief n braif op poten mit aal mien onkosten, allain de woarhaid. Kop derbie holden.
Lucht mie op en kost mie allain n poszegel
en wat pampier. Haar braif aal kloar liggen,
mor k docht: “k Wacht nog even, stel die
veur dat t vanmiddag toch kloar komt op een
meroakelse menaaier”.
Dat heb ik doan tot vaaier uur vanmiddag,
tien jannewoarie. Dou ik weerom was van
postbuzze, ging telefoon. ik schrok gainains,
zo bilder was k. Hai duddet weer.
Heb nog nooit zo radjes antwoord op n braif
had.
Giny Hartman

PRINCIPES
k Hòl der oet principe gain principes op noa,
dìn der is gain mìnsk dij t wat schelen kin,
dat k ze heb.
Ik heb der allìnt moar hinder van.
Gerrie Schaank

Dou
Waist doe nog
van d’oppers op t laand
woar wie wegkroepertje speulden?
t Waren hoeskes
en wie aten dij graauwaartjes
dij wie maank dreugende
strospieren vonnen.
Waist doe nog
van t kaf op deel,
as ze aan t dörsen wazzen?
Woar wie vanof baalken
ien sprongen, klaaier vol mit haile
klaine vlaiskes zaten, dij overaal ien kropen
en zo jeuken konnen.
Waist doe nog
van dij ruterstokken op t laand
dij wie stiekem mitnammen,
der mit over sloden sprongen?
Hou mien stok steken bleef en ik
langzoam deel zakte, jirre ien stevels,
dij loater te dreugen stonnen.
Waist doe nog
mien vrundje van vrouger?
Ach, vrundje van vrouger
wait nait meer, is nait meer.
Giny Hartman
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C.Q.nX. (spionnenverainen)
Doar waren pesies twaalf mìnsen dij wozzen
dat Scheemde t sentrum was van de gehaaime dainst. t Kwam ook net zo oet dat dij
twaalm aalmoal in t durp woonden.
Zezze tegen zezze wast. De Goien tegen
de Ruzzen.
Omdat der gainaine in de wereld wait hou
dat gaait mit zo`n vereniging, kin ik joe dat
nou wel vertellen.
Wie aren ain(1) vergoadergebaauw, woar
ale regels besloten werden. Onze aigen noam mog nait, dus kregen wie n aandere.
De Goien (omdat ze wat weerd waren) kregen geldnoamen en de Russen,nummers.
Terraain van operoatsie was oardeg groot:
Torenstroate van Esborg tot Toren,
Achterloantje, Kerkpad, bie Kerke links of
noar Kerkstroate, Hoavenstroate,
Daipswale, Middenstroate, Brogstroate, aan
d`olle daipskaante bie “Hotel Hoen” achter
“Panman” laangs weer noar Esborg.
Wie moggen nait noar Oosterd, Meulnhörn
en Eexte.
De Ruzzen mozzen zok verstoppen en de
Goien mozzen ze opzuiken en tikken.
Aine dij n tikke kreeg, ging in t Hok. t Hok
was n fietsenschuurtje, zunder deure, bie
Appeldorn achter thoes.
As der n spion in zat, dìn mog ain van zien
kameroaden hom der weer oettikken.
Mor as ale zezze derin zaten, werden ze
“doodschoten”.
Aan t ìnne van d`eerste dag wer besloten,
dat wie n vergoadering hebben mozzen om
wat meer regels te moaken. Sommege
spionnen konden de noamen nait ontholden.
Dij roipen gewoon lu heur aigen noam. En
ze bleven stoefbie t Hok zodat der gainaine
oettikt worden kon. Wie aren ook in de
goaten kregen dat aine of twije zok in heur
aigen hoes verbaargen deden.
Noa de vergoadern, dij tot dizze dag tou de
körtste was, aren ale spionnen heur gehaaime noam op t veurheufd schreven.
“Rieksdoalder” aar f 2.50 veur de kop,
“Gulden” was f1.00, “Kwattje”25c,
.”Dubbeltje”10c, “Stuver” 5c, “Cent” 1c.
De Ruzzen aren 100,20,13,11,7 en 1.

t Was zo spannend, wie wozzen van tied
niks of. Vaar Ruzzen zaten al in t Hok, en
wie wozzen woar dij aandere twije waren.
Vlak bie mekoar, achter hege bie Van der
Veen.
“Knieptaange formoatsie”, zee Rieksdoalder
en wie beslopen ze van twij kanten.
Toun heurde ik opains mien voader op vingers floiten.
“k Mout noar hoes tou”, zee ik tegen Stuver.
Etenstied.
“Ik ook”, zee e, “aans krieg k wat op penze.”
“n Dikke fiasco”, verkloarde Kwattje op de
volgende vergoadern.
Der wer ainstemmeg aannomen dat as je ze
nait ale zezze in t Hok haren aan t ìnne van
de dag, dìn mos je weer zuiken en mog je
nait wizzeln.(dat de Ruzzen doar mit akkoord gingen, was de eerste keer in de geschiedenis van de wereld)
Toun kwam de grote dag dat wie de Russen
wezen moggen.
Veurege dag aren wie ze aalmoal vongen
en “doodschoten”, en nou wast onze beurt
om weg te kroepen.
Om vief uur zaten twije van ons in t Hok.
Honderd zee: “Dij motten der weer oet, kinnen joe ook wat bedenken hou wie dat doun
zellen?”
Zeuven zee: “Dattien kin t haardste lopen,
dij mout zok zain loaten en dìn der vandeur.
As ze achter hom aanzitten, loaten wie dij
aandern deroet.”
“Nait slecht”, zee Honderd, “etter nog aine n
beter idee ?”
“Ik”, zee Twinteg. “Wie goan mit drij man
boven op “Panman” achter de schusstainen
liggen, dìn loaten wie ons zain. As ze dìn
mitnander achter ons aan willen, staait Dattien kloar op Middenstroate en let onze gevangenen deroet.”
“Fantasties”, zee Honderd, “dat doun we!”
Dattien ging om t houkje bie Cannegieter op
de grond liggen en Honderd, Twinteg en
Zeuven huilpen mekoar op t dak van
“Panman” en gingen achter de schusstainen
liggen.
t Duurde n zetje veurdat wie Rieksdoalder
mit zien mannen zagen.
“Roekoe, roekoe”, roip Zeuven.
“Wat bist doe”, zee Honderd, “haalf zeuven ?”
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Hai ging stoan en roip: “Wie zitten hier, kom
ons mor ophoalen!”
Dij kwammen deraan.
“Weg wezen”, zee Honderd, “vlak achter
mie blieven”. Hai loip noar t twijschurege
gedailte van de feestzoal tou en deur de
geute noar achtern, woar wie ons laangs de
regenpiepe noar beneden zakken loaten
konden. Wie waren der sikkom, dou Rieksdoalder boven ons in t zicht kwam.
Dij was aan kaante op dak klommen, loip
hailemoal omhoog en zag ons beneden in
de geute.
“k Heb joe”, ruip e, en ging mit n sjars noar
ons tou vanof eerste dak. Omdat e zo`n
gang aar, kon e nait optied stoppen en pebaaide om op t twaide dak n beetje omhoog
te lopen, moar stapte doar mit zien rechterbain deurhìn. Deur de pannen, deur t
asphalt, deur t goas. Zien haile bain zat der
deur. n Lewaai wik joe wat vertellen. Wie
schrokken ons n hartverlammen.
“Help mie eem”, zee e.
“Dìn geld t nait”, zee Honderd.
Wie trokken hom deroet en wollen net
laangs piepe noar beneden, toun wie n pistoolschot heurden.
“Wat is dat?” zee Twinteg.
“Dat is Jan Panman mit n revolver”, zee
Rieksdoalder.
Wie keken om ons tou en zagen allain moar
n poar olle kirrels bie “leugenpoale” van t
Postkantoor.
Aine van dij sloatjekaauwers zag ons, spijde
zien sloatje oet en bienoa zien vaals gebit
en doarom kon ik verstoan:
“Most es kieken wat veur n stelletje Kozakken doar bie Panman op dak zitten.”
Haalfweg piepe sprong ik noar de grond en
kwam op mien hakke deel.
k Bin kroepend in hoes kommen.
Mien voader zee: “Wat hest doe?”
“Stainbroeze”, zee ik.
Beroep van spion heb ik nooit weer oetvoerd…… Of wel ?

N.Boekou.

Scheemda- Brugstraat

Scheemda– Hotel Panman
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Onderdukers

Dou k nog zun beudel was van n joar of drij,
beurde der wat in mien levend, woar k nog n
haile bult vroagtaikens bie heb. t Is ja sikkom onmeugelk dat k t oet aigen ondervindens altmoal beleefd heb. t Zit aans zo
muurvaast in kop en k heb t aal zo voak
heurd, dat k t sikkom wel leuven mout.
As ainege zeun op boerenploatse van mien
ollu in Bunerveen, mus t tegen t ende van
d’oorlog west weden, dou k mit mien moeke
om n bosschop achterop fietse mit noar t
dorp mog. Zokswat overkwaam mie ja nait
aaldag. Stoefbie n hoeske zag k ien stoan
dij k kun. Hou was dat meugelk? Dit beston
ja nait. Dij ome heurde ja bie ons in schure
te weden. Sunt k wus dat k op wereld was,
muik ie soamen mit n aandre ome dail oet
van mien doagelks levend. k Snapde der
hailendaal niks van. Loater hebben ze t mie
in geuren en kleuren oet douken doan.
Dou op tien mai 1940 inains n aantal soldoaten oet de Pruus, bie wieze van spreken
bie ons op stoebe stonden, veraanderde t
bestoan van de bewoonders van t lutje
veendörp rompslomps, oftewel inains, om t
wat dudelker te zeggen. Wat loater mien
voader en moeke worden zollen, stonden op
dat ogenblik veur traauwen. Doatem was
vaastlegd, mor kop stond heur der nait noar,
den n bruier van de bruud lag as soldoat bie
de Moerdiek. Berichten beloofden nait veul
gouds. Van hom haren ze aans nog niks
heurd. Zien olders en aandre femilie wazzen
veur de bruloft overkommen, al zol der van
n bruloftsfeest wel nait veul kommen.
Stillekes is t poar op fietse noar t Gemaintehoes in Börger raaisd. As getraauwd koppel
kwammen ze weerom. In schure stond alles
veur bruloft kloar, mor stemmen was der
recht nait.
Elks zat mit zien gedenk aanswoar. Oorlog
moch din veurbie weden, mor wat kwaamp
der achter vot? Je heurden zoveul vrömde
dingen. n Bult jonge knoapen haren heur
levend woagd en hou was t heur vergoan,
leefden ze nog en woar huilden ze tou? t

Eten smuik t volk nait. Inains göng deure
open en stond er n jongmìns, dij t nait slim
braid haar. Hai keek roepsk om zuk tou. t
Was de verloren dochte zeune, bruier en
zwoager. Wat zag e der oet. Haar goud aan
oet ol deuze, dij e onderweegs woarschienlek aargens opdoan haar. Hai luit hom op
eerste beste stoule dele valen, legde kop op
toafel en hoelde as n klain kiend.
Der kwaamp noa n haile zet oet, dat e oetreten was, dou ze hom mit n koppel overbleven moaten ien t kriegsgevangenschap
voaren wollen. Instee dat e blied was, dat e t
levend ofscheurd haar, kon e der nait overoet, dat zoveul van zien vrönden t loodje
legd haren, terwiel ze verdikkeme gain tegenstaand levern konden. Hinnerk vluikde
en bandiesde op dij verrötte rötmoffen, dij t
aal ommaans haren. Hij wol, hai zol…!! Dij
oavend is wel wat aans lopen, din elks zok
docht haar. Bliedschop over dij levend weerom kwaamp, mor verbiestern over wat e zo
aal mitmoakt haar.
t ‘Feest’ is as n naachtkeers oetgoan.
Geschiedenis leert dat e doarzoot zien kammeroaden d’ aine noa d’aander omvalen
zag, terwiel der oet heur geweren allenneg
mor n bult rook en keboal kwaamp. De
‘viefde kolonne’ haar hierzoot ommeroak
hoes holden. Gain schaarpe petroon was
der meer te vienden. Treur kwaamp in de
mainste femilies veur. t Volk verkeerde in
grode onzekerhaid en kon zoch van toukomst nog gain veurstellens moaken.
De röttevaanger van Berlien kön ongestraft
wiedergoan mit zien mizzelke veurnimmens.
Noa n zet mozzen de kriegsgevangenen
alsnog weer vot. In tegensproak mit de vaalse beloftes van de Grootmoudege Führer
van Duutslaand. De firmoa list en bedrog
draaide op volle toeren. Touzeggens wazzen minder weerd as de braifkes woarop t
aalmoal schreven ston. t Volk was richtensgevuil kwiet, wos nait wat heur nog te waachten ston.
Jeuden wazzen hier zowat altmoal oet zicht
verdwenen. Woar ze touheulen, was en
bleef veuralsnog n open vroage. Noa de
‘braand’ kwam t volk derachter wat ze ok mit
onze laandgenoten doan haren. Onderstoand vertoald verske van Henk Fedder, dij e
in 1943 schreef, geft, ducht mie, n oardeg
tiedsbeeld.
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Jeuds kiend.
Zie wacht hom elke oavend aan de traain
t wicht mit de nait oaries swaarde hoaren.
Mit ogen, dij verstrakken in t stoaren,
of voader gaauw tunnel deur wezen zel.
Verof waarkers schoeveln langes
binnendeur
en schaiten van trabbe in t doagelks
jachten,
t donkere kind kin allain mor stoan en wacht
stoef bie t hokje van de kondukteur.
Din zwaait n kerelsaarm n verre groet
op t lutke snoede bluit rompslomps
herkennen,
zie mout op slag haard noar heur pabbe
rennen,
hai bokt zok daip en smokt heur smale toet.
Nou goan ze soamen deur loade dag,
Man bogen en van zörgen kweld,
t Roatelstemmetje wol wel geern waiten,
woarom zie nait noar t zwembad mag.
O Heer, k heb vandoag mor ain bee:
Elke jeudse femilie wordt sikkom oet
nkaander reten,
loat Gestoapo dizze twij vergeten,
loat dij in Jezus’ noam doch mit vree!
Mit oomke Hinnerk is t aigenlieks nooit meer
goud kommen. Noa n poar joar is e ofkeurd
veur t waark en oetendelk ien n inveliedenkare te laande kommen. Is nooit over t verlais van zien kornuten hìn kommen. Aal mit
aal het t joaren duurd, veurdat e erkend wer
as oorlogsinveliede. Tot dat mement mos e
zok mor redden.
Het n zet woond in n plaggenhut aan raand
van t Haantje. Ook jonglu boven de achttien
werden oproupen om ien ‘Moffrikoa’ waarken te goan. Doar was deur de onofzainboare stroom aan jongkeerls dij veur ‘onkel
Adolf’ t soldoatenpak aantrekken mozzen,
behuifte an aandre haandevegers. Ien ons
laand luipen der zat rond, dij doch aans niks
te doun haren as ondeude, von mit noame
ploatsvervaanger van Hitler: ’Herr

Zesennvörrel’! Jan Kort wer ok aanwezen
om doar te goan waarken. Zien moeke was
zo oetstuur, dat zien bruier Geert aanbo mit
hom mit te goan. Baaidend kwammen bie n
boer in Hagewede (Sauerland) te laande.
Noa n zet bie nait zo roare boeren waarkt te
hebben, mogten ze veur n körde vekaanzie
noar hoes. Van heur boazen kregen ze de
dringende road heur gezicht doar nait meer
zain te loaten.
Vlaigtugen luiten heur loaden bommen aalsmor voaker in buurde op de ‘Talsperren’ valen. Zo’n verdwoalde basterd luig der nait
om.Goie road was duur. Noa n bult overwegens wer besloten of te nokken en hier veur
dij griepgroage haanden weg te kroepen.
Mor woar? Op n duustere oavend zöchde
de oldste bruier van t stel mien voader op
mit n vroage. Zolden zien baaide bruiers nait
bie hom in lösstoande schure onderduken
kinnen? Noa ampel overleg mit moeke de
vraauw wer doartou besloten. Veurdat de
jonges kommen konden, mos der wel t ain
en aander regeld worden. In t heuvak wer n
koamer oetsneden en doar bovenop n stoapel stropakken vlaaid.
Zo ontston der n soortement doolhof, woardeur ze ien t hol kommen konden. In t hol
kwammen n poar metrazzen, n toavel en
wat stoulen. Ook n poar fietsen op bokken,
dij noast de ‘kniepkatten’ veur t locht zörgen
mozzen. Loater het n wiendmeulen op dak
dij toak overnomen tot n störm dij meulen
van t dak lazerde.
Vanof de beune van koustaal konden de
bewoonders mit n taauw, dij aan de hoanebaalken höng, mit n swaai boven op stropakken en zo in heur onderduukedres kommen.Veur de vaaileghaid muik mien voader
en oomke Haarm n vluchtweg vanoet de
koustaal. Tegenover de vouergaang was n
deure noar t heu. Hierien haren ze n poar
mud hoaver stört. Achterien onder t hoaver
was n schuun kroepgat noar t hol.
Bie onroad konden onderdukers hierdeur
vluchten. Gelukkeg is dat nooit neudeg
west. n Staang ien t heu om de tempretuur
ien t vak te meten, dainde om baaide
knoapen bie gevoar te woarschaauwen.
Ook braifkes kon voader der aan vaaste
knuppen, kon e stillekes nijs deurgeven.
t Slöt van schuurdeure haar ol heer omdraaid. Ain onwelkome gaast draaide deure
din op in ploats van van slöt. n Poar
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vertraauwde lu wuzzen, dat ze touglieks mit
sleudel draaien ook aan n schier onzichtboar knoopske trekken mozzen, omreden zo
de grundel optild wer.
Dou boerderij verkocht wer ien ’64 zat slöt
nog krek zo. Dou ik op batterij kwaam, haar
mien moeke groates oppas. k Mout hail wat
uurkes bie lu ien t hol deurbrocht hebben.
k Was der letterlek kiend aan hoes. Zellen
noast n bult dieverdoatsie ok wel wat mit
mie te stellen had hebben.
Jongs zaten nait de haile dag ien heur onderkommen. Wazzen overdag drok mit de
knienen dij ze in de grubbe verzörgden en
vetmestten. Gain mìns kon heur zain. Roamen wazzen verduusterd en aal deuren
zaten op slöt. Der was aaltied wel wat te
doun.
Ik nuimde dij knoapen en ook aandre maanlu ,mien neefkes bevubbeld, dij smangs bie
ons over vlouer kwammen, aaid ome. Kon
zo ja nooit aine verroaden. Gevoar lag ok
hier aalweg op loer. Ainmoal hebben laandwaachters zölfs over stropakken struund,
mor gelokkeg gain ‘duker’ vonden.
Noa de oorlog het mien voa de laaider der
nog n moal op aanstoald. Veul proats haar
dij oetslover dou nait.
Soavends zaten de jongs bie mien olden ien
koamer, as t teminzent vaaileg was, te koartspeulen. Bie gevoar kropen ze bie de kaggelploate langes onder vlouer. Ze wazzen
doar hail smieteg ien. Nait zo maal, dat k
opkeek, dou ik dij ome zomor bie t pad
stoan zag. Mien wereld veraanderde van
d’aine dag op d’aander. n Poar weke loater
kwaamp de haile femilie van onderdukers
bie ons op veziede. Haren n groot pak bie
heur. Der kwaamp n groot petret achter n
roamke oet. t Bleek n ‘oorkonde’ te weden.
As k mie goud herinner, stond der schuun
onder n poar doefkes, dij links en rechts op t
punt stonden oet te vlaigen, in sierleke letters schreven:
Door Uw gebaar van gastvrij in Uw huis.
Staan wij uit donk’re strijd herrezen,
dankbaar daar ontworsteld aan een
wreed gespuis !
Van : Jan en Geert Kort
Roel Sanders
Knoal, 19 jannewoarie 2008

MIEN FRYSKE GOD
Op pad van haaileg grond
kruust hai mien weg
mien fryske blonde God
n glimlach om zien mond.
Hai laaidt pad in t hòltgerief
zien gruine overall
stoatsbosbeheer
spant om zien jonge lief.
Mien òlder heufd verdeufd
in t aanschien van zien schoonhaid
brandt vuur om hom volop
te laank nait meer in leufd.
Mien jonge joaren het hai nou
in kruuslings wegen kiek ik om
ik vuil bie hom geliekenis
zal t nog..... mor hou?
Mien zinnen blust en toch
vlamt vuur in rust weer op
en vroag mie òf, wanneer
longert de honger noar genog?
Anne Hoogebrug
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DREUMERIJ
Katten
Och, dij baaide katten,
twij grode schatten.
Och, dij laive poeskes,
mien grootste snoeskes.
mor as je aan t waark mouten,
zitten zai zo laank te vrouten,
totdat je loi op baank zitten
en zai op schoot ligt te pitten.

Snij ien toen
Op snij ien toen ligt brood
veur vogeltjes ien nood.
Ze bìnnen der overhìn vlogen
en ik vuil mie sip bedrogen.
Zulfs zeekobben hemmen niks pikt.
Bennen zai of ik non getikt?

Carry Grit

pans….. Hè, gelukkeg ook nog ien t Engels.
Dat mout lukken willen. Lezen is gain probleem, mor doar heb ie t ook net mit had.
Krieg dingerais nait aan proat. Moudveren
zakken mie of en gedachten goan mit mie
op loop, weerom noar Engelse les op
schoul. k Zat ien daarde klas van HBS en
ons leroar Engels was n hail schiere kerel
mit ain gebrek, hai kon gain orde holden. t
Was n veujoarsnommirreg en zun scheen
waarm ien klas. Wie waren apmoal n beetje
meleg. Ain van jongens haar n poar klapperkes ien buus – as je dij op grond smeten,
knalde dat mooi.
Nou haar hai n poar van dij klapperkes tussen zien lesbouk doan en vanzulf, bouk wer
deurgeven – klas ien t ronde. Leroar ston
veur klas oet te leggen en sums wat op te
schrieven op t bord. Bie ieder bod dat hai
rug noar ons tou haar, wer t bouk wieder
geven. Gainain van ons was driest genog
om n klap op dat bouk te geven. Totdat
bouk veur daarde keer weer bie mie op
baank te laande kwam. Ik was al vergreld
worden op dij jongens dij t bedocht hadden,
mor moud nait hadden om t plan oet te voeren. k Bedochde mie nait en gaf n beste
hengst op omslag van t bouk. Klas was ien
ain keer bie de les en leroar veur klas trok
wit weg. Te klas oet stuurd vanzulf mit bosschop mie te melden bie directeur. Doar kon
k nait mit zitten, k was nog vergreld ien
hoed. Directeur het mie aanheurd mit n
eerns gezicht en mit glimlichjes ien zien
ogen. Staait mie nait bie of k straf kregen
heb – t begrode mie dou en nou nog van dij
leroar, dij toch zo n schiere kerel was.
Weer ain bie deur – mien neefke komt ien
hoes – zigt t nije apperoat stoan en heurt
mie aan dat t mie kult om hom aan gaang te
kriegen. Hai kikt es, friemelt wat en trekt n
klepke open, en ja doar zit n koabeltje achter dat k nait vienden kon.
Binnen twij menuten was alles kloar.

Spiet
Dunderdagmörgen, zun schient en net as k
kraant pakken wil, gaait bel. Post bie deur,
mit t nije apperoat dat k mie besteld haar.
Mooi! Eerder as dat k verwacht haar. Rustig
t pak open moaken en dìn ais kieken of ik
boudel ien waarken kriegen kìn. Mout nait
zo stoer wezen, is ja n gebruuksaanwiezen
bie. Mor dat is apmoal Chinees of Ja-

Carry Grit
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BRUGGEN, RIET EN ANER SMURVERIJ-

Geert het e fiets uut e schuur pakt. Hij wil
even wat frizze lucht en wat bewegen veur
zien bienen, die hebben trubbels met e
deurstroming. Achterdeur mor op slöt, vrouw
is der niet, loat ien e Stad heuren hoeveul
hinder ze het van d’allergie, ze proest nog
ies de klokken uut e Martinitoren. As n jongkerel slagt Geert zien rechterbien over t zoadel en ridt zo vot. Temennent, dat denkt e.
Mor t zoadel zit wat hoger as aans, hij komt
der wat scheef op te zitten en t veurrad stijt
ok wat verkeerd. De fiets is n onwilleg peerd
worden, Geert moet zuk nuver verweren om
niet met e fiets en al deel te kommen maank
e hortensia’s van zien vrouw. Net as e
denkt, k heb t red, gijt e doch nog onderuut
en vaalt met e kont op e raand van e tegels
en de tuun. Nije knoppen van de hortensia’s
vliegen hum om de oren, zien linkerbien kifket met e trapper, dut gloepens zeer. Met
nogal wat kripsie lukt t hum ien e bienen te
kommen, goed dat zien vrouw der niet is,
aans dee ze t ien e boksem van t lagen. Gelukkeg, noabers hebben ok niet veul zien
kund, zol n mooi filmke west wezen veur
Yoetoeb of hoe dat gedoe op e kompjoeter
ok hieten mag. Nou, de schoa valt nog met,
zien jas is wat smereg worden, moet mor
even dreugen. Pien ien zien linkerbien trekt
al wat bij, hij gijt mor niet kieken wat deronder zien spiekerboksem aan e hand is, t zal
wel weer overbetern.
As Geert n haalf uurke loater over de brug
komt, denkt e weerom aan t veureg joar,
toen moakte hij n beste smak op e
fietstrook, zat der n gat ien t rooster. Mooi
dat der toen wel n fikse stee met bloed op
zien rechterknij zat, mor aan zien spiekerboksem was niks te zien, staark spul. Hoe
zol dat eigelks wezen met e plannen veur de
brug? Votdoadelk is t theoaterstuk van
SWET kloar, mor kunnen ze nog gien ofscheid nemen van d’olle brug, om reden der
nog gien nije veurmekoar is. Wat hebben ze
doan met die mooie tekeningen van Jan
Oostenbrug, met de “belvédère van Noordhorn”, zo as e dat nuumd het? Ien gemiente
en pervinzie gooien ze wel voaker de verkeerde plannen ien e aaskebak en dan goan
ze juust wat moaken, woarvan mensen loa-

ter zeggen, was dát mor ien e prullenmand
aanland…. Geert fietst even noar de nieuwe huzen ien e oostraand. t Liekt woarachteg wel of de huzen letterlek uut e grond
stampt worden, t is mor n smerege toestand. t Eerste wat nije bewoners zuk kopen
moeten is n poar nije stevels. En dan stoekt
t ok nog ien dizze durehuzenbizzeness, geven ze d’Amerikoanen de schuld. Nou, die
Bush mag dan messchien niet de meest loze prezident uut e historie wezen, je kunnen
hum niet alles ien e schoenen schuven, of
ien e stevels. Zollen der hier nou ok bedriefswonings kommen, doar bennen ze ja
ien spesializeerd, ien e gemiente Zuudhörn.
Of komt Boerema niet stoefbij zien bezinepomp te wonen? k Zol t mor wel doen, bezine wordt ja nog duurder as gold en diamant,
nog even en de bezinestandoard komt ien e
stee van dat glitterspul. Rietdal, Rietlanden,
aaltied wat en elkenien het geliek en je bennen duzenden euro’s verder as dudelk wordt
dat de ien net n ietsiepietsie meer geliek het
as de aner. Woarom was hij eigelks gien
avvekoat worden? Die lu verdienen geld as
wotter, doarom is t ien e nijbouw ok zo
nat….
Ien tied is Geert t hoofddörp ienreden en
stopt veur de grootgrutter, woar de auto’s
rondjes rieden en direkteur Aksma ien kolbert en met n tevreden laag zien klandizie
begroet. Das nog ies n ondernemer, denkt
Geert, die het zien spultje goed veurmekoar,
nou weer met die smurvenaksie, Klaas
Kontje zal ok wel aan t verzoameln wezen.
Op dat ogenblik krigt e de menshoge smurf
ien e goaten die bij de iengang rondsjokt
met n dubbelbord: “Smurf uw ….” De rest
kan e even niet goed zien, de gewichtege
smurf moakt n dansje en sloakt onverstoanboare smurfkreten. As Geert t blauw witte
pronkstuk passeert, heurt e klip en kloar:
“Aha, jonje Moatjes, denkst even om e
smurven hè? Ik zeg t mor even, eertieds bij t
voetballen was t ok al zo vergeetachteg en
doe nou dien mond mor weer dicht, aans
vliegt der zo nog n smurf ien….” En t beweegboare rekloame-objekt gijt deur met
aandachttrekkerij. Geert stommelt de winkel
ien. Vieftien euro veur ién smurf… Nou ja,
as e dizze reis n wat dikker stuk kees nemt
dan zit e al hoast op dat bedrag. En zo’n
smurf, doar vin je ja aaltied wel n liefhebber
Bé
veur?
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Bitterbalen.
t Was feest op schoul. Der was ain joareg.
Franske was zes joar worren. Hai haar der
al nachten nait van sloapen. En vandoag
was t din zowied. Dou hai vanmörgen tou
bère oet stapte,was t nog duuster. Pa en
moeke sluipen nog. Hai mos nog wel n uur
op zien pakje wachten. Mor dat was t wachten wel weerd. Hai kreeg n haile mooie plietsieauto. Dij luip op batterijen. Lampen konden aan. Deuren konden open. Swaailichten
op t dak flikkerden ook. As je op n knopke
drokten, kwam der ook nog n bult lewaai
oet. Hören en zain vergong joe.
Franske stoof mit zien aanwinst deur haile
keuken hin. Hai haar sikkom gain tied om
zien stoetje op te eten.
“Nou most wel opschaiten,”zee moeke.
“Aans komst te loat op schoul.”
O,ja, noar schoul…..
“Ik mot ook traktaiern,”zee Franske.
“Joa,” zee moeke, ”Doar haar ik al op rekend. Ik heb gusteroavend viefteg bitterbalen in eulie had. Dij kist mitnemen, want dij
smoaken kold ook wel. k Heb in elke baal n
stokje stoken mit n vlaggetje der aan. Din
kriegen je gain vette vingers as je aine aanpakken.”
Op schoul wer der oetgebraaid aandacht
aan Franske schonken. Hai kreeg n mutske
op kop mit n grote ZES der op. Hai mos op
juffraauw heur stoul stoan. Ale kinder zongen van: ”Lang zal hij leven in de gloria.”
Dou mog hai mit Johan en Kees klazzen
rond. Bie groep vaaier ging t veur de eerste
keer goud mis. Hai huil schoal mit bitterbalen schaif, haile brut lag op grond. Mit heur
drijent lagen ze op knijen om boudel weer
bie mekoar te kriegen. Of zai ze apmoal
weer vonden hadden, wozzen ze nait pesies. Zai wazzen tel al laank kwiet.
In gaang brak hai bainen sikkom over n jaas
dij op grond lag. Hatsekidee, doar ging t haile spultje veur twijde keer. Dou noar groep
zeuven. Meester haar zok der al n lekkere
baal oetzöcht. Net dou hai om in mond stoppen wol zee Kees:
“Dij motten joe nait opeten meester, want
der zit n hoar aan.”

“Hou kin dat din wel?” zee meester.
“Nou meester,” zee Kees, ”Franske is n
moal of wat mit haile boudel over de kop
vlogen. Ale balen lagen op grond.”
Inainent haar meester gain zin meer in bitterbalen. Hai was op dieet, zee hai. Hai mog
gain vet eten hebben. Drij jongens keken
mekoar veulbedudend aan. Ginnegappend
gingen ze klas weer oet. Omdat meester
gainent pakt haar, haren zai nou nog net
zes balen over. In gaang hebben ze boudel
eerlieks verdaild en hebben ze der lekker
van smikkeld.
Fré Zandinga

Snötoap
Hai is ja krekt zestien
kammeroaden in keur
veul geld aaid in buus
kobbel wichters in ale kleur.
Hai is DE kerel op schoul
aal oetpebaaiern
wat kin mit hom heergoan
gappen zulf oetfigelaaiern.
Hai, zeun van zien ollu
gaait bie nacht knip loaden
hai wait, t is nait goud
heurt hai zien moeke kloagen?
Hai, roege bink van klas
stroat, stoefbie dij vrumde man
tien gram, zien leven, snoeven
zestien? wat is zien plan?
Hai, stoere van klas, is maal der bie
plietsie haar hom in goaten
tien gram, leven is vot
zestien joar, nait oet proaten.
Hai is krekt zestien
kammeroaden binnen nait meer
stoef bie hom, koamer is klaain
hai gaait bie hom zulf in leer.
Hai is krekt zestien.
Anna de Vries- Maarhuis
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Stroombraifke
Twij wolven
Op n oavend haar n olle Cherokee t mit zien
klainzeun over de stried dij binnen in elk
mìns aan de gaang is
Hai zee : ”Mien zeun, dij stried wordt oetvochten deur twij wolven dij wie aalmoal binnen in ons hebben”. D’aine is slecht, kwoadhaid, òfgunst, verdrait, spiet, grienderghaid,
wiezeghaid, medelieden mit joezulf, schuld,
vrevel, minderwoardeghaidsgevuil, oneerlekhaid, hoge dunk van joezulf, aigenikkeghaid.
D’aander is goud, bliedschop, vrede, laifde,
hoop, kaalmte, beschaaidenhaid, vrundelkhaid, vrijgeveghaid, begrip, eerlekhaid, medelieden en vertraauwen”.
De klainzeun docht der evenpies over noa
en vruig toun aan zien opa:
“Wèlke wolf gaait winnen?”
“Dijstoe vouerst”, zee d’ol man.
Dit verhoaltje kreeg ik toustuurd as stroombraifke in t Engels. Nou wor ik zowat doodgooid mit van alles en nog wat. t Aine nog
mooier as t aander. Soms om lolleg te wezen, soms om de wereld te verbetern.
Mainsttied donder ik t votdoalek in de
“prullebak”. t Kon es n besmettelke zaikte
hebben
Mor dit verhoaltje dee mie toch wat.
k Zag ze even veur mie, d’ol man mit zien
klainzeun. Twij Indioanen, veren nog op de
kop, as op de ploatjes oet de bouken van
Karl May, dij k mie nog zo veur de geest holden kin.

Ze zitten doar veur de wigwam mit oetzicht
op de prairie, stoef bie t kampvuur.
Ploatje dat allent nog bestaait in dij bouken
en in mien verbeeldens. Ploats moakt veur
autowegen, spoorwegen, wolkenkrabbers,
boortorens en wat nait aal.
Op de prairie gain Indioane of bizon meer te
bekennen, van dij gevolgen dat ze nou beschaarmd worden in reservoaten. Doar
doun ze gain kwoad , lopen nait meer in de
weg en kinnen stoareg aan wìnnen aan onze “kultuur”.
t Wazzen ook ja haalve wilden.
Wie hebben ze red van n goddeloos leven.
En dat wonen in dij kolle tìnten was toch ook
mor niks. Kin nooit gezond wezen, zie gingen al dood aan n simpel griepje!
En wèl wil nou elke dag bizon eten ? Doar
wor je toch ook flaauw van.
Nee, zie hebben wel even tegensputterd,
mor soms mout je mìnsen tegen zukzulf
beschaarmen. Zie hebben der nou n bult
perfiet van.
Tegenwoordeg maggen ze ook wel weer oet
t reservoat. Der binnen zulfs al gounent dij
in Irak heur brood verdainen.
Kiek mor noar t verhoaltje van dij olle man
hierboven. Wees nou eerlek, zukswat kin je
toch nait oetbedenken in n wigwam !
Zo kin zo’n stroombraifke joe toch nog n fijn
gevuil geven; de wolf dij wie vouerd hebben
was goddank goud.

Henk de Weerd
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Lof

Noa t wegvalen van leste van generoatsie
boven onzent wordt n aantal femiliebouken
herverdaild. Mooi winterkerwaai om dat aan
t èn van mirreg oet te zuiken. Swoare tas
sleep k mit noar baank. n Steveg boukwaark
komt mie ien handen: ”De Bijbelse Geschiedenissen, in vertelling door W.G.v.d.Hulst en
in tekening door Isings.” Op roakeldais sloag k hom open en lees over Jonas dij op n
rotsachtege heuvel te wachten zit tot t vrezelke gebeuren zel, over Amos de simpele
schoapherder en viegekweker oet Thekoa
aan raand van woestijn, over jonge koning
Hizkia en schaar van zunnewiezer dij achterwaarts ging, over stille lutje vent Jeremia
oet dörpke Anakot tussen baargen ien, over
Daniël en zien kameroaden Sadrach,
Mesach en Abed-Nego, over Nebucadnezar
dij ien ainen krankzinneg wordt en mit daaier oet t veld et, over Belsazar en haand dij
Mené, mené, tekèl, Ufarsin op muur schrift,
over Esther en….. Ik wis nait meer dat
Ahasveros dij snaachts altied meziek heuren wol, nou vragt om veurlezen te worden
en veurlezer pakt boukrol woar Mordechaï
op staait, over de 47000 dij noa 70 joar ballingschap van Babel noar Kanaän trekken,
aal mor noar t westen woar zun soavends
onder gaait. Dij vertraauwde verhoalen. Vibroatsie van herkennen.
Twijde bouk is zo meugelk nog dikker. Ollers heur biebel mit traauwtekst Exodus 33:
14,15. Hij dan zeide: Zoude Mijn aangezicht
moeten medegaan om u gerust te stellen?
Toen zeide hij tot Hem: Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier
niet optrekken.
Even wieder vien k n onbekende foto van
opoe Sietje woar k noar nuimd bin. k Heb t
hoar aal n poar doagen opstoken net as zai.
Ik liek op heur.
Etenstied is aal laang verstreken. k Moak n
makkelk hapske kloar. Witlofsloa. Aai koken,
abbel en augurk snieden, rezienen waiken
ien kop thee, mandarijnen zuiken. Ik huzzel
alles deur n kanner en neem t mit ien
koamer. t Smoakt goud, mor toch aans as

aans. Hou dat komt, zai k as k bord noar
keuken breng. Witlofstroekje ligt nog op
aanrecht.
t Is dudelk. Poar uur heb k ien totoal aandere belevenswereld west.
Groningen, 21 januari 2008.
Siet Bootsman.

ANNEKEDOTES

TRIMMEN
Mien bruier mog aaltied geern haardlopen.
Tuzzendeur dee hai din welains wat oefeningen.
Zo was hai zuk ook ains keer aan t opdrokken aan kaant van weg.
Dou hai al n zetje bezig was mit de neuze
op en dele van de grond te drokken, stopte
der n kerel in n auto, draaide zien roampke
open en zee:
“Zai is der al onder vot heur!”
NEUZEN
k Haar n moal pech mit auto en dou mos k
de geraazje bellen.
Der kwam n monteur bie dij ik nait kende,
mor hai haar mie doar toch n gokkerd van n
neuze!
Kerel, wat n joekel van n neuze haar dij
man!
Hai trok moterkap open en zee:”k Zal es
even neuzen.”
Ik keek hom aan en zee: “Joe vinnen t wel!”
INPARKEREN
Wie luipen n moal in Stad noa n oavendje
stappen op weg noar auto.
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Dou zagen wie n man dij bezig was mit inparkeren en doarbie even mit aachterkaant n
veurkaant ruik.
Bruier luip der mit autosleuteltjes in haand
op òf.
"Dat gong even nait goud hè, meneer?"
"Ja, sorry hoor, maar ik denk niet dat er veel
aan de hand is. Ik heb hem maar licht geVerkeren
raakt".
"Nou dat wait ik nog moar zo net nait", zee
bruier, "loaten wie moar es even kieken".
Zai kieken, en dou zee bruier: "Nou meneer, Pikkeduuster soavends, vroug al nacht.
ie hebben gelok had dat t mien auto nait is". Gain licht, das n aarm verdrait.
Ons Trientje staait veur t hoes en wacht
op Kloas, dij komt mor nait.
Gerrie Schaank
De vrijerij is nog wat fris,
thoes nog nait over proat
en omreden t nou zo duuster is,
wacht zai hom op bie stroat.

Mosterdplaister

Wacht ains, is dat nait zien stap?
Joa, hai is nou vlak tegen heur.
Zai vlogt op hom of, hail rap
Geft zai hom der aine veur.
Jong is eerst wat verbaauwereerd,
geft heur dìn aine weerom.
Zai krigt vot meer van hom.
Hai vindt aine nait de muite weerd.

Joapie en Trientje waren baaident wat zaik,
De maaid mos dus gaauw noar d’aptaik.

“Mor Kloas wat stekt dij board van die
En woar bleefst doch wel zo laank?
Bist hail aans as aans, ducht mie
En rokst doe ook noar draank?”

Dij zeden: “Mos tegen dien lu mor zeggen,
Ze mouten kinder n mosterdplaister op liefke
“Wacht wicht”, zegt Kloas, “ik moak even
leggen.”
licht,
Doe vragst ook zoveul touglieks.
De kinder wer zoas zegd
Bist vast op biesterboane, wicht.
zo’n plaaister op t liefke legd.
Ik bìn traauwd en ik hait Rieks…”
Opains begon dij klaaine te brullen of e ofÒfkomst onbekend
veld wer.
“Wat ist mien kind, zo’n piene,
Kom, t duurt mor n menuut of tiene.”
“Nee!” raip t jong, “dut hailendal nait zeer.”
“Nou dìn, mien kind, reer dìn nait meer.”
Mor Joapie ropt haalf brullend haalf
grienend:
“Ons Trientje heur plaaister is groter as
mienent!”

18

OSTFRIESENLIED
op
n ansichtkoarde

Ostfriesenlied
In Oostfreesland is 't am besten,
Aver Freesland geit der nix,
War sünt woll de Wichter mojer,
War de Jungens woll so fix?
In Ostfreesland mag ick wesen,
Anners nargens lever wesen,
Aver Freesland geit mi nix.

Nä, t'is nargens, nargens bäter
As war hoch de Dieken stahn,
War upt Eiland an de Dünen
Hoch henup de Bulgen slaan;
War so luut de Nordsee bullert,
War ji könen up de Dullert
Dreemast-Schepen fahren sehn.

Nargens bleit dat Saat so moje,
Nargens is de Bur so riek,
Nargens sünt de Kojen fetter,
Nargens geit de Ploog so liek,
Nargens gift so faste Knaken,
Weet man leckerder to maken
Botter, Kees' un Karmelkbree.

War in d'Wagen Törf un Kinner
Worden haalt vant Hochmoor her;
War de ganze Welt sück lüstig
Makt upt Ihs bi't Genferbeer;
War s'int Felt met Kloten scheten,
War se Bookweit-Schubbers eten,
Harm up Freërsfoten geit.

Vör Oostfreesland, vör Oostfreesland
Laat ick Bloot und Leven gern,
Weer ick man wär in Oostfreesland,
War so mennig söte Deern.
In de Frömde wünsk ick faken:
Kunk doch Moders Brepott kaken
Hören wär in d' Hörn bi't Für.

Opmaarken van Henk Scholte hierover :
De tekst is schreven deur de Emder schriever en revolutionaire kurendriever Enno Hektor.
Hai schreef t in d'twijde haalfschaid van de negentiende aiw as satire over de deugden en
wezen van d'Ostfraizen. Hai woonde dou aal laank nait meer in Ostfraislaand mor aargenswoar in de noaberschop van Frankfurt. Hai was n man van zien tied en luip in 1848 veurop.
Vandoag de dag is t uutgruid as aalgemain volkslaid van Ostfraislaand en het men gain wait
meer van d'satirische achtergrond.
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Hou bestaait t !
(Daam, winter 1965-1966)
Wat n winter was dat in dizze kontrainen.
Eerst n haile bult snij, hoezenhoog !!!!! Echt
woar! De dörpkes Uutwierde, Oosterwiewerd, Oterdem en Heveskes waren hailendal ondersnijd. Allain de schosstainen staken nog boven snij oet. En toun op n mörgen haar t zo slim iezeld, dat gain mìns zok
op weg woagen dee. Der ree gain auto
of bus. t Was snötglad.
k Bin kroepend mit lainde holtjes onder vouten hoge stoup van mien hoes (Koningstroat
7 in Daam) ofgoan, over stroat op t Daamsterdaip stoefbie café t Bolwaark. Op
scheuvels bin k op pad goan noar mien
waark op schoul dij ook aan t Daamsterdaip
baauwd is. Op schoul binnen allain de boas
en onze man veur alles aankommen. Zie
wonen stoefbie en hadden loopiezers onderbonden.
Van waarken komt dij dag niks, mor wel
kommen der verhoalen boven wotter van de
winter in 1963. Wat hebben wie toun scheuveld dat joar, wekenlaang achter elkander.
k Ging dou in stad noar schoul om veur
schouljuf te leren. Wie waren n lutje koppeltje scheuvellaifhebbers en gingen voak
soam op pad. Iesboan Stadspaark was
stoefbie schoul en wie kregen zölfs wedstrieden op iesboan van Potjewol.
Ook thoes in Hoaren waren wie aalmoal
scheuvellaifhebbers. Op verschillende stekken bonden wie scheuvels onder. Op iesboan of op de zo knofleke boan van de visplas van Sassenhein. Toertochten op t
Potjewoldermeer en t Zuudloardermeer. Mor
t mooiste as k noar dij tied weeromkiek, was
n tocht van Stad noar Daam op n zoaterdag

noa schoultied. (Wie gingen dou nog tot ain
uur noar schoul.)
Bie schier scheuvelweer gingen wie aan t
Daamsterdaipop t ies. In Ten Boer dronken
wie wat waarms en rusten wie eefkes oet.
Mor t ging nog zo goud, wie wollen nog wieder en deksels, wie huilen t vol tot Daam bie
café t Bolwaark. Noa n bord snert wollen wie
mit bus weer noar Stad terogge. De Daambus stopte aan overkaant bie n
groot hoes mit n hoge stoup dr veur woar
wie aalmoal op zitten gingen, din wie waren
bekof.
In oktober 1965 wer dij stoup mien aigen.
Oetrekend in dat grode hoes (Koningstroat
7) kwam k op koamers te wonen.
Hou bestaait t!!!!!!
Giny Vonk.

Optaikens van n grootmoe. (11)

Op n dag is t slim maal weer. t Regent
bakstainen. Dat von ons ootjezegger aal
gloepensmaal, mor toun t ook nog dundern
ging en t weerlicht deur de locht vloog,
kreeg zie t slim benaauwd.
Heur moeke zee tegen heur leutje wichtje
dat de wolken roezie muiken en dat zie doarom “paang, paang!” deden. Dat brocht t
wichtje van de waal in de sloot
en zie ruip: “k Wil dat nait, k bin paang
baang!!”
Giny Vonk
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Scheemtermeer

As t kwoad komt zo as regen vaalt
Zo as aine dij mit n belangrieke braif bie t
loket komt noa sloetenstied:
loket is al dichte.
As aine dij stad veur n overstromen woarschaauwen wil mor hai prat n aandere toal.
Zai verstoan hom nait.
As n schooierlapzak dij veur viefde moal op
deure bonkt woar e al vaaier moal wat
kregen het:
hai het veur viefde moal honger.
Zo as aine wel zien bloud oet n wond golpt
en dij op dokter wacht:
zien bloud blift mor stromen.
Zo kommen wie deraan en zeggen dat z’ons
kwoad doun.
Dou der veur eerste moal melden moakt wer
dat onze vrunden bie lutjen oetmoord
werden, was der n gilp van alteroatsie.
Dou wazzen der honderd oetmoord.
Mor dou der doezend oetmoord wazzen en
aan moorden gain ènne kwam,
vol der n aal grodere stilte.
As kwoad komt zo as regen vaalt,
dìn ròpt der gainaine meer: ho!
As misdoaden zok opstoapeln,
worden ze onzichtboar.
As t alderiezelkste ondroaglek wordt,
heur je t bölken nait meer.
Ook t gebölk vaalt deel as regen in zummer.
BERTOLD BRECHT
Omtoald oet t Nederlands (Hester van de
Putte) deur Jan Blaauw
Nederlands oet: “Vrijheid hoe maak je het?”
De Geus/Breda, 1997

Mien haile jeugd heb k deurbrocht in
Scheemtermeer. n Klaain streekje dichtbie
strokartonfebriek “De Toekomst”. Wie wonen toun in n hoeske van febriek, aan Oosthoffloane. Aalmoal hoezen dij bie febriek
heurden. t Was n zunege boudel in dij tied.
Der wer zulfs op toukeken dat wie soavends
nait te laank licht aanhadden. Zotterdoags
ging om tien uur licht eem oet. Din wuir
stroom overzet op 110v van Veendam. Doar
haren wie waaineg last van, allain lampen
gingen eem oet, mor radio nait. Dat was
zo’n distributieding. Mien pa luusterde geern
noar t nijs en woar e ook gek op was, was
noar meziek luustern.
k Wuir older. k Wait nog goud dat mien zus
Niessien mie noar bewoarschoule brocht.

Rikus as kleuter

t Ging nait vanzulfs. k Wol nait van hoes.
Mor k mos der toch aan geleuven. Bie heur
achterop fietse noar Scheemde. Juf Spelde
ston mie al op te wachten, net of k ofleverd
wuir, dat vuilde krek zo. Om der te kommen
mozzen wie aan t Achterloantje wezen.
Doar konnen wie drin. Troanen biggelden
mie over waange. Doar zat k din midden in
klas mit aalmoal vrumde kinder om mie hin.
t Het wel n weke duurd veur dat k alles op
stee haar. Boeten speulen vond k prachteg.
In n grode zaandbak mit n wupwap en zooiboois. Konst die teminnent goud bewegen.
Tied verstreek. Bie lutjen aan laip bewoarschoule noar n ènne. Gelukkeg was legere
schoule in t zulfde gebaauw. Juf Hassing
(Jaintje) het mie lezen en schrieven bie
brocht. Zai kon ook goud veurlezen. En in
twaaide klas kwam k bie meester Pruisman.
t Was ook zien twaide joar bie ons op
schoule. k Zai hom nog aankommen op zien
plof, n Kaptein Mobylette. Hai haar altied n
leren jaze aan en as plof t nait dee, haar e
swait veur de kop. Mor verder was hai n hail
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schiere kerel. Veul van leerd. k Heb tot de
viefde klas bie hom zeten. Elke vraidagmiddag las e veur. Meroakels spannende verhoalen. En nait vergeten, in laange riege mit
hom noar Eexte. Doar gaf e gimmestiekles in
n ol lokoal.
Vanof bewoarschoule was k kammeroad mit
Harry Franken. k Erinner mie nog goud dat
Harry n bain brak bie hom veur t hoes. Dat
was nog veur dat e noar bewoarschoule
ging. t Leste joar op legere schoule was k bie
meester Boelkens. Zien bienoam was
“Bolle”, overnomen van zien pa heb k heurd.
Hai was n beetje kört veur de kop, mor wel n
goje meester. Wie hebben veul van hom
leerd. Hai was nait te beroerd ons meer te
leren as in boukjes ston. Noast mie in baanke zat Jan Groenbroek. Soamen, hai meer
as ik, hemmen wie n “schoulkraante” oetgeven. Hai muik de tekst en ik taikende der wat
bie. Meschain het wel wat mit Toal en Taiken
te doun, wel zelt zeggen. Boeten schoule
waren wie veul aan t pingeln mit n bale. In t
ziestroatje tussen Kolkema en Vedder was n
geragedeure dij as doel dainst dee. Veul lewaai, moar Jan en ik hebben der goud schaiten leerd op doel. Toun legere schoule der
op zat, kreeg k weer zo’n leeg gevuil in t lief
as bie begun van bewoarschoule. n Stokje
onwizze meschain?

Engelse zaikte…. Dou, aan veuroavend van
roezege joaren zesteg, was “Esbörg” n begrip in Scheemde en wiede omgeven.
Jeugdherberg wer benoam bezöcht deur n
bult groepen, asmits hail grode, oet Duutsland, Denemarken, Zweden… n Enkeld moal
kwammen der Fransen en mos je vanzulf
Frans proaten, nou ja, proaten….. Wollen ze
wat waiten over n brommer. Wos ik in t Nederlands al niks van. “Combien de vitesses?”
Noa dik vatteg joar leuf ik dat ze zo wat
vruigen. Versnellens. Ston k mit de mond vol
tanden (dou nog wel…)
Mooie joaren! Hou k der veur eerste moal
kwam, wait k nait meer, zel wel mit ULO te
moaken had hemmen. “Vader en moeder”
Van Gerven haren der lol in om van Esbörg
n stee te moaken veur jeugdaktiviteiten, n
ontmoetingsstee veur boetenlandse en
Grunneger jongern. Zai was n gezellege
kwebbel, hai n hail rustege man in trui, gain
gedou mit strikken of kolbertjes. Mor ja, ze
pruiten wel hollands en gingen dou weerom
noar de Randstad, noar jeugdherberg
“Rhijnauwen” bie Bunnik, nait zo wied van
Utrecht. Binnen we nog n moal west mit bus
vol, gezellege boudel. In Scheemde werden
ze opvolgd deur Gerrit Kupers en zien
vraauw Binie de Groot, dij konden wel Grunnegers en dat scheelde. Al wazzen der dou
in Scheemde vanzulf ook wel femilies woar
Rikus Niewold
ABN proat wer mit kinder, je moest ja aan je
toekomst denken ja… Hou laank ik der rondhongen heb, wait k ook nait meer, mor belangriek was t wis en vast. Wat hemmen we
doar n staark begun moakt mit t verbetern
van de wereld! En nait allain mor wat lummeln, nee, ook hannen oet de buutsen hoalen en mithelpen. Was ja n bult waark as der
weer n bus vol volk veur de deur ston en k
mog doar geern wat doun, laiver as thoes.
Roemte kreeg je om nije dingen oet te pebaaiern. Aktiviteiten in de ombatterijde kelders, al het dat nait laank duurd. Pingpongen
in de grote zoal, ook mit vrumden, huf je nait
per se bie te proaten. Disco’s, sport- en speloavendjes, woar we eerst de haile boudel
versieren deden mit visnetten, pepiersnipEsbörg – mooie joaren
pers en zukswat. En as je n moal in zak en
n Mìns is nait zo mor old en wies. Doar heurt aaske zaten, was Esbörg joen oetkomst, n
luusternd oor van Gerrit of Binie Kupers. Zai
wat tou, löskommen van thoes bevöbbeld.
huilpen mie om vekansiewaark te vinden in n
Wat dat aanbelangt, is jeugdherberg
aandere jeugdherberg. Bin eerst n moal “op
“Esbörg” veur mie hail belangriek west.
sollisitoatsie” west in Ubbergen bie NijmeTegenswoordeg hait zo wat “Stayokay”,
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gen. Dij jeugdherbergvoader haar gaauw
deur dat ik gain techneut was en nait veul
wos van stopkontakten, piepende deuren,
luudsprekers en aner handwaark. Hai wol
mie nait, lait e dudelk blieken. Kon k weer
noar hoes. Mor in Grouw, in Vraisland, haren
ze groder nood, bin k in ’64, ’65 en ’66 zummers west. Goie leerschoule om t ABN beter
onder knije te kriegen. Vrais heb k nait echt
leerd, al kon k t wel beter verstoan.
In dij zesteger joaren gruide je ook weer oet
joen bungeljoaren, deur verkeren, deur oplaaiden, deur t older worden. Esbörg roakte
langzoamaan aal meer oet zicht, zo gaait
dat. Doch t holdt aaltied n golden stee in joen
haart en in joen herinnerns. Dat maarkte ik in
d’oflopen weken, dou k inains t overliedensbericht van Jan Kupers, 56 joar, tegenkwam.
Dìn veraltereer je, wil je eerst nait leuven dat
t om n bekende gaait. Jan heb ik as jonkje
kind, in Esbörg en bie t voetballen, bie
Scheemde. Je heuren loater nog wel ais wat,
dat e bie plietsie ging, dat e verkeren kreeg,
loater traauwde. Mor dìn zit je zulf al in hail
aandere wereld mit kop vol aigen zörgen en
vroagen. En dìn inains, meer as vatteg joar
loater, komt dat jonkje oet tied, kanker, 56
joar. En goan gedachten onweerstoanboar
weerom noar dij Esbörgjoaren, in Scheemde,
mitvuilend mit Gerrit en Binie Kupers. Mooie
zesteger joaren, op pad noar old en wies
worden. Licht en schare, lagen en grienen,
lol en verdrait…. Mor wat is old en wies?
Jan Blaauw 23-02-2008

DROK
Ik moak mie drok,
das oerdom.
Ik vroag mie din ook of, woarom?
Aal wat gebeurt, gebeurt
en gainain, dij mie kloagen heurt.
Gerrie Schaank
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Braif over t Grunnegers
k Heb n braif schreven, over t Grunnegers, aan Deputeerde Gerritsen. Dij gaait over onze
streektoal. Lees braif mor even:
Aan: de heer J.C.Gerritsen, Deputeerde Grunnen
p/a: j.c.gerritsen@provinciegroningen.nl
Gaait om t Grunnegers
Noordhörn, 6 feberwoarie 2008
Geachte Deputeerde,
Mout je ains heuren, t gaait mie om t Grunnegers, doar hemmen joe mit te moaken as Deputeerde van Grunnen. Joe hemmen der al hail wat waark van had, aal dat hinneweer geraais noar Den Hoag en weerom, das nait mis. Mor levert t ook wat op? Is dij “hogere status” veur onze streektoal der nou, of is t nog aal nait regeld? Ik heur der ja niks meer van en
ik lees der ook waaineg meer over. Nou wor k wel wat doof, mor blind bin k nait, k heb net
nije fok, doar kint nait aan liggen. Heb ik wat mist?
Meschain heb je doch even tied om der wat over te zeggen, mag ook wel in t ABN, as joe
dat beter ligt. Ik snap ook wel dat t ABN en t Engels aal belangrieker worden, mor das gain
reden om onze streektoal bie aaskebakke te zetten, juust nait! Of is mevraauw de stoatssikketoares van Binnenlandse Zoaken nog nait oetstudaaierd op aal dij plannen dij joe heur
geven hemmen?
Man, k heb der ja sikkom wat liefzeerte van, dat duurt mor en dat duurt mor en mit zo’n gewone hoogleroar aan de RUG mout t gewoon doch nait zo stoer meer wezen. Nou, ik heur t
wel, beetje avvezeren, ducht mie. En aans stap je nog mor ains in traain noar Den Hoag.
Sukses dermit,
Bedankt veur joen aandacht,
Groutnis,
k Haar hom eerst as stroombraifke stuurd noar t Pervinziehoes, mor ja, mit aal dij SPAM
van tegenswoordeg. k Docht kom, wie gooien der n postzegel tegenaan, k stuur m op.
Kreeg k van de weke bericht weerom. In t ABN, mor doch mooi dat der reageerd wer. En ze
hemmen mooi postpepier bie Pervinzie, Cultuur & Welzijn zugt der schier oet! Of Deputeerde nog wat te melden het? Nou, hai loat dat doun deur Jane Heyden, das n beleidsmedewerker, mooi woord. In elks geval wor ik bedankt veur mien braif. Deputeerde zegt dat e der
alles aan doun zel om der veur te zörgen dat t Nedersaksisch promoveerd noar dail 3 van t
Europese Handvest. Hai zegt ook dat e nait stil zit, ook al heuren of lezen we waaineg.
Wordt haard aan waarkt. En Gerritsen zugt toukomst van t Grunnegers wel zitten. Hai vuilt
zok schoord deur mien braif. Mooi nait?
Woarom dat t aal zo laank duurd? Dat is t gehaaim van Deputeerde Gerritsen, of van
stoatssikketoares Bijleveld. Dat hangen ze mie nait aan neuze. Schrief ook mor even n
braifke, en joe ook, en doe ook! Aine, twije, drije, komt der nog wat van?! Wie willen bie dail
3, wie wachten ja al zo laank….. Braifke aan Deputeerde Gerritsen, Postbus 610, 9700 AP
Groningen (Grunnen).
Jan Blaauw

