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Jan Aalbers
Jan Aalbers kon der ok wat van. Mit peerd
en woagen pebeerde hai zien gelaanterie
aan de vraauw te brengen. Wis al deksels
goud woar hai zien neren t makkelkst slieten
kon. Manlu waren veur zien handel volkomen ongeschikt. Dij haren meer aan t bezuik van taauwsloager, dij ok allerhaande
raive in kare bie zok had. Jan verkochde
van alens en nog wat. Pannen, potten, kopjes en schuddels, mezzen, lepels, vörken,
laampen en as t zo oet kwam, wat aandre
romtommelderij. Hakkemak en vegezak, om
t mor es aans te zeggen.
Zo haar dij maal Jan n moal haand legd op
n pertij jurken. Joost mog waiten, woar e dij
opdoan haar. Overaal in kare lagen dij
‘polten’. Om aandacht te trekken, haar e zölf
n jurkje aantrokken. Mit n mutse op kop
daansde hai wat om zien negozie. t Peerd
wer zölfs wat schrikkeg van zien male fratsen. Wel zien potsenmoakerij nait zag, wer
deur n olderwetse koubèl wel van smans
aanwezeghaid op hoogte brocht.
“Zain dut verkopen”, gold ok hier en Jan
haar n goie omzet. Zokse meroakels haar dij
goetjeboksem aalweg. ‘n Löslopende hond
vangt aaltied wat’, was zien levensmotto.
Haar aaltied en aiveg de lag aan t gat hangen en verdainde mit zien streken meer as
menneg aander.
Loater het e wel ais verteld, dat dou e ain
vaarde van zien jurken verkocht haar, de
rest al dikke winst was. De leste polten het e
as poetsdouken weggeven. Thoes haar Jan
ok n hoop jurken liggen. Vraauwlu oet buurde luipen hom deure zowat plat en ok t wief
dee goie zoaken. Vraauwlu broekten heur
sloapkoamer as pashokje en bie n kopke
kovvie mit grunneger kouke werden der
monsterachtege zoaken doan. Jammer, dat
dit soort lu oet t stroatbeeld verdwenen is.
Zie gaven teminzent nog wat kleur en fleur
aan t alledoags bestoan.
De mainste kiepkerels binnen op de duur
meer honkvaast worden en hebben n neren
aan hoes opzet. t Was grotendails doan mit
t gezwaalk langs s Heren wegen. Thoes
was t makkelder en veul waarmer. Ok haren
ze doar veul meer keus. n Groot aantal zoakenlu hebben zodounde heur affeer n nije

richten geven. Noadail veur klanten was
wel, dat ze der nou zölf op oet mozzen.
Veurdail, dat ze nou n bult meer keur en
vergliekensmaterioal haren.
Allènt ol iezer kooplu luipen t pladdelaand
of, om old iezer, koperwaark en zoks wat
meer op te doun. Derk Mik haar t nuver aan
loop. Was gezain bie zien klanten. Zol heur
gain poot oettrekken en doardeur kon e op
mennege boerderij zölf op snui goan. Aal
wat van zien goaden was, legde hai op n
bult en as boer of de vraauw even kieken
wol, din bood e der n goie pries veur. Paardie boeren konden nog wel ains wat raive
broeken en Jan wol geern veur heur oetkieken. Zo koetjeboetend kwamen bevrunde
boeren aan aalsmor bedere raive. Gain
wonder, dat e bie mainste boeren wel in tel
was. Jammer, dat veul van dij lu, dij e voak
holpen haar, hom nait wozzen te vinden,
dou e de gevreesde zaikte kreeg. Ainzoam
en allènt op zien vraauw noa, is e hìngoan.
Bloots n enkele klaant brocht hom leste eer
en begelaaide hom noar zien leste rustploats. Oet t oog oet t haart moust mor reken.
Echte sjaggeroars zöchten heur hail op
maart, woar ze heur woar aan man of
vraauw brochten. n Zekere Geert Dikmaans
paasde zok wonderwel aan. Luip roeg in de
board, druig kleer, dij der nait op leken en
verkochde splinternij geraidschop, dat e
eerst n zet boeten in regen legd haar. Broene roestkleur veronderstelde gekoper spul,
dat din ok grif van haand göng. Doar was
‘oetrusten’ van koopman wizze mit debet
aan.
Ok ‘ome Jubben’ dee goie zoaken. Elks
nuimde dij koopman in aaier en keze zo,
omdat ain van d’eerste moalen, dat e mit
zien neren op maark ston, hai n neefke mitnomen haar. Doar mos e dij dag op pazen.
Niks mis mit, mor dij jong luip hom godgaanse dag om kop te soezen. Zien noam Willem
kon e nait over lippen kriegen en haar der
ome Jubben van moakt. Kezeboer haar wel
n publiekstrekker mitnomen, mor bleef wel
mit zien bienoam zitten. In toukomst was t
din ok allerwege: “k Mout evenpies bie ome
Jubben aan, veur n stieg aaier, of n stokje
keze”, al noargelaank behuifte.
Berend Bökken, aigelieks Berend Hendriks,
bleef zien neren traauw. Tot wied in de zesteger joaren was e aaid mit gruintekare mit n
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kidde der veur op pad. Appels, peren, benoanen en diverse soorten gruinte haar e op
kare oetstald. Keersrecht, of e tentheren
insloekt haar, luip e om kare, of mit gekochde spullen noar de hoezen. Keersrecht. Kon
wel generoal in t leger west wezen. Was wel
gezain. Kinder drokte hai voak n appel of
peer in haanden. As joe hom mor nait aanspraken as ‘Bokken’, din waren roapen
goar. Zwaaide mit stok in locht en knitterde
as n militair op t oorlogspad. Haard lopen
kon dij stieve haarke nait, aans haren verschaaidene ‘raggeroars’ der beste triezel mit
stok over kregen, of n dik pak op penze.
Den as hom kop roeg wer, ston e nait veur
gevolgen in. t Duurde n haile zet, veurdat dij
lu weer wat dichterbie kare komen konden.
Heloas binnen dizze kleurrieke figuren grotendails oet t stroatbeeld verdwenen. t Mout
aalsmor sneller, beder en zoakelker. Wat
vertaaier en persoonleke aandacht komen
op leste ploatse.
Roel Sanders, Knoal

Op t ies
Aan de kant van de boan,
doar zag hij heur stoan.
Och man, wat een nuver laif wicht
en hij lachte heur tou
en doar stopte hij gauw
en zij kreeg n kleur op t gezicht
Hij zegt: “Beste maid,
dat heurt toch zoo nait,
doe most hier allenneg nait stoan!
Jim woag t er ais op
en leg met mie op,
dan swieren wij soam langs de boan!”
En dou ging t er van deur,
zai achter hij veur,
t Was glad n lust om te zain.
t Was zo n mooi poar,
t kwam kwiek bie mekoar,
ze zagen der hoast nooit zo ain.
De dag dij verdween
en t moantje dat scheen
en zai swierden mor aal langs de boan,
want bie moaneschien
gong t ains nog zo fier.
Mor toch bleven ze evenpies stoan
en zai lachte hom tou
en k wait zulf nait echt hou,
Mor op ainmoal doar pakte hij t wicht.
En zai bleef stille stoan
en zai luit hom begoan
en de moan kneep n oogje dicht.
De locht dij betrok
en dou gaf hij heur n smok
en t wicht gaf hom vot ain weerom.
Hij dee t nog ais weer,
dat smuik ja noar meer
en t moantje dat lachte der om.
Zij smokten mor deur,
zij hom en hij heur
en t wichtje dat keek toch zo wies.
En noa n half joar,
dou was t n poar,
dat komt van dat scheuveln op t ies.
Ningo Visser:
“
Dit gedicht of riemsel kreeg k van mien moe.
As ik t zo bekiek, is der verschillend Grunnegers bruukt. Zo te zain is t n hail old gedicht.
t Kìn zo mor wezen dat dit opschreven is
deur mien opoe of aans deur n taante.
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Op beune
Boven veurkoamer, sloapkoamer en gaang
was de grode beune, dij luip over de haile
brette van t hoes. Boven keuken en biekeuken was klaaine beune. Rest van t hoes was
n grode open schure mit n hoeske der ien.
Ie konnen zo tot aan nok van t dak kieken
en der waren gain riggels aan raand van
beun. Dat was hail gevoarlek, omreden ik
doar nait kommen mog. Vanof klaaine beune laipen vaaier voutbraide balken, mit tussenroemtes van twij meter docht ik, noar
overkaant tot woar schune kaant van dak
begon. Holten ledder lag mainsttied op betonnen deel tegen muur aan, behaalven as
mien pa of moe hom neudeg haren vanzulf.
Aan veurste baalk haar mien pa van dik
taauw n zuzoi moakt. Ik kin t mie nog goud
erinnern. Eerste keer dat ik der op zat, vuilde ik mie de koning te riek. Op zummeroavens mit open deuren zat ik op mien schommel te kieken noar mien pa dij ien toen aan t
waark was. Sums mog ik hom helpen, boontjes ien de goaten gooien, of eerappels of
aander jonge plantjes.
Ik zel zo’n joar of tien west wezen. Mien
moe was denk ik boodschappen aan t
doun , ze was der nait dat wait k wel. ‘t Was
nat weer, störmachteg, wie konnen nait boeten speulen. Mien vrundje Renske en ik waren ien schuur om beurten aan t zuzoien.
Wie haren soamen ain rolletje Faamdrop,
wat n riekdom. As d’aine wachten mos,
kreeg e n dropke. Allain zoegen, denk derom! Wie keken op mekoars tong, todde op
was en din d’aander. Renske was ien
bienoa alles kloarder as ik behaalven ien
zoegen, omreden ik der laanger op zat. Wie
perbaaierden voak mekoar oet te doagen
deur wat nije kunskes te bedenken. Mien
pa haar tussen twij telefoonpoalen op t gras
n rekstok moakt, woar we din aanhingen. As
we weer wat oetvonnen haren, raip ik mien
moe om te loaten zain, moar negen van tien
keer ging t mis. Ik was te veul spitst op heur
priezende woorden , dij der nooit oetkwamen. t Ainege wat ze steevaast zee: ‘Pas
mor op, dìnk aan dien kleren’ …
Tiedens t zoegen van t leste dropke keek ik
om mie tou en zag ledder rechtop tegen
muur stoan.
“Zel we op beun kieken?” zee ik sikkom
fluusternd ( dat was hail nait neudig der was

gainain, mor toch) Wie klommen as twij
oapen ledder op en stonden op klaaine
beun. Der lagen veul olle bouken , kraanten
en ploatjebouken mit prins Valiant op achterkaant. Ik wol der noar tou, hai was mien
held, aal begreep k er nog nait zoveul van,
mor Renske trok mie aan aarm. Ze keek
stief noar de baalken..
“Duurst doe over de baalken hinneweer?”
zee ze en keek mie haalfstoand aan.
“Kiek, ze binnen klaain bietje braider as n
evenwichtsbaalk” zee ze en zette heur vout
der op. Wie keken mekoar aan, ik vuilde
noppen op aarms en kreeg n draaierg gevuil ien mien moag.
“Duurst doe? Ik wel!” Ze bedocht zuk nait en
laip tot aan schune kaant en weerom. t Ging
goud.
“Nou doe!”
Ik wait nait meer hou k t doan heb, t was as
ien dreum. Baang was k nait, k zai nog t
roege baalkenholt, rubbern neuskes van
mien gimmestiekschounen , taauw van zuzoi. Zag nait betonnen deel, doar hail beneden, swaarde kolenhok, fietsen , autoped,
koar mit raif. Allain staank van kolenhok is
mie laang bie bleven en t gevuil van winnen:
“Ik duurde t , ik duurde t !”
Nog aaltied, meer as toun , gaait der n
schok deur mie hìn as ik der aan dìnk wat
der gebeurd was, as mien moe schuur ienlopen was.
Joaren loater heb k t heur verteld, ze wol t
nait leuven.
Giny Hartman
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HOOGBEGOAFD
“Ons Gerardje is hoogbegoafd”, zee Gerardjes Moeke vol overtugens. Het mos wel zo
wezen, want zai kon vrouger zulms ook al
zo goud leren. Zai dee nou alweer n computercursus, dij slim stoer was, mor zai haar
der gain muite mit. Heur zuster was alderdeegs schouljuffrouw en dij haar n poar testjes mit Gerardje doan. t Was overdudelk :
Gerardje was hoogbegoafd! t Zat aan heur
kaant van de femilie. Heur man was nait
zo‘n ster west op schoule. Aarme
man………
Och Gerardje was n goie leerling, mor hoogbegoafd?? Ien t laand der blinden kon Gerardje mit ain oge en twai vingers ien de
neuze keunink wezen. Moeke wol n aangepaast program veur heur Gerardje. Dat Gerardje genog waark haar aan t normoale
program en doar nog laank nait ien alles de
beste was, drong nait tot de sikkom geheurgesteurde moeke deur. Nee, Moeke trok n
verongeliekte kop van aine dij van riekswege op ain bult goeid is mit t gewone volk.
Heur klacht was dat het wonderkiend dat zai
op de wereld zet haar, op schoule ien ain
klazze zitten mos mit kiender dij der wat
laanger over doun om de toavel van zeuven
oet de kop te leren. Dat holdt heur Gerardje
mor op en t zol hom gain goud doun op zien
tocht noar de top, woar hom n grootse toukomst waacht. En din kinst nait hebben dat
Gerardje noa zien toallesje waachten mout
op n stumper dij doar wat laanger over dut.
Het komt ien de kop van Gerardjes Moeke
nait op dat n schoule noast het leren, ook n
plek is woar kiender leren soamen te leben
mit n ander. Of ze nou minder of zulms
meer ien de kop hebben as Gerardje. Kin
hoast nait, volgens Moeke, en t komt hailndal nait in heur kop op dat t nait zo slim is as
Gerardje of en tou eben rustig aan doun kin
om te waachten op aine dij wat troager van
begrip is. Want as Gerardje aal zo’n knappe
kop is, as Moeke denkt , din zel t wat legere
tempo van dij aander kiender hom vaast nait
schoaden .
Oetendelk binnen Gerardje en zien Moeke
verhoesd noar t Drintse Hooghoalen.
Want as ie hoogbegoafd binnen, din mout
je t hoog hoalen. Of nait din…………
Gerrie Schaank.

ol laand
oetgroaven wotterwegen
vrouger veur törf
bomen stoan recht dertegen
allain takken binnen krom.

opstaauwde eerdhopen
vaaileghaid tegen t wotter
hoeskes tegen kerk aankropen
golden koren rondom

omplougde akkerlaanden
ontstoan oet blets en sliek
boerenploats ien koolzoadraanden
ien t gras de pinksterblom

oetslepen gôrs en geulen
wemelnde wotterplas
blift mit laand en ailaand heulen
t wad gelaifd alom

Giny Hartman
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Terra cotta en swaarde belonnen
“Woar wastoe zotterdagmörgen, k heb die
hailendal nait zain en zo drok was t ook ja
nait…”
“Woar ik was…?”
Geert kikt met verstaand noar Lammert
Loos uut Olhoof. Lammert Stiefkop, zo
wordt e nuumd, komt uut Oost-Grunnen, kin
je heuren. “Joa, of wast ook verkled as terracottasoldoat?”
Geert verslikt zuk hoast ien e kovvie. Hij zit
bij de grootgrutter aan n luddek toaveltje
maank koeken en stoetjes, t wotter lopt hum
ien e mond. Lammert het m n bekertje Perla
Super ientapt, mor wil nou wel es wieten,
woar….“Nou, ik zat zotterdagmörgen thuus
bij de tillefoon, dat ding rinkelde aalweg
en….” “Doe aan tillefoon? Was dien vraauw
dernait dìn? Zo’n protestbieainkomst mit
swaarde belonnen kinst doch nait lopen loaten omreden tillefoon lewaait? Nee, Moatjes,
lapzakkerij, of wol dien vraauw nait dast…”
Geert boerket even en wisket t swiet van
zien kop, hij het t hiet, komt wis en vast van
die superkovvie.
“Och, niet maggen, niet maggen, vrouw
haar der niet zo veul met op, dat is zo. Ze
mottjede al n poar doagen over mosterd noa
t eten en peerden die achter de woagen
spand worden, hest niks belangriekers te
doen…. Ik hol niet zo van aal die drukte,
krieg k kopzeerte van en sloapeloosheid,
mien bloed reageert doar niet goed op en…”
“Hol mor op, k heur t al wel weer, kestanjes
oet t vuur hoalen, doarveur huiven ze nait
op dié reken, schiet-in-boksem. Nou ja, dij
mouten der ook weden. Wat vinst aigelks
van aal dij drokte over rondwegen en tunnels?” “Wel, veur mie….”
Geert krigt n knovvel ien e rug, kikt gramnieterg achter zuk. Doar stijt Haarm Proatjeboksem met n grode kertonnen deus om
zuk hèn, n poar swaarde belonnen ien e
haand. Zien gezicht gijt verstopt onder n
aanplakte grieze board en snor. Op e buuk
het e n grode plakkoat: “Rondweg? Geef
mor n rondje weg…” en noadat e zuk swiereg omdraaid het, ziet Geert n aandere uutsproak: “Gién Spiekman ien e uutverkoop!”
Lammert leit al dubbel van t lagen en n bult
gruttersklanten verdringen zuk om iets te
zien van de onverwachtse Terra-Cottageneroal. Geert is riddersloagen en begunt

sikkom te stuttern.
“M..m…mor, Harm, dát, dát k…k..kan….”
“Joa, dat kán”, zegt Generoal Harm Proatjeboksem met n swoare stem.
Lammert gnottert nog wat noa, t volk knivvelt, wacht schienboarliek op e toesproak en
die komt vanzulf ok.
“Superbeste kovviedrinkers en anere Appiefans: aksie! Vot met de tirannie van GS, PS,
VS en wat veur essen der nog mor meer
fieze fingers ien e brood-en-brinta-pap hebben. Aksie! Der gijt gien Spiekman onnersteboven veur wat veur asfalt dan ok, der
worden gien tunnels groaven om nog meer
fienstof ien te joagen, der…
“Met eerlieks grootske meneuvels en eernse
teut holdt Harm zien pebliek ien e ban.
“…En dan wil ik besluten met de hoop uut
te…” n Geweldege knal altereert elkenien,
de mensen vliegen ale kaanten op. Geert
duukt onder t toaveltje, Lammert leit votdoadelk laankuut op e grond van de grutter. Generoal Harm zien board hangt scheef, n kepotte belon bungelt over zien linkerscholder.
Dan stapt AH-boas Aksma noar veuren, hij
het de kleren aan van Bromsnor en holdt n
rokende Colt ien zien rechterhaand. Langzoam gijt de loop van e Colt ien e richten van
Harm Proatjeboksems leste belon. Die bedenkt zuk niet en gijt der as n speer vandeur, nou ja, dat wil e eigelks, mor krekt op
dat moment komt Lammert ien e benen en
krigt zo de hiele Terra-Cotta-generoal over
zuk hèn. “Heren, heren, kan het wat….”
Aksma’s stem gijt verloren ien t gebeer van
Harm die hankemank langs t moandverband
en pleepepier t pand uutpoest en stènt.
Lammert laagt al weer, Geert kruupt onner t
toaveltje vot. Hij vuult even op zien kop,
nee, gien bult, t vaalt met. Aksma wappert
met e Colt noar de uutgang.
“Heren, acties? Best, maar niet hier. Mag
ik… “
Lammert en Geert stappen wat
verbaldereerd op, de supermarktoorlog kon
wel echt uutbroken wezen. Buten bij de fietsenstanders perbeert Generoal Harm zien
uniform wat op te klandern.
“Jongs, kan ik jim veur aal t ongemak n
rondje aanbieden ien e kovviehoek van…..”
Bé
Noordhörn, 21/04/2008
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ANNEKEDOTES

Laifdesklaid
Achterin middag, tied veur n bak thee. Moeke gaait bie heur zeun op verziede. Zai klopt
op veurdeur, mor dut gainaine open. Moeke
lopt even achterom en dut veurzichteg achterdeur open.
"Volluk!", ropt ze.
t Is haalfduuster in koamer. Tot heur schrik
zit schoondochter noakend op baank. Ook
schrokken vanzulf.
"Mien laive tied, wat is hier aan haand?"
zegt moeke beschoamd.
"Ik zal het u uitleggen", zegt schoondochter
mit rooie konen.
"Ik draag mijn liefdesjurk. Ik wou hem verrassen. We hebben namelijk al een tijd niet
meer gevreeën, vandaar. Werkt altijd."
Onderwegens noar hoes gaait moeke wat
aan t prakkezaaiern. Gain gek plan. Thoes
kookt ze wat lekkers, zet n schier ploatje op,
brandt n poar keerzen en dut de rest van t
licht oet. Doar heurt ze d'auto aankommen.
Ze klaidt zok vlug oet en gaait - net as heur
schoondochter - op baank liggen. Deur gait
open.
"Mien god, wat is hier loos!?" ropt heur man.
"Ik droag mien laifdesjurk", zegt moeke oetdoagend.
"Oh, in dat geval", mompelt heur man,
"magst m wel es strieken"
Instuurd deur Ina Oorburg

Scholtje lopen
Scheuveln is doan, t is deu. Opdracht van
moeke: “Kom nait bie graachte! As t nat in
hoes komst, ist nait best!”
Toch even ies pebaaiern. Nadde vouten in
klompen…. In schoule sokken oet en bie
grode kachel dreugen. t Stonk as de pest,
aal dij fieze sokken, nat van aal dat wotter
oet graachte.
Weeromraaize wazzen sokken dreuge en
klompen ook. Mit mekoar scholtje lopen,
prachteg was dat! Mit vaaier, vief man op
ain scholle. Dij brekt vanzulf…. Tot t lief tou
in t wotter…. Nat, kold….. Hou mout dat
nou, as k in hoes kom?
Grode bruier (woar k aaltied roezie mit haar)
slagt aarm om mie tou en zegt: “Kom mor
mit, k zel wel zeggen dat k die derin stöt
heb…”
Gepke de Vries-Blaauw
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Nij

Der ston n grode verhoeswoagen, haren
jonges tussen middeg zain. Aan t ènd van
stroat op houk bie t grode hoes. Direkteurswonen van febriek. ‘Griffemeerde’ Piet zien
Pa wis onner t eten datter n nije direkteur
kwam.
“Ain van ons kerk”.
Noa schoultied zollen ze mor ains kieken,
haar Piet tegen aandern zegd. “Hou meer
zielen hou meer vreugd. Gounent van onze
kudde”.
“Doe moutst doar mit òphollen” haar Kloas
‘Snöt’ vergrèld roupen.
Hemmo ‘Hoas’ von t niks. “Wel vwewoestter
nwou, wan din mwout j’ook noaw nwaandere schoul”.
Bie dikke boom was t wachten op ‘Hoas’ .
Maisttied was ‘Snöt’ t lèste omreden hai
eerst overaal en stevels aan mos en doarnoa steevast te heuren kreeg wat e aal nait
mog. Hai haar aal ains n moal tegen Moeke
zegd ”dat Piet zee dat e der niks aan doun
kon. t Waren bezoekingen van ons Laimeneer, dat was nou ainmoal zo”. Snöt zien
Moeke haar doar gain bosschop aan: “Dij
kulkouk mout e thoes mor verkopen”.
‘Hoas’ kwam der op n draf aan. n Glìnne
boel veur kop en tanden deur onnerlip.
“Wat hestoe ien hemelsnoam wel ommaans
had?” wol Piet waiten. “Zugst ter ja nait oet”.
“t Dwut gwoepenste zieew”, begrepen we.
Toun e vot wol, vroug e Moeke om n koekje.
Dij was ien gaang zaail aan t bounen.
“Magst àin pakken, nait meer” haar ze roupen. ‘Hoas’ wol elk n meelkoekje mitnemen
en docht: “Gaauw noar boeten.”
Ien t achterhoes vuil e over t hondje dij
koekjetrom heurd haar.
“Winains wast dwuuster jonges. En twoun
licht aan gwing, stwond Moeke achtew
thoes en vrat ons Mollie koekwjes op”.
Veur straf kreeg Mollie vandoag dreug stoet
en ‘Hoas’ aankommende week gain koekjes.
Onner aanvoeren van Piet ging t op pad.

Verhoeswoagen was vòt en der was n jonkje ien toen achter t hoes. Hai kwam der votdoadelk aan.
“Woonstoe hier?” wol Piet waiten.
“Ja”, zee t jonkje, ”vandaag gekomen”.
“Hou haitstoe?” zee Piet.
Hai begreep t nait.
“Dien noam” zee Snöt mor ains.
“Oh, ik heet Bert”.
“Mooi”, zee Piet, ”wolst ook mit ons speulen ?”.
Bert vond t goed, maar vandaag nog niet.
“Proatstoe nait plat?” vroug Piet.
“Nee, maar hij begreep het wel”.
Inains kwam der n wichtje aanhinkeln om
houk van hoes. Piet schoot kleur oet. Ze
bleef van schrik stoan.
“Hallo”, zee t wichtje. Jonges wizzen t even
nait. n Aibels mooi wichtje, mit n summers
klaidje ien blode bainen en n grode strik ien
t hoar.
“Dat is mijn zusje” zee Bert.
“Jouw zús”, zee ze. Keek intied aal jonges
bielaangs. Piet was riddersloagen en ‘Snöt’
zee wel elk was. Ze was “Liesje en al elf
jaar”. “Kwam Bert ophalen, want hij moest
meehelpen”.
“Doei”, zee ze en hinkelde weer vòt. Bert
was tien joar. Mörgen mos e eerst noar
schoul.
“Welke schoul?” vroug ‘Snöt’.
“Ons schoul noatuurlek, of nait Bert?” zee
Piet. “De Gereformeerde school met den
bijbel” wist Bert.
“Smörgens tien over aacht wachten
w’haitied bie dikke boom” zee Piet.
‘Bert zou der zijn en het ook tegen zijn zus
zeggen’.
“Bist orreg vroug”, zee Piet zien Moeke toun
e even veur aacht deur oet wol. Elk was op
tied, ook Bert en Liesje dij weer n aibels
mooie strik ien haar. Was sikkom even groot
as Piet, zag e. Ze laip noast hom en rook
noar vrizze zuite zaip. t Was of heur blode
knijen hom aalgedureg tiedens lopen aankeken. ‘Hoas’ vroug of ze aaldoag ien sundoags goud noar schoul gingen. Bert zee dat
ze dat haitied aanhadden. Hai zat ien zulfde
klas. Liesje zat n klas hoger. t Was n gewone schouldag zoas der nog meer kwamen.
Piet kreeg aan t ènde van week n braifke
mit veur ollu. Hai was nait bie les. Veur psaamlverske opzeggen haar e gain siever.
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Doar kon Meester niks van moaken. Reken
en toal zat vol fouten en bie veurlezen dee e
niks aans as stöttern. t Was Moeke aal opvalen. Piet was orreg stil veur zien doun.
Gain spreuken, biebelteksten of aander
drokte. Veurlezen van scheurkalender wol
nait en t bladje zulf huifd`e nait bewoaren.
Hai zat veul veur zok oet te dreumen. En
nou was e zoaterdag ook nog joareg. Dat
zol t wel weden. Zoaterdag overdag femilie
en Moeke haar aal zegd om jonges soavends mor te vroagen. t Nije jonkje mos
ook mor kommen. Toun Moeke van buurvraauw heurde datter ook n wichtje was,
mos dij ook mor mitkommen. Piet haar ja
ook nog twij zuskes.
Mitnander kwammen ze tougelieks aan.
Toun ‘Hoas’ achterdeur binnenbounderde,
stoekte dizze haalverwege. Der klonk n grode plons en iezelk jaustern. Toun z’om houk
van deur keken, lag Piet ien zien blode gat
noast tobbe. Hai stond net n soeterge zaipraand om t lief vòt te bounen. Zuskes haren noamelk aal ien tob zeten en Piet was t
lèste. Piet haar laanger waark as aans.
Moeke was der vot bie. Elkenain mor gaauw
ien hoes en Piet zol zo kommen. n Zetje loater pakte Piet orreg rood om kop kedoos
oet. Lego, dinky toy autoos, ‘Negerhut van
Oom Tom’ en van Liesje ‘Arendsoog en Witte Veder’, n cowboybouk. t Was orreg noflek
en ze haren plezaaier. Sjoelen, n roadspul
en ezeltje prik. Piets Moeke haar t stoer om
boudel aan proat te holden. Zag dat Piet
verbilderd was. Pa nikde aal n moal noar
heur, hai haar t wel zain. Haalf tien werd elk
mit n puutje slik deur Piet zien ollu noar
hoes brocht. Toun ze weerom kwamen, lag
Piet aal ien bèr. Nog even lezen. Moeke
streek hom deur t hoar.
“Spannend “ vroug ze ? “Arendsoog” ?
Beneden haar Pa vast n klókje ienschonken
en zat veur zok oet te stoaren.
“Veur die ook nij, nee toch?” vroug Moeke.
Hai stìnde: “Hou bedoulst” ?
Jan de Jong

t Òl stee
k Wait nait ains wat of k ter dee,
bie t ol lutje hoeske.
Graauw en kil, daip verzonken
maank rommelge roegte, vrezelk stil.
Omzain noar wat ains was.
Wizzeghaid, n aibels waarm gevuil.
Opgruien ien laifde, beschaarmd,
mit aal woar k van huil.
Miemern, ien gedachten weerom.
Memènten oet vrougerdoagen.
As t nait haitied zo blieven kon,
der binnen nog zo’n baarg vroagen.
O laif lutje hoeske,
ze hemmen die nait spoard.
t Verdrut mie, hou ofst mie aankikst:
‘Onbewoonboar verkloard’.
Jan de Jong

FUT
Verbaldereerd zit k rechtop in mien bèrre.
Heur ik t goud, was dat de wekker ?
t Is toch nait woar ?
k Lag net zo lekker.
Of is de hoane weer van slag ?
Hoal die de kop toch kreng,
t is nog lang gain dag.
Wat bist doe veur n hoane,
denkst dast de zun ol zugst ?
Kiek toch wat beter, t is de moane.
Toch moar even zain
hou loat of t is.
Verdorie man, wat is t nog fris,
t ies zit nog op de roeten.
en deur t roam
komt kòld de wind van boeten.
Haalf acht al weer ?
Dat haar k ook nait verwacht,
t liekt nog wel midden in de nacht !
Kin k weer in t duuster
noar de stad tou sjezen.
t Mos aiglieks toch verboden wezen !
Och nee toch hèn, dat is toch staark,
bin k t weer vergeten,
k huif nait meer aan t waark.
Henk de Weerd (veurjoar 2006)
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Bok, bok, houveul horens?
t Is al even leden, mor koaken binnen mie
nog gevuileg van aal dat lagen. Dat was mie
wat, doar in Ainrom op dunderdag 13 meert
in t Dörpshoes. Vrunden oet Zuudhörn (joa,
dij bestoan…) haren ons mitnuigd noar teneelverainen “De Komedianten” omreden
heur olste zeun doar op de Bühne as kroegholder veur n dag kwam. Dat leek ons wel
wat, amateurmeneuvels woar je nog bie
knivveln kìnnen zunder piene in t knipke aalweg te vuilen. En wie gingen ja mit n dailtaxi, das mie ook wat moois. (Vrouger binnen we ainmoal in winter weerom kommen
oet Ainrom mit onze Eend, duuster as de
nacht, snij om ons tou en bibbers in de knijen… En nou? De keuning te riek zaailden
we deur de bochten…)
In t Dörpshoes kregen we votdoadelk mooie
stee. Beetje links veuraan, mor wel wat aan
kaande, paasde ons krekt. Nait midden
maank aal dij drokte. Allenneg bie verlötten
was t nait zo’n geweldege stee, apmoal
niéten, konnen we ook niks valen loaten
ja… Caféholder Schenk kwam nog even van
t toneel of om ons n beetje op ons gemak te
stellen, zenen gierden ons deur de keel,
hóm nait. t Was n bliedspul in drij bedrieven
(net as drij gangen bie eterij) van n Drìnt:
Harm Dijkstra. De klup komedianten hebben
der zulf goud Grunnegers van moakt, joa, dij
kìnnen wat! Hou t verhoal in mekoar stak,
dat wait k nait zo sekuur meer, t is ja aal n
moand leden en der zat gain knoppe
“Herhoalen” bie. Ze haren n mooie kroug
inricht, twij bruiers en ain zuster Schenk haren t doar veur t zeggen, benoam Henderika
ducht mie, dij ging over de gasten, handdouken en onderboksems. Der zat ook n börgemeester bie, Van Bokhoven, en dij haar n
schiere sikketoaresse, Greetje. Mooiste
maaldouners wazzen boer Hoabing en zien
zeun Tunnis, mor vraauw Marie mit heur
deegrolle zag der ook onverveerd oet. De
Minister dij opdroaven kwam, von k mor n
ibbel, beetje n eelskemedde, dij haar
schienboarliek in Den Hoag deurleerd: gain
eerliekse tekst en doch meneuvels zat.
Woar t stok over ging? Over n kroug dij bedraaigd wer deur n over t peerd tilde börgemeester, zo’n eerste börger dij zien traktement omhoog brengen wil deur zien ge-

mainte op te stöten in “de vaart der volkeren” en doar paasde de Schenk-kniepe nait
in. Mor dij dekselse Elsje mos nait veul hebben van heur nait ains zo edelachtboare
boas en zai draaide hom n loer, mit hoed en
hoar. Ik heb mie de buutse oetlaagd en der
was lekkere kovvie! En ain van de mooiste
dingen was dat de spullaider (Jans Huizenga) opende en ofsloot: kört en dreug. Prachteg! Dailtaxi het ons weer haile thoesbrocht,
vanof t hoes van Sander (de kroegholder)
en Sieneke, mooiste stee in Ainrom. (Doar
haren we even n tussenstop). Wat mie aanbelangt, Komedianten, bedankt en tot volgend joar!!

Jan Blaauw
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Nijsgier.
Aan t begun van elke weke ligt onze postbuzze vol met rekloamefolders van allerhande winkels. Ik vroag mie wel ais òf wat aal
dij rekloame wel kost en of doar wel de neudege verkoop tegenover staait.
Hou din ook, de folders waarken wel op de
nijsgiereghaid van mensen, want as je
smiddags din in dij winkels komen, is ter
veul drokker as aans. Vraauwlu binnen doar
bliekboar veul gevuileger veur as manlu,
want ik kin mie nait veurstellen, dat mannen
stoan te graaien in bakken mit ondergoud,
handdouken en washandjes..
Wel worden manlu deur de vraauw mitsleept
om op zukse doagen even
“n stroatje om” te goan.
Zo luipen wie nog nait zo laank leden op
aandrang van mien vraauw winkel van Wibra in. Vraauw har in folder lezen, dat ze
doar hail goudkope krulders veur t hoar in
aanbaiden harren.
Zai was din ook votdoalek in bakken aan t
rommelen, onderwiel dat ik in de winkel wat
rondluip om de tied deur te kommen
Achterin winkel zag ik n man en vraauw aalgedureg in mien richten kieken. Eerst was
mie dat nait zo opvalen, mor stoadegaan
kreeg ik in de goaten, dat ze wel degeliek
noar mie keken.
Nou bin ik gain man dij zunder aanlaiden zo
mor mit vrumde mensen aan de proat roakt,
moar in dit geval lag ter zo dik boven op, dat
ik der aiglieks nait veur weg kon.
Net wol ik wat zeggen, begon t vraauwmìns
tegen mie te proaten….
“Zai je t nait ?....”. Ik keek heur aan, nog nait
zeker of ze t wel tegen mie har…
“Joa ik main joe… zai je t nait ? Nogmoals
zee ze dat en knikte mie vrundelk tou. Nou
mos ik wel wat zeggen ja, al was t allain mor
uut fatsoun…
“Bedoel je mie?.... Om eerliek te wezen…
nee ik zai t nait”.
Zo, dat was der uut.
t Mìns draaide zok om noar heur man… “Hai

zucht t nait Jan”.
Nou wui ik ook wat driester…” Mien laive
mìns, al sloag je mie dood, ik zai t nait…
Mout ik joe argens van kinnen din ? Joa
mensen veranderen in loop van joaren….”
“Oh nee”, zee t mìns,’ Ie binnen in elk geval
nait veraanderd en bie mien waiten wie ook
nait….”
“Vertel mie t din mor”, zee ik….”Nou”…,zee t
mìns… “Van der Veen ja…”
Zai keek doarbie also ze net n stoer kriptogram uut kraant oplöst har….
“Van der Veen, van der Veen?”, mien harsens waarkten op hoogtoeren, mor ik kon
mit de beste wil van de wereld gain Van der
Veen veur d’ogen kriegen…
Ik schudde d’kop en dee of ik daip noadocht….
Nou heb je in zo’n sietewoatsie nait veul
meugelkheden om joe der op n aanvoardboare menaaier uut te proaten…Doarbie
komt, dat t mìns mie nog altied vol verwachten aankeek in de hoop dat zai zok in elk
geval nait verabbezaaierd har…
Ik nam n besloet, temeer mien vraauw in
verte in aantocht was mit heur krulders….”Van der Veen…..och joa vanzulf,…
kerel man, ….nou zai k t. Hou gait t er
heer ?”
Ik vuilde mie n grote toneelspeulder, moar ja
je mouten wel ais wat…
“Oh goud hur. En mit joe din ?”…”Oh
meroakel… doar is mien vraauw, wie mouten mor ais weer op hoes aan”. En zunder t
mìns verder de kans te geven streken wie
de winkel oet..
“Goddank”…zee ik,” Wat was t doar hait in
winkel nait…..”
“Luipst bekenden tegen t lief?”, vruig mien
vrouw, ik zag die mit mìnsen proaten. Konst
doe dij?”. “Ikke?....Ik har dij luu nog nooit
van mien leven zain…..Mor goud dat toneelspeulen mie in t bloud zit, wel wait wat er
van komen was”….”Joa, zee mien vraauw,
toneelspeulder bist altied al west. As t mor
waist dat ik die deur heb”. Zai pakte mie in
d’aarm en mit rekloamepuut in d’ haand stevenden wie op hoes òf.
.
George Petzinger
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MIEN GELEUF
Mien geleuf zit aargens aans
is boeten bie d' baaisten
haarfstbomen mit widde gaaisten
gain domie's, kerken of rozenkraans.
Mien baaide honden as apostels
in t bos kom ik tot rust
hier is ons vaaileg nust
hier gruit t geleuf mit daipe wortels.
De nevelzun schient deur de loanen
mien dokeg dinken wordt weer glad
bie eenden in heur deupersbad
van dizze weelde krieg ik troanen.
Mien voutstap hier op haaileg grond
k leg mie te rust in adderroet
hier is mien moal van wien en stoet
moakt ommegoa mien cirkel rond.

Oet:

t Twijde Oethoester boukje
Verhoalen en taimkes van n Oskerder vogeloar, n Mijster zeeman, n Oethoester köster
en aacht zeewiefkes
redaksie: Jan Sleumer

© Tonnis Dijksterhuis

Anne Hoogebrug
Drouden = dreigen, droud = dreiging.
Twelgens = tweelingen. Kinkhoorns =
wadslakken

Ien ainen

Kölken

ien ainen is t er
hail onverwacht
t is haile wereld
zun , moan
daag en naacht

Ien kölken bie Mij
zit nog Zij en Tij.
Ontstoan oet vlouden en sliek
Taikens van droudens en wodderstried.

je kint nait zuiken,
vroagen, of kopen op zicht
nait bescharreln of ordern
t is schaar en licht
wie zaint in verwondern en
stoameln zaacht:
t is laifde, ogen lichten ,
mond dij laacht.

Mijster diek
Noa joaren kwam k weer terug bie
Mijster diek
t Tij laip òf en zun scheen over t sliek.
k Zaag wodder tot aan Borkumkaant
Doar tegen over mie ien Duutslaand.

ien ainen was t er
hail onverwacht
haile wereld
zun , moan
daag en naacht.

Voargeul wer drok bevoaren
Mit boten van en noar d’Eemshoaven.

Giny Hartman

Op t wad veul schelpen groot en klain
Ik zöcht ze op - t was n festain.

Ik denk aan vrouger dou ik bie meulen
Goliath was
n Akelieuw ston op plukje gras.
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Bossen kinkhoorns kleefd aan n stain
mit vollen handen pakt ain veur ain.
Thoes ien paan dij slakken op t vuur zet
Kachel stoken waas dou nog je van het.
Zo bennen der nog hail veul dingen
dij loater veraanderden ien herinneringen.
t Tij komt op en t woater spoult tegen diek
Bie eb is t weer zun over t sliek.
Nooit zel ik vergeten
dij Akkelaai in 1943 dij ston op diek
bie meulen van Ida Wierengoa-Spiek.

AIN PRONKEJEWAIL OP T HOOGELAAND
EEMSHOAVEN, BRIJ, STIVVERD, NIJLAAND.
AIN PRONKJEWAIL AAN KWELDERRAAND
DOODSTIL EN SPIEKSTERSTRAAND.

Doar broest de zee, doar hoelt de wiend
doar soest aan t Olschip en d'Eems,
doar leeft t volk hoast zunder zörg,
rondom ain olle Börg.
AIN PRONKEJEWAIL OP T HOOGELAAND
HEUVELDERIJ, T OOSTÈND, WADWERD,
NIJLAAND.
AIN PRONKJEWAIL AAN KWELDERRAAND
TJOARIET EN SPIEKSTERSTRAAND.

Doar strunen wie bie d'Eemshoaven om
mit schepen altemoal
doar sprekt de tong, wat t haart al vuilt
ien ons Hoogelaandster Toal

‘Zel ik nou t Eemsmonds Gemaintelaid (Wijs: Grönnens Laid) even veur joe
zingen?’ vroug Mijster zeeman aan Oskerder vogeloars.
‘Nou, vot mor weer!’ gaf de proater tou. ‘Zo
as ik al zee, t is toch mien vrije dag!’
Zeeman zette borst oet en balderde over t
wad hìn:

© Kunny Luchtenberg

Mode

Van Zandeweer tot Hefswaal tou
van Kantens tot aan diek,
doar gruit, doar bluit t Eemshouksterlaand
rondom ain wond're diek.
AIN PRONKEJEWAIL OP T HOOGELAAND
OETHOEZEN, MIJ, OSKERD, NIJLAAND.
AIN PRONKJEWAIL AAN KWELDERRAAND
ROODSCHOUL EN SPIEKSTERSTRAAND.

Van Rött'meroog tot Valom tou
van Waarvum tot aan Spiek,
doar bruit, doar gluit t Eemshouksterlaand
ontstoan oet wond’re sliek.
AIN PRONKEJEWAIL OP T HOOGELAAND
EPPENHOEZEN, BRIJ, t OLDÖRP, NIJLAAND.
AIN PRONKJEWAIL AAN KWELDERRAAND
OSKERD EN SPIEKSTERSTRAAND.

Van Oldenziel tot Stivverd tou
van Röppen tot aan d'Eems,
doar waarkt, doar wuilt Eemsmonder volk
volk op laand en wad.

Op ons cursus Grunnegers kregen wie t der
over houveul woorden oet n vremde toal
komen en dij wie mit t grootste gemak bruken. En din wil k t nog hail nait hebben over
dij computers, dij hebben haildaal n aigen
toal zoas: ‘helpdesk-printer-modemhomepage-diskettes’ en goa zo mor deur.
Ons köster haar dij middag even n rondje
deur dörp moakt en kwam mit ‘dierenshoplunchroom-konditorei-passage’ en nog meer
van dij opschriften aan, doar je doaglieks
laans lopen en dij joe al haildaal nait meer
opvalen.
Dou k lest n vraauwlu kraantje in handen
kreeg, wast net of t zo wezen mos. t Ging
over mode en k heb even pebaaierd om wat
verbaand te zuiken tussen t Engels, t Nederlands en t Grunnegers.
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t Stukje ging over de ‘hippe swinging sixties.’
Vertoal dat mor ais in t plat: Daansende zestegers? En gaait t over minsen of over joaren? Hip was ook al zo’n vremd woord.
’Trends’ zag ik, dat binnen modegrillen of
zeg mor gewoon van kuren. Din lees k
‘casual,’ casu is gewoon, mor gewoon heurt
wel slim gewoontjes. Mode en ‘beauty’ komen ook aan bod. ‘Beauty’ in t Engels is
schoonheid, van t vraauwvolk vanzulf, mor
onder schoon verstoan wie wel wat aans.
Veuraal as je der weer ais ‘schoon genog’
van hebben. In t Grunnegers heb je
‘Beauty’s’ in soorten zoas: kloetenstampers,
mokkels, havvelkoaren, mor ook bela’s, poedies, pronksteerten en eelskemetten.
Din lees ik ‘peep toe’. Wat is dat? Ask der n
ploatje bie zai wordt t dudelk. t Binnen
schounen doar tonen aan veurkaant oetsteken. n Haile zin veur ain begrip.
‘Blonds have more fun’ dizze winter. Doar is
gain woord Grunnegers bie, mor k heur der
wel bie, omreden onder mien gries hoar zit t
blond van vrouger nog. En k wait ook dat je
mit high- en low lights van kleur verschaiten
kinnen. En wat te zeggen van n schoolse
‘look?’ k Zai gain verbaand mit plooirokken
en n krietstreepke, mor t leste kin weer wel
vanzulf.
‘Legging,’ ook al weer zowat. n Bainding zo
te zeggen, mor t is nait recht spannend.
‘Tunieken’ komen in de mode, lees k wiederop, t worden echte ogenvangers of
‘eyecatchers’
k Denk dat je din beter n bril opzetten kinnen. Op de ‘catwalks’ kin je aal dizze biezunderheden tegen komen. ‘Cat’ is kat bie ons
en ‘to walk’ is wandelen, mor k wait zekerwoar, dat wie aaltied mit hond lopen en nait
mit kat. ‘Relaxed shoppen’ wordt ook slim
aanprezen. ‘Relaxen’ pebaaier k zulf zo of en
tou, mor van ‘shoppen’ krieg k mainsttied
kopzeer, dus zai’k gain verbaand. Din lees k
dat t mit computer mout, da’s mie veul te
stoer, veuraal ast allain in t Engels kin. Dus
goa k nait ‘on line’, doar hang ik bie dreugend weer mien wasgoud wel aan.
‘Outfits’ binnen goud veur ‘outdoors’, da’s
boetendeur toch? k Haar t zulfde wel docht.
En doar staait weer wat over n legging, n
haalf laang; liekt mie slim kold bie winterdaag.
Din zai k n bekind woord ‘bodywarmer’ doar
wai’k wel wat aans veur, pokkeljaas, mit n

maauwhemd der onder, ’T shirt’ heurt ja zo
gewoon, is zo ‘casual’.
t Is dizze winter ook mode om ‘oversized’ te
goan en dat paast mie. ‘Oversized’ betaikent
aigenlieks overmoat, t het van doun mit overgewicht en dat is mie bekind.
En hou is dizze? As je n ‘bad day’ hebben,
zet je n goie grode pet op kop. En as
‘finishing touch’ lees k nog wat over leste
mode: ‘Dessins, trenchcoat, boots’ veur n
sportieve ‘glamourlook’. k Krieg der stoadeg
aan schoon genog van. k Trek mien regenjaas en stevels aan en goa aan sjaauw,
‘outdoors.’ In mien doageliekse klovvie en of
dat nou ‘trendy’ is of ‘glamour’, dat moakt
mie niks oet. Op t ind lees k nog wat, doar k
wel blied van wor.
t Gaait over ‘Extensions’ veur wat ekstroa
hoar. In volgende zin lees k dat t nephoar is
en dat is mie volkomen dudelk. Dus ze waiten t wel doar op redaksie!

Körte gedichtjes
Mien verhoal
zunnekloar
dien verhoal
is doar.

Wied vot
is hemel
wied vot
bist doe
wied vot
mien laifste
nait vot
oet mien haart.

Bliedschop
vrundschop
woorden dierboar
dankboar.
Mien verhoal
mien toal
op pampier
t staait hier.
Vlinder
omswinder
deur dik en dun
waarme zun
n blom
veujoar, kom, kom.
Anna de Vries-Maarhuis
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Willemientje Modderman

Op zoal 2c is t aibels stil, mor n poar uur leden was dat hail aanders. n Zaike vraauw is
binnen brogt, aan begun van oavend, zo om
en bie tachteg joar. Mit veul proat noar zusters tou zol zai wel oet goan moaken, hou
gang van zoaken weden zol.
“Mien tas, woar is mien tas? Doar zit Jan
Hoagel en zien grootmouder in.
Mien op schriefboukje, woar is dij?”
“Wees maar wat rustig, vraauw Modderman”,
pebaaiert zuster. Mor niks helpt.
Vraauw Modderman het aal bie kop, het wis
nait deur dat zai in t zaikenhoes is.
“Woar bin k nou toch wel, groot is t hier, wat
dou k hier?”
Aal mor rommeln in heur kastje noast bèr.
Dokter komt bie heur veur n flès mit vocht, dij
aan n stang hangt, mit n lèlke prik in heur
pols.
“Woarom mout dat, wil ie gliek wel eefkes
wat oet mien tas pakken”?
Dokter is zo goud om heur blomkestas te
goan pakken.
“Wil ie mien bruier wel bellen”? vroagt zai
aan dokter.
”Nou, nee,” zegt dokter. ”Dan moet u zelf
telefoon aanvragen.”
“Hou mout dat din?” vroagt vraauw Modderman. “Dat zullen de zusters u wel gaan vertellen.” Dokter gaait bie heur vot, want zai
het aalaan wat nijs, doar het dokter ja gain
tied veur.
“Kriegen wie hier ook eten? k Heb honger as
n peerd.”
Op zoal goan wie ons mit vraauw Modderman bemuien.
“Joe kriegen vanoavend gain eten, zuster
zee dat joe vloeiboar spul kriegen.”
“k Heb ook hoge nood, woar mout k din noar
tou?” Wie weer: ”Din mout ie op dij rooie
knop drukken, din komt zuster wel.”
Zuster komt.
“Mout k op dat ding?”

”Ja”, zegt zuster.
”Mien gunst, op n ondersteek, dat kin ja nait”
“Zo zal het wel moeten”, zegt zuster.
Vraauw Modderman is bekof, wie der bie….
Zai blift n Jaantje Onrust. Ain man op zoal
dut van aal veur heur.
“Binnen hier ook tillefoonbouken? Wait mien
overnoaber dat?”
“Hier gaait aal mit computer, wis gain bouken. Mor der komt n mevraauw bie joe, of ie
ook tv en tillefoon willen.” “Vanoavend nog?”
vroagt vraauw Modderman. “Mörnvroug, din
komt dij vraauw bie joe.”
Grode kèlleghaid op zoal, vraauw Modderman vaalt sikkoms oet bèr, lu op zoal hangen aal weer aan bèl.
t Is wied in nacht, as wie gestommel heuren,
vraauw Modderman zit mit heur körte
baintjes deur spielen van bèr hin, zai is aan t
wuiven noar ons. Wie binnen haildaal
ontdoan, t is gain wodder woar ze in zit, mor
bloud. Krekt of zai op boot zit, oetkiek wiedvot, naald bungelt aan heur haand. Bloud
drupt op grond deel, zai denkt aan hoge golven op zee.
Twij zusters kommen op ons gebèl of, zain
heur doar zitten, strelen heur over heur hoaren.
“Nait aan mien hoaren kommen, wil ie mien
kaam wel eefkes veur mie pakken?” vroagt
zai. “Nee, u moet eerst schoongemaakt worden, en onder de douche”
“Onner douche, hou kommen joe doar wel
bie, k heb ook gain pon bie mie, wil ie mien
bruier eefkes bellen?”
“Weet u wel hoe laat het is? Het is drie uur
in de nacht, dan gaan wij niet bellen om een
nachthemd”, zegt zuster.
Mit bèr en aal gaait zai koamer oet, ons onwis achterloatend. Zusters binnen drok hinneweer om aal weer ribschier te kriegen.
Bloud liekt ook zo aldernoaste slim.
n Dik haalf uur loader is vraauw Modderman
weer op zoal.
“k Bin der weer, wat n toustand mit mie
nait?” Zai zit as n kunnegin boven op bèr,
hoogste woord het zai.
”Zuster, wil ie mie mien kaam wel oet loatje
pakken, want n schiere pon of klaaid, mor
gain schier kapsel, din is t haildaal niks.”
Nait te gleuven dat zai doaraan denken
gaait, in dit uur van nacht.
Vanof dij nacht is zai veur ons Willemientje
Modderman. Van zuster kriegen wie nog n
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kopke thee. Dij nacht komt ter nait veul
meer van sloapen, wis nait. Blomkestas,
aantaikenboukje, tillefoonbouk, n rooie
droad deur zoal. t Gaait nuver mit heur, mor
t is n sjieke vraauw, doarom blift zai veur
ons: Vraauw Willemientje Modderman.
Anna de Vries – Maarhuis.

Roege toal

© Jan Sleumer

Dat Grunnegers vrouger roeger in de bek
waren as tegenworreg zel gain nijs wezen.
Dat waren ‘Hollanders’ ook, mor ‘Hollandse’
bovenloag is doar eerder mit oetschaaid as
de Grunneger, zo liekt t wel.
Ik goa ien dit stukje mainsttied t woord
‘Hollands’ en ‘Hollanders’ bruken en nait
‘Nederlands’ en Nederlanders’, omdat ik
geern n onderschaaid moaken wil tussen
Grunnen en West-Nederland. Veur OostNederlandse streektoalegen bevubbeld
geldt t zulfde as wat veur Grunnegers opgaait.

OEL
Oel in boom, n vremd fertuut
mit zeuven slikjes in puut.

Waas of is de roege proat en schrieftoal van
Grunnegers op n aander menaaier roeg as
dij van de ‘Hollanders’? n Moal of wat hemmen wie doar diskuzzie over had. En din
ging t om schrieftoal. Doarbie nam ik sums
de pezietsie ien van fienflòtter as t mien
schrieverij en dij van mien gesprekspartners
aanbelangde, mor sums leek n dail van
mien Grunneger gesprekspartners wel veul
‘fiener’ als ik, bevubbeld bie heur òfgries van
verhoalen van Grunneger schriever Henry
Hes. t Ging ons benoam om criterioa ien
heden en toukomst bie de Grunneger
schrieftoal.

Swieniegel ruip, onner heeg vandoan
“loat puut hier mor eefkes laangs goan.”
Tiekje zat op n grode stain,
zee: ”laive oel, geef mie der ook ain.”
Knien vanoet zien hoeske, ruip:
“Geef mie ook geern ain in mien voestke.”

Bie ons gesprekken over roeg of nait
kwamen hail wat woorden oet stroat- en
schrieftoal aan de order: miegen, pizzen,
schieten, fietern en k wait nait wat aal.
Apmoal woordgebruken dij aansluten bie n
vrougere ‘primaire’ landeleke levenswies.

Mor wat dee oel?
Hai ging hinneweer mit zien oelekop
deugennait vrat aal slikjes zulf op.

Ter Laan geft mit zien commentaar bie t
woord ‘bek’ n hail schier veurbeeld van
veraanderde opvattens bie Grunneger
‘bovenloag’ van zien tied.
Ter Laan: Bek. 2. Mond. Vroeger heel
gewoon; nu ruw en onfatsoenlijk.

Anna de Vries-Maarhuis
[vertoaling oet t engels]

Ain van de geefste – nog haalf Vraize, haalf
Middelnederduutse - zinnen ien Feenstra’s
bouk Duizend jaar Gronings taallandschap
komt oet 16e aiwse protocollen van Hoofd-

Hoagedis zat onner blom,
ruip: ”k Wil slik, k wil slik, kom, kom.”
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mannenkoamer. t Waas ien Soaksumhoezen dat n parochioan veurtiedeg oet
kerk vótlopen wol en dat pestoor hom terugraip. Man draaide hom om en vroug aan
pestoor: ‘ick will wthgaen und schiten eens.
Wiltu mit?
Kinnen ie joe n tegenworrege Grunneger
kerkganger veurstellen dij zukse toal tegen
n pestoor of n domie bruken zol?

Vrijdaghs niets gedaan/Saterdagh na huijs
gegaan.
‘Pissen een plas’ is ien t tegenworrege Nederlands ‘deden een plas’ worden.
Zulfs ien t BNN tilleviziepergram ‘Spuiten en
Slikken’, woarien geslachtsdailen joe om
oren vlaigen, zel t woord ‘pissen’ of ‘schijten’
nait zo direct bruukt worden as oldere Grunnegers dat deden/doun: ordinair.

Ien t aalgemain prouten/schreven lu vrouger
ook ien t Nederlands veul roeger as non.
Kiek mor bie ol Bredero (1585-1618). Dichter Bredero waas gek op Maria van Tesselschade, mor zai nait op hom. Teleursteld
schreef e ien n gedicht aan heur:

Aan t ind van zien bouk schrift Feenstra: De
18e eeuw was in zekere zin de afsluiting van
een tijdperk waarin ruwe gedragscodes en
openlijke gewelddadigheden eerder regel
dan uitzondering waren. Daarbij hoort een
direct taalgebruik, inclusief schelden.
(…) Pas in de loop van de 19e eeuw zou
de ‘beschaving’ als gevolg van het verlichte
denken grotere groepen van de bevolking
gaan omvatten.

‘Indien uw lichaam goddelijk is,
Straal rozewater in plaats van pis!
Feenstra het t ook over n rechtzoak ien Bavvelt, 1707, woarbie preekheer van Tinaalng
veurkommen mos. Redger kreeg roezie mit
hom. Dou domneeske heur der mit bemuien
wol, beet redger heur ien t Nederlands tou:
brui weg ghij vots, wat hebt ghij hijr te doen,
of ik geef u een voet in den aers.
Van Dale: bruien (verouderd), ervandoor
gaan, maken dat men wegkomt.
Zo’n oetvaal kinnen wie ons van n tegenworrege rechter nait recht meer veurstellen!
Veur ter Laan was t woord ‘vots’ zó roeg dat
e hom achter t Latien verschool: fotse (plat)
= cunnus. Ik heb t veur ale wizzeghaid even
ien van Dale opzöcht.
Cunnus = kut.
Ie kennen apmoal de oetdrukken: ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef
zoals het was. Dizze oetdrukken is n variant
oet n verske van n anonieme dichter oet
1724: ‘De vergadering van de Staten van
Hollandt’:
Sij comen bij paren/Om te vergaren/In den
Haegh.
Sij sijn ‘er so graegh./Sij drinken een glas/Sij
pissen een plas
En laten de saak soo als hij was.
Sondaghs absent/Maandaghs in ’t Logement/Dinghsdags present
Woensdaghs compleet/Donderdaghs niet
gereet,

Perfesser en dichter Hans Elema (19041977), sloot hom bie ter Laan en Feenstra
aan, dou e t over twij fronten haar, woartussen n (Grunneger) dichter hom beviendt:
‘het andere front is dat van de op traditie
gerichte dialectsprekers voor wie Groningse
literatuur samenvalt met ouderwetse platvoersheid, niet geschikt voor de beschrijving van eigentijdse problemen.’
Mooi wat Grunneger schievers bennen
deurgoan ien dij olderwetse trant. Summegen schreven ien t eerns ien t Nederlands
en oet gekkens ient Grunnegers.
Dodelek veur de Grunneger toal. IJnte Botke schrift doarover ien ‘Wie aan Groningen
denkt’: ‘In Friesland speelde de vorming van
een eigen identiteit zich in belangrijke mate
rond de strijd om het behoud van de streektaal af. In Groningen was daarvan geen
sprake. (…). Tj. P. Tresling (1809-1844)
dichtte weliswaar in het Gronings en het
Fries, maar voor hem waren streektalen niet
de uitingsvorm voor diepe gedachten of grote emoties. Hij gebruikte ze als een middel
om humoristische effecten te bereiken.
Tot ver in de 19e eeuw was dat bij andere
schrijvers in het Gronings eveneens het geval.’
Botke haar net zo goud schrieven kind: tot in
de 20e eeuw. Ain van zukse schrievers
waas bevubbeld Jan Bos (W. E. Keuning/
Willem de Mérode (1887-1939).
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Ien t tegenworrege Nederlands kin t goan
over (jongern)-stroattoal en over ‘volkstoal’.
Ien Marc De Costers Groot scheldwoordenboek (2007) bennen der om en bie 2500
scheldwoorden bie nkander zet. t Bennen
benoam woorden oet recentere tieden en oet
ale loagen van soamenlevens ien Nederland
en Vloandern.
Doar stoan nuver haarde bie, zo as kutlul,
graflijer, holdouwer en geitenneuker.
Veurtied (1998) haren D. van der Heide en J.
Woldering aal n boukje mit Grunneger
schimpnoamen publiceerd: ‘Dreum van n
Hogelandster brijhapper’. Mor dat boukje mit
apmoal locofaulismes (scheldwoorden veur
bewoners van n bepoalde ploats of streek) is
haildaal op t verleden richt.
Toch is der n onderschaaid tussen roege
volkstoal van vrouger ien Grunnen en tegenworrege stroat- en volkstoal ien
‘Hollandstoalege’ steden, Stad Grunnen ienbegrepen. Roege toal ien pervinzie Grunnen
wer zo’n beetje deur ale laandjers bruukt,
nait om te schokkeren en nait om ain van
aandern te onderschaaiden, mor omreden
heur doagelekse toal non ainmoal zo waas.

relateerd is aan keduksie over t Nederlands:
jongern dij t Nederlands nait goud beheersen
bruken minder stroattoal as jongern dij dat
wél doun. Jongern vervörmen of vervangen
woorden dus nait oet gebrek, mor oet behuifte aan wat nijs, oet creativiteit. Ook aal
viendt ain t mor niks, elk kin blied wezen dat
ze t teminnent ien t Nederlands doun en nait
ien t Engels. t Nederlands leeft!
Omdat tegenworrege Grunneger toal slim
vernederlandst, stelden lu bie n diskuzzie ien
Grunnen veur om òlle woorden weer opnijs
ien t Grunnegers te bruken. Hai kerel! Dat
nuimde ik dou n ‘Grunneger
seniorencomplex’, n behuifte aan retroGrunnegers. Nait dat t kwoad kin, want n toal
kin nooit riek genog wezen, mor wel t Grunnegers vernijen wil, mot t nait hemmen van
olle, mor van nije woorden!

t Liekt wel as of n dail van wat oldere Grunnegstoalegen dij ien Grunnen wonen nait
veul muite hemmen mit roege Grunneger
woorden, dij ‘Hollanders’ ordinair vienden
zollen. Doar tegenover stoan Grunnegstoalegen dij laang boeten Grunnen woond hemmen en dij wel muite hemmen mit zukse
woorden. Mor dizze ‘verhollandste’ lu hemStroattoal ien tegenworrege
men minder muite mit n ‘roege’ verhoal‘Hollandstoalege’ steden is volkstoal of jonienhold, omdat ze dat al laang kennen van
gern stroattoal. Stedeleke volkstoal is de toal ‘Hollandse’ schrievers, om te begunnen ‘Ik
van t ‘legere volk’ en net as t Grunnegers
Jan Cremer’. Wat heur aangaait kin Henry
van vrouger, nait bruukt om te schokkeren
Hes n dikke pries kriegen.
en nait per se om ain van aandern te onderschaaiden.
Goie schrievers huf wie nait te vertellen hou
of dat ze schrieven monnen, mor mie ducht,
Jongern stroattoal is wel maind om te schok- dij aandern, dij t ainks ook wel geern worden
keren en/of ain van aandern te onderschaai- willen, zollen din doch beter mit tied mitgoan
den. Om bie n groep te heuren, leggen mìn- kinnen? Meschain dat ze heur ‘olderwets’
sen noadruk op gemainschoppelekheden.
roeg woordgebruuk wel aanpazen monnen
Jongern nemen bevubbeld n bepoald territo- aan Feenstra’s grotere groepen van de berium ien bezit, n stroat of n clubhoes. Ze be- volking, mor wat mot dat mot. Schrievers ien
noadrukken gemainschoppeleke lichoamele- dop willen doch dat ze ien t eerns nomen
ke kenmaarken of klaaieroazie. Ze ontwikworden deur nog lezende mensen en nait
keln n aigen muziekstijl en/of n toalvariant.
veur ‘boertjes van buten’ aankeken?
t Gebruuk van stroattoal onder jongern kin
solidariteit en groepsgevuil oetdrukken: wie
t Is net as Oagje Nijneers altied zee: ‘Òl boer
tegen elkenain aans.
en nij boer kinnen nooit akkedaaiern!’
Of waas t Boukwaaiten Jaanje?
Oet onderzuik van René Appel
(Hoogkarspel, 1945, toalwaitenschopper en http://
www.taalvormingentaaldrukken.nl/
Nederlands schriever van misdoadromans)
is bleken dat t gebruuk van stroattoal positief AR/AR0232.htm
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schim van miezulf
aug.2005
woar ik hèn goa
breng ik miezulf
zwaalkend laangs daip

Pebeziedjen
t is een haarstoavend ien dörp
jongens binnen aan t pebeziedjen
ze moaken twij groepen
aine groep mot zuk verstoppen
aner groep mot zuiken
jongens goan deur t laand hèn
noar n boerderij n beetje boeten dörp
ze goan stiltjes noar binnen
laangs deel en koien
kroepen ien t heu op heuzolder
noa n tiedje komt boer schuur ien
[jongens holden zuk doodstil]
lopt deur noar deel
gait melken, kou veur kou
dochter komt ook noar deel
komt pabbe helpen
sjaauwt mit melkemmers
doar kommen anere jongens aan
ze hemmen bult lewoai
vroagen aan boer
-hemmen joe jongens ook zain?-opdondern- zegt boer
-hemmen hier niks te zuikendochter heurt gefluuster
lopt noar heuzolder
en gaait bie jongens liggen
om beurten maggen ze heur n doetje geven
-vedder naargens aankommen!ropt boer -woar bistoe wicht?ze ropt -ik kom deraan
k mos even pissenvolgende week kommen jongens weer
pebeziedjen
din gaait ze pabbe weer helpen

ik fiets, ik trap, ik jaank
vertrap, verdring, verbaarg mien pien
ien onzekerhaid
ofschaid stekt, dut zeer,
vergaait ien steekwoorden,
n ondudelke schim
wel is, woarom, wel
woarom bin ik
ik
schim löst zich op
verbeeldt zich weer
hail wat
ik denk en bestoa
oarzel ien zekerhaid
kom noader
tot mie
en mien ik
mien horizon is laif

Harry van Velsen
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Optaikens van n grootmoe.

Omdat der in t dörp woar mien wicht en
schoonzeun wonen, gain openboare schoul
is, gait ons oldste ootjezegger sinds kört op
e Leek noar schoul .
Dat is dus aal doage bringen en hoalen mit
auto over de landelke weegjes in t Westerketaaier.
In feberwoariemoand binnen ze onderwegens noar hoes en in auto kin je vernemen
dat de boeren in dizze kontrainen aal begund binnen mit heur veujoarswaark.
t Lutje wicht vragt : “Moeke hou kin t , mien
zuske zit hail nait in auto en toch roek k heur
strontwindel.”

Schrikkeljoar 2008
Dizze zummer vlugt veurbie.
Zal k joe ains n veurspellen geven?
Strakkies zeggen wie:
“Woar is dizze zummer bleven…..”
As k het zo bekieken kan,
hebben maiste mìnsen t zölfde plan.
Der is zoveul aan sport te zain,
wie willen t aal nait missen, gainain.
De toenmìnsen richten
zölfs toenkoamers in.
Der is veur elk zien aigen zin.
Is t hier te kold om boeten te wezen,
de boetenkachels bringen
oetkomst in dezen.
De boetenkeukens is de volgende stap,
dij zörgen veur de draank en de hap.
Nou nog n boeten tv apperoat,
k wait nait of dij aal bestaait.
Aans zel dr wel gaauw ain kommen goan,
der zunder kìn t leven nait meer bestoan.
Aan welke sport joe ook de veurkeur geven,
k hoop dat joe der veul plezaaier aan
beleven!
Giny Vonk

t Verhoal van n ploatje - jan Blaauw
Mien moeke kwam in 2002 oet tied, 96 joar,
t was genog west (en van t male asmits te
veul…) Ze haar n bult opbewoard, al is deur
verhoesderij wel ains wat verswonden,
schane. Maank olle foto’s von k veureg joar
n ploatje van n pupillenelftal van VVS oet
Oostwold. k Was zulf in 1964 de fotogroaf
west mit mien eerste toustel, n Agfa Click,
sikkom net zo beroemd as de Agfa Clack.
As je zo’n ploatje in hannen kriegen, mout
j’eerst even stief noadenken: “Hou zat dat
ook mor weer?”
Dìn begunt der voak wel n lampke te brannen. Kwam benoam deur de man op
d’achtergrond dij votlopt, jeugdlaaider Bertje
Stoadens van Scheemde. Dou wos k t weer:
k haar t plougje van Scheemde op petret zet
mit Stoadens derbie, keureg. Woarschienlek
het aine van VVS mie vroagd om dij jonges
mit heur blaauwe shirts der ook even op te
zetten. Roelie Schipper meschain wel, dij
woonde in Midwolle, dij kinde ik. Of jong van
Strieker, bruiertje van Lourens dij t aaltied
drok haar mit swienen en koien. (Of wazzen
t peerden?)
Meer as vatteg joar loater krieg je ploatje
weer veur joen neuze, of tied stil ston….
“Hou zat dat en wel binnen dat?” Dou doch’k
aan kraande, aan “Ik zoek…” in t Dagblad
van het Noorden. k Heb ploatje der hìn
stuurd, kreeg n braifke weerom: “Ploatje ontvangen, kin wel even duren veur e aan beurt
is.”
Haile foto was k al weer vergeten, dou zotterdag al veur haalf negen tillefoon begon te
rinkeln:
“Joa, mit Joke, vraauw van dij voetballer.”
“Voetballer????”
Dou schoot mie t ploatje in t zin. Verd… dat
plougje van VVS oet Oostwold. Vraauw was
Joke van Roelie Schipper. Noa wat stroef
geproat in t ABN gingen we smui over op t
Grunnegers en was t ies broken. Roelie heb
k ook mit proat. Over t voetballen, VVS en
MOVV, over Groenbergsloane, over woningbaauw woar niks van over is in Midwolle.
Hai rappelde zo noamen op van pupillen,
stoan ja in t bouk van VVS. Bouk?
Joa, jubileumbouk, is in 2007 oetkommen,
staait foto ook in.
Dat dee mie deugd, al begriep ik nou nog
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nait hou zo’n Clickfotootje in t jubileumbouk
verzaaild roakt is. Wie hebben nog even
proat over vrachtwoagens en over jonges
van Burgler in Noordhörn, doar kwam Roelie
wel es.
k Haar tillefoon nog mor net weer hìnlegd,
ging e alweer. Peter oet Oostwold. Peter
Akkerman, wait alles van zien stee en ook n
bult van Midwolle, het n kast vol bie mekoar
scharreld aan ploatjes en ansichtkoarten.
Kìnde mie nog as scheidsrechter. Haar k
ook ja n poar joar doan, op pad mit pa zien
Solex, loater op dij dikke Rap. Haile mörgen
heb k aan tillefoon hongen, ain van de
mooiste mörgens in leste tied. Koetje belde,
ain van de soamenstellers van t bouk, en
Post. (Leefde Hermantje nog mor, dij wos ja
alles van VVS; haar ook n Solex….) Geert
Oudekerk kreeg k derveur en zien vraauw
Truusje Landman, vrouger buurwichtje in

woningbaauw. Geert zien bienoam? “De
Spinne”, bienoamen haren ze dou apmoal.
Hilbert van Lang, de keeper op t kiekje,
meldde zok, en Anno Heethuis, en Adri Dijkhuizen, en…. Swait veur de kop en onner
aarms, mor k wos al wel twaalf moal wat k
waiten wol.
Volgende dag ging t nog even wieder, meer
as twinteg telefoontjes en drij berichten op
kompjoeter. En wel binnen joe dìn??? Nee,
gain zeun van gruinteboer Ties, zien jonges
wazzen wel bie VVS, aalbaaident kiepers.
Hest op lab waarkt van St Lucaszaikenhoes
in Winschoot? Nee, das n aander….
“Kin mie die nog aaltied nait herinnern”, zee
Roelie Schipper.
“Dust dien best nog mor even”, zee k tegen
hom.
En dat deur zo’n voetbalploatje van meer as
vatteg joar leden.
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Aankeken
In maai ston ve
veur n ol vijwagon
te griepen noar wat gebeurd is
verbalderd hou dat toch kon
‘Kin dit weer gebeuren pabbe?’
Vruig mie t kind
mit baange en benijde ogen
ruik ze t weden blind
Ik zweeg, doch en dochde
Doezend gezichten keken mie aan
n Blaik wichje mit n hoofddoukje
maank schoefdeuren
zuiken mie op t perron.
n Ol vraauw oet Gaza
vaalt over kruus van voesten
-Israel, Hamas, Fatahropt wat ik doar van von.
n Vraauw oet Congo
vernaild deur soldoaten
lege ogen vertellen mie t verhoal.
n Jongkje mit vuur in ogen
mitrailleur op fiene scholders
kind klaidt mit stoal.
n Schoupoetser in Istanbul
ogen schaarp noar boven
handen zwaart van t smeer.
n Mens zunder papieren
op Schiphol in bewoaren
wat komt dat dut zeer.
Ik zweeg, doch en dochde
Doezend en ain gezichten keken mie aan.
En dou klonk
-laankzuikig op t vergrelde òfstoef achter mie:
‘Tou man, zeg heur t non.
Vertel heur nich hou t is
mor hou t kín.
Zeg dat t nooit meer gebeuren zel’
Dou ik omkeek zag ik gainent
k vuilde allennig mor wat waaien
t tirrelde oet doezend houken.

(20 april Hanne Wilzing)

Melkenstied
Toun vlaigtugen overvlogen
hail vroug in mörn
Wadden joe in t gruinlaand
koien melken
Oorlog was begund
En joen pa was in draf
noar hoes tou lopen
Mor ie binnen bleven
gain haalf waark
zoks kinnen baisten
ja nich lieden
Lutje verzet
Hef joe t zwait
nich in handen stoan?
Mien moudige mamme.
Hanne Wilzing
(4 maai 2007)

