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Omtoalen van Engels noar Grunnegers – Nije oetdoagen!!
Op verzuik van Jaap Mulder (Nedersaksisch Vocaal Ensemble):
“Vertoalen het te moaken mit n tekst van Thomas Moore. t Hait "Echo's" en t is n Part Song
oet ènne 19e aiw. Meziek is van Arthur Sullivan. De Grunneger vertoalen mout dezulfde
geest oetstroalen en mout "nivo" hebben. t Huift nait n 1:1 vertoalen te worden. t mag wel n
hail aandere tekst worden. As de strekking van de oorspronkelke tekst mor overènne blift.
Elke Grunneger toalvariant is goud. t Mout wel n mooie tekst worden. t Mout wat klassiek
aandoun. Wie willen lu heuren loaten dat dizze meziek mit n streektoaltekst net zo schier
klinkt as n Engelse tekst. Doe heurst din de Grunneger Echo. Wel duurt oetdoagen
aan??? Wel wil pebaaiern tekst van “Echoes” om te toalen in t Grunnegers??? Meziek is der ook, MP3, kin toustuurd worden (Even kontakt opnemen mit Jaap Mulder in
Westerlij, mulder.jaap@home.nl. )
Wie kinnen doar aiglieks nait veul, zeg mor niks, tegenover stellen. Wie hopen dat aine ons
helpen wil mit n vertoalen. Op de bladmeziek komt de noam van de tekstdichter vanzulf wel
te stoan.”

Echoes
(T: Thomas Moore & M: Arthur Sullivan)
Nedersaksisch Vocaal Ensemble

H

ow sweet the answer Echo makes
To music at night,
When, roused by lute or horn, she wakes,
And far away, o'er lawns and lakes,
Goes answering light.
Yet Love hath echoes truer far,
And far more sweet,
Than e'er, beneath the moonlight's star,
Of horn, or lute, or soft guitar,
The songs repeat.
'Tis when the sigh in youth sincere,
And only then, -The sigh, that's breathed for one to hear,
Is by that one, that only dear,
Breathed back again!
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Beder
Piet mos eerstkommende doagen voak aan
zien joardag dìnken. En nait allìnneg omreden aal kedoos dij e kregen haar. Hai zugt
nog dij verbilderde snoeten van jonges en
Liesje veur zok. n Dikke bats van achterdeur
tegen tob, en doar lag e. Laangoet ien zien
blode gat maank wodder ien t achterhoes.
Mor goud dat Moeke der op tied bie was.
Der was nait àin dij hom oetlaagd het en hai
is der noatied zulfs nait mit nittjed. Allinneg
zien Pa wol nog wel ains maaljoagen, mor
Moeke wol dat nait hemmen.
Joa, en din Liesje. ‘Arendsoog en Witte
Veder’ was gaauw oet. Hai het Liesje nog n
moal zegd dat n aibels mooi bouk was en
zai hom ook mor ains lezen mos. As hai
Bert kwam hoalen, zol e t bouk mitnemen.
Mor z’haar hom verbilderd aankeken, toun e
vroagd haar mit jonges boeten te speulen .
“Nee, dat deed ze niet want ze had al een
paar nieuwe vriendinnen”. Piet bleef dreumerg. Liesje dichtbie en zò wied vot. Moeke
haar mit hom te doun. Piet, dij aans elk t wel
vertellen zol. Drok, en veur elk kloar ston.
En nou hail boudel ien toeze.
Liesjes bruiertje Bert kon zodderdag nait mit
jonges achteroet t laand ien. Der kwam vrijdag n jonkje sloapen van woar hai eerst
woonde. Dat was ook n kammeroadje van
Liesje.
“Wov dwat wheur vwiendje was”, wol Hoas
waiten. Bert zee dat dij aal joaren heur
vriendje was. Piet, even riddersloagen,
docht: “As dij nou n poar stevels mitnemt,
kìn hai ook wel mit.”
Bert zee aanderdoags dat ‘Liesje het niet
goed vond en Wim niet mee mocht’. Toun
Piet zodderdag bie daam kwam woar jonges
ofsproken haren, ston Bert der aal.
“Bist der wel ja”, zee Piet.
“Ja, Wim heeft heimwee en wil naar huis.
Liesje heeft over jou en de andere jongens
verteld, en dat ze het hier leuk vindt. En
Wim vond dat niet leuk”, zee Bert. “Wim
gaat straks weer met de bus naar huis”.
Hoas dij der net aankwam, zee dat Snöt
nait móg. Zien Moeke wol hom nait laanger
bie stroat hemmen mit zoon smerege overaal. Hai zol zok schoamen mit zukke versmeerde maauwen vol snöt. Zien overaal

mos vót bie waske. Snöt haar onnerwegens
zain dat Bert zien Moeke bie bushokje ston.
“ Wis dij Wim n leuwtje schietwjonkje mit
wrood whoar en n gwuine tas”?
“Ja dat is hem, en Liesje was er zeker niet
bij”?
“Nee”.
Dat haar Bert aal wel docht, Wim zol wel
nait weerkommen.
n Dag of wat loater zag Moeke dat Piet zachies weer d’olle wer. Ze zaten mitnander
ien keuken. Piet, zien twij zuskes en Moeke. Zuskes mit tong oet mond aan taiken en
kleuren op ol behangpepier en Moeke mit
naaiwaark. t Haar haile dag aingoal regend
en toun ze tou schoul oet wazzen, mozzen
ze van Moeke ien hoes blieven. Piet kon din
mooi zien psaalm veur mörgen leren. Zuskes mozzen stil weden en Piet gaalmde zien
psaalm.
Moeke docht noa n haalf uurtje dat ’t Hijgend hert der jacht ontkomen’, nou wel ien t
bos weden zol en dat Piet mörgen vast n
tien kreeg. Hai mos nou mor ains opholden
mit zien gegaalm.
“Wat of e din doun mos”, wol Piet waiten.
Zuskes haren hom aal n moal zegd dat e
van kleurpotloden en aander boudel ofblieven mos. Moeke zag bui ien hoes ook aal
hangen. Ze langde hom n grode knoop en n
éndje stopgoaren aan. Hai zol zok mor zo’n
‘zoemer’ moaken. Moeke dee hom t veur.
Goaren deur n gat ien knoop en doarnoa
deur gat der tegenover weerom, en nait dij
dernoast. En din goaren weer aannander
knuppen. Doemen aan baaide oetenden
deur goaren, knoop ien t midden en din verschaaiden moal rondslingeren. Knoop even
hangen loaten en din aan baaide kanten
aantrekken, lösloaten, aantrekken, lösloaten
en goa zomor deur. t Ging hom meroakel,
en zoemen dat e dee. Piet was rusteg en
haar wat ommaans.
Soavends toun hai op bèr zol noa ‘klokje
van zeven uur’, mos e eerst van Moeke Pa
en domie dij ien veurkoamer zaten, weltrusten zeggen en n haand geven. ’t Hijgend
hert’ wer nog even van staal hoald en domie
von hom n keurege jongen en wat of hij in
zijn hand had?
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n Zoemer, en Piet zol hom wel even zoemen loaten bie domies oor. Pa kwam te loat.
Moeke, gobbelde ien keuken kovvie derover
bie t heuren van n jausternde domie. Pa
bèlkte en zai heurde Piet trap op klözzen.
Ien koamer ston Pa veur domie dij mit slovve ogen en handen aan kop ston. Moeke
mos even n scheer hoalen. Mit trillende handen zol ze knoop en n dikke toesternust
hoar mit stopgoaren lösknippen. Piet heurde
boven op bèr domie nog n moal gilpen en
male woorden roupen. Aanderdoag smörns
heurde hai dat Moeke domie van zenen n
hak ien t oor knipt haar. Pa haar boudel mit
watten en leukoplast plakt.
Piet zien ‘Hijgend hert’ kreeg n dikke tien.
Aal kiender zaten mit open mond te luustern
en meester gnivvelde bie t heuren van t zoemerverhoal.
Sundoags was t nait rusteg ien kerk. Toun
olderling Piet zien Pa mit ogen omdeel veur
domie aan kerk binnen stroekelde, wer t iezelk stil. Der wer zachies gnivveld.
n Opschoren domie mit pispotkapsel en der
was dudelk n zere glìnne oor te zain.
Moeke kon wel onner baank kroepen. t Wer
n körte dainst. Domie was nait op dreef en
gemainte orreg ruier. Piet haar t drok noatied. Elk wol van hom t verhoal ains heuren.
Wat of der nou persies gebeurd was. Jonges haren aal ains vroagd om zo`n zoemer
mit te nemen.
Piet kreeg gain knoop en stopgoaren meer
van Moeke. Hai zol zok mor aans vernuvern.
Jan de Jong

Om mie tou is aal
Om mie tou is aal
wat ik zai zo vertraauwd
k zit der mit hail fien
sponnen droadjes aan vast
aal dij dingeraiskes
klaine verzoamelinkjes
deur de joaren hìn opbaauwd
En toch
vuil ik mie op raais zo lös
van aal wat achter blift
gainain wait wél ik bin
woar ik goa, vrij van aal
wat aan mie trekken wil
midden ien wereld stoa,
Mitdraaien, eerde as spil
dat kìn omdat allain
ik wait woarhìn, en
zo aldernoaste bliede bin
dat aan t end open aarms
mie wachten en ik weer
nije droadjes spinnen kìn
Giny Hartman
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Grunneger woorden
TV Noord stekt aan 't ìnne van heur doagliekse oetsenden elke dag de Grunneger
vlaag oet mit t programmoa 'Grunnegers'
van Fré Schreiber en Olaf Vos ("De Grunneger toal proaten wie apmoal. Doe ook. Joa,
mien jong doe ook!").
Doarin hadden ze op moandag aaltied de
rubriek 'Grunneger woorden'. Je mozzen din
van lainwoorden oet t Engels goie Grunneger woorden moaken. Doar heb k aaltied mit
veul plezaaier aan mitdoan. Veul van mien
inzendens hebben t programmoa ook hoald.
Hieronner loat ik joe ze zain:
Bottleneck
Sticker
non-fiction
Efficiency

=
=
=
=

Budget
Drumstick
@penstaartje
in the picture
second opinion
Hooligan
all-risk
Hacker

=
=
=
=
=
=
=
=

vlezzehaals
kleefploatje
gain verzinsels
doulmoateghaid / aal
op stee
centerij / begrotelk geld
hounderkloef
knupsteertje
in de kiekert
heur-heur
vernaildert
aal - dekt
kroaker

Moar maiste van mien inzendens hebben oetzenden nait hoald:
Relaxen
Finish
Piercing
Bulldoze
Catwalk
Pallet
Jumpstyle
Tattoo
Beamer
Quote
Bodywarmer
Outsider
dug - out
Update
Dreamteam
Placemat
Cheerleaders
Gerrie Schaank

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

omlummeln
èndmeet
deurprikker
schoeftrekker
kat(te)gaang
loadbred
huppelderij
pokkeltaikens
stroalvat
biesleper
pokkelwaarmholder
boetenstoander
schoelkoele
bie tied moaken /
nijmoodsen
= dreumploug
= vreetmatje
= opmonterwichter

Roodborske
roodborske is der weer
of is n aander, k wait t nait
hai staait stiefstil
op zien dunne raanke pootjes
vertraauwt nog nait
onder t oranjerode van zien keel
waait n poeste wind
zien zaachte grieze veerkes roeg
ik stoa stokstief
din pikde mit zien punteg bekje
oogkes op schaarp
wat tussen stainen oet
altied allain, ist n hai of ist n zai
ik beweeg…. din is e vot
even loater is aal weerom,
is dit nou din dij aander
soam en toch allain
zel wel n latreloatsie wezen

Giny Hartman
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Moi ie hier ook?
Nuigen veur Grunneger kerkdaainst op 26 oktober in Amsterdam

(Huib van der Stelt)

Op zundag 26 oktober 2008 wordt d’r weer n Grunneger kerkdaainst hollen in Olle
Lutherse Kerke in Amsterdam. Thema is mitdoun en dwaarsliggen. Dat slut mooi
aan bie thema van Biebel10doagse (‘tussen trend en traditie’) van 24 oktober tot 3
november. Dainst wordt laaid deur doomnee Harry Donga.
t Wordt n slim biezundere dainst umreden dat veur t eerst in n kerkdainst de nije
Grunneger Biebel broekt wordt. Grunneger Biebel wordt n dag eerder officieel presenteerd in Martinikerke in Stad en gaait dus vot op zendingsraaize noar t Westen.
Aan dainst wordt mitwaarkt deur Ensemble d’Egelantier van Abcoude. En kunstenoar Huib van der Stelt, dai geboren is in Amsterdam mor non in Toornwerd
woont, exposeert schilderijen van t Grunneger laand. Vanzulfs is d’r noa dainst kovvie en kouke en zing ve t Grunnegs Volkslaid.
Wie nuigt elk en aine dai wat mit Grunnen hef, net gliek van welke richten ie bint,
um dainst te bezuiken. En wieder wol ve joe vroagen um t aan aander lu deur te
vertellen. Mögen adressen ook aan ons deurgeven (laifst ‘stroombraifke’ mor mit
‘postkoetse’ mag ook), den stuur ve nuigen even tou.

Alles op n riegje:
Doatum: Zundag 26 oktober 2008
Tied:
10.30 uur
Stee:
Olle Lutherse Kerk, aan t Spui in Amsterdam (Singel 411)
Thema: Mitdoun en dwaarsliggen

Meer waiten? Even mailen, schrieven of bellen noar Lutherse Diaconie in Amsterdam, Hanne Wilzing: h.wilzing@diaconie.com, Maasstraat 148, 1079 BK Amsterdam. Tel. 020 4044708 of 06 51340442. Of bellen mit Jan Spijk, van t regelplougke:
tel. 06 512 440 64
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Gerrit zien hounder
As ons kinder joareg bìnnen, dìn maggen
zai aaltied kaizen wat wie dai dag eten
goan. Vandoage is Geert joareg. Veurdat ik
hom feliciteren kìn, ropt hai: “Wie eten vandoage pankouk!’. En doarom stoa ik om n
uur of twaalf mit n aai in handen veur t beslag en schut mie dat verhoal van Gerrit
zien hounder weer in t zin.
Ik was end maai wat achter in toene aan
loop, dou inains mien noaber Gerrit kop over
hege hen stak en zee: “Ik gai mit Mienie drai
weke noar Schoonoord, wie hebben doar n
huusje huurd.”
“Dat is ja aibels mooi Gerrit”, zee ik, “t is
nou mooi weer. Magst hopen dat t zo blift.”
“Och, dat komt wel goud dunkt mie, moar
wilst doe wel om de hounder denken dìn? t
Vreten staait in schure en om de twai doage
mout der fris wotter in dai bak in t boetenhok.”
“Dat komt aal goud”, zee ik, “en de aaier,
doar wait ik wel road mit.”
“Joa, mor denkst wel even om de hoane, hè!
Dat kreng wil nog wel ais aanvalen.” Dou t
zo wied was, ging ik bie Gerrit achter in toene. Doar haar hai n hounderhok moakt mit n
ren deraan, woar ze scharreln konden. Ik
haar op de compostbult een dikke graszodde ofstoken en dai nam ik mit in t boetenhok. Dou ik de deure open dee en der in
stapte, dou haar dai dikke hoan mie al in de
smiezen.
“Ik woarschou die, vrund!” zee ik ik. “Geef
die vot n schop as doe die nait gedroagen
kist.”
Dou ik dai zodde in t hok gooid haar, begonnen de hennegies der vot in om te pikken,
mor dai smerege hoan dee de vleugels wied
en kwam mit n noodgang mit de poten veuroet op mie ofzetten. In n reflex dee ik mien

voude omhoog, mor dat ging eem te vlot,
woardeur mie de klomp van de vout ofschoot en de hoane hom liek veur zien snoavel kreeg. As n vlaigtuugje donderde hai op
de grond, trok nog ainmoal mit zien poten
en bleef dou stil liggen...
“Nekke broken... dat heb ik weer… Hou kon
t ook aans en wat mout ik nou dìn?” docht
ik, “Gerrit is ja wies mit zien hoan.”
Dou ik in hoes kwam, was mien kameroad
Teake der ook net veur n kop kovvie.
“Wat is der?” zee mien vraauw, dai altied
vot aan mie zugt as der wat biezunders is.
“Ik heb Gerrit zien hoane vermoord….” zee
ik bedomd en vertelde t haile verhoal. Teake
laagde mie vairkaant oet en zee: “Dat krieg
je der van, as je de klompen op de grui kopen….”
“Joa, laag doe mor!” zee ik, “mor ik zit der
mit!”
“Och”, zee Teake, “ik wait wel n hounderboer en doar goa ik mörgen toch hìn om
aaier te hoalen. Hai het ook van dai dikke
broene hounder en dìn neem ik die wel n
nije tude weer mit.”
Aanderdoags kwam Teake mit n grode jutezak aan zetten.
“Kiek, mien jong, hest doe weer n nije tude
en nait vot weer mit dien klompen begunnen
te gooien, hè.”
Ik gong votdoalek de tude in t hok lösloaten
en verduld, t was ja krek net zo aine. Blied
luip ik weer noar hoes.
“Doar bin ik ja nog goud ofkommen”, docht
ik, “zugst ja gain verschil.”
De weken verluipen verder rusteg en de nije
tude haar zich mooi aanpaast aan de rest
van t toompje.
Mien vraauw en ik zaten snommerdoags
achter t hoes, dou noabers weer bie hoes
kwamen.
“En”, ruip Gerrit over de hege, “hest nog
roezie had mit de hoane?”
“Nee heur!” ruip ik, “wie binnen ja dikke kameroaden worden.” Om en bie n uur loater
kwam Gerrit mit zien Mienie deur t toenhekje hìnzetten om bie ons nog n kop kovvie te
drinken en om te vertellen over heur vekansie in Schoonoord.
Op n bepoald moment zee Gerrit: ”Ik bin
nog even bie de hounder west en t zugt der
ja meroakel goud oet. Doe hest ze hartstikke goud verzörgd, mor wat veur vreten hest
ze wel nait geven?”
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“Nou”, zee ik, “gewoon was doe in de schure
stoan hest en zo nou en dìn wat gruinvouer.”
“Nou”, zee Gerrit, “t is in ieder geval wel biezunder vouer west, want dai hoane ja….
..dat is een hènne worden….” en hai wer
rood om de kop van inholden laag.
Toun kon ik der ja nait meer onder oet en
heb t haile verhoal verteld.
“Och”, zee Gerrit, dou ik mien verhoal doan
haar, “moak die der mor nait drok om heur,
ik haar ja zulf een gloepste hekel aan dai
hoane en ik ben blied dat ik hom endelk
kwiet bin.”
Inains wor ik aan mien boksem trokken en
zai lutje Geert noast mie stoan.
“Kriegen wie nou nog pankouk, pa?” vragt
hai.
“Joa heur”, zeg ik mit n braide grijns mor ik
mos even kieken of ik gain hoaneaai haar.
Cor Uildriks

Baang ien t duuster
Baang veur noodweer, störm,
dunder en bliksem
Baang veur t leven ?

Zun schient mie op kop
Zwempak aan en mit ain toon in t wotter
Zummer kikt om houk

Kikkerlaid ien sloot
Muskes baddern ien t zand noast tegelpad
Vree om en ien mie
Carry Grit

Sneden
Gruine jazen
keken mie taksaaiernd aan
totdat mie t zwaart veur d ogen wui
Vandoage
-dou ze mien zeun
stoef bie
wied vot
under handen nammenhebben ze
mie in pokkel sneden
k Zat in wachtkoamer
man t blouden huil nich op.
Hanne Wilzing
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Heerepoort en vervolgcursus
Grunnegers ien Amsterdam

Sums kin véúrdieverdoatsie groter wezen as
joen echte planoetvouern.
Zo is t op t heden ook mit mie. Ducht mie,
want ik mot t plan nog oetvouern.
Eerst even wat oetleggen.
Ien Amsterdam begelaaid ik as köster n
leesclubke dij al n zetje drok in de weer is
mit Grunneger schrievers. Dit leesclubke is
maind as brug van begunners- noar vervolgcursus. Leste schriever/dichter dij wie bie de
kop had hemmen is Jeuds-Grunneger
schriever/dichter Jaap Meijer, alias Saul van
Messel. En non bin ik veur dit AmsterdamsGrunneger clubke aan loop mit t oetzetten
van n kaaier deur t verzwonden ghetto van
Amsterdam, op boases van t boukje van
Jaap Meijer: ‘Het verdwenen ghetto. Wandelingen door de Amsterdamse
Jodenbuurt’ (1958).
Doar heb ik zulf biebedocht dat wie din eerst
ook wel even langs t Rieksmuseum kinnen
omreden doar olle Grunneger Heerepoort
ien t toentje staait.
As ie noar achterkaant van t Rieks kieken
din staat dij schiere Heerepoort aan linkerkaant ien t toentje, woar ie tegenworreg
deurhin monnen noar ‘veurlopege’ iengang.
Ik legde bie bewoakte iengang oet dat ik
allain mor noar infoboalie wol en mog doar
onder begelaaiden vergees hin. Bie boalie
legde ik opnijs oet wat ik op t oog haar. Boaliedoame begon votdoalk te laggen: ‘Ach,
mijnheer, zo’n beetje om de vijf jaar komt er
hier een Groninger vertellen dat Groningen
zijn Heerepoort weer terug moet!’
Lu, hol doar asjeblief mit op! Schaai der mit
oet! Ie zetten joe, en mie ook wat, veur
maaljan!
Boaliedoame het n om en bie datteg joar old
schriftje ien loag liggen woar wat mit pen
schreven informoatie ien staait over ol Grunneger Heerepoort

Dit vond ik derover op n poar websteden:
‘De Heerepoort terug naar Groningen!
Op basis van de vestingwet 1874 mochten
de wallen, als bezit van de rijksoverheid,
worden geslecht. De nog aanwezige
stadspoorten (in Groningen) werden rond
1878 geamoveerd’ (Van Dale: verwijderen/
slopen).’
Veurdat stadjeder sleupers Heerepoort aan
groes haauwen konnen, ‘kocht architect
Cuypers in 1880, voor het project Rijksmuseum in Amsterdam, van de sloopaannemer
zowel de Deventerpoort (1619) als de Groninger Heerepoort (1621). De poorten staan
nu in de tuin van het Rijksmuseum te Amsterdam.’
Van een aander web-log: ‘Herepoort: mooi
laten staan!’
In de stad sluimert de discussie al een tijdje,
en gisteren besteedde zelfs 2Vandaag er
aandacht aan: er is een groepje Stadjers dat
de Herepoort terug wil halen naar de stad.
Dat ding is van de sloop gered door
architect Cuypers, die 'm naast zijn
Rijksmuseum in Amsterdam neerzette.
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Omdat de Herepoort bij het Rijksmuseum
een betere functie heeft dan in Groningen,
richt Gronical bij deze het comité 'Houd de
Herepoort in 020' op.
Zo'n museum is er immers voor de
conservering en tentoonstelling van
cultuurgoederen. En we hebben 'm vroeger
zelf voor negen meier verpatst...’

Kapitalisten

Veurop n geveltje van n winkel ston: “Goede
waar en klein gewin, daar ligt verborgen zegen in.”
Ik docht: “As dat verborgen is, hou wait dij
man dat dìn?”
Sloager Telkamp aar niks op zien geveltje
Op zundag 8 juni was der n lezen ien t
stoan. Mit twij centen op buutse stapte ik
Rieksmuseum deur Gijs van der Ham,
noar binnen en legde aal mien geld op teunconservoater geschiedenis Rieksmuseum,
baanke.
over ‘de geschiedenis van Cuypers’
“k Wil wel eem n plakje worst hebben”, zee
tuinontwerp en de plannen voor de
ik.
toekomst.’
Hai snidt n plakje of en wil t geld oppakken
Of poort weer trugkomt of nait; vervolgcursus mit zien vette vingers en zegt: “Woar is dij
Grunnegers begunt ien elks geval op 25 sep- aandre cent?”
tember. Hailtied op dunderdagoavends. Cur- Ik zee, en ik wees eem: “Noast dije…”
sus bestaait oet 10 lezzen.
“Nee, hè, hè, n plakje worst is drij centen!”
t Bouk dat wie bruken is ‘Kiek ais hier’. t Is
zee e.
staark op Grunneger literatuur richt.
“Snie der mor n stokje of!” zee ik.
Pries van cursus is € 98,50, mit ienbegrip
Hai keek wat vaals en zee: “Wat mot ik doar
van twij bouken: ‘Kiek ais hier’, en ‘Toal,
dìn mit doun, vertel mie dat mor eem…”
aans bekeken’. Elk dij t Grunnegers goud
Ik zee: “Ast nait waist, geef mie t mor!”
verstaait, kin hom of heur aanmelden.
Hai wol mie net n poke mit mes geven dou d
Om wizzeghaid te kriegen heb ik ale
belle ging. Der komt n vent in.
aanmeldens geern zo gaauw meugelk ien
n Echte stappertje, docht ik. Hai gait recht
hoes.
op teunbaanke aan, rammelt wat deur zien
Veur vroagen: Jan Sleumer, tel. 020knipke, glidt der n stuver op. “n Plakje worst,
6140840 of jansleumer@kpnplanet.nl
Telkamp!” zee e.
Dij geft hom “mien” plakje en schoft “mien”
centen noar hom tou.
“Baron Groenix van Zoelen” greep t wizzelgeld en klapte de deure achter zok dicht.
Ik zee: “Ik was hier t eerste en dat was mien
plakje, en doe hest hom mien drij centen
geven…...”
Telkamp was nou hailmoal vaals, hai knooit
Optaikens van n grootmoe 13
drij centen oet d kassa en gooit ze noar deure tou. Ik mit centen der oet.
Wat is vekaanzie ?
Dat was d’eerste en leste keer dat ik mit
meer centen oet n winkel kommen bin, as
Ons lutje wichtje komt op n vrijdag in t end
dat ik der mit inging.
van de moand april met heur schoulklaske
lachend, springend en roupend oet schoul:
Veul loater vertelde mie n vent in n swaart
“Vekaanzie, vekaanzie!!!!”
klaid en n wit slabbetje op borst, dat der gouAs mien dochter heur vragt wat dat den is,
nent binnen dij der zunder centen ingoan en
trekt zie scholdertjes op en zegt:
mit de haile kassa der oet kommen.
“Dat wait k nait heur, mor dat krieg je mor
In Engeland nuimen ze zo`n vent n looier. Ik
zo en den mout je slim bliede wezen !”
docht; knooier zal wel,Telkamp kin dat ding
Joa, as t d’eerste vekaanzie in joen
jawel aan teunbaanke vast spiekern……
leven is, mout je dat ook eerst ervoaren.
N.Boekou.
Giny Vonk
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AANLOOP
Haile mörgen kovviedrinkers
Haile mörgen proaters
Proaten over zaikte en dood
Proaten over olle tieden
Proaten over t veujoar
Proaten over t schroale weer
Bie t votgoan zeggen ze
Moi heur tot aankommen week.
Carry Grit

Mien kienderjoaren ien
t Herdershoes.
k Ben opgruid ien t Herdershoes bie t Oldiekje. Aan èn van dörp zo t rekent. Pa en
moeke haren doar n melkerij en wat toentjederij. t Was n vrij mor n drok leven, ze
huvven gainain noar ogen te kieken en waren heur aigen boas. Mien speultoen was
groot, appelhof was mien mooiste plekje,
mor ook t diekje bie ons achter t hoes was
as n baarg veur mie dou bainen mie nog
kort wazzen. Wat kon k den ver kieken over
t laand hèn.
Opoe woonde ook bie ons ien hoes en mit
heur was k vanzulf dik bevrund. Tot aan
mien schoultied tou was k mien aigen speulkameroad. Dou k ainmoal noar schoul ging,
was t altied: “doalek thoeskommen te
schoul oet”.
t Hoes haar n veurdeur op t zuden mit n
gaang. Aan ain kaant was koamer en aan
ander kaant woonkeuken mit stookploats
woar n kachel ston mit n grote stookploat
van boven en n blaanke stang rondom.
Aan westkaant zat achterdeur. Den kwam
je ien t achterhoes mit n granieten aanrecht
en n bounploats veur emmers. Ien houk tegen woonkeuken aan ston òl duveltje woar
moeke wasgoud op oetkoken kon en woar

ook lutje eerappels kookt werden veur swienen.
Achter ien t achterhoes was t hoeske, loek
van eerappelkelder, deur noar kelder en trap
noar zolder.
t Was n hoge zolder mit beschoten kap. Pa
haar doar n sloapkoamer òftimmerd veur
opoe en mie. Pa en moeke slaipen zulf ien
sloapkamer op noordoosterhouk noast
koamer.
Vijschuur ston noast t hoes, wiendschut der
tussen en aan noordkaant doarvan was
roemte veur hounder en hounderhok. Ons
hond wis krekt dat hounder aan achterkaant
schut blieven mozzen. Zo gaauw as ze veur
t hoes waren, kreeg e heur hail veurzichtig
ien bek en brocht heur sekuur weer noar
achterkaant. Dat dee e sums ook mit hounder van buurman viefhonderd meter wiederop.
Eerste tied was ter licht van petroleumlampen en veur t achterdeel was der n schienvat.
Dou gelegenhaid der was om elektrisch licht
te kriegen was pa der vot bie. Hai was vuurbaang veur braand en bie t elekrisch licht
kon je beter zain en t was n bult vaaileger.
Lucifers waren veur mie verboden dingen –
k was al wel n joar of tien dou ik veur t eerst
n lucifer òfstreek.
Wodderlaaiden was n aner verhoal, wie haren ja n grode regenbak dij nog nooit dreug
west was. Op stal was n goie put veur t vij.
Dit betaikende dus wel dat wie ons bie n
tobke wodder wassen mozzen. As t ais slim
dreug was bie zummerdag den was t wassen van wasgoud wel ais slim stoer.
Wekker laip al vro òf, s mörgens om vief
uur mozzen pa en moeke al opstoan. Heur
eerste waark was: daaier verzörgen en koien melken. Melkbuzzen mozzen veur zeuven uur bie weg stoan woar melkrieder buzzen ophil en noar melkfebriek ien Beem tou
ree.
Den kwammen ze aan heur zulf tou: brood
en stoet eten mit kovvie en melk der bie.
Der was altied veul waark – was t nait mit
toen den wel mit graslaand en hooi.
Bie veujoardag vanzulf eerappels poten en
baiten zaaien. Den kwam t waiden en baitenaintjen. Zo gaauw as zummereerappels
reud waren, was t tied veur t poten en zaaien van twijde vrucht: blomkool, mous, en
boontjes. Alle waark was handwaark.
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Plougen dee pa mit peerd en ploug.
Tussen t waark op toen deur mos moeke
eten koken. Zai kloarde dat bie zummerdag
altied op n poar petreuliesteltjes en n elektrisch kookploatje.
Toch at wie altied eerappels, gruinte, vlais,
ook wel stamppot, mor altied zulfgemoakte
zoepenbrij veur noa. Op wonsdag mainsttied soep terbie.
Sums kookte opoe. Opoe het mie nog leerd
hou je goare mosterd moaken - lekker bie
nije eerappels. Bie winterdag wer kookkachel ien woonkeuken bruukt – geliek waarmte en eten.
Ainmoal zol ik veur t eten zörgen, moeke
haar mie sekuur oetstukt wat k doun mos. t
Zol stamppot boeskool worden. Dat was nait
echt mien lekkerste eten. Dou t zover was
dat k boulen stampen kon, zaag k dat t meer
op soep leek wat dikte betreft as op stamppot. Goie road was nait te kriegen – opoe
was der dou net nait – mor ais ien kast kieken of doar nait wat ston wat k ter bie deur
doun kon en joa heur BRINTA. Stamppot
wol daormit wonderwel aandikken en mooi
stevig worden.

Dou wie mitnkanner om toavel zaten te eten
heb ik eerst ais van ain noar aner loerd wat
veur gezicht ze trokken toun ze vörk mit
bouskool ien mond stoken. Mit haile laange
tanden ben k dou ook begonnen te eten. k
Haar ja best ook wel zin aan wat. Mor brinta,
doar mos ik haildaal nait veul van hemmen
en dat ook nog ien boeskool!
t Zel om en bie 1950 west wezen dat moeke
ain moal ien week n Hoovertje huren kon mit
’n wringer derop. Ze mos den nog wel t wasgoud op t duveltje oetkoken, wasgoud mit
waarm wodder ien Hoover doun en den mesien t waark doun loaten wat wassen aanbelangt. Meroakel zo as dat ging. t Wasgoud
huf allenneg nog spould worden, den t goud
weer onder wringer deur en ien boeten op
lien te dreugen.

Ien 1958 bennen wie verhoesd. Ien ons nije
woonstee vernammen wie veur t eerst t genot van wodderlaaiden en n aigen does ien
hoes en nait te vergeten gain emmer meer
ien t hoeske mor n wc.!

Wat was t òfwassen dou n bult makkelker
en mit zo n geiser der bie was ter vot zo
veul waarm wodder as je mor hemmen wollen.
Zo gaauw wie gas kriegen konnen, het pa
dat vot regeld – kolenkaggels der oet en
gaskaggels der ien. Vot waarmte as je kaggel aandeden!
Wènst van t Herdershoes heb k nooit had.
Denkelk heb ik doar wel mien laifde veur t
Hoogelaand, veur poller en t wad opdoan.
Carry Grit.

Blaauwe Engel
Mit mien ogen stìefdicht, weerom.
Hou k dou oamloos, steels keek
noar heur zaacht, aibels laif gezicht.
En zai maank schaar van boemel
stil, deur n wirrelnd gruinlaand glidt.
k Verdronk ien glinsternd grode ogen
aal mörns, ien t spaigelnd glaas.
Zweven ien n zuide wolk, seringen zaip.
En vèur peron mien dreum òfnam
zai zachies fluusternd, ‘tot mörn’ raip.
t Peron, vernijs dien ogen, zó blaauw.
Lang die mien aarm, din zelst nait valen.
Ik hol van die en hoal daip oam, klonje
en n mantel, dij rokt noar mottebalen.
Jan de Jong
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Klinker(s) en Mit-klinkers…..
,Zitst achter komkoeter Opa?’
,Joa, mien laiverd, opa wil even n verhoaltje
tiepen’.
,Dije, dijst mie gusteroavend verteld hest?
Van dij baaide poeskes, dij noar disko gingen?’
,Nee, dizze gaait over Klinker.’
‘Oh, joa, dat heurt bie toal hè? Klinkers en
medeklinkers, dat binnen letters hè?’
,Joa, ol kwedel, dat hest al leerd op schoule
hè.’
,Joa, en even en oneven ook!’
,Dat binnen sievers!’
,Wait ik ook!’
Joa lu, toal is net as t leven: nait slim makkelk. Wat mout zo’n lutje wicht toch nog n
bult leren, bedenk ik mie. Lezen en schrieven zel wel goan, mor of ze t leven ooit begript?
,Oom Appie haar t doarnet ook over klinkers….?’ kwam ze mie der weer
tussen.
,Dat binnen stainen, dij ze broeken veur
hoezen baauwen en stroaten leggen’, perbaarde ik dudelk te moaken.
,Oh’ was t ainegste wat ze zee en ik zag dat
ze doar stief over noadocht.
,En Klinker in Sodom gait der of’, vuil mie
der oet. (En dat zat mie hoog; doar wol k
aiglieks over schrieven)
,Hebben wie dìn gain toal meer, as dij vot
gaait?’
,Tuurlek wel ol bliksem, dat is ja n gebaauw!
Doar wastoe ja mit oma noar t kindercircus.’
,Oh, dije, is dat n klinker? Hou kìn dat? Dat
is toch n hail groot hoes? Enne… doar goan
oom Henk en tante Riekje toch wonen?’
,Zo wiet is t nog nait!’
,Hebben ze wel zegd! En dìn mag ik van
oom Henk vergees noar t circus! En ook
noar Harrie Potter en……’
,Hol die ais koest, doe revel! Kìn t verstand
der ja glad nait bie holden!’
,Bist nou kwoad op mie?’ stutterde ze verongeliekt.
‘Tuurlek nait, moar opa wil t verhoaltje geern
ofmoaken en astoe der aal deur
kwedelst, kin k mien verstand der nait bie
holden’
,As ik niks meer zeg, vertelst mie dìn straks
dien verhoaltje?’

,Joa!’
Weg was ze. In keuken heurde ik heur zeggen: ,Oma, opa vertelt mie straks
t verhoaltje dat e aan t moaken is op komkoeter!’
Zo, docht ik; en nou wieder….!
Joa, mooi nait;’t wol nait meer, mien gedachten wazzen in toeze!
Toalklinkers, stroatklinkers, klinker van Sodom, tou mor!!
Net dou ‘k droad weer oppakken wol, -noa
’n kop kovvie en n pafke’ - kwam ze
weer bie mie stoan: ,Bist kloar?’
,Nee, ’t wil nait meer.’
,Oh… Lees mie toch mor veur!’
,t Verhoaltje is nog nait of…’, perbaarde ik
nog, mor t huilp nait: veurlezen!
Onder t veurlezen huil ze nog n moal oet:
,Dat hest mie zo-even ook verteld,
Mama zee t al: dat doun opa’s en oma’s
voaker!?’
,Hou
vondst?’
,k
Snap nait woar t over gaait…..! Dij van gusteroavend was mooier!’
,Gaait mie net zo’, mompelde ik.
Schrieven kìn stoer wezen, net as t leven!!
Aiglieks was t plan mien gal te oeten over t
verdwienen van De Klinker. k Besef nou, dat
t doar gain spier aans van wordt….!
Klaas van Zonneveld
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Manoeuvres

“Net Stalin, zunder n snorre”, docht ik.
“Dit”, zee de Opperbevelhebber, “is ons
heufdkwattier, en wie goan hier de vijand
ondervroagen.”
Ik wis aalmoal nait dat wie n vijand haren.

Veurdat Meester Gremmer mit de belle begon te klingeln, stonden wie al in n riege
veur d`heufdingang van schoule. Eerste les
vandoage was Reken, wis ik.
Having Grimmius,dij noast mie ston, zee:
“Most om haalfvare bie toren wezen, dìn
goan wie mit zes man op stropakken speulen bie Buseman in Oosterd.”
“Stilte daarachter”,wuifde Gremmer,en begon wat te preveln.

Smörgens op t schoulplain zag ik Having mit
Aaltje en Rika proaten.
Toun ik om haalfvare as leste de interrogoatsiekoamer inglee, zaten de “vijanden”
tegenover Having in d`houke.
“De onderzuikens begunt”, verkloarde hai.
Ik fluusterde tegen Frans: “Hai beduilt zeker
ondervroaging?”
“Stilte doarachter”, dwong de veulsterrege
Hofmaarschalk.
“Vijanden van ons rijk”, zee e defteg: “Broek
oet en rok omhoog!”
De wichter gaven zok zunder verzet over.
Toun zee de Redder van ons Voaderlaand:
“Wat verbergen jullie tussen die heuveltjes?”
Ik docht: “Ik zai nog gain ommelet”.
De wichter deden bloeze oet.
Wat ik toun zag, haar ik al veul eerder zain
deur n gat in de wand van de sloapkoamer
van ain van mien zusters.
“Doar heb ik mie twij doage veur oetnavveld”, zee ik per ongeluks haardop.
t Was net asof dij zaklanteern n kruus sluig,
mor dat kon hoast nait, Having was n Koksjoane.
“Nou ist dien beurt Having, hest beloofd”,
kraaide Aaltje
“Most nait op reken”, zee onze Kruusvoader
en dee t licht oet.
“Zunde”, zuchtte Rika.

Boer Buseman aar n haile grote “geroamte”
mit n dak derop,noast boerderij.
t Leek net n monster luchtmachtkepie op
poten, tjokkeblokvol mit stropakken.
Wie der boven op.
“Attentie”, raip Having, net as n Luitenant.
“Wie gonnen n ruumte baauwen midden derin, mit gaangen der noar tou dij gainaine
zain kin.”
“Wat is dat nou veur n gelul”,zee Maarten,
dij hail staark was. “Ik snap der niks van.”
“Dat huift ook nait”, zee commandant. “Dust
mor eem wat ik die zeg.”
“Wat gebeurt der as Buseman der aankomt?” vraig Jan, dij zien brille oppoetste.
“Dij zit veur twij weke in Paries”, kaalmde
Having hom, “en mien voader is eerste
knecht hier en dij zit in de kroeg op Daipswale”.
“Veur n hail joar”, fluusterde Frans
“Stilte doarachter”, was t bevel. “Aan
twaark!”
Ik dee mien best. Dij Having kon der wat
van. Wie waren aan t slepen, trekken, ophoalen, zakken loaten, nuim t mor op.
“Mörgen weer, zulfde tied”, zee Having, toun
wie noar hoes tou mozzen te eten.
Volgende dag weer aan t ploetern. Dizze
keer veurdat wie noar hoes tou gingen, wer
de haile insteloatsie inspecteerd deur “Zijne
Hoogheid”.
Wie kropen achtermekoar aan in t stikkedonker, totdat wie in de “koamer” belandden.
Having dee zien zaklanteern aan, scheen
ons n zetje in d`ogen en dìn stak hom onder
kinne.

N.Boekou.
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Maank pampieren van mien schoonvoader
zoaleger vond k dit verske van Mevr. A.C.
Schoenmaker- Frielink oet Daam, dij k joe
nait ontholden wol, Roel Sanders

t Knoal van 1920
As ik ’t over ’t Knoal van vrouger heb,
is dat in de twinteger joaren.
Woar ik as kind noar school tou ging,
en veul herinneringen heb bewoaren.
De peerdetram dei reed dou nog,
en de “snikke kwam van stad”.
Woar scheepsjoagers nog joagden,
bie ’t woater laangs op t scheepsjoagerspad
Stroattiepen dat was, gewoon in dei tied.
En har ze mor nait veur de gek,
dan kreeg je vast en zeker spiet,
want, Maal Metje met heur kôrfke,
en heur wollen mutsje op,
luip aaltied mor te brommen,
en gaf joe vast wat op de kop.
Pieter Piebes mit zien stok,
stond zo nou en din te sloapen.
En as je hem doar zo zag stoan,
begon je zulf ook hoast te goapen.
“Rieks en Stiene”waren ain poar apaart,
hai luip mit’t örgeltje veur ’t lief.
Soamen zongen ze der mor op lös,
mor wat was dei Stiene ain vies wief.
“Maal Marie” dei zweerde bie ’t legertje,
en elke zundag stond ze doar,
of ze sluig de moat mit heur vingers,
of ze har heur aarms over mekoar.
“Maal Appie was net Jan de Roos”
mit aal zien mooie “versiering”.
En zien zangen waren zo mooi.
’t was aal mor “Appie ting, ting, ting”.
En zo was ik nog ais weer,
in negentientwinteg op ’t Knoal.
En minsen dei deze krabbel lezen,
wins ik ’t beste, en groet ze aalemoal.
A.C. Schoenmaker-Frielink- Appingedam

t Kin verkeren
t Jong wis nait beder. Was as lutje potje tot
woagen oet knikkerd, wer der zegd. Of t
woar is? Joost mag t waiten! In aalsgeval
scheelt er hail wat aan zien denkvermogens.
Is nait aine, dij j’om bosschop sturen zel.
Wel wait, woar e mit thoeskomt. Paardie lu
numen hom n echte goarenklopper. Mag
woar weden, mor t jong het homzölf ok nait
moakt.
Hinnerk-Jan, nuimd noar zien baide grootolden, het t locht nait oetvönden, mor ok nait
zain. Mit zien woazege ogen kikt e wereld in
en denkt wizze dat t n doedelzak is, woar e
op zien menaar smangs op speulen mag.
Zöcht zok of en tou wat dieverdoatsie, as t
hom zo oet komt. Der zit normoal gain spier
kwoad in t jong, as je hom mor mit vree loaten. En dat is zien aksie. Elk soest hom ja
aalsmor aan kop.
“Hinnerk-Jan dou dit, Hinnerk-Jan, kinst dat
even doun”. t Is biekaant krek n zaikenauto.
Zo’n haile dag zo’n ‘ hoel’ aan kop, doar
wordt n mìns nait blied van. Staark is e genogt, mor hai is slim wies mit zien zwait. t
Begroot hom verschrikkelk as e doar wat
van verspeulen mot. Is din ok laiver mui, as
dat e wat oet stro zet.
Allent zien moeke het schienboar sleudel
van zien motor, dìn zai krigt hom bie toeren
aan proat en zo ok aan t waark. As t aans
mor nait te laank duurt, dìn knoap het n körde spannensboog en doaraan poard n körde
lont. Sjonge as e t op heupen krigt, is der
gain laand mit te bezaailen. Dìn mietert hai
zien raive dele en moakt e dat e vot komt.
Gain mìns mot dìn perbaaiern hom tegen te
holden. Zien knoesten bongeln lös aan slemielge lief, mor kinnen inains oetschaiten en
woar joe din mor.
Legere schoul het t jong vaar joar deurlopen, mit noadrok op deur, dìn onderweegs
het e nait veul opdoan. Zien voader kin hom
nait om zok tou velen. Nemt hom wel ains
mit noar t laand, as t nait aans kin. Is aans
blied as e dij haandenbinder soavends weer
zunder meleur bie moeke de vraauw oflevern kin. Hinnerk-Jan mot hom zölf mor wat
vernuvern, dìn mithelpen is der bie dizze
goezebroek nait bie. Hai dreudelt wat bie
broodtrommel in rondte en as zien ol heer
even nait kìkt, snapt e zok doar wat oet.
Mout aans ja zo laank wachten en van t niks
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doun, wor je ok mui.
Ainmoal is Garm eerder noar hoes goan.
Was ok wel neudeg. Hinkie haar wat zitten
speulen in, op en onder wupkoare. Pinne
van de wup haar e mit wat muite löskregen.
Kon zok achter bakke hail nuver onzichtboar
moaken. Zag zien voa ok nait, wat e
oetspookde. Wat lös raive was onderoet gleden en t zwikkie doardeur n stok lichter worden. Dou t wat begon te miggeln, muik e t
zok makkelk achter t schune bret. Hij schoerelde hom der mit rogge stief tegen aan.
Schopde wat lankwieleg tegen t rad, dij e
aal kaanten op bewegen kon. Bliekboar
drokde hij wat te haard tegen t schot om
dreuge te blieven, dìn inains gong wupkoar
aan rol. Hai ruip nog ho, mor koare luusterde nait! Rolde mit veurrad in n koele en sluig
om noar rechts. Loat doar net n wieke langes lopen! Hinnerk-Jan kreeg n knovvel tegen kop en wol n aander al schuld geven,
mor dij was der ja nait. Wel muik e n zwieper deur t draaien van de ‘boom’ en rolde in
wiekswaal en oet verbaldereerdhaid in wieke. t Kreus zat hom in t hoar en hai
hapsloekde dat n oard haar. Hij bölkte as n
kou, dij heur melk nait meer opholden kin.
Zien voa luit peerd veur ploug en benterde
over de kloeten. Kwaamp der krek over tou,
dou dij hampelman weer op waal klausterde.
“Wat dust nou”, snaauwde ie tegen zien
noazoat, mor kreeg gain zinneg woord oet
hom.
Garm het t Belgisch peerd mor weer veur
koare spand. t Plougen mos nog mor efkes
wachten. Hai is mit verzopen kadde in bak
op hoes aan korkjed. t Wotter oet zien kleroazje drubde deur boom op stroade. Voader
zat vergreld op bok. Zee gain woord tegen
dij ‘stomme’ kwoajong. Dou e loan op ree,
kwam zien oldske dr al op hozevörrels aan.
Vruig wat der aan d’ haand was.
“Moust dij kuken mor vroagen”, zee e kort.
Keerde t spul en luit t span verbiesterd achter. Je zollen zo’n slapdaarm doch! Aal mit
aal mos e nog zain, dat e vandoage put der
oet kreeg.
Hinnerk- Jan het van dit oaventuur niks over
holden.
Roel Sanders
Knoal, 24 jannuwoarie 2008

Hommesdoagen, wat n riekdom!
In dizze tied wait je in winkel nait wat je
mitnemen mouten. Zölfs om mit n verjoardag dikkedakken te loaten, is t stoer te kaizen. Der ligt ja zoveul in de bakken!
Joa, bedink ik mie, den haar mien moeke t
vrouger toch makkelk.
Drekt noa d’oorlogsjoaren was der niks te
koop en wat der aal was, kon zie nait kopen,
den zie haar nait veul centen.
Moar vindingriek was zie aal.
Bie t bezörgen van de wekelkse bosschopen ( aalmoal in n boukje opschreven) kreeg
zie aaltied n sukkeloaden reepke. Joa, dij
mit koubaisten der op.Hailendaal veur niks.
Zie dee dizzent in grode weckfles en as der
wat te feestjen was, muik zie sukkeloadebrokken. Wie kregen t zwilk op toavel.
Doar weer n kraant op en den mozzen wie
mit mekander n haile puut pinda 's doppen.
Dij mozzen den nog weer in lutje stokjes
sneden worden en den de haile bult in n
kom en kloar was Kees.
In tussentied haar mien moeke de sukkeloa
in n pan op de kookkaggel waarm moakt.
Zie ruierde de pinda's der deur en lait dat
oetlopen op n grode broodplaank bedekt mit
opbewoarde botterpampierkes. In kelder
mos dat n dag opstieven en den haren wie t
lekkerste slik van de haile wereld.
Moeke het dou zeker en gewis van n negotie as nou dreumd, den zie wol ons dat
geern tou. Mor t liekt mie tou dat wie
vrouger blieder der mit waren as de jongens en wichtertjes nou.
Giny Vonk
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Kiek tou en verboas joe.
As t veurjoar is, wordt vraauw aaltied wat
onrusteg. Het weer het n hail grode invloud
op heur. Vrouger begonnen vraauwlu din
aan de veurjoarsschoonmoak, mor dat is
gelokkeg nait meer neudeg mit dij nijmoodse centroale verwarming. Kachelpiepen binnen der ja nait meer en spinnewebben zoeg
we weg mit stofzoeger.
Nou mouten der bloumen in de bakken op
ons terras. Zo gaauw as de veurjoarsplantjes te koop binnen, mout ik aan t waark. En
doar blift t nait bie.
Wie hebben ook n poar grode bakken, dij
dainen as vievertje, mit fontein vanzulf.
Vogels kommen bie ons om in dij bakken te
baddern en wie genieten mit heur mit.
Zo was ik n tiedje leden bezeg om ons terras weer “zummerkloar” te moaken. Ik haar
bloumen in bakken poot en de wotterbakken
veur t vievertje kloar zet, dou vraauw ruip,
dat de kovvie kloar ston.
Ik nam dus eem schoft en ging zitten om
mien kovvie op te drinken. Kraante lag der
ook, dus ging ik eem koppen lezen.
Onnerwiel dat ik zat te lezen, heurde ik
opains wat gefladder achter mie.
Ain liester was neerstreken op raand van
wotterbak. Hai keek triomfantelk om zok tou.
Hai haar ons wel zain, moar dee net of wie
der nait waren.
Hai zette zok in postuur, spraaide zien vleugels oet en zol zok ais eem goud boaden…
Nou haar ik fontein nog nait aansloten op
wotterlaiden en pompe mos der ook nog in,
zodounde…...
Ie maggen t geleuven of nait…. Liester keek
in wotterbak en was dou stomverboasd…
der zat nog gain woater in…Dat haar hai
bliekboar veurege zummer hail aans mitmoakt….
Ik was al eem verboasd as hai was, omreden, dat je van n vogel nait verwachten, dat
hai zok dat herinnern kin.
Hou din ook, hai keek nog ais in bakke of e
het nog nait geleuven kon, schudde zien
kop en veren, drentelde nog wat hinneweer

en vloog, ik zag t aan zien gedou, daip teleurgesteld vot.
Ik zeg tegen vraauw, ik wait zeker dat e vandoag of mörgen weer komt. Hai het bliekboar n goud geheugen.
Doarom zeg ik, kiek tou en verboas joe nait
as daaier zok soms net gedroagen as mensen.
Soms kin je van daaier nog hail wat leren.
George Petzinger

Troanen

n gevuil
gain plezaaier
aal verdrait
troanen
was t mor nait woar
n dreum
t vuilt slim roar
troanen
daip ien mie
woarom
was t mor veurbie
troanen
allinneg
mit verdrait
woar hìn
troanen
sums wait je t even nait
Jan de Jong

Bevrijdensjoar 1945
Bevrijden
Midwolle wer op zundag vieftien april viefenvatteg bevrijd. Op dij mörgen zaggen lu op
Kikkerpolder (Zuiderweg) onze vlage al op
Scheemder toren wappern. Duutsers zaten
dou nog op Laange Zuudwenden in slootswale en dou ze nijsgierege mìnsen zagen
op Kikkerpolder, mien Pa ston der ook bie,
schoten ze ook nog op t volk dat vol verwachten noar Scheemder toren keek. Even
loater trokken ook allerleste Duutse soldoaten over draaibrogge over t Nij Kenoal veur
t hoes van mien ollu laangs noar t oosten.
Dat deden ze al wel vattien doage, zowat
elke nacht op alles wat rieden kon (fietsen)
of te berieden was (peerden). Dit zollen de
leste Duutsers wezen. Pa en Moe wazzen
doodsbenaauwd. Zollen ze brogge toch nog
springen loaten? Grode winkelroeten stonden in elks geval in kisten vuld mit stro in
schure, noast Edo de Jong, de kolenboer.
Zien bestelwoagentje en roamen wazzen
mit planken dichttimmerd. Poar doagen
doarveur haren Duutsers wel om brogge
toulopen, mor springstof haren ze dou nait
aanbrocht. Ook haren ze woagens vol munitie in daip flikkerd, munitie dij loater bie t oetbaggern van daip hail veurzichteg oet bakjes van baggermeulen hoald wer en deur de
“mijnopruimingsdienst" ophoald wer. Om
hoaverklap ston dou t haile spultje weer stil.
Ol draaibrogge, dij ook in mai vatteg nait
opbloazen was deur Nederlandse soldoaten, ging ook nou de locht nait in. Spaigelroeten bleven huil. t Wer ven stil in Midwolle,
veurdat de Polen mit heur zwoare Engelse
tanks binnentrokken.
Dat Duutsers benoam snachts bie pad wazzen, kwam omreden ze overdag grote kans
laipen beschoten te worren deur Geallieerde
jachtvlaigtugen. Ook in Midwolle was locht
in dij leste oorlogsdoagen nait vaaileg veur
het op weg noar de Heimat deurtrekkende
Duutse leger of wat doar nog veur deurgoan
mos. n Haile bult soldoaten haren al nait ais
meer n geweer. Ol heer was in dij tied bie
zien pleegollen aan Hoofdweg op houk van
Kikkerpolder in n boom klommen om wat
takken veur brandholt oaf te zoagen, dou
der n Duuts autootje mit wat officieren derin
over Hoofdweg richten draaibrogge ree. Autootje was nog mor net veurbie of der kwam
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zo’n joager mit dunderend geweld aanbroe
zen en begon op t autootje van officieren mit
ale mitrailleurs te schaiten. Koegels floten ol
heer zowat om oren, vertelde loater.
t Autootje was net in S-bocht bie boerderij
van Stikker aankommen en was n makkelke
prooi veur piloot van t vlaigtuug. Duutsers
wizzen nait hou haard ze der oet kommen
mozzen. Ze zöchden gaauw dekken achter
boerderij en mozzen lopend wieder, t autootje was n rokend wrak worren. En Pa?
Dij vertelde dat e nog nooit zo haard tou n
boom oetkommen was.
t Verhoal gaait ook dat mevrouw Zielker, dij
op boerderij aan Hoofdweg even veurbie
Kikkerpolder woonde, van dat leeg overvlaigende en oet ale mitrailleurs schaitende
vlaigtuug zo schrokken is, dat ze op dijzulfde dag nog (9 april 1945) t leven schonk
aan heur dochter Lideke. Dij loater ain van
mien klasgenootjes worden zol en woar ik
en aander buurkinder veul mit op boerderij
speuld hebben.
Dij zundagmiddag trokken geallieerden mit
zwoare tanks en Jeeps vanof Scheemde
t dörp in. Tot mien moe heur stomme verboazen spraken heur bevrijders ook Duuts.
Het wazzen Polen dij perbaaierden zok in t
Duuts verstoanboar te moaken. Heur hoofdkwartier kwam op Ennemoabörgh. Deur t
haile dorp rolden ze telefoonkoabels oet
veur heur verbindens. Zulf wollen dizze Polen niks laiver as direct deurrieden noar
Duutsland, doar konden ze de boudel wel
“ausradieren”, in Holland mozzen ze veul te
veurzichteg opereren noar heur zin.
Dou Midwolle en Oostwold bevrijd wazzen,
werren ze beschoten vanoet de Duutse
* FLAK batterijen aan de Eems (Fiemel) en
de Dollard (Dollard Süd) (loater bekend worden as het Ambonnezenkamp in Carel Coenraadpolder). Dij batterijen hadden zwoar
luchtofweergeschut, woar ze ook gewoon
mit over t veld schaiten konden. t Hammerk
kwam al gaauw in vuurlinie te liggen en bevolken mos moaken dat ze weg kwammen.
Mien Opa en Opoe en wat oomkes en taantes van mien moe mit kinder kwammen bie
ons terechte. t Haile hoes vol evacué’s en
mien moe in de achtste moand. Wat n boudel. En dat zol nog even duren ook. De batterijen aan de Eems en Dollard zwegen pas
* FLAK – Flugzeug Abwehr Kanone

Bevrijdensjoar 1945
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Poolse tanks in de Hoofdstraat van Oostwold
(Afb. verzameling D. Koppius)

dou Duutsers in de “Pocket Delfzijl” zok op
twij mai viefenvatteg overgaven.
Veurzichtjes aan moggen Hammerkers weer
noar hoes. Mien moe heur jongste zuster, dij
dou nog nait traauwd was, bleef nog n zetje
in Midwolle hangen. In Scheemte was ze in
oorlog n schiere jong tegenkommen woar ze
noa bevrijden zo gauw as ze n hoes vinden
konden mit traauwen wol. t Was mor goud
dat ze bleven was, want dou ik mien komst
aankondigde, lag mien Pa mit longontsteken
op bèrre. Taante hailp mit bie bevalen en
omdat Pa zaik was, mos ze mie ook nog
aangeven bie Börgerlieke Stand. ’t Het der
wel om bantjed of ik op de dattiende of de
vattiende geboren zol worden. Moar ik was
dou al goud in tied rekken; verjoardag op de
dattiende? Dat nooit, da’s vroagen om problemen. Vattien Juni om vieftien minuten
noa middernacht kwam ik op wereld. Dokter
kreeg hoast gain tied om mie en mien moe
fesounlek te verzörgen, want n aandere
Midwolmer ston om d’hoaverklap in deure
mit de dringende boodschap, dat dokter
gauw kommen mos, want ook zien vraauw
ston op punt van bevalen. Main dat jong van
Smit moar n haalf uurtje loater op wereld
kwam as ik. Amtenoar van börgerlieke stand
zolt nog drok kriegen, wie wazzen ja nog
mor t begun van de bébie-boem.

Zo kwammen der in Midwolle in dat leste
oorlogsjoar en het joar van bevrijden op bai
de legere schoulen twij klazzen vol jonge
kinder. Aiglieks eerste noa-oorlogse generoatie, al binnen der n poar van mien loatere
klasgenoten nog net veur t enne van oorlog
geboren.
Vair joar loater, noa veul flezzen mit bébievoeding, pap, eerste eerappels mit gruinte
en vlees en n bult slikkerij as sokkeloa
(repen van van Houten oet Pa zien winkel)
en puten vol baaltjes of swaarde drop kwam
der n enne aan ons vrije kinderleventje, al
moggen sommegen van heur ollu nog twij
joar bie hoes lopen. Leerplicht begon pas as
ie zes joar wazzen. Ik mos noar schoule.
Eerst noar kleuterschoule, dou noar grode
schoule. Doar goan wie t n aander keer over
hebben.
Ol Pekel, juni 2008
Beno Doedens
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Sport, kiékpien…..

Geert stapt wat swoar van zien fiets of, hij
het t ien e rug en ien e benen en….Dat krieg
je met aal die tilleviziesporten tegenswoordeg, veuls te laank stilzitten veur de buis en
of en toe onverwachts ien t ènne kommen
as der n bal ienvliegt…. Hij zet zien karretje
ien e rieg noast n “ladybike” en n herenfiets
met kienderkar derachter, der hangt nog n
verlept oranje voantje aan e ziekaant. Krekt
as e bij de iengang van de grootgrutter
komt, krigt e n fikse klap op e scholder: “Au!”
“Moi, jonje!” Geert draait zuk met wat kripsie
om en zigt Klaas Koens, Klaas “Kontje” liek
in t gezicht. Klaas het wat kleine oogjes, mor
die het e al joaren, bietje kringen doaronder,
witbekt, nee, slim vereg liekt e niet. Geert
vrift zuk nog even over zien scholder:
“Moi, Klaas! Nog aal ien e benen, het jim die
zeperd tegen de Ruzzen overleefd?”
“Hol derover op, Moatjes! Hol derover op, k
sloap nog aaltied niet goed, aalweg nachtmerries en spandoeken met teksten as
“DE RUSSEN KOMEN!” en Robben die aan
e loop is met zien eigen brankaar, en die
Ooyer met n blinddoek veur, Heitinga met e
benen ien e knup en die Van Barsten die
mor aal denkt dat e ien e stripverhoal van
Appie Happie aanland is…. Man man man,
zo’n EK sloopt je, doar goa je aan kapot en
dan hebben we t nog niet ies over de TT en
de Toer de France en de Olumpische Speulen, ik ben doar niet op bouwd. t Het ons ok
al n nije TV köst, mien vrouw het der met n
nadde spons overhèn gleerd doe die Sylvie
van der Vaart veur Maal Jan op e grond lag,
met kramp. Nou, t was mor even, n plof en
beeld vot, heb k t leste restje op mien mobieltje bekeken, doar worden je ogen ok niet
beter van…”
Geert schuuft de winkel ien, Klaas ien e
achtervolgen.
“Eerst mor even n bekertje kovvie, even biekommen.” Ze loaten zuk deelvalen op e
stoelen ien e kovviehoek. De omgeving het
zien oranje glans verloren, der is gien welpie
meer te zien, ok niet op Klaas zien kar, die
aans doch wel ien is veur n geintje.
“Moatjes, geef me mor even wat suker. Ik
begriep t niet, dat is t slimste, ik begriep der

gien donder van. Zo speul je de wereldkampioen van t veld en loat je niks over van de
vieze wereldkampioen, en dan kun je n
week loater niks meer, brandholt! Joa, die
Sar ien e goal, t was mor goed dat die bij de
les was, die zag zien nije villa al ien gevoar
kommen…. Mor die andern… Man, man,
man… Het jonje die Kuyt verdwoasd over t
veld sjouwen zien, en loater die Arsenalkwast van n Van Persie, die denkt dat e
voetzolen achter de ellebogen het? Lopt die
Van Nistelrooy bij toeval met e kop tegen n
veurzet aan, hoalen ze der verdultjeme ok
nog n verlenging uut. En dat volk mor bibbern op die Bazeltribunes. Ik haar t wel
docht, ien e kraant ston al wat over n nije
grasmat, nou, dat verhoal kwam me bekend
veur. Jim het ok wel zien wat dat geklungel
ien e Arena opleverd het, priezen van Ajax
dik onner t stof en nije kommen der niet
meer bij… Nee, doar ien Bern, doar was t
voetballeven goed. Schane, ik haar der zo
op hoopt… Wat? Of we al weer n nije tillevizie hebben? Joa, vanzulf, votdoadelk noa
de gleerramp. Zo’n plat ding, n “flatscreen”,
zo numen ze dat, köst n poar uro’s mor dan
heb je ok wat. k Heb wel tegen mien vrouw
zegd dat ze heur EHBO-diploma niet verlengen loaten huufd en dat t gemier met die
spons oflopen is, die Van der Vaart is ja
doch niet op te frizzen. Joa, die Bronkhorst,
dat is n Feijenoorder, dat was nog wel n
goeie, die was niet allergisch veur die Hiddinkjonken, mor de rest kun je zo ien Old
Oranje opstellen tegen dat HFC op ién jannewoarie…Kom, ik moet de kar nog volloaden, as strakkies dat fietsrieden ien Frankriek begunt, kan k niet op n dreugje zitten. t
Mooie doarvan is dat Ruzzen en Nederlanders ien dezulfde Rabogroep zitten,
Mentsjov en Pieter Wening en Posthumus,
ben benijd… Enne, Moatjes, doe wat meer
gymnastische toeren, dién kondietsie liekt ja
naargenswoar noar. Ién klap op e scholder
en ze kunnen jim al bijmekoar wisken met
motblik en veger. Zo hoalt jim de eerste
baargen nog niet ies… Moi!”
Geert het n dreuge keel kregen van t luustern, hij tapt zuk nog n nije kovvie ien. Veurzichteg strekt e zien linkerbeen, doarna de
rechter. Die Tour de France, die zál e uutkieken, met of zunder spierpien…
Bé
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Haard fietsen, dou en nou

(nait

meer….)

Fietsen, t liekt zo gewoon, mor k heb der as
beudel eerst hail wat muite mit had. Veuroplaaiden haar ik nait, autoped was te duur.
Lutje fietse? Nee, je kreeg n grode, op de
grui, mit holten blokken aan trappers. Mooi
kleureg vlagje as kompensoatsie….. Rem
zat der wel degelk op, mor dij luusterde
eerst nait best noar mie, mainsttied lait k
mie in hege valen. Vanzulf haar k de fietskunst gaauw onner knije, mit valen en stoan
goan. As n prins ree ik stoateg over Schortinghoesloane in Midwolle. Dou mìnsen nait
op of om keken, dee k schounpoetsdeuskedeksel mit n haalve wasknieper bie t veurrad, vastzet mit n weckringe. Zo heb je niks
en zo heb je n dikke motor…..
Mit dij swaart movvelde fietse, fietsenmoaker Oadam Timmer was doar hail bedreven
in, heb k t laank oetzongen. Dou tied kwam
om noar d’ULO in Scheemde te goan, kon k
al haard rieden, von k zulf. Dat mos ook wel,
voak gingen we mit n haile groep en dat was
mainsttied nait op zien elvendattegsten…..Ainmoal ree k over n staine, was
stuur kwiet en vol dou op kop in brannekkels
in sloot bie Oosterd. Even grienen en aarms
en bainen vol bulten. Oet “solidariteit” bleven aandern bie mie, gingen we lopens noar
schoule, kwammen veul te loat. Kregen
mien moats nog op de kop, zai haren ja wel
deurfietsen kind…. Veur mien ULO-diploma
kreeg k n nije fietse, k mos wel wat aans
hebben, k schoot ja de locht in. Mien pa pebaaierde t nog even mit n twaide movvelde,
mor oetendelk kreeg k doch n nije, n spiksplinternije Union, mit handremmen. Velgremmen, mit van dij blokjes dij dìn tegen
velgen aandrokt wurden. Dou was je al
schier bedreven in t fietsen, nait allenneg

háárd, mor ook mit kunststukjes: achtersteveuren, schaif onner staange deur, mit twij
man op ain fietse. Mien kammeroad Jakob
Stiekel kreeg dou n reesfietse, wol mie mit
hebben, mor laauw loene, knipke thoes was
leeg, ging nait deur. Schane, t het mie slim
begroot, mor t was nait aans.
Van Midwolle noar Winschoot, noar Sodom,
was nog n poar kilometer wieder vot, dat
wazzen laange kilometers, benoam as t regende. t Zel wel te moaken hebben had mit
nait zo geern noar schoule goan, dat fietsen
was ja gain probleem. Bleef je gezond bie,
teminnent…. k Heb ook n moal malleur had,
zat k te sloapen op fietse, zag k nait dat der
n auto aan kaant van Hoofdweg ston, ik der
bovenop. Schoot k zo van zoadel of, mit
mien spultje tegen staange, heb k n poar
moal ekstroa slikt en oam hoald. Wielrennen
was dou al n favoriete sport, belangriek, noa
t voetballen. Mit Tour de France as topper.
Zölfs in t zwembad in Scheemde stonnen
we veur bie d’ingang mit oren noar de luudspreker om te heurn of der n Nederlander
wonnen haar in Bordeaux, ontkwam ons der
niks van Bahamontes en Charly Gaul, van
Henk Faanhof, Gerrit Voorting en Woutje
Wagtmans. Ainmoal was der n amateurronde in Midwolle, grode rechthoukege ronde
mit n stok over Hoofdweg en Groenbergsloane en bie t bos laangs weerom. Nou zol
dat nait meer kìnnen mit dat BlaauweStadgedou en aal dij wotterpertijen veur vrumde
vogels. Kinnen ze messchain wel wat nijs
van moaken: helft op reesfietse, helft mit
wotterfietsen…. Loater heb k wel voaker n
wielerwedstried zain, dou was aine as Popke Oosterhoff in opkomst.
Nou, dik vatteg joar loater, bin k nait allain
zulf wat older, mor mien Batavus ook, t is
hom aan te zain (mie nait vanzulf….) Haard
fietsen, doar begun k nait meer aan, nog
weer aal in t swait joagen zeker, dij tied is
west. k Zörg der nou veur dat k veuroet kom
en mien omgeven bekieken kìn, k rie zo
haard dat k juust nait omvaal….. Haard
fietsrieden doun ze mor in de Giro, of de
Vuelta, of in de Tour de France. Doarhìn?
Nee, begun k ook nait aan. Of en tou zai k
wat moois op t schaarm mit Bettini, of
Schleck of Cancellara… In Noordhörn kìnnen we hail wat zain van de Omloop van
Middag-Humsterlaand, n schiere vraauwenwedstried. En lest haren we de Ronde van
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Noordhörn, vin k ook geweldeg. Mit dij kwieke zusters oet Den Ham, Daniëlle en Eyelien. Joa, Bekkering haiten ze, doun t ook
goud op scheuvels. n Kiekfeest veur laifhebbers en doar heur k ja nog aaltied bie. En n
bult ploatjes heb ik schoten mit mien Canon.
k Heb wel n poar doagen last had van spierpiene in bovenbainen, deur de knijen goan
wordt aal wat stoerder, mor k zet deur. Joa,
ik bìn wat dat aanbelangt n eerliekse bikkel,
mien kiekkondietsie kin der nog mit deur…
Jan Blaauw

Vekansie

weegs en hail gunder taante Immy op t dek
bie de waslien.
Nou deel! Zaand is droes onder mien vouten
en ik goa aal moar radder, vuil mien
hoaren wappern , ófrakkerd aan t lutje toontje tou.
Din zai ik inains t pad weer, vuil even gain
vaaste grond, kin nait rechtop blieven en
vaal veurover, as n snouk, pebaaier mit mien
haanden ien t grind vaal te breken. Krimp ien
mekoar van pien. Staintjes zitten ien mien
haanden. Magriet komt der verbilderd bie
stoan.
Ik loop noar wotterkaant, spuil mien haanden
ien t kenoal.
“Vaalt mit”, dou ik kerelachteg, “gain
bloud….”
s Oavens bie noar bèr goan, zugt taante Immy mien roodsangen haanden. Zai schrikt en
ropt oom Albert der bie: ‘Was ze nog mor
even goud’.
Sloapen kin k nait bèst, oom Albert komt nog
even kieken en schient mit zaklanteern op
mien polzen, doar zain wie twij donkerrode
streepkes. Hai schoert zien wenkbraauwen:
‘Mörn vroug voaren, wie mouten op tied in
Lemmer wezen’.
Ik schoam mie, woarom mos ik ook zo neudeg as n kwoajong dij bult ofrunnen.
Bin aal twaalf, ik dink aan woorden van mien
moeke: “Gedroag die nou ains as n jongedoame en wees n veurbeeld veur dien nichtje!”
Mor ik wil nog even gain vraauw wezen,
Bloudvergiften kin rap goan en verveelnde
gevolgen hebben.
Aander dag om middag ien Lemmer binnen
de streepkes aal opschoven tot ien mien ellebogen.
Oom Albert zwaait zien fiets van dek, helpt
mie mit achterop klimmen en trapt mit n
noodgaang noar t centrum. Noa drij keer vroagen stoan wie endelk bie n dokter op stoup,
gelokkeg is e toes. Hai ontsmet en streut n
wit antiseptisch poeder ien mien haandpalmen.
Noa n poar menuten trekken strepen, as n
wonder, vot. Bliedeg kieken wie mekoar aan.
Dokter kikt noar mie over zien bril: ‘Altijd
goed uitspoelen met schoon water ,
jongedame’.
Ik knik mor, bie t woord ‘jongedame’ zit mien
keel dicht.

t Is vekansie, mien nichtje Magriet en ik lopen over loopplaank, dij oom Albert net oetlegd het, noar waal. Wie liggen zo’n beetje
bie Akkrum tussen n poar Vraise meren ien.
Oom en taante vinden t goud dat wie nog
even aan laand goan tot donker wordt.
t Is hier hail stil, vér van bewoonde wereld ,
liekt t. Wie lopen op n fietspad, woar pas nij
grind streud is, de klaine gele vaaierkaante
staintjes liggen der lös op. Énd verderop is n
brug ien aanbaauw. Wie kinnen nou aal zain
dat t hoog wordt, bulten inklonken zaand liggen der aal.
Ik heb inains zin om noar boven te goan, hailendaal noar boven.
“Hou vér zel je doar kieken kinnen? Kom Magriet, wie goan dij hoogste bult op!”
Ik wacht nait op heur antwoord en begun mit
de klim. t Is meroakels mooi doar, streepkes
blinkend meer tussen aal mor klaainer wordende kimkes. Zun ain grode rode bol, nog
net nait onder. Ik zai Magriet nog mor haalf- Giny Hartman

