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Vlaig mor
Vlaig mor mien laiverd, goa mor dien gaang
k Bin joa stoef bie die, wees mor nait baang
k Geef die vleugels, vlaig noar omhoog
Laangs zun en moan, veurbie regenboog
Woar wolken zweven en steerntjes stoan
Hail in roemte, wied hier vandoan
Vlaig mor mien laiverd, noar t laand van vree
Doar hest doe rust en n vaailege stee
k Hol dien haand vaast, k aai zaacht dien hoar
Wie binnen zo aibels wies mit mekoar
Voak hemmen wie t had, over wat in lucht hing
Pruiten over t oafschaid, dat kommen ging
Doe bist ter kloar veur, wilst zo geern rust
Dien levenskeerske is bienoa oetblust
Vlaig mor mien laiverd, t is beder veur die
Daip in mien haart, bliefst doe aaltied bie mie
k Haar die zo geern nog hail laang om mie hen
Want zunder die, voult zo vrumd, zo allèn
Mor t is nait aans, want ainmoal is t doan
t Gait mie aan t haart, mor k mout die loaten goan
Doe bliefst mit mien leven, aaltied verweven
Want doe hest mie zoveul wieshaid mit geven
Vlaig mor mien laiverd, goa mor dien gaang
k Blief van die holden, mien leven laang

Fennie F.G.Croeze – van Til
n Daam
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Viskersman
Ik bin gain echte visser. Ik heb n òlde stok
en ik vis allenneg mit n stuk stoet.
Zo ston ik lest bie ain te kieken dij der meroakel verstaand van haar.
Kovverbak van auto ston open, en ik zag
drij tazzen mit raaive. Dobbers, stokken,stekers, emmers, stevels, nog langere
stevels.Hai haar n stok, dij sikkom mien vekaanziegeld kost haar en mit laaifde en veul
inzicht ging n boetenmodels dobber te wotter.
"Wat gaait der gebeuren?"vruig ik.
"Snoukboars", was t antwoord.
Doar haar ik al dikke verhoalen over heurd,
het zol der bie zetten aldernoast aan tou
goan. Ook in t Daip bie mie achter t hoes.Ik
haar met mien stok oet t joar nul en mit
brood van de Edah, wel ais n poar dikken
vongen. Mor dat waren lang gain snouken
en boarzen.Ain keer haar n jonge boars zuk
bekeukeln loaten en haar in mien deeg beten. n Lutje schietertje was t nog mor. Zien
stiekels in mien haand deden net zo zeer as
dij van zien grootvoader. Ik smeet hom mit n
flitseboog weerom in daip. Kinderspul veurvast, vergeleken bie wat der nou gebeuren
ging.Vissersman haar n groot schoet veur
en zien dikke jaas luit mie duudelk vernemen dat t vissen vangen zulfs bie twinteg
groaden onner nul gewoon deurgaait.
"Nou gaait loos!!!! " bromde vissersman.
Ik keek noar de boetenmodels dobber dij
over t wotter daanste. Hij glee n moal links
en glee n moal rechts. Grode kerel wuir zenuwachteg. Dit was t, woardat je veur leefden.
"Most kieken, most kieken", zee e. Ik dee ja
niks aans as kieken. Hai dee n voam noar
veuren en greep stok. Veurzichteg draaide
hai aan t slingertje. Dou gaf e in aine op t
onverwachte n rompel en t begon te kolken

in t wotter. Nait te zuneg. Ik stapte van fiets
of, woardat ik hail de tied haalf overhongen
haar. Dit was nait misselk wat hier gebeurde. Mor zoon woepsterd kreeg hai der noeit
oet hier. Koademuur ging wel meer as n meter loodrecht omdeel. t Meulentje gierde en
gierde. t Wotter kolkte en klotste en ging te
keer. Der was n steert te zain en ik dee mit
ontzag toch n stapke achteroet. Hai greep n
gruin schepnet en veurdat ik der op verdocht was lag der n monster van n snoukboars in handdouk op grond te happen.
"Zo mien jong, wie zellen die ais opereren",
sprak de visser geruststellend.
Oet kovverbak kwam n paar stukken gereedschop, woardat ze in t Delfzicht zaikenhoes jaloers op wezen zollen. Zo dee je dat
dus. Veurzichteg as ging t om n pasgeboren
baby, wuir de vis van zien dikke hoak verlöst. Chirurgie, wat zeg ik ! Microchirurgie.
Petje of veur dizze man. t Daaier haar der
niks van vernomen. As bie mie n vis n hoakje insloken haar wast euvel aan.
Den zat ik doar te wurgen om dat daaier nait
te zeer te doun en nam ik
miezulvens veur om noeit weer te goan vissen. De hoak kwam der oet. En kloar was
Kees de vissersman. Hail veurzichteg tilde
hai dizze keunink van Nije Daip op en bekeek hom van aal kaanten. t Zag der indrukwekkend oet. Vakmanschap boetendes van
dizze vissersman. Dij haar zien sporen dik
verdaind.
"Dizze smoaken goud jong", gnees e mie
tou. Ik nikkopte. Hai luip noar n poaltje en
huig de snoukboars mit ain grode dreun de
hazzens in. De schubben en aander jirre
vlogen in t rond. Dou ging patient de
kovverbak in en vanzulvens dij oavend nog
in vraizer.
Ik haar schubben op jaas en aan mien stuur
drupte wat jirre omdeel. Ik bin kokhaalzend
deurreden noar hoes.
Jan Huttinga
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Verknoedeld
Propke verknoedeld pampier op grond,
t is nait van mie, ik pak t op en gooi t vot
moar ien mien heufd zag k nog wel
t bewegen van dien mond
inains let t mie nait meer lös
wat ston der op? was t nait veur mie?
hest die bedocht?
nijsgierig pak ik t schriefblok
en moak mit potlood zachte streepkes
mien haand haangt stil, ik sloak n zocht
bie t verschienen van: ik hol van die
Giny Hartman

Betsies eerste vrijer
“t Is n jong van niks”, zegt ol Barteld tegen t

wief. Zien oogappel har veur d’eerste moal
heur vrijer mitnomen noar hoes en t span
was noa vief minuten al weer ofraaisd. Wazzen aan kovvie, of zokswat meer, nait ains
toukomen. Haren ogenschienlek hoazevet
aan hakken. Baange veur vroagen? Wel t
wait mag t zeggen! Heur volk n roadsels
achterloatend.
“Hou kinst dat nou zeggen?”, gaf Oaltje hom
weeromme. “Hest hom amperaan zain en
sikkom gain woord mit hom wizzeld. Staaist

aaltied veuls te rad mit dien zölfwait kloar,
ons wicht het ja ok gain snöt in kop. Wait
best wat er in wereld te koop is!”. Barteld
mommelde wat under zien snorre vot.
“Mor doch is zie nog veuls te jong veur n
verkerentjederij. Loat ze kop mor in bouken
steken. Hier komt ja gain gouds van. t Leek
mie doch wel n nuver jong tou. Stelde zoch
ordentelk veur en zokswat is der tegenswoordeg voak nait meer bie”.
“Och jong, zugst veuls teveul baargen en
beren. Kinst, denk ik, t wicht nog hail nait in
aandermans handen zain. Klaaine potjes
worren groot en din mouten wie as olders n
tree terogge doun. Betsie is old en wies genogt. Zie loat heur manskerels nait te noa
komen. k Wol die wiezer hebben Barteld
van Goor. Bist dien aigen jonkhaid nou al
vergeten?”
Zo kekelden ze nog n haile zet deur, zo
laank tot Betsie heur heufd om hörntje stak
en geern waiten wol, wat ze van heur nije
aanwinst vonnen. “Joa”, klonk der ainstemmeg. Moe nam t over. “Joa, wat zullen wie
doar van zeggen. Tied was ja wel slim kört
om tot n nuver zulfwait te komen. t leek ons
wel in order”, göng zie wieder. “Dou mor tumeg aan, kiek veureerst kat mor wat oet
boom. Der is ja gain haandvol mor n laandvol jongkerels, dij veur n stee noast die in
aanmaarken komen.”
“Dat is t mor net”, zee t wicht, ”doarom heb k
dij dreumerd votdoadelk aan zied zet. t Jong
wis nog hail nait, dat n wichtje geern n
smokje van heur jong krigt, mor Jans wis
bliekboar van toeten noch bloazen. t Woordke snoetjeknovveln kwam schienboar in zien
woordenboukje nog hail nait veur. k Goa
hen berre lu, trusten”.
Femilie bleef wat veraltereerd achter. Baaident loerden mekoar wat stiltjes aan. Haren
ze heur doarveur dizze oavend zo drok
moakt. Op noar n volgende ronde. n Nije
vent, nije kaansen!
Roel van t Knoal
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Klaid

Boven in overloopkaast stoan twij grode
puten, ain mit verklaidklaaier en aander mit
lapkes. Aalmoal poltjes bewoard van wat
ooit klaaier wazzen. Dij mos ik hebben omreden mien dochter, dij op koamers ien stad
wonen ging, geern n lapkesdeken over heur
baank hebben wol. Ik keerde zak onnersteboven en n woddervaal aan kleuren kwam
deel. Doartussen drij gruine lapkes dij mie
doadelk in t oog sprongen en mien gedachten vlogen weerom in tied.
Mien moeke haar n tante dus gain taant of
tan neen n tante Jacoba, doar was zai ook
noar nuimd. Tegen heur zeeën ze gewoon
Koopke. Wat doorn in t oog van tante was. t
Was n zuster van mien moe heur pa, n ôl
taant van mie. Mien haile loagere schoultied ging ik in vekansie n week bie heur logeren. Zai was roem vatteg joar juvver west
in Haarkstee en Slochtern. t Is messchain
overbodeg te vertellen, mor ze was nooit
traauwd west en haar gain kinder. Tegenswoordeg ist aansom. Mooie pot, zo as mien
moeke zee, mor gain deksel was goud genog. Loater heb ik t pas begrepen.
Ze woonde stoef bie t Slochterbos in smaal
wit hoes mit ook n smale daipe toen der
achter. Ze was laang en moager en haar n
innemend gezicht, moar vergis joe nait, zai
was hail streng: goud was goud en slecht
was slecht. Omdat mien moeke docht, en
ik onderhaand ook, dat ik der mainsttied tussen in bungelde, was ze slim verguld dat ik
der hèn ging. t Was hail goud veur mie. Ik
leerde toaveldekken , t bestek mos hier en
doar en mezzenleggers zus en zo, aaltied
mit twij woorden spreken, nait graimen en
zo wieder. Thoes mos ik dat ook wèl, mor t
lokte nait altied. Ik dee vrezelk mien best,
luip n week op mien tonen, mor kon t net
volholden. Zai leerde mie ale noamen van
plaanten in heur toen. Elke volgende keer
as ik kwam, mos ik ze weer opnuimen.
Sumtieds as ik t veurzigteg dee, mog ik n
bouk oet heur kaast pakken. Der stonnen
hail veul, ook inbonden oetgoaven van
Charles Dickens woar zai mie welains oet
veurlas.

Zai haar hoge verwachtens van mie. Ik mos
ook juvver worden omreden mien sievers op
schoul hoog waren. Ook waren wie aalbaaident gek op lezen, mor doar huil verglieken
ook mit op. Zai was zuneg en n Pietje Persies en ik was n sloddervos.
Noa loagere kwam middelboare schoul. Ik
kreeg n klain bureautje op mien koamer en
mien pa muik der boven aan muur n boukenplaankje. Ik vaarfde t bureau gruin, mor
stoul en plaank geel, dat was dou mode. t
Zag der wèl nuver oet, mor ik was nog nait
tevreden. Der mos nog wat om boukenplaank tou. n Soort gedientje of roezeltje en
op stoul nog n kuzzen om t gezelleg te moaken. Mien moeke was nait thoes, dat was
mainsttied zo as ik plannen haar. Gain
nood, kon t zulf ook wel. Ik aan t strunen in
grode daipe halkaast, doar lag hail wat in.
Meer n rommelkaast. Soort veurportoal van
zolder zeg mor. Doar zag ik wat gruins, t
was n klaid en t kwam mie nait bekend veur.
Nait van mien moeke in elks geval. Haile
mooie stof en de goie kleur ook nog. Ik zag
wel n vlek boven taille, mor k haar genog
aan de rok veur n roezeltje en n kuzzen.
Ik aan t knippen en naaien d’haile nommedag. En t kwam kloar.
Moeke kwam thoes en zo groots as n
paauw lait ik t heur zain. Wat zol ze grootsk
op mie wezen.
Ze schrok en heur gezicht betrok.
“Nee toch, t is nait woar toch, das tante heur
mooie klaid, ik zol dij vlek der veur heur
oethoalen, ze is gek mit dit klaid, t was n
haile dure”.
Ik ston perplex, aarms slap laangs mien lief.
‘Mor hai lag in halkaast, doar ligt allain mor
ol spul in’, zee ik verongeliekt.
Ze keek mie kwoad aan, keerde zuk om en
mommelde: ’Hou mout ik doar mit aan?’.
Ik bin nooit te waiten kommen, wat ze aan
tante verteld het. Mor elke moand op n bepoalde dag zee ze soavends tegen mie:’
Tante Jacoba komt mörn’, nou din wis ik
genog. Veurdat ik noar bèr ging, greep ik
mien roezeltje en mien kussentje, dee t in n
puut en stopte t onner in kaast tot ze weer
votging. Dit verhoal het netuurlek de ronde
doan in femilie en nog aaltied zeggen wie as
der wat wegmovveld worden mot: tante
Jacoba komt mörn.
Giny Hartman
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Vekansie

1957
Klaas was n kirreltje van n joar of tiene. Hai
woonde woaraargens in t oosten van t
laand. Zömmervekansie was aanstoande.
Kinder noast hum warren der vol van. Buurman en buurvraauw haren noamelk, net as
vleden joar, n hoeske aan zee huurd. En
doar gungen ze mit d’auto hèn. Der wör van
alles inpakt. Klaas ston der op neuze bie.
Hai wör der ofgunsteg van.
Hai haar de zee nog noeit zain. Joa, op n
ploatje. En zien olders haren gain auto woar
of ze mit noar zee goan konnen. Zie haren
baaide n plof. Mit zitjes achterop veur Klaas
en zien zuske. Doar gungen zai altied mit op
vekansie noar opa en oma in Onswedde.
Klaas kreeg dan zoveul klaaier aan dat e
hoast nait lopen kon. ‘Tegen de kolle’, zeden ze. Mor Klaas wus dat de kovver gewoon te klain was.
Dit joar gung t anders. Klaas mög allain twai
weken veuroet. Mit de traain noar Assen.
Doar huil opa hum op. En dan wieder mit de
bus. Hai was gek op zien opa en oma. Hai
was ook ja bie heur in hoes geboren en zien
eerste drij joar haar e der mit zien pabbe en
mamme bie in woond. Boerderij ston midden in t laand aan n zandweg.
t Landschop was der slim mooi. Doar haar
Klaas dou al oog veur.
t Koren, veurnoamelk rogge, waaide en
hoaver ston goldgeel op t laand. Boeren waren al drok aan t inhoalen. Opa zol der dizze
weke ook mit aan de gang. Klaas wus van
andere joaren nog persies hou of t er dan
heer gung. En hai kön zuch de geur van t
vet en de eulie van t mesien nog zo ophoalen.
Twai doagen loater was t zo wied. In ale
vrougte was der al extroa volk kommen. En
dou gung t mit peerd en wupkarre op t laand
aan. Doar stonnen zien ome Geert en zien
neefke, ook n Klaas, al te wachten. Opa
haar in de weke derveur al n poar meter mit
de haand maaid um wat roemte te moaken.
En dou gung t lös.

Opa op t mesien. Andern pakden t lözze
koren van de grond en muiken der schoven
van. De schoven wörren op n spesioale menaaier op de wupkarre vleid tot n vouer van
wel drij meter hoog. Klaas bekeek t aal persies.
Um tien uur gungen ze bie mekoar zitten.
Elk haar n blaauw gemeleren kruke mit kovvie bie zuch. En dikke plakken widde stoede. Klaas kreeg ook n plak stoede van opa.
En hai mög net zo veul kovvie drinken as e
wol.
Um de middag kwam oma mit n grode madde mit pannen waarm eten. Man, wat was
dat lekker. Zie haar ook zoepenbraai bie
zuch, mor doar was Klaas nait gek op.
Tussentied was Klaas mit zien neefke n
poar moal even vot. Aan de struun. Mor aan
t ende van de dag, dou de leste vouer der
op zat en mit taauwen aanspand was, dou
waren ze der weer. Ze wörren der zo hoog
meugelk tegen aan tild. t Leste stukje mözzen ze zölf wieder klimmen. Der was bovenop n soort hole woar of ze mit zuch baaident in kropen. Noa t ‘vot’ tegen t peerd en n
zaacht tikje mit de liene kwam de haile boudel in bewegen. Jonges konnen nog net de
kop van t peerd zain en heuren hou e n poar
moal aine rieten luit. Takken van bomen
sluigen over heur hèn. Deur de koelen in de
zandweg schommelden ze wel n meter hènneweer. ‘Net as op n schip op zee’, doch
Klaas. Beneden heur t kroaken van de woagen en geproat tegen t peerd. Of en tou kieken hou wied of ze al waren. Net n aandere
wereld.
2007.
Klaas was mit zien vraauw n poar weken op
vekansie in Spanje. Dat deden ze elk joar. n
Goud hotel. Lekker eten. Hai was gek op de
zee. Haar net even zwommen. En non lekker under de parasol. Even wegdreumen.
Over vrouger. Dat dee e wel voaker. Hai
kreeg der in ains wenst noar. Wat wol e
geern nog n moal bovenop zo’n vouer koren
liggen. Over n zandweg. Luustern noar de
geluden. t Geschommel vuilen. t Waarme
eten van zien oma. Alles wat derbie heurde.
d’Ofgunst op zien buurkinder was al laank
over.
Jan Hoiting
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Oabram
Ik heb hom nou zain
Hai is wel wat filain
t Dee verder nait zeer
Mor ik dou t nait weer

K

erstfeest

Doe bist haalf antiek
Older as ik liek
Mor dit heb ik hoald
Summegen worden nait zo old
Ik goa stoareg aan deur
k Hol nait van gezeur
In toene n pop
Mien kinder binnen top
Zai haren t ommaans
Doarbie was gain woord Frans
Meziek speulde n riddel
Oabram pa…. bist nou n ol kirrel
© Cor Uildriks

oetloaten
Hai zit doar veur deure
en kiekt of ik hom wel heurde.
Schait op bist toch nait scheel,
nog even en ik leg die t op deel.
Mit n zucht kom ik in t ènne,
t is ook aaltied n ellènne.
Net as t nais begunt,
wordt mie dat deur hom nait gund.
t Is boeten ja hartstikke kold,
gemainte-auto streut net zolt.
Mit mutse daip over mien oren
volg ik in snij zien sporen.
Doar zit hai mit de rugge krom.
Opschaiten, denk ik, kin we weerom.
Bie elk boomke blift e even stoan.
Even roeken om dìn weer wieder te goan.
Ik zit op baanke om te ontdeuen,
hai ligt alweer op een bonke te kleuven.
Mit dit weer noar boeten is ja gezond
En hai is t wel weerd, mien hond!
Cor Uildriks

Rebulie op zundagschoul. Hikhakkerij om
Josef en Maria. t Was aal joar t zulfde. n
Poar moand veur kerstdoagen begon t aal.
Piet dee der nait aan mit. Dij docht loat elk t
mor oetzuiken. Van hom huifde t nait. Toch
was e der nait gerust op. Leste drij joar was
Kloas van dioaken Vriesemoa haitied Josef
west. Mor nou was Kloas der dit joar nait
meer bie. Vriesemoa was n dikke boer mit n
baarg sìnten dij mainsttied te loat ien kerk
kwam. Din zag elk dat ze apmoal ien t kerkeroadsbankje der even oet mozzen. Din
Vriesemoa mos der laangs noar zien aigen
hörntje achteraan. As domie nog gain vief
menuten mit preek bezeg was, kon je Vriesemoa snurken heuren. En as preek doan
was, dee e weer mit en kon j’hom mit zingen
der bovenoet gaalmen heuren.
En Maria doar was gain twievel over. Oaltje,
dochter van köster. Nou veur vaaierde en
leste moal. n Vreselk aigenwieze grovve
poemel van n wicht. Ze loensde wat mit t
rechter oog en as ze mond lös dee, kon elk
zok baargen. n Schelle stem en ze wis t haitied beder as n aander. Kloas Vriesemoa
duurde t veureg joar nòu wel zeggen. t Was
toch leste moal. Elk was zok aan t omtrekken ien t goud woar ze ien speulen mozzen.‘Dat as ezel heur dikke kont zag, hai t
vast op n lopen zetten zol’. ‘En of ze t pòtje
vot aan tit hemmen wol’ en wees intied noar
heur bloeske woar grui te zain was. Oaltje
janken en wol zok nait meer omtrekken
woar aandern bie waren. Mor nou haren ze
n perbleem. Der was gain Josef.
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En Piet mos der aan geleuven. Hai wol nait
en domie zulf mos der bie kommen. Bie eerste moal oefen haar e der aal dik spiet van.
Oaltje was orreg wies mit nije Josef en zol
hom t wel even leren. Ze kneep, knovvelde
en knuurde hom mit aarms en mond. Ze
vond Piet n veul laivere Josef as Kloas Vriesemoa. En Juf van zundagschoul haar hom
zegd dat ze gain maaljoagerij wol. t Was ja
leste moal veur Oaltje. Oaltje heur Pa haar
vroagd of ze komende joaren ook nait gewoon Maria weden kon. Ze dee t ja zo goud
en ze haar verder aans toch niks om handen. Juf haar ter mit domie over had en zegd
dat t heur beder leek om mor ains n nije Maria van staal te hoalen. Domie zol ter wel mit
köster over hemmen. Oaltje haar vreselk
schraifd en reerd dou ze t bie leste moal oefen heurde. Was op n draf noar hoes rund en
raip intied ze deur lös dee dat ze aalvast n
nije Maria zuiken mozzen. Grode konsternoatsie en juf mos vot mit domie der achter
heer noar t hoes van köster. Noa n zetje waren ze der weer mit Maria. Dij glunderde en
haar t hoogste woord. Elk begreep dat ze
aankomend joar vannijs Maria weden mog.
Van Piet kon t nait gaauw genog kerstfeest
worden. Hai haar thoes zegd dat e t genittje
van jonges aal n zetje zat was. En veur e der
op verdocht was, was t zo wied.
Zo leeg as kerk gewoonlek zat, zo stampensvol was e weer mit kerstfeest. Mozzen
stoulen biekommen. Köster en vraauw laipen
mit dik swait veur kop stoulen bie te slepen.
Köster zulf haar veur ien kerk vot noast
kerstboom zien vaste stee. Drij emmers wodder en drij laange stokken mit aan t ènde n
spons knupt stonnen kloar. Hai was dudelk
boas van t haile spul. t Was orreg duuster
ien kerk, om nait te zeggen baalkeduuster.
Allinneg n poar lutje laampkes en wat dikke
keersen. Ien ofwachten van as t spul begon
en köster kerstboom aanstak. Maria ien heur
te krappe klaid wos aal dat boudel begonnen
was.
Pakte Piet aalvast steveg bie haand. Ien
aander haand haar elk van t spul n keers dij
as ze noar binnen gongen, aanstoken werd.
Zachies stonnen z’achter ien kerk ien duuster te wachten. Mit twijen noast nkander
werd keerske aanstoken en mozzen ze noar
veuren ien kerk.
Maria kneep Josef nog mor ains stief ien
haand. t Haile spul kwam strompelnd en

stroekelnd ien bewegen maank routduuster.
Gain haand veur ogen te zain. Mit n aarm
woar keers ien braandde veuroet stoken. t
Begon branderg te roeken en juf was net op
tied bie n engel. Dij mos wieder deur t leven
mit ain vleugel en n stuk van t hoar. Dou Maria Josef stief aan haand trapke achter ien
kerk noar t gaangpad mit trok gong t mis.
Was nog ain tree meer en ze vol laankoet,
mor hail Josef stief bie zien kladden. Dij lag
bovenop Maria ien t gaangpad en aal kerkgaangers heurden Maria bèlken. “Goa van
mie òf doe domme Josef ”. Der werd haardop laagt en gnivveld. Dou elk op zien stee
zat, haar köster d’eer zien grode kerstboom
aan te steken. Drij kerkeroadsleden mit elk n
laange, lekkende stok ien haand om boom
hìn. t Ging goud. t Vuur slingerde zok deur
boom en aal keerskes brandden, zag n glimglundernde köster. Domie docht dat t spul
mor ains begunnen mos. Elk dee zien zègje
en der wazzen n poar moekes dij mit buusdouk onner neus zaten te snoeven. Zo aibels
mooi as kiener dat toch deden mit t geboorteverhoal. En Josef wer red deur Maria.
Dij zol net zien prevelement doun. Maria
stoof ien t ìnne en gilpte,“braand”. Ochoi,
köster verblaikte en kerkeroadsleden störmden baank oet. Der werd mit laange stokken
en nadde sponzen zwaaid. Boom drupte aan
aal kanten en dou t kloar was kon köster
noar hoes veur n verschonen. Weerom zag e
datter n grode swaarte veeg op t witkaalk
van muur zat. Dainst bleef ruier. Maria haildaal oet stuur en Josef bliede dat t gaauw
doan was. Noatied mozzen aal kiener vèur
laangs lopen en kregen ze n boukje mit.
Josef huifde aigenliek gainent, mor hai kreeg
hom wel omreden zien noam der ja op stond.
Dij boukjes haar e gain plezaaier ien en kwamen voak ien n deus op zolder. Jankboukjes
waren t. Juf zee dat ze t apmoal goud doan
haren.
Maria kwam vot noatied noar Piet tou en zee
dat z’hom n dikke hampel von. Ze was bliede
dat aankomend joar der n nije vrizze Josef
weden zol. Piet kon zok dat begriepen, zee
e.
Hai verheugde zok nou aal op kerstfeest
aander joar en zol vast veuraan zitten.

Jan de Jong
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N

oar stad

“Vort”, zee de vraauw en porde mie aan.
“Wat is der den?” zee ik en keek op van
mien kraande. “Goa die himmeln, wie goan
dammee noar stad.”
Ik zat nog in mien nachtgoud bie de grode
toavel t dagblad te lezen. “Bist nait goud ofzo?” zee ik, “t is ja nog mor haalf negen en
ik heb kraande nog nait oet en ik mout nog
eten en wat mout ik in godsnoam op dinsdag in stad doun?”
“Ik bin neudeg aan nij goud tou en omdat
wie baaident vrij binnen van t waark, kinnen
wie dat nou mooi even wachten.” De moud
zonk mie vot in schounen. As der ain ding is
woar ik n hekel aan heb, den is t wel mit de
vraauw klaaier kopen in stad. Mor zoas dat
maistied gaait, haar zai weer t leste woord
en zat ik n haalf uur loater mit heur in auto
richten stad. Dou wie de auto pekeerd haren
bie Ikea en mit zo’n lutje buske noar Grootmaart onderwegens wazzen, was ik al weer
stenzat van drokte om mie tou en wol ik wel
groag weerom noar hoes, mor dat zat der
veurlopeg eefkes nait in.
Dou wie bie de olle grieze oet de bus kwammen, troonde de vraauw mie vot mit noar
V&D. In n rechte liene ging wie mit zo’n roltrabbe noar de oafdailen ‘doamesgoud’. Dou
wie doar arriveerden, keek ik vot in t rond of
der aargens een plekje was woar ik zitten
kon. Oet ervoaren wis ik dat t woarschienlek
wel een zetje duren zol. Bie de pashokjes
ston zo’n haard plestieken bankje en doar
luit ik mie vot opploffen om reden dat mien
vraauw den bie mie langs mos om te pazen
en ik den vanof dat bankje kommentaar geven kon. Dou ik der net goud en wel zat,
kwam mien vraauw der al aanzetten met de
aarms vol polten. “Hier, hol doe mien tazze
mor even bie die, den goa ik wat pazen.”
Broaf zat ik doar op dat bankje as n haalve
zole mit mien vraauw heur tazze op knijen te

wachten op wat kommen ging. Aiglieks wos
ik dat wel. In dij viemtwineig joar dat wie
traauwd binnen, was dit nait de eerste keer.
“En, wat vinst dervan?” zee de vraauw en
perdaaide wat veur mie langs. Ze haar n
boksem aan dij te laank was en n wit hemd
mit frutsels woar je deurhèn kieken konden.
“Mooi wicht e”, zee ik, wel waitend dat je
nait direct alles ofkammen mouten. “Vinst
boksem wel mooi en kiekst nait deur dij
bloes hèn?” “Nou”, zee ik hail veurzichteg,
“boksem is wat te laank en dij bezoen is wel
n hail klain beetje deurzichteg.” Boekou,
docht ik vot, verkeerd antwoord , ik zag heur
kop wat betrekken en ze stevelde vot weerom in heur pashokje om even loater weer te
verschienen mit n rok en trui aan. “En dit
den? “ zee ze, en ze perbaaide vrundelk te
blieven. “Is dit beter of vinst dit ook niks, net
as dat aandre steltje?” “Dit is n mooi steltje”,
zee ik wies, “en dij aandre klaaier von ik ook
mooi e!” “Ik zai t al wel”, zee de vraauw,
“dit vindt meneer ook niks, ik kin t aan dien
kop wel zain!” Ze draaide zuk om en verdween weer achter t gedientje dat ze zo
haard dichttrok dat t aan de ander kaant
weer openschoot…. Ongemakkelk schoof ik
wat op dat plastic bankje hinneweer, wast
hier nou zo waarm of kreeg ik last van t benaauwde swait? Ik wus dat wie nog nait
kloar waren…. Ik was nog mor net bekommen van veurege ronde dou mien vraauw
mit n kop op onweer te veurschien kwam.
Ze haar n te strakke boksem aan en n gestreept bezoen dij volgens mie veur kirrels
bestemd was. Ze bounderde mie veurbie
noar zo’n grode spaigel tou en snaauwde
mie tou: “Mooi zitten blieven en dien commentaar veur die holden! Ik red mie der wel
allaine mit!” Noa n zetje haar mien vraauw
nog n steltje klaaier overholden en troonde
ze mie mit noar de kassa. Dou ik even loater
as n pakezel mit twij tazzen in mien handen
bie de kassa wegluip, vruig ik of wie misschain nog even n kop kovvie drinken gingen. Zunder mie n antwoord te geven luip
ze veur mie aan noar t restaurant tou en
keek in t rond veur n plekje.
“Verrek”, zee de vraauw, “moust ais kieken
wel doar zitten!” Ze wees noar n toaveltje
aan de aandre kaant van t restaurant. Dou
ik in d’aanwezen richten keek, zag ik mien
kameroad Teake en zien vraauw Cato zitten . Ze zaten tegenover n ander mit stoen-
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se koppen in t rond te kieken. Dou Teake
mie zag, kloarde zien kop op en hai wenkte
dat we derbie zitten mossen. Noadat ik n
rondje kovvie hoald haar en wie gezelleg
wat keuveld haren,stelde Cato veur aan
mien vraauw dat zai moar mit heur baaident
verder inkopen doun mossen. “Teake kamt
alles of wat ik hom zain loat”, zee Cato, “hai
het gain lood verstand van mode.” “Nou”,
zee mien vraauw, “net as mien kirrel, dai
wait ook nait wat mooi is.” “Mooi”, zee Teake, “wie zain joe om drij uur wel bie d’auto,
wie redden ons wel. Gaaist mit, den goan
wie even bie de Gamma een zoage kopen
woar ik velet om heb.” Zo gaauw wie konden, luipen wie weer noar boeten en zöchten ons n mooi stee oet op n terras op
Grootmaart. “Dij zoage kin nog wel even
wachten”, zee
Teake , mit n lekker glaske drinken konden
wie t doar wel oetholden tot vraauwlu kloar
wazzen. “Waist wat”, zegt Teake inains,
“kinnen wie nait ofproaten dat wie in t vervolg mit mekander noar stad goan as
vraauwlu weer klaaier hebben mouten?” Ik
was t votdoalek mit hom ains en vanof dij
tied wer t winkeln in Stad n stuk aangenoamer.
© Cor Uildriks

ego
is er n ik
n ik dij ik bin
n verhoal dat ik hol
bin ik as
dit dinken er is
dat ik dink dus ik bin
hebben is niks
loaten worren tot wat
in t hier en nou zel t wezen
neem mie woar
as mie zoas ik bestoa
en niks meer huif te bewiezen
en bloas ik mie op
din ontstieg ik de grond
en vlaig noar die op ain oadem
Giny Hartman

Jans taimke
‘Za’k mor zeggen’, is n gevleugeld woord
van Jans Schutrups. Te pas en nog voaker
te onpas komt dit taimke in zien vertelster
veur. As man stopt, wait elk wat er komt.
Woar n aander stopt, bevubbeld ‘he’ zegt
om zien gedenk wat op order te kriegen,
zegt Jans :… ‘Juustem’’ .
Veur n pooske is zokswat nog wel kureg,
mor as hai mit zien verhoal zo n stief ketaaier deurdendert, wordt dat wel steurend.
Doch is er gain meens dij hom der op wiezen duurt. Van aal hebben lu pebaaierd,
mor t dringt nait tot zien hazzens deur.
Ol Barteld van t achterof, zol t hom wel ais
ofleren, zee hai, dou hai achter zien wekelks klokje zat in t kefee van Mientje Stutvout. Wachten was allent op n handzoam
moment. Dij kwam aans eerder as docht.
Jans ‘za’k mor zeggen’ kwam kroug binnen
en luip votdoadelk noar tap, woar Mien mit
aalzainde blik gloazen omspuilde. Noa n
groutnis en vroage van Jans kreeg ze achter heur n fleske Fladderak en wikkelde t in
pampier. Jans rekende of en wol kuierlatten
nemen ‘za ’k mor zeggen’.
Zo makkelk kwam Jans hierzoot nait verdan. Hai was nait zo goud of hai schoof aan
stamtoavel aan. Luit hom nait veur twijde
moal nuigen. Vlot haar hai n ‘kloare mit’
veur neuze. Nam noa n nip doadelk dail
aan proat en zien: ‘za’k mor zeggens’ vluigen over toavel, dat t rabbelde. Gain meens
kwam der maank.
Tot Barteld mit voest op toavel sluig, van dij
gevolgen paartie lu heur versloekten en
aandern verhilderd noar hom keken. “Nou
moust ains goud luustern Jans”, zee hai,
mit haarde stem. “Doe aaltied mit dien ’za’k
mor zeggen’, ik zeg die t nou veur ains en
aalmoal. Ast doe dat nog ainmoal zegst
woar k bie bin, krigst van mie n wapse veur
kop, das t doe in vattien doage nait meer
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proaten kinst, wil ik die veur leste moal zeggen!”. Zien blik luit aan dudelkhaid nait veul
te roaden over. Jans het zien ‘kloare mit’
oetdrunken en mit n ‘k goa verdan ‘za ‘k..’
en noa n stoals oog op Bareld gong hai
wieder, t olske heur fladderak, woar ze zo
om verlegen zit , eventies brengen. Moi
hor!”.
Boetendeure vreef Jans zoch t swait van
bovenlibbe. Was t hom sikkom doch nog
mishottjed. Binnen hebben ze om dit peerdemiddel van Barteld hartelk lacht en nog
geern aine, nou ja aine, nomen. Zol Jans
zien levent beterd hebben?
Knoal, 15 juni 2008 Roel Sanders

Gruin
Ik zai in t laand
woaraargens
achter Zelng
n riege olle bomen
en wild begruide baarms,
n eerappellaand,
stroeken, gras,
n bosraand in de wiedte.
Gruin, in vrezelk
veul gradoaties.
Ik begun zo mor te
tellen en begriep
al gaauw: der
binnen mangs wel
doezend varioaties.
Jan Hoiting

Willem

Vanof zien twijentwintegste waarkde e al bie
de Gado. Aiglieks was e laiver touringcarchauffeur worden. Rieden op t boetenlaand.
Dat betaikende voak laank van hoes. En dat
wol zien vraauw laiver nait. As buschauffeur
kwam Willem dus aiglieks noeit boeten de
pervinsie. En dat muide hum. En non was e
bienoa vaaiernsesteg. Willem gung mit de
VUT. Mörgen was zien leste waarkdag. n
Haalve dag mor hur. Zien collega’s haren
vast wel wat biezunders veur hum bedocht.
Hai zol t wel zain. Vandoage eerst nog n
oavenddainst. n Poar moal hènneweer noar
Schanze mit de sneldainst. n Gewone dag,
mor t vuilde toch anders. Under t rieden luit
e zien loopboane nog ais deur zien kop
goan. Dat rieden op t boetenland hèn. Toch
jammer dat ter noeit van kwam. Um elf uur
stön e bie de halte in Schanze. Veur de
lèste moal trugge noar t Stad. Gain
passeziers. As e dammeet bie de remise
kwam, was doar gainaine aanwezeg.
Volders, zien chef, was dan al laank noar
hoes. Messchain trof e nog n collega dai der
ook net weer was van zien lèste rit van
d’oavend.
Willem zol de bus wegzetten en noar hoes
goan. Of nait? Der kwam n vrömde gedachte in zien kop. t Kon nait, mor t leek hum
toch wel wat. Dit haar e nog noeit doan…
mor… och, t was zien lèste kans… Op de
A7 ree Willem nait richting Stad. Nee, hai
draaide zien bus d’aandere kaande oet.
Noar Duutsland. Hai gung der ais goud veur
zitten. Willem was kloar veur zien eerste
internatinoale rit. Hai kreeg n maal gevuil in
zien moage dou e de grens over ree.
Dou e bie Oldenbörg kwam, was t al hoast
twaalf uur. Willem ree de stad in. n Rondje
Stadtsmitte. t Was hum nait onbekend. Hier
haar e mit zien vraauw wel bosschoppen
doan. Duutse buschauffeurs stakken
d’haand noar hum op. Willem zwaaide trugge. Dit was wel hail biezunder. Mor t male
gevuil in zien moage bleef. Hai gung mor
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weer ais op Holland aan. Wat klonk dat: Hai,
Willem, as buschauffeur, op weg noar Holland!
Dou e de grens weer over was, trok t gevuil
in zien moage vot. Willem was bliede dat e
weer op aigen grond was. Man, wat haar e
ook doan. Stel die veur dat der wat gebeurd
was. …….. n Daipe zucht. Gelukkig was t
goud oflopen. Non kreeg e der eerst goud
plezaaier in. Willem begunde te zingen.
Eerst zaachte, mor al gaauw oet volle borst:
Met de vlam in de pijp…
Veurdat e t in de goaten haar, was e in
Stad. Gaauw de bus de remise in en noar
hoes.
s Aanderdoags haren zien collega’s zien
bus versierd. Bie hoast elke halte stapde der
wel aine in dai e kende. Hoast aal femilie.
Der was eten en drinken aan boord.
Hail gezelleg aalmoal.
Volders was der ook. Hai kwam bie hum
veurin stoan en zee: “Dit is zeker wel de
mooiste rit van dien loopboane. Of nait Willem?”
“Joa”, zee Willem. “ Prachtig...!”
Jan Hoiting

boerenluukse
steveg bord eerdappels,
dikke speklappen,
vedde sju en gruintes

aarbaidersgelok
rojoale dag van de kok

frietamientjes
gezonde kienderkost

bist doe gek
ons versiermenu
kluts kwiet
ommeletsensoatsie

Winterkost
veur de wiend
broene bonen mit
vetspek en siebeltjes
eet ze
Harm Guikema

Lege dop

Jonges wazzen orreg lamlendeg. Haren aigenliek haildaal gain zin ien speulen. t Was
vreselk waarm. Orreg benaauwd,” zwol wel
wonweer kommen” docht “Hoas”. t Was apmoal dunderknuut watter vloog. t Jeukte aldernoarst op kop en aarms. Wat mozzen ze
no ais doun… t Duurde gelokkeg nog mor
annerhaalf week en din was t grode vekaansie. Doar haren ze zin aan. Piet zien Pa kon
eerste twij week n grode zummerhoes ien
Drìnt kriegen van collegoa. Doar was hai
orreg wies mit. Allinneg vonnen Pa en Moeke t niks dat Piet allinneg was. Zuskes zollen zuk baaid wel redden. Piet zien Pa was
op bezuik west bie ollu van ‘Hoas’ en ‘Snöt’.
Of dij baaid nait mit konnen. Bert zol noamelk mit zien ollu noar boetenlaand.
“Haildaal noar swaarte duustere woud ien t
Duutse laand maank baargen”, wis Piet.
Jonges moggen mit as ze goud oppazen en
gain ondeugd oethoalen zollen.
Volgens Piet ston t hoeske haildaal midden
ien bos maank zaanderge verstoevens.
Nörg haitte dat doar en der wazzen ook nog
dunen mor gain zeewodder. Joa, en din
duurt annerhaalve week orreg laank. Z’ haren apmoal zin ien vekaanzie.
Mor nou konnen z’eerst wel ais noar t hoeske van Sien ‘kont’ goan. n Lùtj’hoeske aan
boetenkaant dörp woar Sien, n olle vrijgezelle dainstmaaid woont. Heur bienoam was
omreden heur smale pestuur mit n braide
batterij. Jonges huifden dat thoes nait zeggen. Din kregen ze gewis straf. Piet docht
dat Sien achteraan stoan haar dou onze Laimeneer batterijen oetdailde. “Was niks aans
meer over as dizze, mor joe konnen der wel
goud op zitten”.
Bie hoeske stonnen wat bomen en ‘Snöt’
wis dat ien ain der van n holtdoef nuzzelde.
En hai haar bie zien aaierverzoameln gain
holtdoefaai. Meschain konnen ze wel bie t
nust kommen. Bert von t mor niks. Dij haar
gain aaierverzoameln. Wat of dij doef der
wel nait van vienen zol as z’ hom zien aaier
ofhoalen. Triesteg toch. Zollen doeven ook
janken? Doar haren ze nog noeit over noa-
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docht. En doar wollen ze t no aigenliek nait
over hemmen.
Bie hoeske wees ‘Snöt’ boom aan. Ze zagen t nust en der zat gain doef op. Aan onnerkaant kon je gewoon zain datter twij aaier ien lagen. Allinneg nust zat wel op n maal
stee ien boom docht ‘Snöt’. “Nee hur”, zee
Piet ” doar kinnen wie zo bie, dat vaalt best
mit”. t Wer aan aal kaant bekeken en ze
wazzen ter nait over ains. “Gain perbleem”,
zee Piet ” ik hoal ze wel op”. “Loat mor
mooi” von ‘Snöt’ ”veul te gevoarelk”. Piet
was aal onnerwegens. Eerste poar meter
gingen orreg rad en dou wer t wat stoerder.
Hai mòs n poar moal om boom hìn noar
aander takken. t Vail nait òf. Nog mor n poar
meter. Beneden hailen jonges oam ien en
zagen aan onnerkaant dat t nait kon. Piet
bèlkte “ kin makkelk”.
Mits kwam doef aanvlaigen. “Mout k hom
dommee ook mitnemen” raip Piet.
“Dou doe mor veurzichteg” zee ‘Snöt’.
t Was te loat. Piet glee mit bain van tak en
bleef ien vörk van tak tegen boom hangen.
Hai zat muurvaast en kon gain kaant oet.
“Help mie jonges” kwam der benaauwd oet.
Grode konsternoatie. Wat mozzen ze no?
Hou kregen ze Piet doar oet? Hai zat recht
overìnd mit aarms om boom. Zai zollen kieken of Sien n ledder haar. “Wat of ze doar
wel nait mit mozzen” wol Sien waiten. Ze
schrok zuk n ongeluk dou ze t heurde en
bounderde vòt mit noar boom. Z’ haar gain
ledder. Of Piet zuk doar nog wel hollen kon.
Piet raip dat t gain perbleem was, hai kon
gain kaant oet. Bert docht dat ze boom meschain mor omzoagen mozzen. “Noatuurelk
nait, doe slaif” zee Sien, “bìstòe haildaal
maal”. Sien ging op draf noar boer Haarms
dij tillefoon haar. Haarms zol votdoadelk
branweer bellen. Dikke vief menuten loater
heurden z’ ien dörp datter braand was. t
Was mor even dou ston branweer mit n haile optocht bie hoeske van Sien. Dit was toch
n eernsachtege zoak. n Dikke kwoajong boven ien boom dij der nait oet kon. Laange
ledder werd oetschoven stoef bie Piet.
Kwam ain van branweer ledder opkroepen.
Hai kon eerst weer omdeel veur n zoag. Der
zaten n poar dikke takken ien weeg. t Duurde aal mit aal n lutje tien menuten en dou
kon Piet bie ledder omdeel. Beneden was
hai haildaal abuus en kon niks meer zeggen. Plietsie dij der ientied ook biekommen
was, wol nog wel even mit Piet en jonges

proaten. Bistoe jong van onz’ olderling haar
e vroagd. En dat mit dij dikke snouk, wastoe
dat ook nait ? Zoon grode jong dij zol toch
beder waiten. Zai zollen mor ains rad moaken dat ze veur plietsie aan op bero kwamen. Branweer ging nog even bie Sien op
kovvie.
Plietsie stuurd’ elk noar hoes din t feest was
doan. Mit schrik ien bainen gingen jonges
op n draf noar bero. ‘Hoas’ docht dat ze meschain wel ien t hok stopt werden. Piet kon
wel janken van aal ellèn. Dat hòm dat no
weer overkommen mos. Der was ook haitied
wat mit hom.
“Konnen wel ains bezoekingen van ons Laimeneer weden”, docht hai. En t haalve dörp
zol der noatuurlek weer van waiten dat dij
hampel van olderling weer ondeugd
oethoald haar. Pa zol doar vast nait bliede
mit weden. Dij haar hom aal ains n moal
draaigd dat hai hom veur ien kerkeroadsbankje zetten zol as hai deurging mit zien
fiebelekwinten.
Plietsie was net even veur z’ aan bie bero.
Dij was op ploffiets. “Vrouger haren ze n
swien mit piel en boog”, pebaaierde ‘Snöt’
nog even. “En wie hemmen gain aaier, zulfs
gain lege dop”. Hai docht dat dij doef vaast
en zeker n boom wieder haar zitten lagen.
“k Heb last van mien zenen, t lief dut mie
der zeer van”, zee Piet. n Aander plietsie
dee deur lös en ze konnen votdoadelk mitnkander noar ketoor van komsoares. Dij keek
over bril ain veur ain noar jonges dij op rieg
annerkaant bero stonnen. t Was aibels stil.
En dou mòs Piet mor ais vertellen hou t
goan was. Dij hotterde t verhoal haildaal
deurnkander. Ze kregen n zwoare preek van
komsoares. En as der nog n moal weer wat
gebeurde din konnen zai aal woensdagsmirregs op plietsiebero strafwaark moaken. En
as ze din toch n doeveaai wollen din mozzen ze mor noar Kloas Baalk goan. Dij haar
n hail groot hok mit doeven. En dou konnen
ze noar hoes. Boeten keken ze nkander ais
aan. Dat was orreg mitvalen. t Begon zachies te druppen en lucht was orreg duuster
en draaigend. Elk ging mit lood ien stevels
noar hoes. Pa keek swaart dou Piet keuken
ien kwam. t Dunderde en bliksemde mit geweld en boeten smakte t wodder mit bakken
op stroat. Mooi weer was even doan.
Jan de Jong
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Kerststol

Geert kikt ien zien knipke. Zit der nou nog n
muntje ien van viefteg eurocent? Die het e
hiér ja neudeg veur de winkelkar… Geert is
dizze reis mor ies niet noar de grootgrutter
goan, hij het zien fiets stald bij de ‘Odié’.
Mooie grode fietstazzen het e, doar kan hiel
wat Kerstspul ien. Veur de wizzegheid het e
ok nog mor n spanveer metnomen, kan der
ok nog wat op e pakjedroager. t Is niet glad
op e weg, hij kan t wel oaventuren.
As Geert met zien winkelkar de ‘Odié’ ienriedt, ziet e nog net vanuut n ooghörntje dat
Harm Proatjeboksem bij de kassa stijt te
reveln. Die komt hier ok, het e ja nooit wat
van zeid… Harm onnerstreept zien verhoal
met beide aarms, hij swoait en dut, die kassajuvver mag wel oppazen, aans gijt ze zo
k.o….. O wacht even, kop der bij, Moatjes.
De wegen bennen hier smaal, je kunt niet zo
makkelk draaien, neem met wat neudeg is…
Kovvie ien e kar, frisdrinken en die sjem liekt
m ok lekker, doarien hebben ze hielwat
vruchten deurmekoar stampt. As e de bocht
noar rechts nemen wil, noar de beschuten,
stijt Harm ienies veur zien neus. En veur
zien ogen, grode ogen….
“Wel heb ik ooit, Geert Moatjes bij de
Odié… Doe nou die kiekers mor weer op de
normoale stand, jong! Aans goan ze votdoadelk niet meer dicht en dan kan jim aal dat
glitterspul wel vergeten.. Het jim nog Kerstopdrachten metkregen van e vrouw? Stolletje? Puutje met kransjes? Wat ekstroa dreuge beschuten veur d’alternatieve momenten? Nee? Of het jim t al weer vergeten? t
Begroot me, mor ik kan jim gien kovvie aanbieden, doen ze hier niet aan. En die Duutse
kovvie is ok ja…. O, jim het al twij pak ie e
kar liggen, zie ik. Nou ja, jim komt der wel
achter… k Heb nog wat moois veur die zien,
n kaggeltje, n elektrische, n ‘convecter’ numen ze dat. En goedkoop, jong! Man man
man, dat ze doar nog wat aan verdienen….
Nog gien 25 euro! Nou, doar huuf je gien
kolle voeten veur te hebben bij winterdag.

En de winter komt deraan, doe der mor denken om, wij bennen der nog laank niet, kom
mor even met!’
Harm loodst Geert noar de ‘non-food’- uutstallen. Wat je doar niet allemoal tegenkommen: sportkleren, bloeddrukmeters, stopkontakten, ganzenborden, sokken, beha’s,
dimmers, bezoentjes… Geert kikt zien ogen
uut en heurt met n haalf oor noar Harm die n
verkopersproatje holdt over de verdiensten
van die ien kerton verpakte elektrische kaggel, met drie standen en n ventiloatsiefunktie. Garandeerd goed, veur drie joar! Je
doen de stekker ien t stopkontakt en stelt m
even ien, kloar is Geert, gien hinder meer
van die venienege noordooster, en woar zal
jim t om loaten?
“” Joa, mor”, zegt Geert, “ik heb eigelks…”
“Hol der rekening met dat ze binnen t uur
uutverkocht bennen, dan kan jim fluiten noar
dizze waarmtebron. Ik zol t nou mor doen!
Het jim vervoer? O, op e fiets? Nou, met n
stuk touw redden we dat wel. Spanveer?
Nog beter! Man, pak toe nou t nog kan,
woar wacht jim nou op..?”
Geert bekikt t pak nog es even van ale kanten, mor wiet op dit ogenblik niet veul ien te
brengen tegen t proatje van Harm. Nou, hij
moes t dan mor doen, as Harm m even helpen wil… Vanzulf wil Harm m wel even helpen. Soamen goan ze noar de kassa, woar
Harm nog even bried kniest noar de betoaldoame. Die trekt de neus op en is dan al
weer met de volgende klant bezeg. Opschieten, Moatjes…
Bij de fiets moeten ze eerst even uutzoeken
wat de beste manier is om t ding vast te zetten. ‘Och heden, hoe krieg ik nou mien rechterbeen over dat pak hèn???’ t Benauwde
swiet brekt Geert uut. Harm wiet road.
“Nou, bien mor even over de staang, hopla”.
Mor goed dat Harm m vastholden kon, aans
was e op e grond valen. Hij duurt de Riepeverkoper niet aan te kieken, zet n beetje
gang, doar gijt e.
As Geert thuus komt en zuk hiel veurzichteg
tegen de muur aanvallen let, zigt e zien
vrouw al met ogen as theeschuddeltjes noar
hem en zien pakkeloazie kieken. Doar heb
je t aal…
“Mien God, wat het jim nou veur n Kerststol
metnomen????”
Bé
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t Was vlak veur de Kerstdoagen ien t joar
1939. Oafke zat achter naaimachine mit
negen naaln. Tegenover heur zat Riek aan
zoon zulfde machine, der waren ook moar
twij van dizze krengen. Stoer waarken, verstaand mos je der bie holden, aans ging t
mis. Knapte der n droad, din kon je weer
vannijs begunnen. Op t atelier werren jazen
moakt mit aalmoal sierstiksels derop en dij
mozzen wel geliek lopen, vandoar dij negen
naalden. t Confectiebedrief was doar goud
ien. t Lag vlak bie Noorderplantsoen,woar
ze in schafttied voak n frizze neus hoalen
gingen. Donkerde aal boeten. Oafke haar
aiglieks wel zin om der mit oet te schaaiden, mor t was nog gain zès uur. Dij verrekte chef Herr Rosenthal luip tussen toavels
deur. Der was nou ook gain rozegs aan haile kerel of t mozzen stiekels aal wezen, dij
hare genog.
Oafke keek noar boeten, mor zag allain zuk
zulf. t Was haile dag al gloepend kold west.
‘Riek’ fluusterde ze, ‘wie mouten op tied
weg, t weer is nait best ‘. Riek knikte: ‘Zeg
doe t mor’. Oafke zee niks, mor begon op
te roemen. Doar kwam dij Mof aal aan, ze
zagt oet heur ooghouken.
“Was wollen Sie , est ist nog kein Zeit!’. Hai
pakde zien golden zakallozie in haand en
wees. Zai keek hom recht aan: ‘Dat kin wel
wezen, mor wie mouten nog aalmoal lopen
noar t Daamsterdaip, t weer wordt minner.
En aans hoalen wie bus nait meer, dij
wacht nait op ons as ie dat sums denken’. t
Wer moesstil, hai keek heur verbaldereerd
aan. Loos ging ze deur: ’Mor as ie n automobiel hebben, maggen ie ons ook noar
Daam hìnbringen’. Ze schrok klaain beetje
van heur stroatbanteghaid.
Hier haar e nait veul op te zeggen, hai gaf
n minzoam knikje en luip deur. Riek heur
mond viel open.
‘Kom wicht, kiek nait zo dom, oproemen en

wegwezen’, zee Oafke. En dat deden ze.
Boeten kwaam n kolle wind heur aal ien
muid. t Was of t ies zo oet locht vuil.
Zai kwamen op tied, ze vonnen baaide nog
n plekje, allain nait bie mekoar , en bus vertrok. t Was der lekker waarm ien en Oafke
miemerde n beetje. Heur gedachten gingen
noar hoes. Moeke was der aal nait meer, dij
was oet tied kommen dou ze zeuventien
was. Heur oldste zuster haar de zörg veur
heur pa en bruiers overnomen. Fred, heur
laifste bruier, haar n wicht mit noar hoes
nomen. Ze konnen mekoar al n tiedje, mor t
was nou dik aan. t Was n nicht van n collega van hom. Heur pa was n Duutser en
heur moeke n Ollandse. Käte haitte ze. En
ze kon alles , overaal was ze goud ien. Ze
haar veur heur pa al nuvere flanellen hemden moakt , juust in kleuren dij hai zo mooi
von. Oafke kon heur nait oetstoan. Aldeur
was z op zuik noar wat, wat ze Käte verwieten kon. Mit n hail schaarp oog keek ze
noar heur doun en loaten. Ze kon heur aargernis moar nait verkloaren. Wast heur
Grunnegers mit dij Duutse tongvaal messchain? Nou bleef zai Kersttied ook nog bie
heur sloapen. Ze kon der aiglieks niks op
tegen hebben, mor dat haar ze wel. Dekselse wicht!
Ienains vuil t heur op dat bus hail langzoam
ree. Ze legde heur heufd stoef tegen t roam
aan en pebaaierde wat te zain. Stroat glom
as n spaigel. Ies as regen vuil noar beneden en ze zag dat ze aal bienoa in Tjamsweer waren. Chauffeur ging nog langzoamer, ze keek om noar Riek, dij mos der
zo oet. ‘Veurzichtig hur, zoalege
kerstdoagen’, ruipen ze mekoar tou..
Op t lèst zaten der nog mor n poar minsen
ien. Veuraan ien Daam zette chauffeur bus
aan kaant, hai duurde nait verder.
‘Tis n iesboan minsen, joe mouten zulf mor
zain dat je thoeskommen’.
Oafke was d’ainege dij deur De Wieke mos,
brog over en Woldweg op. Overaal woar ze
holvaast haar, schoefelde ze langzoam
veuroet. Mit heur steveltjes mit leern zolen
wast hoast gain doun. t Was of ze allain op
wereld was, t leek oetsturven. Ze was
doodop en tot overmoat van raamp begon t
te snijen. Haile fiene stoefsnij juig heur ien t
gezicht. Toun z’aan rechterkaant over brug
was, mos ze n èndje zunder steun doun. As
ik moar eerst bie ‘Koppel Peerden’ bin,
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docht ze. Zai zag doar, veur zover dat kon,
gain licht brannen. Moar ze kon din ien elks
geval even op oam kommen. Noa drij keer
vaaln en stoan goan en beurs aan ale kaanten, luit ze zuk tegen deur van t café aanvaaln. Gain volk. Ze keek noar schuur even
verderop, zag n schoelplekje en glee der
hin. Ze luit zuk tegen muur aan zakken en
docht aan t verhoal ‘t Wichtje mit de
zwoavelstokjes’. Zol ze hier n haalve kilometer van hoes din heur ènde vinnen en doodvraizen? Kwaam der din gain ain heur ophoalen, woar waren heur bruiers? Dochten zai
hailmoal nait aan heur? Troanen waren nait
wied vot. Ien mekoar doken stoarde ze geloaten veur zuk oet. Wat was dat? Zag ze
doar ien vèrte wat bewegen? Zolt woar wezen dat der nou nog n mìns op pad was? Ze
knipperde mit heur oogleden snij der oet.
Joa, doar bewoog wat, der kwam ain aan,
leventege snijpop. Hai of zai kwam veul
vlogger veuroet dan meuglek was, dat was
toch onbegriepelk!. Haar z’aal koorts, zag ze
t nait goud meer? Oafke ging zo goud as ze
kon rechtop stoan om te roupen, mor gedoante kwaam recht op heur of. Ze zag inains wat bekends.
‘Käte !’ ruip ze, mit schraande stem ‘Bist
doe t ?’
‘Joa, Oafien, ik bins, kiek es wat ik veur die
heb.’ Ze pakte oet heur buus n poar dikke
wollen sokken van heur pa. ‘ Mach das om
dien schoun, kiek mahl, iek hebs ook’. Oafke keek noar beneden en toun noar Kätes
gezicht. ‘Das doe..................’Nooit was z’om
woordje verlegen, aaltied mondjegaauw en
nait benaauwd. Nou zweeg z’ien ale toalen,
schoamde zuk daip. Ze trok zo goud en
kwoad as t ging sokken aan, pakte Käte bie
d’aarm, op hoes of.
‘Sokken van Va kinnen wie wegsmiessen’
zee Käte, ‘wen wie thoes binnen’.
Oafke mit heur haart vol spiet en t gevuil wat
goud te moaken mouten, zee: ‘ Ik braai twij
poar nije sokken, Käte, joa dij braai ik ‘.
‘Kist doe das Oafien?’.
‘Nee, mor dat leer ik din’.
‘Din toen wirs tesammen’.
Oafke drokte even Kätes aarm en zee mit
dichte keel: ‘S....oamen’. En t klonk as t ènd
van n gebed.
t Wèr ain van dij Kerstmizzen om de kommende vief joar nog voak aan te denken.
Giny Hartman
okt. 2008

Elektronisch Patiëntendossier
Òflopen week kreeg k in de buzze
n braif van doctor Klink.
Dij vruig beleefd om mitwaarken.
Dat leek mie wel wat link.
t Gaait om Persoonsgegevens
dij dokters hebben van mie .
Klink wol dij hail groag hebben.
Ik kin der allain nait bie !!!!
Ik wait nait hou het joe gaait,
mor ik vertraauw dit nait.
Volgens mie duurt het moar evenpies
veur elkenain “ze” wait.
n Mens is van oard nijsgiereg
ik wait dat zulf t best.
Doarom heb ik bezwoar moakt
tegen dizze “doctorstest”
De elektronenkoapers
Dij stoan der al veur kloar
om t dossier te kroaken.
Din hebben ze t veur mekoar,
want der is wat te verdainen
Dat staait zo vast as n poal.
Verzekernsmoatschappijen
goan der mit aan de hoal.
Loat joe nait manip’leren.
Haalsband zit al zo krap.
Vecht veur joen beetje “vrijhaid”
Moak n end aan dizze grap.
Regeern mot doun wat t volk wil
en echt nait aandersom.
t Is nait meer zo as vrouger.
t Volk is nait meer dom.
George Petzinger
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Ik rie
Ik rie binnendeur
van Troapel
noar Boertang
over de smaalste wegen.
t Landschop is
hier riek bedaild.
Sievermoateg goud
veur n roeme negen.
Jan Hoiting

Docht
Op laange liene
ist levent
n poar tree
Striek mit doeme
over t roege holt
vuil ringen van joaren
en luuster vannijs
noar t ol verhoal
van bliedschop en genoa
van liefsere en wìnst
In twijduustern brekt Löcht deur
t gef waarmte
en zo roakt
ist wol holdert
mor nich doan
Aits wordt aiweg
Hanne Wilzing

Duuster verdrait
t Gaait nait goud mit eerdmantje bie mie in
toen. Hai verloor zien schienvat vurreg joar
in Stemerbos, heb n nije kocht veur hom.
Mor nou is schienvat aan diggels, n weep is
der op in vlogen. Kiek, as der zonent reket
op oaf komt, wat is din schienvat van mien
eerdmantje, aal allèn.
Mainsttied proat hai eefkes mit mie, mor dut
nou krekt of k nait touhol in toen.
Bloadern sirreln hom om kop, op tipmuts is
der n broen blad deelstreken, t liekt ja nait
bie hom.
Verdikkemie, kiek nou ains, hai reert om
zien laampke, t begroot mie zo.
Hou dat oplözzen? Eerdmantje let kop hangen, hai zigt t duuster in.
Mien hazzens kroaken. Eerdmantje mout
weer blied weden, mie zain in toen.
Bekweem goa k noar hom tou, zel hom oetstokken goan wat mien denk is. Bred
haangt der doch aan, doar kin ja wel wat op
stoan. Schienvat mout stroalen mit licht der
in, n keerske dat geft bliedschop in dizze
duustere doagen. Hai is haildaal verhilderd,
mor t liekt hom wat tou.Troande glimmers
kieken mie aan.
”Tou mor wicht, dou der mor n keerske in,
din is der doch n snittje licht veur mie, nou
wie in duustere doagen aanbelaand binnen”.
Eerdmantje staait groots in toen, mit zien
bred en keerske. As t duuster wordt, gaait
lichtje braanden. Wel dat dut? Doar loat k
mie nait over oet. Ik nait.
Anna de Vries- Maarhuis
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Geert Teis
Evenpies wat om van te gnivveln en meschain is t ook wat veur n schonden gemoud. Vandoag de dag wordt der hail wat jeuzeld en stènd, omreden n krizes mit kerdieten. De liereman Geert Teis van t Knoal har der in de joaren datteg ook zien aigen gedachten over.
Zien gedicht bestaait uut n ofspaigeln van lu dij dinken dat ze t geld in pacht hebben, mor t
geld het heur te pakken. t Is doar ducht mie n goud veurbeeld van. Vernuver joe mor ais mit
dit pereltje van dichtkunst uut d' olde deuze.
Gezondhaid en achtens,
Henk Scholte
.

Aarm
Ain het ’n tun, dei ’n miljoun,
De mainsten motten ’t mit minder doun.
D’r binnen ook gounend in stad en laand,
Dei leven zo van haand in taand
En den nog ken ie stumpers zo aarm vinnen,
Dat z’hail heur levend aan ’t staarm binnen,
Zo aarm, zo doodstraotaarm, as ’t hait,
Wat ’n levend en ’n aokelkhaid.
Nog groter stakkers bin d’r hier beneden,
Van Aodams tieden tot op ’t heden,
Ken ie ze nait? Den zel ‘k joe ’t zeggen,
’n Woord of wat om even uut te leggen:
Dat binnen de knirtjebruiers wied en zied,
De penning-zestiens, dubbel kriet,
Mit pien in ’t lief veur ieder uutgeven sent,
De zunege paiters, welbekend,
De gördetellers, doitendaiven, krintjebakkers,
De zesd’ haalfstuvers, knipmitdoemkes, knirtjekakkers,
De kniezebieters, krubbezoegers, vlooienvilders,
De keutelmoezen, griengezichten, schooiergilders,
De sentenslikkers, bonkenbikkers, knokkelkniepers,
De schietvernientjes, iepentrientjes, traonensliepers,
De aarbaidsloon-aofdingers, woukerwinstverdainders,
De zunlichtdaiven, zulverslaoven, gelduutlainders,
De schraopers, gieregaords, de vrekken,
Heur bule dat is ’t hoogst, ’n aander kin verekken,
Déi lu bin meer as dood – straot – honger – aarm,
Dei, dei van pien in ’t lief veur volle schuddels staarm.
Geert Teis Pzn
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Dokter Zjivago (fragment)
Joeri was muid weerom komen van t station.
t Was zien vrije dag. Ain keer ien tien doagen haar hai doar recht op. Mainstied hoalde hai sloap van dij negen doagen ien. Hai
hong wat of lag laangoet op divan. Ien koamer dernoast heurde hij Lara mit Sima proaten dij op veziede komen was. Hai sprong
ien t ìn en laip noar t roam. t Weer was minder worden. Boeten wer t aal duuster. Twij
oksters vlogen binnenploats op. Wiend
blous veren oet mekoar.
“n Okster betaikent snij”, docht dokter.
Op t zulfde moment heurde hai Sima tegen
Lara zeggen: “n Okster betaikent bericht.
Krigs gasten of meschain n braif”.
Even loader wer der aanbeld. Lara laip mit
vlugge pazzen noar deur tou. Oet t gesprek
begreep Joeri dat Sima’s zuster Glafina der
was. Lara vroug of ze mit Sima proaten wol.
Glafina zee: “Nee, doar bin k hier nait veur. t
Gaait om wat aans. k Heb n braif veur joen
vrund. Hai mag mie wel dankboar wezen dat
k n poos bie post waarkt heb. Braif is deur
veul handen goan veur e bie mie terecht
kwam. Hai komt oet Moskou en is vief moand onderwegens west. Ze begrepen nait
aan wel hai adresseerd was, mor ik ken
hom wel”.
Braif was van Tonja. n Laange braif van veul
kaantjes, verkreukeld en vol vetvlekken. Envelop was open en kapotscheurd. t Drong
nait tot dokter deur hou braif bie hom komen
was. Hai haar nait ains vernomen dat Lara
hom envelop geven haar. Hai begunde te
lezen en wer ale begrip van uur, tied en
ploats kwiet.
Tonja schreef: “Wais wel dat wie n dochter
hemmen, Joeri? Wie hemmen heur Masja

deupt, as herinnern aan mien moeke. Mor
nou hail wat aans. n Aantal bekende personen oet t openboare leven binnen verbannen noar t boetenlaand. Pa ook en wie as
gezinsleden mit hom. En dat doe hier nou
nait bis. Wie mouten ons mor schikken en
blied wezen dat t nait slimmer is ien dizze
vrezelke tied. Ast hier was, kons mitgoan.
Mor woar zits op t ogenblik? Ik stuur braif
noar t adres van Lara. Zai geft hom die wel
as ze die opspoord het. k Wait nait of doe
loader toustemming krigs om net as wie t
laand oet te goan. Dut ook niks. k Loof nog
altied dast leefst en weerom komst. k Luuster vol vertraauwen noar wat mien laifhebbend haart mie ienstuupt. Meschain dat wie
woaraargens weer verainegd worden aal
duur k nait hopen dat dit grode geluk veur
ons votlegd is. Ellèn is dat ik wel van die hol,
mor doe nait van mie. Ik zuik ien miezulf hou
dat zo komen is. k Zai t nait en wait ook nait
wat k doan heb dat k dit verdrait verdain.
Zigs mie gewoon verkeerd. Kiks noar mie
mit onvrundelke ogen en dat misvörmt mie.
Ik hol van die. Wis doe mor houveul. Ik hol
van combinoatie van biezundere en gewone
kanten ien die. Ik hol van dien gezicht dij
zaachter wordt deur innerleke gevuilswereld, aans was meschain lelk. Ik hol ook van
dien talent en dien verstand, dij plak iennemen van dien wil dij kwiet bis. t Is mie allemoal laif en ik kin gain minsk dij beder is as
doe. Mor luuster nou noar wat k die zeg.
Ook as doe mie nait zo laif was, ook al vuilde k nait zoveul veur die, din nog kon k de
treurege woarhaid van mien onverschilleghaid nait onner ogen zain. Allain aal omdat k
baang bin veur vernedernde en vernietegende straf dij nait-laifde is, zol k ter onbewust
veur zörgen dat k nait begreep dat k nait
van die hil. Doe en ik zollen dat nooit waiten.
Mien aigen haart zol dat veur mie bezied
stoppen, omdat nait-laifde hoast geliek is
aan moord en ik zol gainain, wel din ook,
zo’n slag toubrengen kinnen.
Der is nog niks definitiefs beslist, mor woarschienlek goan wie noar Paries. k Zel dus
ien dij verre contraainen terecht komen,
woar doe as kiend west hes en woar mien
pa en mien oom opvud binnen. Pa dut die
de groeten. Sjoera is flink gruid. Hai is gain
mooie, mor wel n staarke grode jong. As k
over die proat begunt e ontroostboar te reren. Ik kin nait verder schrieven. Mien haart
wordt verscheurd deur troanen. k Hoop dat t
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die goud goan zel. k Smeek Gods genoa òf
veur de tied dat wie nait bie nkanner binnen,
veur alles wat doe op dien laang en donker
pad aan stoers en onwizzeghaid tegenkoms.
k Beschuldeg die naargens van, k moak die
gain enkel verwiet. Richt dien leven ien op
menaaier as doe zelf wils en dij t beste veur
die is. Veur wie votgingen oet ellendege Oeral dij ons noodlotteg worden is, heb k Lara
goud kìnnen leerd. Ze was hailtied bie mie
dou k t stoer haar en het mie holpen bie bevalling. Doar bin k heur dankboar veur. Ien
ale oprechthaid mout ik tougeven dat zai n
goie vraauw is, mor k wil der nait om laigen –
zai is t absolute tegendail van miezulf. Ik bin
op dizze wereld komen om t leven makkelker
te moaken en juuste oplözzings te zuiken,
zai om t leven iengewikkeld te moaken en op
t verkeerde pad te zetten.
Adieu, ik mout ophollen. Der is net ain komen dij braif mitnemen zel. t Wordt ook
tied om ien te pakken. O Joera, Joera, mien
laifste, mien man, voader van mien kiender,
wat ìs er toch mit ons? Wie zellen kanner
nooit, nooit meer zain. Besefs aigelk wel wat
de woorden dij k net opschreven heb betaiken? Begrips doe dat, begrips doe dat? Ze
moaken dat k opschaiten wil. t Is net of k ophoald wor om terechtsteld te worden. Joera!
Joera!”
Joera keek op oet braif mit òfwezege ogen
zunder troanen, dreug van verdrait en leeg
van lieden. Hai zag niks om hom tou en was
hom naargens meer van bewust.
Boeten begunde t te snijen. Wiend joug snij
aal dichter en vlugger tegen t roam aan. Joeri keek deur t glaas noar boeten of hai gain
snij valen zag, mor deurging mit Tonja’s braif
te lezen, - of er gain dreuge snijsteerntjes bie
t roam laangs vlogen, mor lutje tussenroemtes van wit pepier maank swaarde ledderkes,
wit, wit en zunner èn, zunner èn en wit.
Joeri greep noar zien borst en kreunde zunder dat e t helpen kon. Hai vuilde dat e valen
zol, dee n poar hinkende pazzen en vil sevveloos deel op divan.
Oet: ‘Dokter Zjivago’ van Boris Pasternak
Vertoald oet t Russisch ien t Nederlands
deur Nico Scheepmaker
Omtoalen oet t Nederlands noar t Grunnegers:
Siet Bootsman

Menu
Swaarde liester komt oet n bloumpot kropen,
kikt om zok tou, hipt tegels op en pikt, píkt.
Zien Kerstmoal bestaait oet zoad mit appel
in verrötte stoat as bievoer. Muskes keudeln
hom aalweg veur poten. Hai geft der nait om,
kifket wat mit n evenbeeld dij nait nuigd is,
zet hom mit n saggerijnege kop noa over t
schuurtje. Blaauwmaiske bungelt aan n bale,
roodborstje op grond dut zok te goud aan
wat der ofvaalt. In koamer vernuver ik mie
mit vogeldrokte. Kiek, vot binnen ze, vlog
in melkzoeger of klimroze. Veurzichteg
komt d’eerste weer, volgen der meer, nait
veur de poes of aandermans Kerstgerecht.
Jan Blaauw
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t Grunnegers – Aín streektoal, of
doch mor nait?

Nee, ik krieg nait aaltied alles mit in t Grunneger toallaand, en das mor goud ook….
Gaait mie op de zenen waarken, slagt mie
op daarms, krieg der lief- en kopzeerte van.
Allewel, asmits binnen der ook ‘vreugdevolle
momenten’ vanzulf: as eerste Grunneger
Biebel toulangd wordt aan Marten van Dijken, as Grunneger Dainst in Amsterdam
volle kerk trekt, as Stichting Mien Westerkwartier ’de iene noa de annere suksesvolle
aktiviteit ondernemt’, as Pervinzioale
Schriefwedstried aal meer worrelt in Grunneger cultuur van dizze tied, as Soep, Vlees
en Pudding n herwoarderen krigt, as
WAARK deurgaait mit t speulen van stokken
as “Laive Siebrand’, as….
Even op oam kommen…Achter de poest,
mor dij liefzeerte komt doar nait van, nee, dij
komt meer van laauwloeneg gedrag bie t geven van n hogere stoatus aan t Nedersaksisch (t Grunnegers inbegrepen), of van akkefietjederij tussen lu dij mekoar nait maggen, mor wel baaident belangriek binnen
veur onze streektoal, elk op zien aigen wieze. Woar hest nou over??? Dij vroag stelde
ik miezulf ook dou ik op woensdagvummedag (17 december, ons traauwdag, kin nog
wel wát ontholden…) op radio Noord heurde noar ‘De Centrale’, woar aanmekoarproater René Walhout d’aine drokker noa
d’aandere spieker d’ether inslingerde over n
poar opmaarkens van Siemon Reker in
“Toal en Taiken” van november/december
2008. René von t slim neudeg om t op te nemen veur zien moat op woensdag, Fré
Schreiber, en dee dat (von ík….) op n ongelokkege, vervelende menaaier. Woar t om
draait? Veur mie benoam om de vroage: Hou
kin je ale soorten Grunnegers volweerdeg
mittellen loaten in dizze tied? En d’olle vroage: Is t neudeg dat der waarkt wordt noar aín

Grunneger streektoal? k Wait nog wel dat
zanger Eltje Doddemoa doar n tiedlaank
veurstander van was. Bie dat leste heurt dìn
ook dat der paardij lu binnen, dij vinnen dat
heúr streektoal, van Noord-Grunnen bevöbbeld, dé Grunneger streektoal is. En dìn stoan der n bult anere lu op achterste bainen:
Oldambtsters, Woldbewoners, MienWesterketierders….
Dij Grunneger toallezzen op TV Noord hebben dat mit ofgeven: vanzulf staait Olaf Vos
doar sympathiek te wezen en het Fré Schreiber schiere teksten opschreven. Mor t is
voak aal te dudelk allenneg mor Hogelandsters, en dij lezzen kregen doch noam
van Grúnneger lezzen? Ik wait van Westerketierders dij nait ains meer kieken of luustern willen, schane. Nou maggen lu as Siemon Reker en Fré Schreiber van mie best
wat mit mekoar kifken, ast mor nait ten köste
gaait van onze streektoal. Siemon is, voak
soamen mit zien studenten, bezeg n steveg
fundament te leggen onder t Grunnegers.
Fré staait meer veuraan bie gewone lu mit
zien toallezzen, zien boukjes en zien vroagen beantwoorden in “De Centrale’. Siemon
het op de oavend ter ere van Gré van der
Veen (24 september 2008 in Van Beresteyn
in Veendam) n tousproak holden. In dij tousproak is e ook of en tou n ziepad insloagen
en dat laip nait aaltied goud of. Opmaarken
over t gebroek van lidwoorden kon der mit
deur, mor hai haar dij nait koppeln huifd aan
TerLoanPries van Fré Schreiber. Dij tousproak is ook ofdrokt in leste “Toal en Taiken”,
mit datzulfde lidwoordenziepad derin. En n
poar voutnoten dij ook nait bepoald stemmingverbeternd waarken deden… Doár begon René Walhout over te mekkern in zien
Centrale zunder oet te leggen woarom t eerlieks ging. En leste doagen vuil ik dat nog
aaltied bie Noord. Staarker aanpriezen van
Fré Schreiber as dé kenner van t Grunnegers en mitwaarker van RTV Noord. Dat zit
mie nait lekker, dat zit mie dwaars. Siemon
Reker dut prachteg waark veur onze streektoal, Fré Schreiber op zien menaaier ook,
hoalt n bult olde oetdrukkens en woorden
noar d’oppervlakte, nait riep veur t Vergeetbouk. Loaten ze doar mit deurgoan! (Beem
en Middelsom liggen doch ook nait zo wied
van mekoar?). Vrede op de Grunneger klaai,
mor nait allenneg doar.Wat ik hoop is dat t
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Grunnegers as meerkleuren toallandschop
bestoan blift en verstaarkt wordt. Dat t goud
gaait mit t Hogelandsters, mor net zo goud
mit t Oldambtsters, t Westerwolds, t Grunnegers oet t Veen, t Westerketierders, zulfs mit
t Stad-Grunnegers… En dat doarbie lezzen
te moaken binnen dij recht doun aan dij
meerkleureghaid, lezzen veur Noord bevöbbeld. Mannetjesmoakerij, nee, doar hebben
we in dizze kontraainen nait veul aan. Toal
zulf, doar gaait t om, ook in 2009 en wieder.
t Beste dermit!
Verhoal, veurlezen in Grunneger Dainst
van zundag 26 oktober 2008 in Olle
Lutherse Kerk In Amsterdam, noar aanlaaiden van ‘De barmhartige Samaritaan” (Lucas 10)

Jan Blaauw

Bie n klokje achteròf
Priester, leviet, Samaritaan en raaizeger
noar n verhoal van Stephen Mitchell

Vrizze neuze
kòlde moakt
t laand
nog koaler
as t al is
roemte veur
de wind
mor nait
veur gedachten
dij nait
over hom goan
mutse daip
over d’oren
holdt mie de kop
nog n beetje
op stee
zulfs de zun
kin t boeten
nait meer
waarm kriegen
zöcht al vroug
weer onderdak
dat dou k
ook mor
nog even
deurlopen
Henk de Weerd

Aan t índe van heur levensraaize kwammen
priester, leviet, Sameritoane en raaiziger oet
tied. Dou ze nkander in t hemels parredies
weer tegenkwammen, pruiten ze òf um nog
ain keer noar t café aan de weg van Jeruzalem noar Jericho te goan. n Soort reünie zeg
man.
Priester komt eerst aan t woord en zegt tegen raaizeger:
‘k Von t hail slim da’k t ie nich holpen heb.
Waist hou dat kwam? k Heb nich goud noar
mien haart luusterd. Moar wizze waiten, dat
gebeurt mie gain twaide moal”
Noa priester kwam leviet aan t woord:
‘Leste keer da’k underwegens ho hail en
aine mit pech huilp, haauwde hai mie en
gong hai d’r mit mien golden hallozie vandeur. Kinst zeker wol begriepen da’k t in de
buksem dee, dou k die liggen zag.’
Dou kwam Sameritoane:
’t Was gewoon geluk jong: k was op t goie
ogenblik op t goie stee.
Boetendes, t gong vanzulf: eulie en wien
wadden d’r oet veur dak t er op verdocht
was; kin mie nich heugen da’k tie verbonden
heb. Kreeg d’r loater pas last van, dou ze zo
mit mie wegluipen. t Is stoer as lu joe zo veren in kont stoppen.
Aan t índe komt de raaizeger zulm aan t
woord. Hij nemt nog n tikkel van zien Beerenburg en zegt:
‘Aingst begunt noastenlaifde dichtbie hoes.
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Ask wat beter oppaast haar op dij gevoarleke
weg van Jeruzalem noar Jericho hadden rovers mie ja hail nich te pakken kregen. Den
haar k ze gewoon mit kopstubber op hazzens haauwen. k Wol joe aal drij om vergeven vroagen. k Bin joe aiweg dankboar; zunder joe haar ik t er ja nooit levent òfbrocht.
Proost’.
Mor net dou ze t leste klokje nammen en
weer op hemel aanwollen, komt d’ezel binnen klundern. Hai zegt: ‘Ik heur wol dat dizze
geschiedenis joe aal vaaier lozer mokt hef. k
Heb allerdeegs t idee dat wieshaaid mit Beerenburg aan daipte won. k Heb t er nooit
recht wat van zeggen wild en t wui mie ja
ook nooit vroagd mor –en hai keek raaizeger
aan- heb ik joe den nait droagen?’
Joa lu, misschien was de echte dioaken wol
de ezel. Barmhaarteghaaid komt biezetten
oet onverdochte houke.
Ezel luip weer vot. Mor net veurdat hai mit
zien rechterachterbain deure achter zuk dicht
trok, ruip hai nog over scholder tegen zien òl
boas: “Mor aander keer nich weer zo graimen mit eulie hur!”

(Noar n verhoal van Stephen Mitchell
(Parables and Portraits 1990) en vrij vertoald
en aanvuld deur Hanne Wilzing)

