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Feest

Ook plietsie was hoast n moal aigenoar
west van n hondje. Mor goud veur t hondje
dat t nait deurgoan is. Plietsie zat vieventwinneg joar ien betrekken bie Rieksplietsie.
En dat kin joe nait zo veurbie goan loaten zo
as aander plietsies dochten. Der mos n
feest en n kedo komen. Allinneg wát, dat
wizzen ze nait. Dou docht ain dat t mor n
lutje hondje weden mos.
n Jachthondje. Hou laanger ze ter over haren, hou meer ze twievelden. Aiglieks was
dit gain goud plan. Stoareg aan wazzen ze t
aal meer mitnkander ains dat t nait goud
kommen zol. Allinneg aal as joe zagen hou
hai mit minsen omging, loat stoan mit n
hondje. En t aarme hondje wollen ze dit aiglieks nait groag aandoun.
Dou haar ain van plietsies oet poelegrap n
aander plan. As zai hom ains zien jachtterrain ien vogelvlucht zain luiten. Kon e wereld
ook ais van n aander kaant bekieken. Aal
plietsies haren veuròf dik pelzaaier. Allinneg
aal omreden elk wis hou baang plietsie op
hoogte was. t Was ja n grode belkert mit n
hail klaain hartje. n Dikke baangeschieterd. t
Leste veurstel vond elk goud. Op dizze menaaier haar elk der dik pelzaaier van. Op
grode dag zulf laip plietsie tröts rond. Feestelk ien zien goie goud en hai glom as n
hondekeutel ien moaneschien zag elk. Hai
ging der recht veur stoan dou zai hom zien
kedo gaven. Bie t haardop veurlezen van
braifke woar t kedo op ston, wer hai graauw
om snoet, en stötterde.
Hai was haildaal van leg. “Vandoag?” vroug
hai der zaacht achteraan. ‘Votdoadelk’, wer
der roupen. ‘Auto staait op joe te wachten.’
Ien Eelde ston n piloot kloar mit zo’n klaain
vlaigtuugje.
Hai fileseteerde plietsie en was oareg loos
mit zo’n kerdoate kerel ien zien goie pak.
Plietsie dreudelde wat en vertwieveld stapte
hai ien. Ze gingen staail omhoog en
schuuns achterover. Hai nikte even mit vleugels aan baaide kanten as groutnis en ze
vlogen noar t Grunnegerlaand. Hai zette aal
gaauwachteg intercom zaacht noa t heuren
van haard kokhaalzen. Hai haar aal even
docht dat t wat zoereg begon te roeken.
t Roamke mos mor n klaain stukje lös, n

beetje vrizze lucht zol hom goud doun.
Plietsie haar n hail maal uurtje en spijde
zien goie goud aan aal kaanten onder.
t Wer allerswaartste dag van zien haile
dainsttied. En of der gain end aan kwam.
Dou zai omdeel kwamen, stötte hai zuk aan
t stoultje veur hom en kreeg hai nog n dikke
boel veur de kop en n bloudneus. Piloot
keek zuneg dou hai oet stappen wol. Plietsie
vil der noamelk oet, dou t deurtje open doan
wer en hai noast t wiel stapte. t Was even
hoger as hai docht haar. Hai lag laankoet
veurover op landingsboan en kreeg baaide
knijen deur boksem. Aal plietsies dij der
wazzen werren alleriezelkst stil bie t zain
van zoveul ellèn.
Dit haren ze zo nait bedould en zulfs nait
docht. t Ging din ook rad noar hoes veur n
verschonen. Hai was zulfs broen ien nek en
stonk n uur ien wiend wis ain van aander
plietsies.
t Geluk was dizze dag mit n lutje hondje, dij
deur n laif klaain wichtje ophoald wer.
Stief knovveld mit baaide aarms der omhìn
wer ‘Moppie’ n zwoar jachtleven bespoard.
jan de jong

Aanslag
In mien onthold zitten twij haarde knallen
overnomen oet verhoal van kind van dou
man in Duuts pakje zit op knijen rerend
voeste omhoog grift in kop van mie nou
oorlogstied komt bie vloagen aanwaaid
t liekt dat herinners al veur geboorte
ontstoan binnen inplant in kop van dou
zaikenwoagen ridt langzoam noar nou
aanslag veur t kantongerechtsgebaauw
in ’43 veraltereert schoulgoande kinder
nou nog mit twij haarde knallen achter
heur ogen in rógge zain ellèn van dou
in zaikenhoes komt aanschoten SD’er
oet tied onnerwaarp van stille proaterij
bie groten en lutjen van dou op raaize
deur tied mit open oren van mie nou.
Jan Blaauw
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Simon van Wattum
k Bìn blied
dat der vandoag de dag,
in dizze tied
van ikke, ikke en gegraai
docht wordt aan lu,
dij echt wat betaikentdhebben.

Nait vergeten

Simon Van Wattum,
schriever en dichter
in zien aigen toal,
kreeg noa zien dood
n aigen koamer
op Knoal!
HULDE!!

Ik kìn mor nait vergeten
hou noa zes moand bliede verwachten
dien levenke ophil te bestoan.
Ambulaanse, zaikenhoes,
gedienen om t bèr,
n zuster dij vlukte
dou ze die zag.
Mien liggoam leeg,
mien haart vol verdrait.
Hou ainzoam kìn je wezen
ien n zaikenhoes vol minsen.
Ik kìn mor nait vergeten
hou noa zeuven moand bliede verwachten
ook doe, mien kiend, nait leven kons.
Of ik die zain wol, vroug dokter,
doe wast ja haildaal geef.
Mor k heb die nait zain,
nait op aarms had,
k was ja allain
en duurfde nait.
Hou baang kìn je wezen
ien n zaikenhoes vol minsen.

Ik kìn mor nait vergeten –
ik wil ook nait vergeten.
augustus 1975 en november 1976
Steem, oktober 2006
Ineke Bouwman-Groenewold

Klaas van Zonneveld
Scheemde

Onweer
t Knittert en t vlamt
Mien vraauw zit as verlamd
Rechtop in ons bèr
Gai sloapen zeg ik t is nog ver
Misschain gaait t nog wel over
De wind oelt deur t lover
Kist mie wat ik gaai in koamer
Donar smit weer mit zien hoamer
t Regent boeten ja jong katten
Bèr is leeg ik ken t nait vatten
Ik gaai ais kieken woar of ze is
In koamer zit ze gedienen stief dicht
,t Is nog hail enkel, t zakt al weer oaf
Kom der weer in bist ja stainkold
Nog even noar t hoeske den kom ik der aan
Daip onder dekens ..veur onweer is ze
baang
Cor Uildriks
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Nederland leest – ik ook…

Kedootje, in biebelthaik… Komst nait ale
weken tegen… Allewel, lest bie Grunneger
Boukendoagen kon j’ook al aine mitnemen:
’n Peerd is gain mìns’… Benoam veur laifhebbers van Grunneger leesderij, of veur
heur dij dat worden willen. Benijd of dat wat
zorren aan diek zet (nij-Grunnegers…). Nou
doun ále biebelthaiken in Nederland mit,
veur vaaierde moal: “Nederland leest”…
Boukjes worden wel aal dunner, ast dizze in
kaast zetst, vinst hom nait weer… Dut ook
niks, dij dikke letters doun slim zeer aan
d’ogen, kinst beter achterop kieken, staait
schriefster Hella S.Haasse, mooi ploatje mit
swaart-wit gruin achter heur. “Oeroeg” hait t
boukje, in 1948 in poar weke tied schreven,
over n vrundschap in Indië, ook swaart-wit.
Dik zesteg joar loater kin elk dat dunne
boukje vannijs deurflottern en dìn derover
proaten mit elkenain, Nederland leest ja… Ik
hol nait zo van dat gesoes over bouken, ik
lees laiver. Van alles deur mekoar, tuttifrutti.
Nou bin k mit n oldje van Singer bezeg, “De
Slaaf”, votdoan in biebelthaik, veur n prikje
op kop tikt. Nog zo aine, van Teirlinck,
“Gevecht met de engel”, prachteg! Ook veur
50 eurocent… Wat n riekdom!
Dat lezen, doar haar k al vroug last van.
Hou k t leerd heb, wait k nait meer. Meester
Smid (‘Buikie’) in Midwolle haar der wat mit
te moaken, en “Pim en Mien”. Hou dat bie
meester De Vries (‘Proeme’) was? Dikke
dook… Bie meester Zonderman kloart t op.
Schiere biebelthaik achterin klas, bult bouken, nummer derop, op t broene kaft. Kaft
kwam derom tou deur onszulf, wie leerden
dat van meester, k wait t nog hail sekuur.
Aal dij bouken stonnen op n lieste, doar mog
je op vraidag nije oetzuiken, mit noar hoes.
Mos je wel veurege eerst inlevern, zunder
vetvlekken. As der wel aine op kommen
was, zedde meester doar mit n rode pèn n
kringe om tou, ston je derbie mit n rooie kop.
Wat heb ik doar al n bult lezen! Van Norel,
drij dailen “Engelandvaarders”, en n bouk dij
“Giethoornse vrijbuiters” haide. Loater von k

oet dat t schreven was deur Van der Geest.
Wat ook mooi was? Van Schuil: “Rob en de
stroper van Tjot-Idi”, was ook ains as heurspel op radio. Loater heb k dou ook “De
AFC’ers” lezen, en “De Katjangs” en “Hoe
de Katjangs op de kostschool van Buikie
kwamen”, mor dat was al in ULO-tied ducht
mie. (Vrumd, loater pas heurde ik dat meester Smid, ‘Buikie’, ook in Indie west was…)
Op ULO bin k mit aigen biebelthaik begonnen, glorietied van buusboukjes, ‘pockets’
werden ‘in’. Prisma’s, mor benoam “Zwarte
Beertjes”, spannend! Op kweekschoule in
Winschoot stapde ik over noar de
“Salamanders” van Querido, en noar de
Ooievoars. Salamanders was ja ‘literatuur’,
Ooievoars was van alles en nog wat. Oók
‘erotiek’, dij schune verhoalen van Paul Rodenko, zo as “Helse Vertelsels”. Ston k doar
in winkel bie Nieborg in Sodom boukje of te
reken, al weer mit n rooie kop. En dat schier
wichtje bie kassa mor gnivveln, haar t boukje al laank lezen vanzulf….Dat kopen van
bouken, doar bin k mit deurgoan, net as mit
t lezen. Nee, nait veul schune verhoalen,
meer geschiedenis, gedichten, misdoadverhoalen en ‘literatuur’, al was k doar eerste
tied noa kweekschoule stìnzat van. Dat wer
je doar ja deur ströt hìndrokt, nait gezond
meer. Heb meer as n joar gain ‘goud’ bouk
in hannen had. Allain mor ‘detectives’, haile
Havank-serie, en Maigret, en De Saint…
Dat kopen laip wel wat mis, kon t mit lézen
nait biebainen. Staait apmoal picobello op
plaanken of in kaasten, méér as dij ‘Boekito’
in zien hoes haar, mor hier is der nog nooit
aine west van woningbaauwstichten. Kin t
nait aal meer lezen, schane. Der gaait nou
ook veul weer deure oet, kin anern der bliede mit moaken. Lézen dou k nog aal en sunt
vaaier joar ‘Nederland’ dus ook. Beter loat
as nooit…
Jan Blaauw
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AIGEN TOAL

SCHEUVELN
Vraizend weer, hoop op ies
scheuvels schaarpen loaten
laifhebbers ien alle stoaten
lieken nait wies
Teleurstellens altied mor weer
vorst deur depressie beloagd
ies op veurhaand verjoagd
wachten op n volgende keer
Mor nou den roak
ies op dikken
scheuvels tikken
elkain scheuvelt voak
Haardriederijen, prikjesleen
jonkhaidslaifdes ontstoan
loat ze mor begoan
t was zo laank al leden
Laange tochten over moar en meer
om t haardst of veur gezelleghaid
kouk en zeupke vergeten ze nait
bie thoeskomst zeggen:
Mörgen goan we weer!

Nane van der Molen
11-01-09

Mit verboazen heb ik ien leste T&T (maai/
juni 2009) reactie van Tonko Ufkes lezen op
t lesbouk ‘Zeg t mor’.
Hai vragt hom òf: wel mot t bruken? En hai
geft zulf t antwoord aal, ik citeer: ‘t is bedocht om Grunnegs proaten te leren, of beter, goenent die Hollaands proaten, kinnen
met dit lesboek Grunnegs proaten leren.’ En
zo staait t ook ien ienlaaiden van t lesbouk:
een methode om het Gronings te leren verstaan en spreken.
Meer pretendeert t bouk hail nait. Dat olders, grootolders, vrunden, buren gain
Grunnegers tegen kiender en nijkommers
proaten, doar kinnen schrievers van ‘Zeg t
mor’ ook niks aan doun. Meschain kinnen
veul Grunnegers heur t nait veurstellen, mor
toch bennen der ‘Hollanders’, nijkommers
of nait, dij verlet hemmen om zo’n lesbouk,
of dij heur opgeven veur n cursus Grunnegers, tot ien Amsterdam aan tou. Nait veul,
mor ze bennen der. Ikzulf bin ooit ains opbeld deur n specialist van t zaikenhoes ien
Stad, dij mie vroug woar of e op cursus kon.
Hai wol op zien minst lu, dij beder Grunnegers as Hollands proaten, verstoan kinnen.
Omdat ik boeten pervinzie woon, kiek ik meschain wat te veul van op n ofstand tegen t
culturele leven ien Grunnen aan, mor ik kin
mie mor nait begriepen woarom Grunnegers
voak zo aldernoarste zuur en zuneg op
nkanders activiteiten reageren. Kritiek mot
ter wezen, mor of t non om ‘Boven wotter’ of
‘Zeg t mor’ gaait, veul Grunnegers doun niks
laiver as nittjen. En woar kin dat aan liggen?
Lopen der ien t culturele bos van Grunnen
te veul alpha-kereltjes rond? Of vaalt ter ien
Grunnen gemiddeld meer regen as ien de
rest van Nederland? Waait wiend lu ien
Grunnen aingoal te haard om kop tou? Let
zun hom ien Grunnen aal te voak zunder
waarmte zakken? Zeg t mor!
Gezondhaid en groutnis: Jan Sleumer.
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Oet: Grunneger Toalspulbouk
© Jan Sleumer

Begun
Dou t niks bie oerknal ontplofte en tied en
roemte begonnen, waas dou niks ontploft?
Kwam onze oermouder, zwaarte Koba,
rond 50.000 joar leden oet Oafrikoa?
Waas ze dou aal proatsk? Of ging t meschain net as bie tegenworrege witneusmeerkatten (Cercopithecus nictitans)?

zeggen kon, mos t strötteheufd genog ien
keelholte iendoald wezen, woardeur tong
meer roemte kreeg, beweegleker en smaler
wer.
Op nduur laag t boudeltje zo gloependschier
op stee, dat Homo Sapiens Groningensis
der loater aacht varianten van t Grunnegers
mit proaten kon: Stadsgrunnegers, Westerkwartiers, Kollumerpompsters, Hogelandsters, Oldambtsters, Veenkolonioals,
Westerwolds en t Noordenvelds (NoordDrente).
Omreden mainste lu kennen de variant van t
Noordenvelds nait, komt hier n veurbeeld.
Woar dut joe t aan denken? t Stadjeders?
***

P. van der Velde: Noordenveld
(Van de LP ‘Noordenveld’)

Dat as heur keerl belkte: ‘pioew!’ Dat Koba
din wis: luipeerd! Kiek oet!
As e gaalpte: ‘hak!’ Din wis ze: oadeloar!
Oetkieken!
Mor as e ‘pioew-hak’ schraauwde, din wis
Koba: dik meleur! En t gaait diskeer nait
spesioal om n luipeerd of n adeloar. t Gaait
om votwezen! Zo vlug as n dattien!
En rrrrrrrroetsch!!! Doar snitterde ze hin! Zo
rad as ze kon, te boom ien!
(Hail vrij noar Kurt Vonnegut)

Minsk en daaier
Tieger maag geern joagen
Vogel vlugt wat om
Minsk maag geern zitten
en denken: woarom, woarom, woarom?
Kou vret geern gras
Vlinder vlugt wat om
Oap maag geern zitten
en schraauwen: minsk? Dom, dom, dom!
Doch worden ‘aalgemaine’ alaarmroupen as
‘pioew-hak’ gain ‘woorden’ en gain ‘toal’
nuimd. Veurdat Koba’s noageslacht, de homo sapiens sapiens, primitieve ‘woorden’

Noordenveld, mien olle laand van mai,
Noordenveld, ik hol zo veul van dai,
Met dien bossen en dien essen, waor de
rogge gruit,
Met dien mooie olle wallen, woar de bekketrekker bluit,
Noordenveld, mien laand, ik hol zo veul van
dai!
Noordenveld, mien olle laand van mai,
Noordenveld, ik hol zo veul van dai,
Met dien deipies, die vol kronkels deur het
gruine graslaand gaon,
Noordenveld, laand van mai,
Noordenveld, mien laand ik hol zo veul van
dai!
***
Ientied mozzen Koba’s noazoaten ook nog
even abstract denken leren. Dat begon der
mit dat ze deurkregen dat as ze n zoadje ien
grond stopten, der op n loater mement n
plant of n boom oetgruien kon, woar ze n
dikker gevretje van kriegen konnen as lukroak ale zoadjes opeten dij ze op heur pad
tegen kwamen. Mit t tiedsbegrip haren ze t
begun van abstract denken bie de kop en
konnen ze mit symboolgebruuk aan loop
goan. Hou laank of t duurt het dat Homo Sapiens Sapiens dij symbolische druppel overging en van wanner òf aan der proat wezen
kin van n oldste toal is veul hikhakkerij over.
Waas dat 75.000 joar heer?
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Toalspul

ook tot toal rekend. Dove minsen binnen ook
minsen. Ien ‘Groninger Internet Courant’ kon
je dit lezen:

Mit toal kin ook kennes van levens van minselke veurolders overbrocht worden. Van
Cursus vloeken in gebarentaal
pre-historie òf aan is dij kennes mainsttied
nait veurbie grootolden goan. t Is hail singelier dat ien ons tied van makkelke informoatieoverdracht veurolderkennes eerder klaainer as groder wordt.
Houveul waiten ie van t leven van joen ollu, t Geboar: ‘Instituut veur Geboaren, Toal en
van joen grootolden en van joen overgrootol- Dovenstudie’
den?
As t geluud van liepen of laggen opschreven
1. n Luk beetje;
wordt, din het dat alderdeegs n dure noam:
2. n hail luk schietbeetje;
onomatopee of klanknoabootsen, n stijlfiguur
3 n hail bult.
woarbie ien ain of meerdere woorden n geluud noadoan wordt.
Ien literatuur worden onomatopeeën voak
Symbolische druppel
toupaast: ‘en din atendronken wie: smak,
glap, slop, slok, slurp.’
Volkert waas nog nait over symbolische
Mainste onomatopeeën stonnen ien stripverdruppel hinstapt, of Koba zee tegen hom:
hoalen.
‘Geef mie dien haand.’
‘Blerk!’ of ‘reldekedel!’ (Doar vaalt wat).
‘Mien haand votgeven?’ Volkert wol heur do- VRÔÔÔÔT! (Let ain n scheet).
alk n petetter verkopen.
TSJRRRRAAAAAAKKKKK!!!! belken Asterix
Koba schrok der van: ‘Hes n tiek ien kop,
en zien pazzipanten as ze Romeinen aanvamien jong?’
len.
Volkert wer nog helleger: ‘Kins mie nou ook
aal ien de kop kieken?’
Ien t Hondenparredies (Suske en Wiske),
‘Woarom wors hailtied vot zo gek ien hakien n Grunneger vertoalen deur Jan J. Ritzeken?’ vroug Koba.
moa, heuren ie ‘Kaiiiiiiiit!’ as Lambiek oetgVolkert onderzöcht zien baaide hakken, mor lidt. ‘Bang!’ as e mit kop tegen toavel, en
kon gain fits of foazel vienen. Hai, keerl,
‘smak!’, mit kop op grond vaalt.
docht e, guster zee Koba aal dat ik t gras
‘Bonk, bonk, bonk!’ as t van trap of gaait.
gruien heuren kon, de wiend vlaigen zain,
‘Whooo!’, brolt t hondje en ‘snif’ as e rokt.
dat ik snouken ien t wotter housten heurde
‘Eeeeeek!’ Taande Sidonia smakt op grond.
en n vis te t wotter oet proaten kon. Mor
‘Hahaha!’ lacht n muske om Sidonia.
zukswat bestaait ja hail nait en as ik din
vaals wor, begunt ze te liepen. Mien vraauw Letiense schriever Vergilius dut ien Aeneïs 8,
begript mie nait.
vers 596 t geluud van n galopperend peerd
noa.
Onomatopee
Lees haardop: (Oetsproak: u = oe.
Qua = kwa. Net as ‘que’ bie Usquert: UskLiepen en laggen binnen menselke oetdruk- werd):
kens dij nait tot toal rekend worden om reden "Quádrupedánte putrém sonitú quatit
úngula cámpum".
zai binnen onwillekeurig en onkontroleerd,
behaalve as ze opschreven worden of op t
Trámpelnde hóuven van péérden vertráppen
moment dat ain der over vertelt: ’Koba laag- de múlle káámbe.
de heur te buus oet: ‘Ha, ha, ha, ha, ha!’
(Ned.: Dónderend dréunen de hóeven en
En Volkert ston der bie te liepen: ‘Huuuuuu!’ sláan 't stof óp uit de vlákte.
t Maag net aansom wezen.
Of: In roffelend galop stampt de hoef het
t Is t ook meugelk dat minsen mit nkander
mulle veld).
communiceren zunder dat ter geluud aan te
pas komt, zo as bie geboarentoal. Dat wordt En bie Ovidius (Metamorphoses 6, vers

9

376) klinken rikkikkende (!) kikkers as:

Verrassing

"Quámvis sínt sub aquá, sub aquá maleMien vraauw en ik hebben n
dícere témptant".
poar goie vrunden woar wie al
wel datteg joar mit om goan.
Teake en Cato haiten ze en
wie wazzen op een moandagmiddag bie heur om reden dat ik Taeke even
helpen zol om n vogelhok te spiekern.
Wat zegt n kikker as e kloarkomt?
Zoas aaltied muiken wie der n hoop plezaaier bie, wie konnen t ja meroakel mit mekoar
vinden.
Om drai uur ruip Cato ons in hoes veur n kop
thee. Dou we bie toavel zaten, zee Cato:
“Dai kirrel van de verzekern komt zo hè, veur
as toe dood gaaist.”
“Ja”, zee ze tegen oons, “dat is haildal mis
goan, wie binnen overnomen deur n aandere
moatschepij en nou willen ze kieken of alles
Kwak!
nog wel goud komt.”
Secuur om vief over drai ging deurbèle en
n Liestje mit allitererende oetroupen tegen daaier kwam der een kirrel in zetten mit n stief
staat ien Gezondhaid en Groutnis, deur K.G. Pie- zwaart pak aan. Hai stelde zug veur as Jan
terman.
Jaap Hendriks en gaf oons allemoal zo’n
vies slap swaiterg handje woar mie vot de
(Ex: “Liber Ludicrus Groninganus in usum scogriezel van over de graauwel luip.
larum“, recognovit Janus Slumer, A.D. MMIX)
“Ik gai wel even allaine verder”, zee ik, “den
kist doe even rusteg mit dizze man proaten.”
“Nee e”, zee Teake, “blief mor gerust zitten,
den waist vot wat der gebeuren gaait as ik
veur die aan gaai.”
Dou Hendriks zat en n kop thee veur zog
Doe en ik
stoan haar, begon hai vot n verhoal oaf te
steken over volgauto’s, kovvie, kouke en zowieder.
As doe n vogeltje wast
“De premie blift vief gulden in de moand”,
den vloog ik mit die mit
zee hai “en doar zit alles bie in.”
As doe n ekkelboom wast
“Oh”, zee Teake, “wat krieg ik doar den alleden klom ik in dien takken
moal veur? Ja nait dat ik der wat aan heb
As doe n wottergolfje wast
mor veur de noabestoanden bedoul ik.”
den zwom ik die in muide
“Nou”, zee kirrel, “zoas ik al zee, doar zit t
en as doe allain wezen wilst
oafleggen bie en d’oetvoart mit kovvie of
den dou ik lichten oet
thee, t vervoer en noatuurlek de verassing.”
Mor as doe den verdraiteg bist
Vol ongeleuf keek mien kameroad Teake de
en misschain begunst te blèren
verzekeringskirrel aan en schudde mit zien
den bin ik van de leg oaf
kop.
en perbaaier die te troosten
“Hou, n verrassing?” zee Teake, “kriegen ze
Doe en ik binnen soamen aine
den ook nog n verrassing as ik dood bin?”
doar helpt niks aan
Dou ik dat heurde en zien kop derbie zag,
dat blift gewoon zo
heb ik mie de buutse oetlaagd. Ik kon nait
weer oetschaaien, troanen biggelden mie
over wangen hèn en Teake…..Teake zat
Cor Uildriks
derbie of hai woater branden zag.
Dou verzekernkirrel hom oetlegd haar dat mit
Al kwékken z’ook ónder t wóater, doar perbaaiern ze nog kwóad te kwakken
Ned.: Hoewel zij onder water zijn, proberen
zij daar nog kwaad te spreken.
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ver-assing t verbranden in d’oven beduild
wer, kon Teake der zulf ook wel om lagen.
“Net of dast doe dat zulf wel deur haast”,
zee Teake, dou verzekernkirrel vot goan
was.
“Ik wel, doe kounavvel”, zee ik, “mor eemgoud bedankt, ik heb in tieden nait meer zo
laagd.”
Dou we weer een beetje bekommen waren,
binnen we wieder goan en hebben t vogelhok kloar moakt.
Ieder bod as wie bie Teake en Cato op verziede binnen en Cato begunt over wel ze
nou weer in kraande lezen het, dai dood is,
den mout ik of ik wil of nait weer lagen om
dai domme stek van Teake joaren terug.
“Hest weer veurnkander, Cato e, hai mout
der noa aal dai joaren nog aal om lagen”,
zee Teake, “en volgens mie is hai straks
d’ainegste dai bie mien cremoatie nog aal
staait te lagen.”
Zo zain joe mor, lu, hou n lutje misverstand
joe joaren loater nog aaltied plezaaier geven
kin.
© Cor Uildriks

Starf
t Stekt
dwars deur dien hart henne
Ondersteboven
gien ding meer t zulfde
Kop kwiet
niet meer wieten wat te doen
Hulpeloos
ken het allennig niet aan
janken
der komt gien enne aan
vot
weg van hier
starf
en kom weer
© Eelke Solle

Jacht (2)
Ze haren Joakob bie zien
oren. Ol boer Boer en ol
boer Vriesemoa.
Noa veul klókjes en n baarg
verhoalen en fratsen over
jacht haren z’ hom vongen.
Hai haar zulf zegd dat e wel
n moal mit dij ‘vlaggestok’ mit op jacht wol.
Hai doulde op dij gevoarelke polsstok dij
haitied mit mos. Mor hai haar haildaal der
nait op rekend dat baaide oldjes t goud vienden zollen. Ze haren over t algemain gain
verlet van kiekers. Aal was t allinneg mor te
veurkomen datter nog meer proat wer.
Baaid joagers wizzen zulf wel wat der mankaaiert en dat huift t hail dörp nait te waiten.
Der wer votdoadelk n dag en n ploats ofproat woar ze bienkander komen zollen. Of
Joakob wat gruins aandoun wol.
Dij mirreg kwam al gaauwachteg. Nait makkelk kwam Joakob vlöt achter, zo’n onmeugelk laange stok. t Leek wel of zien fiets
krompen was. Wiedbains fietste hai achter
baaid joagers. Ze gingen oareg wied t veld
ien over laange kloeterge klaailoanen. t
Zwait laip hom ien stroaltjes over rug en
zien boksem schuurde hom bie zien gat en
bainen laangs. Ze heurden hom aal n zetje
nait meer. Haildaal bie boer Kloassens achteroet zol der nog n joager bie komen. Doar
bleven fietsen stoan en zol t lopend wieder.
Dou ze doar kwamen, sloug Joakob schrik
ien de bainen bie t zain van auto dij doar
ston.
Dit zol toch nait woar weden, dij auto kon
hai wel. Jacht zakte hom aal geliek onder
ien zien stevels. Plietsie. Leste keek net zo
verbilderd as mitkomen man mit stok. “Wat
of dij kloun hier mos”, was aal wat plietsie
zeggen kon. “Hai dragt stok en t wild”, was
kört wat ain van joagers zee. Der wer dij
mirreg nait veul proat.
Dat was goud vonden joagers, din verjoag je
ook t wild nait. “Mooi rusteg weer”, zee ol
Boer bie neus laangs. Baaid oldjes haren
oetstokt hou ze dij mirreg t wild aan de jas
komen wollen. Noa drij stukken laand vil t
eerste schot. Joakob kroop ienenkander.
Hai kon zuk hoast nait goud hollen en haar
ien ainen aldernoarst veul belangstellen
veur zien stok. Hai zatter zulfs bie op knijen
te schudden van t lagen. Baaid ollen ston-
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den mit optrokken wenkbraauwen te kieken
wat of der wel nait was. Hai lag laankoet op
t gruinlaand. Nee, gain dikke hoas mor plietsie. Joakob was noamelk as eerste over n
schut klommen en haar baaide ol joagers
der overhìn holpen. Plietsie kon t zulf veul
radder von hai. Hai haar ais n moal zain dat
boeren mit ain hand aan dampoal bie boetenkaant over sloot hìn zwaaiden. Hai haar
allinneg nait op boerenzuneghaid en n verrötte daampoal rekend. En din is honderd
kilo oareg veul.
“Joe magen van geluk spreken, dat ie der
nait ien valen binnen”, zee ol Boer. Plietsie
stommelde overènd, raip nog: “Stom, en
ston volgens mie toch op vaaileg”, en ging
wieder. t Ging nait zo vlöt dij mirreg. Stok
was ook oareg zwoar, en joe konden hom
aigenliek mor op ain menaaier op nek droagen. Joagers bleven mor n ende oet de
buurt van Joakob . Anderhaalf uur loader vil
t twijde schot. Aandermoal gain wild.
t Begon no toch wel gevoarelk te worden mit
plietsie zien poebeltjes.
n Smaal bragelslootje was dizze moal boosdouner. Joakob haar veur baaide oldjes n
plaank der overhìn legd noar aander kaant.
Plietsie haar plaank nait neudeg. Zo’n lutje
schietslootje sprongen joe ja zo over.
t Was din ook n troage sprong, oet stilstoan
mit baaid aarms noar veuren en ien ain
haand t geweer. Hai sprong tekört en t was
oareg bragelg. Hai zakte tot aan zien knijen
ien de jirre, sloug haardop brullend laankoet
veurover, en schoot.
n Aldernoarst maal gezicht. Of n smereg
gruin monster van twij meter oet sloot bie
waal op kroepen wol. n Dikke doeknekte
rooie kop, onder bragel en n lucht om te
snieden. En hai zwaaide alleriezelks gevoarelk mit t geweer. Joakob zien dag kon nait
meer stukkend.
Mit n oetgestreken hazzens docht e: “Zo,
das no ains mooi veurnkander. Aigen
schuld, wat n vrezelk grode hampel.”
t Duurde even veur ze t laange lief aan
kaant op waal haren. Plietsie haar ook nog n
perbleem.
“ k Bin mien stevels kwiet”,bromde hai gramniedeg. Zo kon t nait laanger vonden baaide
oldjes. Ze wazzen nog nait zat van t leven.
Din mor gain wild, t was zo wel mooi west.
Mor gaauw binnendeur weerom. Stoef bie
boerderij mozzen ze even wachten op dij

grode stinkerd dij n ende ien t achtern
strampelde. Piep kon ien braand en Joakob
kon din mooi even op t geweer van ol Boer
pazen. Dou pas bedocht Joakob hom dat ze
haile dag gain polsstok neudeg had haren.
Ze haren hom mooi bie de poot, bedocht
hom. t Was net of t zo weden mos. Ien ainen kwamen der twij eenden aan vlaigen.
Joakob kwam kaalm ien t inne, legde aan en
schoot. n Doublet, ze villen as bakstainen
oet lucht. “Veur plietsie”, zeden baaid ol joagers vot. Hai haar zo’n aldernoast meleur
had dij mirreg en zol doar vaast nog veul en
voak van heuren.
Achter boerderij dee Joakob baaid eenden
ien kovverbak van plietsie. t Was aal met
aal nog mooi loat worden. Baaid ol joagers
dochten dat t beder was mor gain klókje
meer te drinken. “Holden joe tegoud jonges”, zee ol Vriesemoa. Ien t dörp ging elk
zien weeg noa dat Joakob zien stok weerom
geven haar.
“Hebben wie n baarg wil van had nait”, zee
ol Vriesemoa, “van dij stok”, en keek ol Boer
glundernd aan.
t Was dij dag nog nait doan mit aal ellèn, t
hil nait op. Dou plietsie thoes kwam wol hai
baaid eenden even oet auto hoalen. Hai dee
kovverbak lös en der flotterde hom mit veul
keboal vot n dikke eend liek veur de kop. t
Knapte der over. Hai sloug verbilderd mit
achterkop tegen deksel van kovverbak en vil
achterover t toenhekje op rug maank rozen.
Dokter, dij deur noabers roupen was ston
der schudkoppend bie noa t aanheuren van
zoveul ellèn op ain dag en t zain van dij grode jaauwsternde plietsie. Plietsie mos mor
n dag of wat thoes blieven. Hai haar dattien
kramkes achter ien kop. Twij oareg dikke
blaauwe ogen, kop onder krazzen en n verstoekde enkel aan jachtdag overholden.
Zien stevels ook nog kwiet en apmoal lutje
winkelhoakjes van rozen ien boksem en jes.
En nog mor ain eend over. Baaid ol joagers
wazzen noa t aanheuren van ales t mit
nkander ains, dat t beder was mit dizze
kombenoatsie mor nait vernijs joagen te
goan.
Jan de Jong
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Frida

Vrouger
Non k oller wor
denk k smangs meer
aan vrouger.
t Veurjoar was
tied veur t schonen.
Moeke mit
kopstubber in d weer.
Mit nkander
drok mit t
streupen van d bonen.
Achterop plof
bie mien ol heer,
törf in d kaggel,
kruke op bèrre,
gain kòle tonen.
Mooie tied,
mor ík huif t nait weer.
k Bin bliede mit
dizze tied van
t nijmoodse wonen.
Jan Hoiting

Kinderbieslag
Nog n poar doage…
k Was amper drij
en doch: Dan krieg
ík zeker sloage…
Jan Hoiting

n Mooie zoaterdag, begun november. Plietsieman Geert was op surveillance.
Geert har tiedelk n nije collega bie zuch. Aine Frida. Heur olders kwammen oet Marokko. Frida was hier geboren en togen. De toal
was dan ook gain probleem. Ze was begun
twinteg en net kloar mit heur oplaaiden. Aan
Geert de toak um heur wat praktiekervoaren
bie te brengen. Non, dat was hum wel touvertraauwd.
Frida stuurde d auto in Zuudhörn de Vraisestroatweg op richting Stad. Der ree nog
net n auto veur heur langs dai de zölfde
kaande op gung. Frida har heur verstand bie
t verkeer. Geert har, ook deur zien ervoaren,
n wat roemere menaaier van um zuch hèn
kieken. Hai keek dus nait allain noar dai
auto, mor ook noar wat of der in zat. En dat
ruik hum.
‘Heb k dat goud zain’ zee e, haalf bie zuch
zölf en haalf tegen Frida. Frida wus nait
woar of e t over har. Zai har niks bezunders
zain.
‘k Mout mie al staark vergizzen, mor k mainde toch eerlieks dat k in dai auto hier veur
ons n sunterkloas zitten zag. Nait achter t
stuur mor der noast. k Loat hum even stoppen.’
t Stopbord veur op de auto wör aan zet. Frida knipperde mit de lichten. Gain reactie.
Nog n moal knippern. Oeteindelk har d’
chauffeur t in de goaten en draaide n pekeerploatse op. Geert tot d auto oet en der
op of. Hai trok deure aan pazzezierskaande
open en dee gliek twij stappen achteroet.
Der kwam hum n vrezelke lucht tegemuide.
Mor t gung der nog meer um wat of e zag.
Frida keek mit.
Op pazzeziersstoule zat n schoap. Net as n
mèns, recht overènde, mit zien kont op stoule. Der was n rood klaid um tousloagen en t
zat ordentelk in de gordels. t Leek zo ook
net n sunterkloas. t Schoap keek heur wies
aan en nikde mit kop. In d auto was t n dikke
zwieneboudel. Achter t stuur zat n oale
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boas. Hai keek Geert vrundelk aan.
‘Man’ zee Geert, ‘wat hemmen joe hier wel
nait in d auto?’
Hai keek hum verboasd aan.
’n Schoap. Wat dochden joe dan?’
Geert begreep dat e nait zon slim loze vroage steld har.
‘Joa, dat zai k. Mor in dizze auto heurt gain
schoap. En dan mit zon rood klaid der um
tou, t liekt verdold ja naargens op’.
‘Och, t is mor veur n hail klaain stukje. k Bin
al sikkom bie hoes. En joa, dat klaid. Dat is
der veur dat stoule nait voel wordt. Mörgen
mot mien vraauw der weer op zitten en dan
mag heur goud nait voel worden. Begriepen
joe wel?’
Geert begreep t aalmoal. d Oale boas kreeg
wel n bekeuren. Hai was der nait bliede mit.
Mor hai mög t lèste ènde noar hoes wel
deurrieden. Mit t schoap noast zuch.
Dou ze weer in d’auto zatten begunde Frida
te gieren van t lagen.
‘Wat hest doe wel nait’ vruig Geert terwiel e
zölf ook vrezelk lagen mös.
‘Ach man, ik zai hier zuver mien opa veur
mie. Dai jagt ook geregeld n moal op dizze
menaaier mit n schoap deur Marokko.’
Jan Hoiting

n Drentenaaier
Wat n mooie stek
op Landgoud ‘t Tolhek’
ie bennen doar zegend!
Of de zunne nou schient,
of t regent……
Wat is der mooier
as mit joen baide
te fietsen en te wandeln
deur de Drentse bossen
en over d haide!
Klaas van Zonneveld, Scheemde

n Wilde slachtpartij!

Willem en Grait, n oerdegelk en zuneg stel,
mit n aigen hoeske
aan raande van Scheemde, zaten wat versuft bie de holtkaggel
kovvie te drinken.
‘k Heb slecht sloapen’, zee Grait.
‘Doe wilst mit kaarst kalkounen in pot, moar
wel mout dij slachten?’
‘Ik nait,’ schrok Willem dij van zokzulf wel
wos hou onhandeg as e was.
Op toene, joa. Mor n hoane kon e nog nait
dood moaken, loat stoan; n kalkoun!
‘Andrais dut dat al joaren, vroag dij ais’, was
zien road.
‘Dat kìn. k Zel hom vroagen. Mor vandoage
wordt dat nait. k Heb nog n bulde waark.
Waske ligt der nog en k mout t eten nog
kloarmoaken. As t doe nou de mous ais
streupen gaaist, dìn scheelt mie dat weer n
beetje. Mörn goa k dìn wel noar Andrais. t
Mout ook wezen, want mit n dag of wat is t
al Kaarst en zai mouten ja ook nog
n tiedje in t wotter….’
,Dou was t zegst, den logst nait’, zee Willem
en muik zok op om mous
te streupen.
Aanderdoags sprong Grait op fietse en ging
noar Andrais.
‘Moi, moust es heurn….’ begon ze verwilderd.
‘Man, wat bist ja wild’, zee Andrais zien
vraauw Haarmke.
‘Goa eerst ais zitten, dìn schenk ik die kovvie in en kist doe dien aai kwiet’.
Grait lusterde nait. In heur kop spookten de
kalkounen. Zai nam n slok kovvie en speide
t sikkom oet…..
‘Mìns, wat is dat ja waarm!’ ruip ze verschrikt.
‘k Heb t ook ja net inschonken, wat mekaaiert die wel nait! ,Wor doch ais kaalm!. Hier,
eerst nog n sigaretje, dìn komst wat tot t
schandoal.’
n Stief ketaaiertje loater vruig Andrais wat
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ze op heur lever haar.
‘k Zit mit dij verrekte kalkounen. Willem het
ze goud vetmest, doar ligt
t nait aan, mor k wait mie gain road hou of k
ze slachten mout!’
‘Och mìns, is dat t aal? Dat dou k al joaren.
As je t waiten, het t niks
om hakken…. Wanneer mout t wezen? Dìn
kom k wel even.’
‘As t kìn mörn, dìn kin k boudel op tied aan
zied moaken. Zai mouten ja ook nog n tiedje
in t wotter! ‘
‘Mörn kin k nait, din mout ik eerappels sortaaiern bie bruier Lammert.’
‘Wonsdag heb k wel tied, din kom k tegen n
uur of tiene..?’
‘Dat is goud, kìn k doar op reken?’
‘Tuurlek, moak die mor nait zo drok, t komt
aal goud. En kiek oet bie t pad, t is oareg
drok!’
‘Moi’
‘Moi, tot mörn!’
Aanderdoagsmörns.
‘Doar komt e aan’, zee Willem. ‘Hai het n emmer bie zok, wil zeker ook n beetje mit hebben…?’
‘Hest ja n emmer bie die?’ was Willem nijsgiereg, ‘en der is n loch in der Eimer’, zee e
gnivvelnd dou e zag, dat der n gat van zo’n
zeuven centimeter in bodem zat.
‘Joa, dij mou k broeken bie t slachten!’
‘Wils t ook nog n poar op t hok holden, of
gaait de rest in t vraiskiste?’
‘Nee, wie willen geern alles in ain moal aan
zied, dìn bìnnen wie der ja oaf,’ antwoordde
Willem hoasteg bie de gedachte ‘as t nait
lokt………’
t Vangen was makkelk. Willem haar t hok
nait te roem. Der mos ja gewicht
op, wollen zai der wat aan hebben.
‘Dat bìnnen besten.’
‘Mout ook, dìn heb je der laanger wat aan’.
‘Nou dou ik de eerste en dìn nemst doe t van
mie over….” zee Andrais
en ging striedewiets over t kalkoun stoan.
‘Ik?!’ ruip Wim verschrikt’. ‘Grait zelst bedouln!’
‘Ook goud’.
De kop van t daaier, dij oareg tekeer ging,
huil e mit baaide handen vast.
‘Nou d’emmer over kop.’
t Gat was net groot genogt om kop en haals
der deur te hoalen. As n echte chirurg gaf e
zien commando’s.

‘t Mes!’
Willem langt hom n groot, schaarp mes tou
en mit ain hoal het Andrais t kloard.
‘Wat heb k zegd…., n kind kìn de was doun!
Nou doe’ en langde Grait t mes tou.
Grait, deurgoans in dit soort dingen wat konsekwenter as Willem, haar der toch
wel wat muite mit. Mor ja, as zai t nait dee,
zol ze aaid oafhankelk wezen van n aander
en dat nooit!
Zai sluig t bain over t kalkoun en was der
kloar veur.
d’Emmer’ dee ze Andrais noa.
Willem langde hom aan en Grait stak baaide
aarms oet om hom over te nemen….
Mis! Ondanks heur gewicht, zag de kalkoun
kans om t op n lopen te zetten! Mit Grait nog
op rogge stoof e over t laand!
Willem en Andrais eerst schrikkend, konnen
t lagen nait loaten….
Wat n gezicht! As n cowboy stoof ze over en
deur t swaarde laand, dat Willem net
winterkloar haar. t Lief dee heur zeer van t
lagen!
Grait stoiterde der op n duur of en lag plat op
t lief in de blubber. Kalkoun stoof over t sloot
en kon n zetje genieten van zien vrijhaid.
Foeternd en voel as de nacht kwam Grait
aanlopen.
‘Wasblik!’ was veur dat moment heur leste
commando….
Willem het soamen mit Andrais t kerwaai ofmoakt. Ook de oetnaaide kalkoun ontkwam
der nait aan. Aanderdoags hebben ze hom
mit veul muite te pakken kregen en mos hai
der net as zien ‘hoesgenoten’ toch nog aan
leuven. Grait en Willem hebben nooit gain
kalkounen meer op t hok had.
‘Zulf slachten? Nooit van mien levensdoagen
weer!’
En aaid n aander lasteg wezen was veur
heur ook gain optie!
Klaas van Zonneveld
Scheemde.
(Dit is n woar gebeurd verhoal, mor noamen
bìnnen vanzulfs wiezegd!)
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Zuster...k wil nog ain ding kwiet
neem n dropje bie vertrek
vroag toch al te veul tied
mor...bedankt veur dit gesprek.
Tineke Boer-Sander

Zuster
Zuster... mag ik joe wat vroagen?
Mien hoar zit nait goud
k wil nait kloagen
mor zo ...zit t fout
Zuster...mag k joe wat zeggen
wilst mien kleren
nait over baank hìn leggen
doe most nog hail wat leren
Zuster... most s kieken
hest dij foto's zain?
mìnsen dij mie ontwieken
is dat nou wat k verdain?
Zuster...most nou s horen
zeuven kinders hek had
drij bin ik al verloren
wist doe dat?
Zuster... waist wat k heb mitmoakt?
Heb in n kamp zeten
woar mìnsen werden ofmoakt
de jeugd... is dat al laank vergeten
Zuster...kìnnen joe ook zo'n angst
dat vandoag de leste kìn wezen?
Bin dìn op mien bangst
gaaist veur dien leven vrezen
Zuster... zalk die wat vertellen?
Spoar aal mien pillen in dat roze loaken
veur as mien leed blieft kwellen
kin dìn zulf n end aan mien leven moaken
Zuster... k heb zo'n verdrait
pien in mien haart
zain kìnst nait
vuilen is woar t om gaait
Zuster...bist n laif wicht
luustern kìnst goud
heb mien haart wat verlicht...
wat tot end van doagen raauwt

Blaauwtong
Gezienus haar n beste koppel schoapen.
t Waren haile besten en hai haar t ter aaid
best mit had, benoam dou der nog n dikke
subsidie op ooien geven wer.
Leste tied ging t wat minder. Òf en tou was
der n schoap zaik west en Gezienus was
nait recht blied mit nije veearts. Von e mor n
wieze jongkerel. Wis alles krekt even beder
as boer. Nait dat e n minne veearts was, dat
leufde hai nait, mor Gezienus mos nog aan
hom wennen. Ol veearts haar hom veul beder legen, mor dij was der mit stopt, ja.
Dou nije veearts n moal kwam en zee dat e
ale schoapen spuiten mós tegen blaauwtong, kraabde Gezienus zuk ais achter oren
en zee dat e dat nait wol. Zien schoapen
waren gezond en hai docht nait dat ze zaikte, doar veearts t aal mor over haar, kriegen
zollen. Hou òf t wieze kereltje ook proaten
dee, Gezienus zien nee bleef nee. t Ging
nait deur.
Soavends kwam veearts ol veearts tegen op
n joardagsveziede en waaigern van Gezienus kwam vanzulf ook aan bod. Hou òf dat
hai der mit aan mós, vroug veearts.
” Zel ik ais noar Gezienus tou goan?”, onnaaierde ol veearts. “ Licht dat ik hom wel
beproaten kin”.
Nou dat mós den mor en volgende dag ol
veearts hìn. Eerst wol Gezienus der weer
niks van waiten en dij nije veearts was mor
n wiezege kurendriever, von hai. Dou ol
veearts dat heurde onnaierde hai: ” En as ik
dij spuiten nou ais geef, mag t din wel?”
“Begun votdoadelk mor”, zee Gezienus. ”
Baisten mouten mie toch nait zaik worden,
nait den?”
Ol veearts het rest van dag lopen te flòiten
en Gezienus haar zien slinger der ook aan
had. Hai docht dat bosschop wel aankommen zol bie nije veearts.
Nane van der Molen
2-09-09
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Zwemles

Vekaanzie
Laankoet drievend
op n oranje luchtbèr
om mie tou wotter
glinsternd in zunschien
omliest deur baargen
en gold-geel zaand
Zun omaarmt mie
n genouglek gevuil
kriewelt mie deur t lief
mit mien ogen dicht
loat k mie stillekes
hinneweer zuzooien
Wind poest mie vot
van t drokke straand en
k luuster noar t geluud
van kabbelnde golfkes
k lig te genottern
op mien allaintjes
t Is hier zo vredeg
zun, zee ale roemte
t moakt mie soesderg
niks mout ales mag
tied aan miezulf
k heb vekaanzie !
Fennie F.G.Croeze-van Til
n Daam

In mien schooltied göngen mor waaineg
jonglu op zwemles. We haren doar ja gain
geld en ok gain tied veur. Eerst n zet op fietse, n stötje zwemmen en din weeromme.
Mien voader har veur mie as haandenveger
wel wat aans te doun en d’aandern zel t nait
aans vergoan wezen.
t Zwemmen heb k din ok leerd in n wieke.
Bie zummerdag, as zun deeg n zet braand
har, göng t loos. Soamen mit n koppel jonkvolk en wat oldern, dij eedle kunst al machteg wazzen, trökken we op wieke aan.
Van aal wer der mitnomen. Van n mizze
plaanke tot fietsbanden, autobaanden en
balen. n Opbloazen binnenbaand wer in n
aachte om t pokkel van n kind legd. Kopje
undergoan was der din nait meer bie. t Opschoten volk leerde ons t eerste begön.
Elks polterde wat rond. Wel gain zwemboksem har, trok zien underboksem achtersteveuren aan. Ok oetwozzen deden heur Jaeger underboks mit laange piepen verkeerd
om aan. t Lutje jong zol aans wel ains boeten deure kieken kinnen en zokswat gaf ja
gain pas.
t Gaf noast lering n bult vermoak. Wel gain
binnenbaand mitnomen har, pebaaierde mit
n bale bie t goud in, kop boven woater te
holden. Dat vuil nog nait tou. As bale wegvlopde, göng zwemmer gehaaid kopke under. Mit veul gepoest, gesten en gebler mos
ungelokkege der noa n pooske doch weer
aan geleuven. Zo kregen noa verloop van
tied mainste kinder slag under kontrool.
Leek wel nait op school-, vlinder-, of rugslag, mor ze konden der mit verdan en doar
göng t oetendlek ja om. Op z’n hondjes kwamen we noa wat ‘lessen‘ aan overkaande en
wazzen mit t reseltoat keuneg te riek. Vandoag de dag leren onze kinder t op n hail
wat bedere menaaier.
Tieden binnen gelokkeg hail aans worren en
doar plokt elk vruchten van.
Roel van t Knoal
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woorden
Genoat
Gezienus het n kat. Dij hait Lodewiek en is
al vieftien joar old. t Is n koater en Gezienus
is slim wies mit t baistje. Krigt t lekkerste
vreten oet blikjes en bakjes en as der ais
wat mit t daaier aan haand is, mout veearts
der votdoadelk even noar kieken, as dij der
toch net is veur n kou of n schoap.
Kat het slim dure pillen veur schildklier dij,
noar veearts zien zeggen, nait goud waarkt.
Lodewiek mout aalgedureg twij pilkes hebben. Pillen kosten vatteg euro per deuske
en n deuske is verdold gaauw weer leeg.
Mout Gezienus weer nije bie veearts hoalen.
Hai is blied dat veearts zo veul om kat geft.
Dat maarkt e wel van veearts as dij op t bedrief komt. Vroagt aaltied votdoadelk hou òf
t mit Lodewiek is.
Gelukkeg gaait t hail nuver mit t ol baistje en
da’s ook gain wonder den ol kat krigt noast
zien aaldoags gerak en pillen òf en tou ook
n gapsel genoaten, dij e aibels geernt lust.
Snoarske Grait vroug lestdoags òf t Gezienus nait muitte kat zuks jouker spul te vreten
te geven. En wat docht ie dat Gezienus
zee?
“Wat kin mie t nou schelen òf kat genoaten
opvret òf ikzulf. k Heb ze ja toch al betoald!”

Eelk woord
n betaikenis
eelk woord
n gehaimenis
n woord
kin verswinnen
n woord
blift aiveg
mit woorden
gevuilens
deelzetten
op pampier
woorden
aal aan mor
speulen mit
woorden.
Anna Geertruida de Vries-Maarhuis

Stil stoan en weer wieder goan
Nane van der Molen
14-08-09

Haarstlöcht
t Haarstlöcht gript mie bie strödde
overkomt mie golden stilleghaid
In duukvlucht deur tied
over lege kaampen rogge hin
blief ik valen
totdat ik leste strohaalm griep
waiten dat ik vongen wor
Vannijs geef ik mie over
drief mit laange liene mit
Hou zel t zoad ooit verriezen
as bloaden nich dele komt
Hanne Wilzing
(6 september 2009)

Der binnen momenten in t leven, woar je
even bie stil stoan blieven. Of woar je aiglieks bie stil stoan zollen mouten. Mor zo as
zo voak, heb je t drok en veur je t in de goaten hemmen is tied wiedergoan. En t moment is al weer veurbie.
Der binnen van dij haile grode momenten en
din blief je zeker wel even stilstoan. Sums
ist zo'n moment dat je dìnken dat haile wereld ook stil staait en toch draait dij gewoon
wieder op zien laange, laange boan.
Messchain liekt t wel zo, mor as je wat oller
worden, kommen der aal voaker zukse momenten. Momenten van stilstoan en joe realiseren dat wat der is nait weerom komt.
Hou kom ik doar nou weer zo bie….
Nou, lutje jong was dizze zummer bie oons.
Lutje jong kin ik al laank nait meer zeggen.
Duurt nait laank meer din gruit e mie boven
kop. Lutje jong is grode kerel worden. Grode
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kerel mit zien aigen meziek, zien aigen ideeen en wis en zeker ook zien aigen kop.
Jong het zien acht joar grondschoul had en
oetslag van Cito-toets gaf VWO aan. Zien
kameroad kreeg zulfde oetslag. Dus mit n
baaide noar n aandere schoul.
En din gebeurt t: agenda, schriften, kaftpapier. Kaftpapier, joa gewis, bouken kommen
tegenswoordeg weer oet n boukenfonds en
din wordt der van kinner verwacht, dat ze
zuneg binnen op heur bouken. t Spul mout
kaft worden. Sms-je van dochter: 'Hest doe
wel ais bouken kaft?' Bouken kaften….
n Tas mos der kommen. Rugzak; zwaart,
mit n specioale tekst derop. Agenda; nee,
nait dij, mor dij. Schriften, multo's, pennen,
potloden. t Stekt zo naauw, joen haile ego
hangt der vanoaf. Fiets mos der ook kommen, mor kameroad en hai wollen n olle
opoefiets. Gain nij spul, dat paast nait. Din
binnen ze ja direct zichtboar as brugsmurf.
Aalgedureg haren we t wicht aan telefoon:
"Was ik ook zo? Nou most toch weer ais
heuren. Nog even en ik dou hom wat. Hai
zuikt t mor oet, hai en Jan mit heur baaident." Wie konnen der wel om lagen, mor
toch….
Toch bleef der bie oons baaide zo'n gevuil
van dit is weer zo'n moment, zo'n moment
woar je bie stilstoan, woar t leven zoast west
hèt, nait weer komt. t Leven woar je zo aan
wènd wazzen, veraandert zuk, wordt aans. t
Komt nait weerom.
Jong gait noar n aandere schoul. Messchain
ist wel leste keer, dat è in zummervekaanzie
bie oons is. Messchain is t aankomend joar
wel hail aans. Elk joar in zummervekaanzie
of in aandere vekaanzies was e der. Aalgedureg ook in weekends. Wie zagen hom opgruien. Wie konnen der van genieten. En
nou, nou komt der weer zo'n grode verandern op oons of. t Is veur hom t opgruien, t
spannende van groot worden. Doar heuren
ja gain opa's en oma's meer bie. Doar kommen kameroaden in beeld en wichter, verlaifd worden, leren en din studaaiern. Aander volk komt der in zien leven. Zien leven
krigt zien loop. En messchain wel n haile
aandere loop as wie verwachten. Heuren
wie doar nog bie? As ik dit zo schrief, bedìnk ik mie, dat t ja nait allìnneg doarom
gaait. t Gaait ook om oons zulf. Om hou wie
aan hom zain kinnen, dat we oller worden
binnen. Hou wie aal meer oller aan t worden

binnen. Om oons tou goan mìnsen dij we al
joaren kinnen mit pensioen of vut. As we op
n traauwerij binnen, ist nait van vrunden,
mor van kinder van vrunden. Cremoatsies
binnen aal voaker van mìnsen van oons
leeftied. Wie worden oller, worden strammer, willen nog zo veul, hemmen nog zoveul
plannen. En din inains bedìnk je joe, dat tied
veur weer n nije generoatie aanbroken is.
Op mien waark goan der verschaaident
woar ik mit waark mit de vut. Sums, ast wakker worden mie zwoar vaalt, wil ik dat ook.
Lutje jong was bie oons. Soamen keken we
noar aal dij prachtege klippers en aandere
schepen dij Eemshoaven en loater Delfziel
binnenvoaren deden. Hai glom der over. In
dij tied had e wel leven willen, kaptain op
zo'n schip. Hai genoot van t vuurwaark. En
was glad wat verdraiteg dat t al weer veurbie was. Loatste oavend ligt e op bed. Ik zit
nog even op raand bie hom. 'Dit was toch
echt wel de alderschierste vekaanzie.' Zegt
e. 'Sums wol ik wel dat tied stil stoan bleef,
gewoon nou,' en hai knipt even mit vingers,
'stil stoan bleef.' Ik striek hom deur zien krullen en kin ja nait aans zeggen as: 'ik ook
mien jong, ik ook.'
Wirdum september 2009
Hilda Schipper-Baptist

Wieder
Bloaden komt dele
gruin wisselt veur broen
t goldlöcht tilt ons op
tied um te verwaaiden
Hanne Wilzing
(haarst 2007)
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Narrege ol kirrel

Wat zain joe zusters…..wat zain joe
Wat denk je aiglieks …..as je noar mie kieken
Een narrege ol kirrel…….ook nait goud wies
Mit oafwezege ogen…..dai kieken in t niets
Dai graimt mit zien eten….en geft gain antwoord
As joe tegen hom bulken…wel even perbaaiern hor
Dai schienboar nait zugt….wat joe allemoal doun
Dai aaltied wat kwiet is…….n sok of n schoun
Dai ,of hai wil of nait…….. t dut as joe willen
Met in bad goan en eten…zien laange dag mout vullen
Is dat wat je denken?….is dat wat je zain?
Dou den joen ogen mor open….want je kieken nait noar mie
Ik zel joe vertellen wel ik bin…..zoas ik hier zit
As ik dou wat joe zeggen …..en eet wat je mie geven
Ik ben n jonkje van tien…….mit n pabbe en mamme
Mit bruiers en zusters…….dai hollen van mekander
Een jong van zestien…..loop haard van stoapel
En dreum dat ik gaauw…..n nuver wichtje tegen kom
Een vent van twinteg…..mit mien haart slim op hol
En denk aan belofte……dai ik heur gaf en ook holden zol
Viemtwinteg bin ik nou……ik heb zulf nou kinder
Ik bin genaine neudeg……en heb n gelökkig huushollen
Intied bin ik datteg …….de kinder gruien snel
Ze zitten aan elkander vast mit….. baanden dai nait breken
Viemvatteg, mien kinder binnen groot….ze binnen op zugzulf
Mor mien vraauw staait noast mie….. je heuren van mie gain klacht
Mit viefteg heb ik weer……babies op mien knij
Weer klaaine kinder ……t is veur ons ja nait nij
Een duustere tied komt veur mie aan……..mien vraauw overleden
Ik kiek in de toukomst…..en schud t van mie oaf
Mien kinder hebben alle aandacht…..veur kinder van heurzulf
Ik kiek terug op de joaren….en de laifde en t geluk wat ik haar
Ik bin nou n ol kirrel…..…..joa de natuur is wraid
Mor ast doe old bist…..wil nait zeggen ook gek
Een liggoam dat rimpelt……….en langzoam foalt
Der zit nou n stain….. in ploats van n haart
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Mor in dit olle liggoam…..zit n jonge kirrel van geest
En zo nou en dìn……as mien getaaisterd haart klopt
As ik denk aan t geluk……..en denk aan de pien
As ik zit in mien stoule…..en mien leven vannijs leef
As ik denk aan de joaren….dai veuls te haard vlaigen
En mie deel leg bie t fait……..dat alles verdwient
Dus open joen ogen minsen….dou ze open en kiek
Nee gain ol kirrel…kiek beter …want den ……zug je mie.
Cor Uildriks
(Gedicht is stuurd deur Cor zien zuster oet Austroalie, deur hom omtoald)

Moi lu!
Oet HetPAROOL

Over Eric

Amsterdamse Grunneger
plietsiepeerd Eric mit pensioun op Peerdekamp ien
Soest
Ientocht plietsiepeerd tiedens Open Dag
op zoaterdag 24 oktober

Eric is as plietsiepeerd n bekend gezicht ien
Amsterdam en wiede omstreken. Hai is mit
23 joar, t oldst waarkende dainstpeerd en
hai het din ook n fikse carrière achter zien
peerderug. Mit ienmiddels roem 19 dainstjoaren het e t neudege mitmoakt. Zo wer
Eric ienzet om orde te bewoaren tiedens
traauwerij van kroonprins Willem Alexander
en prinses Maxima ien 2002. Ien 2007 rouk
Eric gewond bie rellen tiedens voetbalwedstried tussen Ajax en NEC. Hai laip n grode
hoofdwond op deur stainensmietende vandoalen. Doch bleef e stoareg aan t waark.
Zo kennen ook veul plietsieruters Eric,
t dapperste peerd van staal!
Kollegoa’s van bereden plietsie Amsterdam
binnen din ook blied dat ‘heur Eric’ nou noar
De Peerdekaamp maag.
“Wie zellen hom aldernoarst missen” zegt
beriedster Heleen Schenk. “Mor wie kinnen
ja altied noar Soest kommen om hom op te
zuiken”.
Eric krigt n nij hoofdstel en n leste kommando: rust!

Vandoag, 24 oktober, is t zo wied. plietsiepeerd Eric oet Amsterdam gaait mit pensioun.
t Gloependgrode Grunneger peerd wer bie
zien aantreden vernuimd noar destiedse
hoofdkommessoares van plietsie Amsterdam, Eric Northolt.
Op Peerdekamp ien Soest, t nationoal rusthoes veur olle peerden en pony’s, maag
Eric, noa 19 joar traauwe plietsiedainst, van
zien olle dag genottern.
Begun dit joar blokkeerde Eric veur de veraandern zulf de stroat. Hai strukelde midden
ien Leidsestroat en wol nait meer ien t ind.
t Wer dudelk tied veur hom om t wat kaalmer aan te doun. Vandoag, tiedens Open
Dag van De Peerdekamp ien Soest, zel Eric
officieel aan t publiek veursteld worden.
Hai wordt oetgelaaide doan deur zien
twij opvolgers, de kommedantenpeerden
van bereden plietsie Amsterdam.
Om 13.45 vertrekt Eric vanof de Birkhoeve
mit n eskorte van twij plietsieruters ien vol
ornoat over Birkstroat noar t bezuikerscentrum van De Peerdekamp, woar e om 14.00
uur veursteld wordt aan t publiek.

G&G:
Jan Peerboon (=molleboon).
P.S. Ien volgorde van grootte: doeveboon,
peerboon, schoabeboon, wierboon, waalske
boon.
(Instuurd deur Jan Sleumer)

21

Op Areopagus*

En net as wie vandoage hier in kerke
en dommeet op maartplaain
in tram of thoes
of op welke Areopagus din ook.
Kom lu van de Weg
loat moudveren nich hangen
en loave proaten en nich swiegen
over wat ons drif.
d’Aivege kin ja alderdeegs de slimste
misbrudsels aibels goud bruken.
Oktober 2009
Hanne Wilzing

Wat hest heer zeten achter lu van Jezus
mit geweld, belken en bandiezen
tot dast -dij dut mout t waitenhoog op peerd
grepen deur hemels löcht
dele völst.
Blind wuist in Rechte Stroade
zulm man van de Weg.
t Löcht dreef die wereld in
en brochde die hail in Athene.
Haarst ogen nich in buutse
en hazzens nuver schraabt.
Bekeekst mit verstand aal heur goden
en mit Griekse dichters wöst goud road.
Vergreld over leegte
könst preken nich loaten.
Zo wuist nuigd op d Areopagus
en stonst midden maank hoge lu.
Dij wollen wol ais waiten
wat dizze Nijsblad van t Oosten
oetstokken kön:
aal proat is ja gain pankouk.
Mor huilst n beste preek:
‘In hom leef ve, beweeg ve en bin ve’.
Mooi ja.
Gain last van zenen had?
Niks in boksem doan
mit aal dij perfesters um die tou ?
Lutje tentenmoaker,
nuimsde die zulm in braif aan Korintiërs
nich n misbrudsel?
Woar huilst moud toch vot?
Bist rakt deur t Löcht
en dien vuur veur Christus
hef in haile wereld vlam vat.
Hest proat en nich swegen.
Net as Liudger in Ommelanden.
Net as Luther
-dij völ ook ja dele veur t löchtveur kaaizer en kerke in Wörms:
‘hier stoa k, ik kin nich anders’.

*Vanoet Stad mit traain noar Winschoten,
den wieder mit bus noar Troapel en den aal
mor –n lutje 3000 kilometer- liekoet deurlopen noar t Zuudwesten.

Opm. Oetsproken deur schriever in Grunneger dainst op 25 oktober 2009 in Olle
Lutherse Kerk Amsterdam

Foto van verjoardag
Dou ik mien nij speulgoudtrommeltje kreeg
deest doe mie veur
hou k d’r op hougen mös
Het was septembermoand
en rooie beuk ver boven ons
huil neutjes nog even vast
oam in
en keek nijsgiereg mit
Ploatje van lutje jonkje
op stoultje
boeten bie keuken
Grote zuster boomt
vrundelijk over hom hìn
en bruiers op stevels
kieken as bruiers tou.
Nooit waiten
man veur t roam
achter aanrecht
stön –ducht mie- moeke
Bekeek t net as beuk en
baident dochten
mit n stille laag:
lösloaten kin begunnen.
Wadden slim veul beukeneutjes dat joar.
Hanne Wilzing
(6 september 2009)
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n Aaibernust op t ol stee

Westerketier (komt nooit weer)
Achter struken verstopt,
op e muur nummer vier,
Stijt n olde boerderij ,
Ien het Westerketier.

Elk joar streken in t dorp, woar k t levenslocht zag, wel n poar ooievoars dele. Volgens zeggen elk joar wel drij poar. Tot roem
in twinnegste aive bleven ze doar nuzzeln.
Aan t kinderaantal bie t waarkmansvolk was
dat wel te maarken. Aan kinder mekaaierde
t doar nait. t Was liggend waark en veul
aander dieverdoatsie was der veur d’ olden
ja nait!
De eerste aaiber zedde zoch op ploatse van
Jan Hoving, op grens van Buunderveen en t
Exloërveen. Twijde op t olderlek stee van
Jan Timmer. t Daarde koppel hoesde op t
dak van Haarm Hebels. Ain van mien veurolders. n Old woagenrad op n ofkodde
boom was heur underkomen.
Heur gerak vonden ze in de Hunze. Roar
mor woar, elk joar mieterde ain sprikkebain
n aai oet t nust vertelde leste femilie. Wollen
op dizze menaaier schienboar heur dankboarhaid veur genoten verblief tonen.
Touvaal, of was t aai nait bevrucht west? In
aalsgeval, vertelt t verhoal wieder, rolde dat
aai over t raiten dak stokkend in t hoge gras.
Ainmoal was t nog hail en mog elk t evenpies in haanden holden. Wat n joekel!
t Kleppern van vleugels van dij grode vogels
zel vervast n mooier geluud west wezen, as
t geroezie van brutoale musken. In Biebel
mag din wel stoan, dat er zölfs gain muske
vaalt van t dak zunder toustemmen van Hemelse Voader. Meraskers haren zölf wizze
laiver n aandere, wat grotere vogel oetkozen, as ze t teminzen veur t zeggen haren.
As jongen groot wazzen, verzoamelden zie
heur veur grode raaize noar Ofrikoa. t Volk
zel doar ok wel verlet van kinder had hebben. Of is dat onwieze proat? Joar loater
kwamen ze bie levent en welzain steevast
weeromme.
1 september 2009
Roel van t Knoal

Graas dat gruuit ien e geut,
Muur bucht deur, schief en krom
En e mensen bennen vot
Nooit weerom, nooit weerom.
refrein
Aal t geluud dat ik heur,
Koeien bennen der nou niet meer,
Is t ruuzen van e wiend,
Komt nooit weer, komt nooit weer.
Olde stookhut wordt bruukt,
Veur wat pieken en n hoan.
Moar e riekdom van toen,
Is vergoan, is vergoan.
Hiel zien leeven, dizze ploats
t Zwaade peerd, d olde hond.
Winter, zummer, veurjoar, haarfst,
Zien haart heurt bij dizze grond.
refrein
Aal t geluud dat ik heur,
Koeien bennen der nou niet meer,
Is t ruuzen van e wiend,
Komt nooit weer, komt nooit weer.
Waarken op e boerderij
God, das aal wat ik ken.
Zeg me wat moek nou doen
Zeg me woar moet ik henne.
refrein
Aal t geluud dat ik heur,
Koeien bennen der nou niet meer,
Is t ruuzen van e wiend,
Komt nooit weer, komt nooit weer.
Geert Zijlstra
(Bedocht bij SWET-Kornhorn, toen k t verske Aragon Mill van Si Kahn heurde. t Orgineel gijt over t verval van een weverij. Dizze
versie heurt bij de boerderij Gorter ien Kornhorn.)
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poar
as twij aailaanden
ongeliek van vörm
van gruiend gruin
en widde zaand
mor onner woater
aaltied verbonnen
daiper en vaaster
as twij bomen
lös van mekoar
boegend in wind
vrumd allaineg
mor onner grond
strengeln worrels
n dicht stramien
as twij wolken
drievend noar mekoar
soamen smelten
swoarder worren
zuk ontloaden
as n wottervaal
eerde verzaachten
Giny Hartman

kwasten in fietstazze, dou k Willem zag. k
Har vrouger mit hum op kaddegezoatsie zeten. Hai zag mie ook. Wie muiken even n
proatje over hou of t was. k Dee mien zunneklepke mor weer òf. Oet fersoun. Lu woarof je mit proaten, mouten joe altied in
d’ogen kieken können. Dat hemmen ze mie
vrouger leerd. Dou k vief menuten loater
weer op fietse zat, har k mien klepke nog in
haand. En dou muik k n fout: Um nait of te
stappen, um t klepke weer op mien brille te
zetten. Nee, dat kon zo wel even, doch ik.
Under t rieden. Mit lözze haanden. t Wicht
dai mie op plof in de muide kwam, zörgde
derveur dat k achterum keek dou ze mie
veurbie was. k Ruip heur ook nog noa. Umreden dat k heur kìn en nait um hou of ze
der oet zag. Dat wol k der even bie zeggen.
Doar bin k hail eerliek in. Zai keek ook achterum en ruip nog wat noar mie. Kon t nait
verstoan. Mor dit alles was net even te
veul… Mit lözze haanden rieden en ook
nog ais roupen en achterum kieken. Fietse
gung inainen mit n schaarpe bochte noar
rechts. Of k wol of nait. Zuver tussen twij
parkeerde auto’s deur. t Veurrad stoiterde
tegen kaande van weg aan. k Vloog mit n
boge over t stuur hèn en kwam laankoet op
wale van t daip trègte. Nog gain meter van t
woater òf. k Bleef even beduusd liggen. k
Vuilde dat k alles nog bewegen kon. Gaauw
weer in de bainen en kieken of der ook gounent warren dai t zain harren. k Doch van
nait. k Was der goud òfkommen. Blaauwe
plekken zol k loater wel zain.
k Wait nait wizze of k vrouger veul lu bekeurd heb veur t rieden mit lözze haanden….
Jan Hoiting

Lözze haanden
Even op fietse noar t Hoornsedaip in Stad.
Noar dai goudkope winkel. Umreden k wol
mie n poar fiene vaarfkwasten kopen. k Har
al n moal zain dat ze dai doar harren. In de
winkel vuil pries mie zo mit dat k vot mor n
serie extroa mit nam. Dou k weer boeten
ston, dee k zunnegloazen weer op mien brille. Hail makkelk, dai kìn k der zo opklikken.
Lucht was slim schaarp. k Dee net mien nije

Frees niet…
‘Frees nait mien zeun……’
sprak timmerboas
tot zien jongste bedainde.
‘Wie waarken hier
sinds joar en dag al…
mit de freesmesien!’
Klaas van Zonneveld
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Blavven as de
Mexicoanse hond….

Geert is thuus bleven. Eiglieks haar e nog
even noar de nije Appie H. wild, ien Zuudhörn, ien schaar van d’ALDI. Mor hij moet ja
zo onnuur veul en haard kuggeln, hoesten,
blavven….. Zien vrouw het al watjes ien
heur oren propt, ze zei niks, keek hom allenneg mor aan met ien e ogen zo’n blik van
“Jim moakt t niet laank meer…” Joa, de noaberske is ok al aan e deur west, met e vroag
of zij n hond aanschaft haren. Ze heurde ja
wel zo’n allernoast vrumd geblaf… Geert
zien Harmke haar toen mor zeid dat Geert n
interne Mexicoanse hond haar, ien e keel,
gevoarlek, niet te stoefbij kommen…. Noaberske was loater aankommen met n pepier,
met tien tips veur de “Bestrijding van de….”
Wieder kon Geert t niet meer lezen. Hij haar
der votdoadelk n kop kovvie over hèn gooid,
ién brune ellèn… Zien vrouw haar hielemoal
gien commentaar leverd, dat was nog t slimste. Ze haar wat keukenpepier ofropt, de
schuddeldoek derbij pakt en toen heur jas
aantrokken. Met e kop recht was ze de deur
uutstieveld, ze ging zölf wel beschuten en
kees hoalen bij de grootgrutter, dan kreeg
Geert wat meer ruumte veur zien Mexicoanse hond….
Doar zit je dan, ien e keuken, de toavel vol
met kraanten, de hoestdraank op t theebredje, n stoapeltje schone buusdoeken op
e vensterbaank. Geert gloept noar t veurblad van e kraant. Is ok niet meer de dege,
degelkheid die t ooit was… Hebben ze doar
n groot pertret op t veurblad zet van die
Gooische vrouwen op leeftied, net of der
gien eerns nijs meer is tegenswoordeg.
Honderdviefteg dooien met twij bomauto’s
ien Irak? Dat bericht moet je sikkom met n
vergrootglas opzuken aargens binnenien e
kraant… Joa, as de FC n minne middag het
tegen die Tukkers ien Enschede, dat zetten
ze met koeieletters op t sportkatern. Gien
mooier vermoak as liedvermoak…. Ze geniéten dervan die pennelikkers… As t dan
zo slecht is, woarom kun je dat dan niet ofhandeln ien drij regeltjes? Kloar! En n Grunneger ploeg die t niet goed dut? Of n Vriese

club die sikkom onderaan stijt? En dat
Twente ook, as je de kraant onnersteboven
holden? Man, wat veur Grunnegers, en
Vries en Tukkers is doar dan nog wel aan…
Dat wol Geert wel ies wieten… As je die
noamen ziet, van die voetballers, je kunt ze
niet ies goed uutspreken. Lopt der ien Heerenveen n Tarik Elyounoussi rond, en n
‘Papadopoulos’, die zundag ien Tilburg bij
toeval met zien kop tegen e bal aanliep en n
goal ‘scoorde’ (gewoon doelpunten moáken
is der niet meer bij…). Nou, die Broabantse
omroeper haar die noam nog niet ies hielemoal uut zien keelgat verlöst, lag de bal al
weer aan d’anere kaant ien t doel. Nee, met
zo’n onmizze Griek kun je niet Europa ien,
loat Foppe de Haan mor weerom kommen,
en die ijscoboer, hoe hiet e al weer…. Geert
gooit der nog mor ies n beste blavverij tegenaan, wan kan n mens t doch benauwd
hebben… d Oardegheid is deraf, denkt e, de
voetballerij moakt der n rommelpot van. Kiek
mor noar RKC doar ien Waalwijk, nog even
en je vindt zo’n club allent mor meer ien t
vergeetboek. En zo’n Scheringa ien zien
hemd doar ien Wognum… Hij is dan wel ien
Griepskerk geboren, mor dat zegt ok niet
alles…. En FC Grunnen kan met dit elftal ok
allent mor kampioen worden van t rechter
riegje, meer zit der niet ien met aal die Zweden, Noren, Denen, Russen, Belgen. Oafrikoanen, Zuud-Amerikoanen, Broabanders…. Het Piet Fransen gien kiender op e
wereld zet? Der moet meer duvel ien (dan
mor niet meer op zundag speulen…) en potverd…. Geert krigt nou even gien oasem
meer, hij lopt hoast blauw aan. Harmke
komt net de keukendeur ien en geft m votdoadelk n poar beste sloagen op e rug. Ze
zet ok n deus en n blikje veur zien neus.
“Wat het jim nou metnomen?” brengt Geert
uut, as e weer proaten kan.
“Eterij”, zegt Harmke, “veur dien Mexicoanse hond…..” Ze kikt Geert aan en ienies ziet
e de pretlichtjes ien heur ogen. Ze het m
stroal veur t lapje.
“Of het jim hier meer zin aan?” Harmke hoalt
wat uut e tas, n poar zolde heerns, van e
viskroam. Geert zien uutkiek verbetert met
topsnelheid, hij glimt.
“Ston dat ok op t pepier van ons noaberske?” zegt e, veurdat e d’eerste hap nemt.
“Mmmm!”
Bé

