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Hondemand
Ik haar t al n zetje aankommen zain. Zai waren der in gedachten al kwait nait hou laank
mit aan de gang……
t Begon al veul eerder, toun mien dochter lid
wui van de daaierbeschaarmen. Nou was
zai aaltied al gek wèst mit daaier, dus verwonderliek was t nait dat zai noa heur traauwen doalek n katte in huus namen.
Mor toun ze lid worren was van dij daaierklub, begon ik mie toch wel wat zörgen te
moaken.
In de ploatse woar ze woont is noamelk ook
n groot daaierasiel, en doar hebben ze aaltied verlet om vrijwilligers..
Het duurde din ook nait laank, of dochter
wui benoaderd, of zai nait in t bestuur ploats
nemen wol. Mond op mond-rekloame dut
voak wondern.
Mìnsen hebben mainstied hail gaauw in de
goaten wèl zok inzetten wil en wèl nait om
waark verlegen zit.
Zai stapte derin en t duurde mor even of zie
haar zoveul waark, dat ze sikkom gain tied
meer haar om noar heur aigliekse waark te
goan. Zai is zangeres bie de opera en dat is
toch wel hail wat aans as daaier verzörgen.
Gelukkeg het ze in heur boane veul vrije
tied, dus het verwonderde mie nait dat ik al
hail gauw te heuren kreeg, dat ze op de
daaierambulance ridt en dat heur dat meroakels goud bevaalt.
En bie dat waark kin je nait zeggen, dat je
beschikboar binnen van 9 tot 5 uur. Daaier
holden doar noamelk gain reken mit as ze
jongen kriegen of onder n auto komen. Zodounde wordt ze ook wel es soavends of
snachts oproupen om bevöbbeld n aanreden hond of katte noar de veearts te brengen.

ter om ze even mit de ambulance op te hoalen…..
Dat betaikent in mainste gevallen ook, dat
de jonkies bie heur in huus in n “bench”zet
worden. Mor zie mouten vanzulf ook eten
hebben.
Ie begriepen t al. As ik op bezuik kom, tref ik
mien dochter aan mit zo’n klaain mormeltje
op schoot. Mit n klaain “pipetje” perbaaiert
ze dat din te vouern. En dat acht keer op n
dag.
Dat er zodounde wel es wat huusholdelk
waark liggen blift, is din ook gain wonder.
De katten goan veur !
Noa acht weken goan ze noar t asiel, woar
de dokter ze behandelt en kloar stoomt veur
de verkoop.
En ie kinnen t geleuven of nait, katjes goan
as broodjes over de teunbaanke. Kiek mor
ais op www.kittenpaleis.nl
Dochter vaalt noa dij weken in n gat….
Zai het din sikkom niks meer om handen
wat de daaier aanbelangt.
Doarom was ik nait verboasd toun ik òflopen
weke te heuren kreeg:
“Wie hebben n hond !!!!”.
Dat kon der ook nog wel bie..
Zai doalek noar de winkel om n hondemand
te kopen….mor dat vuil heur even zwoar
tegen. De priezen logen der nait om.
Nou is mien schoonzeun n eerliekse kompjoetergek, dus dij zit deurlopend op internet.
En wat wil t geval….der wui
n mooie aiken salontoavel aanboden.… Foto der bie…
de toavel bleek n gedailtelk dicht onderstel
te hebben….Nou, en… zol je zeggen… mor
zai haren votdoalek in de goaten, dat as je
dij toavel mit t toavelblad op grond leggen
zollen, der n schiere “hondemand” beschikboar was.

Ik heb der grote bewondern veur, hou ze t
volholdt, want zai het ook nog n man en twij
pubers van zeunen, dij nait van de makkelkste soort binnen.

Via n stroombraifke kwam de koop tot stand
en de familie ging op weg om toavel op te
hoalen.

Drokste tied is t veurjoar, as katten jonkies
kriegen. Om de hoaverklap wordt der din
beld deur jan en alleman, dat ze weer n nust
mit jonge katten vonden hebben, woarvan
moetje nait te vinden is.
Wat mot je in zo’n geval ? Nou ie bellen
even noar t asiel en dij vroagen mien doch-

Toun ze op t juuste adres aankwammen,
wuien ze al opwacht deur twij grote dobermans…..
Vraauw mos eerst dij jonges even achter
slöt en grundel doun, veur familie der in
kommen kon.
In de woonkoamer lag in n houk grote olle
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gestikte deken. Dat was de plek woar de
honden overdag lagen….
“Zo”, zee de vraauw, “Dus ie haren wel belang bie de toavel ?......Joa, hai mout vanzulf wel n beetje opknapt worren,….hai is
nait nij meer, moar de pries is der ook
noar…nait din ?
Wol je hom in de koamer zetten ?...beetje
schuren en lakken, din kin je der nog joaren
plezaaier van hebben….”
“Nou,… eh nee…” zee mien schoonzeun,
“Wie… eh…” en hai kiek uut ooghouk n oar
de gestikte deken, ”…wie hebben noamelk n
hond aanschaft…. eh …en wie wollen taovel
gebruken…. as hondemand….”
t Wör even hail stil….Vrouw docht even daip
noa….keek ongeleuveg om zok tou en
brocht toun amechteg oet: “Man, man, dat is
ja n meroakels idee…,dat ik doar nait op
kommen bin”.
Kinder begonnen eerst te grinniken en dou
barstte de haile meute in laggen oet.
“Wel allemachteg…. hebben wie hier dij
smirrege deken in houk liggen, onnerwiel
wie n mooie hondemand op zolder haren….
Mor òfsproak is òfsproak…. ie kinnen toavel
mitnemen…of heb je joe bedocht ?”
“Nee”, zee mien schoonzeun,”hier is joen
geld. As jë n nije mand kopen willen, heb je
alvast n begun”. En mit dizze woorden nammen ze òfschaid.
Onnerwegens noar huus lagen ze alle vare
slap van t laggen…
Toun ik òflopen week bie kinder op bezuik
kwam, ston d’ “hondemand” midden in de
koamer. n Pronkjewail mag ik wel zeggen.
En de hond docht der net zo over !

t Wad
Ik kiek oet over t wad
wat is dat n mooie ploat
veur de pier is t sliekerg glad
in de verte n boot vol genoat
Je roeken de zee zien zilte geur
en koapen roupen nander tou
de locht het n purperroze kleur
aanderkaant diek beult n kou
Och wat lekker aal dij geuren
gain minsen mit heur gereer
der lopt genain tegen joe te zeuren
t bevaalt mie best dit keer
Ik zit op n dikke swaarde stain
op t oeterste puntje van de pier
sums is t leven zo gemain
misschain blief ik wel hier
Langzoam goa ik toch mor stoan
en trek mie lös van t mooie zicht
ain oog laagt in aander n troan
ik loop weerom in t leste licht
Cor Uildriks
Wat der aal nait in joe gebeuren kin as
je in t haart van n vergeetmenietje kieken….

George Petzinger

Vergeetmenietje
As ik in t haart van bloumkes kiek
Din vuil ik mie zo riek
As ik in t haart van kinder kiek
Din vuil ik mie huil riek
As ik in t haart van die kiek
Din vuil ik mie zo riek
As ik in mien aigen haart kiek
Din vuil ik mie geliek
Jil Wildenga
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Male Tjebbe
Bie ons in stroade woonde doudestieds n
manskerel van krapan twinneg joar. Woonde bie zien pabbe en moeke in hoes. Kon
zoch allent ja ok nait recht redden. t Jong
was n bedie apaart. Nait bepoald ain van de
loosten. Har legere school deurlopen, mor
haren hom- vanwege zien leeftied - vanoet
daarde klazze ‘holdert geven’.
Tjebbe gruide op maank groden en leerde
doar nait aaltied wat gouds. Luit zoch geern
deur aandern opnaaien. Was n dikke deugnait, al mout k zeggen, dat lu hom ok geern
broekten as pispoaltje. Dij haalfmale perbaaierde oet, aal wat ons Laimeneer verboden har. Gruide op veur gaalg en rad tot
aargenis van elks dij mit hom te moaken
kreeg.
t Was aans wel slim makkelk hom joen aigen mizzers en poebels in schounen te
schoeven. Dij ‘haals’ har ja doch niks in
smiezen en zol doarover nooit n ‘maarken’
moaken. Lagde wat en keek doarbie of e t
‘locht’ oetvönden har. Was zo nog aargenswoar goud veur. Bruiers of zusters het Tjebbe nooit kregen. Ain mizzer was veur zien
volk schienboar meer as zat.
Tjebbe woonde noodzoakelkerwies in n
krakkemikkerg kröt, dij aiglieks al joaren
‘onverkloarboar bewoonboar’ was. Moeke
Tjikke was optrokken in Vraislaand en was
doar ledderlek tegen Jans Mulder oplopen,
dij doarzoot n blaauwe moandag aan oomke
Douwe Boonstra oetbesteed was. Dij har bie
t melken n peun van n kou had en was n
poar weke oet runnen.
Jans har t doar nuver in t sin en doarin
speulde Tjikke van noaber Kees n dudelke
hoofdrol. t Wicht was nait moekes mooiste.
Har veurwoar bie t
oetdailen nait veuraan stoan en ok t
verstaand was n
vare weerd. Mit heur
haanden kon ze
aans meroakel overweg. Mit recht n poterd.
Gain meroakel dat ze wel wat in onze Jans
zag en hom geern hölp wat heu oet t vak
omdeel te gooien. Bandeg waark, woarbie n
meens op tied evenpies oetrusten mout.
Doar blee t nait bie. Van t ain kwam t aander. In t heu har t span t slim noflek.

Jans was zunegaan n moand thoes, dou
zoch oetbleek, dat e noast n bult zwait ok
nog wat aans achterloaten har. t Kwam tot n
radde traauwerij en noa zeuven moanden
zag Tjebbe t levenslocht. Jans har van n
boer veur n poar stuver n old oftands hoeske huurd, woar e zoch mit zien femilie redden mos.
Jans was n kerdoate aarbaider dij wel wat
oet stro zetten kon. Op stee van Rieks Kelder wazzen ze ok slim wies mit hom. Ok
Tjikke kon op t Hoogelaand nuver oarden en
was veur boerin n goie handeveger. Allent
mit Tjebbe, nuimd noar zien ‘pake’ zoaleger
göng t nait zoas ze geern wollen. Hazzens
paasden bie hom nait altmoal recht in kop.
Hai was en bleef n simpele goarenklopper,
dij wereld op zien aigen menaaier in gloepde.
Tjebbe waarkte hier en doar n blaauwe
moandag, mor was op t waark rad oetkeken.
Hai was bar zuneg op zien liggoamsvocht
en deed t taimke “t waark is veur dommen”
gain eer aan. Zien olden wazzen der din ok
euvel mit aan. t Jong dee in en om t hoeske
niks woar e mui van worren kon. Swaalpde
godgaanse dag in’kontrainen rond.
Dou e in smiezen kreeg, dat er twij soorten
meensen wazzen: jongs en wichter en wel
ains meer zag, as goud veur hom was, luip t
hailemoal oet klaauwen. Zat aaldeur achter
vraauwvolk aan, beloorde en betastte heur
woar e mor kon. Dou bleek, dat vraauwlu en
jonge wichter nait meer traauwd wazzen
veur zien griepgroage peulings. Van dij gevolgen dat Dokter Wiendels Jans en Tjikke
Mulder noa n bult vieven en zessen en dagleggens aanreud, hom op te loaten nemen
in n inrichten. Onhandelboare Tjebbe was
hierzoot ja n gevoar veur elks dij n rok druig.
t Har nog hail wat vouten in eerde, aleer male Tjebbe oet hoes ploatst was en rust
weerommekeerde in t dörp. Noa n poar joar
binnen zien ollu verkast noar t ‘Heitelân’,
woar ze in t hoeske van overleden moeke
van Tjikke trokken binnen.
Wat er van femilie worren is? Gainaine, ok
boer Kelder nait, kin joe wiezer moaken. t
Volk hierzoot is aans nait bepoald raauweg
om heur ofraaizen. Mit Tjebbe in t biezunder, haren ze t hierzoot totoal had.
Roel Sanders van t Knoal
oktober 2010
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Mien Dörp
In loa von ik een ansichtkoart
Doarop t ol daip, waor as een proam deur voart
Aan waal een slachterij, Derk van der Loan.
Een kroeg, blond wichtje op de stoep der veur
Ie denken, wat is dat veur gezeur
Mor op dat stee doar het mien waige stoan.
Dat dorp, ik wait nog hou het vrouger was
De kinder bie juf in de klas
Een wupkar knistert over stroat.
Gemaintehoes, mit wit balkon
Een peerd dij zulf de weg wel von
Het vij, de troage boerenproat.

En langs het toenpad van mien voader
Zag ik de elzebomen stoan.
Ik was nog jong en heb nooit docht
Dat dat ook ais veurbie zol goan.
Nou doekt het jonkvolk bie mekoar
Bulkt in spiekerpak en hail laang hoar
Mit Beatles mit en voult zok boven Jan.
Ik wait wel, t heurt der bie
In dizze tied, moar nait veur mie
Ik wor der wat onwenneg van.

En langs het toenpad van mien voader
Zag ik de elzebomen stoan.
Ik was nog jong en heb nooit docht
Dat dat ook ais veurbie zol goan.

Ik heb heur olders nog goud kind
Heur droaken hangend in de wind
Zij, zoegend op wat veterdrop.
Bokje springen op t schoolplain
Nou allenneg nog te zain
Op een ansichtkoartje in mien kop.

De mìnsen hadden het nait braid
Nait elke zummer een nij klaid
En toch, om hoes hortensias.
Moar schienboar deden ze wat verkeerd
In körte tied is heur t wel leerd
Wel nait mitkon, dij kwam maal te pas.

En langs het toenpad van mien voader
Zag ik de elzebomen stoan.
Ik was nog jong en heb nooit docht
Dat dat ook ais veurbie zol goan.

Moderne tied het heur veul brocht
Het geluk, dat hebben ze kocht
En sleept noar hoezen van beton.
En op de bank, bie t vensterglas
Zai je hou de kunsthortensias
Bie buurvrouw kold te pronken stoan.

© Harry Vrieze /
Friso Wiegersma /
Jean Ferrat
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HAI EN IK
Kiek hom doar no zitten. As n pudding dij
ienenkanner sakt is. Zien kop is blaik en moager en hai kikt mie aan mit grode grèlogen.
k Wòr mizzelk as ik noar hom kiek, zo sloereg as hai der oetzigt. n Soepkerel is t. As k
hom zo zai, vroag k mie òf hou hai t zover
komen loaten het. k Begriep ter niks van.
Hai is deurhìn obsternoat en dut niks aans
as krimmenaaiern en jammern.
Ik bin hail aans. Ik stoa midden ien t leven, k
zai aal doag zun schienen en zit vol ideeën.
Van mie gain onmis woord.
Hai zegt dat hai ien daibe koel valen is en
dat hom nait belukt doar oet te klaauwstern.
k Begriep dat nait. Hai kin doch wel n begun
moaken, bevubbeld zien hoar wasken
goan? Of ais wat aans aantrekken as dat
groezelg maauwhemd dat hai sikkom aaltied
dragt… Hai mout ais n moal deurbieten.
Gewoon smörns wat vroger te bèr oet; k
bedoul, ook echt te bèr oet en nait vot noa t
pizzen der weer ien. Nee, loat hai mit t
hondje n ìn lopen goan. Mor dat duurt hai
nait. Hai is deurhìn schaauw en schurfteg.
Lèst zee k tegen hom:
“Dou der wat aan, klim op dien fitnessapperoat dij ien sloapkoamer staait, goa bewegen en goa n moal noar kabber!” Omdat
e hail daag, nou ja, van dat hai van bèr of
komt - om n uur of twaalven smirregs - tot
soavends loat, rokend as n schòsstain laankoet op baank ien koamer ligt te lapswaanzen, piept, houst en raggelt hai as n ol kerel.
Hai is as de dood dat hai longkanker krigt,
net as zien pa. Aiglieks denkt hai dat hai
zaikte al het.
“Doarom bin k ook zo muide,” zegt hai “en
vuil k mie zo lamlendeg as n mug”. En din
zien eterij. D’aine daag haildaal niks en
anerdoags vret hai as n slootgroaver. n Zetje leden heb k al tegen hom zegd dat hai
veur zien kwoal hulp zuiken mout; ain dij der
veur deurleerd het. Mor hai het n schurft aan
dokter. “Dij begript mie nait en wil nait lustern,” zegt hai. Joa, dat kin meschain best
weden, mor zo kin t nait deurgoan. Ik zeg t
oet gouderbest, mor k heb der aiglieks haildaal gain zin meer aan, mie om hom nog
drok te moaken. k Bin der strontzaik van
mor aal weer n oplözzen veur hom te zuiken. Hai zel t zulf doun mouten en dut dat
nait, das no wel dulek. Joa, as k wat zeg din

is hai t wel mit mie ains; aaltied is hai t mit
mie ains, mor ien tied veranert ter niks. t
Wordt mor aal slimmer en t male is dat gainain t deur het. As ie bie hom aan deur komen, is hai nait ien hoes, k bedoul, hai is ter
wel, mor dut gewoon nait open. Gainain dij
hom zain kin achter dichte gedienen. As hai
der echt nait onneroet kin om tou deur oet te
goan, zo as even op veziede bie zien moeke, din wil hai der nog wel schier oet zain,
din liekt hai op mie, mor zogaauw as hai
weer bie hoes is, gaait t weer mis. Nog daiber as doarveur kinnen ie hom vienen ien
zien daibe koel, dij hai volgens mie zulf
groaven het.
Ik kiek nog ais ien spaigel en zai hou hai
doar zit. Ien zien ogen grode roeghaid. k Zai
hou k ter stoaregaan ien verzoep. Tot ter
niks meer van mie over is.
Age van der Velde

Votgoan
Deur gaait dicht
verdrait mie
zugst doe t licht?
verdrait mie
votgoan , zunder moi
oet mien tied
zugst doe t licht
slietoage van denk
deur gaait dicht.
Anna de Vries-Maarhuis
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Integroatsie krikjes sloagd!
k Heb joe veureg moal verteld over mien drij
Welsumer krikjes Nansie, Koakel en Hinne,
doar k aibels wies mit bin. En hou t mie slim
verdroot dou Hinne in wintertied deur n hoaneschrobber (buizerd) opvreten wer. In t
veujoar hebben wie drij nije krikjes kocht,
omreden, twij krikjes in onze grode toene is
ja gain gezicht, en mit drij derbie haren wie
geliek n soort van veurroadje.
Dou de nije krikjes – dij wie “Rinkjes” deupt
hebben, wegens de rinkjes om heur poten in n kartonnen deuze bie ons aankwammen,
haar k brandende vroage: ‘Hou mout ik de
Rinkjes integreren mit Nansie en Koakel?’
Hounderencyclopedie wos t: Votdoadelk
haile boudel bie mekoar in t donker op rik
zetten en din bespruien mit woater mengd
mit edik of parfum. Aanderdoags zugt elkenain vrömde hounder, mor dij roeken net
zoas heurzulf, dus goud volk, zollen dij domme hounder din dinken. En zo zol integroatsie in ain moal doan wezen.
Mor doar leufde k niks van! k Heb t aans
doan: n meerdoags integroatsietraject! Van
n ol kenarriehok hebben wie – Tom vanzulfs
– n tiedelk opvangcentrum veur de nijkomers moakt, mit n wiendeuze as legnustke
en n dainbloadje as mizzebak.
Noa n poar doagen heb k eerste stap van
integroatsie zet: aal vief krikjes in t boetenhok. Man, man, dat was eerlieks n knuppel
in t hounderhok smieten: veren vlogen in t
ronde, der wer pikt en hakt en t geschraauw
was nait van de lucht. Dus Rinkjes bie nacht
weer apaart in aigen hokje en bie dag weer
in boetenhok mit Nansie en Koakel.
Dou t noa n zetje wat rustiger wer, bin k aan
loop goan veur finoale: aal vief krikjes op t
aine rik in t grode nachthok. In t donker heb
k eerst de drij Rinkjes op rik zet, mit verbindensloekje noar boetenhok dicht, en din
Nansie en Koakel, dij nog in toene aan t
scharreln wazzen, noar binnen loaten. Dij
wichtjes mozzen tot heur verdrait op n lutje
stokje beneden sloapen.
En noa twij doagen kwam t grode moment:
Rinkjes weer in t donker op rik, moar: t loekje open loaten! Begripst dat k dij nacht nait
sloapen kon, k haar mien sloapkoamerroam

wied open zet zodat k bie eerste geluden
van hounderhikhakkerij votdoadelk ingriepen kon. Mor tot mien verboazen was dat
nait neudeg. Aanderdoagsmörns luipen zai
aal vief beneden in t hok, de Rinkjes stief
bie n ander, Nansie en Koakel boazeg der
om tou.
Dij dag din ook mor votdoadelk leste stap:
aalmoal in boeten in grode toene. k Hoopte
dat Rinkjes vanzulfs heur grode zuskes volgen zollen, dus nait boeten ons toene vreten
zuiken goan, en soavends weer aaltmoal op
zulfde rik.
En zo is t goan.
Integroatsie krikjes sloagd!
Yvonne Quispel, Ziel, dezember 2009

Opmaarken Kreuze-redaksie:
Yvonne kwam vaaier joar leden oet Randstad noar t noorden, schrift Grunnegers asdat ze t mit paplepel ingoten kreeg…. Zoksent, doar mos we méér van hebben….

Haarfst
k Luip deur de wind
Haarfst in mien ogen
Miggelregen op mien gezicht
Kold en graauw
Overaal
Mor onder de golden boom
Scheen zunne
Tot op de grond
Zien golden licht
Haarfst
Jil Wildenga
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Kerstfeest
Grode vekaanzie was
nog mor net doan of
kiender begonnen
over t kerstspul op
zundagschoul. Ain
ding was dudelk, der
zol gain staal komen.
Domie haar votdoadelk roupen dat hai
gewoon op zien
preekstoul stoan wol.
Gain braand, gain baistenspul, gain roek
van n boerenploats, mor gewoon n kerstspul
van kiender. En haildaal gain rebulie van elk
dij der aan mit dee. Gewoon ‘vrede op
aarde’ haar hai zegd.
Ze begonnen din ook apmoal stoareg aan
mit veurberaaidens. Doch was t aans, zag
juf van zundagschoul. Oaltje was stiller en
der haildaal nait bie. En Peter Christiaan,
‘perfester’, leek heur de boas. Juf haar
gaauwachteg deur dat zai apaart oefen mos
mit aal plougjes. Omreden Joseph bemuide
hom overaal mit. Zangverainen haar t stoer.
Moeke van Joseph joug boudel op onstuur
mit stoere boetenlandse laidjes. Zai docht
datter mor ains wat aander kerstlaidjes zongen worren mozzen. En örgenist laip vot mit
n kwoaie kop dou mevraauw Willems zee
hou of hai speulen mos. Dit was hom nog
nooit overkomen. t Gevolg dat kerkkoor ook
mor thoes bleef. t Bestuur zunder mevraauw
Willems ging mit domie proaten. Noa stief
proaten kwam der n nije veurzitter en perfester zien moeke kreeg n aander boantje.
Meneer Willems haar ook nait stilzeten. Dij
zol dit joar zulf n mooie grode boom regeln.
Bloumist raip tegen hom dat e flink zien best
doun mos, en hai hom nait weer zain wol op
kwekerij.
En dat Willems gain groates kerststukjes
kreeg dit joar. Willems haar dou sproken mit
melkboer en direkteur van melkfebriek. Dij
zollen boom beköstegen. Dat leek domie
goud tou din bleef der ien aal geval genog
over veur zien traktement. Noatied was
melkboer komen dat domie wèl even zeggen mos dat hai boom mitbetoald haar. En
der mos aigliek n bord of douk komen woar
of dat op ston. Perfester zien pa zol t regeln.
Köster, boer Vriesemoa en plietsie Haarkemoa konnen kaalm aan doun. Niks gain

drokte.
En ook dit joar was t veur zai derop verdocht
wazzen kerstdoagen.
Aal kiender wazzen veur t omtrekken en leste aanwiezens mooi op tied. Josef haar zien
goud thoes al aan doan din kon hail buurt
nog even zain dat hai vernijs Josef was. Maria was stil en zag blaik om snoet en mouk
gain aanstalten heur om te trekken. Juf haar
heur mor ais vroagd of t apmoal wel goud
was. Oaltje zee dat zai nait meer wol en nait
meer duurde. Juf mos der stief tegen proaten. En dou was der wat konsternoatsie.
Mevraauw Willems was krekt aankomen mit
heur woagen en haar köster zien fiets nait
zain. Fiets dubbeld en zai was oetstapt om
te kieken hou of t mit woagen oflopen was.
Dou zai weer ienstappen wol kon dat nait.
Deur zat op slöt en sleudels ien t ketakt. Zai
zag dat melkbus schaif hong en der n dikke
gobbel sukkeloamelk op achterbaank lag.
Kovverbak wol ook nait lös en doar lagen
aal boukjes en n kistje abbelsienen veur
kiender ien. Vriesemoa, Haarkemoa en köster vot op n draf noar boeten. Köster raip
male woorden en zee dat dit geld kösten
ging. Mor hou kwamen zai no ien dij woagen…. Köster wol wel even n roam ienhaauwen zee hai, mor dat von Haarkemoa gain
goud plan. Hai docht dat t beder was dat hai
even mit mevraauw Willems noar gerageholder mos. Zai gingen mit n baaid vot op
pad. Bie gerageholder was t oetsturven.
Gain mins. Haarkemoa keek nog even achter bie schuur mor der was gainain. t Bred
hing der ook nog net zo, zag hai. Hai was
lest bie gerageholder roupen. Dij haar zien
beklag doan omreden der gonnent wazzen
dij op zien bred maggeld haren boven geragedeur. Doar ston op: ‘Met raad en daad
voor u paraat’, en dou haar ain doar n ‘r’ tussen maggeld en ston der draad. Din elk ien t
dörp wis datter wel ains pakjesdroad bruukt
wer bie reperoatsies deur ol monteur. Gerageholder zien personail was n slichte kwoajong dij mainsttied meer ien weeg laip en n
ol monteur dij aal doag tot aan elbogen onner t smeer zat. Mor no was der gain mins.
Dou kwam ien ainen buurvraauw. Haarkemoa haar heur aal zain achter t gerdien.
‘Hai is der nait dij ol draanksteern’, raip ze.
‘Goa mor noar t bejoardenhoes doar zel hai
wel bie zien moeke zitten. Doar zit e mainsttied net as aal zundoag. En noatied komt e
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dik ien eulie thoes’. Zai zollen der gaauw hin.
Inderdoad, dou Harkemoa deur lös dee van
koamertje ien bejoardenhoes zat gerageholder mit zien moeke aan toavel. Veur hom n
klókje en moeke n glaske brandewien. Mevraauw Willems zee wat ter gebeurd was.
‘Dòm, mooi dòm!’ zee gerageholder en nipte
aan zien klókje. Hai keek baaid ains aan en
zee:
‘Ie binnen t eerste aan beurt, komt aal goud.’
Mor Haarkemoa wol dat e votdoadelk mit
kwam. Garageholder kiepte zien klókje achterover en nikte tegen moeke dij hom der
geliek n nije ien dee.
‘Ie moaken der aannomen waark van begriep ik’, zee hai. Haarkemoa zee dat boukjes en abbelsienen veur kiender ien woagen
lagen en zunder boukje en n abbelsien konnen zai kiender nait noar hoes sturen. Dat
was doch wel n gevuileg stee bie gerageholder.
‘Ie goan mor gaauw weerom en ik kom der
votdoadelk aan’, en sloug zien klókje achterover. Dou zai der oet gingen, schonk moeke
baaid nog ains ien. ‘Op hoop van zegen’, zee
Haarkemoa.
Ien kerk haar juf t stoer mit Oaltje. Dij haar
heur nog nait omtrekken doan. Juf zee dat
zai dat wel even ien n aander koamer doun
mog. t Duurde laank en dou juf ains kieken
ging, zat Oaltje op stoul. t Goud paasde nait
meer en rits was oetscheurd. Juf weerom,
kieken of der n aander oplözzen was en
vroug Vriesemoa dij der net overtou kwam.
Dij haar n loaken zain ducht hom op toavel
ien consistoriekoamer en zol hom vot hoalen. As zai dij no ains om heur tou vòllen deden mit n endje taauw om t lief. t Loaken was
groot zat, mor aan ain kaant ston ‘Van de
melkboer’.
‘Gain gezoes’, zee Vriesemoa,’ gewoon binnenkaant boeten en din zigt gain mins der
wat van.’ Oaltje sputterde wat, mor t kon nait
aans. Boudel was eerst weer red. Willems
was ien tied overaal op zuik. Woar zien loaken bleven was dij hai veur preekstoul
laangs hangen wol. ‘Binnen ie wel wies’,
haar köster hom toubeten dou dij t heurde.
‘En domie zeker n laange witte jas aan mit
stevels en zo’n wit houdje op zoas zai ien
melkfebriek hemmen’. Haarkemoa docht dat
t spul mor ains begunnen mos. Zai konnen
nait laanger wachten.
Ien kerk ston n aibels schiere boom zag elk

op t ol stee. En n grode laange toavel mor
gain boukjes en abbelsienen. Der wer aal
ains fluusterd.
En dou kwam t kerstspul verzichteg mit brandende keersen binnen. Veurop Maria en Josef.
Zai haren nkander dit joar allinneg nait bie
haand. Gemainte zag deur schiensel op
Maria’s klaid datter wat schreven ston. t
Duurde mor even en dou fluusterde en laagde hail gemainte dou zai t wissen. ‘Van de
melkboer’. Gelukkeg begrepen kiender der
niks van. Köster begreep nait wat of der aan
de hand was en vroug Vriesemoa. Mor dij
wis t ook nait. Domie nikte weer bliedeg bie
binnenkomen en kon weer op preekstoul as
vanolds. Hai was ien goie doun heurde elk.
En aal minsen raipen vernijs van, oooooooh,
dou t vuur deur boom slingerde en aal keerskes branden deden. t Was noflek mit zo’n
boom.
Ienainen was der n stuk drokte en vil t verhoal stil. Zai heurden achter ien kerk ain deur
binnen boundern. ‘t Is kloar hur, ie kinnen bie
joen abbelsienen’, belkte der ain en mouk
dat e vot kwam. Der wer drok laagd en t wer
nait weer rusteg. Kiender haren t stoer. Benoam Oaltje, dij stötterde en was n dail kwiet
van heur prevelement. Mor engeln wazzen
ook dit joar weer goud op dreef. Zo aibels
mooi zingen as dij deden. Kiender mozzen
even zitten blieven din kerkeroad mos mit
mevraauw Willems boudel oet woagen hoalen. Allinneg was der gain sukkeloamelk noatied. Melkbus was op zied valen en binnenkaant auto dreef. Gerageholder haar hom ien
handen wreven dou hai woagen lös mouk.
‘Dij komen vandeweek wel laangs’ haar e
docht. Domie haar elknain bedankt veur aal t
waark en wol elk n vredege kerst tou. Oaltje
zee noatied tegen juf dat t leste moal west
was. Zai was aal dattien joar en wol nait
laanger.
En no mozzen zai aankomend joar mit nkander op zuik noar n nije Maria.
Dat was even hail wat aans as op zuik noar
n nije Josef.
Jan de Jong

11

Vaaier elfkes
Votgoan
noar maarkt
kerk en schoul
t mooiste aan t end
thoeskommen
Grunnings
wat n toal
vlak op hoed
in swiegen en proaten
levenslaank
Kruuswoord
stief noadenken
letters oet zied
t ken nait t ken aal
hazzengeschrip
Boukerij
in letters
swaart op wit
aiden op broak laand
kweekwaark

Jantiena Oosterhuis

Waarme Winters
Snijvlokken dwarreln omdeel. Toen is bedekt mit n blaank klaid. t Vrust. Vraauw is
drok mit kovvie zetten van wie kriegen kiender dommee op veziede. Zulf zit k wat joareg te wezen. Zesteg bin k worden vandoag.
Gedachten goan trug noar mien jonkhaid,
dou k nog mit bruiers en zuster thoes wonen

dee bie ollu. Wotterlaaiden was der nog nait
omreden doar wie woonden was t n onrendoabele streek mit mor n poar ploatsen en
wat aarbaidersspultjes, zo’n vief kilometer
boeten t dörp. Wotter mozzen wie oet regenput pompen. t Was nog zo’n kopern
pomp dij aal week poetst wer. Pomp het nog
joaren bie mien zuster ien hoeskoamer te
pronk stoan mit n bloumbak der om hìn.
Op zodderdagnoamirregs mozzen wie aal
week ien tob. Tob ston summers ien stookhut en as t winterde op kougaang. Op kaggel wer wasoaker mit wotter hait moakt en
dat wer ien wasketob kieperd. Òf en tou wat
kold of waarm wotter derbie en wat zaip en
bad was kloar. Op rieg òf oldste der t eerst
ien en jongste t lest. Doarnoa stoet eten mit
moeke heur zulfmoakte jam der op.
Moe moakte mainsttied pudding veur zundoags. Dat kreeg je deurdeweeks nait. Den
haar je zoepenbrij. Dou k hail luddek was,
slaipen wie nog ien bèrstee mor noa n verbaauwen kregen wie sloapkoamers. Dij waren dou nog nait verwaarmd en ook dou
ston t bovenlicht mainsttied open. Ien winter
stonden der dikke iesbloumen op t glaas en
doar kon je mit poesten deurkiekjes ien
bloazen. Smörgens as je der ofkwamen,
mos kaggel eerst aanmoakt worden mit holtjes en den kwamen der n poar briketten op
en aaierkolen. As kaggel hait was den kon
der melk aan kook brocht worden en kovvie
moakt. t Lekkerst smoakte kovvie summers
op t laand as wie dat noar manlu, dij op t
laand waarken deden, bringen mozzen ien n
swaart emailleerd kedeltje. Der kwam altied
n propke pepier ien toet van kovvie mos wel
aankommen vanzulf. Spoulkommen der bie
en din mit nkander op schoven of ien hokken zitten kovviedrinken en brood eten. k
Kin kovvie ien spoulkom nog roeken en t
smoakte aan lutje toontje tou. Moeke haar t
ook wel ais mit n thermovlès pebaaierd mor
dij laiten wie n moal valen en dou rabbelde
kovvie ien vlès. Dou we bie pa aankwamen,
zeden wie dat t ding valen was, mor dat alles der gelukkeg nog ien zat. Wie begrepen
dou nait woarom manlu zo bot laggen mozzen. t Swaart kedeltje het nog joaren dainst
doan en dou ollu van ploats òf waren, bruukde moeke dij nog aaid om koamerplanten
wotter te geven.
Joa, dik viefteg joar leden was t n hail aander tied. Kinnen kiender van nou zuk gain

12

veurstellen meer van moaken. Achternoa
bekeken, was t n zörgloze tied veur ons as
kiender. Haren der dou vanzulf gain vernul
van dat ollu best wel liefzeerte haren om aal
dingen doar wie ons loater ook zörgen over
moaken deden.
Dij tied van dou komt nooit weerom nait, mor
k bewoar der schiere herinnerns aan. Wie
haren t nait min trovven. Zulfs ien kolle winters was t waarm bie ons thoes.
Den schrik k op oet mien gemiemer. Zeun en
dochter mit aanhang doavern koamer ien;
vlaigen mie om haals en filesetaaiern mie.
Mien schierste verjoardagskedo kreeg k loater op dag dou k heur wat over mien jonkhaid, doar k smörns aan dochde, vertellen
dee en zai zeden dat zai dochden n nog
schierdere jonkhaid thoes had te hebben as
ikzulf.
Winters binnen ien loop van leste viefteg joar
schienboarliek waarmer worden.
Zol t den toch woar wezen dat eerd opwaarmen dut?
Nane van der Molen ( 27-04-09)

plan om ale 150 psaalms te beriemen. En zo
is t gebeurd.
Gezangen treft men grotendails ook aan ien t
Liedboek voor de Kerken. Mor der binnen
ook gezangen opnomen oet Hervormde bundel 1938 en oet loatere bundels as Gezangen voor Liturgie, Zingend Geloven en Tussentijds. Noast n keur aan bekende gezangen het kemizzie ook gezangen beriemd dij
messchain nait zo voak zongen worden. Zo
telt nije Grunneger bundel 356 gezangen oet
ongelieke aiwen, oet verschaaident landen,
van alderhande dichters en componisten en
oet ale tieden van t kerkelk joar.
Presentoatsie zel gebeuren op zotterdag 27
november 2010 om 14.30 uur ien Petrus en
Pauluskerk van Loppersum. Riepster Cantorij onder laaiden van Henk de Vries, örgelist Pieter Pilon en zangers Elisabeth Vink en
Jan Martens zellen aan presentoatsie mitdoun.
Boetendes zel bundel mit negen gedichten
bie n stukkewat psaalms dìn ook aanboden
worden. Vaaier dichters zellen elk heur aigen
gedicht veurdroagen.
As je derbie weden willen, bie de presentoatsie in Loppersum, dìn geern even aanmelden veur 20 november 2010 mit n stroombraifke noar e.visser41@hetnet.nl of even
bellen: 0594 503030.

PSAALMS & GEZANGEN
Psaalms en gezangen worden zongen ien
ale toalen tot ien t Grunnegers tou. Al wied
veur 1959 dou beriemenskemizzie aan aarbaid ging. Kemizzie Kerklaiden van Liudgerstichten het van dij tied of aan ononderbroken waarkt aan t beriemen van psaalms
en gezangen.
Van stond of aan binnen beriemens ook zongen. Der was verlet om, want sunt 1947 wort Grunneger Laidbouk is vanof 27 november te
den her en der ien pervinzie Grunneger dain- kriegen ien boukhandel, kösten €25,00 (ISBN
sten holden. Eerst werden bekende psaalms 978 90 6539 345 6)
en gezangen beriemd. Mor ien tied dat BieEddy Visser
bel vertoald wer ien t Grunnegers, ontston t
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HEST DOE VANDOAG……?
Hest doe vandoag
wel lacht?
hest doe vandoag
wel laifhad?
hest doe vandoag
dien zörgen oet zied zet?
hest doe vandoag
gain kwoads in kop had?
hest doe vandoag
mit minsken proat
dij aans binnen as doe?
hest doe vandoag
zegd, k hol van die?
hest doe vandoag
n scholderklopke rondgeven?
hest doar aal over
prakkezaaiern doan?
slim stoere vroagen
veur n daag as
vandoag.
Anna de Vries-Maarhuis.

Lösloaten
lösloaten
nait vandoag
mor overmörn
vrede
nait vandoag
mor meschains overmörn
kind weden
nait overmörn
mor vandoag
old worden
nait vandoag
mor overmörn
oet dizze tied
nait vandoag
mor over..overmörn
laifde
nait overnörn
mor vandoag.
Anna de Vries-Maarhuis

‘De dood van Vera Reker’ 4
Vervolgverhoal schreven deur
Jan Huttinga

Bedankt’, zee Dubbeldam en keek op zien
sedel.
‘Woar vind ik Bo Laangis?’
‘Die is waarschijnlijk op de bovenverdieping.
Meneer en mevrouw de Boer hadden even
hulp nodig. Mevrouw wou in bad weet u.’
Ze wuir aal weer wat eelsk. Dou ze weg luip
draaide ze mit heur gat. Mor dou was Dubbeldam al noar boven lopen.

Boven ging e op zien gemak in zo’n
grode Chesterfield baank hangen.
Recht tegenover hom was deur noar t appartement van meneer en mevrouw de
Boer. Hai mos eefkes prakkezeren. Nou
was e aal verschaaiden joaren bie de recherche en t was nait aaltied smui goan.
Mor dizze zoak was singelier. Hai kwam
gain streep wieder. Deur van t appartement
ging open en der stapte n man gaang op.
Hai was mit gemak twij meter. Hai laagde
zien golden tanden bloot. Zien hoar zat strak
in de eulie. Hai haar n poar hannen as kolenschoppen.
‘Bo Laangis?’
De man knikte en bleef staan.
‘Dubbeldam van de recherche. Ik wil groag
eefkes proaten over Vera Reker.’
De man bleef as n standbeeld stoan. Zien
gezicht verstrakte. Dou Dubbeldam beter
keek, zag e n dikke troan over wang van
man lopen. De man plofde noast hom deel
op baank. Deur zien gewicht wupte Dubbeldam weer n stukje omhoog.
‘Ach Vera, weet je. Ze was zo lief. Ze was
zo een fijne collega weet je. Ik zweer het je.
Ze was de fijnste van allemaal. Altijd was ze
zo aardig. Weet je, het was een dame. Ja
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man, ik zweer het je. Ze was een dame.’
De wotterval stoekte eefkes.
‘Wanneer hest heur veur t lest zain?’
‘Ik zweer je man. Ik zag haar op dinsdag
toen ik de dagdienst in ging.’
‘Was der wat bizunders mit heur?’
‘Nee man, deze dame was niet anders dan
de andere dagen. Ze was een fijn mens en
nu is ze dood…’
‘Hield ze van muziek?’
Woarom e dat nou vruig, wis a nait. Mor t
was wel n vroag dij e vergeten te vroagen
was aan de aandere taantes.
‘Ik weet het niet man. Vast wel. Ik zweer het
je. Ik ga haar missen man.’
De man schraiwde.
‘Bo Laangis. Wat veur n landsman zit doar
achter?’
De man kwam weer wat tot bedoaren.
‘Ik heet Boris man. Ik zweer het je. Mijn vader komt uit Tallin. Mijn moeder is van
Bonaire, weet je.’
Dubbeldam klopte man op scholder en ston
op.
‘Ik bin n keer op Aruba west’, zee e overbodeg.
Ester Edens zat achter heur buro en frummelde wat mit n apparoatje. t Was n minidisc en ze propte t schiefke in het machientje. Dou drukte ze op t dekseltje en dij sprong
net zo vrolijk weer omhoog. t Ding was n moal op grond valen en nou wol e nait meer
sloeten. Mor mit wat gemuggel kreeg ze t
ding dicht. Ze keek noar t apparoat en bedocht zuk, dat der nog n onderdail bie heurde.
Ze keek om zuk tou en luip dou noar n collegoa.
‘Hest ook n MP-3 speuler Flipje?’
Flipje keek op van zien waark en wuir
kwoad.
‘Ik hait gain Flipje, ik hait Philip en doar kin ik
ook niks aan doun.’
Hai stak n apparoatje omhoog. t Was n
blaauw deuske.
‘Ik vorder dien koptillefoon.’
Ester mos der bie laggen. Mit bult gepoest,
kwam t geval mit ieselk dunne droadjes op
de proppen. t Was ain toezeboudel.
‘Flip, most zuneger mit dien spullen omgoan.
Krigst hom votdoalek weer.’
Noa tien menuten haar ze koptillefoon veur
zuk liggen, zoas dat heurde. Twij klaaine

widde oordopkes en n ìnd droad mit n stekkertje.
Ze draaide de dopkes in heur oren en dee
stekker in aain van de goaten in t deuske.
Zo zat ze stief te luustern, dou Dubbeldam
binnenkwam. Dij hoalde nogmoals zien liest
oet buuts en sprak nog n moal mit de
collegoa’s van Vera Reker.
Baaide vraauwlu haren gain idee, ofdat ze
noar meziek luusterde.
Ester dee oordopjes oet en keek Dubbeldam
aan. Snel vertelde hai zien oaventuren en
keek noar t apparoatje op toavel.
‘Meziek?’
‘Nee, der staait volgens mie niks op. Hier en
doar heur ik n klok tikken of zuks wat. Heurst
t motortje draaien.’
‘Wel zien motortje?’, vruig e.
‘t Motortje van t apparoat vanzulfs. Mor ik
mout nog wieder luustern. Doar gaait n bult
tied in zitten.’
Ze schoof t haile spul op zied.
‘Wat hebben we?’, vruig ze aan Dubbeldam.
‘Dooie vraauw en wieder net niks. Vrundelk,
goud veur heur waark, goud veur de minsen
dij doar wonen, leuk veur de collegoa’s.
Beetje n ainspanjer. Nait te veul contacten.
Hold van literatuur en kunst. Is n freule of
jonkvrouwe.’
‘Hè, wat zegst nou? Hou komst doar nou
bie?’
‘Ain van heur collegoa’s zee dat. Ze het
blaauw bloud. Dat mouten we oetzuiken, hou
ofdat dat zit.’
Ester knikte en schoot achter t schaarm van
de computer.
‘Hebben we ook wat op pepier, n paspoort, n
socio-nummer of zukswat?’
Dubbeldam gaf heur n sedel. Ester tikte wat
gegevens in en keek op t schaarm.
‘Ik wait nait houst der bie komst, mor doar
ken ik niks van vinden. t Is n gewoon wichie.
Zunder prinsessenbloud of zuks.’
Dubbeldam kraabde zuk achter oren.
‘Woarom zeggen ze dat den? Ik bin der
flaauw van veur vandoag. Wat goan we
doun?’
Ester Edens keek hom aan en gnivvelde wat.
‘Ik wait nait wast van plan bist. Mor ik goa
noar hoes den en doar heb ik die nait bie
neudeg.’
Dubbeldam ston op en luip noar boeten.
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t Regende jonge katten en Dubbeldam bleef
in woagen zitten. Hai keek noar t poppenhoes van Vera Reker. Hai kon der gain biet
op kriegen. Dizze zoak huil hom snachts
wakker. Ester, dij ook nait ain van de minsten was, luip ale doagen deur mit n dikke
glief boven neus. Wat ze ook deden, t luip
aal op niks oet.
Vera Reker was n ainspanjer, goud in heur
waark, gain rebullie op t waark of toes. Joa,
was dat wel zo?
Hai wis niks van heur privéomstandegheden. Hai was bie heur binnen
west en haar zain dat der kunst aan de muur
hing en dat ze n beste smak bouken haar. n
Groot dail van de bouken zol n nuvere sint
opsmieten bie verkoop.
Mor wel zol der aigenlieks strieken goan mit
de sinten?
Dou bui over was en zun weer deurbrak,
stapte hai oet en luip bie heur achterom.
Buurvraauw haar nog n olderwetse waslien.
Ze hing grote loakens op en haar n waskepigge in mond.
Dubbeldam luit zien koart zain. Zai nikkopte,
dou e zee dat e dommit nog bie heur kwam.
Zaik nikkopte weer en luit van schrik tip van
loaken lös. Mor dou was Dubbeldam aal in
hoes. Hai streek neer op baank en zat wat te
koekeloeren. Zien ogen gleden bie muren
laangs. Zien ogen volgden ale riegen mit
bouken. Hai perbaaierde te tellen. t Duurde
mor n tel dou zat e aal op over de honderd.
Hai ston op en ging dichterbie boukenkaast
stoan. Mit kop wat schaif, zo glee zien vinger
over de ruggen van bouken. Hai schoot der
niks mit op. Ester Edens haar t aalmoal ook
bekeken en haar t zegd. Aalmoal literatuur.
Zulfs nog indaild op tiedpaarken. Hai keek
rechts onner, doar mos den t nijste van nijste
ston.
Hai pakte t leste bouk en ging weer zitten.
Meziek. Hou was dat hier steld mit meziek.
Naargens n tillevisie of radio. Woar was de
DVD-speulder of aander meziek raive?
Woar hai ook keek t was der nait. Hai klom
trap op en keek in heur sloapkoamer. Dee
kaastdeuren open. Dee loatjes open en
dicht. Woar hai ook keek. Dizze vraauw haar
niks in hoes. Gain lewaaideuzen. Ze haar
van alles niks. Beneden luit e zuk weer op
baank plovven en maarkte dat e nog aal mit t
bouk in haand luip.
Hai bekeek veurkaant. Schreven deur Barba-

ra Vink.”Laatste notities.” Ston der in dikke
letters opschreven. Den n ploatje van n ondergoande zun mit op de achtergrond baargen en op de veurgrond n silhouet van n
vraauw.
Barbara Vink. Nooit van heurd. Op de achterflap stond n stukje tekst, mor hai nam gain
muite om te lezen. Hai huil nait van lezen.
Zeker nait van romans en zukswat. t Was aal
slim genog dat e zok deur aibels laange
stukken van t waark vreten mos.
Hai legde t bouk op t toaveltje en docht aan
buurvraauw. Hai zol t òlde mins nog ais kel
moaken. Ze trilde as n rusk, dou hai heur
aansproken haar.
Dou e in keuken ston, draaide hai zuk weerom en luip noar t buro. Hier was wat, dat
hom nait aanston. Mor wat? Zien ogen gleden over t aaikenholten cilinderburo. Hai
kwam der nait op. Der was wat in dit hoes.
Hai wol weer weg lopen, dou zien oog vuil op
prullenbak noast t buro. n Deuske. Mit de
tippen van doem en wiesvinger, pakte hai t
op en vlijde t op salontoavel. Minidisc’s.
(wordt vervolgd)

OPTIMISME
De lente komt,
mor t duurt nog even
nou is t nog haarfst
t störmt deur de dreven
en opa bromt:
Kriegen eerst nog snij en ies!
wat pratst nou over lente?
Doe liekst ja wel nait wies!
Hai het geliek, de olle…
Veur ’t lente wordt,
geft t nog hail wat kolle,
mor optimistisch blief k:
As wind weer liggen gaait,
en natten en kolle binnen vot
den is t veur mie n wait:
wie kriegen
weer lente…….
en dat holdt mie
der t haile joar
boven op!
Klaas van Zonneveld

16

boekje in het Nederlands, want voor een
Groningstalige schijnt het gemakkelijker te
zijn om in het Nederlands over taal te lezen.
En als we met dit boekje over Groninger
taalonderwerpen met de Nederlandse taal
een bredere lezerskring kunnen bereiken,
dan zullen wij daar blij om zijn, want dan
heeft dit boekje meer prestige en krijgen wij
dat ook!’

Miemern
Ik zit veur
t koamerroam
de snij jagt
over t veld
t Is kold!
k Goa nait noar boeten..
k Zit laiver achter t roam..
k wor old!
Klaas van Zonneveld
Dou mor
gewoon, din dust
al gek genog !

Want woarom zol n spreker van t Grunnegers doar blied om wezen? t Zol mie ien
elks geval niks verschelen kinnen.
Net as ik zollen veul sprekers van t Grunnegers pas echt blied worden as n braidere
kring mit belangstellen veur Grunneger toal
en cultuur t boukje aanschavven zol: ‘Zeg t
mor. Gronings spreken/Grunnegers proaten,
Een methode om het Gronings te leren
spreken en verstaan met luister-cd’s’ (deur
Geesje Vos en Piet Reitsema).
Jan Sleumer

Taal en Teken
t Vaalt ons (mie) op dat ter aal meer ien t
Nederlands over t Grunnegers schreven
wordt, net nou t Grunnegers aal meer
schrieftoal aan t worden is, ien stee van
spreektoal. Zo is der net n vergees boukje
bie t tiedschrift ‘Toal & Taiken’ oetkommen,
onder de titel ‘Taal en Teken. Vijftig korte
bijdragen op het terrein van de Groninger
taal en cultuur’. Deur Siemon Reker en Martin Hillenga.
Ien t Veurwoord schrieven ze: ‘Derhalve:
Taal en Teken – uiteraard met een knipoog
naar het tijdschrift Toal en Taiken, waarmee
een groot deel van de oplage meegestuurd
wordt. Meteen is op deze wijze iets gezegd
over de lingua franca. Die is het Nederlands.
Lezen over taal is al lastig genoeg en als we
er een bredere lezerskring mee bereiken,
dan zal iedere spreker van het Gronings
daar blij om zijn.’
Ons ducht dit argument is kulloazie. Ien dizze zin is logica aan loop goan. t Vernien zit
ien t vougwoord ‘en’. Wat noa ‘en’ komt, het
niks te moaken mit wat ter veur staait. Der
haar stoan monnen: ‘Lezen over taal is al
lastig genoeg. Daarom publiceren we dit

STRUNERS
Struners trekken deur t dörp
doun mit aan Tocht om Noord
Kerkpad op en din deur kerk
doar gaait örgelborst hoog
Dörpshoes doar is Rondje Noord
Grunnegers en Hollands
holten hoeskes, jonkhaid, riem
n bard kwedelt balloaden
In boeten doar staait n kroam
mit steufde stainpeerkes
elkenain snaart ter pruivend
vertelt van vrouger thoes
Din sjaauwen struunders wieder
Bult omdeel noar Groot Draai
achterblievers pruiven nait
Leerms kin weer veuroet
Nane van der Molen, 25-09-10
struner = wandelaar
struunder = o.a. snoeper
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Lutje Deugenait

Midden op camping stoan wat poaltjes ien t
gras. Noast ain van poaltjes zit n gat ien
grond. t Is n schier rond goatje, zo’n 15 centimeter ien deursnee, en as ie der ien kieken
gaait t hoast recht omdeel. Bie t gat ligt wat
lös zaand en der liggen ook wat ronde keudeltjes. t Gat is veurdeur van n knienefemilie.
Mit heur zeuven binnen zai. Pa en moe
Knien vanzulf en vief klaaintjes.
Klaaintjes binnen n week of drij old en pa en
moe doun der alles tou om klaintjes zo goud
meugelk groot te kriegen. Smörgens, as t
gras nog sjompenat is, zain lu dij op camping stoan, klaaine wolbaaltjes ain veur ain
oet hool opdoeken. Eerst komt der n kopke
oet, dij kikt even ien t rond en hup doar is t
baistje boven grond. As aal jonkgoud boven
is, huppeln zai eerst wat veurzichteg ien de
rondte en zo gaauw zai t nait vertraauwen,
doeken zai t hool weer ien. Om der vief tellen loater vannijs oet te kommen. Den is t
speulketaaierke en hebben knientjes dik plezaaier. Kampeerlu hebben heur slinger der
ook aan. Loater zitten wolbaaltjes rusteg ien
waarme zun oet te rusten. Pa en moe zai je
doagsover nait.
Elke mörgen stoan der lu mit fototoustel
kloar om baistjes zo schier meugelk op n
ploatje te kriegen en dij kommem aal mörgens weer krek te dichtbie en den is t eerst
weer doan omreden knientjes doeken votdoadelk weg ien t hool as lu dichter den 20
meter bie t hool kommen.
Holtdoef binnen knientjes nait baang veur.
As dij bie poaltjes deel strikt en wat rondkuiert, blieven knientjes rusteg gras eten en
runnen zai om doef tou, dij der ook nait aans
van wordt.
Knientjes worden wel aal mor driester en
huppeln ieder moal wat wieder van t hool of.
Allain soavends, ien twijduustern, goan lutjekes mit pa en moe wat wieder van t hool of
noar raand van camping tou, doar t gras
vanzulf t lekkerst is.
Vanmörgen was der al n klaaintje allenneg
aan raand van camping, wel vatteg meter

van t hool òf. Doar huppelde hai wat ien t
hoge gras rond. Mor dou opains runde t klaine baistje mit n voart stroalrecht over t veld
noar t hool terug. As n speer ging e. Wat
kon dat baistje al allergodsbenauwdst runnen!
Reden van paniek wer al gaauw dudelk. t
Runnend wolbaaltje was nog nait ien volle
voart t hool iendoken of dikke roofvogel, dij
as n kenonskoegel oet lucht deel viel, was
der ook al. t Lutje baistje haar t nog naauw
red. Roofvogel ging der weer gaauw vandeur
Lu op camping hebben der nog haile dag
over noaproaten doan.
Vaaier knientjes huppelden al gaauw weer
rondom t hool. Viefde kwam pas veul loater
weer veur n dag. Dij haar zien leske leerd.
Eerst ien twijduustern zagen lu pa en moe
knien mit heur vief lutjekes vannijs noar
raand van camping huppeln en ging t knieneleven aaldoags wieder.
Dou wie n week loater vot gingen van camping waren der mor twij lutje knientjes meer.
Of lutje deugennait ain van dij twij was, doar
binnen wie nait oetkommen.
Nane van der Molen
19-10-10

Wel is dizze vraauw?
Op heur zeuventiende
begon ze mit t waark
veur ollegies
waarkte soamen mit
aandern, zörgzoam
aaltied blied
n proatje hier en doar
mit n open gezicht
biezundere gaang
in t lopen
vatteg joar ploeterd
veur n mens
dij lebait is
heur noam is en blift
Ledy Kant
Jantiena Oosterhuis
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Honnekare..

In 1944, d’oorlog nog in volle gaang,
wazzen wie op veside bie mien grootollen. Opa ‘Eppie’ haar wat koien en as dij
molken worden mozzen, ging hai mit
Wodan (n trekhond) veur de kare zo’n
drij kilometer richting t Laikstermeer noar
t gruinlaand, woaras koien laipen te groazen. Noatuur en kinder wazzen zien
alles.
Tegen vaar uur wuir Wodan veur kare
spand. ‘Tied om te melken’ was zien
vaste taimke, woarmit hai aangaf dat e
noar t laand ging en tegen mie: ,Gaist
mit mien jong?’
Wies as ik was as ik bie opa wezen kon,
kìn je joe begriepen dat mien antwoord
gain nee was…. Over t hobbelge padje
(zo n 80 cm braid) langs de Ronervoart
stoven wie noar t laand. In werkelkhaid
was t vast nait zo haard as ik dou
docht….., mor as kind heb je voak gain
notie van dat soort dingen. Wodan haar
aan t commando ‘Vot’ genogt om de
sokken derin te zetten.
Noa t melken gooide opa de volle buzzen op kare.en zee dat ik t spul wel noar
hoes mennen kon….
Mit n braide smail op t gezichte gaf e
mie de laidsel, sloug Wodan op kont en
zee: ‘Vooruit moar, op hoes aan!’
Dat was even teveul veur Wodan en hai
bleef dìn ook prompt stoan….
‘Vot’ was doarom t volgende commando
en doar stoof t spul hen. Mit n bloudgang over t smale hobbelge pad en
stoef langs t wotter. Melkbuzzen slinger-

den hinneweer, mor smakten der nait
oaf….
Dou Opoe t spul aankommen zag, sluig
ze de handen veur t kop en ruip:
‘Dij verrekte domme kerel. Hou krigt hai t
in kop om lutje jong allain mit kare noar
hoes te sturen. Hai haar ja wel verzoepen kend!’
Ik, zo trots as n paauw: ‘Moi opoe, ik
mog zulf mennen van opa…..!’
‘Joa, dat zai ik’ mompelde zai binnensmonds. Zai huil zok in om mie…..Moar
dou opa noa n drij ketaaier aanlopen
kwam, stoof ze noar dam en foeterde
hom de hoed vol!
‘,Ik wait dat der nait veul onder dien pedde zit, mor dit gaait ja alle paarken te
boeten! t Kind haar ja wel verzoepen
kend!’
Bloazend van niedeghaid stoof ze in
hoes. De deure wuir mit n smak dichtgooid asof ze wol, dat hai hom veur de
kop kreeg……. d’Ol wuir der nait hait of
kold van: ‘Dij trekt wel weer bie’ zee e
glimlaggend.
‘Doe kist al hail goud mennen, mien
jong. Ik krieg vast wel n goie knecht aan
die!’
De schrik dij ik opluip van opoe heur
kwoadeghaid was in ainmoal vot!
Aanderdoags op schoule heb k mien
schoulkameroaden verteld hou goud ik
al mennen kon mit hondekare! t Is nait
zeker, mor ik haar wel t gevuil, dat zai
gloepens jaloers op mie wazzen
Klaas van Zonneveld, Scheemde
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De twij baarkebomen

open heerdvuur, woar-veur n verlaifd stel
zat. Zai omhelsden mekoar bie de waarme
gloud van t heerdvuur. Intied de rook omhoog kringelde, keken ze mekoar laifdevol in
de ogen.
Gelaifden bie t heerdvuur noch de twij baarken hebben ooit waiten dat op stee woar de
bomen valen deden, vaar jonge baarken
gruid binnen.
Jil Wildenga

In n groot bos stonnen twij bomen. Heur takken roakten n kander. Zai wollen zo groag
dichter bie n kander kommen, mor dat was
nait meugelk.
De aine boom was n beetje groter as
d’aander. Hij huil zoveul van dij laange slanke takken dij hom roakten en was zo vol van
bewondern veur de smale zulverwidde
stam. Ze wollen mekoar groag hailendal omhelzen. Soms wazzen ze zo verdraiteg dat
ze de vogels, dij op heur takken zongen en
onder heur blaoderdak rustten, nait ains
heurden.
Op sommege doagen luip t wotter van heur
bloaren, woardeur t leek asdat ze schraaiden. Toch perbaaierden ze te gnottern van
de zun, t strelen van de wind, dij heur takken mit bloaren over mekoar vreef. Mor t
verlangst naar mekoar bleef, zölfs in dij vroleke doagen as kinder aan heur vouten
speulden.
Op n dag begon de wind haard te waaien.
Hai begreep wat ze zo geern wollen. De
wind waaide zo haard dat onze verlaifden
omwaai-den. Soamen vuilen ze dele. Dit
was wat ze aaltied al wollen, nou roakten
heur takken en stammen mekoar hailendal.
Zai daankten heur grode vrund de wind en
schraaiden van bliedschop. Heur troanen
koeskasden zok en vuilen op de grond.
Huil, huil laank bleven ze zo liggen.
Knienen speulden hoasje over, wandeloars
rustten uut, en kinder perbaaierden te balanceren op heur stammen. Elkenain verwonderde zok dat de twij baarkebomen zo mit n
kander verstren-geld wazzen.
Ook de boswachter zag op n dag wat ter
beurd was. Hij von t n prachteg gezicht.
Mor, hai was aansteld om t bos te onderholden en omvalen bomen mozzen vort. Hai
ontdee ze van heur takken en ze wuien in
stukken zoagd.
De gelaifden eindegden heur bestoan in n

Mien verhoal is omtoald vanuut mien bouk
“Golven der Levenszee”

Vlinder
Moi lutje vlinder
mit dien dunne
iele vleugeltjes
mooi wondertje
van de natuur
Vlaig mor in de locht
zunder laidsels
haildal zoas doe wilst
dien leventje
is mor kört
Doarom
kleureg vlindertje
worst doe droagen
deur de wind
aan mien oog
onttrokken

Cor Uildriks
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Merie

Dou k zes joar was, göng k veur eerste moal
noar legere school 75 in Buunderveen. Bewoarschool was in dat joar noa Twijde Wereldoorlog nait meuglek. t Schrieven mos
veureerst mit n griffel op n laai. Noadat
juvver Jansen t reseltoat van t waark in heur
schrifke schreven har, mos je laai in n emmer woater dompeln. Van dij gevolgen, je
weer mit n hemmelde laai begönnen konnen.
We zaten in vaarde klazze mit roem datteg
kinder under knoet van mester Diek, dij wind
der goud under har. Aine van zien
‘underdoanen’ stak der bie mainsten mit kop
en scholder bovenoet. Nait omreden ze boven ons oetstak wat lengte aangaait, mor
deurdat ze in ogen van jongkerels t nuverste
wichtje van haile klas was.
k Har mazzel dat Merie krek veur mie in
baanke zat. k Mog haile dag tegen heur
achterheufd aankieken. t Dee mie wel wat.
Sneu genogt zag Merie mie schienboar hailemoal nait zitten. k Was slim jeloers op elks
dij zoch in heur aandacht spinzen mog.
k Was nogal schieterg van oard. Gain hoar
op kop dij der aan dochde heur aan te spreken. k Zol t vervast in boksem doun van
bangeghaid. Ainmoal heb k Merie aanroakt.
Ze swaaide mit heur ‘peerdesteert’ boven
mien inkpot en dou heb k hail verzichteg
moanen wat underoet laaid, van dij gevolgen t oetende in pot teregte kwam.
Man man wat n boudel! Dou ze heur omgaf,
gaf ze heur klasgenote mit heur inksteert n
fleer om kop. Laaiden was in last. Mester
zedde mie bie kop en kont boeten deure. Mit
n braifke in haand mos k votdoadelk noar
hoes om mien zunden op te bichten. Mog
nait eder weeromme komen aleer mien voa-

der of moeke mie brochde.
Mien achterwaark dee al zeer, bie gedenk
aan kontjeloage dij k van mien moeke wizze
kriegen zol. Krek as t spul sprak. Dou k mie
op achterste ploatse bie mien olden vervougde. ( Wazzen baaident drok dounde op
t eerabbellaand ) , kreeg k noa mien referoat
van links- en rechtsom. Kont vluig mie sikkom in braand.
Lopend as n hoaze mos k veur t oldske op
fietse moaken dat k thoes kwam. Swait luip
mie nog van kop dou ze in heur oetlopersgoud mie weg noar school wees. Wat der in
t opkoamerke van bovenmester ofspeuld
het, wait k nait vanzölf, mor noa uren- zoas t
leek -mog k binnenkomen en noa veul vieven en zessen en ach en wee’s en nog
meer spietbetugens mog k mie weer in klazze melden.
t Mooiste wichtje van klazze, nee van schole
of nog beder van hail Bunderveen en omstreken het mie nooit meer ok mor mit ain
oge aankeken. In klas zezze is Merie van
schole goan en mit heur femilie verhoesd
noar Austroalië. Bie heur ofschaaid het ze
school soamen mit heur bruier Rieks traktaaierd. Pude slik vleug op plaain dur lucht
en elks kreeg n kaans wat van grond te kriegen. t Span mos thoes n nije pude hoalen.
Kin mie der aans nait veul meer van veur
gaist hoalen.
In t laand van onze tegenvouters schient ze
nuver boerd te hebben. Is mit heur stoefan
doezend weke bie tillevisie as omroupster te
laande komen. Is traauwd en schient n poar
kinder op wereld zet te hebben. Rieks is as
evangelist noar Nij Guinea vertrokken
15 oktober 2010
Roel Sanders van t Knoal
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Mit boksem op hakken

‘Ik heb t veur nander!’ bulkte de vraauw, ik
schrok der glad van. Ze zat geliek noast mie
achter de kompjoeter en ik lag op knijen
veur de holtkaggel om de aaske deroet te
hoalen. Grootsk keek ze mie aan en begon
te lagen: ‘Bist net een schösstainveger dij
net van t dak oafvalen is…’
‘Joa’, gaf ik heur weerom, ‘as doe begunst
te bulken as n schelviswief terwiel stoe
moar n meter van mie oaf bist, den is dat
ook nait vrumd, dunkt mie...’
‘Over drij weken den is t veujoarsvekaansie,en den binnen kinder twij weken vrij van
schoule. Omdat wie zulf den ook vrij binnen,
heb ik via internet n midweek boukt bie Centerparks!’
‘Das ja meroakel wicht!’ zeg ik, ‘en dat hest
haildal allìnneg veurnander kregen? Mor
zunder gekhaid ,dat liekt mie wel schier tou!’
Dou wie de kinder verteld haren dat wie dat
van plan wazzen, konden ze mor zuneg oafwachten dat t zo wied was.
Drij weke loater wast den zo wied ,wie wazzen al om tien uur vertrokken noar Centerparks zodat wie alvast eefkes wat rondkieken konden. t Was n meroakel mooi paark! t
Was der schoon en netjes en je konden mit
zo’n traaintje t haile paark over.
Om drij uur kregen wie de sleudel van ons
hoeske en konden wie de kovvers oetpakken en ons nust opmoaken.
‘Goan wie nog even swemmen, pa?’ ruipen
de jongens.
‘Doar heb ik eefkes gain zin in’, zeg ik, ‘mor
goan joe mor mit joen baaident en mörgen
goan mamme en ik ook mit.’
‘Kiek’, zegt de vraauw, ‘ik heb veur die nog
n nije zwemboksem kocht!’ en ze huil zo’n
drijkwart boksem omhoog mit van die Hawaii-taikeningen derop.
‘Oh’, zee ik, nait al te entousjast, ‘haren ze
in dij winkel gain gewone zwemboksem
meer?’

‘t Is bie die ook noeit goud hè…`, zegt ze,
‘bist toch gain ol kirrel dij zo’n olderwetse
boksem aan hebben mout woar je t haile
zwikje zitten zain kinnen….`
Ik zee der mor niks meer van, ik trek toch
aan t körtste end.
Aanderdoags gingen wie mit ons baaide jonges mit dat traaintje noar t zwembad tou. Ik
haar in t hoeske alvast dij zwemboksem aan
doan en ik von t moar niks. As je der bie
zitten gingen, mos je as n vraauw de knijen
bienander doun, aans keken ze mie aan Jeruzalem tou…. Ik haar de haile tied t idee
dat t haile klokkenspul boetendeure hing. In
t zwembad keek ik mien ogen oet. Wat n
grode boudel lu! Der wazzen grode en klaaine poulen en volgens ons Geert was der
ook n wildwoaterboane. Dat haar hai guster
al even bekeken.
‘Kom pa’, raip Kloas Jan, ‘goa mor ais mit!’
Via allerhande gaankjes en trapkes loop ik
achter mien jongens aan noar boven. Doar
was n poultje woater en aan ain kaant kon
je der langs n laange glieboane mit woater
oaf. De jonges sprongen der al in en ruipen:
‘Zel we doun wel t eerst beneden is?’
‘Nog even wachten’, raip ik. Boven in mien
nije zwemboksem zat zo’n koordje dat ik ais
even steveg aantrok en dichtknupte. Dou
was ik der kloar veur. Ik sprong in dat poultje woater en dook mit dezulfde gaang de
glieboane oaf. Man, wat ging dat ja gloepste haard! Dat haar ik nait docht en ik zag
ook nog gain donder, want ik haar de ogen
vol chloorwoater zitten. Mit ain haand perbaaierde ik in mien ogen te vrieven en de
aandere haand haar ik veuroet stoken. Je
waiten noeit wat der op joen pad komt. Net
dou ik weer wat zain kon, huil de boane op
en zweefde ik eefkes in de locht om den mit
n dikke plons in n aander poultje woater te
valen. Dou ik t woater ruik, glee mien nije
zwemboksem van mien kont oaf, bleef nog
even om mien enkels hangen en was dou
vot. Mit de schrik om mien haart wer ik deur
de stroming noar de volgende glieboane
voerd en glee in de blode kont noar t volgende poultje woar ik mit n dikke plons in
terecht kwam . Dit poultje haar bankjes onder woater aan de kaande, woar ik op zitten
ging om mien situoatsie te overdenken.
Ik kon toch zo ook nait wieder, wat zollen de
minsen wel nait zeggen… Der was nog ain
zon glieboantje en den kwammen je terecht
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in t grode zwembad en dat zat ja vol mit kinder en grode minsen.
Ik zat der ja mooi mit, haar ik dij boksem
mor noeit aandoan. Nait waitend wat te
doun, bleef ik mor op dat bankje in dat poultje woater zitten.
Eefkes loater kwam mit n grode plons Geert
in t badje valen. Dou hai mie zag, kwam hainoar mie tou en zee: ‘Wie wazzen joe al
kwiet, woar blief je wel nait?’
Snel legde ik aan hom oet dat mie dij nijemoodse swimboksem van de kont oaf gleden was in dat veurege poultje en dat ik der
nou bie zat zoals ik op de wereld kommen
was.
‘Moak joe mor nait drok heur pa!’ zee hai,
‘wie zuiken hom wel op.’ Hai ging stoan en
bulkte haard noar zien bruier dij wiederop is:
‘Kloas Jan, pa is zien swimboksem kwiet en
hai zit hier nou in de blode kont te wachten!’
Ik pakde Geert bie de aarm en trok hom
noar mie tou. ‘Stil toch jong!’ zee ik, ‘kist ja
net zo goud in de kraande zetten mit dien
gebölk! Elkenaine huift dat nait te waiten!’
‘Ik gai zuiken’, zee hai, ‘hier zitten blieven e!’
en vot was e.
Wachten duurt laank en ieder bod as der
weer aine inplompde, haar ik t idee dat ze
mie aan zaten te kieken. Zol elkenaine dat
gebulk van dai rötjong heurd hebben den?
Oeteindelk kwam Kloas Jan deraan mit
mien swimboksem.
‘Kiek pa, hier is joen tìnde, mor de tentstokken binnen vot…’ mit n grìns op zien smoel
ston hai doar.
‘Geef hier dat ding en hoal die grìns van
dien smoel!’ zee ik. Hai gaf mie de boksem
en zee: ‘Boksem kinnen je wel kriegen, mor
die grìns krieg ik nait vot.’
Vlot trok ik mien swimboksem weer aan en
terwiel ik hom mit baaide handen vast huil,
glee ik omstandig van de leste glieboane
oaf. Ik heb dou wie weerom in dat hoeske
wazzen, de swimboksem ritueel verbraand
in de open heerd en heb mie bie n winkeltje
op t paark n degelke swimboksem kocht.
Vekaansie is verder hartstikke goud verlopen.
Dou wie thoes waren en de vekaansiefoto’s
aan t bekieken wazzen, zat Kloas Jan mit n
grode grìns op zien gezicht.
‘En’, zee ik, ‘is dij grìns op dien smoel nog
aal dezulfde of intied n nije...?’
Cor Uildriks

Zoltkamp
drij grieze schippers
op t leugenbankje
achter diek
kieken over t wotter,
vertèllen
zunder woorden
woare verhoalen
van veurheer.
“Van Lauwerszee
tot Dollard tou”
zingen ze
nait meer,
dat waarkt heur
op t gemoud,
want Zoltkamp
is gain
Zòltkamp meer
en t wotter
is nou zuit.
zie kinnen der
nait aan wìnnen,
t zolt zit nog
in t bloud.
Henk de Weerd
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Suntermeerten

Ik verhoesde oet de grode stad, noa vief
vrezelke joaren. Hier in t klaaine hoavenstadje leek t moanden laank vekaanzie. t
Haile gezin kwam tot rust. Moeke keek weer
vrolek, mien pa ging weer oet visken, Der
wuir weer zongen bie t ofwazzen en dat was
hail laank nait zo west.
Op 11 november kwamen der kinder groot
en klaain bie deur. Ze zongen laidjes en haren lampions bie heur. Mien moe was in de
wolken. Ze dreutelde aal in de weer van de
kookpotten noar veurdeur. Ze zong mit kinder mit en ik, ik bekeek dat aalmoal in stilte.
Ik haar der wel van heurd van Suntermeerten. Doutieds in Zeeland deden ze doar nait
aan en in de grode stad haren ze doar gain
tied veur. En nou, aal dij zingende kinder mit
snotpieken en rode gezichten en glinsternde
ogen. Ik sloot doar dat eerste joar, bie veurdeur, Suntermeerten in mien haart. t Joar
derop luip ik mit mien bruirtje mit. Ik was te
groot veur n lampion en n puut slik, mor ik
kon mit hom goan, om hom te bewoaken.
Hai zol ja ais verdwoalen. Zien lampion zol
ais oetwaaien. Zien puut zol scheuren. Ale
slik zol over stroat slistern. Nee, ik mos der
bie wezen. Overaal in stroaten wuir aanbeld
en overaal gingen deuren open. Glunderde
gezichten, moekes bie veurdeur, dij vertederd noar aal dat grut keken en ze den noa
de zang gaauw wat toustopten. Zulfs as der
van dij grode knuppels kwamen, dij n onneuzel taimke zongen, den zulfs wuir doar in
twijduustern toch nog wat slik in puut stoken.
Ik wist veurvast. t Was mien feest. Suntermeerten was mien feest.
Ik haar mit bruirtje, dij ik aaigenlieks nait

stoan kon zo dag en deur, veur ain oavend
vree sloten.
Mien moeke mos der van zuchten, dou ze
ons baaident zo schier achter bie toavel in
de weer zag mit pepier en liem en scheer.
Noa n bult geroup en gereer, stond der den
n lampion. Hai was schaif, dat dee niks.
Dou begon mien echte eerste Suntermeerten. Ik ging mit mien beudelbruiertje aan
loop. Nou was bruiertje in zien gedachten
ook aal wat kerelachteg. Hai vond mor niks
dat ik as n grode hond achter hom aanluip. t
Was gewoapende vrede. Zo gingen we op
pad. Hai verdainde zien slik en ik ging kopje
onder in kinderlaidjes, de sfeer van twijduustern en van lanteerntjes en lampions. t Was
aldernoast. Ooms en taantes en mien eelske nichtje haren voak verteld. Mor nou ston
ik der middenmaank. Suntermeerten was
mien feestdag. n Zetje loater ston ik op kop
in bibliotheek en las alles over t feest van t
licht, alles wat er mor te vinden was.
Dou ik mien eerste klasje kreeg, kon ik mie
mit Suntermeerten oetleven. Haile brud van
leren ging sikkom veur n week aan kaant.
Weg mit lees-en toalboudel. Vot mit Rekenwaark. Suntermeerten kwam der aan. Den
haar je naargens meer tied veur. De lutje
grommen gingen aan t knutern mit pepier en
karton en gekleurd deurzichteg pepier. Der
wuir hier gain lampionnetje moakt. Dit waren
aalmoal kunstwaarken mit licht. Aalmoal,
zulfs de hulpmoekes haren de swaaitbrobbels veur de kop stoan.
Gitaar kwam op batterij en elke dag weer
vannijs, eefkes de laidjes deurzingen. Niks
gain kipkapkogel.
Meester haar schiere laidjes vonden van wel
drij coupletten. Dat scheelde vanzulfs in de
omzet en in de snelhaaid bie deuren, mor t
waren meroakels schiere laidjes. En noa
aal dat waarken kwam de dag der doagen.
Op 11 november, kwamen op t lest van de
schouldag de lichtjes op toavel, schaarms
ging omdeel en t licht kwam oet. Ale lichtjes
aan op toavel. De maiste van kinder waren
den aal zo kel, dat der wel ais aine in troanen oetborst.
Meester ging veur in gezang mit gitaar en
den konst der hoast aalmoal wel van janken. Zo schier as dat was.
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En den gingen ze der vandeur, dikke proat
over de stroaten en winkels woardat ze veul
kriegen zollen.
Anderdoags zol ik t aalmoal wel heuren.
Soavends ston ik toes bie deure en dailde
oet noa n prachteg laid.
Snelle ‘kipkapkogels’ luit ik twij keer zingen,
dat was heur straf. Grode lummels dij mit
ondeugende ogen nog gaauw eefkes wat
slik biemekoar brulden. Ik zol ze kriegen,
zeker as ze bie mie op t schoultje zaten.

Haarfst

Ach……Nou woon ik in n stil stroatje. Der
binnen hier gain klaaine kinder meer. Sums
wordt der deur n verdwoald schoap nog wel
ais aanbeld. Elk joar blieven we mit n grode
bak slik zitten.Wie kopen veuls te veul van
dat goud. Het zel joe mor gebeuren, dat der
zoveul aanbellen, dast oetverkocht verkopen most bie veurdeur. Dat is tegen beter
waiten in, altied weer t zulfde taimke. Ze lopen ons deur veurbie. Ze lopen ale winkels
in de haile buurt of. Doar is wat te hoalen.
Der worden autopools holden om kinder
noar aander ploatsen, mit nog veul meer
winkels te transporteren. Ze kriegen kroketten en fricandellen, der worden klaaine kadootjes in de puten stoken. Doar kin ik as
ainzoame particulier in zoon schietstroatje
nait tegenaan.
Dut niks. As ze mor zingen blieven,ook aal
is t mor van’ kipkapkogel’ of van ‘Micky
Mouse ging lichtje lopen’. As ze mor mit
lichtjes lopen blieven. Loat ze zuk mor zaik
eten in vedde rommel. As der mor meesters
en juvven blieven en aander groten, dij der
in leuven. Dij t leuven van Suntermeerten. Ik
wel in elk geval.

zien oadem in. Even dut hier de pries
van koavels en kasten van hoezen
der nait tou. Gain bladbloazers broezen
de rust kepot. Ain man mor, op fietse,

Dat licht, dij kleuren, is dit t parredies,
t mout hoast wel, n feest van bloaren!
Mien zenen kommen tot bedoaren,
t gemoud schut vol, De Gast holdt wies

ridt veurbie, aarm omhoog: ‘Schier weer!’
Stilte groalt, t gold pakt mie rondom in.
t Lief blift stokstief stoan, wat heb ik n zin
om laankoet ….. t Vannijs roazende verkeer
dut mie verbilderd oet zied goan. n Tel bin
k riddersloagen: ‘Wat mos k ook al weer?’
Jan Blaauw

Moatjes ien e voetbalploatjes

Jan Huttinga
n Daam oktober 2010
Geert Moatjes zit ien e bisnis van de voetbalploatjes… t Is zien daarde joar en hij begunt t al oardeg te leren. Nee, hij gijt niet
maank aal die jonken stoan, veur t hek bij
de grootgrutter. En dan mor bulken:
“Meneer! Mevrouw! Heb u ook voetbalplaatjes???!!!” Dat doet e dus niet, doar is e
as 65-plusser niet flexibel genoeg meer
veur. Die jonken bennen ok ja zo vlug as
wotter. As Geert dan zien mond open dut,
hebben zij die zilvern pakjes al laank te pakken! (En dan moet Geert der ok nog aan
denken om zien mond weer dicht te doen…)
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Nee, Geert gijt zulf noar de Appie H. over de
brug om e fietstazzen vol te proppen met
bosschoppen. Niet allenneg mor beschuut,
WC-pepier en kees, n poar dingen meer.
Drié stukken kees as t moet, en vitaminepillen en of en toe aanbiedingen! (Al moet e
doar met uutkieken, veur dat e t wiet, stuurt
zien Harmke hum weerom, “heb k niet besteld!”). Bij elke tien euro op e kassabon
kriegt e n zakje met vier ploatjes, as t goed
is. t Allereerste zakje, doar zaten votdoadelk
vijf ploatjes ien, haar hij even mazzel! (Mor n
keer doarnoa haar e ien met mor drié speulers, dat leek ja nargens noar!) Dizze reis
trouwens gien speulers van de EREDIVISIE!
Gien Suarez, of Kubik, of Toivonen, of Granqvist, Mertens, Elm, Pelle of Bahia, of hoe
aal die voaderlandse voetballers mor hieten… Nee, de grootgrutter doar bij die nijmoodse oostraand ien Zuudhörn het n ofsproak moakt met e voetbalverieneging
“Zuudhörn”! Wat zegt jim? Joa, dat bedoel
ik: “Zuidhorn”! Eerst zol allent de hiele jeugd
van e greunwitten op e plakploatjes, en dat
bennen der al honderden! Mor toen kregen
die oldere lu de smoak te pakken en wollen
ze ok op t portret: van e zotterdagofdeling,
en e zundag, en de doames vanzulf, en de
scheidsrechters, kemizzieleden, bestuurders…. Zulfs de consul, veldkeurder Feike,
hebben ze n plak geven ien t ploatjesalbum.
Mooi man! Joa, t bennen der wel wat veul
worden, mor t zigt der geweldeg uut!
Geert is der d’eerste moal mor ies even
goed veur zitten goan, bij t ienplakken van
de ploatjes. Denk nou niet dat t zo makkelk
is! Eerst moet je goed kieken op wélke bladziede zo’n ploatje plakt worden moet, der
bennen der nogal wat! n Zegen dat ze de
kebouters nog buten t boek loaten hebben…
Dan moet e hiel veurzichteg de achterkaant
van t ploatje ofpeutern; de noagelbieters
hebben hier n groot probleem! Tja, en dan
moet t ploatje n bietje recht op e goie stee
plakt worden. Poeh, dat is bij die teamploatjes (ien twee helften!) gien sinecure! En
dan kiekst ien t album en dan is t potjandorie net of der nog niks ien zit…. Gelukkeg
bennen der ok paardij lu die zulf niet spoaren en dan de ploatjes votgeven, dan zit t
mèt, nietwoar?! (Nee, niet allenneg bij t hek
veur de winkel; Geert kriegt ze op n anere
menier ien e brievenbus, mor doar kan e
wieder niks van zeggen, das geheim…

Deúrgoan, lu!)
Oflopen dunderdag is e ok nog even noar
de Appie H. west, bosschoppen doen. Dat
moet je onderholden, aans ben je de vörm
zo kwiet… Haarm Proatjeboksem zat bij de
kovvietoavel de kraant te lezen, ‘De
Telegraaf’, dat wirrelt je veur d’ogen as je
doarien kieken… ‘Hier moet ik niet wezen!’
docht Geert, en hij wol stiekem deurlopen,
dee krekt of e allent mor noar de stoetjes
keek.. Harm pakde hum zo bij de jas en
drukde hum op e stoel. “Zitten! Kovvie!”
Doar haar Geert niet van terug.
“Mor…”stoamelde hij, “e…!” Harm keek hum
ies aan. “Geert Moatjes! t Laand gijt noar de
bliksem met dizze nije Rutte-regering en jim
holdt zuk bezeg met t spoaren van voetbalploatjes! Wat is dit??! Kop der even bij,
Moatjes, alle hens aan dek! En as jim dat
iene ploatje viendt met mien kleinzeun derop, iénlevern!” n Bietje studdelnd kwam
Geert weer ien t ènne en vervolgde zien AHtoer. Toen e thuus al laank weer met e
Zweedse puzzel uut e ‘Kampioen’ bezeg
was (Geert diskrimineert niet…), kwam zien
vrouw thuus en legde n poar preien ien e
greuntebak van e koelkast. “Mien God,
Geert, wat hest nou ommaans had? Hoeveul pakken sukkeloa het jim metnomen???!
O, ik begriep t al, biezundere voetbalploatjessukkeloa….”
Bé
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Duuster as de nacht…. Of?????

Dat wordt der wel es zegd, t is hier zo duuster as de nacht! En mainsttied vinden mìnsen dat nait pretteg, rillens lopen ze over de
rogge….
k Heb net even noar TV keken, Nederland 2
“De Wandeling”. Mag k geern noar kieken,
al heb k der nait aaltied t geduld veur…
Mien vraauw kikt veur mie… Nou ging t over
de nacht, te veul aan licht. Hella van der
Wijst pruit doarover mit Wim Schmidt, ammeteur-steernkundege, ‘lichthinderloog’, ze
wazzen op Schiermonnikoog. t Aailand is
snachts donkerste stee in Nederland, schier
Schier! Biezunder, Nederland heurt bie de
Top 3 van landen woar t snachts t minst
duuster is, soamen mit België en Porto Rico…. Benoam in de grode steden kom je
snachts bakken mit licht tegen woar t laank
nait aaltied vanneuden is. Doar kinnen we
nog n bult op bezunegen, mor ja, t Ruttespul
dut nait aan “Milieu”…
Vrouger, in Midwolle (en dìn main ik zo’n
viefteg joar leden….) was t snachts nog
duuster zat. Lanteernpoalen haren nait van
dij dikke laampen, gain TL-buizen, en LED,
was dat dou al wel opbedocht? In woningbaauw was t benoam swinters n duustere
boudel. Vroug op bère…. WC was der ja
nait, t hoeske ston achter in toene, zel wel n
pispot onner bère stoan hebben… Loater
aan Nijssiesoordloane was t vanzulf wel beter, wat dij WC aanbelangt. Lanteerns gaven
nait veul meer licht as in woningbaauw. As
ik soavends nog ains wat doun mos, kraande votbrengen of melk hoalen achter op t
veen, was k voak baange, om nait te zeggen schietensbenaauwd (al gaf je dat vanzulf nait tou…) Achter elke boom kon wel n
spook stoan en as je achterom keken,
kwammen dij griezels aal dichterbie… Of en
tou kon je wel ains groalen van aal dat
duuster, as je nog even mit pa noar boeten

gingen en dìn dij steerns aan locht flonkern
zagen. Pa haar doar nait zo hail veul verstaand van, mor hai kon ons doch wel de
Grode Beer aanwiezen. Mien schoulkammeroad Beno Doedens wos der meer van
as ik, hai was aiglieks d’eerste echte steernkieker dij k tegen kwam. Loater von k in n
old schoulboukje (wie mochten bie meester
Zonderman n boukje oetzuiken as we meer
as 100 punten bie mekoar leerd haren,
woarmit wait k nait meer…) n mooie koart
van de haile steernlocht. Hail biezunder,
mor kreeg t nait in de kop, en dou was t
doch nog duuster zat. Wie gingen soavens
ook nog wel ains “blikspuit” speulen, in t
(haalf)duuster. Blikje onner lanteernpoale…
Dìn haar je nait veul last van t donker om je
hìn. Dat wer ook aans dou je in de bungeljoaren belanden deden. Zulfs de fietsverlichten dee t nait aaltied en dou der wat scharrelderij bie kwam, was t mor wat spannend
doar op t Achterloantje of bie d’Esbörg in
Scheemde, zunder licht…. Op pad noar
hoes tou, weerom van voetbaltrainen, bin k
nog wel ais in duuster aan t appeltjes pikken
west, op gevuil, bie d’appelhof van boer De
Grooth, op hörn van Laange Zuudwenden
en de Hoofdweg. Loater, op kweekschoule
in Winschoot, dee t je nait zoveul meer, was
t overdag wel ains duusterder as aans
snachts in t donker. Woonde je meer in joen
aigen kop en was je doar wel ains weg
kwiet. Dou haar je ook nog nait aal dij bakken licht van tegenswoordeg, wazzen ook
wend aan dörpsleven. Ainmoal was k mit
mien schoulkammeroad Jakob Stiekel bie
zien zuster in Stad. Man, dat was veur t
eerst dat k deur kreeg dat der steeën wazzen woar t snachts sikkom nait duuster
wer…
Noú, viefteg joar loater, mag k geern nog
even n ommetje moaken, in t duuster, op
kommando van mien spatoaders. k Mout
wel kop derbie holden, en nait aal noar ondern kieken, noar t pad. En bin k bliede dat
der doch hier en doar lichtpunten binnen, t
zain wordt der nait beter op. Snachts mout k
der voaker n moal oet, k dou gain licht aan,
k schoevel zo hinneweer noar badkoamer.
Das beter veur de hormoonhoesholden, zee
Wim Schmidt. Je leren nog elke dag bie…
Jan Blaauw
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”Rockin Billy”
’t Was aaltied vaaste prik op vraidagoabend:
Doezen, verzoameln en din noar Stad tou.
Vaaste gaang van vaaste krougen en din op
’t ênne noar ‘De Koffer’ veur dat wie op huus
aan gongen en ons aigen kovver ien doken.
‘DeKoffer’ was n nachtcafé ien Oosterstroat
woar aaltied wel wat meziek speulde. n
Gemoudelke ofsloeten van n oabendje
deursakken.
Mor op n oabend kwammen wie ook ains
weer De Koffer in en dou vuil ons votdoadelk op dat de meziek aans was as aans.
Vrumde dissonaairende klanken kwammen
ons tegemuide.
Pianist haauwde op toetsen asof hai ze der
nog vaaster ienstampen wol (bie gebrek aan
hoamer en spiekers)….
Drummer haar duudlek n aandere streuming
van Aambachtschoule doan. Hai streek mit
kwaasten over zien potdeksels…
En de bassist ston aignlieks allenneg moar
te waachten tot hai der ook nog n poar dovve tonen deurhîn speulen kon.. en woarachteg, dat lokte hom ook nog zo nou en din….
En de solo’s wazzen veur de saxofonist dij
doar nog ains as n gek bovenoet en deurhîn
tjoedelde….
De jazz-recensent van t Nijsblad ston der
kwoazie ienteressant en iengewikkeld bie te
daansen. Din hai begreep t wel vanzulms…
Bruier ston der mit volle verboazing noar te
kieken en te luustern. Ik hong over de vleugel, aan zied van t podium, t hail spul wat
verveeld te bekieken, dou bruier opains
dwaars over de mînsen en de meziek hîn
reerde: “Hé Gerrit, di’s nait veur ons soort
jongs hè??”
Van schrik vuil t eem stil, woarnoa de muzikanten de veur ons onbegriepelke droad
weer oppakten.
Dou dit experimentele getjoedel eindelk ophuil, ruip bruier: “Mooi jongs, en nôh eem
‘Rockin Billy’ van Ria Valk.”
Muzikanten keken hom meewoareg aan, vol
meedlied mit dat provinsioaltje dij der hailndal niks van begreep….
Gerrie Schaank

