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n ZZP’er.

Stopt n buske veur t hoes. ‘Mor annerhaalf uur
tel oat’, zegt vraauw. Stapt n grode man oet ien n
overaal en op klompen. k Goa vast noar veurdeur en kiek woar of e bleven is. Naarns te zain
en loop nog even noar aanderkaant t buske.
Vrouger het e n moal wit west. Wat n krazzen en
deuken. n Roamke staait open en belkt n radio
hoempameziek. Buren stoan ook al veur t glaas.
‘Hee, hierzoot!’ Man ien overaal staait ien veurdeur op sokken. ‘Allinneg vernoam volk komt
veurom’, ropt e. Ien n waalm van eulie, smook en
bier geef k hom n haand. ‘Moi, mooi op tied nait?
Ik kom veur t schiethoes’, zegt e. Rillens lopen
mie over rug as k zien tanden zai. t Ol kerkhof
staait ter nog beter bie. Ik kiek ien wotterge ogen
onner n poar roege bozzels. n Smerege overaal
zit hom oareg krap om t lief en doar n knoop of is
stekt n smoezelge slip oet van t hemd. Veur oet
n swaarte sok glopt n dikke toon mit n kaalknoagel mie aan.
‘Kovvie?’, vroag ik.
‘Eerst mor bie t waark kieken nait, doar kom k
veur. Ik bin der nou toch’, belkt e. Ik dou veurdeur dicht en deur van wc lös. ‘Ong’, zegt e, ‘wat
is hier mis mit? n Schier hoeske toch, t mog mienent weden.’ Ik zeg hom dat vraauw n hangtoilet,
n nij fonteintje en der groag nije tegels ien wil.
Verwarming mout noar aanderkaant.
Hai moppert. ‘Dij vraauwlu hemmen haitied wat.
Mor wel het dit doan? Wel het dit wel nait ommaans had?’ Hai wiest noar verwarming en ien t
rond. k Vertel hom dat wie wonen zo koft hemmen. ‘Man, dat liekt ja naarns noar. Wat n waark
om hail boudel om te batterijen. Kerel, dat kost
joe n vermogen.’ Ien tied pebaaiern zien
graauwe knovvelge knoesten n zwoar sjekkie te
braaien. n Benzineaansteker vlamt en n ol
schosstain is der niks bie. Ik kin onnerhand wel
kokhaalzen. Ien n waalm van smook en zwaitvouten dou k even n stap achteroet. Hai pakt
doemstok en n potlood oet buus. ‘Kiek’, zegt e.
'Doar, doar, doar en doar n poar gatjes boren.
Hierzoot laaidens deurflexen en nait tekört. Aal

tegels der oethaauwen, pot ter verzichteg òf, din
dij kin k nog best bruken en n nij gat ien vlouer
veur òfvoer. Man, man, wat n waark. Kom, k heb
t wel zain, wie proaten boudel nog even deur ien
keuken.’ Peuk sistert nog even as e dij ien wc pot
smit. Ien keuken schoft e geliek achter toavel,
kikt rond, draait radio van zender en t geluud
knoeterhaard . ‘Man, gain meziek geliek. Wie
luustern allinneg mor noar Piroaten Piet.’ Gerdienen goan mit bazzen hinneweer en ons kat
springt oet vensterbaank en naait ter oet. ‘Aal
vraauwlu binnen t zulfde’, belkt e en schudt kop
as vraauw verschrikt binnen komt.
‘Ik goa even om bosschop’, zegt zai en is geliek
vot.
‘Kovvie?’, vroag k.
‘Nee man, mag k nait hemmen. Allinneg mor
bier.’ Ik goa noar t schuurtje doar mien rantsoen
staait van twij vleskes. ‘n Schiere woonderij hier’,
zegt e. Hai plopt eefkes mit n vinger oet t vleske
en draait haals ien voest rond. ‘Proost!’ Ien twij
klokken is e leeg. Hai smakt, gaait mit tong over
lippen en bulkt n moal. ‘Ik bin zulfstandeg mouten ie goud begriepen. Zunder personail, k waark
allinneg veur miezulf. n Stoere tied mit ons economie en euro’s. Hoast gain waark en n vraauw
dij nog meer smookt as ik.’ Hai pakt intied zien
sjekpuut. ‘Ik mout vot zai k, is nog ain motsjekje.
Mor goud, even kört. Was der nog n vleske zeden ie?’ Hai wiest op t aanrecht en ik moak hom
open. ‘Haard waarken kriegen ie dörst van’, zegt
e en klokt boudel achter ien haals. ‘Zo, even
goud begriepen. Ie zörgen dat boudel veurnkander is mit n week of wat. t Mag ook over n moand
hur. Din kom ik en moak boudel kloar. Nog aans
wat, ik schrief gain rekens. Gewoon òfreken. En
k heb al ais had dat minsen gain geld haren of t
overmoaken willen. Nait doun, din ik haauw hail
brut der weer veur vot.’ Hai schoft stoul achteroet
en klopt t mot van zien overaal. ‘Ik goa eerst
weer noar jonges tou, k heur wel van joe. Moi.’
Veur k der op verdocht bin het e klompen aan bie
achterdeur en is e vot. k Bin der even stil van.
Vraauw staait mit grote ogen wat loater ien keuken. ‘Wat is dit? Stofzoegen? Aal roamen en
deuren lös? Bier? En wat is t hier stil! k Zag zien
buske zopas stoan bie ‘t Dörstege Everzwien’. Is
e handeg?’
‘Joa’, zeg k, ‘vrezelk handeg.’
Jan de Jong
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t Gehaaim van de juvver

Lapjeskoopman was op n mörgen, begun 1940,
bie schilder Jans aan deure komen mit n wonderliek verzuik. Wol stommegeern, dat Jans veur
hom wat opbaargen zol, veur zolaank as oorlog
duurde. Engeland en Fraankriek muiken zoch ja
al op, om dij movven n halt tou te roupen en weer
over gruppe te joagen. Dochde nait, dat t veur
laank wezen zol.
In haand druig e n kovver, dij zo te zain wel
zwoar wezen mos. Achterop fietse har dij kerel t
hierheer sleept. t Zwait ston hom veur de kop.
Jans nuigde hom in koamer, woar dij kerel sikkom smeekte, hom te helpen. t Was ja mor veur
tiedelk, zodroa t ainegszins meugelk was, kwam
e t zwikkie weer ophoalen.
Jans en de vraauw keken mekoar ains aan,
woarnoa Jans hom beloofde wel op zien kovver
pazen te zellen. Koopman vloog hom van dankboarhaid zowat om haals. Wol gain kovvie, of
aans wat. Wol zo rad as t kon weer op hoes aan.
Mos nog n haile bult regeln aleer ok hai, zoas e t
zee, ‘onder woater’ göng. Noam het e nait zegd.
Verdween in nacht, veurdat ze wieder ok mor wat
zeggen konnen. Doar zaten zie nou mit n onbekende kovver, woar wel t ain en aander in zitten
zol.
Groag haren zie evenpies keken wat of der in zat,
mor kerel har meschain wel opzeddelk kovver op
slöt doan en sleudel bie zoch stoken. Mensen
binnen aans ja bliksems nijsgiereg en haren verlaaiden wizze nait weerstoan kinnen. t Schildersechtpoar was der euvel mit aan. Omreden dat twij
nog aaltied meer waiten as ain, vruig e voader
om road. Votdoadelk göng voa mit noar overkaande. Kovver wer aan aal kaanten bekeken.
Optild, der aan roken, mor naargens n taiken of
aanswat, dat heur nijsgiereghaid wieder bevredegen kon. Man, man, wat ja n boudel! Hou mos
Jans doar nou mit aan. Woar kon e kovver t beste verstoppen? Kelder, kaaste, zolder, zölfs onder
bèrre wer keken, of doar gain stee veur gehaaimzinnege kovver was. Aal plekjes werren

wogen, nog ains wogen, mor aaltied te licht bevonnen.
Kerel nog ains aan tou. Kerel har heur mooi opzoadeld mit n groot probleem. Wel wait, wat inhold is. Stommegeern wollen zie in kovver kieken, mor koopman speulde op wizze en har doarom sleudel mitnommen. Wel wait, zaten der
wel golden veurwaarpen en weerdepepieren in.
Onder mekoar hebben zie doar beheurelk over
rezenaaierd. Mor t was en bleef n gehaaim, woar
zie t mit doun mozzen. Doch zaten zie der goud
mit in moage.
As dij lamstroalen van Duutse soldoaten der achter komen, dat Jans dit fertuut in bezit het, kommen zie heur vast mit n bezuikje vereren. Doar
was e niks groots op. Dij lu kon je t beste mor zo
wied meugelk van de keet holden. Stel je veur,
wat dij soldoaten mit dij gevoarelke geweren
doun zollen, as zie in smiezen kregen, wat der in
kovver zat. Ok voader kon heur nait roaden. Was
vermoudelk bliede, dat Jans en nait hai mit dit
roadselachteg veurwaarp opzoadeld was. Zel
noa n “weltrusten en t beste der mit”, wel òfdropen wezen. Achteròf n gekope menaar om t
vroagstok op heur bordje te leggen.
Dij haile nacht hebben baaident gain oge dichte
kregen. Jans luip deur koamer te iesbeern.
Vraauwlaif lag achter heur buusdouk wat te jaainen. Mensen nog tou. Dat heur zokswat nou
overkommen mos. Smörgens wazzen zie van ain
ding overtuugd, dij kovver mos zo rad meugelk t
hoes oet. Veurlopeg lag kovver under bedstee in
eerappelbewoarploatse. Dij dag haren baaident
rust noch duur. Jans kreeg zowat gain droppel
vaarve van kwaaste en Grietje luip tientallen
moalen trap op en dele. Net as of zie heur aai
nait kwiet kon. Gounent konnen makkelk zeggen,
dat man aaltied veur zien noaste kloar stoan
mos, mor in dit geval zag Jans zien noaste t laifste hail wied vot.
Aanderdoags hebben zie noa t waarm eten gezoamenlek mit mien ollu ‘crisisberoad’ holden. n
Haile rits meugelkheden werren op toavel legd en
der net zo rad weer òfveegd. Noa n slode kovvie
en veur de manlu n heldertje wazzen zie der oet.
t Beste kon man dij vermaledijde kovver bie kerke
begroaven. Gain hoane dij doar noar kraaien zol.
Zo zegd, zo doan. In veurnacht göngen twij donkergeklaaide manlu op pad. Kovver in n jutezak
tussen heur in. Jans har oet dainst n schopke
mitnomen, dij nou meroakels goud dainst doun
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kon. Helden vuilden dizze baaide schietienboksems heur nait. Ok al deden zie n hail belangriek
stokje verzetswaark. As t ais kon, zollen dij Pruzen heur klaauwen nait op dit onderpaand leggen
kinnen.
t Was n gelok bie n ongelok dat zo duuster was
en t weer wat grienderg. Doodstil slopen zie bie
hege langes tot ze bie ingang van de olde juvver
stoan bleven. Thoes haren ze, krek as of n militaire operoatsie betrof, aal tot in details deurnomen.
Gain twievel meugelk. Liek veur kerkdeure muiken ze halt. Jans draaide zoch n kwaartslag om
en net as vrouger op schoulplaain mat hai mit
zien klompen persies viefentwinneg vouten òf.
Voa controleerde dat deur haalfzacht mit te tellen.
Aan t ende muik Jans pas op ploats, draaide
weer n kwart en weer göng t verdan. Ditmoal viefteg vouten. Dou e oetteld was, mesjeerde hij noar
kerkmure.
Noast n steunbere gruiven ze n daipe koele, wat
nog hailemoal nait mitvuil, omreden dat der veul
puun onder t gras verstopt was. Noa n hoop gepoest en gestèn, was t graf veur heur pesjent
kloar. Mit zak en aal hebben ze t n veurlopege
rustploatse geven. Hail wat gezwinder as op hinweg binnen zie weer thoes komen. Missie volbrocht! Gain mens zain. Der kraaide gain hoane
meer noar. t Twijtal was dik tevree mit òfloop van
heur kerwaai. Zie hebben der nog n poar op nomen. Was goud veur de kolde wer der beweerd,
of zellen ze heur zenen op dizze menaar weer
wat op stuur zain te kriegen.
Kovver was goud verstopt, n loze kerel dij t doar
zöchde en von. Goandeweg de oavend brochde
aal t geteut Jans doch weer aan t twieveln. Dij
jeude har wel zegd, dat t mor veur n pooske was,
mor stel je ains veur, dat t moanden meschain
wel joaren duurde, veurdat dij kerel zien onderpaand weer ophoalen kwam. Kovver mog din wel
op n dreug plekske liggen, mor as dij doar n haile
zet liggen mos, wer zie wel aanvreten deur k wait
nait aal. Jans en de vraauw haren as rechtmoatege rentmeesters weer genogt prakkezeerstof
veur n poar doage. Gain mens kon heur in dizze
aangelegenhaid roaden. Hou e t ok wendde of
keerde, Jans bleef der mit zitten.
Aanderdoags, dou hai in kerke wezen mos, om
doar t plefon te schildern, kreeg e n ingeven.
Jans was nait bepoald n held en duurde nait recht
op zo‘n hoge trabbe. Doarom mos e aan boetenkaante mit n ledder noar boven om doar t boe-

tenwaark te doun. Doar har e aal tied en meugelkhaid wat in rondte te koekeloeren. Doar was t
ok, dat hij n onnuur idee kreeg.
Dou zien moaten al laank en braid op hoes aan
wazzen om zoch achter moekes pappot te
schoaren, gruif Jans zien schat weer op en noa n
hoop gewruit, wurgde hai dat zwoare fertuut ongezain noar boven. Doar har Jans n doalders
plekje vonnen, woar zien ‘lainstok’ tot in lengte
van doagen tumeg en vaaileg liggen kon. Gain
daif of Pruus dij doar zuiken zol. Allènt zien
oldske het e der over verteld. t Ainege wat heur
voader der van mitkregen har, was, dat kovver
mit inhold n nuver stee vonnen har in schaive juvvertoren van kerke.
Noa d`oorlog was der nooit vroage noar kovver
komen. Touglieks mit miljounen aandern was aigender van eerdbodem verdwenen. Jans was der
nait meer om ploats aan te wiezen. Was in t leste
oorlogsjoar deur verroad oppakt en har t nait
deurvertellen kind. Zien vraauw en kinder wollen
mit dij haile geschiedenis niks te moaken hebben.
As t woar is, wat mien voader hier in t boukje
schrift, mout dij kovver nog aaltied in kerke liggen. n Mooi spoarpotje veur male tieden. Doe
wicht, kikst ja doagelks oet op juvver. Ast zundag
in kerke zitst, moust mor goud in rondte kieken.
Doarboven ligt ja nog aaltied n grode schat.
Meschain komst nog wel ains achter dat grode
gehaaim.” Underhaand was t kovviedrinken doan.
Kouke zat in n aandre deuze en ol juf was aan
bèrre tou.
Oet t bouk 'Getwiende droaden'
Roel Sanders

7

Smilke
t Liekt over, leeg en dood.
t Vuilt kòld en verdoofd.
Moar van binnen is t riek en old,
Hòlt.
Breek t open, snie t in stukken.
Lak t over, of stook t op.
Boeten zweeft n ballet vlaigen,
op n onzichtboare stroom.
Ontelboare daanskes in de locht,
verdwienen mit loatste doek in oelevlocht.
Iezer wotter stroezelt deur.
Breekt t bruun mit oraanje kleur.

Marlene Bakker
(Daarde pries
Grunneger Schriefwedstried 2013)

Sauna
Eerappels en wöddels
venus en mars
alles lopt hier deurnander
gerdiene van blodekontenvlais veur ogen,
koien, veerzen en bollen
en mor swaiten
en mor stìnnen
en mor graimen mit wotter
harregat
As mien striepkoren vummerdagjaze oetgijt
en ik over t stiekeldroad t gruinlaand in stap
wordt toukieken mitspeulen
laauw, hait, laauw, kold, ieskold
en van veuren òf aan
laauw, hait, laauw, kold, ieskold
en mor graimen mit wotter
n zaandloper holdt mie in tied
k wor aal lomer en swoarder
gedachten zakken mit noa boom
mien lief swait nich meer mor regent
aal mien stoere dinksels
spuilen vot in t geutje
Zo zit ik in dook bie zeuventeg groaden
doeknekt in twijduustern
Boeddha te weden
lichtjoaren vot van aander vlais
gain kou meer te bekennen
en ook gain bollen meer
Hanne Wilzing
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Grunnen – Mien Stad
n Varioatsie op Het Dorp (Wim Sonneveld)
Strunend laangs t Damsterdaip
Op weg noar Stad, woar mie wat raip
As n òfsproak oet t verleden
Doar zai ik n beeld dat noar mie wenkt
Woardeur k ien ains hail blied bedenk
Joa, dat is de Martinitoren!
Hai torent ver boven alles uut
En wait ook zunder zien geluud
Mien haart zo te bekoren
Ik wait nait goud wat of t is
Mor t vuilt as of ik toch wat mis
Ik heb mien haart der aan verloren
En laangs de boten ien t woater
Striekt zaacht t waarme oavendlicht
k Heur vogels zingen en even loater
Zai ik t mooiste stadsgezicht
Op Groot Maarkt krigt elk zien zin
Zo ver as t oog mor kieken kin
Zai k levensvreugd opbluien
Veul jongelu mit n hoop lewaai
Studenten zuiken hun aigen draai
Al mout t verstand nog wel wat gruien
t Is n goan en kommen op t stadhoes
De Drij Gezusters binnen ook thoes
Woar zel ik nog om zeuren?
t Biertje smoakt mie aibels best
En n bitterbaal zörgt veur de rest
Wat kin mie aiglieks nog gebeuren?
En laangs de boten ien t woater
Striekt zaacht t waarme oavendlicht
k Heur vogels zingen en even loater
Zai ik t mooiste stadsgezicht
Ik loop nog even n stroatje om
Woar k n vrund van vrouger tegen kom
Vaalt hail wat bie te proaten
Dikkedakken in t Prinsenhof
Ook rozentoen verdaint ons lof
t Lewaai verdwient aal oet de stroaten
Din stoareg aan mor weer noar hoes
n Kop kovvie mit wat klontjegroes

Dit is veurwoar t goie leven!
k Zak lekker onderoet op baank
Mit kraant en t leste steertje draank
Ien Stad vaalt hail wat te beleven
En laangs de boten ien t woater
Striekt zaacht t lèste oavondlicht
k Heur t carillon en even loater
Zai ik t mooiste stadsgezicht
Bewaarkt en vertoald deur Joop Klompien
(Noar n idee van Arie de Werker)
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De smoking
Schaar op muren
Ainzoamhaid kent troage uren
Dij zunder die veul laanger duren
Der ligt n òfschaaid dwoas te turen
Noar schaar op muren
n Nij begun ien haarst geboren
Deur twievel ien n dreum verloren
Ainzoamhaid kent voage muren
Dij zunder die gedachten sturen.
Age van der Velde

Winter
k Heur nog de verhoalen
over dij mooie laange winters van vrouger
k Heb ze mist
En nou t endelk weer snijt
Heur k minsen allinneg mor kloagen
dat t snijt
Aiaiai ...
t Is ook nooit goud.
Age van der Velde

Via n smsje loat er moeke waiten dat er wat loater komt te eten, want hai gait noa schoultied
met n koorlid stad ien om n smoking te kopen bie
n groot bedrief en t koorlid het n pas.
Zai is stomverboasd en schait ien e lach. Hai het
t noeit eerder over n smoking had. Even loater
belt er heur op om te vroagen hou duur die dingen aigenlieks bennen. Zai zegt dat ze gain
flaauw idee het. Of pa den even op ienternet kieken wil wat zuks kost. Pa het doar gain tied veur
mor schat zo’n 180 euro.
“Zoveul?”, vroagt er, onrusteg worden aan d'aander kant van lien. t Duurt mor even, den belt er
weer: “Ik heb even beld dat zo’n pak aigenlieks
wel heul duur is, moar t koorlid zee dat ik hom
nait zulf betoalen huif. Hai legt t nog wel uut.”
Veul loater belt er dat er onderwegens is noar
huus. Oeps, hai is met fiets valen. t Is glad ien
stad, mor t gait goud. Hai het t pak kado kregen!
Joa, van t koor.
Aigenlieks is hai heulemoal gain lid van t koor,
mor ze kwamen n tenor tekort en hai wol ze wel
uut de braand helpen. Ze hadden t over hom had
op t koor en ze hadden der n baarg plezaaier om
had toen t koorlid bedoacht om geld ien te zoameln onder de koorleden om n smoking veur
hom te kopen.
Den gait deur open en stait zeun ien keuken. n
Braide laag op zien gezicht. Uut zien rugzak
puult wat zwaarts. Dat bliekt t jaske te wezen.
Met hangertje en aal ien rugzak propt. Dat kon
best, haar t koorlid zegd. t Is kreukvrije stof. Ook
de broek komt met hanger uut zien rugzak.
Moeke wizzelt n blik met pa en gnivvelnd hangt
ze t jaske en broek aan kaastdeur. Prachtege
smoking. Ze hebben n baarg plezaaier om t
heule veurval. Ze zain t veur zich. Dij baaide
mannen dij met mekander n smoking uutzuiken
en zeun dij t paast, achter t koorlid aanloopt noar
kassa en broek en jaske ien rugzak propt zunder
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puut der omhên, noar huus fietst, ondertussen
belt en vaalt en weer stoan gait en nou ien heur
keuken achter de stamppot noar zien nije aanwinst zit te kieken.
n Overhemd hadden ze ook wel zain, mor ze doachten dat dij te groot wezen zol. Hij mos eerst
thuus zien haals mor meten.
De volgende dag fietst pa ien t spitsuur noar t
groot bedrief veur t overhemd. Hai het ook n pas.
Weer een dag loater hoalt moeke ien oproeming
nije koorschoenen moat 46 op de gok, want zeun
het t veul te drok met 12 concerten ien twij weken
van zien aigen koor. De schoenen bennen n klain
beetje te groot mor met zien ôlle zooltjes der ien
vuilen ze hail vertraauwd.
Op t concert verschient er ien zien nije 'outfit met
n verhoal'!

Metseloar docht dat beste menaaier om stad te
verdedegen mit bakstainen was.
Timmerman onnaaierde dat holt beste menaaier
was om vijand tegen te holden.
Dou ging leerlooier stoan en zee: “Lu, ik bin t
haildaal nait mit joe ains. Der is noamelk gain beder materioal as leer om joe te verdedegen!”
Elkain veur zuk!

Nane van der Molen

Kaarstdoagen bennen veur hom wel heul goud
'uutpakt'.

Coby Poelman-Duisterwinkel
Uut: “Granaatjes met een gouden slot”, 2e druk,
uutgeven ien november 2013 bie
www.bestelmijnboek.nl

Wolf en Aaiber
(Noar n foabel van Aesopus)
Wolf dij n bonkje ien haals haar, huurde aaiber
ien veur n bult geld om mit zien laange neb bonkje oet zien haals te hoalen.
Dou aaiber bestèl doan haar en noar sinterij
vroug, raip wolf gnivvelnd en graauwend: “Mor
doe hes al genog betoald kregen omreden doe
kons dien neb zunder gevoar beten te worden oet
bek van n wolf hoalen, nait din?”

Handelslu
(noar n foabel van Aesopus)
n Grode stad wer aanvalen deur n vrumd leger en
börgers werden bie nkander roupen om te beroadsloagen over beste menaaier om stad te verdedegen tegen vijand.

As ie ain dij vaals is biestoan, verwacht din gain
belonen en wees dankboar dat ie der nait bie
ienschaiten as daank veur joen muite.
Nane van der Molen
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Nooit Doan Waark

Droadproat: Edwin Jongedijk
n Facebook-interview mit Edwin Jongedijk

Ien kolkende brij
van mien dinken dij
daanst op meziek
van nooit doan waark
Is t of k leef maank
lu moakt van stoal
en knooi ien tied tot
aan deelvaalens tou
en as dij rusten
dou ik nog deur
zulfs ien schoft van levent
kom k nait tot bedoaren

Zanger-laidschriever Edwin Jongedijk
(Weststellingwaarf, 1976) het moar ain spaigelploade neudeg had om noam te moaken as
Grunnegstoalege artiest: 'As Ik De Kaans Zol
Kriegen' het hom drij top 2-hits in de Noord 19
aanbrocht, woarvan twije zulfs op nummer 1
kommen binnen. In tied dat aan n nij album
waarkt wuir, ston e alweer bovenaan. Dat was
van d'zummer mit de single 'Mien Dörp'. Nait min
veur n artiest dij t Grunnegers nait as moudertoal
het. t Nije album 'Mörn Is t Weer Licht' is nou uut.
Kreuze mout moar es even aan de proat mit Edwin Jongedijk.
Bert Wijnholds

Nane van der Molen

Snij-jacht
Sniedende snijnaalden
striemen iezelnde lucht
kleums tot op bot
heur k bloots kerkklok
deur snij-jacht hìn
luden dat t over is
k bin deur heur vergeten
zai komt nooit meer om
heb aiglieks ja aaltied
wel waiten dat zai ook
zunder mie deur snij-jacht kin.
Nane van der Molen

Edwin, van haarten felesiteerd mit dien twijde
Grunnegstoalege album. Bist der vervast slim
wies mit.
“Dank je wel Bert. Bin der inderdoad slim wies
mit! t Was ook al weer twij joar leden dat k mien
eerste Grunneger spaigelploat uutbrocht haar.
Dizze ploat is wat meer n bandploat worden as
de veurege. Wie hebben wat meer repetaaierd
zodat sikkom elk dij mitdee zien inbreng haar. En
ook de teksten bin soms wat persoonlieker worden.”
Dien album hait 'Mörn Is t Weer Licht'. Het dij titel

12

n bepoalde betaiknis? Der staait gain nummer op
dij zo hait.
“d'Maiste laidjes hebben n melancholieze ondertoon. Zo schrief k mien laidjes ook t laifst; staark
op t leven richt. Thema's as laifde, tegenslag, verdrait, hoop en zukswat kommen veurbie, mor wel
in d'waitenschop dat t wel weer beter worden kin.
Most der ook nait in hangen blieven. Dizze titel
von k goud pazen bie dat gevuil.”
Op dien webstee heb k lezen dat t nije matrioal
verrazzend, moar vertraauwd is. Woar zit t verrazzende in?
“Volgens mie zit t verrazzende in d'arrangementen en d'opbaauw van n aantal laidjes. Zo as k
zee, is t meer n bandploat worden. Dat betaikent
dat t resultoat soms wat roeger is en messchain
wat spannender uutpakt het. Mor wel wait, messchain vind elkenain t nait zo verrazzend, haha.
Mien stem is geliek bleven en mien gitoarspeulen
ook, dus joa zeg t mor.”
Mit 'Mien Dörp' hest goud aanhoakt bie de verkaizen 'Het Leukste Dorp Van Groningen', t populaire zummerpergram van Noord. Dat het die al de
daarde nummer 1-hit aanbrocht. Is dat n beetje
commercieel denken van die?

reaksies was dat t laid op n cremoatie speuld is.
Dij mevraauw had t laid zulf aanvroagd bie femilie. Dat dee mie wel wat. 'Haarfst In Mien Haart' is
ook zo'n laid dat wat mit mìnsen dut. Loatst kwam
der n Joegosloavië-veteroan noar mie tou. Hai
was roakt deur de tekst van t vervremd vuilen in
joen omgeven en nait waten wat te doun en zukswat. Hai haar dat ervoaren dou hai thuus kommen was van zien uutzenden. k Vin dat biezunder.”
Doe bist geboren in t Nedersaksische dail van
Vraislaand, opgruid op Drìnte en as oetwozzen
kirrel deelstreken in Grunnen. Bist dus nait groot
worden mit de Grunneger toal, moar bist der wel
mit aan d'loop goan. Hou biezunder is dat?
“k Wait nait of t biezunder is; veur mie vuilt t nait
echt zo. t Grunnegs vin k prachteg, kin mien gevuil der goud in kwiet. Heb mie vrouger nooit in t
Weststellingwaarfs of in t Drìnts verdaipt. Dou k
echt mit laidjesschrieven aan d'loop gong, woonde k aal in Pekel. Eerst schreef k in t Engels en
nou dus ook in t Grunnegs. Veur mie vuilt t wel
normoal, aal mot k der traauwens wel even bie
zeggen dat t schrieven en t zingen mie beter oafgoan as t proaten. Dat vin k nog wel stoer oaf n
tou.”

“Mien Dörp' heb k schreven kört noa t verschienen van 'As Ik De Kaans Zol Kriegen'. Was destieds beïnvloud deur t dörpse leven en ook deur t
pergram 'Het Leukste dorp Van Groningen 2011'.
Dou wos k nait datter in 2013 n nije oaflevern
kommen zol; k wol t laid gewoon opnemen veur
mien nije spaigelploat. Mor dou wol RTV Noord
dit joar n nije oaflevern van HLDVG moaken en
hebben wie contact had over mien laidje “Mien
Dörp” en dat dat n goie combinoatie wezen zol.
Messchain wel n beetje commercieel, mor aan
d'aandere kaant mot dat ook wel as zukse kaansen veurbie kommen. k Schrief mien laidjes om
zie te dailen mit de rest van Grunnen en da's mit
dizze single goud lukt, dunkt mie.”
Hest al n schier riegje Grunnegstoalege hits op
dien noam. Dien meziek vaalt bie ons in de
smoak. Krigst bie optredens vervast ook voak
goie reaksies. Wat zeggen lu den zo aal?
“Mìnsen hebben verschillende associoaties bie
teksten. Netuurlek is 'As Ik De Kaans Zol Kriegen'
n favoriet. Ain van de maist indrokwekkende

Laidjes schrieven in t Grunnegers of in t Engels,
zit doar veur die nog verschil in? Den denk ik bv.
aan t gevuil, d'onderwaarpen, bronnen van inspiroatsie T
“Joa, der zit wel wát verschil in, mor nait hail veul.
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k Hol der wel rekenschap mit as k in t Engels
schrief dat t veur Taneytown is. In t Grunnegs kin
k wat persoonlieker schrieven, omdat dat veur
miezulf is. d'Onderwaarpen verschillen nait echt,
mor t zit hom meer in hou k t onderwaarp benoader wat t verschil moakt, zeg mor.”
Op t nije album stoan drij covers, zo as aine van
Steve Earle. Zien 'Someday', hait bie die 'Op n
dag'. Is t stoer om n nije tekst te schrieven dij
recht dut aan t orizineel en doarbie veur dien aigen pebliek aansprekend is?
“De thema's woar k geern over schrief binnen
oardeg universeel dunkt mie. Mit dat laid van Steve Earle is dat net zo. De strekking van t verhoal
is t zulfde bleven. k Hoop dat t aansprekend is
veur Grunnegers. t Laid gait over n Pekelder
jong dij aal mit n 2-0 achterstaand op de wereld
kommen is. Hai dreumt over zien toukomst n
dadde der wat van mokken mot, mor hou wait e
nog nait. In t Engels gait t over t zulfde mor din
speult t in n Amerikoans dörp. k Bin veul in Amerikoa west n de problemen op t pladdelaand bin
nait veul aans as hier. Doarnoast laint d'Amerikoanse meziek zich goud veur Grunneger teksten,
vin ik.”
Is Steve Earle ain van dien meziekoale helden of
veurbeelden?
“Steve Earle is zekerwoar ain van mien meziekoale veurbeelden. t Is nait veur niks dat mien
countryrock band Taneytown hait. Dat is noar n
laid van hom. k Heb meer veurbeelden dij mie der
tou brocht hebben om laidjes te schrieven. Bruce
Springsteen vanzulf, mor ook Kris Kristofferson,
Bob Seger, Tony Joe White, Chris Knight om mor
n poar te nuimen. k Heb dichterbie huus ook veul
bewondern veur Daniël Lohues, Harry Niehof,
Bert Hadders, Jan Henk de Groot n Alex Vissering.”
Wat vinstoe goud aan dij artiesten?
“Dat is n combinoatie van verschillende factoren.
Noatuurlek de teksten en de muziekstijl. Mor ook
de stem, d'instrumenten dij bruukt worden en de
sfeer dij de meziek van dij lu uutoademt. t Is nait
zo da'k alles zönder meer goud vin wat zai uutbrocht hebben, mor t maiste wel.”
Wat is typerend veur dien meziek en veur die as

meziekant? As k ain nummer uutkaizen mos om
Edwin Jongedijk aan n luusteroar veur te stellen,
welke zel dat den wezen?
“Typerend is denk k veuraal mien stem en messchain da'k Amerikoanze meziek moak mit Grunneger teksten. Der is ook aaltied wel n vleug melancholie te bespeuren in mien meziek en k
schrief vanuut mien gevuil. k Kin nait goud zo mor
n verhoal bedenken en dat opschrieven. t Komt
aaltied aargens vot. Mor welk laid nou echt typerend veur mie is? Poeh! Dat wait k nait. k Vin t
stoer om aine te nuimen. t Liekt mie dat aal dij
nummers dij k zulf schreven heb en dij k nait van
t Engels noar t Grunnegs bewaarkt heb, dat dij
nummers typisch Jongediek binnen.”
Wastoe doar zegst – Amerikoanse meziek mit
Grunneger teksten – zel meschain ook pebliek
boeten de pervinzie aanspreken. Wat onderwaarpen aangaait zitst in elks gevaal nait slim 'vast'
aan Grunnen. Zit der laandelke bekendhaid in
veur die?
“Dat wait k nait. Huift veur mie ook nait echt, leuf
k. Bin aal slim wies mit hou t nou gait. In 2014
stoan der wat schiere dingen aan te kommen en
wie zain wel wat dizze nije spaigelploat doun gait.
t Is wel zo dat k oaf en tou buuten Grunnen speul,
mor nait zo veul.”
k Zag die in oktober bie de (F)luusterlaidjesveurstellen in Van Beresteyn, mit Jan Henk de
Groot en Gerry Wolthof. Bist nou mit Alex Vissering en Jan Henk bie t pad as De Troebadoers.
Zuiken de Grunneger artiesten nander aal voaker
op, om soam te waarken of mit nander op te treden?
“Doar liekt t wel op. Bert en Harry (Hadders en
Niehof, red.) hebben net zukswat doan en nou
doun wie dat ook as De Troebadoers. t Is
haartstikke mooi om dat mit mekoar te doun.
Alex, Jan Henk en ik hebben dezulfde veurlaifde
veur Amerikoanze meziek en doar heurst din ook
t neudege van, noast ons aigen materioal vanzulf.”
Zukse soamwaarkens kinnen allenneg moar goud
wezen veur de Grunneger meziek, of nait?
“Joa, vin k wel. t Moakt dat de zangers en laidjesschrievers braider kieken goan en mekoar beïnvlouden. k Vin t haarstikke schier om mit Alex en
Jan Henk meziek te moaken. Doar krieg k veul
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energie van. En volgens mie is t veur de mìnsen
dij kieken kommen ook wel mooi om zukse
soamwaarkens te zain en te heuren.”
Edwin Jongedijk, daank veur dizze Droadproat. t
Leste woord is aan die.
“k Bin wies mit dizze nije golf van Grunneger laidjesschrievers en k denk dat t haartstikke mooi
veur laifhebbers van (Grunneger) streektoal meziek is dat der ook veul varioatie is. Op zich heb k
nait te kloagen as t om opkomst van pebliek gait,
mor k hoop dat wie t mit mekander veur mekoar
kriegen om nog meer mìnsen noar optredens te
trekken. Der is zoveul moois te zain, mor t is veur
lu nait meer vanzulfsprekend om der op uut te
goan. Zol mooi wezen as wie dat veur mekoar
kriegen. t Is doarom ook belangriek datter initiatieven zo as Kreuze binnen. Streektoal motten
wie mit mekander hoog hòllen. Verder bin k der
trots op dat mien nije ploat 'Mörn Is t Weer Licht' t
daglicht zain het en blief k mooi deurgoan mit
optreden en t schrieven van nije laidjes.”

Winter
n Wiede widde wereld
ien hemels vrisvroren laand
deur juchternde flòkjes tou dekt
zun nemt mie hier bie haand.
Stil dwoal ik din noar gunder
doar wilgen dreumerg stoan
bie doeknekt kleumend raait
k bin mit dit laand begoan.
Dook van oam ien blaauwe lucht
ien verwondern vuil k mie riek
strunen over haarde bragelkloeten
alerwegens roemte doar k mor kiek.
Gehaaim gevuil anerkaant diek
reveln van gaanzen op kweller
geluud aiweg flusternd wodder
t zicht wiedvot tot ainer helder.

'Mörn Is t Weer Licht'
Edwin Jongedijk
€ 14,99
Te koop bie o.a. Evelyn Novacek
http://www.evelynnovacek.nl/
Edwin Jongedijk zien webstee:
http://www.edwinjongedijk.nl/
Edwin Jongedijk op Facebook:
https://www.facebook.com/edwin.jongedijk
Edwin Jongedijk op Twitter:
https://twitter.com/edwinjongedijk
Edwin Jongedijk op YouTube:
http://www.youtube.com/user/edwinjongedijk

Dit wìnsteg winters laand
mit aal doar ik om geef
loat mie nijsgiereg swienen
aaid dankboar dat k hìer leef.
Jan de Jong
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Oljoarsoavend
Winterraais
Op t zaail stoa ik te vraizen, veur t roam
en gleren mien vingers maank bloumen
op zuik noar verlangst, ien dook van oam.
Wat is t dat mie zo muit doargunders
onnerwegens ien kolle, noar n vremd stee
van vlaigen ien riegen, drok revelnd
vertraauw bie schiensel van lichten moan.
Ik kiek ien lucht, van flitterge naacht
zai t geluud van gehaaimen bie pad
dij verdwienen, oet t zicht noar t zuden
doar n laand ien winter, mit waarmte wacht.
Verloaten gedachten, verswonnen ien kilte
mit bekleumde gevuilens blief k achter, en
weemoud bekropt mie, ien t vraid van stilte.
Jan de Jong

Vandoag
t Schemert en dreum het mie verloaten
stilte van duustern is no veurbie.
Ik dwoal weerom duur nait te kieken
onwis dat k vandoag ientegen kom.
Wat is t dat vrouger mie loat stoaren
noar zolder en kroezen ien t behang
onbewegelk t gemoud aan poazen.
En maank herinnerns zai ik vernijs
t geluk ien beeld van aal dij joaren.
Mor no zol ik mie stoadeg moanen
n daag zo vris en nog gain zörgen
woarom dij wìnst ik zol bedoaren.
Ien schaar van guster nuigt gruiend licht
t verleden ien sloap op pad noar mörn.
Jan de Jong

t Is Oljoarsoavend. In de serviceflat binnen n bult
roamen helder verlicht. Elkenaine kikt noar t oljoarspergram veur tillevizie.
Geppie schenkt heurzulf n kop kovvie in. Ze zet t
kopke veur zuk op t toaveltje en kikt wieder. Dammee komt der n kaberet met Seth Gaaikemoa. Dij
zel t joar òfsloeten. Dat is aaltied wel mooi. Kin je
nog even lagen. Vrouger har je Wim Kan. Dij kon
der wat van. d'Haile poletiek wer din op de hakke
nomen en elke menister kreeg wel n sneer van
hom. Doar haren zai en Evert aaltied noar keken.
Vleden joar was Wim Kan der nait meer op west.
Dij was al dood. En veur Evert was oljoarsoavend
nait echt oljoarsoavend. De kanker vrat aan zien
liggoam en t ende kwam noader. Om poaske was
e uut tied komen. Geppie har ter ook stoer mit
had, mor deurdat Evert zo flink west was, was zai
der ook redelk goud deurhèn komen.
t Huus was heur dou al gaauw te groot worden en
ze haar zuk n wonentje huurd in de serviceflat en
doar zat ze nou. Allenneg! Om heur tou woonden
aal zokse mensen as zai. Allainstoande
vraauwen en mannen, dij doaglieks met heur allain wezen te koop luipen en joe wel vaar moal in
de weke nuigden veur n kop kovvie of n borreltje.
Doar har ze nait aan mitdoan. Evert ston doar
nog tussen. Der wer al zo gaauw en zo veul
proat.
En nou was t oljoarsoavend. De kinder haren
vroagd of ze nait bie ain van heur wezen wol, mor
dat haar ze subiet òfwezen. Kinder mozzen op
zokzulf wezen op zukse oavends en nait opscheept zitten mit n olle moeke. Nee, zai wol laiver allain in heur aigen flatje blieven. Gebeurde
wat gebeurde. Din kon ze zuk goan loaten.
Tussen zeuven en haalf achte wazzen der verschaaiden auto's bie de flat west om mensen op
te hoalen. Mor t grootste dail van de bewoners
was gewoon in huus bleven, net as zai. Dij keken
nou ook noar tilleviezie of wazzen bezeg met
heur aigen gedachten. Hou t west was en dat t
nooit weerom komen zol. Uren, doagen, moanden, joaren vlaigen as n schare vot. En wat veur-
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bie is, is west. Dat blift allain in joen herinnerns
hangen en doar kin je asmis vreselk mit in toeze
komen. n Dikke troane glidt over Geppies rimpelge waange.
Der wordt aanbeld. Geppie schrikt op uut heur
prakkezoatsies. Wel kin dat nou wezen? Hou
loat is t aiglieks? d'Ol pendule wiest haalf elven.
"Wel is doar?", ropt ze achter de dichte deure.
"Kloas Venemoa! Graitje Veerkamp vragt ons
veur n borreltje. Din kinnen wie mit mekoar t ol
joar uutzitten. As t nog wat eterij in huus hest,
kinst dat wel mitnemen." Geppie dut deure open.
Kloas kikt heur vrundelk aan. "Wie hebben nou
wel laank genog zitten te treuren over dat wat
nait weerom komt. t Wordt tied dat we nou ais
veuruut kieken. Noar t nije joar. t Leven gaait ja
wieder."
"k Wait nait," twievelt Geppie, "zol k dat wel
doun? n Feeske zunder Evert? k Wait nait."
"Mor ik wait t wel," zegt Kloas, "goa nou mor mit.
Wie binnen der aalmoal. Elk dij allain is in de flat.
Wie hebben nou laank genog tied had om in t
verleden te kieken. t Wordt ter ja toch nait aans
van. Zel k zeggen dast der aankomst?" Hai
draait zuk om en let Geppie allain bie deure
stoan. t Wordt der nait aans van, klinkt t heur nog
in d'oren. t Wordt der nait aans van. Inderdoad,
je kinnen de tied nait weerom draaien. Wat je
ook doun. Evert blift vot en zel nooit weerom komen. Ook nait as ze hier zitten blift.
Ze begunt in t keukenkaaste te rommeln. Doar
vindt ze nog n buzze met jeudenkouken en ook
nog puutje zolde pinda's. Dij kin ze wel mitnemen. n Haalf vleske bezzen het ze ook nog. Beloaden met heur inbreng stekt ze de sleudel in
de buutse en let deure achter zuk in t slöt valen.
Even mit de lift en ze staait bie Graitje veur deure. Doar binnen zeker al zo'n twaalf mensen bie
mekoar. Ze zöcht zuk n stoule en schoft aan in
de kringe. Noast heur zit Kneles Bontsemoa. "n
Minne oavend nait, Geppie?" Geppie knikt.
"Goud dat Graitje dit bedocht het. n Mens allain
is ook ja niks. Ik heb gaauw n deuze kroketten
hoald bie d'kafetaria aan d'overkaande. Krieg k
vanoavend in elk geval wat waarms te eten. Koken veur mie allain is ook ja niks."
Stientje Wolterman hoalt heur olle grammefoon
op batterij en draait n ploade. "What a wonderful
world", zingt Louis Armstrong mit zien haisterge
stem. Der komen nog meer lu. t Wordt oardeg
vol in Graitje heur koamer. "Wie binnen vol", ropt

aine.
"Den goan we op de gaange wieder." Veur ze t
bezevven, stoan de stoulen en toavels in d'hal. t
Wordt n hail feest. De treurege gedachten binnen vot en ze lagen zuk krom om de bakken, dij
Job van Zoalen vertelt. Dat kon e vrouger ook al
zo goud.
Inains heuren ze boeten t vuurwaark. "Verrek, t
is al twaalf uur west," brult Kees Sloots, "Veul
zegen aalmoal!" Hai nemt n roam, vloog Graitje
om d'haals en bakt heur smok op baide waangen. Dat is t sein veur ale aandern om mekoar
ook t nij-joar òf te winnen. Geppie staait wat
achteròf. Mout ze doar nou aan mitdoun?
"Geppie maaid, veul zegen," zegt aine en geft
heur n smok. Geppie geneert zuk. Evert, dinkt
ze, verroad! Stil blift ze stoan met heur glaske
bezzen in d'haand. Mout ze nou gain verdrait
hebben? Heurt ze nait allain in heur flatje te zitten? Nou dut ze mit aan n feest, terwiel dat Evert
ter nait meer is.
Inains komt ter daip binnen in heur n zaachte
stem. Gain stem dij je heuren kinnen, mor aine
dij vuilboar is.
"Mitdoun, Geppie," zegt dij stem, "gewoon mitdoun. t Wordt ter toch nait aans van, vergetst
mie ja toch nait."
Hou kin ze ooit heur Evert vergeten. Evert? Was
dat Evert zien stem west? Joazeker, ze wait t
hail wis. Evert het zegd dat ze mitdoun mout. Ze
begript wat hai der mit maint. Nait zitten blieven
te treuren. Doe moust wieder. Blief leven en verknies dien leste joaren nait. Mitdoun Geppie!
Om twij uur s nachts breken ze op. Aalmoal n
beetje in d'eulie. Mor ze hebben wel n schiere
oavend had. In bèrre kin Geppie t nait noaloaten
om nog even noar Evert zien foto, dij op t nachtkastke staait, te kieken. Verbeeldt ze zuk dat nou
of knipoogt e noar heur? "Ik vergeet die nooit,
mien jong," fluustert ze, "Wat ik ook dou, doe bist
ter bie."
Mit n glimlaag op t gezichte vaalt ze in sloap.
Henri Wierth

17

As 5
As ale mìnsen, groot en klain
Mekoar wat meer deur vingers zain
Gain spiekers op leeg wotter zuiken
Aandern in heur weerde luiten
Nait allain aan zukzulf mor dochten
Wat laifde bie nkander brochten
Din zag wereld der op slag
Veul beder oet, vandoag de dag!

heb je t idee dat t mooiste nog komt. Mainste
mensen hebben vekaanzie en t is apmoal wat
ontspannender. t Is gezelleg ien hoes mit kerstboom, keerzen en aander verlichten ien en om t
hoes en mit lekker eten en drinken.
Mor noa nij-joarsdag is der niks meer ien t
veuroetzicht. Weer aan t waark en vannijs de
doagelkse dingen doun. De graauwe werkelkhaid
dut hom rompslomps aan ons veur, zunder opsmuk. Summege optimisten mainen hoopvol dat
ze al vernemen kinnen dat doagen weer laanger
worden. Flaauwekul, op 6 jannewoarie is dat nog
mor ain menuut! Pas haalf jannewoarie is t n hail
luk beetje te zain en den nog mit mooi zunschien
weer.
Aander lu loaten kerstboom nog kwaitn' hou
laank ien hoes stoan. Dij doun haalf jannewoarie
net of t nòg feest is. Mor t is zulfverlakkerij, oetstel van executie. Men mout ter toch n moal aan
dat feestdoagen echt veurbie binnen. Doarom
gooi ik kerstboom doalek noa nij-joar vot.

Fennie F.G. Croeze-van Til

Onbewoond aailand

De donkere doagen veur kerst, wordt ter altied
zegd. Mor wat te zeggen van de donkere doagen
nòa kerst? Noa feestdoagen en old en nij is t
voak net zo duuster as véur kerst, of nog slimmer. Dikke graauwe wolken mit motregen
moaken dat t smirregs om haalf vaaier al begunt
te donkern en kin t licht al aan. Ik denk nog voak
aan wat mien moeke vrouger zee ien dis' tied van
t joar, as t duuster, kold en nat was: "k Wol dat
koekoek raip."
De doagen veur kerst kin t ter nog wel mit deur
dat haalweg smirregs t licht aal aan mout. Den

t Is nou dus weer begun jannewoarie. Spullen
van boeten binnen weer te schuur oethoald, dat
ter eerder ienzet is vanwege oljoarsoavend en
meugelke sleperij. Bloumpotten, toenslang, n
toentoavel, ofvaalcontainers, zukswathìn. Want
der wordt tegenswoordeg meschain nait meer
sleept en juust wèl aal meer vuurwaark ofstoken,
mor hier en doar wordt ter toch nog wel ais wat
weghoald. Ik neem t risico nait en hoal ales wat
lös staait, ien hoes.
Op stroat ligt nog n dikke troep van dij rooie vuurwaarkrommel. De restanten van aìn heftege
naacht. Wèl dat oproemt bie ons ien dörp? Gemainte nait en milieudainst oet Stad ook nait. t
Verswient mit de tied en sums kin je ien meert
nog hier of doar van dij rooie rommel tegenkommen, touglieks mit n verdwoald stokje van n vuurpiel ien dakgeut of ien n stroek.
Vrouger, dou mien kiender en aander buurtkiender nog thoes woonden, waren ze ook mit vuurwaark aan gaang. Op aanwies van olders mozzen ze dij rommel op stroat aanderdoagsmörgens zulf weer oproemen. t Ging meschain nait
van haarten, ze deden t aal. Mor buurtkiender
binnen groot en verswonden noar aander dörpen
en steden. Toch liggen der nou op nij-joarsdag
overaal dikke bulten vuurwaarkresten op stroat,
veul meer as ien tied van ons kiender. Apaart ...
Der is wel meer apaart ien wereld. Op t gevoar òf
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dat ik n ol kerel aan t worden ben en begun te
kloagen, verboast t mie toch ale joaren weer
houveul geld mensen aan vuurwaark verknappen. Wie leven ien n financiële krises, willen ze
ons wiesmoaken. Het zel apmoal wel en ik ben
leste dij dat ontkent, ik ben ja gain econoom.
Mor zulf verneem ik doar waaineg van. Ik heb
weliswoar al vanof 2008 gain prieskompenzoatsie van mien penzioun meer had. En dit nije joar
wor ik ook nog extroa kort. Ik boer dus feidelk
achteroet, mor ik leef der evenzo goud van, ik
heb gain reden tot kloagen. En dat ales duurder
wordt geef ik ook niks om. Ik tank toch altied gewoon veur fiefteg euro bezine. Dat, ik verneem
nait zoveul van n krises.
Ik heb netuurlek makkelk proaten. As gezinnen
mit kiender aal minder geld kriegen, as kostwinners waarkloos worden of as mensen mit n dikke
restschuld op heur verkochte hoes zitten blieven,
dat is weer hail aans wat. Mor den zol je toch
zeggen, dat mensen worden wat zuneger, goan
meer spoaren veur n eventuele tegenslag, n
buvver of n abbeltje veur dörst.
Volgens de media doun veul mensen dat ook
wel. Mor wat vuurwaark aangaait is dat bliekboar
boeten ale logica om. Ale joaren weer wordt t
record van t joar der veur verbroken deur nòg
weer meer aan vuurwaark te besteden. Nou
mout elk netuurlek zulf waiten woar hai of zai t
geld aan besteden wil. Mor ik vroag mie wel ais
òf hou slim dij krises aigelk veur t mensdom is.
Want t blift toch n keuze.
Ik heb zulf haildaal niks mit vuurwaark. Letterlek
weggooid geld: achtensesteg miljoun euro veureg joar! t Geft n bult overlast en benoam veur
hoesdaaier en bejoarden is old en nij n vrezelke
tied. En der is nog veul meer mis mit. Ien siervuurwaark zitten veul swoare metoalen dij
spesjoal veur de kleur- en geluudseffecten zörgen. Via regen en aander neerslag komt dat apmoal ien t grondwodder terecht. Mor doar heur je
gain mens over, apaart ...
Deskundegen schatten t aandail illegoale vuurwaark op daarteg procent. Ien zuk vuurwaark
zitten voak de alerschoadelkste stoffen, is ja gain
kontrole op dat levensgevoarleke goud oet Polen
of China. En den is der nog t fienstof, dat zit
weer meer ien knalvuurwaark. De concentroatsie
ligt op 1 jannewoarie voak wel zeuven tot aacht
keer zo hoog as bie n normale dagconcentroatsie. En benoam eerste twij uren van t nije joar

binnen nog tientallen moalen hoger. Oké, ien
steden meer as op t pladdelaand. Mor t liekt mie
nait gezond.
Ik wait wel dat veul mensen gek op vuurwaark
bennen. Mien aigen kiender waren dat ien heur
jonkhaid ook, mor dij binnen der overhìn gruid.
En ach, vuurwaark ofsteken op nij-joarsnaacht, t
heurt ter bie, t is traditie. En der is ook hail mooi
vuurwaark. Tot zover gain perbleem, ik kin doar
tot op zekere hoogte nog wel ienkomen. En as
dat den tot n poar doagen bepaarkt bleef ... Mor
ik begriep nait woarom der al van begun december en tot aan feberwoarie aan tou knapt worden
mout en benoam soavends en snaachts.
Wat ik ook nait begriep is woarom der zoveul
vernaild en kepot moakt worden mout mit joarwizzeln. Dat kost gemainschop ook miljounen.
Overhaid pebaaiert ter van ales aan te doun om t
ien de haand te holden, mor t liekt hoast wel n
netuurverschiensel, doar nait aan te onkomen
vaalt. Of mensen heur t haile joar min of meer
onder druk fersoonlek gedroagen hebben, mor
mit old en nij heur opkropte frustroatsies der oetgooien.
Leste joaren goan der aal meer stemmen op om
consumentenvuurwaark te verbaiden. Mensen
en daaier zitten weken ien stress en angst, t is
slim vervoelend, t levert miljouenen euro's aan
schoa op. En der komt aal meer illegoal vuurwaark dat hail slim gevoarlek is. Mit as gevolg
veul blievende verminkens aan t liggoam.
Woarom wil n volk dit toch? Ter vergelieken: dij
achtensesteg miljoun euro van veureg joar was
aacht moal de opbrengst van de aksie Serious
Request van dou, roem aacht miljoun.
Twijde Koamer het ter veureg joar over stemd,
nog net veur t kerstreces, op veurstel van de
Partij voor de Dieren. t Gaait nait deur. Mor oet
onderzuik eerder dit joar bleek dat fiefteg persent
van Nederlanders veur t ofsteken van vuurwerk
is en negenvaddeg persent is der tegen, toch
zo'n beetje haalf om haalf. Der komt ooit wèl n
meerderhaid veur, is mien verwachten. Mor wat
verboden is, gait ondergronds ien kriminoaliteit.
Net as mit de dreugleggen ien Amerikoa ien
twinneger joaren van veurege aiw. Of mit softdrugs van tegenwoordeg. Dus ja, of dat den zoveul beder is?
Ik ben altied weer blied as dit soort doagen, mit
ale gedounde wat doar bliekboar bie heurt, weer
veurbie binnen en dat ien jannewoarie t gewone
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leven hom weer hernemt. Dij heisa begunt al doa
-lek noa Sunnerkloas mit winkeldrokte, zangoetvoerens, de 'kerststress' mit de verplichte veziedes en t kerstdiner (wat doun we mit moeke?),
mit kerstmaarten en kerstnaachtdainsten. t Krigt
zien hoogtepunt op oljoarsoavend met t geknap
van vuurwaark, veul draank, mizzelk moakende
euliebollen, vernailens en sleperij.
Al verschaaiden joar zeg ik dat ik nog ais n moal
noar n onbewoond aailand wil, of noar n gebied
doar hail waaineg mensen wonen. n Stee doar
nait aan Kerst en nij-joar doan wordt. Haildaal lös
van roazende wereld en haildaal allenneg, van
haalf december tot aan haalf jannewoarie. Lekker lui ien n vekaanziehoeske, n hotel of n gerieflek pension. n Tas vol cd's, bouken en dvd's
mit, laank op bèr liggen, lekker eten en drinken
en laange wandelingen moaken. Van dat soort
dingen ...
t Huift nait per se ien n waarm laand, t maag gerust ook roeg weer wezen of dikke vorst mit snij.
Aargens hoog ien Laplaand, of ver van bewoonde wereld ien Ierlaand. Desnoods n Waddenaailaand, ik zol mie wel redden zunder kranten, gain
internet, gain tillefoon, gain radio en tv. En as
den hier ales weer ien rust is, kom ik weerom, of
der niks gebeurd is ... Dat liekt mie t alermooiste
tou veur dizze doagen.
Mor t is apmoal grootsproak. Mien vraauw wil t
nait meer van mie heuren, want ik heb t nog
nooit doan en ik zel t woarschienlek ook nooit
doun.

Bé Kuipers

Schützenfest
Van d'weke kwam Christy weer ais langs. “Wie
kriegen veziede”, zee moeke. Zai ston veur t
venster en haar al zain, dat ze noar ons deure
laip.
“Schier ja, kom der mor gaauw in!”, raip ik blied
deur d'intercom. Even loater, onder d'kovvie zaten wie al gaauw weer in t verleden, dou zai bie
ons in drokkerij as mesienezetster aansteld was.
(Joaren zesteg!)
Elke bod as wie n kander zain, kommen der nije
anekdotes veurbie. Zo ook nou. Veur t eerst
heurde ik over heur avances mit heur grode laifde T “Wie gingen voak n moal soamen noar
Schützenfesten hè!”, laagde ze.
“Wie?”, vroug ik verboasd. k Wos doar ja niks
meer van! Olderdom vast?
“Joa, waist dat nait meer?” En heur oogjes glommen as dij van n jonge maaid van achttien! Herinnerns doun leven! “Joa, ik haar scharrelderij mit
Joke en doar wazzen d'ollen nait blied mit. Niks
op hom tegen, mor ik was ja nog veuls te jonk!”
“Doe haarst t voak over dien oetspattens T mit n
jong oet Ulsde? T noar Duutsland.”
“Joa, verdold: Henk! Henk Hindriks! Dij wos persies, woaras wie sweekends hen mozzen! Nou,
dat muik ons nijsgiereg. 't Aankommend weekend ook mor ais kieken, wat dat inholdt?' En wie
genoten al van de gedachte, dat wie weer bie
nkander wezen zollen. 'Ik goa wel richten Kerkloane, hoal mie doar mor òf.'
'Woar gaait t noartou?', wol mien voar waiten.
'Ik goa mit Klaas en Hillie noar Duutsland', loog
ik.
'Kiek mor oet! Woarom doar haile?'
'Klaas het t aaid over Schützenfesten en dat wil k
ook wel ais beleven.' Zunne scheen volop en ik
genoot mit volle teugen achterop de motor. k Zat
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stief tegen hom aan! Vlinders in t lief! En wat was t n
mooi feest. k Hol ook van dat hoempa gedou. En
wat n bier! t Kon nait op! Aal van dij grote potten,
hou kregen zai t der in. Loater nog even over d'kermis, woaras Joke nog twij mooie beeldjes veur mie
schoot. Dij heb k nog aaid. Ze stoan op t nachtkastje bie t bèrre. Aal oavends as k der noar kiek, bin k
nog weer even op t Schützenfest. Dou k thoes
kwam wol voar vot direkt waiten, hou of k doar aan
kwam. 'Het Klaas veur mie schoten', loog ik T”
“Dat hest mie ja nooit verteld T en k heb ze ook ja
nog nooit zain! En nog wel zulf veur die schoten!”
“Krigst ze ook nait te zain! Zo as ik zee: zai stoan op
t nachtkastje in sloapkoamer. En doar wil k die nait
hebben!” Heur oogjes glommen. Dat dee mie
deugd.
Dou ze op hoes aan ging was t al roem noa
etenstied! 'Mooi hè?”, zee k tegen moeke. “Zo
spontoan even langs kommen en soam olle herinnerns ophoalen!”
“Hest nog n schier 3D-koartje? Zai is zundag joareg
en moandag noar t zaikenhoes veur n nije knije! Dat
logt der nait om!”
“Dat ducht mie! En over n poar doage mout zai zok
mor weer redden T Allaint, Joke is al n joar of wat
oet tied, n staark wicht! Moust t koartje vraidag nait
vergeten te posten!”

Kerstmis
In n wereld vol van laifde
Stroalt de ster van Bethlehem
Ondanks alles wat ooit graifde
Klinkt veur altied Zien stem
Laifde en licht veur ale mènsen
In de wereld rondom die en mie
Geef mekoar de waarmste wènsen
Want t stroalt veur mie en die
Jil Wildenga

“Veur de wizzeghaid zel k heur zundag op tied ook
nog n mailtje sturen!”
Wie hebben weer genoten!
Klaas van Zonneveld

Vrede
Reloatsies
Leven dou je nait allinneg
Mor mit minsen om joe tou
Astoe ze gaaist hoaten
Vuils t die allineg loaten
Steek dien haand uut, vroag om hulp
Kroep nooit meer in dien schulp
Leven dou je nait allinneg
Mor mit minsen om die tou.
Jil Wildenga

Ik zat in de toene allinneg te drinken
En kon op den duur nait meer dinken
Ik keek noar de schuur
En docht aan de staal
Woar alles begon en k vuilde me maal
Vrede isT. t Leven te vuilen in joezulf
Jil Wildenga
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Kerstbrös

Vrunden in Advent
In dizze doagen van advent
Doagen van blied verwachten
Kinnen vrunden dij je kent
Pien en leed verzachten
Mensen vin je overaal
Vrunden mout je zuiken
Ze te behollen ondaanks ales
Leer je nait uit bouken
Bie vrunden bin je vaaileg
Rusteg en nait allain
Heur woord, dat is je haaileg
Mags t diezulf loaten zain
In n groep van vrunden
Kin je soam wezen
Je vinnen der veul vertraauwen
En steun veur de pien van t leven
n Dankjewel aan Hom
Is din wel op zien ploats
Veur aal dien laive vrunden
Dank aan Hom veur aal dien moats

Jil Wildenga

Gezienus zien opoe, dij al weer vieftien joar vot
is, wer aal joar op ain van kerstdoagen oet bejoardenhoes ophoald en din moakte femilie der
mit nkander n schiere dag van veur ol mins. Lopen kon olske nait zo goud meer mor dingen
moaken mit heur handen ging heur nog hail
schier òf. Elk joar nam zai Geesje en Gezienus n
zulfmoakt kerststuk mit en doar wazzen zai slim
wies mit, omreden n kerstboom haren zai dou
nooit. Ien kerststuk haar aaltied n dreugde bloum
van grote plant bie gracht van boerderij vot zeten, dij freule heur plant nuimd wer.
Opoe von t schier weerom te kommen op boerderij, doar zai opgruid was. Zai was ientresseerd
ien wel en wee van bedrief en kon hail schier
vertellen over vrouger, dou zai nog n lutje wicht
was en over loater dou zai boerin west haar op
ploats. Achterklainkiender, dij nog hail klain wazzen dou, vonden dij verhoalen schitternd en as
opoe nog nait aan vertellen tou kommen was
den paasden klainkiender wel op dat t nait vergeten wer.
Dat joar haar zai ook n aibels groot kerststuk
mitnomen en middenien priekte vannijs ain van
dreugde bloumen van freule heur plant dij al
tiedstieden bie boerderijgracht stoan haar. Geesje dee opoe aal joar ien haars n stuk of wat van
grote keersvörmege bloumen mit. Dij werden
den dreugd en stonnen bie heur ien n bloumstuk
verwaarkt ien vestibule. Ain van dij dreugde
bloumen wer aaltied opbewoard veur mitnemen
noar ploats mit kerstdoagen.
Heur verhoal was dij kerstmis ook over grote
plant goan. Opoe haar verteld dat zai, joaren leden alweer, dij plant kregen haar van leste jonker
op Grevingoabörg even boeten dörp. Jonker was
old west, haar gain noazoaten en as hai t ter tou
doan had, mos ol börg ofbroken worden, zo haar
e onnaaierd. Dat ging zo bie oadeleke hoezen,
der zollen ja gain vrumden op börg wonen. Wat
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of ter mit toen en singels ronnom börg gebeuren
zol, wos ol jonker nog nait.
Opoe, dij dou n jong maaidje was, haar wel ais
tegen heur moeke zegd dat t heur slim muiten
zol as boudel vot kwam, omreden zai haar dij
grote planten bie börggracht aaltied zo schitternd
mooi vonden. Dij haren haile grote bloaren aan
stengels zo dik as n kerel zien pols en bezied
onder aal dij bloaren haren gruine bloumen bluid,
dij zo op dikke keerzen leken.
Opoe haar kwoajonges ook mit pretlichtjes ien
ogen verteld dat zai wel ais stiekem ien börgtoen
speulde mit kammeroadskes en den haren zai
zuk zo mooi verschoelen kind onner dij reuzebloaren as ol jonker of zien knecht, Dikke Richt,
der aan kwam. Ook as t regende konnen zai der
hail schier onder schoelen en werden den nait
nat. Dou jonker opoe n moal overlopen haar, had
hai heur nait votbìnzeld mor was hai n hail gesprek mit heur begund over toen en over
bloumen. Jonker haar heur dou verteld dat zien
overleden vraauw dij plant mitnomen haar noar
börg tou, dou zai mit hom traauwd was en dat
zai om midwinter dreugde bloumen der van ien
kerststukken verwaarken lait om börg ien dij tied
van t joar wat op te schieren. Echte noam van
plant was Gunnera west, haar jonker verteld,
mor hai nuimde dij zulf aaltied freule heur planten.
Opoe haar slim snaard van planten ien grachtswaal, dij zo schitternd ien t wotter spaigelden en
haar vroagd of zai der wel ain van hemmen mog
veur thoes bie gracht.
Opoe haar wieder verteld dat jonker t ter n zetje
loater tou doan haar en bie Donoatuskerk ien
dörp begroaven worden was. Boven graf was
jonker zien femiliewoapen ien stukken broken as
taiken dat mit hom femilie Grevingoa oetsturven
was. n Week of wat noa begravvenis was Dikke
Richt, dij zo staark was as n peerd, bie heur
thoes mit kaar t haim opreden en haar n grote
kist òfleverd mit n plant der ien. Ol jonker, zo zee
knecht, haar hom veur zien dood besteld dat hai
ain van freule heur planten oetgroaven mos en
noar wichtje van boer bringen. Zai mos der mor
bot zuneg op weden, haar knecht ter nog bie
zegd.
Opoe was vanzulf hail blied west mit plant en dij
was ien grachtswaal bie boerderij poot. Opoe
haar voak aan ol jonker dinken mouten as zai
veur plant zörgen dee, dij elk joar wat groter

gruid was. “Plant staait ter nog aaltied, zo as ie
waiten”, haar opoe zegd. “Joen oma het ter gelukkeg ook aaltied goud veur zörgd en nou is
joen moeke der al weer joaren wies mit. En ie
speulen der ook al weer onder, heb k wel heurd
van joen moeke”.
“Viefentwinteg joar loater”, zo ging zai wieder,
”kreeg k n braif van netoares van t Zaandt. Of k
wel even bie hom aankommen wol om midwinter”. Dat zai der nijsgiereg op òf ien dezembermoand dou t zo wied was. “Nou”, haar opoe
zegd, ”dou k bie netoares kwam, het dij mie n
braif van ol jonker geven en doar ston ien dat hai
n narrege olle man worden was dou zien freule
te tied oet kommen was en dat e gain laifde
meer had haar veur aander lu. Dat t levent hom
niks meer verschelen kon, omreden hai haar zuk
zo allinneg vuild.”
Ook wazzen der om midwinter gain bloumstukken meer op börg west mit heur dreugde
bloumen der ien en hai was zo aibels blied west
dou t lutje wicht van boer zo gek west was mit dij
planten. Dou haar e besloet nomen dat wichtje
noa zien dood ain van dij planten hemmen zol.
As zai der goud veur zörgen dee, zol zai viefentwinteg joar loater, mit kerstmis, n golden brös
ien vörm van n Gunnerablad kriegen dij van zien
vraauw west haar. Dij haar hai heur ais as kerstkedo doan omreden zai haar zo slim wies west
mit heur grote planten.
“Kiek”, haar opoe dou zegd en noar heur klaid
wezen: ”Dit is hom.” Dou haar zai brös òfdoan en
dij bie Geesje op klaid speld. “Nou is freule heur
brös veur die”, haar zai zegd. “Doe hest aaltied
goud veur freule heur plant zörgd en k hoop dastoe brös loater wieder geven kins en dat plant ter
den ook nog is.”
Dij winter haar opoe t ter tou doan. Nou, vieftien
joar noatied staait plant ien zummer nog aaltied
bie gracht te pronk. Mit kerstfeest, as haile femilie bie nkander om toavel zit, wordt vannijs t verhoal van jonker en opoe verteld en wordt golden
brös dij Geesje op heur klaid dragt vannijs bewonderd. Ien houk van koamer staait ook kerststuk mit n dreugde bloum van freule heur plant
der ien verwaarkt. t Is as of dij goudkeurend nikkopt.
t Vuilt as of opoe der even weer bie is.
Nane van der Molen
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Dikke störm
wonder van noatuur
gaait veurbie as oam
dij votbloazen wort
noar stee dij wie nait waiten
wind blast blad oet boom
dwarreln as n kring
over stroat en hoezen
din omdeel, eefkes oetpoesten

Dood peerd
k Heb mie bliede
Moaken loaten
Mit n dood peerd
n Gapsel euro's
Het e moar kost
Gain geld veur n peerd

aal is n kringloop
noatuur dut doar
slim aan mit, dikke störm
din weer soezen van wind
t gaait mor deur
winter, veujoar, zummer
noajoar, elks joar overnij
noatuurlek n wonder van noatuur
Anna de Vries-Maarhuis

Ie zellen wel denken
Wel kocht zoch nou
n Dood peerd?

Alles op zien tied
Moar zeg nou zulf
Veur n Grunneger
Is zo'n dood peerd
Toch n hail bult weerd?

Bert Wijnholds

zee moeke
wel gaait den over tied?
vruig vrouger ongeduldig
en nijsgiereg t kind
dat nait wachten kon
op loater ast
groot weden zol
woar blift de tied?
vroag ik mie òf
nou t joaren loater liekt
dat t pas nog vrouger was
de tied zel t leren
Ik heb gain hoast
ik heb de tied.
Henk de Weerd
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