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Zangvogeltje
Man op ons camping haar zien zangvogeltje ien
kooi bie hom ien tent.

n Bottervogel
As n vlinder vloog zie vot. n Aibels mooie bloume
dij nou votvlogen is, mor aaltied in zien haart
deurvlaigen zel. t Verbindt heur as t woare aan
ons mit n taauwke. Berend kin der nog nait over
oet. Zo was ze nog zond, speulde mit heur vrundinnen dat n oard har en inains was e zien zunnestroaltje, zien allessie kwiet.
t Gong ok zo meroakels rad. Dokter ston mit
haanden in t hoar. In t zaikenhoes wizzen ze t ok
nait recht. Ain of aander virus, mor doar koop je
niks veur. Rezeltoat was in aalsgeval, dat t wicht
doar veurgoud ogen dichte dee. Binnen drij weke
van hoop en vrees was t doan. Berend misde
zien zunnestroaltje nog aal doage en in zien gedenk trok e heur aan t taauwke nog voak terogge. “Daip in hom braandt de hoop deur Hom geven, dat staarven de geboorte van n nij leven is”,
har e aargenswoar lezen. As e doaraan dochde,
kon e weer n steutje veuroet. Zie was ja zien laiverd. Haar aaltied t beste mit hom veur. Aalsmor
ruier en wiereg. Knokkend veur heur levent tot t
leste snok.
Wensde heur n goie raaize noar t Voaderhoes,
woar n bult lu heur wizze in muite kommen zellen. Hai zag heur nog op pad noar schoul, fietsend deur t akkerlaand. Underwegens evenpies
stoppend. n Mooie bloume veur in n voaske.
Moeke was der aaltied slim bliedeg mit.

Roel Sanders

Mit vogeltje ien kooi ging e elke oavend even n
uurke t bos ien.
‘’Want,’’ zee man, “as e zien pazzipanten ien t
bos heurt,
begunt e mie votdoalek
tou te zingen!”

Jan Sleumer

n Gezellege boudel
Ik kiek over laptop. Zel k t vroagen? Ik bin nou
onderhand twij uur stil west. Vraauw zit op
baank. Braaien, kantbraaien is mie al ains zegd,
stoer. Bril op punt van neus en snoft aalgedureg.
Kiek, as ik dat dou, snoeven, din belkt zai geliek
van ‘hestoe gain buusdouk’. Ik koggel eefkes.
Gain oasem. Kerel, zai het gewoon n drup aan
neus. Ik pebaaier t gewoon. ‘Wilstoe ook
kovvie?’
‘Joa, kiek. Nou kin k weer vernijs begunnen te
tellen. Kinstie nou nait eefkes stilholden?’ Ze
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smit t braaiwaark aan kaant. Maal vel zai ik, of
wie kriegen roeg weer.
Ik klap laptop dicht en leg hom op toavel. ‘En dij
radio din aal te belken? Dij heurstoe zeker nait.
Heuren en zain vergaait joe hier. Ik kin mie nait
concentreren en kin t schrieven zo wel vergeten.’
Ze komt in t inne en lopt noar keuken. ‘As ik
kovvie hebben wil kin ik t zulf ook wel pakken.’
Kloar is t weer. Ik hol mie mor stil. As zai weerom
komt mit kovvie baargt zai boudel geliek op, pakt
twij knoppenkastjes, dut radio oet en drukt tillevisie aan. Din nuzzelt zai heur op baank.
t Begunt mie te jeuken. Dat is nou aal oavends t
zulfde gedonder. Is t gain lewaai in de keet van
radio din is t wel dij rötterge tillevisie. En of zai
doof is, zo haard staait boudel aan. Ik hol mie wel
stil din t helpt toch nait.
t Beeld blift swaart. Ze lopt weer noar tillevisie.
‘Hé, krieg we dat weer.’ Ze kikt mie aan.
‘Woarom dut dat ding t nait. Hestoe der aan zeten?’
Ik zeg niks. Ik kiek nooit tillevisie, luuster ook gain
radio en dou boudel dus ook nait aan. En zai wait
dat wel. Din sums gaait zai wel ains n week noar
dochter oppazen en din komt t spul hier in hoes
nait ain moal aan. Doar huift zai nait baang veur
te weden. Ik blief der wel òf.
Ze pebaaiert t nog n moal of wat, moppert, smit
kastjes op toavel en pakt tillefoon. Ik knies.
Vraauw belt zeun. ‘Kinst even kommen, tillevisie
dut t nait.’ t Is even stil. ‘Heb k aalmoal al pebaaiert, hai dut niks.’ Din gaait ze weer zitten en
wacht.
Joa, moeke en zeun. Twij poar handen op ain
lief, kom doar nait tusken. En zeun het zulf n joar
leden ales ombatterijd mit n nije tillevisie en radio. Hai het t wel oetlegd, mor zai huiven mie der
nou nait meer om kommen. Wie wazzen dou wel
geliek van t geknipper van ons videorecorder òf.
Doar mos hai ook nogal ains veur laangs kommen, din as t stroom der of west was knipperde t
lichie aalgedureg.
En dat waarkte vraauw op zenen. Wie hebben
nou n dvd-recorder en hebben al wel twij moal
dvd luusterd zunder geluud. En as zeun din
kwam was t kloar.
Hai is der votdoadelk gelukkeg. As zien moeke
belt kin e vlaigen. Hai trekt stekker der oet, drukt
hom der weer in en kloar is t. Resetten hait dat,
heuren wie.
Ik laag eefkes. ‘Eerder,’ vrouger mag k nait zeg-

gen noamelk, ‘eerder stampte dien moeke aaltied
stief op vlouer as tillevisie swaart bleef.’ Zeun
laagt. Dat trekje het e van zien pa, dij laagt ook
aaltied as hai t nait begript. Ik hol mie mor gaauw
weer stil din ik zai dat vraauw mie wel weer bieten kin.
Zeun geft zien moeke verzichteg n zeggen. Nait
aal op ale knopkes drukken. Zai sputtert nog eefkes, dat zai dat nait dut. Zeun kikt mie aan. Ik zeg
niks. ‘Gewoon even wachten,’ zegt e, ‘nait zo ongedureg weden.’ Hai wil gain kovvie en gaait geliek weer vot.
Vraauw kikt mie aan en wacht of k der nog wat
op te zeggen heb. k Hol mie mooi stil. Ik loop
noar kaast, griep mien gele oordopkes en prop dij
in oren. Din pak ik laptop en zucht eefkes hail
daip en hail haard. Oet mien ooghouken zai k
heur vergrèld kieken. Zai jagt ain van katten van
schoot en tillevisie gaait nog haarder.
Laptop blift swaart. Ik joag kat vot, din dij wil nou
bie mie boven op laptop zitten. Wat krieg we
nou? Ik druk hom n moal of wat vernijs aan en
oet. Ik krieg ter glad waarm van. Verzichteg kiek
ik even over scholder of stekker der in zit en of t
stekkertje wel in t apperoat zit. Batterij is noamelk
stukkend en hai mout gewoon mit n adapter aan t
stroom. Nee, hai dut t nait. Dood. Ik zet hom op
toavel, pak tillefoon en loop noar achtern.
‘Wel hestoe beld,’ wil vraauw geliek waiten as k
weer zitten goa.
‘Ons Laimeneer. Nee, zeun. Computer dut t nait.’
Ik zai n trekje om heur mond. ‘Astoe mor nait
dinkst dat wie geld veur n nije hebben. Hestoe
al ...’
‘Joa dat heb ik. Dinkst dat k Jan onneuzel bin?’
As k vernijs op baank zit pebaaier k het nog mor
ains. Niks.
Kat het t drok om mien vouten. Schoerelt aal wat
en wil speulen. Dat is wel t leste doar k zin aan
heb. Ik joag hom vot. Even loater tikt e mie mit n
pootje aan bain. As k hom n waai geven wil kikt e
mie aan mit n poar grode ogen. n Lös endje
snoer in bek.
Jan de Jong
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Oehoe

Allewel k hierzoot proat over oehoe, heb k t doch
nait over n bepoald soort oele, of menaar om te
vroagen om aandacht, mor bedoul k doar liem mit
van t maark Uhu. Meroakels spul, dat in n bult
gevalen t ain en aander weer nuver aan nkander
plakken kin. Dou k nog veur schoulmeester speulen mog, wer k op n dag bie handwaarkjuvver
roupen, omreden dat ze nait meer mit heur volk
deur ain deure kon.
Nou mout k eerliekswoar zeggen, dat zie allent
doar ok al slim veul waark aan har. Har mie n
britse, woar teminzent twij kinder makkelk op mitvoaren konden. In loop der joaren was bie heur t
overtolleg gewicht schienboar wat underoet zakt,
mor dat dut aan dit verhoal niks òf. Juvver har
muite mit heur ‘studenten’. Veural jonges haren t
nait zo op heur lessen begrepen. k Kin mie der
wat bie veurstellen. Mor t ston ja in t schoulwaarkplan en din mout je der vanzölf aan leuven.
Wat sprak nou t spul. Kinder wazzen bie dizze
haarstdag wat nusteg in hakken en doar kreeg juf
Gerda mit van doun. n Poar onteriken haren oet t
handaarbaaidlekoal n tube liem van n bekend
Duuts maark mitnomen en noa wat rizzelveren
haren ze allemoal besloten, dat t zo wezen mos.
Noa n bult gegabbel wer der n dikke klodder liem
op heur berostoule smeerd, van dij gevolgen juf
mit t gat in liem dele streek en veuralsnog nait
meer zunder heur boksem te verinneweren op of
dele kon. Mensen nog aan tou, wat gaf mie dat n
spektoakel dou Ada in smiezen kreeg, dat ze t
gat nait zomor weer ain, twij, drij lös van stoule
kreeg.
t Lekoal was te klaain en t duurde din ok nait lange aleer k in mien ‘koamerke’ deur kreeg, dat er
‘miezemoze’ was bie t handwaarken. Dou k
lekoal binnen störmde, was t er wat kinder aan-

göng angsteg stil. t Geluud kwam nog aaltied van
ain kaante. Man, man wat n boudel! Hou mos k
hier mit verdan. Juf. zedde heur radio pas oet,
noadat ze mie van hoaver tot gört oet douken
doan har, wat heur ‘underdoanen’ ommaans had
haren.
Was t vanzölf hailemoal mit heur ains, dat t gain
menaar was heur zo te kiek te zetten en heur kleroazie te vernailen. En t was ok nog n spiksplinternije, zee juf, dij begrieplek t reren noader ston
as t laggen. Hail versichteg heb k heur mit wat
gepoest en gesten van stoule verlöst, mor boksem was noar zien barrebiesies. Juvver Gerda
heb k noa mien koamer bracht, woar ze mit n
kopke kovvie n bedie op verhoal komen kon.
Liem kregen we der aans mit gain meugelkhaid
weer oet.
Klazze zat doodstil te wachten op mien komst en
haren t nait te braid. t Jonkgoud heb k nait bepoald voaderlek tousproken. Heur gedrag was ja
van de rötten besnuvveld. n Weldenkend mens
dut zokswat doch nait. Doch was t gezelschop t
wel aineg. Wat k ok pebaarde, doader bleef op t
kerfhof. Der bleef niks aans over as d’haile groep
kollektief te straffen. Noablieven en vingers
blaauw schrieven!
Juf Gerda is in heur lange jaze, zie wol ja nait te
kiek lopen, lopend op hoes aan goan en het heur
op mien kosten, nou ja oet schoolknippe, n nije
boksem kocht. Heb wieselk mor nait vroagd of dij
nog aan meer zoaken vaasteplakt was. Jonkhaid
het heur benemen nog lange heugd. Doar deden
woorden van ekskuus en n mooi beket bloumen
van heur buusgeld niks aan òf. Loater is der
maank de kollegoa’s nog voak om lagd. Gelokkeg beheurde zokse akkefietjes nait tot mien
doagelkse dingzeghaid.
Roel Sanders
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Scharrelderij

Veurjoarstango
Op oadem van de wiend
danst roze bloesem zaacht
de veurjoarstango,
n week leden
was de boom nog koal,
ien schoarse openingen
wachten appelbomen.
Acht doagen ien t joar
duurt dizze lentetooi,
de halve buurt is uutlopen,
wachters zuchten
o wat is ze mooi,
den vaalt ze uutbluid
as confetti over t groen,
zo opent dizze tango
ien feestklaid t seizoen.
Coby Poelman-Duisterwinkel

Ze huverde, hieperde van kòlle. Kroop nog stiever ien hörn van bushokje, en keek over slovve
weg hìn bie daip laangs. Baalkeduuster was t, en
zai perbaaierde bie schiensel van lanteernpoal op
allozie te kieken. Bus was loat, zaag ze.
Hail dag was Haarmke mit Moeke drok hinneweer
west. Begun van week haar ze zomor bie waarm
eten vroagd, of goud was dat heur verkeren
zodderdag kommen zol. Pa verslook zok en lait
van schrik lepel ien zoepenbrij valen. Wel of dat
wel nait weden mos, wol hai waiten. Keek Moeke
aan en vroug: ”Doar wis doe zeker van, of nait?”
Moeke was aal n zetje ruier, en begon votdoadelk
toavel òf te roemen. Joa dat wis ze, mor dat dee
der niks aan òf. Heur lutje bruiertje wol waiten of
hai ook op voetbalen zat. Moeke mouk der doalek
n ènde aan. Doar mozzen ze zodderdagoavend
mor ains noar vroagen. Pa was riddersloagen.
Nou was t zo wied en zol z’hom van bus hoalen.
Haile week was der nait meer over proat. Moeke
zee dat ze tegen Pa zegd haar dat hai zok gedroagen zol. Wat of ze doar mit bedoulde, wol hai
waiten.
Hail dudelk, dat hai mor ains aan vrouger, dou e
veur t eerst bie heur thoes kwam, dinken mos.
Hai mos zok mor ains ienhollen mit aal zien maaljoagerij.
Heur lutje bruiertje van zès, n laif jonkje wol geern
alens waiten. Was n noakommertje, zai was
twinneg. Moeke haar vrouger n moal of wat n
miskroam had noa zai geboren was. Dokter zee
datter gain pótjes meer kommen zollen. Joaren
loater zee Pa n moal bie eten dat Moeke lèste
tied wel wat lustte. n Slootgroaver was der niks
bie. Ze gruide as kool en docht, toch mor ains bie
dokter laangs. Dij begreep ter haildaal niks van,
mor Moeke wel. Klaain koamertje woar naaimesien, striekplaank en rikje veur wasgoud ston
werd veur pótje.
Wubbo mos hai haiten dou e der was. Noar Opa.
Moeke haar eerst n aner noam docht, omreden
Opa zien bienoam. Pa wol nait om liek. Opa
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werd noamelk lopiesweg deur elk mainsttied
‘Wubbo knien’ nuimd. Elk docht din dat der n
baarg kiender wazzen, mor dat was t nait. t Was
omreden Opa hail dag laip te mummeln. Nou hai
der ook nog n nij gebit bie kregen haar knarsde
hai der ook nog bie. Opoe mos diezel mor ains
beder onner kroan òfspuilen, zee elk.
Dou Opoe eerste moal ien waig keken haar, bèlkte ze beneden ien koamer maank aal verziede.
“Joa jonges, krekt zien Opa!” Elk mos haard lagen. Opoe haar heurapperoat nait ien. Pa vroug
of zai dat aan zien oortjes of startje zain haar.
Moeke was gelokkeg boven. Wubbo was Moekes
lutje jonkje en werd stokstief verwìnd.
Bus was mor aacht menuten over tied. Ze was
blied’ hom weer te zain. Deur n kòlle slovve
wiend ging t gaauw doeknekt, stief aan haand op
hoes aan. Pa haar aal ains tegen Moeke roupen:
“Mìns, goa nou toch ains n moal rusteg zitten.
Hail dag of je drok aan schonen binnen, en nou
loop je nog aal inneweer te birzen. t Het hier ien
joaren nog nait ain moal zo schoon wèst.” t Duurde Pa aiglieks aal orreg laank, omreden n glaske
mit lekkere segoaren op toavel ston en hai zin
aan kovvie haar.
Bie geluk kwamen ze net achterom. Haarmke
veurop, rood ien haals en zee zaacht: ”Pa, Moeke, dit is Haarm”. Haarm gaf elk n haand. Moeke
n aibels mooie bos vrizze bloumen en Pa n haalf
kaan ólle kloare. Wubbo kreeg n dikke reep sukkeloa.
t Was orreg noflek dij oavend. Pa goud op dreef
omreden Haarm nait smookte en haildaal gain
jannever luste. Veur radio op n bliedspul werd
zet, vroug Pa Haarm hemd van gat òf. Wat of
zien Pa dee, woar Haarm woonde en waarkte, en
of hai n goud traktement haar. Noar welke kerk
dat ze gingen en of hai onner dainst wèst was.
Haarm bleef bedoard.
Moeke zat der ien stilleghaid bie en genotterde.
Dailde ólle wieven mit bòdder en kaddetongen,
schonk kovvie en gaf woar neudeg n aander
stuur aan proaten. Nikde aalgedureg n moal noar
Haarmke. Ze begrepen nkander. Oavend was
mor zo om.
Dou Haarmke docht, dat Haarm weerom mos
kwam Pa ien bainen. “Joa, din mouten w’hom
mor even noar bus bringen nait?”, zee e.
Moeke schoot ien t ìn en schonk Pa gaauw n
klokje ien. “Och,” zee ze, “schenk ik die net ain
ien. Mout e mor weerom ien vlès zeker?” Dat

huifde nait, Pa bleef thoes. Haarmke mos hom
din mor allinneg noar bus bringen. Moeke gnivvelde, en zol vlès vot onner ien kelder zetten. Pa
kon dat zulf ook wel, zee e. Vroug Haarm of hai
ankommende zodderdag weer kwam.
Van Pa mos hai mor wat vrouger kommen. Dat
as hai no ains smörns op tied kommen zol, even
veur aacht. Din mos hai zien stevels en overaal
ook even mitnemen. Haarm haar Pa mit verstand
aankeken. Was der abuus van mor zol der weden.
Aanderdoags dou Haarmke ien achterhoes was,
heurde ze Pa boeten mit noaber. Dat ons
Haarmke n meroakel jong trovven haar mit n goie
betrekken. En dat Haarm hom vot kommende
zodderdag veurmirreg kwam helpen toenhoaken
en noamirreg wat lösse dakpannen vernijs op
stee leggen. n Best jong, en Pa zol aander week
votdoadelk even bie woningbaauwverainen
laangs. Vroagen of der eerdoags nog wonens vrij
kommen.
Haarm en Haarmke, t heurde hom wel goud tou.
Jan de Jong

Moordenoar
(Noar n foabel van Aesopus)
n Kerel haar ain om haals brocht en femilie van
vermoorde zat moordenoar noa. Dou kerel bie n
revier kwam, zag e n laiwe op waalkaant brullend
op hom òfkommen en schietensbenaauwd klom e
as de mieter n boom ien.
Mor boven ien boom kwam hom n slang ien muit,
dij sisternd op hom of kroop, en vannijs schietensbenaauwd sprong e boom oet wotter van revier ien.
Doar swom n dikke krokedil dij kerel vong en hom
levent opvreten dee.
Zo waaigerden eerde, locht en wotter n moordenoar te beschaarmen.
Nane van der Molen
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Laiwe en moes

(Noar n foabel van Aesopus)
Laiwe wer wakker dou der n moes over zien kop
kroop. Kwoad kwam e ien t ìnd, kreeg moes bie
zien kladden en zol hom net dood moaken, dou
moes hom doodsbenaauwd touraip: “As ie mie
spoaren den zel k joe teunde baarmharteghaid
eerlieks terugbetoalen.”
Laiwe laagde wat en lait moeske goan.
n Zetje loater wer laiwe vongen deur n koppel
joagers en dij bonden hom mit taauwen vaast
aan stoaken ien grond, zodat e der nait oet rieten
kon.
Moes dij t brullen van laiwe van verren al heurde,
kwam der op òf; knoagde taauwen mit zien
schaarpe taandjes deur en raip laiwe, dij der oet
reet, achternoa: “Ie mozzen der om laggen dou ik
zee dat k joe terugbetoalen zol en ie nait leuven
wollen dat ie ooit veur joen geboar noar mie tou
beloond worden zollen, mor nou wait ie dat t alderdeegs veur n moeske meugelk is om n laiwe
van dainst te weden”.
Nane van der Molen

Boas van de NAM

Boas van de NAM
Mit zien kop zunder oren
Is op schietgemak geboren.
Tegen elk dij zee:
Mien hoes zakt ien
Zee de boas van de NAM
Mit zien kop zunder oren
Ie mouten joe wat bedoaren!
Want, zee de boas van de NAM
Mit zien kop zunder oren
Jóén meleur komt náít van ons boren!
Boas van de NAM
Mit zien kop zunder oren
Is op schietgemak geboren.
Jan Sleumer

Grunnen as wingewest
Zo is Nederland aan t gas kommen:
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/
index.php/achtergrond
Zo is t deur de joaren hingoan (animoatiefilm
van eerdtrillensgeschiedenis):
http://www.dwarshuis.com/aardbevingengroningen/
Meent van der Sluus († 2000), oetlagd, mor
nait abuus:
http://henktenoever.nl/blog/wp-content/
uploads/2013/02/Meent-van-der-Sluis-artikelDvhN-2-02-2013.pdf
Zo kin-je lid worden van van de Verainen
GBB:
http://www.groninger-bodem-beweging.nl/
index.php/direct-aanmelden
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Grode Alexander

As westenwind dij komt en gaait
en gainain dij vastholden kin
trok Alexander oosten in
zaag dood voak noast hom runnen
zunder dat dij keunk te pakken kreeg
haar noa tien joar op Bucephalus
zien rug haalve wereld veroverd
om nooit meer vergeten te worden
as hai ainmoal wereld oet kommen was
dou wind op t leste liggen ging
was der niks in olle wereld meer
zo as t véúr Alexander was
Nane van der Molen

Alexander de Grote (2)
Hai leerde t wieze van Aristoteles
vocht mit Athene van Demosthenes
veroverde op Darius zien wereldriek
toog noar Babylon en Persepolis
Alalalài!
dat mit sweerd bevochten riek
van prinsen, stadholders en satroapen
mog nooit meer ten onder goan
mor niks dat wordt is blievend
en aal dat is zel ooit vergoan
Alexander wilde nait vergeten worden
striedt doarom riedend op Bucephalus
nou al meer as twijdoezend laange joaren
zien veroverensstried wieder ien
wiede schimmenriek van geschiedenis
Alalalài!
Nane van der Molen

Even kwedeln

Dit joar al weer twaalf en haalf joar leden, verkasten wie van n hoeske in t veld noar t centrum van
Scheemde.
'Hou gek binnen ie den?', was voak de reactie, as
wie t vertelden. 'Woonst hier ja in t parredies! En
nou wilst noar n doevetille? Hest ja hailendaal
niks meer om handen! k Zol mie nog mor ais bedenken!' Joa, en den begun je te twieveln X
Al n stok of wat woonbeurzen haren wie bezöcht,
mor nog niks vonden. Noa zo'n twij joar n grode
advertensie over n bouwplan in t centrum. n Nije
supermaart mit doarboven 12 appartementen.
Dat wast! 'Toupakken mor', zee moeke, 't liekt
mie wel wat.' Loater kwamen der nog wel wat
twievels over of der wel genogt zunne wezen zol!
In t veld konden wie doar volop van genieten!
Zunne rondom! Gelokkeg is t hier nait minder.
Ja, en den woon je doar zomor al weer twaalf en
haalf joar! Woar blift de tied? k Mout eerlieks zeggen, dat wie der nooit n dag spiet van had hebben! Ten eersten is der veul dievendoatie op t
plaain en dat was d'eerste tied voldounde oflaiden om 't parredies' oet kop te kriegen.
Joa, gain waark meer. Doar mos we wel n beetje
aan wennen ... Wat n weelde! Aal doage allaint
mor doun, woaras je zulf zin in haren! Noar de
bozzen in Drente, fietsen in Vraisland, Overiessel
en nog wieder vot! Gain gezeur meer: 'Wie kinnen wel n dag of wat vot, mor ik wil tegen t wiekenne weer noar hoes. Bonen mouten aan zied!'
En nooit meer aine vroagen, of e de hounder,
vizzen en eenden vouern wol! Wat toch ook voak
nait ging zo as je t wend binnen ...
Nee, pure riekdom, zo'n doevetille! Guster was
moeke even noar t wicht aan d'aander kaante
van d'brogge. Zulf zat k wat te pasjansen achter
d'computer...
Nog mor even kwedeln!
Zo docht, zo doan X An d'linker kaande via de
noodtrap noar beneden, even over t plaain veur
de super langs en ... d'eerste kwedelerij kin al
begunnen! Voak dou k over d'ofstand van n lutje
viefteg meter (veurfront super) wel twij uur. Aal
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bekenden! Femilie, vrunden van de sport en Zunnebloum en nog veul meer ... Joa, de C1000 dut t
hier beregoud. Wat n volk!
Nog mor even n pakje vergif hoalen, docht ik bie t
opsteken van n pafke. Der zaten nog drije in en ik
wol nait mit n jankend gevuil noar nicotine op bèrre! Versloafd! Joa, hailendaal! Aarg? k Wait t nait.
Denk wel, da k tot nou tou n hoop mazzel had
heb ... Ben in mien zeuventegste smookjoar! Dat
even terziede.
In d'winkel n knuvvel van n Zunnebloum-collega.
Mit d'ain he je dat, mit n aander nait. Achter ons
twij vraauwlu, dij voak mit oetjes van de Zunnebloum mit goan. t Wiesvingertje zwaait henneweer en mie wordt dudelk moakt, dat dat nait
heurt! Wazzen ze vrouger nait wend, docht ik.
'Ho ho', zee ik 'Nait jaloers wezen! Wol je ook
aine?', en k greep heur om zied ...
'Nee, dank je', was t antwoord verschrikt.
Deuske gif kocht bie de balie en in tied da'k t
knipke in buutse dee, opains n smak achter mie
X Henderk, ook n zwoare versloafde wol tou
zien scootmobiel oetstappen, mor dat ging mis!
`Oh, mien heupe', jammerde hai mit n verwrongen kop. Mis, docht ik, dij het heupe broken! t
Wichtje achter teunbaanke greep vlot heur mobieltje en belde 112.
Veur dat d'ambulaanze der was, verstreek der
nogal wat tied. 'Help mie mor even overenne,
piene is al vot', zee Henderk, dij t al n zetje verveelde.
'Nee, dat kin nait. Wie wachten op hulp en dij
mouten waiten, wat of der wieders gebeuren
mout!'
'Och here, mou'k noar t zaikenhoes? Dat kin k ja
nait wachten!'
'Dou we toch mor, is beter veur die en wie maggen die ook nog wel n beetje lieden!'
'Meschain is t mor veur even? Kinst vanzulfs nait
voetballen mörn!'
'Oh, mor dat haar k al ofzegd ... k wol scheuveln!'
De broeders konden waaineg vinden, piene was
vot! 'Veuroorlogse botten he!', zee Henderk laggend. 'Enne omringd met goud wat vet en spek!'
'Wie brengen joe nait noar t zaikenhoes....
ie goan noar hoes!'
'Dat dut mie goud', zee Henderk dankboar. Kin k
tenminsens n sigaartje roken!'
'Den moust ze wel mitnemen vanzulfs', ruip k
hom noa. Greep ze gaauw oet t mandje van zien
scootmobiel en laangde ze hom tou!

Hai laangde mie n haand: 'Bedankt mien jong!
Bliede dat wie even kwedeld hebben! Enne ... as
k mien sigaartje dammeet op steek, zel k aan die
denken. Moi!'

Klaas van Zonneveld

Stried?
Wie strieden ons stried
Hebben doaraan ons haanden vol
Wie perbaaiern mekoar te helpen
Mor t gaait voak vekeerd
Elk stridt zien aigen stried
Elk dut t noar zien best
Bemuien ons nait mit d'aander
En nog gaait t vekeerd
Loat ik aan die vertellen
Wat of ik neudeg bin
Vertel doe din aan mie
Wat ik veur die doun kin
Loaten wie mekoar begriepen
Dulek zeggen wat we willen
Soam waarken, nait strieden
Din gaait t vaast nait verkeerd

Oet 'De Toal van Mien Moeke'
Jil Wildenga
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Baauwvakkersangst

Mien buurman is zien hoes aan t verbaauwen.
Stoabels baauwmatrioal stoan der bie stroat en
haile dag vremde auto's op parkeerhoaventje en
op t gazon. Lewaai van sleuphoamer en cirkelzoag, geklop en geboor, stof en rommel rondomrond zien hoes. En radio haard aan... Hou dat t
ter bie hom omweg gaait, dut mie denken aan
ons aigen verbaauwen, n joar of tien leden.
Aannemer en installateur, dakdekker en stukedoor binnen kloar en vot. Nou is t mien beurt - en
mien vrauw heurent ook - veur t ofwaarken van
alles: schuren, vaarven, behangen, holten parketvlouer leggen en plinten oftimmern. Traauwens,
ik bin wel blied dat dij baauwvakkers nou vot binnen. Oardege lu heur, doar nait van. Mor men het
toch tiedstieden vremden over vlouer. En doar
mout je over kinnen. Ik kin dat wel n beetje, ik zit
zulf ien t baauwvak. En mien vraauw kin der gelukkeg ook oardeg goud over, alewel zai der
meer mit optrekken mos as ik, want ik was overdag mainstied vot, noar kantoor of noar n baauwproject. Mor t blift toch wat onwenneg.
En t was ook n òfzain... Ales wer van stond ofaan
zunder veul omhoal aanpakt. Tiepies baauwvakkers, nait proaten mor doun. Mor dat betaikende
ook dat ik sums ienains veur grode verrazzens
kwam te stoan. Ze waren der nog mor net en wie
keken even nait en doar lag haile achtermuur van
koamer al ien dikke stainkloeten op blaikveld. Op
n aander mement ston t bèr op sloapkoamer ienains op n aander stee, want ze mozzen bie buizen van verwaarming. Den was der zomor ie-

nains gain gas of stroom, of t wodder was der òf.
Sloten kovvie gingen der deur en meters kouk ter
laangs, want dat volkje arbaaidde haard en ze
aten en dronken der ook tegen. En ik wol dij timmerlu en monteurs geern te vrund holden, want
zai hebben t veur zeggen. Wat zai besloeten gebeurt, ook al stribbel ik wel ais wat tegen en ook
al was ik zulf opdrachtgever. Zai hebben heur
principes, heur ienzichten, heur vakmanschap.
Tja, wat mout ik den?
En dat was nog nait ales. Haile dag n stuk lewaai
bie t sleupen, oren toetten mie dervan. En overaal modder, cement, kaalk en zaand deur t haile
hoes. Ien t begun mouken wie ale oavends boudel zo goud meugelk weer schoon. Mor ale mörgens was t noa n zetje net zo haard weer smereg
en vies.
Noa n dagofwat bin we der mor mit stopt en deden we ien t weekend allenneg nog dikste. Wie
waren ientied haildaal verslonsd en accepteerden
noodgedwongen din mor dij rötzood en rommel.
Kaalk zat ien borden en t eten knizzelde ons onder koezen. En ik dee snaachts gain oog dicht
vanwege t klabbern van t dekklaid veur t open gat
ien muur van koamer. Moien dokter, wat n
toustand. t Mout eerst maal worden, veur t mooi
wordt, zegt n Grunneger spreekwoord.
Zo hebben wie kennizzen, dij doar dus haildáál
nait over kinnen. Zai lieden aan n zogenoamde
baauwvakkersfobie. Op n zeker mement zollen
zai vaarvers ien hoes kriegen veur n luk kerwaaike. Zulf doun was gain keus, hai kin nog gain
hoamer vastholden, loat stoan n vaarfkwast en
zai het ook twij linkerhanden. Ze binnen aans
loos genog en hebben ook wel wat sinten. Zodounde hoalen zai altied vaklu ien hoes veur t
kluzzen. Mor doar hebben ze den wel weer veul
muite mit.
Heur perbleem was, haile dag van zukke kerelachtege, zulfverzekerde lu ien hoes. Hou kin je
zo normoal meugelk tegen dij kerels doun? Tegen wel mout je proaten en wat mout je ien vredesnoam zeggen? Doun of der niks aan de hand
is? n Vrezelk veuroetzicht veur heur. Zai hebben
der om löt en t löt trof hom. Hai mos thoes blieven, zai kon noar t waark gelukkeg.
Snaachts terveur kon e eerst nait sloapen, gooide
hom mor aal weer op aander zied. Loader dreumde hai van dikke, grode kerels mit laank hoar en
dikke snorren, tatoeëerde aarms en handen as
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kolenschoppen, dij op zien veurdeur stonden te
beuken. Mit radio keihaard aan van: ‘WE WILL,
WE WILL ROCK YOU 8’
Hai kon t op n duur nait meer volholden ien bèr
en het, as oflaiden veur homzulf, wat handege
tips opschreven. Wat je doun kinnen om joe n
holden te geven ien hoes, bieveurbeeld: drok bezeg wezen mit pepierderij, zodat men dij waarklu
nait opmaakt. Serieuze geluden moaken oet n
aangrenzende koamer en haard roupen van: ”Ik
bel nog oven over dij vergoadern van guster X”
Kerwaaikes opbedenken: noar braivebus, of
glasbak, en gespreksonderwaarpen verzoameln
veur bie t kovviedrinken (voetbalen, auto’s, lekkere mokkels, vekaanziebestemmens, schune bakken, tv-series).
Veul fouten, dij doarbie moakt worden, bennen:
joe verstoppen onder baank of ien houk achter
gerdienen (niks weerd, ze zain joe op n duur toch
wel en men kin doar ook ja nait doagen achter
stoan- of liggenblieven). Overbluvven mit roege
toal en onverschilleg gedrag (stoer om vol te holden as eerzoame börger). Of - slimmer nog - haile dag ien FC Grunnen-outfit rondlopen mit n vlès
bier ien haand (allenneg mor as echte fan op te
brengen). Of - nóg slimmer - joe opzichteg omringen mit seksattributen as condooms, dildo’s en
foto's van noakende vraauwen of porno-ploatjes
(kiek oet, t wordt deurverteld en joen noam ligt zo
te grabbel). Nait doun dus!
Oetìndelk is der dij dag haildaal niks biezunders
gebeurd. De man is ien noa-naacht toch nog ien
sloap valen achter zien bureau. Zien vraauw het
vaarvers der smörgensvro zachtjes ien loaten
(haile keurege minsen, netjes en beleefd) en dou
hai op n duur weer wakker wer, waren vaarvers
al laank weer vot. Zien vraauw het vaarvers mor
verteld dat heur man haile naacht het zitten te
schrieven aan n bouk. n Bouk over ain of aander
fobie X

Bé Kuipers

Vroagen
Der binnen zoveule vroagen
Vroagen in joen haart
Vroagen dij wonden sloagen
n Vroag dij je verwaart
Der binnen zoveul vroagen
n Antwoord vinden wie nait
Doarom blieven wie vroagen
En geft t ons verdrait
Elk het zien levensvroagen
En het zien aigen verdrait
Elk gaait deur zien doagen
Allìnt mit zien verdrait
Ik zuik de weg van vreugde
Veur elk mìnselk haart
Veur mien noastes vreugde
Geef aan mie dien haand

Oet 'De Toal van Mien Moeke'
Jil Wildenga
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Ongedaaierte

Zai keek bielaangs heur gerdientjes. Ree n
swaarde woagen vot achter schuurdeuren. Was
even wat drokte west, haar zai zain.
Handenwrievend laip ol knecht te birzen en dou
wazzen der n man of wat mit kist van t veurìnne
komen. Domie en boer zien vraauw keken woagen noa.
Noflek haar zai mit Moortje op schoot zeten
soavends en hom aaid over zien snoetje.
n Drupke melk vil oet zien snor.
Zai haar n kopvol kovvie dronken onner laamp
achter bie toavel. Heur grode laifde was luud
snorrend bie heur zitten komen.
Ze haren mit nkander proaten doan ien tied zai
zaacht mit haand deur zien hoar streek.
Vieftien joar woonden zai no baaid ien t aarbaidershoeske.
En dou was der ien ainen gestommel ien t achterhoes. Deur vloog mit groot keboal ien hoes en
baaid zagen boer binnenboundern.
n Dikke janneverkwaalm bèlkte dat zai heur oettrekken zol. Ien n woas heurde zai wiedvot dat
boer boas was en n maaid geheurzoamen mos.
Achter kaggel zag n verbilderde Moortje hou boer
veur pook aan noar t achterhoes stroekelde.
Boeten heurden zai hom bandiezen tot aan
schuurdeuren.
Aander mörn zee knecht onner kovvie op t laand,
dat t goud weden zol dat boer zien vraauw mit n
dag weerom kwam van heur zuster.
Zai haar hom ains aankeken. Dij oavend ien heur
hoeske was zai n moal of wat noar achterdeur
west. Moortje was nog nait ien hoes.
Om berregoanstied ien heur nachtgoud bie
schiensel van achterhoes keek hai schrouwend

heur aan. Veurpootjes sleepten n bloudereg
achterènd over drumpel. Verzichteg haar zai hom
optollen en laank waigd ien schoot.
Nog ainmoal haar e zuitjes maauwt en n kopke
geven. Bekleumd schraiwend haar zai heur laiverd ien zien deus legd en hom toustopt.
'Hangt n hoas ien stookhok', knees boer aanderdoags tegen heur, 'en dij zelstoe kloar moaken
veur t mirregeten.' Op deel heurde zai hom bèlken dat hai aal t ongedaaierte wel kriegen zol.
Benoam dij dikke swaarde dakhoazen. Noa eten
ging hai weer op pad mit t geweer.
En dou was knecht weerom komen van t melken
aan end van mirreg. Haildaal oet stuur. Hai haar
boer zain, doeknekt op knijen mit t geweer. Wied
achteroet ien t gruinlaand en ain haand aan vring.
Noa t melken haar boer der nog krekt zo zeten en
knecht was mor ais kieken goan.
Dokter dij der bie roupen was, zaag dat t aal te
loat was. Hai docht dat t wat mit boer zien moag
west was. Domie haar boer zien vraauw beld en
van bus hoald.
Noa dikste konsternoatsie haar boerin domie onnaaierd dat zai no dioak weden zol. Netoares
was votdoadelk boudel regeln komen, omreden
der wazzen gain kiender. Knecht en maaid zollen
t bedrief ien de bainen holden.
Dreuge troanen zee knecht begraffenis noatied.
Hai wol votdoadelk nog om bosschop. Wat veur
moezen en röttedood hoalen. Veur t geval zai
dommee onner ongedaaierte kwamen. Baaid haren nkander ais aankeken.
Jan de Jong
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Droadproat
n Facebook-interview mit Marlene Bakker
Wie hebben in Kreuze al n moal wat aandacht
geven aan zangeres-laidschriefster Marlene Bakker (Nijziel, 1984). In nummer 39, november
2012 konden ie lezen over t Grunneger gevuil in
heur meziek. Toun was ze benoam aan d'loop
mit waark van Ede Staal. Moar ook veur heur is
der meer as Ede. In t laid 'Loat Grunnen Nait
Zakken', dij in jannewoarie uutkommen is, holdt
ze vast aan dat Grunneger gevuil. Hou staait t
der veur mit Marlene Bakker? In Droadproat kinve wel es n beetje mit heur bieproaten.
Bert Wijnholds

Marlene, t is al n zetje leden da'k in Kreuze over
die schreven heb. Hou gaait t der mit?
“Best goud. Mien single wordt goud draaid op
radio en veul minsen hebben hom download op
YouTube, Soundcloud en iTunes. Geft n hoop
pozitieve energie om nij waark oet te brengen.”
Hest in jannewoarie 'Loat Grunnen Nait Zakken'
uutbrocht, kinst ons wat vertellen over t ontstoan
van t laid?
“Gerhardt Heusinkveld kwam tiedens n Grunneger Dainst in Amsterdam Hanne Wilzing tegen.
Hai kwam mit zien gedicht 'Loat Grunnen nait
zakken' en de vroag of Gerhardt t op meziek zetten wol. Toun t ainmoal kloar was vroug Gerhardt
mie om t in te zingen. Toun ik de tekst las was k
metain verkocht. Kreeg noppen op de hoed zoals

Henk Scholte dat aaltied mooi zegt. De opnoames bie Bernard Gepken (gitarist Daniël Lohues) verluipen zo goud dat we besloten t metain
oet te brengen onder Gerhardt zien label.”
Doe vinst t gain protestlaid, woarom nait?
“Klinkt zo negatief. t Laidje is juust n hart onder
de raim veur ale mìnsen in t eerdbevensgebied
en n ode aan Grunnen en de Grunnegers. Der
wordt aal zo pessimistisch noar Grunnen keken.
Dat moakt mie echt boos. Ik kin mie dood aargern aan tv as t over Grunnen goat. Minsen zetten continu n verkeerd beeld neer. Ik wil just
mooie pozitieve meziek over Grunnen zingen. Ik
bin trots op Grunnen en dat ik der woon.”
Dat Grunneger gevuil, woar k doudestieds over
schreef, zit hier hail staark in, of nait?
“Joa absoluut, dat sprak mie ook zo aan in t gedicht. Ik wer aansproken en wos zeker dat meer
mìnsen dat hebben zellen. Veuraal t refraain vin
ik mooi: 'Grunnegers heur je nait gaauw kloagen / doe bistoe en joe binnen Ie / as ze slicht n
onske vroagen / dou der den mor n kilo bie'.
Grunnegers binnen enorm beschaaiden minsen.
Ze waarken hard moar kloagen nait snel. Mooie
aigenschoppen, moar ik dink dat wie wel wat
meer veur onszelf opkommen maggen. En ook
zain loaten dat we trots binnen op ons pervinzie.”
Huifdest der nait laank over noadenken om t op
te nemen. Paast t laid meziekoal bie die? Is t, mit
Hanne Wilzing zien tekst en Gerhardt zien meziek, n echte Marlene Bakker?
“Veuraal de boodschap paast perfect bie mie.
Meziekoal zain, zai ik de single als n interessant
uitstapje. De EP dij ik dit joar goa opnemen zel
wel n aandere stiel hebben.”
Kinst doar al wat over vertellen? Wat kinve verwachten dat typerend veur dien meziek is?
“Lastege vroag! De nummers dij k nou aan t
schrieven bin stoan nog echt in de kinderschounen. t Zellen in ieder geval zeer persoonleke laidjes worden.”
Gaaist de teksten den maist zulf schrieven, of
zöchst doarveur nog weer soamwaarken mit
aandern, zo ast 'Wondern Van Mien Stee' schreven hest mit Fieke Gosselaar?
“Ik pebaaier t apmoal zulf te schrieven, moar loat
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ale teksten wel checken op spelfouten deur verschillende mìnsen. Ik heb maarkt dat t toch voak
lasteg is om teksten van aandern te zingen, omdat elkenain zien aigen stiel en onderwaarpen
het. Moar wellicht zellen der ook soamwaarkens
tot stand kommen. Zo bin ik wel mit n gedicht van
Fieke Gosselaar aan de slag goan.”

Is schrieven in t Grunnegers nog stoer veur die?
“Joa best wel. Ik volg sinds n joar cursussen
Grunneger toal en ik merk wel dat t aal beter
goat. As ik nou nummers schrief kommen der nou
ook intuïtief grunnegse zinnen bie en dat is leuk
te maarken.”
t Eerste schriefwaark da'k van die zain heb, t gedicht 'Smilke' (Kreuze 46), was goud. Hest nait
veur niks de daarde pries wonnen bie de Grunneger Schriefwedstried. k Heb der nog wat van
leerd, t woord 'stroezeln' kon ik nait.
“Hahaha wat leuk. Zo zai je moar weer. 'Smilke'
ston al n poar joar op mien liest om òf te schrieven. Toun ik heurde van de wedstried vuilde dat
as n goud moment om t òf te schrieven. t Ging
mie hail makkelk òf, as of t gedicht al òf was veurdat ik dat ook doan har. Woarschienlek komt dat
deurdat t al zo laank in mien hoofd rondspookt
haar.”
Grunnegers proaten dust nog nait zoveul. Dat is
stoerder veur die, of nait? Is t zingen makkelker?
“Zingen is veul makkelker. Din kin ik mie veurberaaiden en de juuste woorden opzuiken. As ik
mot proaten din wil k spontaan kinnen reageren
en dat is juust stoer veur mie in t Grunnegers omdat ik Nederlands bin opvoud.”
Der binnen meer artiesten nait grootbrocht mit de
Grunneger toal, moar binnen der wel mit aan dloop. Hou komt dat?

“Ondanks dat ik t Grunnegers nait spreek vuilt de
toal wel hail herkenboar en dichtbie. Ik bin n
Grunneger en ik maark dat as ik Grunnegs zing,
minsen mie beter begriepen. De toal komt directer aan en dat is ain van de mooiste dingen dij je
mitmoaken kinnen as je optreden. Ik dink dat
meerdere artiesten dit ook zo vuilen. Ik heb
joaren Engels zongen maar dat was toch aans.
Doarnoast maark ik dat der ook vroag is noar
Grunnegse meziek. Minsen hebben tegenwoordeg behuifte aan 'echthaid. Dat kin om meziek
goan, moar ook om 'echte' producten. Je zain t in
ales terug. Van hou je je leven invullen mit eerleke producten tot n twijdehands of antiek meubel
wat weer haildaal hip is. Wereld wordt steeds
klaainer. TV en internet moaken dat alles haail
dichtbie is. Doardeur hebben minsen behuifte om
noar hun aigen kultuur terug te griepen. Ik maark
dat bie miezulf ook. Ik bin aaltied op zuik noar
authenticiteit en wil dat ook in mien meziek heuren loaten.”
Bist ook nog aan d'loop mit Engelstoaleg waark,
of zitst nou haildaal op t Grunnegers?
Ik richt mie nou haildaal op t Grunnegers. k Heb
maarkt dat ik mien tied goud verdailen mot. Dus t
Engelstoaleg waark ligt veurlopeg op de plaank. k
Heb t best drok op dit moment. Ik waark as docent Engels op twij schoulen in Grunnen, bin mit
mien zus bezeg om n winkel/webshop op te zetten mit vintage/retro/antiek producten en ik treed
regelmoateg op mit mien band. Ik regel aal mien
boukingen, persberichten etc. op dit moment zulf
dus das best n kerwaai.
Haarst de “echthaid” vonden in de laidjes van
Ede. Is hai ook n meziekoal veurbeeld veur die?
Wel binnen dat nog meer en wat veur invlouden
hebben zai op die?
Absoluut, dij man is genioal. Hou hai in t Grunnegs zien gevuilens verwoordt vin ik prachteg.
Zien laidjes goan echt aargens over. Dat maark ik
ook as ik zien laidjes zing, minsen binnen stil. Je
kinnen zain dat de minsen zien teksten echt
woarderen en begriepen. Dat vin ik ook mooi aan
Grunnegers. Wie hebben moar n poar woorden
neudeg om t over haile daipe gevuilens te hebben. Gain poespas of woord teveul. Noast Grunnegstoalege meziek luuster ik noatuurlek ook
veul noar Engelstoalege meziek. Ik bewonder Ani
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DiFranco enorm. n Echte 'self-made woman' mit
aal hail wat albums op heur noam. Mooiste album
van heur vind ik "Revelling/Reckoning". Ik heb
heur ook al n aantal keer live zain, aarg indrukwekkend. Zai zingt zo open en eerlek over van
ales, kin je allenneg moar respect veur hebben.
Fiona Apple vin ik ook aarg goud. Beheurlek intense meziek. Vooral heur album 'When the
Pawn' is aarg goud. Ik hol echt van artiesten mit n
aigen unieke sound zo as Anthony and the
Johnsons, Tom Waits, Ray LaMontagne, Radiohead, Joan As Police Woman, Little Dragon. En
zo kin ik nog wel even deurgoan. Ik hol ook van
olle soulmeziek zo as Aretha Franklin, Martha
Reeves and the Vandellas, Bill Withers, Otis Redding, Percy Sledge, Etta James, van die mitblèrmeziek, heerlijk! Ik luuster ainglieks van alles.
Van soul tot electro.
En wel vinst goud in de Grunneger meziek?
“Swinder vin ik aarg goud, schiere teksten en hun
laidjes blieven metain in je hoofd hangen. Bin hail
benijd noar hun cd dij dit joar uutkomt. Harry Niehof bewonder ik ook vanwege zien gitoarspul. Hai
wait iets hail aigens neer te zetten. Daniel Lohues
is din wel gain Grunneger, moar ik vin zien meziek echt geweldeg. Echt n rasmuzikant. Zien liveshows binnen ook aarg goud. Ook mooi hou hai
humor en serieuze onderwaarpen noadloos in
nkander over kin loaten lopen.”
Daniël Lohues trekt volle zoalen in t haile laand.
Zit dat der ook in veur n vertolker van t Grunneger
laid?
“Vanzulf! Daniel Lohues haar noatuurlek wel t geluk om landelek deur te breken mit Skik, dat het
hail wat deuren veur hom opend. Moar zien soloalbums binnen stuk veur stuk haartstikke goud en
dat trekt aaltied minsen dij zich aansproken vuilen
deur zien meziek en dialectteksten. Aan d'aandere kaant blift t aaltied lasteg om mit dialectmeziek
deur te breken in Nederland. Ik maark dat ook mit
mien single 'Loat Grunnen nait zakken'. In t noorden van t laand is de single goud oppakt. Maar in
t westen wordt t nait draaid. As of dialectmeziek
der nait tou dut. Ik zai doar wel n uutdoagen om
dat te deurbreken. Toun mien single nog moar net
oet was, wer k nuigd in De Wereld Draait Door.
Moar op t leste moment is dat toch ofzegd. Ze
haren al teveul meziek pland en wie werren aan
kant zet. Zo gaait dat in dij wereld. t Gaait der kei-

hard aan tou. Most die doar nait deur loaten kisten. Kop der veur en gewoon deurgoan. Meziek
mot op d'eerste ploats veur diezulf genoegdoening geven, doarnoa mot je moar kieken of aandern t ook mooi vinden, aans wor je denk ik doodongelukkeg.”
Marlene Bakker, daank veur dizze Droadproat. t
Leste woord is aan die.
“15 Meert is de Dag van de Grunneger Toal. Elkenain is nuigd om te kommen genieten van Grunnegse dichters, sprekers en optredens van Bert
Hadders, Törf, Harry Niehof en wie speulen ook!”

'Loat Grunnen nait zakken'
Marlene Bakker
Te beluustern op YouTube en Soundcloud.
Marlene Bakker heur webstee:
http://www.marlenebakker.nl/

Marlene Bakker op Facebook:
https://www.facebook.com/pages/MarleneBakker/194869873911963

Marlene Bakker op Twitter:
https://twitter.com/MarleneBakker
Marlene Bakker op Soundcloud:
https://soundcloud.com/marlenebakker

Marlene Bakker op YouTube:
http://www.youtube.com/channel/
UCLov0nEsaTFZhVJICbKAAVQ
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Hier komt de zun

Dialect Evergreen 2014

Hier komt de zun
Hier komt de zun
En ik zeg
t Is aal goud

Welke dialectversie van bekìnde laidjes is t
schierst? t Radio 5-pergram Plein 5 gaait op zuik
noar dialectversies van evergreens. In Nederland
zingen veul lu in de streektoal en dat willen ze
heuren loaten op Plein 5.

Lutje laiverd
t Was n laange, kolle winter
Lutje laiverd
t Liekt joaren leden dat t der was

Hou klinkt 'Yesterday' van The Beatles in t Zais?
'Waterloo' van Abba in t Achterhouks? Of 'When
a Man Loves a Woman' in t Drìnts?

Hier komt de zun
Hier komt de zun
En ik zeg
t Is aal goud

Zing zo as je gebekt binnen en dou mit! Schrief
joen aigen 'altied gruine' laid in t Grunnegers. t
Mag n laidje wezen mit n vertoalen of n haile nije
tekst.

Lutje laiverd
Aal lu begunnen weer te lagen
Lutje laiverd
t Liekt joaren leden dat t der was

Zangers, meziekgezelschoppen en aander meziekanten kinnen n MP3 van heur evergreen in t
dialect mailen noar plein5@ncrv.nl, of n cd mit t
laid insturen noar:

Hier komt de zun
Hier komt de zun
En ik zeg
t Is aal goud

NCRV Radio
t.a.v. Plein 5
Postbus 25000
1202 HB Hilversum

Zun, zun, zun, komt der aan
Zun, zun, zun, komt der aan
Zun, zun, zun, komt der aan
Zun, zun, zun, komt der aan

Vanof 3 meert wordt op elke moandag t/m dunderdag n fragmìnt van n evergreen in dialect
draaid. Vraidags mag d'luusteroar bepoalen welk
laid deur gaait noar de finoale.

Lutje laiverd
Ik zai de iesloag stoadeg smelten
Lutje laiverd
t Liekt joaren leden dat t deu was

Op Hemelvoartsdag, donderdag 29 maai 2014
goan twaalf laidjes strieden om de titel ‘Dialect
Evergreen 2014’.

Hier komt de zun
Hier komt de zun
t Is aal goud
Hier komt de zun
Hier komt de zun
t Is aal goud
t Is aal goud
(n Omtoalen van 'Here comes the sun' van The
Beatles, schreven deur George Harrison en opnomen veur t album 'Abbey Road' van september 1969)
Bert Wijnholds
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Widde snij, wat aaldoags wodder is
vogel vlugt dwaars deur snijbui vot
zun opzuiken dat mout e
mien laive tied, k mout nog
zo veul kilometers veur dat k
bie mien palmboom bin
gain èlf steden mor wel doezend

Swieniegel
Winter
dij gain winter was
veurbie
klokjes hebben

kat zakt deur snij, poten nait meer te zain
het muite om der oet te kommen
daaier kikt om zok tou
hai het lopen op regenwodder
widde snijkloeten krekt ies
n elfstedenraais veur daaier
man mit camera aan haals
mit zien hond dij t nait op poten holdt
snij mit ies der bie, zol t woarhaid weden
elfstedentocht? petretten?
ies eefkes ontkommen,
doar liggen man en camera

snij verloren
mantjesmuskes
hikhakken
over schierste
muskesmaaid
holtdoef
doagen aan de loop
mit wat t nust
wezen mout
ik zai, ik heur, ik vuil,
ik wait
t is veujoar

lu binnen aan loop mit wodder
op iesboan, mit n rooie streep,
scheuvels oet vet, din op boan
rooie streep is nait haildaal
liek oet liek aan, dat dut ja niks
wedstrieden, èlf moal iesboan inom
bie mie in stroat n man dij noeit snij
zain het, swaart as nacht is hai
wit as snij van grode kèlleghaid
donten snij as manna oet hemel
dikke snijbui dij as n klaid op stee ligt
eefkes loader, wis woar, k heb t bewies ‘swaart op
wit’

mor in de viever
drift swieniegel
dood
en even roek ik
t veujoar nait.

Henk de Weerd

mor din n tak mit schiere bloadjes
zol t overleven? èlf stroalen zun
veur zo'n klaain gruin takje
doezend stroalen zun
din is der n begun
aanloop is der ja, doar mouten wie t mit doun
Anna de Vries-Maarhuis

