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Verlaifd
n Stalagtiet en n stalagmiet,
wazzen stoapel op mekoar.
Mor veur dat t eerste smokje kwam,
verlaipen der n poar doezend joar!

Joop Klompien

Hait
t Is al waarm smörnsvroug. Geliek even lopen mit t
hondje. Hai het nait veul zin en n hekel aan
waarmte. Bie t fietspad, doar nog n lapke grond van
gemainte achterkaant toenen van hoezen ligt, stopt
n buske van waarkveurzieningschap. Stapt n bonk
van n kerel, n viefteger zo t liekt, oet dubbele cabine en lopt noar achterkaant. Aanderkaant komt n
opzichter zo te zain. 'Dit is joen stee vanmörn', heur
k hom zeggen, 'en noa schaften goan ie mit aander
jonges mit, begrepen.' Man zegt niks, pakt n
schovvel en n haark achteroet en smit deur dicht
dat t doavert. ‘Mout dat nou zo’, zegt opzichter,

‘tjonge jonge, deur hoast oet hingen en geliek hail
buurt wakker.’ Man zegt nog niks. Gaait n deur van
cabine lös en belkt ain van ‘grode klootzak’. As t
buske vot is smit e haark en schovvel aan kaant en
draait hom n sjekje. Hai liekt mie wel om en bie twij
meter. Roeg ien t laank hoar mit bakkeboarden, kikt
vrezelk duuster en scheerraif kin e volgens mie al n
week of wat nait vienen. Hai veegt n drup onner
neus vot, snoeft en rochelt n dikke kwaalster op
stroat. Zo, dat is dat en hai kikt ais ien t rond. Zien
oranje reflecterend goud is hom krap bemeten en
zo te zain huift hai nog nait aan t waark. Ik krieg t
glad benaauwd van dat waarme pak. Ik heb hom al
voaker aan t waark zain ien de wiek, haitied allinneg. Hond wil nait bie hom laangs. ‘Moi’, zeg k, as
k laangs loop mit n grommende hond achter mien
hakken. ‘Moi’, zeg k nog ais. ‘ Komt van t pak dink
ik en wies op hond.’ Man swigt en kikt of e mie vergraimen wil. Din mor nait dink ik, roare kerel. k
Mout n endje wieder toch even lagen, net zo’n dikke goldjebloum.
Smirregs, bienoa drij uur staait e der nog. Middenmaank boskederij, hai het wat schovveld en ligt n
leutje bultje roet. Hai bogt hom veurover en kikt en
kikt nog ais. Nait noar grond mor is zeker wat tussen stroekjes. Hai kikt even om hom tou en bogt
weer noar veuren en blift kieken.
Ik goa even wat bezied stoan en bin nijsgierig worren. Der komt n leutje jonkje aan van n joar of vaaier op zien trekkertje. Hai stopt vlak bie man. ‘Hoe
heet jij?’, vragt e. Man kikt, zegt niks en bogt hom
weer noar veuren. ‘Hoe heet jij?’, vragt t jonkje nog
n moal. ‘Ikke Fritsje, wat doe jij?’
Man kikt vergreld, komt ien t inne, stekt schovvel
omhoog of e hom haauwen wil. t Jonkje vaalt verschrikt van zien trekkertje, zet sirene aan en runt
brullend noar hoes. Ik dink, wat krieg we nou.
Net as k teveurschien kommen wil runt ter n moeke
bie mie laangs. Zai blift op t fietspad stoan stoef bie
man.
‘Wat is dat, hemmen ie Fritsje haauwen?’, heur ik.
‘Duren ie wel?’ Man zegt niks en kikt of e heur verroppen wil, mor moeke staait wieder as
schovvelòfstand. Ik zai heur bie hom laangs kieken,
ze bogt eefkes veurover en kikt ook tussen stroekjes deur. Pakt t trekkertje en runt weerom noar
hoes. Wat vremd, dink ik en grode goldjebloum
gaait onverdrutzoam wieder mit veuroverboegen en
kieken. Ik begriep ter niks van en blief nog mor eefkes stoan. Wat zol doar weden? Inainen n dik stuk
keboal, stoeven wel zes wichter achter n hoes vot
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tussen boskederij deur. Gonnent ien bikini en k
zai moeke van Fritsje der ook bie. n Verbilderde
man staait as vaastvroren en veur hai der op verdocht is krigt e emmers wotter op kop. Hai’s
driefdeurnat. Vraauwlu schottern en vlaigen geliek weerom. Nou begriep k t pas. En of t zo weden mout komt t buske mit opzichter der aan.
‘Mooi opschoten nait?’, heur k hom roupen.
‘Kerel, vuilen ie joe wel goud ie binnen ja deurnat
van t swait en gain donder opschoten. Wat hemmen ie wel nait ommaans?’ Ik zai n schovvel omhoog goan. Opzichter runt noar t buske en broest
mit n noodgang vot. Even loater zai k n verzopen
goldjebloum mit n schovvel en haark over t fietspad recht op mie òf kommen. Ik kiek woar of k zo
gaauw hin kin en hond begunt vast te grommen.
Vlak bie mie blift e stoan. Hai kikt mie aan,
dwaars deur mie hin. Ik wacht.
‘t Is hait’, zegt e en wrift hom n swaarte veeg
veur kop.

Stoapelgek

Jan de Jong

Wonderspaigel
Grode spaigel haangt al joaren
braidoet boven stainen bozzem
bovenaan ien reliëf tafreel
van muzekant en zes daanzers
stief opsloten ien holten liest
veur aiveg verstaind ien beelden
mor soavends as t schemer wordt
kommen figuurkes tot leven
heur k citer den zaacht speulen
zai k daansers smui bewegen
op vrij ritme van dij meziek
en zulf dou k mit zo as t ien spaigel liekt

Nane van der Molen

Hier lig ik, kloarwakker te dreumen
dou mien ogen mor weer dicht.
Ik zai die doar, wel roar zo in t duuster
n helder gezicht ik roek zulfs dien hoar.
k Luuster, knorst tevreden, ruzzelst mit
vouten maank loakens, main dien oam
nuunt zulfs mien noam. k Vuil t rood van
t behang en plefon, dien kleur, dien vel
dat mie braand, kiek in spaigel doar k
vannaacht nait bie die kommen kon.
Ik mout ter oet, neudeg pizzen, en steut
mien tonen. k Heur die belken; ‘Hampel
blief der mor oet, zolst nait woaraarns
aans goan wonen!’
k Schoevel zachies weerom over t zaail
zunder licht. Kolle vouten mien handen
zuiken, woar bistoe nou. Vuil waarmte
kroep verzichteg tegen die aan, kroel
zaacht dien hoar sloag n aarm om die tou.
Stoft ain in t inne begunt te gillen, ber oet
en vlugt in gedienen. Mien hemel wat krieg
we nou. Knip votdoadelk n lichie aan en heur
ain vrezelk lagen. k Zai ons kat hangen,
haildaal in toeze, heur zaacht, miaauw.
Jan de Jong
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Pìnsörgels en fioulen

k Las op n webstee mit nijskes over d'wieke woar
k woon, t opdroadse bokkeblad zeg moar, dat
der gain 'meziekanten' meer zitten te speulen bie
d'ingaang van t winkelsintrum. Dat was veur mie
gain nijs, k woon der sikkom boven en k haar al n
zetje niks meer heurd.
Dat ik 'meziekanten' tuzzen aanhoalenstaikens
schrief, is nait veur niks. De mainsten maggen
zoch nait zo nuimen. Zo was der n moal n accordeonspeuler, dij ik n accordeonsleuper von. Hai
was echt A-meziekoal. Joa, mit n heufdletter A!
Fersounleke deuntjes kon e nait speulen, moar
zien pìnsörgel mishandeln dee e ofgemieterd
goud. Nou zatten der wel voaker van dij slörms
dij bepoald gain John Woodhouse binnen, moar
dit was de minste dij k oeit heurd haar.
Om midwintertied zat der aine dij allenneg moar
'Jingle Bells' speulen kon. Doar tuzzendeur kreeg
e nog n aander laidje tot zien peensörgel uut, dij
k nait zo gaauw thuusbrengen kon (hait dat improvizoatse?), moar ale vief menuten was t weer
“Jingle Bells, Jingle Bells ...” Hai speulde nait
ains maal, moar n braid repertoire haar e nait.
Der het al es n jonkje stoan mit n vaalse fioule,
dij kon wel drij verskes speulen. k Wait nait hou
goud of dat e was. Zien instrument klonk veuls te
lelk, as e talent haar, kwam t der nait uut.
Op n zummerse noamiddag in september zat der
ook n moal n fioulspeuler. Dij speulde nog wel
oardeg nuver en kon ook wat meer verskes,
moar hai von t bie temperturen van meer as twinteg groaden neudeg om de 'Schneewalzer' te
speulen. t Klonk nait vaals, dus k heb mie der
nait aan aargerd. k Von t wel knap dat e sikkom
noadloos kon overgoan in 'Hava Nagila'.
Dizze fioulist kreeg ook nog wel es n poar sìnten
in de pedde, moar de mainsten zel ik laiver geld
geven om der mit uut te schaaien.
Moar huifst gain mislukde stroatmeziekant wezen
om irritante meziekjes op t winkelnde volk lös te
loaten. Wat denk je van n ijscoboer mit bölkdeu-

zen (k pebaaier es n nij Grunneger woord veur
'luidsprekers') op zien woagen.
n Joarofwat leden ston hier summers ain moal in
d'weke n Italioanse ijscoboer op t plaain. Dij
mainde dat e wel klanten trekken kon mit n falderie-faldera-deuntje, sekuur as uut n speuldeuze. Noa nog gain uur en vief verkochde ijsco's
was e gelukkeg weer vot.
Toun kwam der n moal n wicht aan mit dezulfde
ijscokare. Dij haar wel fersounleke meziek. t
Klonk mie meer Spoansachteg in d'oren as Italioans, moar dat kin aan mie liggen. Ze kon wel
meer ijsco's verkopen in tien menuten as dij vent
in n hail uur.
Dij ijscoboer komt ook nait meer, hai ging failliet.
Hou zel dat toch kommen wezen?
As t echt zo is dat der gain 'meziekanten' meer
zitten goan, kin ik dat nait slim vinden. De stilte
heerst al nait onder mien balkon, mit draaiende
auto's, rabbelnde winkelkarrechies en rerende
grommen. Dat is mie nait te veul, moar wel genog. Van mie kin t wel zunder getjoedel van
pìnsörgels en gejaauwster van fioulen.
Nou kom k ook nait meer in de verlaaiden om
zulf haarde meziek te draaien. Dat heb k nooit
doan, k wil ja gain roezie mit mien noabers. En k
haar Rammstein ook nog nait vonden op Spotify.
En as der wel weer stroatmeziekanten kommen,
loaten t den goien wezen. n Joarofwat leden wol
D66 in Stad veurstellen om audietsies te holden.
Dat zel wel verkaizensproat west wezen, k heb
ze der nooit weer over heurd. As t nog es vernijs
ter sproake komt, ik bin der mit veur.
Loat k der nog wel even bie vermelden dat aal dij
'vaalsspeulers' t beter kinnen as ik. Moar ik ging
der den ook nait zitten ...
Bert Wijnholds
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Chanel no. 5

Vraauw bukt heur en pakt bosschoppen oet t karretje. Tjonge, zai mag der wel wezen, al is z’op
leeftied. n Daip decolleté let zain wat of z’in hoes
het. Modern kled, t hoar in de plooi en mooi oppoetst. Ik schoef aan. Staait nog n jong stel tusken. ‘Wat is dit?’ Vraauw het n pak in haand en
stekt aarm oet. Man dut verschrikt n stapke achteroet. ‘Waistoe niks van zeker! Wat bist toch n
grode viesdert!’ Of ze n kaketoe zien leste sauske oet poot pakt hemmen. Heur blaauwe potloodstreepkes boven ogen stoan recht in t inne. In
heur mondje zol ain van mien trostomoatjes
pazen. Zulfde kleur. Man mit gries hoar vol sloagen wordt rood om kop en kikt om hom tou. Jong
veur mie draait hom om en begunt te brullen van
t lagen. ‘Hiero, pak aan doe! Mit eerbijensmoak
nog wel! Weerom zetten! En ho, nem bakje eerbijen ook mor mit. Bah!’ Hail winkel kikt, zulfs meziek is even oet. ‘Vieze ol mannen,’ zegt zai tegen kassajuvver. Man schoevelt vot.
‘Mag k der wel laangs,’ vragt e even loater. Hai’s
intied krompen en aarms binnen swoar worren.
Vraauw het ofrekend en lopt winkel vast oet.
'Wat was dat?', vragt t wicht veur mie en zet bosschoppen op baand. n Dikke kaar vol, barbecueën zo t liekt.
‘n Gezinsverpakken condooms!’ Jong hikt ter nog
over.
‘Watte?’ Ze kikt tegen hom omhoog. Jong mit
baaid’aarms vol tatoo’s is wel twij koppen groder.
‘Hestoe P ? Nee hè! Wat bistoe n lul!’
‘Er staan nog meer mensen hoor!’ Kassajuvver
kin weer proaten en wil der wat voart achter tou.
‘Ik goa boeten n sjekkie roken hur.’ Jong naait ter
gaauw oet. ‘Sodemieter mor op,’ zegt ze. Ik zai t
wicht hoar oet t gezicht bloazen. Ze kikt even
noar mie. ‘Ik schoam mie glad.’
Overal in winkel heur k nou gonnent lagen.
‘Barbecue?’ Ik knik noar kaar. ‘Joa,’ zucht ze,
‘vanoavend, mit ons vrunden.’

‘Zel k die helpen, din gaaistoe boudel mor inpakken.’ Zai trekt scholders n moal of wat op en
schudt kop zachies. ‘Sorry.’ Kassajuvver krigt
weer kleur om snoet. Komt n laagje op heur bolle
toet. en n koeltje in kin en in wangen. ‘k Dou vest
even oet hur’, en hangt hom over stoul.
‘Dankjewel, laif van die.’ zegt ze as zai ofrekend
het. Ik kiek in ogen dij pazen bie heur kestaanje
hoar en dink aan onze retriever vrouger. Ze blift
nog even stoan.‘Wilstoe o ...?’
Ik leg haand op heur scholder. ‘Beter van nait
ducht mie. Dien vrund ...’
‘Jammer.’ Din krigt zai rug recht en birst winkel
oet.
Hai mos steveg deurlopen om heur in te hoalen.
Dou e noast heur laip keek z’hom vergreld aan.
Hai kon heur nait biehollen. t Haart bonkte hom in
d’haals. Loat mor, docht e. Hai kin van mie wat,
docht zai. Thoes pakte zai vot boudel oet. Hai zat
veur t glaas in koamer en stoarde noar boeten.
Wer nait proat en zai ging noar sloapkoamer,
strieken. Klok haar in tieden nait zo haard tikt onner t eten.
‘Ik was zulf wel òf!’
Hai ging zitten lezen. Vremd docht ze. Hai het
niks te koop. Kwam even n aander trekje om
mond dou zai docht aan kaar oetpakken. Ze wis
nait wat of ze zag. Eerbijensmoak, grinnikt ze. Zol
t echt zo? Brrrr, ze mos der nait aan dinken. Toch
mooi tegenswoordeg, dat dat kin. Was vrouger
wel aans. Stiekom gedou. Ze mos dinken aan
heur aigen scharrelderij. Elk van wichter was gek
op hom mor hai wol allinneg heur. Mooie tied.
Knappe vent en is e aigliek nog wel. Zai mag
heur geern zain loaten mit hom. Schane dat e
last van t haart het en voak zo gaauw muide is.
Mor wat wil j‘ook. Baaide dik in de zeuventeg.
Toch magen ze der nog wel wezen. Even loater
lopt zai noar koamer mit kovvie en twij schuddeltjes. ‘Kiek. k Heb ons mor even traktaaiert. n
Tompoes. k Heb die der ook n vörkje bie doan
hur en n servetje. Dat wilst toch aaltied groag.’
Hai kikt heur ais aan. Ze laagt eefkes.
Ze staait wat bezied. t Is weer aalmoal bier. Barbecues kwaalmen en proat wordt aal dikker. Hai
staait bie jonges. Din schoatern ze t oet. Even
derveur haar e bie aander t zulfde verteld schienboar. As e noar heur tou komt en aarms om heur
hin slagt draait ze vot. ‘Nee mien jong, bist nog
nait kloar mit mie!’
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Hai laagt en wipt n vleske bier lös mit aansteker.
‘Ol man het mooi pech! Eerbijensmoak vanoavend?’ en zet t vleske aan mond. ‘Wie wel
hè?’ Lopt n kolle rillen over heur rug. Ze gaait in
hoes. Op zien sloapkoamer zuikt z’heur boudel
bie nkander in taas.
Is soavends nait veul proat. Hai ligt nog wat te
lezen mit n boukje in ber en heurt heur in douche.
Zai is der al n mooi zet. Nog n zaalfke hier en n
slikje doar. Ze kikt nog mor n moal in spaigel en
draait heur op zied en nog ains. Vuilt even over
heur borsten. Doar was e zo gek op. Hou laank is
t nou wel nait leden dat zai P ? Ach, wat hoalt
z’heur in de kop. Toch, aargens? Zol e nog wel?
Ze gniflaagt, pakt heur körte nachthemd, kamt t
hoar nog n moal en krigt t leutje vleske. As deur
opengaait kikt hai over zien bouk. Zachies hoalt e
oam deur neus. Chanel no. 5.
t Is net over elven op t wekkertje as k gedienen
dicht schoeven zel op sloapkoamer. Zellen zai t al
oeproat hemmen? Ik kiek noar bejoardenhoeskes. Din komt n ambelaans mit gillende sirenes in
stroat. En nog ain. Springen gonnent oet mit n
kovver. Aander baaide pakken brancard. n
Vraauw in nachthemd dut deur lös.
Jan de Jong

Vlucht
Stroate is routduuster. Stroatlanteerns binnen
oet. t Is beangstegend stil. Ik loop midden op
weg. Aan baaide handen n kind. Wie droagen
scheurde, groeterge klaaier.
Ik pebaaier de hoezenriege, dij ons beschaarmen

kin, te berieken. Op dizze glije klinkerstroate vallen bewegende gaisten te veul op. No bin ik bie
de hoezen. Ik blief stoan. Ik luuster. In de verte
zai ik scharen de muren langes schoeven. Binnen
ook vluchtelingen, denk ik. In ainen klinken, stoef
bie, marcherende stevels. Dij kommen dichterbie.
Ik begun te runnen, mien lutjeste onder de aarm,
de aander sleep ik mit mie. Troanen lopen mie
over de wangen. Ik bin verhoopt.
Din zai ik n winkeldeure dij openstaait. Ik run noar
binnen. De roemte is leeg. Der is allenneg nog n
teunbaank. Doarachter loat ik mie dele vallen. Ik
heur t gedreun van de stevels om de houke. t Is
stil. t Leger staait, luustert. Ik hol mien oadem in.
Mien handen binnen proppen in de monden van
mien kinder. Ain ainegst geluud, en t is mit ons
oflopen. Laank, hail laank, slim laank blift t stil.
Din ... geschoevel. Boven mie zai ik n spaigel. En
in dij spaigel, op de kop, zai ik de vijand. De loop
van zien geweer op mie richt, mor zien gezichte
de aandere kaante op.
Op zien mutse zai ik t gehoate symbool. Ik realiseer mie dat, as ik hom zain kin, hai mie ook ontdekken kin. Ik schoef mien kinder onder de lege
teunbaanke, drok miezulf stief tegen heur aan.
Kiek in de spaigel. Nóg zai ik dudelek de soldoat.
Allent t duuster van de winkel kin ons beschaarmen. Ik kiek bie mien kinder langes onder teunbaanke deur. Ik zai, stoef veur ons, grote vouten.
Vouten in stevels. Stevels van de vijand. t Symbool op de gepse. Goldkleurege sporen opzied.
Din klinkt der n schot. Rondom mie vallen schaarven. Spaigel is kepotschoten. Mien veurheufd
blödt. Ik vuil n schaarpe piene. Ook deur mien
haand. Mor ik duurf nait te kieken, nait te bewegen. De stevel gaait veur teunbaanke langes. Din
gaait e in ainen vort. Mit gaauwte. Of e baange is.
t Haarte bonst mie in de keel. Ik oadem nog. Onheurboar. Ik duurf mie nait verreppen.
Hou laank lig ik hier? Stille. Onbeweeglek. Urenlaank. t Blift stil. Donker.
Din, as t eerste mörgenlicht noar binnen komt,
duurf ik langzoam hoog te kommen. Mien handen
griepen de bovenraand van de teunbaanke en ik
trek mie op. Mien ogen krekt boven de teunbaanke oet pebaaier ik wat te zain. Niks is veraanderd,
t liekt of der niks gebeurd is. Ik goa stoan. Boven
mie n lieste mit schaarven in de raand. Ik heur
mien noam roupen. No eerst realiseer ik mie dat
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ik hier nait allenneg bin. Mien kinder! Ik boek mie,
help de oldste onder teunbaanke oet. Ik griep
weer onder teunbaanke. Vuil klaaier, riet dij noar
mie tou. Neem de jongste in mien aarms. Streel t
gezichie. t Is kold, kold as ies. De handjes. Ook
ieskold. Ik dou mien klaid open. Drok t lutje liefke
tegen mien waarme borst. Neem t aander kind
bie de haand, n waarme haand. Ik aai over de
waange. Waarm en zaacht. Waggelnd loop ik
noar de winkeldeure. Ik goa noar boeten, loop in t
luchtege zunlicht.
Ik loop midden op weg, noar t licht tou. Din zak ik
deur mien knijen dele. d'Oldste noast mie kikt mie
aan mit vroagende ogen. Ik dou mien klaid open.
Troanen droppeln op t levenloze popke. Ik reer.
Din n knal. Ik zai mien oldste dele zakken. Bloud
oet de borst. Ik boeg mie der over. Din vuil ik n
sniedende piene in mien rogge. Haarder wordend
zaachter wordend geluud om mie tou. Lichtend
duuster veur mien ogen. Zwevend stoef aan de
grond.
Niks.
Jan Nomden

Soam
Wie binnen al meer as zesteg joar soam
Soam dailden we laif en laid
Je kin t hoast nait benoamen
Deur de krises bin ik nou allaint
Zai hebben t soam besloten
Veur de klainen en de groten
Wie binnen nou allaint
Hai doar, ik hier
t Dut zo zeer
Moar wacht mor òf
As t heur zulf aangaait
Dut t heur ook verdrait
En din, wins ik heur staarkte
Jil Wildenga

Wielrennen

Fietsen van Haren in Grunnen noar Haren in
Duutsland, aal mit aal zo'n 150 kilometer, je mouten der mor zin in hebben. t Is n haile prestoatie
en je mouten mor ofwachten wat t weer dut, of t
gluiend hait is of jong katten regent, want veul
meer weertypen heb we nait hier in Nederland.
t Is netuurlek wel n prachteg tochtje deur t mooie
Grunneger en Drentse landschop en de bulten
van de Hondsrug. t Is ook n aibels mooi gezicht,
aal dij minsen in dij strakke felgekleurde pakken
mit n stuk zeemleer veur de kont en n helm op de
kop. Dat dee mie denken aan mien olle oompie
Gerrit oet Sibboeren, dij zit altied veur televisie as
der wielrennen op is en al dat gefiets haar hom
insperaaird om dat ook ais te goan doun.
“Waist wat wicht,”zee e tegen taande Ellie, “ik goa
de sportieve toer op en goa ook wielrennen”, en
dee doad bie woord, greep schootcomputer om
op Marktploats te kieken noar n fietse en de doarbie beheurende attributen. In gedachten zag e
zuch al in zo'n strak pakje mit n helm op kop op n
superlichte carbon fietse zitten. Zoveul te langer
hai d'advertenties bekeek, zoveul te meer kwam
hai der achter dat de strakke pakjes der nait in
zien liefmoatje 62 wazzen en dat n carbon fietse
toch wel vrezelk duur was. “Snapst dat nou Ellie?”, zee hai: “t Is weer allint veur dunne minsen
mit n dikke porremennee dat wielrennen, de gewone aarbaider pist weer noast de pot en mag
der allint op de televisie noar kieken.”
In ainen schoot hom in t zin dat hai nog n olle racefiets in schure op zolder haar, op n drafke ging
hai noar schure en huil t goldkleurege ding te
veurschien. t Apperoat was wel al 30 joar, t stuur
verroust en de banden plat. Mit fietspombe wazzen de banden zo weer haard, mor de dingen waren haalf vergoan en dou oompie Gerrit der mit
zien honderdtwinteg kilo op zitten ging, borsten
ze mit n haarde knal oet nander.
Mismoudeg ging e weer onderdak en zee tegen
taande Ellie: “Zel we zotterdag noar Haren om
noar wielrenners te kieken?”
Cor Uildriks
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Zummerstippen

t Mag meschain gain noam hebben, mor k kiek in
t veurbiegoan stommegeern noar t vraauwlek
schoon. In t biezunder as t wicht kop sierd het mit
n koppel zummerstippen. Woar t aan ligt kin k zo
ain, twij, drij nait ains zeggen, moar t het veur
mie wel wat. As de rest der under ok nog paast,
is t aal mit aal hailemoal dik in odder.
Kerel, hou kom k derop, terwiel dat mien wederhelfte t aanzain ok meer as weerd is. Denk veurzekers aan tied, dat k zölf nog op jacht göng. Al
was t veur mie noa n zetje, bie mien Geertje
koop-en-slag, tot aler tevredenhaid. t Zel wel aan
older liggen, dat n manskerel wat oog veur dij
'tobbelviskes' krigt. k Wait nou wat k heb, mout
nog mor ofwachten wat n aander mie meschain
brengt. Kin t beste t mor bie t olle loaten.
Zel dat aans mit d'oorzoak wezen, dat n bult kerels as ze de viefteg pesseerd binnen en in de
penopauze roaken, t aledoags gezicht kuutjebuten veur n wicht van om en bie twinneg lentes.
Harregat, k mout der ja nait aan denken! Woar
denkt dij stumperd moud en energie vandoan te
hoalen om zo'n ‘jonkvraauw’ te behoagen? Of
denkt e onverdrutzoam: “Ik goa der veur, zel kidde nog ains ommeroak staaigern loaten. Brek e
din brek e!”
Wat n lieder, dammeet wait e nait hou rap e weer
op t olle nest dele strieken mout. Mor din is deure
wizze veur aiveg tou. Har alles deeg oet figelaaiern mouten, aleer e zok in n onwis oaventuur
störtte. t Gras bie n aander kin der smangs nuver
gruin bie liggen, mor kin op duur wel es allemachies broen worren.
Spiet komt aaltied noa de zunde, staait in t Grode
Bouk, mor din is t voak al te loat. n Mens kin beder aan de toavel zitten, asdat e zölf op etenskoarde staait! Joager har innertied zien ogen en
hazzens nuver kost geven mouten, veurdat e
tougaf aan t underboek gevuil. Dit soort noaloateghaid kin n vent aans duur te stoan kommen.
Zörgt mangs veur n bult pien in de kop en in
knibbe.
As der ok nog kinder binnen, is ellèn hailemoal
nait te overzain. Noast n bult trammelant,
haartzeer en zörgen levert zo’n oetstap in t hoe-

zelk verkeer, noast wat nijeghaid en dieverdoatsie, aans bar veul noawaark op, dat nait ain, twij,
drij op te lözzen is.
k Kiek gerust wat noar zummerstippen op t
snoetwaark van n nuver poedie, ons Laimeneer
het n mens nait veur noppes twij ogen geven.
Kieken kost ja niks as k de knibbe en t ovrege
gerij mor in de buutse hol. t Mag thoes - veur
mien gevuil - paartieds wat behelpen wezen, dat
is mainsttieds nog beder as mie zat eten. t Veurkomt in aalsgeval hail wat aargenis en
noareghaid. Woar kin k t beder kriegen!
Roel Sanders

Nije tied
lu hemmen veul gouds
mit ons veur
mor vandoag is t
zo aanders as guster
minsken kieken noar
nije tied van Grunnen
as t mor komt
mit verloop van tied
waarkloos in nije tied
hou riemen wie dat
zel t goud weden dizze dag
wie kinnen ja gain vree
paailen dink van lu
in Grunnen, stoef bie
aal is aan t aggewaaiern
in grond mit trillens schoa
mor hier waarkt en wuilt
t volk, vuilt t haart
proat richt en slichte toal
in Stad en Ommelaand
kiek ais hou schier
mit aal der op en aan
nije tied? kin olde ook?
vandoag en eerguster?
Anna de Vries-Maarhuis
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Vervoaren ien t kwedroat

Ko en Knèlske wonen op n leutje dörp op t Hogelaand. Heur hoeske is aal n zet te koop. Der
kommen wel kiekers, mor gain kopers. Moakeloar
zegt wel dat zai moud holden mouten, mor dij kiekers mouten heur aigen hoes ook ja kwiet. Nou t
krises is zit ter gain schot ien verkoop en Ko en
Knèlske hemmen besluut nomen: zai blieven ien
heur hoeske wonen en goan t opknappen. t
Hoeske zel beneden haildaal over kop mouten. t
Mout zo moakt worden dat t geschikt is veur heur
olle dag. Timmerman komt ter bie en vragt wat
zai zo ien kop hemmen:
Ko wil verwaarmensbuizen ien vlouer,
omreden hai het voak kolle vouten
Drubbels mouten der oet
Ien heur washok zel douche groder mouten;
nou is e mor negenteg bie negenteg en dat
is nait hanneg as ain van heur lebait wordt
en zai mekoar helpen mouten mit hemmeln;
douche willen zai dommit gewoon ienlopen
kinnen en ien houk mout n zitbaankje
kommen
Timmerman heurt de wìnsen van Ko en Knèlske
aan. Hai zegt: “Mor din mouten joe wel n moand t
hoes oet!”
Knèlske: “Dat hebben wie aal opbedocht, wie zetten auto boeten deel en kinnen din ja ien autohok
wonen, nait?”
Timmerman bedenkt dat Ko en Knèlske heur
plannen aal n hail end oetwaarkt hemmen. Hai
vragt nog: “Waiten joe din wel dat ter din ook n
nije keuken ien mout?”
Joa, dat waiten zai wel.
Timmerman: “Veur hanneghaid is der ook wat
nijs, domotikoa, din bedainen joe mit n ofstandsbedainen joen licht, gerdienen en zo wat. Willen
joe dat ook?”
Nee, dat is te nijmouds, lichtknoppen kinnen zai

nog wel vienden en n gerdien dichttrekken: t
mekaaiert heur toch nait aan haanden?
En zo gaait timmerman mit plannen aan slag,
moakt wat taikens en komt mit n pries. Ko en
Knèlske zeggen dat t mor deurgoan mout. Mor t
mout wel ien t veujoar, as t aal wat waarmer is.
Maaimoand noadert, Ko en Knèlske roemen t
hoeske leeg. Der gaait ook veul noar drekstoup,
omreden t opknapte hoeske mout roem blieven,
goan dij olle kasten, toavels en stoulen mor vot.
Autohok wordt ienricht mit hoge toavel, vaaier
stoulen en heur twijpersoonsbèr. Op Ko zien
waarkbaank zet Knèlske wat petroliestellen, van
dij gevolgen dat zai doarop heur eten koken kin.
Timmerman het nog wel n woagen woar n gemak
ien zit mit n wotterbakje, woar zai zuch din hemmeln kinnen.
Haalf julimoand is t hoeske kloar. Der zit n grintenvlouer ien dij waarm aanvuilt. Drubbels binnen
vot, van dij gevolgen dat as nood aan man komt
en zai mit n kuierkaar deur t hoes mouten, dat din
zo kin. Knèlske mout nog wel leren koken mit
zo’n inductiekokerij, mor dat zel wel wènnnen.
Aalbaaident binnen zai blied mit heur “Quooker”,
dij het altied kokend wodder. Das n oetkomst,
want as dij olle wodderkoker aan loop was, mos
tillevisie haitied haarder. Dat gaf voak wat kripsies tussen Ko en Knèlske. Heur nije bèrren
pazen meroakel ien sloapkoamer, bèr kin bie kop
- of voutenènd omhoog en der tussenien is roemte veur n nachtkaast.
Zo hemmen Ko en Knèlske nou n nijmouds hoes,
aanpaast noar ontwikkelns van nou, woar zai old
ien worden kinnen. Wel mozzen zai twij moal vervoaren, mor dat haren zai der groag veur over.
Zo konnen zai op heur aigen vertraauwde stee
wonen blieven.
Willy Westerdijk
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n Vremde kat en n onrusteg gemoud

Der bennen twij soorten mensen ien wereld, dij
van katten holden en dij gek op honden bennen.
Ik ben n kattenmens. Nait dat ik niks mit honden
heb, prachtege daaier heur, doar je hail veul oardeghaid aan hebben kinnen. Mor n kat is n veul
mysterieuzer. As je ien de paailloze daipten van
heur ogen kieken ... En mit n hond heb je verplichtens, ale doagen n moalofwat aan loop. n
Kat redt hom zulf. Dit verhoal gaait over n kat.
t Olle kerkepad tussen ons dörp en t volgende
dörp, n asfaltpad van omtrent n meter braid, is
veureg zummer vannijs asfalteerd. Dat wer ook
tied, want t was slim verzakt en der zaten dikke
goaten ien. Dat asfalteren was nog n hail gedounde mit n asfaltmesien, n vrachtauto mit
waarm, dampend asfalt, n kroan en n stuk of wat
gemotorizeerde kiepkaren om t asfalt op stee te
brengen en n wals om t vaast te rieden. En veul
drokte, gebrom en gebroes.
Affijn, n dagofwat loader was t wegje weer kloar.
Dou ik dij oavend wat rondlaip op t nije wegje om
te kieken hou t worden was en loader weerom bie
hoes, was doar ienains n vremde, haildaal grieze
kat, n jonge poes mit n luk belje om haals. Zai
runde bie ons om t hoes tou en lait heur makkelk
aaien. Ondertied snorde ze der over en mit steert
recht omhoog as n vlaggestok. Dudelk n bliede
kat.
Wie hebben zulf vaaier katten en mainstied, as ik
soavends even ien boeten loop, is der altied wel
ain van ons katten bie mie, nou ook. Dus dat was
bloazen en graauwen tegen nkander mit dikke
steerten. Dij vremde kat lait heur nait votjoagen,
mor laip mie óók achernoa. Dou ik tegen bergoanstied weer ien hoes ging, lagen baaide katten nog ien veurtoen, nkander ien de goaten te
holden.
Mien vraauw ging tegen haalf twaalf op ber en ik
zat nog even wat tv te kieken, ales was al ofslo-

ten. Doar kwam ienains dij grieze kat te koamer
ienlopen. Ze miaauwde en gaaf mie kopkes bie
bainen laangs, of ze hier al joaren woonde. Ik
was stomverboasd, zo ienains n vremde kat ien
koamer. Mor k von t aargens ook wel gudeg. Ik
prout wat tegen heur en aaide heur wat, mor zette heur doarnoa toch mor weer ien boeten.
Want dit kin netuurlek nait, t is n aandermans kat.
Zai is zo te zain hail sozioal opvud en ze het n
belje om haals om vogels òf te schrikken. Mainstekaans is dit n nije kat van overburen, dij nog
nait haildaal bekend is hier, meschain wel wat te
vro lösloaten. Dus ik zette grieze kat op oprit,
achter dichte deur en ging weer ien hoes.
n Poar tellen loader, ik haar gat nog mor naauw
aan stoul, kwam kat alweer te koamer ien lopen,
doodgemoedereerd deur t kaddeloekje, deur keuken en hal noar koamer. Dit kin toch echt nait en
ik laip noar achterdeur om dij los te moaken. Kat
runde miaauwend veur mie aan mit steert blied
omhoog, docht zeker dat ik heur wat geven zol.
Mor ik dee deur open, pakte kat op en zette heur
rezeluut ien boeten: "Vooruit doe, sodemieterop,
wiektie weg kat!"
Ja, wat mout ik aans? t Is n haile mooie, laive kat,
t klikte doalek tussen ons. En dat vuilde kat ook
wel vanzulf. Mor hou meer ik heur aanhoal, hou
steveger de baand en hou muileker t wordt om dij
te verbreken. Doarom dee ik toch mor zo oakelg
meugelk tegen heur. Mor t ging nait van haarten.
Aanderdoagssmirregs, ik was wat ien toen aan t
knudern, laag dijzulfde grieze kat ienains noast
mie ien t gras op rug te rollen van genougen. Potverdorie, is dij kat ter nòg aaltied? Nou herinner ik
mie voag dat ik vannaacht wat lewaai en gejammer heurde, beneden ien hoes. Meschain is dizze
kat vannaacht nog weer hier ien hoes west en het
ain van ons katten heur wegjagd.
Ik kiek nog ais goud noar t belje om heur haals en
ik zai dat ter n luk kokertje aan hangt. Ik draai t
kokertje open - kat let mie rusteg begoan - en zai
dat ter n oprold braifke ien zit mit noam, adres en
tillefoonnumer der op. Handeg mit zo'n alemansvrund, zowel veur aigender as veur viender. Zai
woont ien t volgende dörp, lees ik. Dus haildaal
gain nije kat van overburen. Dizze kat het n beste
raais moakt.
Nou ik wait woar of kat thoesheurt, wil ik heur ook
zo gaauw meugelk weerom brengen. Ik goa
doarom doalek mit kat op aarm lopend noar t
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aander dörp tou. Hou eerder kat hier weer weg
is, hou beder. Meschain is heur boas of boaske
wel bezörgd noar kat aan t zuiken, ze is zeker al
twij etmoalen vot. t Is nog n haile tippel van ons
hoes noar haildaal achteraan t aander dörp, n
drijkwart kilometer mit n kat ien aarms. En n pakje wordt op nduur n zakje ...
Ien t begun is kat hail mak en kikt nijsgiereg en
vol vertraauwen om heur tou. Mor tegen t lest
wordt ze onrusteg en wil van mien aarm ofspringen. Ze begunt te vruzzeln, schopt mit achterpoten en ik mout heur stief vaastholden. Dat vient
ze hail oakelg en ze begunt kloagelk te miaauwen. Dat begroot mie op mien beurt slim,
mor ik blief standvasteg en dou wat ik doun
mout. Ik loop nog wat haarder en hol heur stief
ien houdgreep.
As ik bie t bewuste hoes aankommen ben, bel ik
aan bie veurdeur, mit nog aalweg n sporrelnde
kat ien aarms. Mor der dut gainain open. Ik loop
om t hoes tou en loat kat achter t hoes lös. Ook
achterdeur zit op slöt, is gain mens te zain hier.
Kat schut doalek deur t kaddeloekje, net zukkent
as dij van ons, en ik zai deur t roam van achterdeur dat ze bie heur bakje mit brokjes gait.
Mooi zo, dij is weer op stee. Ik haar nog wel
even verslag mit aigenders hebben wild, mor dij
bennen zo te zain nait thoes. Mit n gerust gemoud loop ik weerom noar hoes tou. Mainstekaans is dizze kat schrokken van dat asfaltlgedounde, van eerguster. Ze is meugelk verbiesterd worden deur dat lewaai en stinkerij en
op rek vlogen, net verkeerde kaant op richten
ons dörp en op zo'n menaaier bie ons terecht
kommen. Mor nou is t apmoal weer ien odder.
Aanderdoags, zodderdagmörgen, net onder
kovviedrinken, heuren wie gemiaauw ien hoes. n
Aander geluud as van ons aigen katten. En joa
heur, doar is dij grieze kat weer. Ze lopt doodgemoedereerd ien koamer om, is nait benaauwd
veur ons katten en dut of ze hier thoes is. Ze rokt
aan t schuddeltje doar mien kouk op legen het
en slikt krommels op.
Ik stoa versteld. Dij kat het dus weer t haile èn
noar ons hoes tou lopen. Het mout nou nait gekker worden! Ik vien t n pracht kat, laif en aanhoaleg, ze geft kopkes en snort dat t doavert,
haildaal nait baang, ja bie t braitoale òf. Ik hol
doar wel van, mor wie hebben aal vaaier en ik
wil dat ons katten nait aandoun. En boetendes,

dij kat is gewoon van n aander. Dus dij kat mout
absoluut doalek weerom.
En zo loop ik nog n moal mit n kat ien aarms van
ons dörp noat t volgende dörp. As ik doar aankom mit nog aalweg n slim vruzzelnde kat veur
borst, bliekt dat ter weer nait open doan wordt.
Ze konden wel op vekaanzie wezen. Mor as dat
zo is en ik loat kat hier weer lös, heb ik heur
dommit zo weer bie mie ien hoes. Dizze kat is
dudelk aan mensen wend en zuikt ze alderdeegs
op. Goie road is duur.
Den schut mie ien t zin dat kaddeloekje ook op
slöt kin. Ik loat kat weer deur t loekje en ze gait
ook nou doalek weer bie heur brokjes. Mit t klepke noar binnen tou open verdraai ik t knopke aan
binnenkaant van t loekje, zodoaneg dat t loekje
allenneg noar binnen tou open en dicht kin. As
kat ter oet wil, zel ze t klepke mit kop dichtdrukken. Zo zit kat nou opsloten ien heur aigen hoes.
Der zel toch wel verzörgen en n kaddebak veur
heur wezen, neem ik aan.
Snaachts dreum ik van dij grieze kat. Ien mien
dreumen vergroot en vervörm ik altied de werkelkhaid. Dat ik heur vertraauwen ien mie schonden heb. Ja, heur vertraauwen ien de mens ien t
algemaain. Zai zöchte aandacht en beschaarmen bie ons, mor der was gain plek veur heur. Ik
wor doar toch zo waik van.
Zai het woarschienlek haile naachten om ons
hoes tou swonden, op zuik noar n waarm thoes,
dij ze bie ons docht te vienden. Mor ik heb heur
verlangst slim beschoamd en heur tot twijmoal
tou ien n leeg hoes terug zet.
Ain moal kon t aarme baist nog weerom kommen, mor noa twijde moal was t oflopen.
En dij aarme katten van ons, dij kregen der ienains n vremde iendringer bie. Ze waren haildaal
van slag en doar kin ik ook hail min over. Ik
dreumde alderdeegs dat ons oldste koader, 'di
papa', den mor veurgoud votging en hom zo
opovverde om roemte te moaken veur dij grieze
kat. En dat begrootte mie ook hail slim.
t Was dij naacht nog laank onrusteg ien mien
gemoud.
Be Kuipers
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Reanimoatsie

Ik heb joe wel ais eerder verteld lu, van mien
oompie Gerrit en taande Ellie oet Sibboeren. Op
n oavend, dou ze mit heur baaide zaten te rummikuppen, begon Taande Ellie in ainen over dat ze
toch stoareg aan wat op leeftied kwammen.
“Stel”, zee ze tegen oom Gerrit, “dat ik veur die
aan oet tied kom, wat gaaist den doun, want kinst
die nait redden en kinder hebben we nait, allint
mor n neef in Sapmeer.
“Ach mins”, zee oom Gerrit, “woar hest t toch
over, doe bist 67 en ik 70 en wie kinnen nog
joaren mit.”
“Joa, mor toch,” huil taande Ellie vol, “je lezen de
roarste dingen in kraant, minsen valen mor zo om
en den bist allìnt, kinst ja nog gain eerappel schillen loat stoan goar kriegen.“
Bedenkelk dee oom Gerrit t zwiegen der tou en
dee net of e een stoere zet aan t bedenken was
mit de sievertjes van Rummikub. In tied dat ze
verder aan t rummikuppen wazzen, haar oom
Gerrit kop der nait meer bie, want zien vraauw
haar om aan t denken zet over dat ain van heur
baaide oet tied kommen kon. In ainen kloarde
zien gezicht op en keek e zien vraauw aan of hai
t blaauwe stopgoaren opnijs oetvonden haar.
“Ik heb lest lezen”, begon hai, “op mien schootcomputer, op de webstee van n EHBO-verainen
over n reanimoatsie-les. t Duurt mor een poar uur
en t kost hoast niks en as der den wat mit die gebeurt, den kin ik die reanimeren.” Votdoalek
greep hai tillefoon en meldde zuch aan veur de
les dij de volgende dag al geven wer.
Anderdoags haar hai zien pak oet kaaste hoald, t
ding stonk noar mottebalen en hai haar hom de
leste vief joar nog nait weer aan had, mor je mozzen toch wel een beetje schier veur n dag kommen. Hai mos t lief wat intrekken en de knoop
van t jaske wol nait in t knoopsgat. Hai keurde
zochzulf veur de spaigel. Nah goud, n beetje

hoog woater en t jaske zat wat spans, mor wieder
was hai der wel tevree over.
Dou hai boeten deure bain over stang van de
fieste slingern wol, ging dat nait. Deur zien strakke boksem kon hai t bain nait hoog genog kriegen. Fietse mos hoast plat veur hai der op zat.
Bie de verainen mos hai eerst de theorie aanheuren en snapte der nait veul van. Dou mozzen ze
om beurten op de knibbels bie n poppe en den
mit handen midden op de borst drökken.
Dou oom Gerrit aan beurt was en zoch deur de
knijen zakken luit, scheurde de noade van zien
boksem van d'achterste boord tot aan de knoop
aan veurkaant tou open en ston d'olle man zo'n
beetje in zien ondergoud. Mit schoamrood op de
koaken muik oom Gerrit dat hai weer in t inde
kwam en mit ain haand veur de kont greep hai in
loop weg zien pette van de kapstok òf, sprong op
fietse en ree noar hoes.
Thoes vertelde hai t haile verhoal aan taande Ellie dij der wel vrezelk om lagen mos. “Ach,” zee
oom Gerrit, blaauw om kop van t lagen, “t haar
ain veurdail, ik kon weeromraaize n stuk makkelker op fietse kommen.”

Cor Uildriks
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Ein Mensch
Strompelstaingedachten
stain
noam
dien noam
gain nummer meer
noam krigt gezicht
dien gezicht
stain
stroat
dien stroat
huus verdwenen
of nait meer
dien thuus.
gedachten
beelden,
noamen, ploatsen
Auswitch, Dachau
Vught, Westerbork. . . . . .
wat hebben wie (nait) doan?
gezicht
ogen
ogen mit troanen
dien troanen
nait vergeten
nooit weer.
moi
Nathan
moi Levie,
Mirjam, Saartje
goa nait meer vot
blief onder ons.
leer ons leven
as “Menschen” onder mekoar.

Pekel, 13 april 2014
Henk de Weerd
http://www.stolpersteine-pekela.nl/
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Laiwe en wild swien

Van aal bedinksels dij aandroagen werden, was
der ain dij mainste stimmen kreeg en dat was t
veurstel om kat n bèl om haals te hangen.
Den konnen moezen votrunnen as zai bèl heurden
en ientieds bezied kroepen.
Mor dou moezen der op deur gingen en der ain
aanwezen worden mos dij kat bèl aanbienen zol,
was der gainent te vienden dij dat doun duurde.

(Noar n foabel van Aesopus)

Nane van der Molen

Op n aibels haite dag ien zummer, dou alle wilde
daaier slim dörst hadden, kwammen n laiwe en n
dik wild swien, noa laang zuiken, tougelieks bie n
lutje wel aan om te drinken. Zai kregen votdoadelk drokte over wel van heur as eerste drinken
mog en noa wat hikhakkerij duurde t nait laang of
zai kregen sloagerij en vochten noa n zetje op levent en dood mit nkander. t Was nog kamp dou zai
achter poest even stoppen deden om op oam te
kommen. Dou zagen zai dat n koppel gieren en
kraaien op takken van n dooie boom vlakbie tou
zat te kieken tot ain van twijen of meschain wel
baaide vechtersboazen t ter tou doun zollen, zodat
zai verlaizer van stried of baaident opvreten konnen.
Laiwe en swien kwammen dou op slag tot zinnen
en sloten vree. Zai zagen ien dat t beter was om
vrunden te worden den opvreten te worden deur
gieren en kraaien.
Doar twij vechten om n bonk gaait daarde der
mainsttied mit vandeur!

Grafspreuken

hier ligt t rechterbain van Jan Koater
de rest komt nog, eefkes loater
Jannes dee ales ain veur ain
dommee komt ook zien linkerbain

hier lig ik, allain en verloaten
gain mìns om mit te proaten
ik vroag joe, blief nog even
kom k veur n ogenblik tot leven

tou, schait op en hoal mie der oet
ik lig hier onder n zwoare kloet
k bin hels en mout noar Grait
zai ligt te rommeln mit ol Pait

Nane van der Molen

kiek, joe lezen hier wat ter staait
mor heb om mie nou gain verdrait
ik heb gain reden om te kloagen
ik wuir tachteg joar en viefteg doagen

Kat bèl aanbienen
(Noar n foabel van Aesopus)
Moezen hillen n vergoadern om oet te figelaaiern
wat of beste menaaier was om elkain te woarschaauwen aans kat ter aan kwam.

hier ligt mulder Schat
het n klap van meulenwiek had
kon m nait ontwieken
kin der nou aingoal noar kieken

Fré Westerhoff
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Oet: Grunneger Toal Spulbouk
Franken moggen Saksen nait lieden

hil woord. (P).
Oorlog dij zo laang duurd haar, kwam aan zien ind
en de Saksen legden heur bie veurwoarden van
keuneg deel: oetschaaiden mit haaidense praktieken van heur veurollen en aannoame van t kristelk geloof.
Dou eerst werden ze mit t volk van de Franken
veraind.’

Einhard (770-840) waas n Frankische dichter, geschiedschriever en biogroaf van Karel de Grote.
Dat Einhard t nait bot op haar mit Saksen maag
oet t onderstoande blieken. Zo dudelk as de dag:
‘Dou oorlog ien Itoalië veurbie waas, wer volgende
oorlog tegen Saksen (772-804) opnijs oppakt.
Gain oorlog, dij Franken ooit ondernamen, duurde
zo laang, waas zo vol van alleriezelkste
wandoaden of waas zo stoer.
Dij Saksen, net aans hoast ale volken dij ien Germoanië leven, bennen vraid van noatuur.
Ze bennen overtuugde duvelaanbidders, stoan
ons geloof nait en vienden t haildaal nait oneervol
om wetten van God of van minsen te overtreden.
Ging zowat gain dag veurbie of t gaf hier of doar
rebulie of vrede wer broken.
Wie swetten over haile inden aan nkander en aan
baaide kanten was moord, roof en brandstichten
aaldoags. Op t ind mainden Franken dat tied ter
heer waas om nait laanger allain mor militair op
heur overvalen te reageren, mor om ains n Endsieg op Saksen te behoalen. 33 joar laang waas
mit n allergloependste hoat aan baaide kanten
stried leverd, mor verlaizen van de Saksen waren
groder als dij van Franken.
Aan stried haar veul eerder n ind wezen kind, as
dij Saksen nait zo traauweloos west waren. Ontelboare keren deden ze of ze onder t mous stopt
waren, gaven heur aan Karel over, beloofden ales
te doun wat ter van heur aaisd wer, boden gijzeloars aan en laiten boden van keuneg tou. Op n
duur haren ze moudveren zo bot hangen loaten,
dat ze allerdeegs beloofden om heur duvelaanbidden op te geven en t Kristendom aan te nemen.
Net zo voak as t heur wil leek om dat te doun,
hemmen ze heur woord broken. (P) Mor keuneg

****
Aal dizze hiepkonterge opmaarkens over Saksen
bennen oet Einhards pinneveer kommen.
Autochtone Grunnegers kinnen Einhards woorden
ien buus steken. Zukkent bennen meschain ook
Saksen, as heur veurollen laankmanstied ien
Grunnen woond hemmen.
Of waren zai Vraizen, of Chauken?
t Woongebied van de Grunnegers waas veur dij
tied dichtbevolkt. t Totoale aantal ienwoners van
haile pervinsie Grunnen tussen 3e en 10e aiw
wordt schat op t relatief hoge aantal van 12.500 1.
Dat is ongeveer geliek aan t ienwoneraantal van t
tegenworrege Appingedam!

Jan Sleumer
___________________

1 Jan de Vries: Het verhaal van Groningen blz 11
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Zwoantje

Zwoantje Hadders was n propke van vattien joar.
Har heur noa legere schoul aldeur volpropt. Op
bainen noa was t wicht sikkom aine bie aine!
Doch zat der n nuver kopke op. Hou ze aan de
vreet kommen was, duur k nait recht zeggen, mor
as ‘mulo-big’ dee ze heur bienoam eer aan. Ollu
wozzen ok nait recht wat ze der mit aan mozzen.
Zat veurvast nait recht in heur hoed.
Moeke har mit t wicht al n zetje bie dokter lopen,
mor ok medesienman ston veur n roadsel. As
Zwoantje heur klebbe nou mor es open dee, mor
dij broekte zie allenneg veur t noar binnen waarken van aal wat heur veur mond kwam en dat
was schienboar nait zuneg.
Geeske zörgde oet veurzörg aaltied dat allerhande slik achter slöt en grundel opborgen wer. Har
in Zwoantje heur koamerke, dat veur heur verboden tougang was, regelmoateg rondstruund,
woarbie ze terdeeg achtte op ploatse woar t wicht
ain en aander opbörgen har. Noa ja man kon aiglieks beder zeggen: woar ze heur romtommelderij achter t gat valen loaten har. Hou Zwoantje
wegwies kon worren in heur ‘behoezen’ bleef
veur heur verwekkers n open vroage. Wanner ze
in de smiezen kreeg dat moeke heur zoaken
noarakde, zol t hoes ja te klaain wezen.
n Haile zooi verunderstellens wazzen Geeske en
Kloas in dij joaren al deur de kop spookt, mor
zunder rezeltoat. Haren heur ‘vrundinnen’ of, beder zegd, heur klasgenoten al under verheur had,
ok de school en heur leroaren haren ze bestookt
mit vroagen, mor wazzen gain stap wieder komen. Tot Kloas in t schuurke, woar Zwoan heur
fietse doagleks wamsde, verbörgen achter de
hoanebalken n gehaaime schoelploatse von, an t
zicht onttrokken deur n lege eerabbelpuut. Hakkemak en vegezak har ze doar an zuite wildeboudel verzoameld.
Soavends mos t wicht, geern of nait, mit t wotter
veur dokter. Hou ze in aal toonoarden ok ontken-

de, roasde, bandiesde of reerde, dou voader de
haile mikmak op toavel fikkerde, kon ze gain
kaande meer op. Hoelend as n lutje potje, wat ze
aigenlieks ok nog was, gaf ze tou, dat ze Geert
van der Sluus, dij vanof t eerste joar bie heur in
klazze zat, zo bar slim mog, dat ze aal veur hom
doun wol. Mor t jong har bliekboar n poar aandre
wichter veul hoger op zien lieske stoan. Zie vuil
volkomen boeten zien aandaacht.
Dit 'tobbelviske' was deur hom zo oet stuur roak,
niks kon heur meer verblodekonten. Oet
‘luddevedudde’ was ze an t snaaien goan. Noast
heur buusgeld har ze of en tou wat geld oet hoesholdknibbe van heur moe stolen. Dat ze deur
heur ‘gesnasker’ zo dik, vet en onooglek wer,
was nog nait tot heur hazzens deurdrongen. Noa
n oaker vol troanen beloofde ze heur olden, dat
ze heur leven betern zol.
Oetendelk is t mit Zwoantje nog ‘dik’ in odder komen. Zag der noa t eksoamen oet as n vrizze
bloume, dij t anzain meer as weerd was. Dou ze
zeuventien wer, zat der al zoveul reuk an t wicht,
dat Haarm oet t Veld op heur verjoardeg kommen
mog en noast n dikke smok heur wat schieterg n
schier rinkje kedo gaf.

Roel Sanders
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Ain en ain is ain!

t Liekt op n foute som of n misploatste grap. Is t
nait! Nee, n woar gebeurd verhoal, woaras
paartie lu zok aan meten kinnen. Of ... is t pure
mazzel?
Joaren leden mog ik kennismoaken mit n vrijwilleger bie de Seniorendag in Winschoot.
Schiere peer, woaras ik goud mit overwegens
kon. Hai was ook Zunnebloumer en was aarg
begoan mit minder bedailden. Over en weer
nuigden wie nkander, as wie wat biezunders organiseerden.
d'Eerste moal dat ik nuigd wuir op n gezellege
middag, stelde hai mie veur aan n jonge knoap
oet Irak. Hai woonde in t asielcentrum boeten
zien dörp en mien moat haar hom nuigd, omreden dat hai nogal ainzoam was. 'Kin e sosjoale
kontakten opdoun en wordt t leven meschain wat
droagleker.' was zien mainen.
t Was n rusteg, beschaiden jonkie (ik schatte
hom op n joar of achttien). Hail netjes, en aarg
hulpvoardeg veur de gasten. 'Dij redt t hier wel',
was mien reaksie.
,Dat hoop ik van haarten!', was zien antwoord en
oet t gesprek dat volgde, vertelde hai mie dat t
aanvroagen van n verbliefsvergunnen aarg intensief en bewaarkelk was!
'Ain en aal pepierzooi! en raaisderij noar Den
Hoag. Zai zitten as daaier opsloten en maggen
hailendaal niks! 'Nait waarken, nait leern niks!
Om muide van te worren!'
n Joar of wat loater kreeg k vannijs n nuigen. 'k
Heb veur die n specioale ploatse reserveerd!'
Soam mit ons veurzitter haar n wie n stee tegenover d'börgmeester. n Hail sympathieke man,
woarmit t makkelk proaten was. Hai prait ook
Grunnegs!
Al gaauw stuurde ik t gesprek mit hom op t asielzuikerssintrum en vroug of hai nait wat meer
voart zetten kon op t verkriegen van n verbliefsvergunnen. Hai haar vot deur, over wel ik t haar.
Zien gezichte betrok en hai vertelde, dat t jonkje
woarschienlek weer trogge mos. En dat noa vief/
zes joar prosedeern! 'Joa, t leven veur dij lu is
slim stoer', gaf e tou.
Anno 2013 is t den toch raak! Hai krigt zien ver-

gunnen, mag noar schoule. Wat n weelde!
Veul diploma's het e inmiddels hoald en waark
vonden. Ook n schier vogeltje in d'kooigie, dij hai
touwezen kreeg! En van zien waark n gloudnije
auto!
t Kin nait op, zol je denken. Der zat nog n addertje onder t gras ... Op de dag, dat ik op bezuik
was, haar e vrij nomen, omreden dat hai n aais
tot troggebetoalen kregen haar van € 3000,-!
Nou mos e noar n adviseur om dat aan te vechten.
'Ie blieven an de gang', zee mien moat. 'Mor hier
kommen wie ook wel weer oet.' En hai begon te
vertellen.
Mit zien ollen en bruier en zus is hai vlucht veur
Saddam. In Iran kwamen zai in n tentenkamp.
Nait te roem moust reken. Zai keken voak n moal
in d'loop van n geweer! Soam mi t n kammeroadje (zai wazzen dou 17!) vluchtte hai om van alle
ellende òf te kommen. In n auto vol mit meloenen, woartussen roemte moakt was, kwamen zai
via Griekenland, Turkije in Nederland. n Dag of
vare gain wotter zain en vanzulfs ook nait noar
d'wc!
Midden in Amsterdam konden zai der oet! Gauw
de boskes in en t bundeltje goud, dij ze bie zok
haren aan. Dat vuilde al hail wat vrizzer!
Joa, en den aanmelden op t plietsiebero P
Schietensbenaauwd wazzen zai doar al n moal
of vieve langs lopen. Dou mos t toch wezen.
Hailndaal verbiesterd wazzen zai van de vroag
van n dainstdounde agent: 'Jullie hebben vast
wel trek in een kopje koffie en een broodje?' Gain
geweer! Gain gevluik! Wat zol dit betaiken?
'Enne..' ging de plietsieman wieder: 'Als jullie een
douche willen nemen, kan dat hier ook hoor!' Hai
haar al laank roken, dat t doezen al n zetje leden
was...
Vrijhaid! Dit was vrijhaid! Zai wazzen al laank
vergeten, wat t betaikende!
Noa meerdere sintrums, kwam hai in Noord Nederland. t Vervolg heb k joe inmiddels verteld.
n Poar weke leden haar k mien moat n mailtje
stuurd over de betaiknis van t woordje MOI! Reden veur hom om mie te nuigen veur n bakje
leut.
Doar heb ik guster gebroek van moakt en om ze
te felesiteern mit heur sukses en vastholdendhaid nam k n kouke mit P opspoten mit creme:
1+1=1
Klaas van Zonneveld

20

Droadproat: Eline Brontsema
n Droadpost-interview
Sunt 6 feberwoarie is Eline Brontsema (t Zaand,
1988) de nije streektoalfunksjenoares veur de
pervinzie Grunnen. t Dattegjoareg jubeleum van
heur veurganger Siemon Reker was n goie gelegenhaid om de toak aan heur over te droagen. Is
zai n goie opvolger? In dizze droadproat n gesprek mit Eline Brontsema.
Eline bruukt Facebook nait veur heur waark en
doarmit ook nait veur interviews. Diskeer is t gesprek verlopen mit de droadpost.
Bert Wijnholds

binnen.
Dat heur ik voaker. Mor filosofen hebben nait n
bepoald affeer woar ze ien terecht komen noa
heur studie. Der is veul meugelk. En dus ook
streektoalfunctionoares worden. Bepoalde dingen dij ik leerd heb kin ik wel bruken ien mien
waark vanzulf.
Kinst doar n veurbeeld van geven?
Bievubbeld teksten analyseren: woar gaait t nou
aigelk precies over? Wordt ter n drogreden
bruukt? En verder vroagen woar n ander stopt
mit vroagen stellen.
Bist 25 joar, is t belangriek dat dizze funksie nou
invuld wordt deur aine dij jong is?
Ik kin mie nait veurstellen dat t n noodzoak is dat
“de nije” 25 is, mor t het wel bepoalde veurdailen
vanzulf. Je kinnen bievubbeld makkelk socioale
medioa ienzetten en verder kin we weer even
veuroet vanzulf.
Bistoe zulf ook opgruid mit de Grunneger toal?
Wel mit opgruid mor as kiend nait sproken. Mien
pa en moe hebben t altied mit nkanner en mit
femilie proat mor tegen kiender wer Nederlands
proat. Ik heb t bliekboar leerd deur t te heuren.

Eline, op t mement da'k dizze vroag stel bist nog
gain twij moand in funksie. Kin k al aan die vroagen hou t bevaalt?
Zeker, t gaait mie goud noar t zin! k Heb ook veul
positieve reacties had, dat is ook mooi om te
heuren vanzulf.
Bist nou de belangriekste perzoon wat de Grunneger toal aangaait?
Zo zai ik dat nait. Mìnsen dij Grunnegers proaten
binnen veul belangrieker, zunder heur gain onderzuik!
n Joar eerder wast al mitwaarker worden bie t
Bureau Groninger Taal en Cultuur, woarom bist
doar toun aan t waark goan?
t Leek mie geweldeg om dat wat mie boeit terug
te zain ien mien waark. Dat leek mie wat biezunders en zo zai ik dat nog aal: k vuil mie n geluksvogel.
Hest filosofie stedaaierd, dat liekt nait recht te
pazen bie n affeer woarin je mit toal aan d'loop

Wordt de toal nog wel veul bruukt deur Gunnegers van dien generoatsie?
Ik bin zeker nait ainegste dij op dizze menaaier
mit t Grunnegers opgruid is. Van mien generoatsie binnen der nog veul meer dij t as kiend nait
proat hebben mor dij t wel heurd hebben van pa
en moe. Ik heur ook wel ais dat ze t nait duren
omdat ze onzeker binnen over heur toal. Toch
zol ik zeggen: gewoon doun!
Der is dus ook wat onzekerhaid wat t proaten
aangaait, moar t is nait zo dat de toal nait leeft
bie jongere Grunnegers?
Tja, dat onderwaarp komt aaltied aan bod as t
over t Grunnegers gaait, ik kin waaineg veurspellen over ons toal. Ik zol t positief holden willen,
van oetstaarven is gain sproake, van verandern
wel.
Doe nuimdest net de socioale medioa, kin dat n
belangriek middel wezen om de streektoal leventeg te holden?
t Is n nij middel om mit nkanner te proaten. Mor
ook om informoatsie te dailen, bievubbeld over t
Grunnegers. Bie t BGTC worden bievubbeld wel
TIM’s schreven, teksten over opvalende “Taal
Ien Media”, mit n link noar t Grunnegers is. As
der n nije tekst moakt is, wordt dij direct op Twitter zet.
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Der is pebaaierd om meer erkennen veur t Nedersaksisch te kriegen, tot zowied zunder sukses.
Is t neudeg dat dat der wel komt?
Vanzulf is t antwoord joa. Nait allinneg om t Grunnegers zo goud meugelk te beschaarmen, mor
ook om t te stimuleren.
Wat wordt der meuglek mit zo'n verhoogde stoatus? Hou kin t Grunnegers doarmit beschaarmd
en aanpeerdjed worden?
t Nedersaksisch – woar t Grunnegers onder vaalt
– wordt nou onder dail 2 van t Europese Handvest erkend. n Erkennen onder dail 3 zol n hogere status van t Nedersaksisch betaiken. Allinneg
al veur t beeld is t belangriek dat ons toal ook
echt deur elk as toal zain wordt. Oetstroalen zegt
veul en dat is bie toal nait aans.
Mouten wie as streektoalproaters zulf ook meer
doun om dat beeld te verbetern? Dat zo'n hogere
stoatus nait allenneg 'op pepier' bestaait?
Grunnegers proaten is t veurnoamste!
Speult t onderzuik 'Vroag&Antwoord' ook n rol in
dij beeldvörmen?
Ik wil nait zeggen dat t Grunnegers n slecht imago het. Dat bliekt ook oet aal dij geweldeg enthousiaste reacties dij wie kriegen van ienvullers
van Vroag&Antwoord. Wie kriegen sums laange
teksten terug as n vroag wat opropt, bievubbeld
over vrouger. t Zol hail mooi wezen as Vroag&Antwoord der mit veur zörgt dat mìnsen mit n
positieve, belangstellende blik noar heur aigen
toal kieken.
Onderzuik doun is ain van dien veurnoamste
toaken. Wat dut n streektoalfunksjenoares nog
meer?
Belangstellen vergroten, t gebruuk stimuleren,
bievubbeld deur der over te vertellen bie n lezen
of deur der over te schrieven. Elke week op
deengsdag staait ter n stukje van mie over
hVroag&Antwoord ien t Dagblad, elke wònsdag
om haalf ain vertel ik der over op Radio Noord en
ain moal ien vattien doagen komt ter n kwestie
oet t onderzuik noar veuren ien n column op ons
webstee. Verder is t eerste echte tastboare resultoat van Vroag&Antwoord “Asjeblieft!”, n boukje
over Grunneger tussenwaarpsels van ienvullers
en oet vrougere bronnen. t Boukje is schreven
deur Siemon Reker, mit mitwaarken van mie en
is dit joar oetkomen.
Dustoe dien waark aans as Siemon Reker?
t Gait mie der nait om t aans te doun as mien
veurganger. k Vien t veuraal belangriek dat t
Grunnegers onder de aandacht blift. Doar zel ik
mie op richten.

Eline Brontsema, daank veur dizze Droadproat. t
Leste woord is aan die.
Om t Grunnegers zo goud meugelk ien beeld te
kriegen is t echt belangriek dat ter zoveul meugelk mìnsen mitdoun aan Vroag&Antwoord. Oet
ale houken en van ale leeftieden. Hou meer ienvullers, hou beder t onderzuik!
De webstee van Vroag&Antwoord:
http://www.hetverhaalvanhetgronings.nl/
De webstee van t Bureau Groninger Taal en Cultuur:
http://www.rug.nl/research/
groningertaalencultuur/
t BGTC op Facebook: https://www.facebook.com/
rugbgtc

t BGTC op Twitter:
https://www.twitter.com/bgtcrug

