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Bie t veurploatje

Veur poal
wèl wait nog
wèl ik bin
en kin nog
mien verhoal?
wèl nuimt mie
bie de noam
en sprekt der nog
mien toal?
vergees mor
wachtend op t schip
dat nait meer komt,
stoa k hier allent
nog mor veur poal.
gain proam
dij ik nog
draaien kin,
loat stoan de tied.

Rolpoale bie t Oldehoofse knoal.
Vrouger wuien schepen voak trokken deur n
peerd en soms ook deur de schipper zulf.
Ze luipen den over t joagpad langs t wotter.
Dat was gain makkelk waark. As t schip deur n

bochte trokken worden mos, kwam e voak tegen
de wale aan. Om dit te veurkommen wui gebruuk moakt van rolpoalen, ook wel joagpoalen
nuimd. De joagliene luit men den over de rolle
lopen. Gelaaiders mozzen der veur zörgen, dat
de liene nait van de rolle luip. Zo bleef t schip
midden in t knoal.
Rolpoalen worden al joaren nait meer bruukt.
Toch binnen der in Grunnen nog veul bewoard
bleven. Soms binnen ze restaureerd en lieken
weer as nij.
Monumentjes langs t wotter dij te voak onopgemaarkt veurbie lopen worden!
Ploatsen woar je ze nog zain kinnen vinden je op
http://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/
collectie-en-onderzoek/onderzoek/
rolpalenproject/rolpalen-in-groningen

Henk de Weerd
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Runnen

Ik bin haard aan t trainen veur de Run van Winschoot. Veureg joar luip ik hom in zeuvenvatteg
menuten, dat is dus n dikke twaalvenhaalve kilometer in t uur. En nó wil ik dat verbetern. Din mot
ik in n haalf uur zesenhaalve kilometer lopen. En
dat is nó net van mien hoes tot aan de bochte bie
t Midwolmer bos. Ik bin om negen uur tot hoes
oet goan en nó loop ik bie t strandje langes. Dat
heb ik in vief menuten doan, k bin oareg op schema. t Is schier weer en t lopt lekker.
Din heur ik achter mie t geluud van n traktor of
zukswat. En t komt aal dichterbie. Ik kiek even
achterom en zai n dikke mesien op mie òf kommen. t Is zo'n braid ding mit n bakke der veur. En
hai komt recht op mie òf. t Is wel singelier dat e
juust doar ridt woar ik loop. Ik krieg t n beetje benaauwd. Net of e t derom dut. Of e mie omver
rieden wil. Of e mie in zien bakke nemen wil en
din hail wied vot gooien. Ik duurf hail nait achter
mie kieken, mor ik begun wel aal haarder te runnen. Ik heur t geluud aal dichterbie kommen. Dat
ding zel toch wel woaraarns bie t strandje wezen
mouten, hai zel toch zo wel ofdraaien of stoppen ... Mor veurlopeg is e nog achter mie, en hai
liekt wel aal dichterbie te kommen.
t Zwait staait mie op de kop, en dat is nait van t
haarde lopen. Tenminsten nait allenneg! Ik bin t
strand allaank veurbie en dat rötding is nog aal
achter mie. Kwam der mor aine aan dij mie helpen kon. Mor der is gainaine te zain, t fietspad
doar ik op loop is leeg. Logisch ook, wel gaait
dinsdagsmörgens om negen uur aan t fietsen?
Din krieg ik n idee. Ik neem n roam oetzied en
run van diek dele. Mor tot mien schrik heur ik dat
apperoat nog aal achter mie. Hai is ook dele
kommen. En t lopt hier veul zwoarder. Beter is t
om toch weer op t fietspadje lopen te goan. Ik run
diek weer omhoog en din t fietspad weer op. En
nóg heur ik dij rötmesien achter mie. Wat wil dij
kerel toch wel van mie? Woarom volgt e mie aalweg? Wel is t traauwens, dij achter mie aan zit?

Dat heb ik netuurlek nait zain, en nó duurf ik hailendal nait achterom te kieken. Ik run en run en
run. Dat is t ainegste dat ik doun kin om mien
leven te redden.
Din bin ik bie de bochte bie t bos. En ik heur hou
of de traktor achter mie stil holdt.
Der gaait n zucht van verlichten deur mie hin.
Mor nó wil ik ook waiten wel of mie dit aandoan
het. En woarom. Ik draai mie om en din zai ik n
man op mie of kommen. Verrek, dat is René. En
hai lopt te laggen. Wat ropt e nó? “Achttien kilometer in t uur. Wat n prestoatsie!” Ik kiek hom
nait begriepend en vergreld aan. “Ik wol die even
n luk beetje mithelpen”, zegt e, “En t is die lokt.
Nó ook nog even mit de Run zulf”. En din gaait
mie n lichie op. Morzo, onbetoald, heb ik n reuzentrainer kregen.
Mor of ik dizze snelhaid volholden zel @

Jan Nomden

Veuroet
veuroet
in t leven
kin allinneg
as wie
ook ais
achteroet
kieken

Anna de Vries-Maarhuis
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Waarken
wie waarken wat òf
zollen wie òf goan
deur aal dat waark?
doar leven wie
allinneg nait veur
waark is schier
leven is schierder

Anna de Vries-Maarhuis

Leven

‘schilderij’ dat bie ons thoes boven bedstee
hong. Doar is volgens mie niks mis mit. Bewoar joen aandacht laiver veur belangriekere zoaken. Mit aal t gejeuzel kommen joe
nait wieder.
Zuik t geluk nait boeten, mor in joezulf. t
Binnen ja nooit omstaandegheden dij joe
ongelukkeg moaken, mor t gedenk doarover. t Is nooit te loat, om te wezen wat je
aaltied al geern wollen. Wel t geluk aantelen
wil, mout t dailen goan!
Wat vroag van joen levent ok is, t antwoord
is aaltied: Laifde. n Stokje mitmenselkhaid,
vree en vrundschop. Mit wat noastenlaifde
komt elks n stok wieder. Doarveur huif je
kerke zulfs nait plat te lopen. n Kopke
kovvie, n paan soep, n lusternd oor of n
scholder om op oet te reren, kin in n mensenlevent bar veul betaiken. Aal wat je veur
n aander doun, heb je veur Verlözzer Jezus
doan.
Roel Sanders

leven gaait omstèllen
ligt dat aan die zulf
of zol k zulf
dij omstèllen weden?

Anna de Vries-Maarhuis

Kulloazie over inspiroatsie
Ast wachst en wachst
en nog es wachst
den kinst wel wachten blieven
'gain inspiroatsie' is de klacht
'ik wait niks om te schrieven'

Vrundschop
'd'Ainegste menaaier om n vrund te kriegen,
is deur der ain te wezen', zegt n old spreekwoord. Zörg der veur, dat je aaltied n eerste
klas model van joezulf binnen in ploats van
n twijderaangs van n aander. Moak joe in t
levent van aaldag nait drok om dingen dij
woarschienlek nooit gebeuren.
'n Mens lidt dikmoals t mainst deur t lieden
dat hai vreest, mor dat nooit opdoagen
komt', ston der in t Nederlaands op n

moar wees es eerlek
zeg nou zulf
dat is toch aal kulloazie
kiek noar de wereld om die tou
doar is dien inspiroatsie
schrief moar es op
hou of t der heer gaait
gewoon es wastoe zugst
en ast den leest wat of der staait
hest zomoar n gedicht
Bert Wijnholds
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Ik zwaai hom ien gedachten noa
en denk als er zo vlucht:
tot straks as k boven de pannen stoa,
den stiegst ien dampen deur de lucht.

Stain
“Kreuze? Wat is dat den?“
“Waistoe dat nait?”

Tussen de dampen vliegt n vest met goatjes
roakelings langs het vergiet,
de mooie gemêleerde droadjes,
die zug je ien zo’n toestand niet.

Coby Poelman – Duisterwinkel
Oet de bundel 'Granaatjes met een gouden slot'

“Nee, wat is dat den?”
“Dat is ja t Grunneger tiedschrift woar ik redakteur
van bin.”
“O joa? Hou laank dust dat den al?”
“Al drij joar.”

In de Westerwoldse sporen
van meester-schriever
J.H. Neuteboom

“O, dat wos ik hail ja nait.”
“Waistoe dit den wel?: Houveul staarke manlu binnen neudeg om n stain op te tillen?”
“Wai'k ook nait.”
“Doarom ligst doar zeker altied nog onder?”
Bert Wijnholds

Mien opvlaigersvest
k Heb n vest kocht met goatjes
want k ben de viefteg passeerd,
k bekiek de gemêleerde droadjes,
dit vest te droagen is wat weerd.
As ik omhoog vlieg deur de lucht
vliegt d'oadem luchteg deur t vest,
zo gaait de vlieger op de vlucht
aal hoger noar zien nest.

t Laandschop rond Zèlgn as decor
veur de verhoalen van
Jan Hendrik Neuteboom

Fietsen of wandeln deur t verleden.
Dizze route, dij ind 2014/begun 2015 oetbrocht
wordt, is nait bedould as gewone fiets- of wandeltocht. As je tiedens de route van om en bie 17,5
km, de teksten op tien aangeven punten lezen (t kin
ook minder), din kin je vanòf dij plekken a.h.w. n
caleidoscopische terugblik waarpen op de
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mainsttied aangriepende gebeurtenizzen oet t
verleden van terra Westerwolda.

As Waling-Wubbe geit deur t loug,

Dij onderweg de körte fragminten oet J.H. Neuteboom zien verhoalen leest, kin zo de sfeer pruiven woarin de 19e-aiwse Westerwoldsters leefd
hebben.
De gebeurtenizzen oet dij fragminten speulden
zuk òf op of rond t stee doar je op dat mement
binnen.
Tien baanken binnen oetkozen om even zo’n
fragment te lezen en joen verbeelden te toetsen
aan de waarkelkhaid. Deur dij fragminten kiek je
vanoet t hedendoagse, prachtege Westerwoldse
laandschop noar t bonte en voak heftege leven in
t vleden.

En Schijpers-Jantien steit bie t raom,

J.H. Neuteboom (1865-1929), schriever en
schoulmeester
Jan Hendrik Neuteboom wordt zain as ain van de
grootste Grunneger schrievers. Hai wer geboren
in Vlagtwedde.
Neuteboom was 12 joar (1884-1896) schoulmeester in Zèlgn.
Pas noa zien votgoan oet Zèlgn begunde hai mit
t schrieven van prachtege, naturalistische verhoalen en gedichten in zien WesterwòldsGrunneger toal. Kenners vinden dat Neuteboom
zien verhoalen van n hail hoog niveau binnen en
vergeleken worden maggen mit t beste Nederlandse prozoawaark.
Westerwòl, t laand van meester Neuteboom, ligt
in de zuudoosthouk van de pervinzie Grunnen.
t Landschap doar j'op dizze route deurhin fietsen,
bestaait oet bozzen, haaidevelden en vennen.
Klaaine akkers en waailanden worden omzeumd
deur holtwalen.
Smalle wegjes slingern zuk van dörp noar dörp
en van d'ain noar d’aander ol boerderij.
t Riviertje de Roeten Oa volgt zien kronkelnde
loop. En din binnen der nog d'haaidevelden bie
Ter Börg en de schroale graslanden van de
Vennekampen.

J.W.R. Sleumer

Kump hij langs t Schijpershoes;

Zij kik hum nao en zug hum gaon
Wied weg in t veersterveld.

OPRICHTEN J.H.NEUTEBOOMSTICHTEN

Op 20 juni 2014 is bie Mr. Frederik Age Bergman, notoares op Knoal, de J.H. Neuteboomstichten opricht.
De J.H.Neuteboomstichten het heur zetel in de
gemainte Vlagtwedde.
Inkelde statuten oet d'akte:
1. De stichten het as doul om t literaire waark
van Jan Hendrik Neuteboom en wieder de
streek Westerwòl bie n zo braid meugelk pebliek bekìnd te moaken.
2. De stichten pebaaiert heur doul te berieken:
a. deur t ontwikkeln van ain of meer vaste
fiets- en/of wandelroutes en t organizeern
van fiets- en wandeltochten dij goan
langs steeën dij nuimd worden in t literaire waark van Jan Hendrik Neuteboom of
doarin op n aander menaaier n rol speulen of betaiknis hebben.
b. deur t ontplooien, aanpeerdjen en coördineren van aktiviteiten dij aan t doul bevörderliek wezen kinnen;
c. deur soamwaarken mit instellens en organizoatsies dij op soortgeliek gebied as dat
van de stichten waarkzoam binnen;
t Bestuur bestaait oet drij bestuurders;
dhr. Geert Luth, mit de funksie van veurzitter;
mw. Geessien Johanna Vos, mit de funksie
van puutholder;
dhr. Jan Willem Roelf Sleumer, mit de funksie van sikketoares.

Noamens de J.H.Neuteboomstichten,
J.W.R. Sleumer, sikketoares
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Ieskold bie 30 groaden boven nul

In dizze vrezelk haide zummer binnen wie mit
vekansie in Annecy in Frankriek. De zunne
braandt van smörgensvroug tot soavends dat we
noar bèrre goan. Zulfs snachts is de temperatuur
zo hoog dat dekens, sloapzakken en zulfs dunne
loakens nog te veul binnen. Al vroug is t in de
caravan nait meer uut te holden en de doagen
begunnen op tied.
t Zwait staait mie veur de kop as ik van t
waslokoal kom. Oaltje lopt poestend en stennend
heur boudeltje bie mekoar te zuiken om zuk douchen te goan. t Wordt weer zo’n tropische dag.
Ik zet n kopke thee en smeer n poar stoetjes en
terwiel dat ik wacht dat Oaltje weerom is, zet ik
de deuren van d’auto open, zodat t lutje beetje
wind even deur d’auto waaien kin.
“Wat dou vandoage?”, vroag ik as wie de stoetjes
en de thee soldoat moaken.
“Wait k nait,” zegt Oaltje, “mor ain ding is zeker.
Hier kinnen wie nait blieven, t wordt hier vandoage ja wel 30 groaden.”
“Vrouger op schoule heb ik leerd, dat hou hoger
je kommen, hou kolder of t wordt”, zeg ik. “Wie
mouten de baargen mor in en t n beetje hogerop
zuiken.”
En din het Oaltje n grandioos idee.
“Wie rieden vandoage noar Chamonix en nemen
doar t traaintje noar de gletsjer van de MontBlanc. Doar wollen wie ja toch nog hin.”
n Ketaaiertje loater binnen wie onderwegens. De
temperatuur vaalt nog tou; as wie teminsten de
roetjes van d’auto open loaten.
Omdat wie oardeg vroug binnen, vinden wie nog
al gaauwachteg n perkeerploatse en din goa ik
noar t holten lokethuuske om koartjes te kopen.

Der staait toch al n laange riege volk veur. Dij
hebben woarschienlek t zulfde idee had as wie:
boven op de baarge is t meugelk n beetje kolder.
Bie t instappen wordt t n soortement ’dreun-op’
om n beetje schier ploatske in t lutje traaintje te
kriegen.
En doar boemeln wie hin. Deur de bozzen trekt t
lutje lokemotiefke de riege woagentjes noar boven langs n soortement grode meccanostrip woar
n tandrad, dij aan de traain zit, t gevoarte noar
boven trekt.
t Bos wordt noa n lutje haalf uurtje wat dunner en
wie zain prachtege vergezichten. In de traain is
de temperatuur om te snieden. Elk wist zuk regelmoateg t zwait veur de kop vot.
Inains holdt t bos haildal op en komen wie in de
‘almen’. Uutgestrekte stukken grasvelden, woar
koien lopen mit grode koubellen om de nekke.
Boven t geroatel van t traaintje uut kin je getingel
heuren.
Houwel de zunne al n haile bult kracht het, is t
hier toch al aanmaarkelk kolder as beneden tussen de bomen.
En din binnen wie inains bie n lutje stationnechie
midden in t veld. t Traaintje stopt en der wordt
omroupen dat we, as wie dat willen, nog stokje
hoger kinnen, mor dat we hier bie de grode MontBlanc-gletsjer binnen.
Oaltje en ik stappen, net zo as n haile bult aander
lu, uut en lopen in n grode drom noar n aantal
gebaauwen, dij doar stoan as of ze der deur n
grode reus hinstreud binnen.
Dij gebaauwen blieken n restaurant, n aantal souvenirskroamen en petattinde te wezen. Op t terras van t restaurant vinden wie n stee en bestellen ons n kop kovvie. Van de gletsjer hebben wie
nog niks zain, mor aan de koulte dij wie vuilen,
mout dij nait wied vot wezen.
n Ketaaiertje loater breken wie op en op t zulfde
ogenblik stoan der al weer lu kloar om ons stoulen in te nemen.
Wie lopen t terras òf en zuiken ons weg deur de
drokte veur de snoarderijenwinkeltjes. Wie vinden
t pad weerom en wie lopen nog n lutje indje wieder. En doar is e din ... de gletsjer!
n Reusachtege, hobbelge iesmassoa vol mit kloven en scheuren strekt zuk kroakend en steunend veur ons uut. Kilometers ver slingert n laange, honderden meters braide iesrevier zuk van
ons uut de baargen in en verdwient in de verte
tussen de glinsternde baargtoppen.
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Leunend over n hek staait n grode koppel lu zuk
te vergoapen aan dit wonder van de noatuur. Oaltje en ik zuiken ook n stee.
“Wie haren n jaze mitnemen mouten”, zeg ik en
Oaltje is t volledeg mit mie ains. t Is hier behoorlek kold en der waait n vrizze wind.
“Moust kieken”, heur ik inains mien wederhelft
noast mie, “Je kinnen bliekboar in dij gletsjer.”
En inderdoad, sommege lu lopen over n padje
noar de gletsjer noar hool dij doar deur mensen in
t ies uuthakt is.
Wie schoeveln ook dij kaande op en t duurt nait
laang of wie vuilen t ies, woar aine matten op
legd het, onder de vouten. In de riege goan wie
noar d’open in de ieswand. t Duurt mor even of
wie lopen deur n gange mit gruinachtege wanden. t Is hier vreselk kold en Oaltje en ik huvern.
Noa n meter of datteg komen wie in n grode
ruumte, woar allerhaande beelden van daaier in
stoan. Daaierbeelden dij doar in t ies uuthakt binnen. n Prachteg gezicht. De beelden hebben n
gruinachtege weerschien en wie woanen ons in n
sprookje. De kolde is even vergeten en wie genieten van al dit moois.
Mor t is doar kold, slim kold, zo midden tussen t
ies binnen in de gletsjer.“En din moust die veurstellen, dat dizze haile massoa langzoam van de
Mont-Blanc ofschoft noar beneden tou,” zeg ik
tegen mien vraauw.Ze zegt niks, mor aan heur
holden verneem ik dat zai ook verboasd is over
dit wereldwonder. Ze slagt d’aarm om mien middel en drokt zuk tegen mie aan. Dat is aaltied
heur menaaier om aan te geven dat ze t slim noar
t zin het.En din slagt inains de kolde tou. Mien
vouten begunnen te pippern en deur mien dunne
maauwhempke vuil ik de vorst.“Hest alles goud
bekeken, ik bin weer aan n kop haide kovvie tou.”
Oaltje begunt in de richten van d’uutgang te lopen, woar ik uut opmoak, dat zai mit mie van dezulfde gedachten is.
As wie weer bie d’uutgang komen, slagt de hitte
ons in de muide en t benaauwde zwait brekt mie
uut en ik blief even stoan om noar oam te happen.
Din zetten wie koers in de richten van t restaurant, woar wie wonderboarliek vlöt n stee vinden.
“Gain kovvie,” fluuster ik noar Oaltje, “ik neem n
borreltje. Ik bin van binnen zulfs kold.”
Even loater vuilen wie de braand van n lekker
glaske Jägermeister in ons liggoam en kommen
wie weer bie van n tocht deur t ies bie n hitte van

zeker 30 groaden.
Henri Wierth

Elk prat mor wat
De ain zel t doun,
d'aander loaten.
Ik zeg mor zo @
ik zeg mor niks
en loat ze proaten.
Want ain ding
staait veur mie wel vast.
Elk prat @
noar wat der t beste
ien zien stroatje paast!

Joop Klompien
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Daarms

Mien oompie Gerrit het wat last van overgewicht,
hai wiet dat aan zien leeftied en nait aan de
kookkunsten van taande Ellie en de met- en leverworst van de slachter. Hai is al n poar keer mit
n dieet begonnen en der ieder bod net zo gaauw
weer mit oetschaaid.
“Mout ik mie op mien leeftied den nog oethongern loaten?”, zegt e ieder bod as we der over
begunnen. Nou is t wel bekend van Oom Gerrit
dat as e eten krigt mit oliefeulie der in, dat e
mainsttied 5 menuten loater op de plee zit.
Op n gegeven mement wer ik beld of de vraauw
en ik mit heur oet eten wollen, omreden dat ze
zoveul joar traauwd wazzen.
“Liekt mie goud,” zee ik, “k hol van oet eten goan,
veuraal op n aander zien knip, woar goan we hìn
den?”
“Dat hol ik nog even veur mie,” zee t olske, “dat
is n verrazzen.”
t Was hoogzummer en zo'n 22 groaden en we
hadden körde boksem der bie aan. Dou we in
Sibboeren kwammen stonnen ze al kloar. Bie t
instappen kon ik nait noaloaten Oom Gerrit te
vroagen of hai rekloame muik veur Friesche
Vlag.
“Binnen ja net melkvlezzen dij tot joen boksempiepen oetkommen”, gekscheerde ik.
“Hest dien aigen kromme poten al wel ais goud
bekeken?”, sneerde hai weerom. Aal proatend
kwammen we oetendelk in n Daam oet bie n Italioans resterant. Wie hebben doar heerlek eten
hor, niks mis mit, en dou we as leste nog n dikke
bak ijs op haren om de goatjes te vullen, gingen
we weer op hoes aan. Dou we tussen Staindam
en Sibboeren wazzen vruig Oom Gerrit of ik even
stoppen wol, omreden dat e neudeg pizzen mos
en hier nog nait veul volk en wel schiere bomen
wazzen. Ik stopde en hai ging achter n dikke
boom. Eefkes loater kwam e weer achter boom

vot en luip der over of e in de boksem scheten
haar en, leuf t of nait, dat was ook zo.
“Ik ston achter dij boom”, zee e, “en ik mos n
leutje scheetje loaten en dou luip mie t al bie de
bainen langs. t Zel wel weer dij röttege oliefeulie
west wezen.”
Wie hebben hom op achterbaanke zet mit plastic
voelensputen der onder, dij ik touvalleg in de
kaddebak haar en zo binnen we mit n noodgang
en de roamen open noar Sibboeren reden.
Mien Oom Gerrit en oliefeulie dat gaait nait
bienander, den krigt e daarms van streek. Aander moal geven we hom allaint widde ries.
Cor Uildriks

Oapen en twij raaizegers
(noar n foabel van Aesopus)

Twij manlu, doar ain van aaltied woarhaid zee en
d’aander niks aans as leugens vertelde, raaisden
mit heur baaident ien laand van d’oapen. Ain van
oapen dij homzulf tot keunk van ale oapen
oetroupen haar, gaf opdracht om baaide raaizegers op te pakken en noar hom tou te bringen.
Hai wol van heur waiten hou of mìnsen over hom
dochden. Hai ging op zien troon zitten en baaide
kerels werden veur troon brocht. Hai groette heur
en vroug: ”Wat veur keunk vienen mìnsen nou
dat k bin?” Leugenoar zee: ”Lu vienen joe n geweldege goie, wieze en staarke keunk en joen
oapen binnen apmoal ook hail wies en geschikt
om hoge posten te beklaiden ien t mìnsenriek.”
Oapekeunk en zien oapen wazzen hail wies mit
leugens van leugenoar en hai kreeg schiere kedoos. Dou eerlieke man dat heurde, dochde dij
dat as leugenoar al zukse schiere kedoos kreeg
veur zien leugens, hai deur woarhaid te vertellen
nog wel veul schierdere kedoos kriegen zol. Dou
Oapekeunk hom den ook zulfde vroag stelde zee
kerel: ”Ie binnen n boetengewone oap en aal
joen bedainden hier binnen ook boetengewone
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oapen.” Oapekeunk wer hail kwoad dou hai dat
heurde en lait eerlieke man deur zien oapen verscheuren.

Altmühltal
Nane van der Molen
Zun schient weelderg over sloapend daal
riepende korenvelden liggen
omzeumd deur gruine tinten van bos
glooiend bie heuvelflanken op vlijd
wodder stroomt hoasteg deur slingernd revierke
mout nog even vlaigensvlug noar Donau tou
veurbie verstilde witbekerkte dörpkes
doar vrougertied al tiedstieden stoan bleven is
volgens oetmoakt plan fietsen toeristen
of heur levent ter van òfhangen dut
niks zaind hoasteg van rust- noar ìndpunt tou

Sunt Willibald

dat nijmoodse wereld hier stilstoan bleef
hebben zai gain bosschop aan omreden
zai vlaigen tevree deur leegblud laand

Eichstätt
Wied vot kin ain torens al zain
van oerold stadje ien Altmühltal
doar Kelten en Romainen al leefden
maank staile kaalkrotsen en glooiens van t laand
Bonefoasius van Dokkum stichtte der n bisdom
eerste bisschop baauwde klooster en kerk
burg hoog boven stad zetel van preloaten
herinnert mit noam aan Sunt Willibald
ien dom zit hai veur aiweg ien stain bie altoar
op zien aigen restanten ien maarmern urn
Erharts lait hailege zien kop sikkom leven
bisschop het t zichtboar stoer mit wereld had
dattien aiwen loater vergoapen lu zuk der
aan wat aal ien dij tied wel nait tot stand brocht is
herinnerns ien stain doun dinken aan wat ais was
bringen zo parredies meschain wat dichter bie
Nane van der Molen
Eichstätt, 16-06-14

Nane van der Molen
13-06-2014
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Hou luddek de Grunneger wereld
wel nait wezen kin.
Elk dij n beetje geduld het en nijsgiereg is, zol op
nduur zowat ale Grunnegers kennen leren kinnen. Dat wil zeggen ale Grunnegers dij wat ien t
openboar doun. Doar zel we ien dit stukje wat
van zain loaten.

Biergarten
Nog even veur leste moal op fiets
n ìndje rieden noar dörpke tou
en vandoar noar volgend ploatske
voarend over nait aaid vlakke pad
sums stoef bie Altmühl laans
den deur korenvelden
roek van wait en hoaver ien neus
dut mie bot aan vrouger denken

Omdat Duo Mokumer Molleboon drij doagen noa
Sunnermeerten, op 14 november, optreden zel
ien Utrecht, kwamen wie ien ketakt mit Geert Jan
Dussel, ain van bestuursleden van de Grunneger
Verainen veur Utrecht en Kontraainen, Groningen
en Ommelanden, opricht op 15 juni 1918.
Ien t bouk van Daniël Broersma 'Het wonderland
achter de horizon' staait, ien t hoofdstukje De opkomst van de Groninger migrantenverenigingen:
“Mede onder invloed van J. E. Scholtens ini&a&ef
nam het aantal verenigingen voor oudGroningers vanaf 1917 sterk toe. In 1929 waren
er over het hele land verspreid tenminste 28.”

t is slim hait en noa wat hinneweer proat
doalen wie deel op lommerriek terras
mit bredje van biergarten der boven
en bezörgve ons elk n haalve kaan
loater gaait t weer op Kratzmühl aan
tevreden zitve bie caravan
nog eefkes groalen wie noa mit
n glas bier ien schiere Altmühltal

Nane van der Molen
Camping Kratzmühle
26-06-2014

Peerkeuren op 28 augustus 1920 ien Stad deur O6o Eerelman. Rechts op veurgrond staait o.a. J.E. Scholten.

Op t heden kin-je achter ien elke oﬂevern van t
Tiedschri: Toal & Taiken zain hou min doar van
overbleven bennen: 6!
Apeldoorn: ‘Grunneger Verainen’, Ede:
‘Dieverdoatsie’, Meppel: ‘Aigenhaimers’, Nunspeet: ‘Peerd van Ome Loeks’, Zwolle: ’De Molleboon’ en Utrecht: ‘Groningen en Ommelanden’.
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G&O ge: t bladje Pronkjewail oet.
“Broersma: De her en der opgerichte Groninger
migrantenclubs waren vooral bedoeld als gezelligheidsverenigingen. Sprekend is ook het plezierreisje van de Groninger migrantenvereniging te
Utrecht op 7 juli 1919. Die dag maakten tweehonderd verenigingsleden op uitnodiging en kosten van hun erevoorzi5er J.M. de Muinck Keizer
(n suksesvolle stoalfabrikant) een boo5ochtje
over de Vecht.”
Tegensworreg is Antje Braam-Iwema ereveurzi6er van G&O. Antje Braam is bie mien waiten
nooit de vraauw van n dikke stoalfabrikant west.
Dus elke expat-Grunneger dij nou n tochtje over
de Vecht moaken wil, mot dat zulf mor even bekieken, ducht mie.
Op liest van ienschreven leden bie G&O oet 1925
staait ook n Mej. B. Braam, zonder beroep. Nog
femilie? Moeke van Antje’s man? Lichtkaans dat
dizze mejuvver B. Braam dat tochtje ien 1919
over de Vecht mitmoakt het!
Tot zo ver geschiedenis van G&O. Trug noar t
heden, de toukomst en n berichtje van bestuurslid Geert Jan Dussel: ‘’Bie t optreden van Duo
Mokumer Molleboon verwacht ik tuzzen de
da6eg en va6eg mensen. Zoal is nait al te best
wat akoesGek betre:, mor is klaain genog om t
zunder verstaarken te doun. Publiek is hail geschikt veur zukswat en binnen ain en al oor. Heb
ik zulf voak ervoaren, omreden ik heb ook voak
optreden doar.’’

Ierse folksongs. De teksten, deels in het Nederlands en deels in het Gronings’, zijn geschreven
vanuit verschillende perspec&even. Zo zijn er
liedjes over mensen die in Groningen zijn geboren en/of opgegroeid en die er nog steeds wonen. Maar er zijn ook liedjes over Groningers die
buiten de provincie zijn gaan wonen, emigranten
dus eigenlijk.’’
Bie de Grunneger ‘emigranten’ ien Utrecht is diskeer Duo Mokumer Molleboon aan de beurt! Ien
heur pergram zingen ze ook n laid over de Velinkjes, emigranten oet WesIalen.
Drij Velings oet het Moﬀenland
Men nuimt ze mijsKeds poepen
Elk met n glassien in de hand
Dij za6en drok te zoepen
En pochten op ihr Vaters Haus
En op t viel besser Leben
Bie heur te lande en dat ihr Wein
Kwam van viel zeuter Reben!

Omreden ik heb ook voak optreden doar? As
wat? Wat zol Internet doarvan zeggen?

Dag: 14 november (vrijdag).
Ploats: Rehobothkerk, Briljantlaan 6 Utrecht.
Tel. 030-2516427.
Tied: 19.30 uur. Zoal open om 19.00 uur.
Pries 5 euro (zowat vergees ja!).

‘’Onder de naam 'Grunneger Gnivvels' hebben we, samen
met een aantal enthousiaste mensen, de CD 'Wijs met Gro-

h6p://www.duomokumermolleboon.nl/

ningen' gemaakt.’’

Ik zocht deur: h6p://www.streektaalzang.nl/strk/
gron/gronggnn.htm
‘’Het is een cd met liedjes in en over de Groningse streektaal. Het verhalende karakter van de
liedjes en ook de melodieën doen denken aan

Noaschri:: As ie meer waiten willen over n
Grunneger verainen bie joe ien de buurt, din kin
je alGed ketakt opnemen mit Sien Berghout:
sien.berghout@upcmail.nl of tel. 024-378579.
Jan Sleumer
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Pauze
n Dichtersgeest
Is aaltied bezeg
Hai het gain tied
veur pauze
Jil Wildenga

Waarmte
Waarmte dat krieg je van de zunne
Of van kaggel as hai braandt
Ook van haard runnen krieg je t waarm
Mor waarmte komt ook oet joen haart
Waarmte kinnen joe vuilen
En sums kin je t zulfs zain
Waarmte mout je hail veul geven
En nait kold blieven as n stain
As je hail veul waarmte oetdailen
Den krieg je wis ook n bult weerom
t Is sums stoer om t te loaten zain
Want aander minsen vinden t den stom
Wees wat milder veur ain ander
Hoatdroagendhaid het gain zin
Loat mor zain dat je vergeven kinnen
Veur joe is gainain te min
Je huiven de deur nait platlopen
Om joen waarmte te loaten zain
Loat aalgedureg even wat heuren
Den krieg je gainain op t verkeerde bain

Cor Uildriks

Waskniepers dail 2
Dij drij waskniepers zitten nog aal op t boerenhek
in dij gruine waaide en zie keuveln en kreveln
over wat ze zain. Ze verwondern zuk over alles,
de sloot aan de rechterkaande van t hek, mor ook
dij aan de linkerkaande.
Kikkers loaten heur laidje heuren en de zunne
blift mor schienen. Joa, sums komt ter ook n buie
regen om alles weer vris te moaken en ze zain
hou t gras, de bloumen, alles om heur tou der van
opknapt. De bloumkes dij de kop al hangen luiten, stonnen weer in t end en daankten de zunne
en de regen veur alles wat vergees is.
Op n goie dag wui t hoornvij verploatst noar de
waaide aan de veurkaande van de kniepers. Ze
waren der huil bliede mit. t Hoornvij daansde en
sprong, je kon de bliedschop van de baisten zain
aan de meroakelse draaien dij ze muiken.
Aine van t koppeltje hoornvij, Grietje, kwam ais
kieken bie t hek en zag ons drij waskniepers. Ze
muiken n proatje en begrepen mekoar al gaauw.
Grietje vruig hou daip de sloot aan de rechterkaande was en wat ter aalmoal inzat. Doarbie
kwam t eerste misverstaand tussen de proaters.
Ze keken noar verschillende kaanten, want d'ain
keek noar rechts en d'aander noar links.
De waskniepers wozzen nait wat ter inzat, want
zo wied konnen ze nait opzied kieken, mor ze
heurden wel de kikkers kwoaken en sums sprongen ze veur heur laangs asof t feest was, mor
veul konnen ze nait vertellen.
Soam keken ze dou weer veuruut noar boerderij.
Van t ain kwam t aander, mor echt goud was heur
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ketakt nait omdat ze iederbod, as ze tegenover
nkander stonnen, de vekeerde kaande uutkeken.
Wat veur de ain links was, was veur de aander
rechts. Behalve as Griet veuroet keek, din zaggen
ze alles liek. Dat gaf wel verwarren, mor omdat ze
begrepen dat alles vergees was, bleven ze goie
vrunden.
Ik vroag mie wel òf: As ze nou loater in de poletiek
goan, kinnen ze din ook t verschil ontdekken tussen links en rechts?
Wordt vervolgd?
Jil Wildenga

werden, din was t gain perbleem.
Zo gaf Bèrtus op zotterdag zien Belgen ook weer
wat sukkerbait bie hun praan vouerbait. En op dij
zundagmörn laip der mor ain Belg ien t laand. Wel
laag der n waike flodder stront. Mor Belg dij der
bie laag haar gain zin om ien t ìnd te komen.
Bèrtus bleef mor thoes van kerk, noaberske ging
der wel hin en toun zai weerom kwam ston heur
kerel zuch op kop te kraben. Belg was nog nait
baineg, vijarts mos mor komen.
Schane, vijarts haar eerder roupen mouten worden, want der was nait veul meer aan te doun en
om mirregstied haar Belg der tou doan. Vijarts
vroug nog of Bèrtus gain leergeld geven haar,
want twij joar leden was hom ook aal n Belg dood
goan deur t vreten van sukkerbait. Bèrtus nikkopte
wat en zee: “Mor zai luzzen ze zo geern!”
Willy Westerdijk

Bèrtus en zien Belgen
Op n leutje spultje op t Hogelaand woonde Bèrtus,
n ainzulvege man. Hai was traauwd mor vraauw
en hai haren gain kiender. Mit zien baaident sporrelden ze wat aan, wat koien, jonkvij en twij Belgen. Dij Belgen waren neudeg veur t plougen,
zaaien, maaien en aander waark. Bèrtus haar ook
mor zo’n tien bunder laand, krekt genog om rond
te komen. En zien vraauw haar t drok mit heur
hoesholdentje. Ale moandagmörns laag t witgoud
aal vroug op blaikveld te blaiken en om mirreg
kwam de haile boudel aan lien: n laanke hemdrok
en onderboksem van Bèrtus en n hempke en directoire van noaberske; wat loater kwamen heur
nachtrokken, bezroen, schoet en wat hozen der
bie. Joa, t noaberske haar handen der vol aan.
Ale joaren verbaauwde Bèrtus noast zien vouerbaiten ook sukkerbaiten. En dij sukkerbaiten, dij
lusten zien Belgen zo geern. Mor ja, doar worden
zai blazzeg van en as Belgen din mor wat kwiet
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Veurwaark

van Zien kunstwaark moakt hebben. Koopzundoagen vertellen schienboar n aander
verhoal. Elks mout mor doun wat hom t beste touliekt en wat e loater bie zien Moaker
verantwoorden kin.
Roel Sanders

As je wat moaken willen, mout je zörgen
veur voldounde matrioal, geraidschop en
licht.
Doarom is de Schepper van t hailaal begonnen mit t licht aan te steken. t Twijduusterde
dou over d'eerde. Dat was aans nog n haile
put. Hai kon aans nog nait bezunder veul
zain. Doch keek God in rondte en zag dat t
aal dik in order was.
Twijde dag het ‘Kunstenoar’ zörgd veur
locht, zodat der leven op eerde meuglek
wer. Tevree keek Hai om zok tou en zag dat
t dik in odder was.
Daarde dag muik Aalmachtege n schaaiden
maank laand en woater. Luit t gras gruien,
plantte stroekjes en wat bomen. Vaar veurwoarden veur leven, wazzen ja schoapen:
licht, locht, laand en woater.
Vaarde dag luit God hemellichten verschienen: zun, moan en steerns. Dou kon Grode
Kunstenoar goud zain wat Hai ommaans
had har. t Leek Hom wel wat tou.
Volgende dag werren vissen veur t woater
en vogels in locht moakt. Der kwam hierdeur n bult levent in de braauwerij. Heer
kreeg der alsmor meer zinneghaid aan.
Zesde dag zedde Hai kroon op zien waark. t
Vij luit Grode Boas groazen op de waaiden
en dou t hailemoal noar Zien zin was,
knuterde t Opperwezen van klaai n popke in
nkander. Bluis t locht in neusgoaten, t haart
begon te pompen. Duurde nog wel even
veurdat dij volgruid was.
Van al t waark was God zo mui worren, dat
Hai n rustdag inlasde. Dolgelukkeg was
Heer mit Zien kreoatsie. Zollen t echt
doagen van vaarentwinteg uur west wezen,
of mouten wie der meer tied veur oettrekken?
Dut er ok nait tou! t Was n nuver en bandeg
waark. Spiedelk, dat mensen zo’n zooitje

Houve kieken
“Als een scharensliep om half één ’s middags bij
een zandboer aanklopt, dan eet hij mee. Een kleiboer jaagt hem van zijn erf’.”(‘De graanrepubliek’
van Frank Westerman).
Dizze regel wordt aanhoald oet verdochte houke:
ik kom van zandgrond – Westerwolle – en bin ook
nog boerenzeun. Toch zit der wol n körrel woarhaid in, ducht mie. Tegenstellens tussen boeren
en aarbaaiders op Westerwolle wadden klaainer
den in bievubbeld Oldambt en t Hoge Laand.
Grens van de grootste laandaarbaaidersstoaken
in Nederlandse geschiedenis in Oldambt van 1929
(viefdoezend mensen stoakende van begun maai
tot haalf oktober) lag net boven Westerwolle. Doar
wui nich stoakt.
Ik kin mie nich heugen davve as kinder underschaaid muiken: wie speulende mit nander en
göngen mit nander noar school. Mien pa zien rogge was ook op zien vieftegste versleten, mien
moeke molk mit rode buusdouk um koien en ik
druig klaaier van mien bruiers òf. Op mien tiende
wui ik bewust dat der ook op Westerwolle wel
sproake was van aarbaiders en boeren.
Ik haar wat wörms zöcht op misbult en göng mit
mien bamboehengeltje visken in t Ol Daip bie
Smilke. Dou ik bie t wotter aankwam stön der n
jong van n hogere schoolklazze mit zien stok in t
wotter te reuren en hougen. Ik zee: dat most nich
doun, jagst ja aal vizzen vot. Jong keek mie vergreld aan en zee: wost doe boer, mie aarbaider
bestèllen? Zo hevve n zetje tegenover nander stoan. En in dat moment van betonnen stilte heb ik
leerd davve nooit lözze mensen binnen. Elk mens
het zien geschiedenis en woarve vot kommen bepoalt houve ons wereld inkieken.
Hanne Wilzing
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Haarst 53
In goldlöcht noakt
legst aarms weer um mie tou

spek en aanbraande zoepenbrij? Woarum hevve
ainlieks gain app op ons mobieltje mit n geurrecorder? Asve den noar foto van pabbe kieken
zolve zien sigare roeken mit n sweemke van zien
Fresh Up aftershave. Of ploatje van lutje potje in
tobbe mit geur van Sunlight zaipe of – loater –
lekkerroek van Zwitsal. Dat zol eerst woare 3D
weden. Ons Drentse Patries zol zuk bek der bie
ofslikken. Zuks rokt ze nich in baarm.

bist mie doezend keer overkommen
wast der veur k die bedinken kön

Hanne Wilzing

zo gönk t en het t goan
Mor dit moal ist
veur t eerst
dat k die van overvèr
noadern zai
En ask die in ogen kiek
zeg k ervoaren:
ik ken die
Nije tied brekt aan

MH 17
Hanne Wilzing
21 september 2011

Roeken
Ons Drentse Patrieshond snuvvelt bie t oetloaten
elke vaarkaande centimeter van baarm òf. Aal
wat doar deur vrumden oetscheten, oetmiegd of
oetspijd is, of zo mor wat ligt te verrötten, is veur
heur n woar geurenparredies. Den bìnnen mensen toch mor aarmoudege wezens. Um ons herinnerns vast te leggen moakve schriefsels, foto’s
en filmkes. Mor hou bewoarve onze geurherinnerns? Bievubbeld de geuren van t stookhok:
verbraande törf en holt mingd mit reuk van rookt

Wèl geft n haand
aan vlinders in lucht?
Wèl geft n aarm veur aal
dij troanen?
Wèl dreugt aal dat verdrait?
aindoagsvlinders vot goan
mit veul laifde noar zun
omaarm dij lu in joen denk
mit laifde, mit dankboarhaid
n vogel in lucht dij nait weerom
kommen gaait, zomor oet dizze
tied, vot vlogen noar d'aiveghaid

Anna de Vries-Maarhuis
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Fré Westerhoff

De leste Grunneger
In maai ontdekte ik touvalleg n column op http://
www.wortfeld.blogspot.nl van Christopher Bergmann over t wel of nait hanteren van t Aalgemain
Beschoafd Grunnegs. Hai verwees terloops noar
mien artikel “Oremus, of de wizzel noar de
toukomst” op http://www.eltjedoddema.nl. Hai
schreef woarom hai nait overtuugd was van de
motivoatsie doarachter. Bergmann het Toalkunde
en Literatuurwaitenschop studaaierd in Duutsland
en promoveert nou in t BiG-project aan de RUG in
Stad (BiG staait veur Brain Imaging Genetics).

wat. Schrieven, in welke variant din ook, dragt doarom niks bie aan t streven om meer lu verantwoord mit de streektoal in aanroaken te brengen.
En dit zol toch ainglieks ain van de doulstellens
wezen mouten van de verschillende organizoatsies dij dounde
binnen mit t Grunnegs. Woarom laaid je aans dosenten op, woarom richt je n op de grondschoulen
gerichte website in, woarom organizeer je schriefwedstrieden, woarom hol je n Huus van de Grunneger Cultuur in stand en woarom heb je n streektoalfunksionoares?

Bergmann gaait ter in n vervolgcolumn nog daiper
op in en geft ook adviezen. In t kört komt t hierop
dele: besteed gain aandacht aan de schrieftoal,
bespoar joe de muite om regels te promoten en
fokus joe volledeg op t proaten. Dat vragt om n
reaksie.

De vroag of t ABG wel of niet wìnselk is mout volgens mie nait beantwoord worden vanuut historische inzichten mor vanuut d’ontwikkelns dij momenteel goande binnen. Veur de dudelkhaid: t
gaait hierbie nait om de varianten in de spreektoal.
Doar mout je gain invloud van bovenòf op uutoefenen. Dat is n netuurlek proses. t Gaait uutsloetend
om de schrieftoal. D’overainkomst tussen veul
inietsiatieven is op dit mement, dat ze de doulgroepen nait bedainen mit verantwoord goie veur-

Op dit mement wordt ter in allerhaande varianten
schreven. Schrievers en schriefsters doun heur
best, mor foutloos is t allerminst en elk dut mor
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beelden in welke variant din ook. As men van boven òf van mainen is dat min of meer alles goud
Grunnegs is, din loat je n kaans liggen om de
schrieftoal nije impulzen te geven. Körtom, de verantwoordelken loaten veul meugelkheden liggen
om n goie spellen zain te loaten.
Dit zal in de toukomst wellicht as n historische vergizzen benuimd worden. De leste Grunneger zal n
bezainswoardeghaid wezen in t laandschop van
bodemdoalen en krimp en zal jammerlek verkommern, omdat onder hom de zoltholtes volstopt binnen mit òfval woar ze in de rest van Nederland
geern van òfwollen. n Waitenschopper kin hierover
tegen dij tied n “zinneg stokje” schrieven. Dat gaait
vervast over de leste gesproken woorden van de
leste Grunneger, want Grunnegs schrieven kin dij
din ja nait meer.
Eltje Doddema
Eltje Doddema maint dat der wat mekaaiert aan
hou der omgoan wordt mit de Grunneger schrieftoal. Hou denken joe der over, het Eltje geliek of is
t mor kulloazie wat hai hier schrift? Geef joen
reaksie op http://
eltjedoddema.wordpress.com/2014/08/22/de-lestegrunneger/ of stuur joen mainen in noar
bert@kreuzekeuze.nl.

vonden het in d'schure van 'Dikke Wilm' oet Roon.
In vatteg-vievenvatteg, dou Europa tegen de Movven
knokte, gebeurde noamelk t volgende: Eppie (Egbert)
van Zonneveld, waarkzoam veur drokkerij Bronsemoa
oet Laik en veulaal bekend onder de roupnoamen
Bronsemoagie, Eppie, Persie en Leikster kraantie, was
met zeun Ep jr. onderwegens en fietste langs t etablissement van Dikke Wilm (Scheepstroa) in Roon.
Veur hom in dij tied n stamcafé woaras e geern n glaske bier dronk en woar der plannen beroamd wuiren om
de Movven te dwaarsbungeln ...
Veur n pilsie haar Eppie wel even tied en zien zeun wol
docht hai wel n glas ranja hebben.
'Tjonge, wat ja n Movven', zee e tegen Wilm. 'Dat is
kassa!'
'Moej wel op rekenen en de pen wil wel schrieven',
smeichelde hai.
'Komst net op tied, moust mie even n sege slachten.'
'Wanneer?'
'Nou! Hai staait achter op dele en doar kinst hom ook
slachten.'
'Bist doe gek? Hest t veurènne vol mit Movven ... mie
veuls te link!'
'Nait zo slim, k hol ze wel an de proat, gain centje pien!'
Noa wat hinneweer geproat en de geruststellen, dat
Wilm zien klanten wel aan de proat hollen kon, kwam
d'fietse op dele en pakde Ep t grode slagersmes.
d'Lutje jong kreeg d opdracht, bie d'baanderdeure
stoan te goan en oet te kieken noar broenhemden!
'Vot woarschaauwen, ast aine zugst!'
Of t jonkje zok van zien toak bewust west het, k wait t
nait.
Dik twij uur loater kreeg Dikke Wilm zien sege in mootjes aanlangd en zo as t verhoal wil, hebben de Duutsers
der zulfs nog van eten ...
Dat zel ducht mie wel n foabeltje wezen, mor zeker is
wel, dat n Engelsman aan d'aander kaande van t stroade nait t café in dus vanwege de Movven en op òfstand
de tafreel n in ogenschaauw had het ... en joaren noa
d'oorlog hiervan n tillevisieserie moakt het onder de titel:
'Allo, 'Allo!
n Woar gebeurd verhoal.
Optaikend deur Klaas van Zonneveld

'Allo 'Allo! en zien ontstoan
Houwel op tv de indrok wekt wordt, dat dizze serie in
Engeland zien worrels schoten het, bliekt dat nait juust
te wezen ...
Nou, zo'n zeuventeg joar noa d'oorlog is men der
endelk achter kommen, dat de serie zien oorsprong

