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Ain keerske
wat is nou ain keerske
bie dizze duustere doagen
wat kin nou ain keerske
bie aal dij verdraitege vroagen
wat dut nou ain keerske
bie n zee van licht
wat vroagt nou ain keerske
in dizze gedicht
wat dut nou ain keerske
bie tied en blied
wat mot nou ain keerske
bie gedicht en licht
t is mor ain keerske
k vuil waarmte op mien gezicht
wat wil ain keerske van mie
licht ... van mie noar die.
Anna de Vries-Maarhuis

Knienen
Aal n poar moand kwam ik heur tegen, stil veur zok
oetkiekend op n baank in t Rozenpaark.
Ze zee nooit wat, nikkopde allinneg as ik ‘goidag’
zee. Zai keek aaltied wel op n menaaier of ze zeggen wol dat ze mie wat vertellen wol.
Dat gebeurde eerguster. Op mien ‘goidag’ reageerde ze mit: “Goidag jongkerel.”
Omreden mie dat n nuigen leek, ben ik noast heur
op baank goan zitten en om de konversoatie mor
op gang te brengen leek mie t weer een goie aanzet.
“Dat weer hier”, zee ze, “dat is niks vergleken bie
Portugal ! Bist doar wel ais west?”
“Nee”, antwoorde ik noar eer en gewaiten, “mor t

liekt mie doar wel slim mooi tou doar”.
“Is t ook jong”, zee ze en luit heur heufd noar beneden zakken, “is t ook, mor sunds drijvörrel joar leden ik mien man doar achter heb mouten loaten
denk ik doar toch wel een beetje aans over.”
Dizze opmaarken kwam even bie mie aan en ik
mos mie even bedenken hou doar op te reageren.
“Joen man is doar sturven?”, vruig ik, noa een körde overpeinzen veurzichteg.
“Joa”, zee ze, “mor t slimste is dat wie op mien aingoal aandringen doar noar tou goan binnen, terwiel
hai aigenliek nait wol.”
“Joe moaken mie nijsgiereg”, reageerde ik; “hou
kommen joe der din bie om juust doar hèn te goan,
want as je wat ondernemen mouten je der soamen
toch over ains wezen liekt mie”.
“Hai wol ook wel”, gong ze deur met vertellen, “mor
hai kon op zien menaaier nooit. Meer as vatteg
joar binnen wie traauwd west, mor nooit meer as
ain dag gongen wie vot; langer kon nait volgens
hom.”
“En woarom nait?”, gong ik deur met vroagen stellen.
“Om de knienen!”, antwoordde ze op n menaaier of
ze n gloepensde hekel haar aan dizze daaier.
“Mien man was gek van knienen, alles draaide bie
ons om de knienen. Morzo gain knienen L nee L
Belgische Hoazen L zuuvre rasknienen! Tougeven, t binnen mooie daaier en wie hebben der n
bult priezen, zoas bekers, medailles, linten, wandborden en sums weerdebonnen mit in de wacht
sleept. Mor mien man kon en wol daaier gain dag
aan n aander overloaten ... doar was nait over te
proaten!”
“Hou kwamen joe din toch in Portugal?”, want nou
wol ik t haile verhoal wel waiten.
“n Dik joar leden heb ik tegen mien man zegd: ‘as
wie t nou nait doun, komt t doar woarschienlek
nooit meer van.'
‘Kin nait om de knienen’, was zien verweer weer.
Mor dou heb ik tegen hom zegd: ‘as dij nou goud
verzörgd worden deur dien beste kammeroad, din
kinnen wie toch wel n dag of zeuven-aachte vot!’,
want, heb ik hom dou zegd, ik wil t laand en de
plek woar ons jong goud twinteg joar leden verongelukt is, wel ais ainmoal bezuiken! Zo heb ik hom
overhoalen kind. Zien kammeroad, dij ook goud mit
knienen overweg kin, dij wol der wel op pazen.
Boeten t toeristenseizoen binnen wie òfraisd, dat
was goedkoper en ook nait zo waarm. Ainmoal in
Portugal zee mien man mor aal van: ‘ik wat nait of
wie der wel goud aan doan hebben !’
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‘Och doe denkst allain mor aan dien knienen’,
heb ik hom nog òfsnaauwd. Meer hebben wie der
nait over zegd, want t was ons te waarm om der
over te bekvechten en onze gedachten waren
veurnoam-lek bie ons jong.
De zesde dag van ons verblief wuir mien man
nait goud; pien op de borst, benaauwd en hai luip
slim blaauw aan. Dou ik n uur noa hom in t zaikenhoes aan kwam, hebben ze mie n zak mit
zien spullen aanlaangd en ik kon allain noar
hoes!
Zeuven doagen loater heb ik ook veur aaltied van
hom òfschaaid nomen.”
t Was n zetje stil tussen ons baide, mor noa n
poar daipe zuchten begon ze weer te proaten:
“Onze zeun verloren in Portugal, mien man verloren in Portugal, mor t slimste was: ik bleef zitten
met de knienen!”
Weer bleef t n zet stil tussen ons baide, mor ik

kon dou nait noaloaten te vroagen: “hè je ze
nog?”
“Nog aine!”, zee ze mit n daipe zucht, ”ze binnen
aalmoal in pane goan! Mor dizze lèste dij nog
over is, dat was zien allerbeste knien, mor L dij
gait zundag in pane, want mien man het aaltied
zegd: ‘wat der ooit gebeuren mag: gain mens
krigt mien knienen in t hok!' Wat mouten je din?”
“Waiten joe wat t slimste is?”, vruig ze noa weer n
laange stilte, “ik lus gain knienevlaais!
Mor ... ik heb mien man meer as vatteg joar proemen mouten, dij lèste knien krieg ik der ook nog
wel deur! Mor akkom week kom ik elke dag bie
joe eten in t bejoardenhoes!”
Dou dat der oet was, ston ze resoluut op en luip
vot; mie totaal riddersloagen achterloatend.
Trijnko Pelgrim

Op n gasbel
Ooit waiten dat de welvoart van ons tegenworreg bestoan,
Ligt onder de geboortegrond van Kornelis ter Loan?
Ons handelsgeld oetgeven deur de Hoagse regerenhaand,
Komt veur een hail groot gedailte oet dit stokje laand.
Dizze ondergrondse riekdom brochde ons economisch hemelhoog,
Want wie drieven op n gasbel dij der nait om loog.
Mor hou as dizze gasbel en de bodem veurgoud inzakt,
Wordt deur Den Hoag hulp in ons kontraainen ook rap oppakt?
Ik heb mien twievels en dat dut mie gloepensde zeer.
Wel wait wordt deur dij gasbel Stad en Ommelaand ain groot Oldambtmeer.
Trijnko Pelgrim
24 maai 1994
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-ze, en wat prakkezoatsies
Ien heur gedicht ‘Spoaren’, oet 1927, bruukte Sien
Jensema waarkwoord-oetgaang -ze ook
(oetgaang -ste van t waarkwoord noa n zaachte
klank).
Mos spoaren mien kiend en vergoaren
Veur loater, veur tieden van nood.
Nou jonk bizze mostoe spoaren,
Den hezze loater dien brood.
Grunneger meziekgroep Törf het t gedicht op meziek zet, mor ik duur heur webstee nait op om te
kieken, omdat ik hailtied n woarschaauwen krieg
dat heur stee gevoarlek is.

voor alles. Ik probeerde een bijbelvertaling b.v. t
Ging niet. De hooge ernst werd comisch. De kleur
onzer woorden was anders. De humor zit bij ons
dwars door alles heen. Vandaar dat men zo duivels moet oppassen voor lachsucces bij ernstige
passages en tooneel, een doodelijke ergernis voor
Spitzen b.v. Aan de andere kant was het vroeger
vaststaand: Ons dialect kan geen moderne lyriek
geven. De feiten der laatste jaren bewezen t andersom.’’
Dizze opinie van Dijkstra waarpt wat licht op hou
der vrouger deur kultuur-boaskerels tegen t Grunnegers aankeken wer. Biebelvertoalen kon nait,
moderne lyriek kon wel.

Begunregels van ‘Spoaren’ stoan ien t boukje
‘Etgruin, noaloatenschop van Nikl. Griep/Jelte
Dijkstra (ǂ 1946)’, bundeld deur Jan Boer en oetkommen ien 1957. t Haile gedicht heb ik naargens
vienden kind.

Ien ‘Etgruin ...', ter noagedachtnis aan Jelte Dijkstra, stoan biedroagen van J. Rietema, Sien Jensema, en Jan Ubink. Ale biedroagen bennen ien t
Hollands schreven, net aans Siemon Reker tegenworreg dut as e over Grunneger zoaken schrift.
Biedroagen worden volgd deur gedichten van Jelte Dijkstra ien t Oldambsters en ien t Westerkwartiers, want hai schreef ien baaide varianten!
Sien Jensema het t twijde hoofdstukje ien
'Etgruin ...' schreven: 'Dijkstra, leider der jongeren'. Jensema geft doarien kommentaar op braiven dij ze van Dijkstra kreeg, dou ze begon mit
heur schrieverij. Op aanroaden van Dijkstra legde
Jensema heur tou op t schrieven van proza.
Ien ain van zien braiven schreef Dijkstra aan Jensema: “Uw vraag omtrent het uitbeelden van t zieleleven van de moderne mens in een volkstaal ...
dat’s n stoere [sic] vraag! Ik kan t volgende zeggen op grond van practijk en overdenking (altijd
slechts m’n eigen beperkte opinie): ons dialect
hoe prachtig in velerlei opzicht, eigent zich niet

Sien Jensema het vaaier romans schreven en n
hail praan korte verhoalen. Jensema schreef gloepend geef Grunnegers, mor ienhold van heur romans is veur n tegenwoardege lezer wat minder,
ducht ons.
En t het even duurd, mor ien 2008 is Biebel schitternd overzet deur vertoalplougen van
Liudgerstichten. As mosterd noa de moaltied? Of
as kultuurmonement?
Over Jelte Dijkstra: http://www.streektaalzang.nl/
strk/geen/gronjdin.htm
Het leste uur: http://webloug.blogspot.nl/2013/12/
het-leste-uur-van-nikl-griep-ien-1941.html
In de Nederlandse Liederenbank is Törf aan t
'Spoaren': http://www.liederenbank.nl/
liedpresentatie.php?zoek=86371&lan=nl
Jan Sleumer
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Grunneger schrieverij:
Et & Fret; Tjalling Petrus Tresling, M. Th.
Laurman en Gerrit Bakker

In mien eerste stokje heb ik heb joe al verteld dat
je van eerliekse Grunneger schrieverij proaten
kinnen vanòf ongeveer 1840.
Doarveur is meugelk wel ais wat in de volkstoal
schreven, mor de schriever wol din bliekboar gain
woord hebben, want as je zo’n slim old in t Grunnegers schreven verske of soamensproakje tegenkomen staait ter mainsttied gain noam onder.
Woarschienlek hebben ze maind dat schrieven in
t Grunnegers minderweerdeg was. Aiglieks denken n bult lu dat nog.
In 1793 ontston zo de eerst bekende literaire tekst
in ons toal: 'Et en Fret'. t Gaait over domie Fret, dij
vaststeld het dat e ‘n wief hebben mos’ en doarbie haar e t oog valen loaten op Etta, de dochter
van hopman Gras en zien vraauw Antien. Hai
gaait nait zulf op pad om heur n aanzuik te doun,
nee, hai stuurt zien kollegoa M. om dat veur hom
te regeln. En zo is der n soort tenailstok ontstoan.
t Stok bestaait uut zes bedrieven. Even n stokje
van de tekst:

Fret: Goudendag juffer, kom zel ik juffer na hoes tou
brengen, juffer my de paraplu geeven dei kan ik wel
droagen.
Domie M. het bliekboar sukses had.
En Etta zegt dan: Dat kank haast neit waigeren Domeny maar ik ben baange dat onze studenten het zein.
Fret: Dan mos wy maar gaauw maaken dat wy in jou
hoes kwammen juffer.
Antwoord van Etta: Mein je dan dat ik jou daar met
hen duur neem wat zol mien vader en mouder dan wel
zeggen.

Fret: O dat is niks dat zal ik wel veur jou goud
maaken.
Voak konden de touheurders, dij bekend wazzen
mit de ploatselke situoatsie, dudelk aanvuilen wel
of der bedould wer. Ain van d’allereerste soamensproaken woarvan de schriever wel bekend is, is
‘Haarddraverij' van Tjalling Petrus Tresling. Tresling was in 1809 in Stad geboren, woar hai rechten stedaaierde en net as zien voader avvekoat
wer. Hai was mit-oprichter van de ‘Groninger
Volksalmanak’. In 1838 publiceerde hai zien
‘Haarddraverij, un zamespraak oppen 24 augustus holden boeten Draapoorte ien de Slingerij.’
t Gaait hierover: Pieter Wever, Geert Stel, Roulf
van Dieken en Knelsoom zitten in n haarbaarg
over de droaverij te proaten. Al gaauw kommen
der staarke verhoalen op toavel over pikeurs en
heur peerden. Roulf zegt din – en t gaait nait om t
verhoal, mor om de toal dij dou schreven wer:

Ja jong 'k sta ook vaak te kieken,
As dat zoo om 't hardste vlugt,
En het volk naa 't ende zugt.
'k Zei het vort al, we1 't mout winnen,
Maar dan schut mie vaak te binnen,
Wat un rieder al neit kan;
‘k Zel joe ‘t rais vertellen man.
‘t Is nou denk ik tien jaar leden,
Dou heb 'k vaak un meer bereden,
Dij mien vader zoo veur 't wark
Koft had op un Slochter mark.
't Was un regte kwaade rakker,
maar op 't ooge leek 't un stakker;
‘t Was een holster van un peerd,
Plomp en laai en onbeleerd.
En zo gaait dat din nog haile zet wieder. Elk het
zo zien staarke verhoalen. t Wordt aal gekker en
op t leste zegt Geert Stel din ook:
Nou of and’ren ‘t leuven meugen,
ik hol ‘t veur n dikke leugen.
In 1839 schreef Tresling nog de soamensproak
‘Slechte tieden’.
n Bult van dizze ‘lollege’ gedichten binnen schreven veur de Nutsbieainkomsten. In t begun van
de 19de aiw was de ‘Maatschappij tot Nut van t
Algemeen’opricht en overaal in t laand kwamen
ofdailens.
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Op dij Nutsbieainkomsten werden voak slim stoere
en eernsachtege waitenschoppelke onderwaarpen
behandeld. Noa de pauze was t din tied veur wat
luchtegers. En zo ontstonden dizze veurdrachten.
Ik denk dat Tresling veur de pauze n slim geleerde
waitenschoppelke rechtskundege lezen holden het
en noa de pauze din zien lollege veurdrachten
veurdruig. Doar werden ze spesioal veur schreven.
Veur de noanutszitten mit n borreltje derbie. Din wer
t toch nog gezelleg.
Zo binnen wel meer van dij stukken schreven. Ik
nuim wat noamen: zo schreef M. Th. Laurman, domie in onder aandern Lellens, in 1823: ‘De Postwagen van Groningen naar Leeuwarden, een mengelmoes
van, zaamgemengd uit de Nederlandsen en boere-friese
taal en verder doorspekt met den platten Groningschen
en Leeuwarder tongval’.
Doar heb je t al: platte Groningse tongval.
En din was der nog Gerrit Bakker, domie in Oldeboorn en Noordhörn. Van hom werden, noa zien
dood, de gedichten ‘Writserooms Gasterij’ en
‘Apollo en Daphne’ of ‘de blaauwe scheen’ uutgeven.
Dit alles uut t begun van de schrieverij.
Henri Wierth

Grunneger schrieverij: Geert Teis Pzn.
Literoatuur bestaait uut prozoa: n roman, laange of
körde verhoalen, en uut poëzie: gedichten.
n Bult lu kommen der nog wel tou om n roman of
verhoal te lezen, mor as t aankomt op gedichten,
din hoaken de mainsten òf. Gedichten binnen vaak
slim stoer te begriepen en t köst muite om te bevatten wat dichter of dichteres joe te zeggen het.
Toch schrift t overgrode dail van de Grunneger
schrievers gedichten of verskes. Ikzulf bin doar nait
zo goud in, omreden ik heb teveul woorden neudeg
om joe wat te vertellen. Ik bin n verhoaltjesverteller.
Dichters en dichteressen kinnen dat wel. Loat ik joe
mor ais n schier veurbeeld geven van n hail simpel
verske dat schreven is deur de Knoalster dichter
Geert Teis Pzn. dij leefde van 1864-1945.
Nait vroagen

Vrunden veur t leven
Kuutjebuutje, nooit weerom.
Ons vrunden wonen ien Loppersom.
Ik hol van heur, mien vraauw van hom.
Dus ruilen we mit nkander.
En zo krigt elk van ons dus n ander.
Al liekt joe dat meschain wat vremd of roar.
En vroagen ie ons ... Woarom?
Woarom blief je nait bie mekoar?
Din zeggen wie mit ons vaaiern ien koor.
Wie wollen wel ais wat aans.
Noa sikkom vatteg joar!
Joop Klompien

Op de blaike staait 'n paole,
Aan de paole staait 'n peerd,
En dat peerd dat wupt gemoudelk
Mit het toefie van zien steert.
Waorom staait op blaike 'n paole?
Waorom staait aan paole 'n peerd?
Waorom wupt dat peerd gemoudelk
Mit het toefie van zien steert?
Vraog toch nait waorom op blaike
'n Paole staait en draan 'n peerd!
En waorom dat peerd gemoudelk
Wupt mit 't toefie van zien steert!
Staait nou ainmaol 'n paol op blaike,
Staait ainmaol aan paole 'n peerd!
En dat peerd dat wupt nou ainmaol
Mit het toefie van zien steert!
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Doar is toch niks stoers aan wel? Want elk begript
wel, dat Teis mit dit verske zeggen wil: der binnen
nou ainmoal dingen in t leven dij zo binnen as ze
binnen. Ie huiven nait aaltied t woarom van de dingen te waiten om gelokkeg en tevree te wezen.
Van Geert Teis binnen n poar laidjes werelberoemd worden in d’haile pervinsie.
Wel kin nait t Grunnegs Laid: 'Van Lauwerzee tot
Dollard tou', dat te pas en te onpas zongen wordt,
en wel het nooit ais heurd van de Knaolster Lorelei:
‘Ik wait nait wat zel t toch beduden dat ik zo miesdereg bin ...’
Geert Teis Pzn. is aiglieks n schoelnoam. n Pseudoniem. De man haitte G. W. Spitzen. As je de letters van dij noam deurnanderhén gooien kom je
vanzulf op Geert Teis Pzn. Hai was leroar Nederlands en Duuts en haar grode belangstellen veur
toal en literoatuur. Zo wer e de veurman van de
‘Groninger Beweging’ in t begun van de twintegste
aiw. Hai was n suksesvol en n veulgevroagd veurdrachtskunstenoar en trad overaal in t laand op. Zo
brocht e de laifde veur t dialect over op n bult mensen.
Zien waark komt over t aalgemain nogal oubolleg
over. Kiek mor ais noar t volgende gedicht:

hoaltjes schreven dij e uutbrocht in twaalf bundeltjes. Ook schreef e tenailstokken in t Grunnegers.
De bekindste is 'Dizzepie-Dizzepu' dij stamt uut
1917.
Geert Teis is van groot belang west veur de Grunneger schrieverij.

Henri Wierth

Diggels

t Was aans

Jan Hinderk, dei vrÿt noa Trientje,
Maor Trientje is gek op Metais,
Metais dei viskert nao Geessie,
Veur Geessie is hai: 's weer wat nais!

Woar ains t goldgele koren was,
Ligt nou as n slichte deken t gruine gras.
Woar is t bleven dat vruchtboare akkerlaand,
Woaras de boer gewassen teelde mit verstaand.

Ain' nemt nou maor 'n aold nefie,
De aander 'n wedevrouw,
Maor dat tweie nait aaltied 'n span is
Dat vuilen ze aalmaol al gauw.
Och man, 't is zo aold as de wereld:
"Van de pot en de deksel"hait dat,
Maor jong, as 't gain goud van ain maot is
Den ligt 't gauw aan diggels op 't pad.
Gaait joe 't aan? zel mennegain vraogen;
– Nog al glad, man; wel blift boeten schot ?
Dei verbie gaait, dei trapt op dei diggels
Zok de zolen en tonen kepot.
t Liekt n bult op Sunterkloasriemsels, mor toch is
d’inhold voak van betaiknis.
Geert Teis het n groot aantal gedichtjes en ver-

Woar je t haile joar bedrieveghaid zagen,
Lopt sums n kou en liggen wat strontplaggen.
Mor slimmer nog as dat,
Is de stank van gier van Loug tot Stad.
Nee, geef mie de gewazzen en t wuivende groan.
Laiver doarvan din van de stank n troan.

Trijnko Pelgrim
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Bromtol
De rooie knop
boven spiroalend stoal
beweegt van stroef
noar soepel,
vlugger en vlugger,
op en del,
t rood ien blaauw
kleurt streepkes gries,
de holtes zingen
ien de ienhollen stilte.
De tol zoeft over zeil,
gliedt langzoam
noar de raand van t Perzies,
wankelt, rammelt, rolt,
uutrabbeld zugst
de ploatjes ien t blaauw,
handjes griepen alweer noar t rood.
Stil kiekt ze,
gries worden,
de uutzingende centrefuusje ien,
lezend de mooiste kleuren
van heur kiendertied.

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

Bie de lèste tikken van t joar ...
Stoa nog even stil
en draai die nait om.
Kiek ook nait veuroet;
tel enkeld de seconden
en nait de stonden.
En oadem in en oet.
Stoa nog even stil
en omaarm dien aigen lief.
En vuil dien vouten,
dij stoan op de eerde,
Want dit is dien verblief.
En oadem in en oet zo je mouten.
Stoa nog even stil
en wait t weer:
Noastenlaifde.
Leg aan gainain dat oet;
dizze laifde is nait oet te leggen.
Mor dou t en oadem dat in en oet.

Trijnko Pelgrim
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Stichten Kunstgaang Kaampke het
ter tou doan!
Op 29 november kwamen lu van Stichten Kunstgaang Kaampke, “Kaampkelu”, veur leste moal bie
nkander. Dat was ien dörpshoes van Riep.
Mit stoppen van Kaampke komt ter n ìnd aan fieftien joar klainschoalege kunst en cultuur op t Hogelaand. Der worden gain tentoonstèllens meer
hollen, cursussen geven of boukwaarken oetgeven. Reden is vergriezen van bestuur en van
doneteurs, dij bie Kaampke “Vrunnen van
Kaampke” nuimd werden. Ollen stoppen der mit
omreden zai kinnen nait meer noar bieainkomsten
kommen en der kommen gain jongelu veur ien
stee. Joa, den gaait t vanzulf over. Doar der ien
topjoaren voak sesteg lu of meer òfkwammen op n
lezen of n poar honnerd op n tentoonstèllen, mos
der leste tieden veur nait meer as tien tot twinneg
lu, mit bestuur der bieteld, optreden worden.
Tiedschrift Kopmeskes mit gedichtjes en verhoaltjes haar t ter n joar of wat leden al tou doan.
Mor nog ainmoal trokken Kaampkelu dus van leer
ien Riep veur n goud gevulde zoal van n man of
fiefteg. Hans van der Lijke trad op mit zien verskes. Hai verraste Kaampkelu mit n nij laid, baseerd
op gedichten oet Pollerschaauw van Tiny Veldhoes, dij haile Kaampketied deur siktoares was.
Dat was n grode verrazzen. Ook dee Hans nog n
moal Slakje op Wadwerderweg. Wia Jager oet
Wedde haar n mooi verhoal schreven veur dit òfschaaid en las dij veur. Gré Lesterhoes oet Veendam droug ook veur oet aigen waark en Joyce Bodewes, ook oet Veendam, zong ien Grunnegers n
laid van Leonard Cohen. Prachteg was dat. Ook
Jan Bos en Folkert Sierts traden op. Jan Bos
kreeg laggers op zien haand mit n schier vertelsel
over Epke Zonderland en Kaampke op RTV Noord
ien ain pergrammoa.
Börgmeester Rodenboog kreeg mor laifst drij, pas
oetkommen, bundels aanboden.
Van Anna de Vries-Maarhuis kreeg hai 'Maank
Schaar en Schimmen', n gedichtenbundel over
dementie.(1) Van Tiny Veldhuis kon börgmeester
bundel mit 'Midwintergedachten ien Gedichten' ien
ontvangst nemen.(2) Aal gasten kregen dit bundeltje ook mit noar hoes tou loater. Börgmeester zette
op zien beurt Kaampkebestuur ien bloumen en
sukkeloa. Doarveur en veur zien steun aan
Kaampke as gemainte Loppersom, mor ook perseunlek, kreeg hai deur Nane van der Molen eer-

ste eksemploar van dij zien nijste bundel mit korte
verhoalen en gedichten 'Gaanzen Gakken en Kikkers Kwakken op t Hogelaand' aanboden.(3) Drij
nije bundels op ain dag! Grunneger Toal is gelukkeg nog laank nait dood dus!
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'Gaanzen Gakken L' is ook mitain leste deur
Kaampke oetgeven bouk west. Belangriekste oetgoaven wazzen Waarken mit Woorden, dij oetgruid is tot n standoardwaark mit dik 8.000 Ho-
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gelaandster waarkwoorden en verboegens der
van. Wieder was n hail schiere oetgoave, Stil Leven van Jan Boer zien gedichten, n hoogtepunt
van oetgeverij.
As òfsloeten van dizze biezundere mirreg traden
Tiny Veldhuis en Anna de Vries-Maarhuis op as
Pait & Grait en laiten aal dat Kaampke doan het
nog ais revue passeren en dat was n haile bult.
Tentoonstellens, aksies, kienderactiviteiten, lezens, raaiskes, oetgoaven, joarliekse schrieversen dichtersdoagen, cursussen en mitwaarken aan
biezundere doagen. Te veul om op te nuimen.
Ien aal dij fieftien joar binnen bestuurlid west: Fré
Schreiber, Jan Bos, Aukje Tillema, Manny Hovenkamp, Christien Nijenhuis, Maarten van Dijken,
Anna de Vries- Maarhuis, Tjeerd Burgstra (aal 15
joar puutholder), Tiny Veldhuis (aal 15 joar siktrès), Herman Veldhuis, Henk Veldman, Atty Bos
en Nane van der Molen.
Nane van der Molen

Geleuf, Hoop en Laifde
Geleuf dragt ons deur t leven
Schenkt ons kracht bie t goan
Loat n mins hoopvol verwachten
Geft rust in ons bestoan

Ainvoud
Luustern noar d'aander
Is n groot tegoud
Mor die zulf vergeten
Doe voak schraien moust
Zuik dien aigen krachten
Loat de aander nait versmachten
Deur dien aigen kracht
D’aander op die wacht
Der te wezen veur de aander
Steunen in verdrait en pien
Mit schichteg kieken noar nkander
Verlicht je nait de pien
We mouten t gewoon ains moaken
Mekoar ainvoudeg aan te roaken
Van de noaste hollen as die zulf
Din verdwient t geweld vanzulf
Jil Wildenga

Spinsel

Hoop is de troost van t haarte
n Fundament om op te stoan
Zodat in tied van smaarten
Veule deuren open goan

n Mins is as
n groot meer
Je zain allint
de oppervlakte

Laifde is zo voak miskend
In t leven van de mins
Toch binnen Geleuf, Hoop en Laifde
Veur veul minsen n haartenswèns

As de zun
schient kin je
soms in
t daibe kieken

t Geleuf, dij dut de Hoop vervullen
t Zal mit de mins deur t leven goan
Geft ons nije krachten, zodat
De laifde altied blift bestoan

Bie hoelende störm
komt noar boven
wat in t daibe
verbörgen ligt

Jil Wildenga

Jil Wildenga
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As deur n wonder

Haarde noordwesterstörm hoelde deur de bomen. Grote snijvlokken juigen mit roazend geweld
over t laand. Sloden stoven vol en loanen wazzen
schier onbegoanboar. t Was gain doun om bie t
pad te wezen en al haildal nait mit n koetse.
Der was gain steern aan locht dij koetsier Stoffer
Bultje de weg wiezen kon noar de waarme stale.
Ieskold zat Bultje op de koetse, d’ogen haalfdicht
knepen tegen de snij dij hom in de gezichte
striemde. De hereboer en zien vraauw zatten lekker waarm en dreuge achterin d’koetse en haren
niks te kloagen. Dat haren ze toch al nait.
t Was dij oavend veur Kerst in Haarbaarg Bennewolle weer loat worren bie t teneel en kerstzingerij van de rederiekers. Dou t oflopen was gongen
Blijhamster boeren noar d'jachtwaide om doar
rond de stamtoavel mit n borreltje en dikke
segoare te snaren hou goud gewas dit joar
schudt haar. En houveul strogeld ze wel nait in
d'buutse steken konnen. Joa, de coöperatieve
strokartonfabrieken Dollard – Reiderland haren
goud boerd.
Stoffer Bultje paasde in d'deurrit op de peerden
en zat wat te doddern op n stropakke. Hai docht
aan vrouger, n aarme tied. Hou hai op
kerstoavend mit zien pabbe en moeke, 3
bruierkes en 2 zuskes noar t zundagschoulfeest
ging. Domie vertelde aaltied t Olde kerstverhoal.
Meester speulde op t örgel en kinner kregen appelsientje en sukkeloademelk, kopke zulf mitnemen.
Stoffer en zien Haarmke mozzen ook nog aaltied
kraben en knooien om rond te komen. Mor och,
der wazzen aaltied nog lu in de wereld dij der nog
beroerder aan tou wazzen.
“Tou Stoffer, span de peerden in, wie goan noar
hoes.”
Stoffer dee wat hom zegd wer, hai sprak zien
boer nooit tegen. Koetse ston kloar, mevraauw

hees zuk der in en boer Diekemoa wurgde zuk
ook.
Hai zal wel weer n haalf kan jenever te veul op
hebben, doch Stoffer en drukde hom nog beetje
aan. Diekemoa zat net nait klem in t deurke van
de koetse.
“Geef mie dat hier.” De bevelende stem van Diekemoa stak Bultje. Zulfs op kerstoavend kon e
zuk nog nait christelek gedroagen. Swiegend
langde Stoffer hom n zwoare blaauwe matte tou,
dij zo te zain vol zat mit wat fleskes wien en puten
vlais en worsten.
“Wonnen mit verlötten”, smaigelde de boer en
vlijde zien kostboarheden tussen de knijen.
Bultje gooide mit n klap deurke van d’koetse
dichte en klom op de bok en “vot”, de peerden
spanden zuk aan en zetten de gang der in. Bultje
mende veurzichteg d’peerden over d'loane bie t
licht van d’koetslanteerns, langs dij aine, griezelege kolke, richten Blijham om zien boer noar hoes
te brengen.
De störmvloud van 1868 haar daipe goaten sloagen in de Dollerddieken, dij nog mor goud en wel
aanlegd wazzen. Deur t netuurgeweld sluig t
wotter bodemloze goaten in de grond. “Dat binnen kolken”, zeden de Blijhamsters. “Denk ter om
nait te dicht bie komen”, zeden d’ollen tegen heur
kinder, “zitten boesjeuden in.”
Bultje was nou dicht bie n kolke woar t wizze
spoukte. De störm hoelde en brulde of e woarschaauwen wol: ”Goa nait wieder.”
Even docht Bultje der aan om weerom te goan.
Mor de boer beukte tegen de kappe van de koetse en bölkde: “Bin we nog nait op ploatse? Vot
moaken.”
Stapvouts ree e wieder en heurde de boer weer:
“Deurrieden, zeg ik die!”
Bultje wol wat roupen over boesjeuden en widde
wieven, dou hai inaains n ieselek gegier heurde.
En de omgeven hail even helder licht wer as deur
n bliksemschicht. En boven d’kolke zweefde n
widde gedoante L en nog aine ... en nog aine.
Peerden sluigen van schrik op loop, liek op kolke
òf. D’koetse mit peerden en aal wer der as deur n
iesdern haand in trokken en verdween haildal onner wotter.
Bultje, as deur n wonder ontkomen, kwam weer
bie zien benul in d'kaante in t rait. t Was stil, ieselek stil op dij dou mooie 1e kerstdag.
Moudeloos luip e noar d'boerderij van zien boer.
De eerste hoanen begonnen al te kraaien. Bultje
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zag dat de loeken nog dicht zatten, n Swaarte
koater luip te jaauwstern om t hoes.
Om 5 uur nommerdoags begon de kerstdainst.
Zo as aaltied gingen Bultje en de vrouw der hìn.
D’kerke zat stampvol. Kerstboom ston te pronken, keerskes brandden en kinner zongen mit
heur iel stemkes t ‘O denneboom’. Ze dochten
den weer aan heur aigen kinnnertied en kregen
baiden slovve ogen bie t heuren van ‘Stille nacht,
haailege nacht’.
t Vol op: d’herenbaanke van de Diekemoa’s
bleef leeg. Der bekroop Bultje n maal gevuil L
Domie haar t over vrede en verdroagzoamhaid,
over geleuf en ongeleuf. En domie zöchde noar
n goddeleke verkloaren woarom dat de vrome
boer en zien vraauw zomor in de bodemloze kolke verswinden konnen. Mor domie zol domie nait
wezen of gaf de gemainte toch nog wat hoop.
Want ons Laimeneer was wel wat mans. Domie
rekende op n wonder L Oamen.
Dou Stoffer noa t gebed d’ogen weer open dee
zag e L Diekemoa en de vraauw doar toch in t
kerkbankje zitten?

giereg. En joa, n beetje zenuwachteg stak Stoffer de handen der in en legde dou sikkom plechteg n grote relloade op toavel en doar bleef t nait
bie. D’haile toavel kwam vol te stoan mit alles
woar ze stiekom aaltied n beetje van dreumd haren. “Och goi L goi L”, steunde Haarmke, ”wel
wil ons dat nou tou?”
Onder in matte lag n kerstkoartje. “Loat zain wat
der op staait.” Stoffer kon zuk mor net bedappern.
Stonnen nait veul woorden op.
Allain: As deur n wonder
Willem Friedrich

Noadernde naacht

“n Mooie preek”, zee e dou e weer mit de vraauw
aan aarm noar zien hoeske ging. Hai sweeg
even en zee: ”t Is aal zo wonderlekL”
In hoes gooiden ze nog n törfke op kaggel,
keerskes in dennetakke werren aanstoken en
der kwam lekker potje mous op toavel, mit krentjebrij noa. Mit kerst eet je toch wat je t lekkerste
vinden, en dat is mous mit n stukje vet spek en
krentjebrij. Zulfmoakt. Geld veur luxe dingen haren ze nait en ook gain verlangens der noar. Mor
toch L
Inaains heurden ze gestommel bie d’achterdeure. Stoffer gong kieken, dee deure open en keek
allain de duustere oavend in. Der was gain mens
te zain. Op schoonschrobt stroatje zag e wat
stoan L t was net zo’n matte dij e boer Diekemoa aanlangd haar.
Blaauwe matte ston midden op t zwilk van d'keukentoavel. Stoffer en Haarmke wazzen nijs-

Diezeghaid doar zun deel deur zakt
hangt boven kontrainen van kaamp
oavendstilte bloots verbroken
deur blèren van n strunend schoap
wodder, laand, locht en t aal
aan t wachten op duustern
dij op zien beurt roemen mout
ien aiweg durende tred
van nooit nait stilstoande tied
oarzelnd omsloet zaachter worrende zun
pollerlaand nog even ien aal zien kleuren
den krigt opstiegende dook zunlicht onner
en swiegt ook schoap stil veur noadernde nacht

Nane van der Molen
(oet: Gaanzen Gakken en Kikkers Kwakken op t Hogelaand, 2014)
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Zörgen
As we kieken noar wereld om ons tou, schudkoppen wie voak in verbiestern. Holden t sikkom nait
veur meuglek. Haile boudel liekt wel op hobbel te
wezen. Elks dut wat hai wil en schient gain reken
holden te kinnen mit gevuilens van aandern.
Leeft zien aigen levent. Ora et Labora – bid en
waark – is der nait meer bie. t Carpe Diem paast
ons beder: Leve de lol, schenk ons nog mor aine
in. Leef bie de dag, grol zolaank as t nog kin.
t Kin mörgen ja wel over wezen.
t Jonkgoud steurt heur aan God noch gebod.
Kraanten boeken ja oet van aal ellèn.
Moord, doodslag en grofdoadeghaid binnen aan
odder van dag. Zo het ons Laimeneer t vervast
nait bedould!
Sloagen der mit n bult draank in de pokkel mor
om roak op lös. Overvalen, berovens binnen aan
odder van dag. Ollu moaken heur zörgen om wat
heur kinder en klaainkinder in toukomst nog te
wachten staait.
Dat Hai doarboven t nog aal toulet? Of let Heer
ons veurlopeg wat aanklottjen, in hoop, dat wie
vanzölf tot inkeer komen. Zel God op n duur, as
deur t waark van dij valen ‘Engel’, t altmoal in toeze roakt is, meschain veur ains en aaltied mit
hom ofreken?
Wanner zel t endelk ains vree op eerde worren
zunder ebola, vlaigtuug-overvalen, IS-gevoaren
en zo kin k nog n haile zet deurgoan.
Let God dij onterik meuglekerwies eerste tied nog
eefkes zien gaang goan? Vangt Heer ons doarom
aaltied mit baaide haanden op, as wie dele valen? Mag van mie aans wel wat eder ingriepen.
k Zel dag priezen, dat Hai dij soatan kop vergraimen zel.

Roel Sanders

Hoazen en Kikkers
(Noar n foabel van Aesopus)
Hoazen dij gebukt gingen onner heur aigen baangeghaid en t zat wazzen om der aalweg mor van
deur te runnen veur meugelke gevoaren, namen
besloet der n ìnd aan te moaken deur vanòf
waalskaant ien daipe moar te springen, zodat zai
om haals kommen zollen. Mit nkander runden zai
op moar òf, mor kikkers dij doar ien slootsonnerwaal zaten, schrokken van lewaai van runnende
hoazen; sprongen moar ien en verswonnen onner
wodder. Ain van hoazen zag dat, bleef stoan en
zee tegen aander hoazen: ”Mout ie ais kieken.
Der binnen gounent dij nog baanger binnen as
wie. Loat wie mor ien leven blieven en leven aanveerden zo as t nou ainmoal is.”
Binnen ja aaid gounent dij t nog slimmer hebben
as iezulf!
Nane van der Molen
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Willem ten Berge woonde bie Haarlem, en waarkte
sunt 1945 as redakteur van t weekblad ’Katholieke
Illustratie’.
Mit zien vraauw Jacqueline Hillen kreeg e zes
kiender. Deur zaikte van zien vraauw rouk zien
gezin verspraaid. Ien 1950 kwam n dochtertje om
bie n aanrieden.

Oadeloar en vogelvanger
(Noar n omtoalde foabel van Aesopus)
Op n moal vong vogelvanger n oadeloar ien zien
net. Dikke vogel wer votdoadelk kortwiekt deur
kerel en bie aander vongen vogels ien hok smeten. Noa verloop van tied kwam der ain dij oadeloar wel kopen wol en dat ging aan. Nije aigender von t n schiere vogel en hai lait oadeloar zien
vleugelveren vannijs aangruien. Doe vogel weer
vlaigen kon, steeg hai op, vong n hoas ien t veld
en brocht dij as daank noar weldouner. Vos zaag
dat en raip: ”Hai, kerel toch. Doe mos dij kerel niks
brengen. Kons mor beder wat noar dien veurege
aigender bringen. Dij kin die den nog n moal vangen en die vannijs kortwieken. Dat is veul beder.”
t Is mor krekt of ain wel of gain veurdail van aksies
het!

Zien (Nederlandstoaleg) waark kwam van 1926 tot
1930 oet, benoam ien de literaire bloaden ‘De Gemeenschap' en ‘Roeping’.
Pas joaren noa zien dood bennen zien gedichten
ien t Grunnegers, vattien stuks, aalsnog publiseerd
ien de reeks ‘’Nedersaksische studies’’ (1989) van
Rijksuniversiteit Groningen.
Oet 'Willem ten Berge. Groninger dichter. Poëzie
en proza.' 1989 Groningen:
(Spellen is wat aanpaasd)

Nane van der Molen

Willem ten Berge
Grode klok van Lains
Stoulen, banken,
stoulen, banken,
zo ludt grode klok van Lains,
mor roupen heur k hom ook wel ains:
banken, stoulen,
wat n boudel!
want hou haard dat hai ook ropt,
der is hoast gainent dij noar kerk tou lopt.
Willem ten Berge (Lains, 1903 – Overveen, 1969)
waas n Nederlands dichter, dij ook n hail luk beetje
ien t Grunnegers schreven het.
Hai wer geboren ien Lains, ien n rooms middenstandsgezin.
Op t Canisiuscollege ien Nijmegen, bie jezuïeten,
dee e middelboare schoul.
Noatied het e n stuk òf wat joaren Fraans stedaaierd en dou klassieke toalen. Ook nait ofmoakt.

Jan Sleumer
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De tied
De tied
glidt
deur mien handen
in gelieke stap mit t leven
De tied
dij, as t leven
nooit stilstaait
mor deurgaait
Voak laangs
onbegrepen wegen
De tied
dut mie besevven
dat de dood
noader komt
mit de tied
dij deur
mien vingers
glipt
De tied
Jil Wildenga

Nait allenneg
Nou binnen ze din apmoal vot. En ze kommen ook
nait weer, dat is wel zeker. Nait dat e zat van heur
was, oh nee. Mor t was gewoon heur tied. Zo as
bie n kat, dij heur jongen ain veur ain ien bek krigt
en ze kwait nwoar hinbrengt op t mement dat ze
groot genog bennen en heur zulf redden kinnen.

En zo heurt t ook.
Of zoas Willem Elschot (1882-1960) ooit dichtte:
"Zij zijn gevloôn, als gieren voor 't tempeest, / met
stukken van het oude nest bevracht ..." Ze hebben
netuurlek apmoal wat van thoes mitnomen. Doar
bennen ze vörmd en opvud. Hai het ter desondanks wel wat zörg om had - en nòg. Want ze binnen ale drij nait geliek. Oldste wicht is ook t gehaaidste, dij redt heur wel. Ze is ook t laangste vot,
het al kiender en n drokke boan. Komt dat omdat
ze aaltied as oldste ales oplözzen mos en mainste
verantwoorden haar? En middelste, n goie jong
heur, dij komt ter ook wel. Mit hier of doar n beetje
hulp meschain ...
Mor jongste het wat meer zörg neudeg, zo as t
liekt. En oetgerekend zai wol as jongste te hoes
oet. Nog mor goud achttien joar en nou al ien Amsterdam op koamers. t Is mor goud dat e nait persies wait hou of ter doar omweg gaait. Aans zol e
der gain oog van dichtdoun snaachts. Dat dut e
traauwens toch al voak, der is zoveul te prakkezaaiern. Hou older e wordt hou meer - en hou minder sloap.
t Is n poar doagen veur kerst. Hai is al n dagofwat
vrij, kerstdoagen valen net midden ien week. Hai
lopt onwenneg deur t hoes. n Roar gevuil is dat,
ales is stil. Is gain mens ien hoes, op homzulf noa.
Der is haildaal gain geluud te heuren van n radio,
of wat hènneweer lopen, n wc deurtrekken. Allenneg de geluden van t hoes binnen te heuren, zoas
t soezen van cv-buizen.
Hai lopt wat ien koamer om, zet radio aan en zöcht
n stukje meziek. Mor t is aingoal dat kerstgejengel,
kerstdeunen en kerstploatjes. Hai glidt mit vinger
langs n stoapeltje cd's. Doar is ook niks bie, kop
staait hom der nait noa. t Is graauw ien boeten,
lucht is loodgries en t is wat dokeg. t Zel vro duuster wezen.
Langsoam lopt e deur hal over trappen noar boven
tou. Leste tree piept altied n hail luk beetje. Doar
kon e aaltied aan heuren dat kiender weer thoes
kwamen, soavends loat, of allerdeegs smörgensvro, zoas ien t leste. Dat zol e altied nog es
moaken, mor der is nooit wat van kommen. Dat kin
e den nou mooi doun. Mor hai komt ter nou ook
nait tou.
Hier, ien koamer van zien oldste dochter, is ales
netjes oproemd en opknapt, vannijs vaarfd en behongen. Der is niks meer dat aan heur bewonen
herinnert. Mor ja, ze is ook al weer n haile zet vot.
Hai het ter n studaaierkoamer van moakt. Zien
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ogen strunen deur de steriele roemte. Staait n
noagelnij stoalen buro mit n computer der op en n
moderne kantoorstoul der veur. Studaaiern, ha ...
Hai het haildaal gain verstand van computers. Mor
ja, men mout wel mitdoun, tegenwoordeg en t is
òftrekboar van belasten. En wat mout e studaaiern? Meschain gaait e ooit nog ais zien stainkoolengels wat opkrikken. Aander hobby's het e nait,
zien waark was en is zien hobby.
Langzoam lopt e noar koamer van zien zeun aan
aander kaant van overloop. Dij is ook al weer n
zetje vot, mor mout nog wat rommel oproemen. t
Roekt hier muvveg. Hier en doar liggen casettebaandjes, lege cd-deuskes, koabeltjes en stekkerdeuzen enter over twenter. Wat was e aaltied ien
de weer mit zien computers. Hai is wat dat aangaait blied dat jong ook te hoes oet is. Van t ging
der sums wat omweg. n Koppel kammeroaden,
draank en haarde housemeziek. En belken dat ze
deden, dat heuren en zain joe verging, tot loat ien
oavend. Mor jong von t wel goud zo, ien t olderlek
hoes. Hai haar hier ales vergees, eten en drinken,
bewazzen en sloaperij. Ien t lest het zien vraauw n
moalofwat dringend tegen hom zegd dat e toch
ook mor ais oetkieken mos noar n koamer of n
hoeske. Hai haar de leeftied en mos zien verantwoorden nou mor es nemen. En dat hulp, hai ging
ook vot. Achteròf meschain wat teveul druk L?
Hai zel jong nog mor ais weer aanpeerdjen om
zien leste spullen weg te hoalen. Den kin e dizze
koamer ook aanpakken.
Koamer van zien jongste dochter, haalfweg overloop, is ook leeg. Op t behang en op vlouerbedekken is nog te zain woar meubels stoan hebben,
heur toavel, t bèr, kastjes, tillevisie. t Is net of ze
der nog is, hai kin t allerdeegs nog roeken. Hai
haar t ter nog laank nait aan tou. Mor zai is nou
ook vot. Hai kikt deur t glaas van toemelroam.
Doodstil stoan swaarde bomen ien toen te druppen van dook en natte. Ien houken van toen komt
duustern al opzetten. Hier het ze ook aaltied deur
t glaas hinkeken noar boeten, noar 'de lokkende
verten', zoas dat hait. As ze op bèr laag, kon ze
deur t schune roam allenneg lucht en toppen van
bomen zain. Zo kon ze toerloos noar wolken en
vogels kieken. Doar het ze as kiend heur fantasie
mit oetleefd. En hier zat ze aaltied achter heur bureau te leren. En ze kòn goud leren. Mit heur kon
e nog t beste overweg. Ja, mit ale kiender netuurlek, mor mit dizzent nog t mainst, elk het zo zien
oogappel. Aigelk is ze n beetje te goud veur dizze
wereld. Of dat apmoal wel terecht komt doar ien

dij grode, vremde stad? Hai kin der mor nait tou
kommen om dit koamerke ook op te knappen. t Is
net of t nait meer wil, of oetdoagen vot is. Woarveur zol e t apmoal doun? Is ja toch gainain meer
dij der ien komt. Of komt dat omdat e heur te makkelk votgoan loaten het noar Amsterdam? Mor der
was toch gain proaten tegen, ze haar t ien kop en
zette deur.
Der overvaalt hom ienains n maal gevuil, dat e
leste tied wel voaker het. Was hai aigelk wel n
goie voader veur zien kiender? Het e nait veul te
veul bezeg west mit zien waark en zien aigen dingen? Ach, moakt e homzulf wies, dat hebben ale
voaders as kiender vot goan. n Mement van òfreken, dat is hail normoal. Mor t gevuil blift aingoal
wat aan hom knoagen.
Hai schrikt op van n auto dij veur t hoes stopt. Der
klapt n portier en n kovverdeksel. Deur t toemelroam aan veurkaant zigt e zien vraauw aankommen over toenpad mit aarms vol tazzen en pakkeroazie. Hai rovvelt trappen omdeel en nog veur
der aanbeld wordt dut e deur open en let heur der
ien.
"Hè, hè ... Dat was was mie n haile skripsie. Het
wás toch drok, wat n volk ien Stad. Ik kon auto
ook naargens kwiet worden. En der is hoast niks
meer te kriegen." n Roar contrast mit wat ze nou
apmoal ien aarms het, denkt e bie homzulf. Hai
dut deur weer dicht en helpt heur mit tazzen en
puten.
"Gelukkeg dastoe der weer bis", zegt e. "t Was
toch zo stil ien hoes. Ik bin der nog nait aan wend
heur. Kom der mor gaauw ien din moak ik n lekker
kopke thee veur die."
"Doe mos die der wat overhènzetten man", zegt
zien vraauw. "Blifs der te laank ien hangen. Wie
binnen nou mit ons baaidend heur en nou goan
we der wat moois van moaken."
Ze trekt heur mantel oet, schopt schounen onder
toavel en nuzzelt heur ien grode stoul. "Geef mie
traauwens mor wat aans, n lekker glaske wien of
zo. Ik heb t nou wel had. Vanoavend pak ik ales
wel oet. Wie hebben ale tied aan ons zulf ja." Ze
goan gezelleg tegen nkander over zitten en steken
lichtjes ien kerstboom aan en wat keerskes.
Din gaait tillefoon. Oldste dochter meldt heur mit
de vroag of pa en moe ook wat hebben mit kerstdoagen. "Nee, heur. Wie hebben t riek nou allenneg", zegt zien vraauw. "Wie hébben niks en wíllen ook niks. Wie vieren kerst mit ons baaidend en
dat doun we veur t eerst dit joar, nou joe apmoal
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te hoes oet binnen. Dat liekt ons hail mooi tou."
"Mor wat ongezélleg! Dat vien ik ja zo zieleg
veur joe. Doar vien ik niks aan heur. Is t goud as
wie eerste kerstdag bie joe kommen n kop
kovvie hoalen? En wie willen ook wel blieven te
eten heur, as dat gain probleem geft."
"Aline, ik vien t prachteg dat joe zo om ons denken. Mor wie kinnen ons hail best redden mit dizze doagen. En dat vien we ook nog ais hail
mooi. En eh L wie bennen ook nait zieleg!"
"Nou, mor wie kommen toch, ik vien t zo sneu
veur joe, haile kerstdoagen allenneg. Ie hebben
toch wel wat ien hoes hoald? En aans nemen
wie wel wat lekkers mit."
Ze het ding nog nait hinlegd of tillefoon gaait alweer. t Lutje wicht oet Amsterdam. Dat feest mit
heur kollegoa-studenten gaait ienains nait deur
en ze is ook n beetje grieperg ien hoed. Mor
netuurlek, zai kin gerust kommen heur.
"Joa, mor joe wollen ja geern mit kerst allenneg
wezen”, pebaaiert ze nog.
"Dat is ook zo," zegt zien vraauw, "mor deur
staait aaltied open veur kiender, zeker as ain
even op verhoal kommen wil."
"Nou mos toch noagoan", zegt ze, as ze tillefoon
weer hinlegt. "Wie hebben t nog zó tegen Aline
en Geert zegd, dat pa en moe heur hail best allain redden kinnen en dat we nait zieleg binnen
mit kerstdoagen. Mor, t is nait overkommen
dunkt mie. En dat mit t lutje wicht is overmacht,
netuurlek. Wat toch roar, dat t net aansom gaait
as dat wie geern willen! t Is net of t nait maag.
Schenk mie nog mor es ain ien jong. Kerstdoagen allenneg mit ons baaidend, dat kin we
eerst wel vergeten!"

As hai glazen vannijs ienschenkt denkt e bie
homzulf: Mor ík bin blied dat t lutje wicht nait allenneg is mit kerstdoagen, doar haildaal ien Amsterdam.
Haile mooie kerstdoagen en n goud oetèn.
Be Kuipers

Herinnern
So ein Ta...g

Tot ainentwintegsten kin je joen biedroage inlevern veur Kreuze 52. Mien laive tied! Al weer n
moand om? t Gaait mie aal veuls te haard! Dizze
herinnern kreeg k van Bert Wijnholds L en dat
was goud! t Woord herinnern muik wat bie mie
lös en was hier twijledeg L
Herinnerns of, zo as Anita Witzier heur programmoa 'Memories', doun mie op dizze asgraauwe
tied denken an ellende en schiere olle laifdes.
Dit joar haren wie de laangste zummer zeggen
d'lu, dij t waiten kinnen. Mor net as vandoage
hebben wie doar nait veul van maarkt! t Weer zel
inderdoad wel schier west wezen, mor veur ons
zulfs en in ons femilie- en kennissenkring was t
haile joar aigenlieks net zo graauw as vandoage
(8 dec '14). Hier en doar n poar nije heupen was
nog wel te doun L om van de rest mor te zwiegen (k Wait zeker, dat Bert mie den in n volgende mail vragt om de boudel wat in te körten!).
As t ainmoal begunt, komt t aal op bulten! En zo
was dit joar veur ons dus ook. Bruier zat der net
zo mit en haar t ook wel had. Reden veur mie
om hom te nuigen veur n oetstapke.
k Haar in d'kraande zain, dat ter in Laik, op
Nienoord n ekspesietsie van 100 joar Laikster
kraande was en omdat ons voar doar as kwoajong van 13 begund was te waarken, docht ik dat
dat veur ons baaide wel n beetje ontspannen
geven zol.
Gelokkeg zag e kans om zotterdags wat tied vrij
te moaken: wie an d'raaize. “Wat n genot! Even
n aander sfeer”, zee e dou e bie mie instapte.
Tuurlek mozzen wie baaide ons verhoal even
kwiet, mor noa n ketaartje zee ik: “Zo, nou over
wat aans. Wie moaken der n zunnege dag van!”
“Dat is t ook ja! Schier weer en even 'vrij'!”
Ik dee d'radio aan en verduld L de Erika Kapel
speulde net zien populaire laidje 'So ein Tag'.
Beter kon t nait! Oet volle borst hebben wie
mitzongen. De stress stoof der oet!
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Bie Nienoord aankommen vertelde ik hom, dat ik
doar voak mit ons voar west was. Dat was in doorlog. Job Boer was dou de bewoner en haar
der n fokkerij van Afghaanse Windhonden.
“Den is t nou oareg mooier, ducht mie?”
“Meschain wel, mor ik kon der dou ook hail mooi
speulen!”
Ook de ekspesietsie luchtde op bie t zain van al
dat olle raive, woaras wie zulf ook mit waarkt haren: n olle trapdegel, n heidelberger degel, kranten dij nog letter veur letter zet wazzen en aal t
aander raive, was veur ons as n medezien! Bie t
òfschaid hevve t nog had over d'oorlogstied. Doar
was prakties niks van aanwezeg. Heb de man
van Historisch Laik beloofd hom doarover nog
wat op te sturen. Mou k nog aal doun! Kommende
weke mor ais waark van moaken, ducht mie.

Op trograaize noar d'auto vertelde ik bruier, dat ik
hier ook veur d'eerste moal traauwd was. “Hè?
Doar wait ik ja niks van! Bis t doe den al eerder
traauwd west? Wenneer den?”
Ik laggend: “Joa, dou wastoe ook ja nog mor n
hummeltje dij pisdouken volmuik!”
Hai nog verboasder: “En hou old wast doe den?”
“Zeuven”, zee ik en vertelde hom, dat ik op de
Flint in Nietap op schoule goan haar en mainde,
dat ik al wat scharrelderij haar mit Jantje. n Poar
oldere kinder bedochten, dat wie wel n bruloft organizeern konden om wat lol te trappen. Baaide
wat opdoft mit olle polten togen wie noar
Nienoord. Der heurde ja ook n feestmoal bie! n
Emmer vol beukeneutjes opzöcht in de bozzen
bie Nienoord en dij achter d'schoule onder t fietshok opbakt in roombotter.
“Roombotter in dij tied?”
“Joa! Haar ain van d'boerenwichter bie moeke oet
d'kelder snaaid!”Bek vuil hom open van ongeleuf.
Onderwegens noar hoes mos mit alle geweld t
ploatje 'So ein Tag' weer draaid worden.

Thoes kommen vertelde ik moeke, hou of wie t
had haren en tegen t brood-eten haar k t bekje
nog aal aan schieterij L
“Hier”, zee ze en langde mie t bordje tou. “Nou
mor n zetje kaauwen in ploats van kaauweln.”
Geliek haar ze, ik pruifde dat zai der genogt over
heurd haar en begon an mien eerste stoetje. Tenminste, dat wol ik, mor dou rappelde de telefoon.
“Dat kin der ook nog wel bie!”, was moeke heur
reaksie.
“Mit Klaas.”
“Mit Jannie B”, was t antwoord.
“Jannie B.? Dij ken ik ja nait! Sorry, ie mouten
even dudelker worden!”
“Kinst Jantje H. den nog wel?”
Ik ston paf! “Wat? Eerlieks? Bistoe dat echt? Hou
is t meugelk! Ik haar t vanmiddag mit bruier over
die, dou wie op Nienoord wazzen bie d'ekspesietsie van t Leikster kraantie! k Vertelde hom van
ons traauwen. Herinnerst die t nog?”
“Nou en of!”, en zai giechelde as n bakviske.
“Doar wol ik ook eerst hen, mor t is mie in
d'schounen zakt. k Heb der ook joaren waarkt!”
Meer as n uur loater at ik mien brood op!
“Kerel man, wat glunderst ja!”, was moeke nijsgiereg.
Zai was minder blied as ik, mor op berre wol mie t
verske 'So ein Tag.' nait oet kop!
Zo tegen de kaarstdoage as t aarg donker is en
as doarbie t oflopen joar ook oareg roeg west het,
is ain zo'n oetje opains weer n geweldeg lichtpuntje!
'So ein Tag, die müsste nie vergehen!'
Ik wens joe geern net zokse oetjes. Krieg je weer
wat locht.
Schiere Kerst en n goie joarwizzeln!
Klaas van Zonneveld
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Dialoog
Sums kwamen twij goldeerlieke zwaartwaarkers bie
ons kluzzen. t Waren jongens oet Sapmeer dij niks
aans deden as aaltied waarken, overdag, soavends
en op zotterdag, zulfs ien heur vekaanzie waren ze
aan t waark.
Aalbaaiden waren ze traauwd mor veul thoes waren
ze nait, ain keer ien vattien doagen noar de FC met
zien baaiden was heur ainege verzetje. Aaltied
soamen op pad en vertraauwder met nkander as
welk echtpoar dan ook zunder dat ze t zulf in de
goaten haren.
Omreden dat ze haile doagen soamen optrokken
leek t wel of ze onder mekoar n aigen toal ontwikkeld haren zo as dat wel onder twijlingen veurkomt.
Konst ze mor zuneg verstoan en ze pruiten voak op
brommerge en geprikkelde toon, net of ze hailtied
roezie haren.
De ain, n dikke zwoare kerel staait hoog op ledder,
d'aander, ook nait moager mor voak van trap valen,
staait doarom onderaan en geft dingen aan.

“Hier hest.“
“Kin dat nait aans?“
“Dat paast nait.“
“Most noar die tou drukken.“
“Dat gaait nait.“
“Wat bist nou veur n haalfmaal?“
“Zigst toch dat t nait paast?“
“Holst hom ook verkeerd om.“
“Kinst dat nait eerder zeggen?“
“Luusters toch noeit.“
“Nou aander kaant.“
“Vuilst die wel lekker?“
“Wat din?“
“Zigst toch dat we nait goud oetkommen?“

En dan ging t zo :
“Woarom din nait?“
“Geef mie hoamer even.”
“Spieker zit in weeg.“
“Woar is dij din?”
“Kiek nou ais goud.“
“Dou nait zo dom, onder in taas.”
“Wel het nou n bril op, doe of ik?“
“Doar ligt e nait, haas hom net nog in handen.”
“Verrek toch, schele.“
“Verrek, hai ligt op t ofdakje.”
“Hai kin er omtou.“
“Zugs nou wel, kaalf.”
“Dat wil nait.“
“Smoor toch, vent.”
“As t nou eerst ais perbaaiers.“
“Zoag dat even schuun òf.”
”Kin der nait bie.”
“Zoag zulf.”
”Goa din hoger stoan.”
“t Mout doar in t houkje.”
”Hol die de bek, jong.”
“Zit aans ook n recht stuk aan.”
”Zoepenbrijbek.”
“Waist weer beder?“
“Draai mor n sjekkie, loat mie mor zoagen.“
“Mout ik bie die kommen?“

”Even normoal doun.”
“Mostoe zeggen.”

“Wat wost doe nou, mienjong.“
Berrus Spelde
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Even fietern

Bats! Deur van schuurtje smakt dicht. Wordt n
fiets tegen aander fietsen smeten. Moeke kikt op
van heur bouk. Vaaier uur, dat mout Lizan weden. Wordt wat op t aanrecht smeten en koelkastdeur gaait lös. Joa, Lizan. n Glaas sap in
haand, gript op toaveltje in koekjestrom om en
ploft deel op baank.
“Moi.”
“Moi. Tjongejonge, braand? Kikst ofst hail wereld
wel verroppen kinst.”
“Grode klootzakken binnen t. En din zeg k t nog
netjes. Wat n schlemielen.”
“Nounounou, wat n grode woorden ja weer.”
Moeke legt t bouk op toaveltje.
Lizan klokt t glaas in ain moal achter in haals.
“Pieter. 'k Wil die best wel even fietern', zee e.
Hai dee aarm over mien scholder en kneep mie
in n borst. k Heb hom geliek oet de dreum holpen mit n elleboog in zien ribben. Aander jongens mozzen schoapachteg laggen en wichter
duren niks zeggen. Ik bin der onderhand kloar
mit. Ik krieg hom wel.”
Moeke heurt t verboasd aan. “Paas mor op, doe.
Mor woar was dat din. Op schoul?”
Lizan gript nog n koekje. “Noa schoultied goan
wie voak even mit ons vieven noar t Noorderplantsoen. Eefkes bieproaten. Doar hangen ook
haitied wat jongens rond van schoul. Wordt
blowd en zukswat. Twij wichter kriegen voak wat
te blowen. Dij hebben t al ais mit n stuk of wat
jongens doan. Ain jong, Pieter is zestien en
speult wat boas en Chris kropt hom as bosschoppenjong in de kont. Aandern binnen mitlopers. Dikke kroepers.”
Moeke pakt heur kopke en wil nog thee. “Nou,
din gaaist doar toch nait meer hìn.”
“Ik huif mie toch nait votjoagen loaten deur van
dij grootbekken en hufters.” Lizan komt in t ìnne.
“Fietern L loat mie nait laggen. k Goa noar boven, leren.”

Op sloapkoamer smit zai tas op t bero en lopt
eerst noar koamer van Marion. “Moi. Leren veur
tentoamens?” Lizan wist op bouken. “k Heb n
vroag aan die.”
Marion kikt op. “Joa tentoamens. k Stoa der
goud veur, hur. Mor vroag es.”
“Ik wil even n haand vol kepotjes van die.”
Marion let pen valen en kikt heur mit grode ogen
aan. “Watte? n Haand vol kepotjes? En ik zol dij
hebben? Wat mekaaiert die.”
“Mekaaiert mie niks, en nou nait onneuzel doun.
Of binnen dat gimmestiekoefeningen astoe hier
mit Kees hoeswaark ligst te moaken op bèr.
Kerel. Aal dat poesten en stìnnen.”
Marion wordt rood om kop. “Is dat te heuren?
Dat mainst nait. Echt?”
“Joa, mor ik wil t apmoal nait waiten. Kepotjes
haar k om vroagd.” Lizan holdt haand op.
“Wat wilstoe doar din mit.” Marion rommelt wat
achter in loa van n kastje. “Is vief genog?”
“Joa, zat. Krigst heur wel weerom. Oei, ook gonnent mit n smoakje, zai ik ja.”
Marion is aan haals tou rood. “Lizan! Opholden.
Wilst gain domme dingen doun? Bist nog mor
vattien. Paas op hur. n Ongeluk L”
“L zit in n luddek drupke, dat wait ik. Moak die
mor gain zörgen.” Lizan rokt even aan pakjes.
“Hmmm, eerbeien ja. Mit slagroom?”
Marion dut vingers in oren. “Der oet!”
Jongens binnen der al as wichter aankommen
aanderdoags. Lopen gonnent te speren en drok
te doun. Op grond kwittjen en drinken oet blikjes
energy drank of oet aanderhaalfliterspakken
goudkope sap. Wat toch n zielege mannetjes
denkt Lizan. n Poar wichter kroepen bie gonnent
op schoot. Handen grabbeln geliek onder truitjes
en bloeskes. Lizan wordt ter roar van en lopt op
Pieter òf. Even vuilt zai twievel, din pakt zai hom
bie aarm. “Kom, even fietern.” Zai let hom n
haand vol kepotjes zain en trekt hom mit noar
grode rhododendronbozzen. “Magst ain oetkaizen.” Hai wait nait wat of e der aan het. “En joe
maggen der noa.” Lizan kikt en wist noar aander
jongens.
Chris staait te huppen en te springen. “Ik wil twijdes, ik wil twijdes.” Wichter binnen stil en begriepen der niks van. Lizan verdwient mit Pieter achter stroekerij. Hai schuttert wat en het aarms slap
laangs t lief. Nou deurpakken, denkt Lizan en
moakt hom raim van boksem lös en dut rits om-
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deel. Heur haand schut in ain roam deur bie zien
onderboksem in. Hai is der kloar veur vuilt zai en
gript hom mit volle voest bie de zak en knipt. Twij
zaachte baaltjes rollen even in twievel hinneweer
en kniepen din bie nkander laangs. Zai kinnen
gain kaant oet. Din draait zai voest n haalve slag
en knipt mit ale kracht dij zai het. Floep, vot is n
baaltje en vot is d’aander ook. Jongens en wichter aanderkaant t gruin heuren ain bölken en loeien. Liesters holden op mit kwedeln en hanska’s
vlaigen verschrikt oet bomen. Op t Groot Maart
mouten zai t wel heuren kinnen. t Geloei gaait
over in aanholdend kokhaalzen en spijen. t Komt
vèr weg, onder tou tonen oet. Lizan komt oet
boskes. “Volgende. Kom Chris, nou doe.” Zai
lopt noar hom tou. Chris bedenkt hom dat t al loat
is en hai neudeg noar hoes mout. “Nou, wel din?”
Lizan lopt noar ain van aander jongens en gript
hom bie d’aarm. Hai ropt hom geliek lös.
Zai goan stief bie nkander stoan. Pieter komt
wiedbains aanstroekeln oet boskes mit bragel dik
veur de knijen. Twij pakken hom elk bie n aarm
en zetten hom op t baankje. Hai slagt mit t lief
veurover en spijt hom over zien stoere sportschounen. Verbiesterd kieken zai hom apmoal
aan. “Nou, as gainain zin meer het L Willen ie
echt nait?” Lizan trekt scholders op en baargt
kepotjes weer in buus. “En nou nooit weer aankommen veur te fietern hè. Stelletje zakkewassers.” Zai kikt wichter aan. “Kom, wie goan. Proaten wie aarns aans nog wel even wieder.”
n Dag of wat loater vaalt Marion sloapkoamer
binnen van Lizan. “Wat hestoe ommaans had?
Hail schoul prat ter over. Wat n stunt. Dij Pieter
en Chris waiten nait hou of zai kieken mouten.
Doe hest heur mooi veur lul zet. Geliek n veurbeeld veur aal dij aander sukkels. En wichter duren nou van heur òf bieten.” Lizan gniflaagt en
pakt kepotjes oet loa van t bero. “Asjeblieft. Hest
heur weerom. Dust wel verzichteg? Mor best lekker, even fietern.”
Jan de Jong

Veul zegen

Staait n leutje, goud oetwozzen vraauwtje van
om en bie zesteg te smoken dat t doavert noast t
trapke van euliekoukenkroam op oljoarsdag. n
Soeterg witte wollen trui mit kroag onder n staail
permanentje, en van onder n laange rok gloepen
gele blomkes op haalfhoge blaauwe steveltjes
mie aan. En ales spans bienkander holden deur
n jasschoet mit omvollen maauwen.
“Ik kom der aan meneer.” Peuk wordt goud doodtrapt en zai klontert t trapke op. Dou t deurtje
opendraaide wis k weer woarom k aaltied mizzelk word van euliekouken.
Wat riddersloagen blief k stoan, din k wol gewoon bie heur laangs lopen mit mien bosschoppen.
t Deurtje gaait eefkes lös en zai kikt om houk.
“k Bin der hoor meneer.” Ik denk even aan ons
Juno as k heur goud aankiek. Dij dut din
mainsttied nog even n poot op mien bain en kop
n luddek beetje schaif. Ach, en din word k aalweg
weer waik, ook al het e net mien sundoagse
slovven verkaauwd.
Aigliek heb k mit heur te doun. Dizze duustere
dompege doagen joen leven verdoun in n dikke
kwaalm van aanbakken eulie en aal doag winst
noar dag van nij-joar.
‘Den zoeten bol’, zai k aan veurkaant. Is wat
roars mit dij noam. Volgens mie mis k wat. Ons
meester las vrouger haitied oet n bouk op vrijdagmirreg as wie goud oppaasd haren. Mor hou
haitte dij ook mor weer. O joa, ‘In de soete suikerbol’.
Deur t glaas van vitrines kikt zai mie aan.
“Houveule zeden ie?”
Ik huver din k lus gain euliekouken en vraauw
haildaal nait.
“Zeg t mor.”
“Dou eerst mor vief.”
Zai kikt even stoer, pakt n puut in ain haand en
slagt hom open. Mit aander haand, stief inpakt in
n zere lap doar nog n doem en wiesvinger oet
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stekt pikt zai euliekouken in puut. Bie vief wacht
zai eefkes. Vaalt n drup van heur neus, en nog
ain. “Vieve? Man, din kinnen ie beter tiene nemen, das ja veule goudkoper.” Zai vrift eefkes mit
zere haand onder neus laangs en snoft.
“Veuruit mor. Dou din mor tien.”
“t Is aal joar t zulfde.” Zai dut haand omhoog.
“Verbraand.” Din pikt zai sekuur aander vief in
puut. “Dou suker der lös bie hur.”
Hou kin z’in hemelsnoam mie dij puut aanlangen,
bedenk ik mie as ik knip pak. Mor k heur al n opstapke schoeven.
“Even wachten hur.” Zai stapt weer omdeel, slagt
twij puten open en smit heur rad vol mit euliekouken. Komt n man aanlopen. Oere, wel twij meter
laank, en rond, in n blokte bloes en n stuutsiekoorden boksem mit hupzelen. Zai staait in tied
op t opstapke en langt hom puten aan. Hai geft
heur sinten en lopt geliek deur. “Moi hur.”
“Da's onze vaste klant. Aal doag hoalt e zien
twinneg euliekouken op, zolaank wie hier stoan.”
“Aal doag?” Ik sloek eefkes. “En houlaank stoan
ie hier?”
“Drij weke, joa man doar doun wie t veur, zukse
klanten.” Zai snoft nog ais. “Mor van mie huift t
nait. t Wordt aal joar minder. t Is mien Piet zien
feduutsie mor ik heb ter mor waark van. k Wil nog
even smoken, t is nog rusteg.”
t Deurtje gaait weer lös en onder aan t trapke
gaait de brand ter weer in. “Mor of k ankommend
joar der weer bin wait ik nog wel nait”, ropt zai
mie nog noa.
“Kerel wat stinkst ja. Wat hest doar bie die. Harregat. Toch gain euliekouken? Dij lustoe gain
ains.” Vraauw kikt mie aan en hond komt ook al
even snoeven. “Toch nait van dij kroam hier in t
winkelcentrum? Dij rokst ja in hail wiek.”
Vraauw zet oavends n schoaltje veur mie op
toavel en gaait zo wied meugelk vot zitten. “Nou,
ik zol zeggen dou dien best.”
Ik tel, eerst vief. k Hol stiekom hond ain veur. Hai
huift nait, kropt geliek in zien mand en kikt mie
schaif aan over raand. Volgens mie denkt e dat k
hom vergeven wil.
Is n schier pergram op tillevisie dizze oljoarsoavend. Vraauw het lekker hapkes moakt en
jannever smokt mie best. Ik mag vles zulfs noast
t toaveltje zetten.
“Hest goud dien best doan.” Vraauw holt vles eef-

kes schaif as wie op bèrre zellen. “Kerel, en woar
hest aal dij euliekouken wel nait loaten?”
Ik wait t nait. Ach, lopiesweg maank gezelleghaid
mit dik sukker opkaauwd zeker, niks van vernomen.
As k mörns om haalf twaalm mien zeer lief en
kop achter aan toavel zet, gnivvelt vraauw.
“Bleven zai drieven mien jong?” Zai zet geliek
leste vief veur mie op toavel. “Zelst heur aarns
aans votkriegen mouten ankommend joar. Zai
hebben ol kroam in brand stoken vannaacht.”

Jan de Jong

Vluchtstaal
Vouerbak is leeg
Aivege bezzemt leste stro in hörn
en ozze en ezel binnen weer allaint
keken t kaauwend aan
hou olden en lutje potje verswonnen
mit t gold in madde
van engeln heur je ook niks meer
en schijpers en schoapen
binnen in gain velden meer te bekennen
steern is wieder trokken
mit wiezen der achterheer
boas van haarbaarg drijt zuk nog n keer um
as t boeten al begunt te löchten
n loade asielzuiker het t net aal mist
en kaist in t hounderhok
aaier veur zien geld
Hanne Wilzing
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Blinnen in jannewoarie
Edik
As Fien ain golden tip het L
“Hou zel k dat es schoonmoaken?”
“Magst wel doun mit hait woater mit n scheut edik
der deur.”
Blinnen openvollend
zai k t schaarpe löcht
van lege zunne
dij benijd noa binnen kikt
in loagen komt wiede wereld
as verloren zeun
mie vannijs in muide
n koolmeeske flòit nog wat
en geft zuk den ook mor
aan stilleghaid over
n baark spaigelt t löcht weerom
en wordt in zien koaleghaid
onverschilleg n monument
lege haaide wacht nog in dook
op wat kommen gaait
gollenroede op hoge bainen
dijt sikkom of t nooit doan is
mor ruik glans al kwiet
en daipvot zit veujoar kloar
k hoek maank t riepte gruin
wor leeg mit leegte
n stoere brem dij Elia vindt
en heur in t ènde overvèr
zachies mien zuske reren
troanen hangen aan takken
Hanne Wilzing

“Woarmit?”
”Mit hait woater en edik.”
“Wat is dat?”
“Waist nait wat edik is?”
“Nee, dat wait ik nait.”
“Den magst der wel azien in doun.”

Bert Wijnholds
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Fré Westerhoff

Wouter Johannes van Troostwijk
1809

Dank aan de schrievers veur de biedroagen
en aan de lezers veur de belangstellen in 2014.
Wie hopen weer van joe te vernemen in 2015.
Schiere feestdoagen en veul zegen in t nijjoar.

