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Grunneger schrieverij:  

Sien Jensema 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ditmoal heb ik n poar gedichten veur joe. Ze bin-

nen van n dichteres dij sikkom honderd joar wor-

den is. Sien Jensema. Ze leefde van 1896 - 1994. 

In de Grunneger literoatuur staait ze bekend as 

‘juffer Sien’. Sien Jensema het n haile bult schre-

ven. Ze was dichteres, mor ze het ook n aantal 

schiere romans schreven. Ik nuim ‘Berend Kop-

stubber’(1952), ‘Hidde Betuun’(1952), 

‘Oelenspaigel ien Stad en Ommelaand’(1966), 

‘Ruth’(1984) en ‘Aalbert’(1971). Dij bouken bin-

nen nou ook nog best t lezen weerd. 

 

Mor eerst komt hier n schier gedicht van heur: 

 

Spoaren 

 

Mos spoaren, mien kiend, en vergoaren, 

Veur loater, veur tieden van nood. 

Nou 's jonk bizze, mos-toe spoaren, 

Den hes-toe ja loater dien brood. 

Nou ben ik den old en 't is loater, 

Moar heden-nog-tou, wat verdrait! 

Brood heb ik ja zat, meer as zat, heur, 

Moar - bieten ken ik nait. 

 

Bewoar toch, mien wichtje, dien troanen 

Veur loater, veur 't grote verdrait; 

D'r komen nog aandere tieden, 

Die spoart het leven ook nait. 

Nou is 't den zo wied, het is loater, 

Nou heb ik den groot verdrait. 

Stil zit ik moar veur mie te stoaren, 

Moar - troanen heb ik nait. 

 

Mos haile bult centen verdainen 

En hollen dien haand aaid op buus. 

Want bis loater old en gain centen, 

Den is die het leven n kruus. 

Moar - lig ik loater den ainmoal 

Ien 't allerleste klaid, 

Den heb ik centen bie bosjes, 

Moar - n buutse heb ik nait. 

 

Schier, nait? n Beetje zo van ‘plok de dag’ en 

moak joe nait te veul zörge veur loater dat meu-

gelk hail nait komt. 

Sien Jensema schreef in t Hoogelandsters en 

zörgde dat ze n hoge kwaliteit hoalde. Ze docht 

laank noa over hou en wat ze schreef. Heur 

schrieven ging din ook langzoam en haar ze n 

bult tied neudeg, omreden ze was nait gaauw te-

vree. Zo zee ze in n vroaggesprek mit prof. Sie-

mon Reker veur radio Noord: “Ik kin n week over 

ain zin doun. Nait dat ik der haile dag dag over 

loop te denken, haildaal nait, mor t waarkt deur. 

Doarom ben ik netuurlek n vrezelke treuzel, t 

schut nait op.” 

Sien Jensema is slim belangriek west veur de 

Grunneger schrieverij, veuraal ook deur heur 

soamenwaarken mit ‘meester’ Jan Boer. Soamen 

mit hom haar ze n zet de redaksie van t 

‘Maandblad Groningen’. 

Dou ze 70 joar wer, vereerde de gemaainte Ste-

dum heur mit t erebörgerschop en wer der n stro-

at noar heur nuimd. In 1985 kreeg ze de Literaire 

Pries van de Stichten t Grunneger Bouk. n Groot-

haid dus! 

 

En nou nog n schier winterverske van dizze bie-

zundere vraauw: 

 

Winterlaid 

 

len dokege kilte, 

Ien winterse stilte 

Doar staait er n vring, 

As votsmeten ding, 

Holdt wacht over 't ainzoame bauwlaand 

Holdt wacht over 't ainzoame bauwlaand. 

 

Allenneg de kraaien, 

Dei vluchten, lawaaien 

len mistege lucht, 

Ien schriwwege vlucht; 

't Brekt stilte over 't ainzoame baauwlaand, 

De stilte over 't ainzoame baauwlaand. 
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Het raait ien de sloden, 

Dat zingt van de doden, 

Ol vring dei staait stil 

En wiend het zien wil. 

t ls 't veujoar dat komt over 't baauwlaand, 

Het veujoar dat komt over 't baauwlaand! 

 

Dit gedicht is op meziek zet deur de meziekgroep 

Törf en uutbrocht op CD. 

 

Henri Wierth 

 

 

Uutstapke 

  

Mit vrijkoarten van de baank 

goan ze noar de beurs ‘wonen’, 

lopen heul wat meubels bielaangs 

eten n hapke spek mit bonen. 

 

Op n duur bennen ze t slentern zat, 

zien n bekend apperoat, 

hemmen wel zin aan vruchtennat. 

n Vraauw is drok aan proat. 

 

Ze kieken begereg tou 

hou ze soep en cocktails moaken, 

men vernemt al gauw 

dat heur de sapkes lekker smoaken. 

 

Ze magen wel even zitten goan, 

kriegen nog n moal of wat te pruiven, 

blied dat ze nait meer huiven te stoan 

zitten ze mmmm mit hand te wuiven. 

 

As aandrongen wordt t ding te kopen, 

pinnen kin doar ok as t mot, 

zeggen ze as ze verder lopen 

dat t eerst even bezinken mot. 

 

Dat kin je ook letterlek vertoalen, 

ze goan vot noa dizze maarkt 

heur apperoat tot kaast uuthoalen 

want nou waiten ze hou der waarkt! 

 

Coby Poelman – Duisterwinkel 

Oet de bundel 'Granaatjes met een gouden slot' 

Bosschoppen omsunt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

t Was drok in de winkel van de grode Supermaarkt 

en omreden dat ik nait zo handeg bin in bosschop-

pen doun, duurde t even veur ik de spullen dij ik 

hoalen mos in kare haar. Mor k kreeg t bie mekoar 

en nou mor ofreken.  

Veur ale kassa’s, behaalve veur ain, staait n laan-

ge riege volk. Ik goa op goud gelok mor aargens 

stoan en keek wat om mie tou. Boven ale kassa’s 

hangen borden, en dou ik dat goud bekeek zag k 

dat der opston: 'As je de viefde of meer wachtende 

klant veur de kassa binnen en ale aandere kassa’s 

ook vol stoan, krieg je d'inhold van joen kare 

omsunt mit’. Dat leek mie wel wat. As ik nog even 

verder deurlees staait der in klaine lettertjes bie: 

‘vroag om t reglement’.  n Lichte twievel komt wel 

in mie op, moar toch M   

Ik vroag aan t wichtje van de kassa of ik t regle-

ment kriegen kin, want ik was de zeuvende klant in 

de riege. Ze kiekt mie stomverboasd aan en dus 

herhoal ik mien vroag nog mor ains. “Joa”, zegt 

zai, “dat geldt vandoage nait, want ain van de zes 

kassa’s is stokkend, dij dut t nait.”                                                           

“Joa”, zeg ik, “dat heb ik wel zain, doarom wil ik t 

reglement groag hebben, want dat staait ook op 

dat bord”. 

Ik zai heur denken van: wat zol dat veur n regle-

ment wezen? Mor ze krigt inains n ingeven en 

zegt: “Vroag dat mor even bie de info, bie dij grode 

teunbaank doar in houk, dij doar achter zit kin joe 

verder helpen.” 

Bie dij teunbaank stoan aal meer mensen in de 

riege en ik sloet mie doar bie aan. Veur mie staait 

n klant dij lötten hebben mout en dat mout op n 

apaarte mesien ofrekend worden, dij dut t ook nait 

liekt t wel, want t wichtje dij dat doun mout drokt op 

ale knoppen, mor t ding dut t nait. As heur chef der 

over toukomt is t mor even en din is t veur mekoar. 
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Nou kin ik geliek mien verhoal kwiet en vroag 

noar t reglement. “Joa”, zegt de chef, “as der n 

kassa stokkend is geldt dij regel van vergees bos-

schoppen nait.”                                                                             

“Doarom wil ik joen reglement groag inzain”, zeg 

ik nog mor n keer.                                                                       

“Ik zeg joe veur de twijde moal, as der n kassa 

stokkend is gelden dij vergees bosschoppen 

nait!” 

“Zel zo wezen”, zeg ik, “mor ik kin dat reglement 

toch wel van joe kriegen?”                                                    

Narreg gaait man op zuik en even loater krieg ik n 

boukje woar op staait : ‘Klanteninformatie’ en do-

ar onder ‘De zeuven zekerheden van dizze Su-

permaarkt’. 

Thoes heb k t boukje, dij begunt mit ‘Zeuven ze-

kerheden woarom je bie dizze Supermaarkt goud 

terecht kinnen’, deurlezen en dou kreeg ik deur 

hou of t doar waarkt, want k haar nog nooit aine 

zain dij bie grode drokte de kare met bosschop-

pen vergees mitnemen kon. Op bladziede dattien 

van de zeuven zekerheden ston onder 

‘overmacht’: bie stroomsteuren, steuren in d'auto-

matiseren, of aandere onveurzaine calamiteiten, 

vervalen ale rechten dij aan de zeuven zekerhe-

den ontlaind worden kinnen. 

Doarom heb ik nog nooit aine mit n volle kare 

zain, dij braid lagend en zunder te betoalen dizze 

Supermaarkt oet goan is, want zai hebben t zo 

oetfigelaaierd dat der bie grode drokte ‘touvaleg’ 

n kassa stokkend is.        

 

Loze lu bie dizze Supermaarkt. 

 

Trijnko Pelgrim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logé 
 

Aan de stamtoavel van mien krougje zat n old 

boaske allain. t Was gain man uut ons dörp, want 

ik haar hom nog nooit zain. Hai haar n borreltje 

veur zuk stoan en nipde doar zo nou en din van. 

Bie elk slokje slikde hai zuk om de mond en 

smakde mit de lippen. Hai genoot zichtboar van t 

köstelke vocht. 

Ik ging op mien vaste stee aan de toavel zitten en 

bestelde mie n Berenbörger. De man keek mie 

aan deur zien brillechie en laagde. 

“Ik bin twijennegenteg”, zee e tegen mie, zunder 

dat ik ter om vroagd haar. 

“Dat is n beste older”, gaf ik as antwoord en ik 

keek weer veur mie. 

“Wonen ie hier in t dörp?”, vruig e dou, want hai 

was dudelk om n proatje verlegen. 

Ik nam slokje van mien Berenbörger.  

“Joa, ik woon hier,” zee ik, “mor zo te zain binnen 

ie hier vremd.”  

Hai knikde. “Joa, ik bin hier vremd,” zee e, “ik 

woon aiglieks in Stad. In n bejoardenhuus.”  

“Hou kom je hier din zo verzaaild? Bin je vot-

lopen?”, wer ik nou toch wel nijsgiereg. 

Hai laagde weer, 

“Nee, ik bin nait votlopen. Ik logeer bie mien ach-

terklaainzeun Frederk. Dij woont hier in t dörp mit 

Elise, zien vraauw. Aiglieks is t zien vraauw nait, 

omreden ze binnen nait traauwd. Mor zai wonen 

soamen. Vrouger mog dat nait. Wie zeden doar 

din ‘hokken’ tegen, mor tegenwoordeg kinnen aal 

dat soort dingen. Doar sprekt ja gainaine meer 

kwoad van.” 

“n Bult jongelu wonen soamen in dizze tied. Dat 

is ja hail gewoon. De tieden binnen veraanderd,” 

zee ik. 

“Joa,” ging e wieder, “zeg dat wel. De tieden bin-

nen totoal aanders as vrouger. Mor mie kin t niks 

verschelen, heur. t Is ja n laive jong en Elise mag 

der ook wel wezen. n Schat van n maaid, mag k 

wel zeggen.” 
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“Ik heur wel dat ie slim roemdenkend binnen veur 

joen leeftied.” 

“Och, wat zel k zeggen. Vrouger konden der n 

bult dingen nait, mor as ik t over doun kon, wis ik 

t wel. Din legde ik t net zo aan as n bult jongelu. 

Wait je wat t is, meneer, je worden wel older, mor 

dat gaait allaine joen leeftied en joen liggoam 

aan. In de gaist, zel k mor zeggen, blief je jonk. Ik 

vuil mie asmis nog achttien, al wait ik hail goud 

dat ik dat nait bin. Wolst n borreltje van mie heb-

ben?” Ik nam t leste beetje uut mien glaske en 

knikde instemmend. 

“As ie dammee ook aine van mie nemen,” zee ik. 

“Dat komt wel goud, mien jong, want ik spij der 

nait in.” 

De kastelaain brocht ons elk n nij borreltje. 

“Ik bin wel ais jeloers op dij jongelu van tegen-

woordeg. t Gaait aalmoal zo makkelk. Ze mag-

gen mekoar lieden en goan bie mekoar wonen. 

Mooi toch?” 

Ik knikde, d’olde zat dudelk op zien proatstoule. 

“n Poar weke leden kwamen Frederk en Elise bie 

mie in t bejoardenhuus op veziede. Ze stonden 

zo mor inains bie mie veur deure. In gain joaren 

haar ik de jong zain. En doar ston e mit zien 

maaidje. 'Opa,' zee e, ‘hier is Frederk en dit is 

Elise, mien vrundin. Maggen wie derin komen?’ 

Je loaten ze din ja nait veur deure stoan, nait. Ik 

hoalde in t winkeltje bie d’ingang van t huus 

gaauw even n rolle meelkoekjes en zedde kovvie 

veur heur. 

Frederk haar haile verhoalen over wat e allemoal 

dee en woar dat e waarkde. Elise aarbaidde ook; 

zai was visagiste. Wat dat is wait k ook nait, mor 

t zel wel weer zo’n medern vak wezen. Om kört 

te goan, t was gezelleg en wie wazzen al 

gaauwachteg in ain joar. Ze bleven zulfs brood-

eten. Dat brood haren ze zulf mitnomen en dat 

was mor goud ook, want dij drij plakjes stoede dij 

ik krieg, kom je ook nait wied mit as je drij man 

binnen. 

Om n uur of negen gingen ze weer vot. Dou ze 

vertrokken zee Elise, dat ik best ais n zetje bie 

heur logeren kon. In zo’n bejoardenhuus was ja 

niks te beleven en din kwam ik nog ais onder de 

mensen. 

Nou dat leek mie wel wat, omreden sinds mien 

vraauw uut tied komen is, bin k aiglieks naargens 

meer west. 

Guster het Freerk mie ophoald mit d’auto en nou 

logeer k doar. Mor omdat t vrijdag is mozzen ze 

allebaide aan t waark en bleef ik allaine achter in 

heur huus. Zo haren wie t òfsproken. Gain omstel 

moaken, haar k zegd. 

Om acht uur wazzen allebaide al tou deure uut 

en doar zat ik in dat vremde huus mit aal dij nij-

moodse meubels. Doar vuil je joe toch wel n 

beetje onthand in.” 

Ik knikde, want ik kon mie dat goud veurstellen. 

Hai nam n slok van zien borreltje en vertelde dou 

wieder. “Ik docht bie miezulf, ik kin wel even n 

stroatje om goan. Mor noa n haalf uurtje was ik al 

weer in huus. Dit dörp is ja zo klaain. Doar bin je 

zo deur en ik wol ook nait aal te wied votlopen, 

want ik was baange dat ik t huus nait weervinden 

kon. Stel joe veur dat ze in huus komen en opa is 

der tussenuut. 

Dou k weer in huus kwam, lag de kraande op de 

madde. Dij heb k haildal uutlezen, want ik bin 

nog slim interseerd in alles wat of der in de we-

reld gebeurt. 

Om twaalf uur heb k mie n plakje stoede moakt 

en bekertje melk uut de koulkaaste pakt. Dat 

mog wel van Elise. 

Doarnoa heb k in ain van dij nijmoodse stoulen n 

zetje sloapen, mor dij dingen zitten al nait zo 

best, loat stoan dat je der n lekker tukje in doun 

kinnen. Waist wat, zee ik dou tegen miezulf, ik 

goa even aan de loop en koop mie in de kroug n 

borreltje. Meugelk tref k n proater.” 

 

Ik knikde noar de kastelaain dat e nog mor n 

moal inschenken mos. 

D’ol boas huil t glas omhoog. “Proost,” zee e, “dit 

is mien leste. As dizze op is, goa ik weer op huus 

aan, aans denken ze dammee toch nog dat k 

hom smeerd bin. Kiek, om vief uur komen ze 

weer in huus Elise zel din van dat nijmoodse eten 

veur mie koken. Chiliconcarde of zukswat. Ik heb 

gain idee wat of dat is, mor t zel wel eetboar we-

zen, ducht joe ook nait?” 

Op t zulfde ogenblik ging de deure open en 

kwam der n jong kerel binnen. Hai keek recht 

bliede dat e d’olle zitten zag. “Gelokkeg dat ie 

hier binnen, opa,” zee e vrundelk, “heb je joe ver-

veeld en heb je dou even n borreltje kocht?”  

D’ol boas laagde. “Dochtst dat k ter vandeur was, 

mien jong? Woar mout k din hin? Zo’n ol kerel as 

ik willen ze ja naargens meer hebben.” 

De ‘achterklaainzeun’ bestelde zuk n glaske bier 

en ging bie ons zitten. Even loater vertrokken ze 

mit heur baidend, noadat de jongkerel òfrekend 
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haar. 

Dou ik betoalen wol keek de kastelaain mie guteg aan. 

“Dij man komt hier de leste tied wel twijmoal in de we-

ke. Hai beeldt zuk van alles in, mor hai woont gewoon 

in n inrichten in Stad. Regelmoateg naait e der tus-

senuut. Ain van de verplegers komt hom din weer op-

hoalen. Slim hé, as je zo worden?” 

Ik knikde en luit mien gedachten goan. t Leek ja nog 

zo’n krazze olle boas! 

 

Henri Wierth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doeven en hoanebieters 

 

n Koppel vredesdoeven hoog in de bomen,                                                                                                       

Deden nait veul aans as koeren en knokken.                                                                                                                             

En elkenain ruip: “Stop, doaden mouten der komen!”                                                                                              

Doodstil alom … t leek of ze der van schrokken. 

 

n Klaain zetje mor, dou begon t kivveln weer.                                                                                                                         

De vredesdoeven dij dochden nait aan stoppen,                                                                                                   

As sloagende hoanen gongen ze voak te keer.                                                                                                                           

Tot in t bizarre tou, doar boven in de toppen. 

 

En aal voaker kwam de roup om vrede,                                                                                                                       

Mor elk haar doarover zien aigen kiek.                                                                                                                           

Veul lözze veren; dij kwammen mor nait beneden,                                                                                                                                 

En allenneg woorden zetten gain zoden aan diek. 

 

Wel vrede wil, loat t nait bie woorden.                                                                                                                                  

Mor doaden … ho mor; dus gain akkoorden!                                                                                                                  

Allaint de hoanebieters laagden in heur klaauwen,                                                                                                            

Geweld zol dij nog t minst beraauwen. 

 

Trijnko Pelgrim 

 

 

 

 

 

 

 

Nij Joar 

 

De klok slagt twaalf, n nij joar is geboren.                                                                                 

t Vuurwaark knalt, “veul zegen” klinkt in veule oren.                                                                        

En aargens knalt … n geweer.    

    

Vrede dit joar, staait op elk zien gezicht te lezen.                                                                         

Vrede veur wel; veur aal dij  t geweld vrezen.                                                                               

Want aargens knalt … n geweer. 

 

De klokken luden, men heurt van grode rampen.                                                                                

Mor hulp? Men is verdaild in verschaaiden kampen.                                                                            

En dus knalt aargens … n geweer.    

 

Komt der licht om nait langer in duustern te dwoalen.                                                                        

Licht veur elkenain, mor der binnen der dij doar nait om moalen.                                                             

Want zai loaten knallen … n geweer. 

 

De klokken luden en elk put doaroet zien hoop.                                                                               

t Is n wens, want vrede is nait te koop.                                                                                     

En toch … n nij joar … ondanks dat geweer. 

 

 

Trijnko Pelgrim 

(jannewoarie 2015) 

 

 

 

 

Molle 

 

n Eelske molle uut Westerlee 

Wol mit ‘Wie is de mol’ op de tv 

Tot heur grote verdrait 

Mog ze dat nait 

Omdat ze teveul mit veurkennis dee 

 

Harry Vrieze 
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Nadde jannewoariemoand 

 

Graauwgrieze wolkenluchten. 

Hoagel, störm en striemende regen. 

Housten, stìnnen, poesten en zuchten. 

k Kin der ja sikkom nait meer tegen. 

 

Nek is mie stief en vouten doun mie zeer. 

De ogen braanden mie ien de kop. 

k Denk dat k hom eerst tot t veurjoar smeer. 

Meschain liekt ter haalf meert wat beter op. 

 

 

 

 

Joop Klompien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoane 

 

n Bejoarde hoane uut Noordloaren 

haar mit de ru aal zien veren verloren 

mor mit t kamke nog rood 

en zo hailemoal bloot 

kon e zien hounder ook wel bekoren. 

 

Henk de Weerd 

 

Bella 

 

 

 

 
 

Wie hebben n logé, noamelk d'hond van ons 

zeun en schoondochter. “Wie goan n poar doage 

weg, pa,” zeden ze, “willen joe den wel op d'hond 

pazen?” 

“Joa hor,” ruip de vraauw vot, “breng hom mor.” 

Kin ze makkelk zeggen ook, want zai gaait der 

toch nait mit bie stroade. Goud, t is zo'n boeten-

landse stroathond dij ze den via d'ain of andere 

stichten red hebben M eh M oh joa, Griekenland 

doar komt e vot.  

Volgens mie kin e ook allint mor Grieks, mor k 

bin hom nou Grunnegs aan t leren, ain woord kin 

e al en dat is röthond. Dat komt voort oet nood-

zoak, hor, want as k mit hom lopen goa op de 

gruinstroke veur t hoes, den sleurt hai mie mit 

zo'n noodgang over t gras, dat we de fietsers op 

stroade inhoalen. Joa zulfs d'elektrische fietsen 

vlaigen we nog veurbie. Dus ik mor bèlken: “Stoa 

stil, röthond!” En verduld, hai lustert den zulfs. 

Joa, nait dat e stoan blift, mor hai bindt wel wat 

in, zodat in elk geval d'oldjes op de elektrische 

fietsen nait meer t idee hebben dat ze stilstoan.  

Jong het n raime mit zo'n ket om haals achter-

loaten, mor as ie denken dat hom dat òfremt, heb 

je t mooi mis. Ik bin dus vanoavend nog even wat 

braifkes op buzze brengen goan en heb hom mor 

weer mitnomen. Ik bin zo'n beetje in looppas 

over t gras hèn, achter hom aan noar de braiven-

buzze rund en dou bin we via de stroatkaande 

weerom goan. Dou haar e dus weer n stee woar 

e nait eerder west was en mos e overaal aan 

roeken, dat huil in dat e mit n noodgang der van 

tussen ging en den in ainen stoan bleef om te 

roeken en dat e mie doar den d'aarm zo'n beetje 

oet de komme trok, doar zit e nait mit.  

As k den weer thoes bin, loat ik mie oetput mit 

grode ogen en laange aarms weer in stoule 

plompen en bin bliede da'k t weer overleefd heb. 

 

Nou mörgen mor weer pebaaiern, bin gelukkeg 

nog gain katten tegenkommen. Röthond. 

 

Cor Uildriks 
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Poal min ain 

 

Nummer akkedaaiert nait, 

Mit nuver verstaand, 

Want wel begunt nou mit min ain, 

As nummer bie Duutse kaant. 

 

In polder, persies bie grup, 

t Is mie n biezunder verhoal, 

De grìns is hier de Westerwoldse OA, 

Moar is ook as nummer bie diek op poal. 

 

t Was in vrougere tieden, 

Men begon nuver mit meten, 

Doar bie diek vanuut Delfziel, 

Hou konnen ze nou n kilometer vergeten? 

 

Vergizzen is altied menselk, 

Moar nait elk kin zich t permiteern, 

Dat geldt bie mie op t waark, 

Veur miezulf moar ook veur mien meerdern. 

 

Moar in gonnege beroupen, 

Laaidt gochem wezen nait tot n knoop, 

Want woarom zolst opnij weer meten? 

Ook mit min ain het grup zien verloop. 

 

Alwin Gilissen 

 

http://www.rtvnoord.nl/groningeninbeeld/?

id=2578 

 

 

 

 

 

 

Preek 

 

 

 

 

 

 
 

Wat is t waarm. Hai wist hom veur kop laangs mit 

buusdouk. Even n bosschopke brengen aan zien 

hoesholdster. 

Der wordt nait opendoan. Ook nait noa vernijs 

aanbellen. Meschain kin e t braifke ook wel in 

bus doun. Nee, hai geft t laiver. k Goa wel ach-

terom, dinkt e.  

Wat is t hier mooi, aalmoal gruin en wat n 

bloumkes. Hai lopt op zied bielaangs t hoes. 

Liekt wel t Parredies. Hai zucht, wat prachteg dit 

paast persies bie heur.  

Achter t hoes blift e stoan en kikt rond. Toendeu-

ren stoan wied lös. In ainen stoekt hom d’oam.  

Hai duurt nait bewegen. Doar ligt ze. Spiksplin-

terliekende noakt. Op n klaid onder n appelboom. 

Nee, as e beder kikt zigt e nog n reepke stof, of 

toch ook nait.  

t Haart bonkt hom in haals. Wat mout e nou. Hier 

het e zo voak van dreumd en was e ja zo baang 

veur. Dit kin nait. Hou mout e dit verantwoorden? 

Hai, dij nou al blootsteld wordt aan bezuikingen. 

Pas zien eerste benuimen. Mor wat is zai mooi. 

Heur blaanke vel en dij borsten. Zo vol en rond.  

Ze dut ogen lös en kikt hom aan. Langzoam 

komt z’in t inne. Ze laagt en stekt baaid’aarms 

oet. Hai vuilt hom waik worden en zakt zachies 

onderoet.  

Wat rokt ze lekker.  “Borsten,” zegt e, “as  doa-

de... “ 

“Waarm hè?”, heurt e noast hom.  

Hai schut in t inne en gaait rechtop zitten. Doar is 

ze. Vlammen sloan hom oet. 

“Ik kom joe even wat te drinken bringen.” Zai zet 

zet t dainblad op bero veur hom en kikt hom ais 

aan.  

“Thee en n abbel, oet aigen toen. Veur zundag?” 

Ze wist noar t Grode Bouk en laagt. 

“Hooglied?” 

 

Verschrikt slagt e Biebel tou. 

 

Jan de Jong 
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Kreatief op klaai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De klaai is aaid al lukretief west. In t verleden 

haar n pertij ploatsen heur aigen stainfebriek.  

Doarnoast wazzen n der n bult stain- en stroker-

tonfebrieken. Waark zat! Mor dat is anno 2015 

aal vot. Finito! 

Tieden veraandern en d'lu ook. Gelukkeg is der in 

t Oldambt nog zat aan kreatievelingen! 

De Toekomst in Scheemde wuir noa joaren leeg-

stand vannijs opbaauwd. Plannen zat om der wat 

van te moaken! Vergoaderns, tentoonstellens en 

zuks meer zollen der in holden worden. n Goud 

plan! Jammer genogt nait oet t stro kommen. Vol-

gens n dail van de bevolken haar doar n hail 

mooie schaauwbörg in kind. 

Nee, dat was te wied van Winschoot! t Cultuur-

centrum mos en zol weer in Sodom. Wie waiten 

wat doarover zegd is en houveul 'ons' dat köst 

het. Gain gezeur, zaand derover! (Zaand? En dat 

op klaaigrond? Ook weer zowat!) Dit joar zel blie-

ken, wat of t wordt. Mag wel n beetje bie toch? t 

Is toch n pracht van n gebaauw worden? 

Regaaiern is veuroetkieken. En dat kinnen ze in t 

Oldambt wel. Gerard Beukemoa en konsorten 

bedochten t plan veur t Oldambtmeer en Blaauwe 

Stad. 1800 hoezen veur d'allerrieksten! Dou der 

aine op n veurlichten in Midwolle waiten wol, hou 

of t verkeer regeld wuir (der is mor ain tougangs-

weg M en elk het twij auto's?), zee Beukemoa 

dapper: “Wie moaken t zo duur, dat men zok gain 

twij auto's veroorloven kin!” De rillens laipen mie 

over d'rogge! Wat ja n logica! 

Tuurlek fiets ik ook geern n moal rond t Oldambt-

meer en geniet van de vogels. En mout ik beken-

nen, dat ons gemainte n partij mooie fietspoaden 

aanlegd het. Mor was men wat TE zuneg rond t 

meer? Doar haar t pad wel n haalf meter braider 

mocht! 

Achteròf is bleken, dat d'allerrieksten laiver noar t 

zuden trekken as noar t Oldambt. Mor ja, dat is 

achteròf! Gelokkeg staait t pervinziebestuur vaar-

kant achter t Oldambt en wordt Sodom riek be-

daild mit puten vol geld. Nait zo vrumd! Win-

schoot is ja de twijde stad van dizze pervinzie.  

Nait bie de pakken dele zitten, is t devies van de 

kreatievelingen. n Nij kenoal, n sluus M hup-

pekee! De bootjelu kinnen nou op en top heur 

haart ophoalen en, as ze willen, zo deurvoaren 

van Duutsland noar de Vraize wottern. Wat ze 

geern doun, ducht joe? 

Ja, en wat ducht joe van de Blauwe Roos en de 

Blauwe Loper? Zulf heb k in t begun voak n moal 

toukeken, hou of t verkeer de Blauwe Roos nam. 

Chauffeurs van t grotere materieel haren der wat 

muite mit, mor dat is inmiddels oplösd. 

En den de Blauwe Loper! (ofkeken van Knoal?) 

Tuurlek, hai wordt wat smaler as pland, mor is 

hail veul weerd veur de neerndounden! Vief mil-

joun is veul geld, mor wel zeurt doar nou over? t 

Volk? Ach wat! De nije ondernemers van n giga 

outletcentrum verwachten ja 18.000 bezuikers in t 

weekend. Nou den! Doar mout je toch op veurbe-

raaid wezen. 

Ie leuven t nait, en meschain kiek ik nou even te 

ver veuroet, mor ik denk dat binnen 10 joar de A7 

zes in ploats van vaaier boanen worden mout en 

dat Sodom mit aal dat volk stad nummer ain an t 

worden is! Zol d'pervinzie de geldkroane den 

dicht draaien? Zol ja zunde wezen! Nog plannen 

zat! 

Wie mouten t beste der mor van hopen. De we-

reld staait ja hailendaal wat op kop. Woarom in 

Winschoot den nait? 

En t is (loatve eerlieks wezen) toch geweldeg, dat 

t volk dammeet op fietse noar Dubai kin! Inder-

doad, dat binnen de leste plannen. Dut mie 

deugd. Dubai? Doar wonen toch allent mor rieke 

lu? Joa! En? 

D'kraande ston der vol van. Veur mie n lichtpuntje 

noast aal dat negatieve nijs over aansloagen in 

Paries van de 'geleuvegen' en aal dij mainens 

doarover in de talkshows. 

Dunderdag kwam doar nog bie, dat Ziggo ons 



 12 

kiekkaaste op zwaart zette. ”Verd...!” Gelokkeg 

smook ik nog en mos ik op tied al weer n deuske 

sigaretten hoalen bie Jumbo. 

“Kin ie joen tv zulf programeern?' vroug t wiefke 

achter de boalie. “Ziggo staait hier op t plaain en 

wil joe der geern bie helpen! Doar heb je al ain 

van heur, vroag hom mor ais.” 

,Moet u hulp meneer? Wij helpen u graag, waar 

woont U?” 

“Waar kom je weg?”, vruig ik. 

“Iran meneer, ik ben buitenlander.” 

“Nee! Je bent wereldburger!” 

“U bent lief, meneer! Even knuffelen? Het is knuf-

feldag!” 

“Dat was guster”, zee t wichtje. 

“Maakt niet uit! We doen dat ook vandaag!” 

En tot drij moal tou kreeg k n dikke knuffel! Mid-

den in d'winkel! 

Doarmit kwam k even weer mit baide vouten op 

oarde en was k vergeten, da k mie aargerde an 

aal dij 'onneudege' geldvergraimerij! 

“Kan ik hier naar het toilet?”, vroug d'Iranees aan 

t wichtje. 

“Ja hoor, hier om de hoek”, en zai opende de 

deur van de kluis! 

Mien laive tied, schrok ik, dij docht dat doar de 

kluis nog zat. 

“Letstoe dij man op t geld schieten?” 

Zai proestend van t laggen van dij opmaarken: 

“Nee man, dij is verploatst dou wie Jumbo worren 

binnen.” 

“Oh!” 

 

Onderwegens noar hoes docht ik aan ons olle 

opa. As wie volgens hom teveul mit geld smeten, 

zee e voak: “Wees toch ais wat zuneger! Loater 

denk je: Haar k t mor weer! Al was t ook in n be-

scheten lapke.” 

 

Advies: denken ie ook mor nait te laank noa over 

dizze zoaken. Bestuurders kinnen veul wieder 

veuroetkieken as wie. Doar hebben wie ook ja 

nait veur leerd! 

 

Klaas van Zonneveld      

 

 

 

 

 

 

  Genesis 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  1. En as je noar t oosten keken, din zagen je n   

      grode widde paddestoule hoog in de  

      locht. En keken je noar t westen, din leek dat  

      net n spaigel: ook hier n hail grode wolke. 

 

  2. En Hai zag dat dit nait goud was. 

 

  3. Mor wat kon E doun tegen wat de mensen  

      deden?  

      Zai haren hail zien Schepping noar de blik-   

      sem holpen. Zokzulf haren zai te gronde richt. 

 

  4. Hai haar der traauwens schoon genogt van.  

      Wel wait, as de mens zulf nait ingrepen haar   

 

  5. En der was gain leventeg wezen meer. Gain  

      mens, mor ook gain daaier meer. 

 

  6. En Hai wachtte. Wachtte tot alles weer tot  

      stof worden was, doar Hai t oet moakt haar. 

 

  7. En dou alles weer tot stof worden was, zat  

      Hai op zien troon en keek. 

 

  8. En dochde. 

 

  9. Over hou of t vrouger west was. Hou of Hai,  

      laank leden, d'eerste mens schoapen haar.  

      Wat n miskleune was dat west. 

 

10. Hou was t zo wied kommen? Wis en zeker  

      lag t aan dij grode hazzens dij de mens  

      heersen luiten over ale schepseln. 
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11. Hai haar n mens moaken motten zunder  

      hazzens. 

 

12. Nó was t te loat. 

 

13. En Hai zat. En Hai keek. En hai dochde noa  

      over hou of t wezen kind haar, as M  

 

14. Mor ja, as was verbraande törf, haren de    

      mensen  aaltied zegd. 

 

15. De lesten haren hail nait waiten wat of törf  

      was. 

 

16. Misschain haren zai doardeur heur respekt  

      veur de Schepping verloren. 

 

17. As n mens zien oorsprong nait wait, din wordt 

      e n vrumde M  

 

18. Mor netuurlek, de mensen zagen heur aigen  

      oorsprong nait meer in d'eerliekse eerde.  

      As Hai der nó veur zörgd haar, dat zai dat hol 

      den haren, dat gevuil van aine   

      te wezen mit d'eerde. 

 

19. Mor ja, deur zien hazzens kon de mens  

      dingen oetvinden, woardeur hai de klaai 

      vergeten kon. 

 

20. En der kwam n gevuil van hoop over Hom. 

 

21. As Hai nó ais n mens moaken zol dij nait in  

      stoat was deur zien oetvindens de klaai  

      te vergeten, din zol dizze mislukte experiment  

      misschain nog n kans van sloagen 

      hebben. 

 

22. Hai zag t al hailendal veur Zok: de mens op  

      zien knijen in de zwaarde grond, weer 

      waarkend veur zien bestoan. 

 

23. En Hai nam n haandvol klaai.     

 

 

Jan Nomden 

 

 

 

Geleuven 

 

De vroag: “geleuven joe in onze Heer?”                                                                                       

“Nee”, is mien antwoord keer op keer.                                                                                        

Want as hai waark’lek zol bestoan  

en mit t mensdom was begoan,                                                                                                 

Zol hai nooit toustoan  

dat mensen mekoar zo noar t leven stoan. 

 

Geleuven dou ik in de goudhaid van n aander.                                                                                 

As elk dat dee, haar elk t goud  

en vree mit nkaander.                                                                                                        

Onze Heer zit in joe en gaait oet van joezulf,  

zo ik dat bekiek.                                                                                         

Mor ik wait; van hail veul krieg ik gain geliek. 

 

 

Trijnko Pelgrim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb mor ain vroag 

 

Woarom kinnnen wie mensen op dizze eerde,                                                                                    

Verschillend van geleuf en kleur,                                                                                            

Nkaander nait loaten in aigen weerde,                                                                                        

En nait soam deur ain deur. 

 

Woarom toch aaltied en overaal stried en geweld;                                                                             

Woar n mensenleven sums amper nog telt.                                                                                      

Terwiel elkenain zegt in vree te willen leven;                                                                               

Of kinnen wie nait echt om mekoar geven? 

 

Woarom wordt der aaltied noar macht zocht.                                                                                   

En voak:  ik wat meer as die.                                                                                                

Mor wie binnen toch mens, omdat wie zeggen kinnen: wie.                                                                      

Of heb ik nou de verkeerde vroag bedocht. 

 

 

Trijnko Pelgrim 
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Swaalfke en Kraai 

(noar n foabel van Aesopus) 

 

 

 

 

 

 

Swaalfke en kraai haren drokte over wel òf dat 

schierste verenklaid haar. 

Kraai mouk der n ìnd aan deur te zeggen: “Dien 

veren maggen ien veujoar en zummer den wel 

hail nuver wezen, mor mienent beschaarmen mie 

allernoarst goud tegen kòl ien winter en woar blif-

stoe din?” 

Nuver-weer-vrunden doar heb ie nait veul aan. 

 

Nane van der Molen 

 

 

Sprinkhoan en Oel 

 

 

 

 

 

 

 

(noar n foabel van Aesopus) 

 

Oel dij der aan wènd was om ien naacht op zuik 

te goan noar vreterij en doagsover slaip, wer oet 

sloap holden deur zingen van sprinkhoan en 

vroug hom doarmit op te holden. Sprinkhoan 

waaigerde dat en aal hou of oel der ook bie 

baistje op aandrong op te holden, sprinkhoan 

bleef der mor om weg goan.  

Dou e der achter kwam dat sprinkhoan nait ophol-

den zol, nam slaauwe oel touvlucht tot n list. 

“Omreden k kin nait sloapen deur dien schiere 

zingen, goa ik mor wat van hunneg drinken dij 

iemker mie lestdoags geven het. Astoe ook wat 

hebben wils, mostoe hier mor heer kommen, din 

drinken wie der baaident wat van”, zee hai. 

Sprinkhoan dij dörst kregen haar van zingen en 

blied was deur kompelmìnt over zien zingen, 

sprong boom ien noar t hool doar oel aaltied 

slaip. Oel kwam tou hool oet, kreeg sprinkhoan 

bie zien schobben en vrat hom op. 

 

Nane van der Molen 

 

 

 

De Kiepkerel 

 

 

 

 

 

 

 

 
n Dikke fiefteg joar leden kwam der bie ons in t 

dörp regelmoateg ain kiepkerel veurbie. t Was n 

lange, riezege, blinde man mit n lange jaze aan, 

dij hom nog langer muik. In haand druig e ain 

rood-widde stok, woarmit e omstebeurt noar links 

of rechts bakkelde.  

Druig n grode rogzak, woarin e allerhande ne-

gootsie stopt har, zo as schounveters, boksem-

knoben, loiewievenknoben, taauw, stopgoaren, 

rek, vingerhouden, vaileghaidsspelden en zoks-

wat meer, wat moeke de vraauw deurgangs in t 

hoesholden broekt. Hakkemak en nikkenak dus. 

Veurzainens veur ons minderbedailden wazzen 

der doudestieds nog nait zoveul. As ze t thoes 

nait meer oetholden konnen, göngen ze noar t 

aarmenhoes. Elks pebaarde dat zo laank meu-

gelk oet te stellen. 

Pangeln was der bie dizze koopman nait bie. 

Overaal stonden de priezen dudelk op vermeld en 

dij blinde man redde zoch der meroakel mit. Vuil-

de aan pepiergeld of munten wat t weerd was en 

gaf noavenant t juuste geld weerom. Mog e n 
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moal pries nait recht meer waiten, din vruig e t 

evenpies aan de klant en din har e t rad weer in t 

snötje. 

Vanzölf wos e nait persies woar e stoan of goan 

mos. Doarom har e n vent bie zoch, dij hom veur-

dan helpen kon. Dizze dommekracht wer deur 

hom ok broekt as pakezel. In zien rogzak har Gi-

nus nog veul meer koopwoar. Of en tou mos e 

der heer komen, wanner blinde koopman hom 

ruip. t Duurde mainsttieds wel drij körten vaar 

langen aleer dij oelewapper op batterij kwam. Dat 

was mie ok ja n goarenklopper. Har ze nait aal 

zeuven op riege. Der wazzen vervast n koppel in 

t mous bleven. Ginus zoas dij knuppel haitte, was 

stom en nait goud wies. Gedruig hom as de 

klaainste van de ‘stiefkiekers’ , dij n poar joar le-

den op maarten t volk mit heur fiebeldekwinten 

vermuiken. Keek krek zo onneuzel wereld in. 

Dij blinde was mit hom aans nuver red. As verko-

per kloar was mit zien handel, ruip e Ginus. Dij 

kwam din op n draffie aanrennen, gaf hom n 

aarm. Zo göngen zie t haile dörp deur. D’aine op-

rit noa d'aandre op. Aan t end van dag göngen ze 

mit buzze terogge noar t aarmenhoes. 

Ginus was n echte poetjakker. As e t op heupen 

har hoalde e hail wat roare babbelguuchies oet. 

Luit de blinde din bevubbeld oet spikanteghaid 

achter bomen langes lopen, stoef langs n slode 

of krek deur n plas woater. Je zollen dij onterik n 

watjekaauw verkopen, woar e nait van terogge 

har, mor hai was ja nait wiezer en je wizzen nooit 

hou Rinus loater wroak zol nemen op zien 

‘kammeroad’? 

Mit recht was t hierzoot de lamme dij de blinde 

laaidde. Joarenlaang hebben zie zo soam optrok-

ken. In ainen was t veurbie. Was aine zaik wor-

ren, of mog/göng t dou nait meer? t Volk het lu 

hailemoal oet t oog verloren. n Biezunder poar 

dat was t! Sneu dat zokse lu vandoag de dag oet 

stroade verdwenen binnen. 

 

Roel Sanders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoepenbrijkoien 

 

Der was ais n boer in Westerlij 

dij fokte doar hail best stamboukvij 

vouerde heur gört 

beweerde dou kört 

ien stee van melk gaven dij zoepenbrij 

 

Nane van der Molen 

 

 

 

 

 

n Laidje veur die 

 

Kin ik nog ain keer mit die proaten 

Kin ik nog ain keer bie die wezen 

Doe huifst toch niks om mie te loaten 

Moar in mien haart zit n lichte wee 

 

k Heb die in mien haart ais touloaten  

t Klopt toch nog waarm voor die en mie  

Loat mie toch even met die proaten 

k Verwacht toch gaauw n besloet van die 

 

Is der nog hoop veur die en mie 

Wie konnen aaltied op mekoar baauwen 

t Leven gaait ja veul te snel veurbie 

Aaltied konnen wie mekoar vertraauwen 

 

Meschain wilstoe mie wel vergeven 

As ik die ooit verdrait heb doan  

t Haile leven dat duurt moar even 

En ik wil groag weer noast die stoan 

 

Is der nog n beetje hoop voor die en mie 

Kin ik nog even mit die proaten 

Loat mie nog even bie die wezen 

 

Jil Wildenga 
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De Olle Grieze 
 

t Verhoal ‘De Olle Grieze' van Duut van Goor is van véúr de tied van t gasboren en zoveul op de schoal 
van Richter, mor t is nou zó gloepend aktueel worden, dat n herdruk wel goud op stee wezen zol. 
 

Ien dit verhoal van Van Goor komt plietsie de Weerd op Grootmaart aan en op stee van Olle Grieze is n 

daipe koel. 

Martinitoren haildaal ien grond votzakt! 

De Weerd wol mit zaikteverlof noar hoes. Mor eerst ging plietsie Woltman mit hom mit om te kieken. 

Zai kwammen op Grootmaart M en din komt ain van mien favoriede zinnen oet de Grunneger literatuur: 

 

‘Mekaairt die niks, de Weerd,’ zee Woltman. 

‘Hai IS vot! Goa moar gewoon weer aan ’t waark, heur!’ 

 

t Verhoal staait ien heur bundel ’Knivveltoons’. 

 

Jan Sleumer 
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Wiend blift waaien 

 

Waaien dut  wiend    

haarder kroakt gebient    

ol ploats in wiede laand   

as stipke in Gods haand   

 

minsk is der mor hail klain   

in open veld naauw te zain   

ien landschop deur aiwen hin wrocht  

het boer zuk n goud bestoan oetzochd  

 

ol boer noa kraben te tied oet verswonnen  

is nij boer op ol stee vannijs  begonnen   

over n poar hail grode koavels aal mor weer  

roazen nou bloots dikke mesienen hinneweer  

 

mor waaien blift  wiend    

over schuur zunner gebient   

nije ploats in wiede laand 

blift stipke in Gods aigen haand  

 

Nane van der Molen 

 

 

 

 

Kamp 

 

Der was ais n kerel dij haitte Kamp 

dij zol schoades ofhanneln veur Nam 

hai stelde mor oet 

zee aal mor “komt goed” 

mor van gas haar man bloots gain verstand 

 

Nane van der Molen 

 

 

 

 

 

 

 

Meertmoand en zaik 

 

kold, wienderg en nat 

inkeld n zunnestroal 

dut mie proesten 

neus wordt nat 

 

zere pokkel en ströt 

huverg ien goud 

swait om kop 

buusdouken vol 

 

t is niks mit griep ien lief 

j’ontkommen der nait aan 

en woar ie zeker van binnen 

dat ie joe din vuilen as n old wief 

 

Willy Westerdijk 

 

 

 

 

Prachtmensen 

 

Ien joaren zeuventeg van veurege aiw begunde t 

Hoavenschap van Delfziel met t sleupen van t 

wierdedörp Waaiwerd. Eerder al waren He-

veskes en Oterdom ofbroken, haildaal van de 

koart veegd. Is niks meer van over, op t ol kerkje 

noa. Ien 1959 zee komsoares van keunegin Of-

ferhaus, dat pervinzie Grunnen meer industrie 

hebben mos, benoam ien omgeven van Delfziel. 

En dat is ook gebeurd. Ook diekverzwoaren 

speulde n rol bie t sleupen van Oterdom. In be-

trekkelk korde tied is der zodounde ten zuudoos-

ten van Delfziel n groot industieterraain aanlegd, 

woarveur ales wieken mos. Veuroetgang was 

wat klok sloug. ”Ja”, zee börgmeester van Delf-
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ziel wat loader over dat sleupen, ”de emotionele 

prijs voor de welvaart is dikwijls hoog.” 

Ien dijzulfde joaren zeuventeg waarkte ik bie t 

elektriciteitsbedrief EGD ien Stad. Omdat elek-

trieze stroom ain van de eerste behuiftes was 

van zo’n groot industrieterrain, wer der ien n koa-

le vlakte bie Waaiwerd n groot schoakelstatsion 

baauwd, dij zien stroom kreeg van n splinternije 

hoogspannenslien van de  Eemscentroale, dij 

dou ook net kloar was. Dat schoakelgebaauw 

was n groot en laangdureg project en mien colle-

goa’s en ik mozzen der regelmoateg wezen veur 

overleg, om zoaken op te meten, taikens te con-

troleren en aal zukswat. Ook mien mien boas 

kwam der geregeld veur waarkbesprekens en 

aander overleg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t Schoakelgebaauw laag n endje boeten dörp. 

Om der te komen, mozzen wie nog over n olle 

laandweg, nije wegen mozzen nog aanlegd wor-

den. Persies tegenover tiedelke weg van beton-

ploaten op ons baauwterraain, dij oetkwam op dij 

laandweg, ston n hail old boerderijke. Doar woon-

den twij vrijgezelle bruiers. Zai waren al op leef-

tied en woonden der al heur haile leven. t Waren 

volgens mie typisch mensen om op te treden ien 

t legendoarieze tv-pegram van NCRV: Showroom 

oet joaren zeuventeg, dat traauwens weer van-

nijs oetzonden wordt, nou mit presentoator Joris 

Linssen. 

t Waren wat apaarde mensen, ze leefden 

haildaal op heurzulf. n Beetje verslonsd, n echte 

kerelshoesholden, nait aal te hemmel. Ze waren 

wel haile orreg, bie t onneuzele òf, n beetje we-

reldvremd. Mor hail hulpveerdeg. Ien t begun van 

de baauw van ons schoakelstatsion zetten ze 

kovvie veur monteurs en aander volk dij voak van 

overver kwamen. En ze konden bie heur op t 

haim auto parkeren, dat zai der om dochten. Ze 

bakten wel ais n viske veur t personeel, haren 

dikke plakken ol wieven bie kovvie en wollen 

elkenain op hèur menaaier wel helpen. Pracht-

mensen waren t ien wezen. 

Ien dij tied kwam mien boas ook n moal bie heur 

over vlouer om wat te regeln en hai zaag ien 

gaauweghaid bie heur ien schuur n haile mooie 

antieke kaast stoan. Haildaal volstopt mit rommel 

en rötzood. Hier en doar n beetje beschoadegd, 

mor zien kennersoog zaag doalek wel dat dizze 

kaast goud opknapt worden kon. Ja, alderdeegs 

ien dizze stoat was dij kaast al hail wat weerd.  

Mor mien boas wis ook dat e mit zuk soort dingen 

hail verzichteg te waark goan mos. Dij baaide 

bruiers waren din wel wereldvremd en meschain 

wat onneuzel, hai wis oet ervoaren dat as ze der 

achterkwamen dat dit meschain wel n biezundere 

kaast was, dat ze din votdoalek geld zain wollen. 

En dat wol mien boas nou net nait. Hai wol kaast 

veur n kopie hebben. Want hai was ook wel n 

beetje n kniepstuver. Hai kon din mooi tegen zien 

vrunden en kennizzen opsnieden wat veur n 

pracht binnenbeurtje hai had haar.  

Doarom vroug e hail onopvalend en zo’n beetje 

ien loop weg aan ain van bruiers of ze dij kaast 

meschain wel kwiet wollen. Nou, dat hong er van 

òf, want je konden der wel goud wat ien kwiet. 

Mor as meneer dij kaast geern hebben wol, kon-

den ze ter wel ais over hebben. Want der mos 

din wel wat tegenover stoan, vanzulf. Kiek, doar 

heb je t aal, docht mien boas, ze willen geld zain.  

Doarom ook dee mien boas zo neutroal meugelk. 

Nou ja, zoveul belang haar e der nou ook weer 

nait bie. Hai was aigelk op zuik noar wat braand-

holt veur zien open heerd. t Ging hom nait zozeer 

om dij kaast zulf.  

O, as t veur meneer zien open  

heerd was, din kon meneer  

hom wel veur niks kriegen.  

t Was toch mor n ol kaast.  

Mor zai wollen der din wel  

geern n aander kaast veur  

weerom, as dat nait teveul  

vroagd was. Ze mozzen wel  

heur rommel kwiet ja.  

Nou, dat kon wel regeld worden. Mien boas wis 

nog wel aargens op kantoor olle archiefkaast. 

Zo'n grieze stoalen kaast, veul groder en ofsluut-
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boar mit n dubbele deur. Ze prouten òf dat mien 

boas kaast aankom week ophoalen zol. Hai mos 

nog aal even n aanhanger regelen. Mien boas 

was ien zien sas, n mooie antieke kaast vergees.  

Dij aander week, dou mien boas weer bie t ol 

boerderijke kwam mit aanhanger en stoalen kaast 

ter op, bleek dat baaide bruiers wel hail slagveer-

deg te waark goan waren. "Wat heb je nou ge-

daan?", raip mien baas wanhopeg tegen heur en 

hai runde te schuur ien en der net zo haard ook 

weer oet. Naargens n kaast te zain. Tegen zied-

kaant van schuur aan, ien boeten, ston n partij 

holt, ien korde stukjes van zo’n twinneg centime-

ter, netjes opstoabeld. "Och, wie hebben kaast 

alvast mor kepot haauwgen”, zeden ze goudeg. 

”Din huift meneer dat nait meer te doun.”  

n Poar joar leden, hoast faddeg joar loader, 

kwam ik touvalleg laangs datzulfde stee, op n 

mooie waarme zummerdag ien t lest van augus-

tus. Ik mouk n wat laangere fietstocht en was ien 

Waaiwerd te lande komen. Ik waarkte ientied aal 

laank nait meer en heb ale tied veur dit soort 

oaventuur. n Dail van t dörpke stond nog ien t èn, 

was nog nait onder sleupershoamer valen. En dat 

zel ook nait meer gebeuren, zo wil t verhoal. Men 

wil t olle dörpke zoveul meugelk nog ientakt loa-

ten. De vroag is of dat nou nait te loat is. Want 

ientied binnen mainste mensen vertrokken. n 

Groot aantal hoezen is eerder toch al sleupt of is 

oet heurzulf gewoon ienstört van ellèn, bie gebrek 

aan bewonen en onderhold. Industrie staait ter 

nou stoef op. Mor wier en t stroatenpetroon van 

dörp bennen ienderdoad nog min of meer ientakt 

bleven. Ons schoakelgebaauw boeten dörp ston 

der ook nog vanzulf en grode transformatoren 

stonden te brommen van hoge spanning.  

Dou schoot mie t verhoal over dij kaast weer ien t 

zin en ik was nijsgiereg of t boerderijke der nog 

stoan zol. En joa verachteg, t ston der nog. Mor 

haildaal vervalen mit n ienzakte nok. Mit goaten 

ien dak en ale roamen iengooid. t Ston hoast op 

ienstörten. Toen was romdomrond haildaal ver-

grast en rep en roet ston aan knijen tou. Ik zaag n 

poar olle abbelbomen ien t hòf mit apmoal glènro-

de abbeltjes der aan. Baaide bruiers waren der 

dudelk nait meer. Mainstekaans bennen ze al-

laank dood en begroaven.  

 

Bé Kuipers 

 

 

 

 

Hou mouten wie hier mit aan? 

 

In een groen groen knolle knolle land 

daar zaten twee haasjes heel parmant 

de één die blies de fluite fluite fluit 

en de ander sloeg de trommel 

 

Mor nou komt t echte verhoal, hoazen zaten in 

ain lap gruin laand nait in twij. Hoazen binnen 

daaier dij speulen nait op n fluit en wis nait op n 

trom. Mor t staait der wel. Lu, wie smeren ons zulf 

ogen tou. Wait ie wat t west het? n Wereldwonner 

eerste klas, noeit gain geleerde het zok de kop 

doar over schaarpt, mor wie dizze oavend wel. 

 

Op een klein sta�onnetje 

's morgens in de vroegte 

stonden zeven wagentjes 

netjes op een rij 

en het machinistje draaide 

aan het wieletje 

hakketakke tuf tuf tuf weg zijn wij 

 

Dit verske mout mor ais noar NS. Voak computer-

steuren, bloadern op rails, ook bie ies is t n 

janboudel, din mit snij M wizzels waarken nait, 

vaastvroren, traainen valen oet, kaggels doun t 

nait. Hakketakke puf puf wie stoan stil. 

 

Er zat een klein zigeunermeisje 

huilend op een steen 

huilend,huilend helemaal alleen 

sta op meisje droog je traantjes af 

kies maar iemand uit de rij 

met wie jij dansen mag. 

 

Woarom zit dij lutje wichtje op dij staain? Wat dut 

zai doar? Is heur moeke vot? Of heur pa? Diskri-

mineren doun wie nait. n Zigeunerwichtje, allin-

neg zit zai doar. Zollen wie heur haand vaasthol-

len goan? Stoa op wichtje, goa der maank. 
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Din dat vèrske van n taande oet Marokko dij komt op 

verziede, 

Zai zit op twij kemelen hobbel de bobbel. 

 

Kin ja nait, zai komt grub ainmoal nait over, din 

mouten dij kemelen binste boeten omkeert wor-

ren, doar kin ja vanaal in tou hollen, daaierver-

drait zellen wie nou zeggen. 

 

Roodmutske gaait noar opoe tou, mit 

wat lekkers opoe is lebait. Joe kinnen t verhoal 

 

Din komt roodmutske bie heur opoe, wel ligt in 

opoe’s bèrre, juust, de kwoade wolf. t Wichtje kin 

der wel n haartverzakken van kriegen. Vroag ain: 

opoe wat binnen joen oren groot, joen mond, joen 

haanden, wat n male stem hemmen joe ja. Zol 

roodmutske nait deur hemmen dat opoe t nait is 

dij doar ligt? Mor din wot t n raamp. Wolf vret 

opoe en roodmutske op. Begriep goud lu, dit is n 

kinnerverhoal. Mit n dikke lief vaalt hai in sloap. 

Veul loader spijt hai opoe en roodmutske oet. n 

Sprookje? Verantwoord veurlezen? Joa, k heb 

spoukverhoal ook veurlezen aan mien kinner. Zai 

vonnen t meroakels. k Zet vroagtaikens der bie, 

kom der zulf ook mit in toeze. 

 

Moriaantje zo zwart als roet 

ging uit wandelen zonder hoed 

 

Ook zo'n verske dij ie sikkoms nait kinnen zingen. 

Joe mouten t zulf mor oetmoaken. 

Nog veul meer van dij laidjes kinnen wie nait 

meer zingen, vinnen lu. Wie moaken ons ook nait 

drok om dit vèrske: 

 

Zijn knecht staat te wachten 

en roept ons iets toe 

wie zoet is krijgt lekkers 

wie stout is de roe. 

 

k Hol der mit op. 

 

Anna de Vries-Maarhuis 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuck me in the ass 
 

Ik zit achter aan toavel. t Is haitied duuster ien 

flat. t Licht mor aan. 

Din slik ik eefkes aan potlood. Stoet, botter, sjim, 

eerabbels, n speklap en dubbelvla. 

Dat is lekker. Moeke kocht t ook haitied, veur 

zundag. Mor dij is dood.  

No woon k allinneg, en goa k aal doag dubbelvla 

eten. 

Mit haand op buus mit knip, en braifke, loop k 

noar supermaart, din ik mag nait runnen van 

moeke. 

Deuren goan vanzulf lös. k Blief haitied even  

stoan. n Wonder is t. Is ook meziek. Ik krieg mie 

n mandje en goa deur t hekje. 

Staait n vraauw mit n blode rug bie gruinte. Zai 

knipt ien abbels en legt heur weerom. Din knipt 

zai ien abbelsienen en legt heur weerom, en 

pruift n droef, n blaauwe en din n gruine. 

Zai het wat onder op rug schreven. 

“Vuk me”, zeg ik. 

Zai bogt nog wieder. 

“In te as”, zeg ik.  

Zai kikt mie aan. Van kop noar tonen, en weer-

om. 

Ik kiek even mit en ook of snel nait lös is.   

Ze laagt. 

Ik vuil eefkes. Nee, hai is nait lös. 

“Lekker.” Ik wies op sloa.   

“Botersla”, zegt t wicht. 

“Gewone sloa?” 

“Botersla”, zegt zai.  

“Mit edik en broen sukker?” 

“Mit slasaus,” zegt zai, “en n snibbeld augurkje, 

mit zulveruitjes en n tuutaai.” 

Dat wait k nait. 

 

Zai woont drij deuren wieder, het twij poezen, 

Gert en Hermien, zit ien schuldsanering, het gain 

verkeren en k mout votdoadelk mitkommen, bo-

tersla pruiven mit slasaus en n snibbeld augurkje, 

mit zuveruitjes en n tuutaai. 
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Wie zitten nkander tegenover.  

“Is der wat?”, zegt zai. 

“Volstoe gain handjes?” 

“Nee, t is betoald.” 

Ik kiek noar schoal. Is nait veul sloa, en t smokt 

meroakel. 

Din steek ik n poar vingers ien mond en zuik eef-

kes. 

“Herik, n leutje slakje.” 

 

Ik stoa weer veur t glaas, mien aigen glaas, nait 

heur glaas. “Ik bin stinzat,” zeg k tegen ficus ien 

houk. “was toch genog. Sloa mit slasaus en n 

snibbbeld augurkje, mit zulveruitjes en n tuutaai, t 

smokt goud en zai mos spijen. En zai kin ook op 

rug schrieven. Ik pak mie eerst nog n bakje mit n 

lepel en oet koelkaast n pak dubbelvla. Dat heb k 

nog nait had.” 

 

Jan de Jong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patience 
 

Terwiel dat ik miemer over de doageliekse din-

gen van t leven, speul ik wel ais n spellegie Pa-

tience. Elk van joe het dat denk ik wel ais doan. 

Op zien minst he'je der wel ais van heurd. Je kin-

nen der in elk geval veul plezaaier aan beleven 

en der veul van leren. 

As je zo as ik n handicap hebben, heb je soms 

even tied neudeg om bie te kommen. Dat hebben 

we aalmoal wel ais, is t nait? Joe huiven nait te 

schrikken, hur. Dat ik gehandicapt bin, bedoul ik. 

As je nait doun kinnen wat je aigenliek groag wil-

len din bin je, vin ik, al gehandicapt. Verhoalen 

van; ik bin gelukkeg nait zo as dij, of; wat ik heb 

is ja veul aarger as wastoe hest, leuf ik nait in. Je 

binnen t of je binnen t nait, zal 'k mor zeggen. 

Wat dat nou aalmoal mit patience te moaken 

het? Nou as t nait zo kin as dat t mout, din bin je 

'patience' (geduld) neudeg. 

Mor alle gekhaid op n stòkkie, lu, wél zol dat spel 

aigenliek bedocht hebben? Dij t wait mag t zeg-

gen. t Spel is in ieders geval n ongeleuvelke 

ofspaigeln van mìnsen in heur doagelks bestoan. 

Joa, echt woar! 

t Spel het zien vieven en zessen, aaltied ain dij 

boven d'aander stoan wil, nait te vinden is as je 

ze neudeg binnen, juust net de verkeerde kleur 

hebben en zo kin je nog wel n poossie deurgoan. 

Zoals k al zee, heb ik ter veul ervoaren mit. t Spel 

speult zokzulf hoast wel, mor most netuurlek wel 

opletten, aans gaait die der n goie meugelkhaid 

veurbie om t spel uut te kriegen. Mor je kinnen 

goud noadenken onder tied. 

Wat ik zo deur tied heen ontdekt heb? Wel, veul 

wat in t doagelkse leven gebeurt, kin je terugvin-

nen in Patience, zo as k al zee. t Begunt al met 

geduld hebben. 

t Spel mit aal zien vieven en zessen kin joe huil 

wat te doun moaken. Je waiten nooit wat ter ach-

ter de volgende koart te veurschien komt, wat joe 

overkomt bie de volgende beurt. t Gaait der aal-

weg om, om t spellegie uut te kriegen. Alles te 

loaten kloppen. Grip te kriegen op t gehail. Soms 

is de beurt veurbie en ontdek je dat je nait op 

joen tellen paasd hebben, soms zai je nait dat je 

de boer kwiet konnen en kom je vast te zitten. Je 

kinnen netuurlek ook goan kraiweln. Hou ver wil 

je goan om je nait aan de regels te holden. t Is 

mor n spellegie lu, mor kiekend noar de ofspai-

geln van t leven M t zal joen vraauw mor wezen 

dij vastzit, en wat dou je din? 

Wat je ook leren kinnen is te kieken; wat schait ik 

ter mit op, as ik dat of dat dou. Kom ik doar ver-

der mit of kin k beter van grond aan vannijs be-

gunnen. t Holdt de grieze cellen wel aan t waark! 

 

Wat ter nait is bie mien spellegie? Dat is geweld. 

t Is der nait. Roezie is der ook nait. Ze binnen 

aalmoal zo stil as moeskes. As der aine kwoad 

wordt din bin ik dat wel ais, as d'ain achter d'aan-

der votkropt of nait te vinden is as k heur of hom 

neudeg bin. Mor roezie, nee dat is ter nait. Tole-

rantie is der wel, mor dat is in dit spel nait zo 

muilek. Elk het ja zien aigen plek. 

Wat ter ook nait in t koartspel is, is verdrait en 

woede. t Is der nait. Van mie soms wel. Van 

muidegheid en piene. Moar ja, dat zit in miezulf 

en kin ik de koarten nait kwoalek nemen. Dat het 

allinneg te moaken mit hou t léven zien koarten 

schud. 
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As je ze nait goud schudden of as je t meschain 

te goud doun, krieg je, hou ongeleuflek t ook is, 

ze weer bie mekoar te liggen. Zol dat meschain 

de truc van de goocheloars wezen? As je iets 

mor huil goud doun stoa je versteld van wat ter 

gebeurd. Soms liekt t naargens noar en kin ik 

mor beter, as k alles uit pebaaierd heb, vannijs 

begunnen. Ik heb t ja zulf in d'haand. 

As ie joe aan de regels hollen of doun zo ast 

heurt, din kom je n hail ènde. Mor as je ais kie-

ken willen wat ter meer meugelek is, kinnen joe 

ontdekken dat t leven meer is as allenneg regels, 

geboden en verboden. Meschain worden joe wel 

n grotere ontdekkensraaizeger as dat der ooit 

bestoan het. 

Meschain denken ie lu, dat t n rötzootje wordt, as 

wie ons nait aan de regels hollen. Regels binnen 

toch nait veur niks geven? Ik geef tou; soms 

komt, mit wat veur meneuvels ook, t spel nait uut, 

mor loaten wie ais verder kieken? Hou old is dat 

spel? Hou old binnen dij regels?  

Ze binnen aalmoal ontstoan in de Patriarchoale 

tied, dou de Keunenk t veur t zeggen haar en 

vraauwlu opsloten zaten in n keurslief en kinder 

al huilendal niks te zeggen haren. Mor in dizze 

tied mit zien Gelieke Recht, zien Democratie en 

Emancipoatie? De tied dat elk geliekwoardeg is, 

mag n vraauw t spul toch ook wel ais begunnen? 

Hebben de 'heren' t toch nait meer allinneg veur t 

zeggen? En de kinder?  

In dizze tied is t nait meer zo dat alle goie dingen 

allinneg nog van boven kommen en bedocht wor-

den. Alles komt op zien tied tot ontwikkeln. Elk 

gruit op zien aigen plekje, elk kin doun wat e wil 

zolang t de gemainschop, t spel, ten goude komt. 

Elk gruit tot dat t spel uut is en alles bie mekoar 

past. Din kin je weer van veuren òf aan begun-

nen, net as in t leven. 

Ik bin aaltied bliede, as ik elk zienent geven heb, 

nait d'ain boven d'aander steld heb en mit om-

denken ales tot n goud ende brocht heb en t spel 

echt uutkomt. En om te kieken noar ons doagelks 

leven? Wie kinnen nog huil veul leren van t koart-

spel Patience. 

Regels of gain regels. Zie binnen ook n keer 

bedocht. Wel zegt mie dat wie in dizze tied gain 

nije regels bedenk en uutperbaieern kinnen, om 

te zain wat leven werkelijk inholdt? Wie kinnen 

nog veul leren as wie de grìnzen duurven verleg-

gen. 

As wie ons nait aan regels hollen, vuilt t of wie 

gehandicapt binnen. Mor wie kinnen ook gehan-

dicapt wezen déúr de regels. Dat we t nait zo 

doun kinnen as wie wel willen en agenliek mout. 

Elk moment van ons leven kinnen wie de regels 

bepoalen, de regels uutpebaaiern, om te kieken 

hou vol en riek t leven, t spel wezen kin. 

 

Ik wins joe, ondanks welke handicap joe ook 

hebben, n goie ontdekkensraaize en veul vreug-

de in t leven, enne M t spel. 

 

Jil Wildenga 

 

 

Fluittoal 

 

 

 

 

 
 

Der is spreektoal en schrieftoal, mor minsen kin-

nen ook met behulp van fluittonen ‘proaten’. Dat 

wordt n fluittoal nuimd. 

Silbo Gomera is n fluittoal dij nog deur summege 

bewoners van t Canarische aailand La Gomera 

bruukt wordt. Ien Gomera-fluittoal is Spoanse 

toal ienpangeld veur twij gefloten klinkers en 

vaaier mitklinkers. 

Om aander lu wat te vertellen ien n landschop 

zunder wegen, mit daipe doalen en staaile ravij-

nen en mit hoezen wied van nkander, zunder til-

lefoons, doar waas fluiten op ofstand tegen dij 

aander lu makkelker as eerst haildaal noar heur 

toulopen. Ain kin mit n fluittoal rond 3.2km heurd 

worden, veul wieder en mit minder gespaddel as 

bèlken. 

Op Gomera is Isidro, 39 joar, ain van de jongeren 

dij Silbo Gomera nog rechtstreeks van zien ol-

heer leerd het. Ien de baargen op La Gomera 

kinnen ie Cyro tegenkommen en heuren hou e 

noar zien sikbokken fluit: "Ze herkennen mie aan 

mien fluitje," vertelt e joe din grootsk. 

t Is nait zeker woar Silbo Gomera, Gomera’s fluit-

toal heerkomt. Dou eerste Europese kolonisten 

noar La Gomera kwamen, ien 15e aiw, kommuni-

seerden oorspronkelke aailandbewoners – oet 

Noord-Oafrikoa  - aal mit fluiten. Dit fluiten waas 

ien heur ienhaimse toal. Mit komst van Spanjoar-
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den hemmen ze dij aan t Spoans aanpaasd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silbo Gomera ging achteroet ien joaren 1950, 

dou ekonomische swoareghaiden mainste fluiters 

tot emigroatsie dreef, benoam noar t noaburege 

Tenerife en noar Venezuela. Vanwegens t zuk 

ontwikkelnde wegennet en loader mobiele tille-

foon haar Silbo Gomera gain praktisch nut meer. 

Rond de joaren 1970 en 80 waren nog mor enke-

le fluiters over, mor aan t ind van de joaren 90 

waas der opnijs belangstellen veur Silbo Gome-

ra, veur n dail as gevolg van t ienvoeren van Sil-

bo as verplicht legere schoulvak, ook aal wer der 

dou deur mainste aailandbewoners nog op deel 

keken as "n boerenspultje". 

Tegenworreg wordt Silbo Gomera mainst heurd 

op schoulen en ien toeristenrestaurants. Silbo 

Gomera wordt op Gomera, net aans yoga-

workshops ien India, ienzet as toeristenattraksie. 

Tussen ale dikdakkerij deur kinnen toeristen 

luustern noar fluitdemonstroatsies. Dat Silbo Go-

mera op dij menaaier n cliché wordt, net aans 

bloumenkraanzen veur toeristen op Hawaii, is de 

pries veur meer welvoart. 

Fraanze zanger Féloche het t Silbo ien n laidje 

verwaarkt. t Laidje en documentaire 'L'Echo du 

Silbo (documentaire à La Gomera)' kin je vienden 

op YouTube:  

 

https://www.google.nl/#q=Youtube+F%C3%

A9loche+Silbo 

 

Europese Commissie het ien 2009 besloten dat 

onderzöcht worden mot of en hou of t Silbo Go-

mera n beschaarmde toal worden kin.   

 

http://www.youtube.com/watch?

v=PgEmSb0cKBg 

 

Wel mitkommen wil ien dizze wereld mot veuroet 

kieken.  

Wat kinnen wie oet dit verhoal leren, wat de 

Grunneger toal aanbelangt? 

Ons ducht dat as t Grunnegers zó ver achteroet 

goan is, dat t ook n singeliere toal worden is, net 

aans t silbo gomera, din kin t op nduur ook n toe-

ristische atraksie worden en kin der goldgeld ver-

daind worden mit obers dij bie t opdainen van 

typisch Grunneger gerechten, as knipselbonen-

stamppot en krudoorntjesbrij* , Grunneger oet-

drukkens oetblavven: 

 

‘’Wat ain nait lust, et aander zok dik in!’’ 

‘’Van etendrinken is t hier best op ploats!’’ 

‘’Vreet mor duvels, zoepen is ook duur!’’ 

 

Jan Sleumer 

 

• Bouk: Groningse pot. Van knipselbonenstamp-

pot en krudoorntjesbrij. Traditionele Groningse 

gerechten. 2004. 

 

 

 

 

 

 

E viva e Grunnika! 
 

Grunnen staait der weer gekleurd op 

Imca toonde heur grode scheur aan de NAM! 

Net as Geert oet Muzzel nam zai gain blad veur 

de 'mond'. 

Komt van de bevens en nou zit ik mit de schoa! 

Vot is mien pensjoun! 

Ook nou worden der al weer hail wat grappen 

over moakt M  

En paartij lu beweren, dat ter nog nooit n beven 

west het in Midwolle? 

Dij waiten nait beter, Mo'j mor reken. 

Hail Grunnen zit ja mit dij toustanden. Nou den! 

Gain wonder, dat de Vicarie nait te verkopen 

was. 

De mooiste boerderij van t Oldambt het beter 

verdaind. 

As ik de NAM was, zol k mor toupakken. 

n Geweldeg mooi stee veur aigen gebroek 

(vergoaderns en zuks meer). 

En.... Imca heur pensjoun! 

 

Kleureger kin je t ja nait moaken. 

Dat zel t Oldambt goud doun! 

 

Klaas van Zonneveld 
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Loat mie nait allain 

 

Loat mie nait allain, 

goa nooit bie mie vot. 

Mit veul laifde en zunneschien, 

Moakst mien leven tot n festijn. 

 

Loat mie nait allain, 

goa nooit bie mie vot. 

k Blief die aaltied traauw, 

omdat k zoveul van die hol. 

 

Loat mie nait allain, 

goa nooit bie mie vot. 

Wanner k noar die kiek, 

vuil k mie zo geweldeg riek. 

 

Loat mie nait allain, 

goa nooit bie mie vot. 

Bist, dat waist ja, alles veur mie, 

en moakst mie aaltied vannijs weer blied. 

 

Loat mie nait allain, 

goa nooit bie mie vot. 

t Leven is n fantastisch spel, 

benut hom goud, bedenk dat wel. 

 

Loat mie nait allain, 

goa nooit bie mie vot. 

Leef gezond en wees tevree, 

doar komt n mens t wiedste mit 

 

Loat mie nait allain, 

goa nooit bie mie vot. 

Noast swerelds laif en veul vermoak, 

heerst der ja ok laid en onrecht voak. 

 

Loat mie nait allain 

goa nooit bie mie vot. 

Bedenk, wel goud dut, goud ontmoet, 

t bezörgt joe dank, noast n laive snoet. 

 

Loat mie nait allain, 

goa nooit bie mie vot. 

Wenneerst ainmoal vot moust goan, 

is t mit mien vreugde ja ok doan. 

 

Roel Sanders 

 

 

 

 

Gnivvel: Meziekles    

        

 

Laank leden kreeg k as kwoajong drij vingers 

tussen schuurdeur en kezien. Och man, wat dee 

mie dat aldergloependste zeer. t Verstaand sluig 

mie op tilt en t was mor goud dat biebel dik onder 

t stof zat dou k ons Laimeneer even n veer in 

kont stak. Pien trok mie filaain tou tonen oet, t 

hoar kwam recht in t ìnne en n kolle rillen juig 

mie over rug mit van dij gevolgen da'k noppen op 

aarms en bainen kreeg. Aldernoast wat heb ik 

stoan daansen en jodeln.  

Terzulfdertied pongelde moeke mit voel goud in 

wastobbe en heurde t lellen n zetje aan, mor wos 

nait wat d’aanlaiden van mien gebèlk was. Soa-

vends dou pa in hoes kwam zee moeke dat 

leujong op meziekles mos, omreden der volgens 

heur vervast n groot talent mit mie op plaanken 

kwam.  

Mien gesputter van hou of t wel nait komen was 

brocht gain omkeer teweeg, zai zag in mie al n 

Willy Alberti of zukswathìn en ik zol t hailendaal 

moaken in wereld van zingerij. Mor zee ze, t was 

beder da'k eerst les kreeg op n meziekinster-

ment.   

Aanderdoags ik schier goud aan, stiefsel in t 

hoar en bie moeke achter op n gammel 

pakjedroager op fiets noar Stad tou op zuik noar 

n schiere meziekschoul.   

Computer, internet of koegel was der dou vanzulf 

nog nait.  

t Aldereerst noar Jan Holvast, ie waiten wel dij 

man dij zo aibels mooi de snijwaals oet zien trek-
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harmonikoa trok. Mor dat haar k al duvels gauw 

in t snötje, k zakde sikkom deur stoul man, mit 

dat zwoare apperoat op knibbels en der zaten 

mie veuls te veul zwaarde en widde knopkes op, 

dus gain trekörgel.  

Bie Olengoa in Visserstroat kreeg k n gitaar om 

haals, nait haalf zo zwoar, mor t apperoat was 

mie te laank of ik haar aarms te kört. Mien getjìn-

gel juig kat in gedienen, hond muik slim roare 

geluden en t wotter luip hom òf.  

Dou iesderdroadjes aal kaanten opsprongen, 

keek kerel lelk as drij doag min weer en zee dat t 

genog was, k was n laif jong mor k haar der gain 

aanleg veur en telent haar e nait op plaank lig-

genM körtomM ook gain gitaar. 

Dou nog even noar n trommelsloager, dat leek 

mie wel wat, twij van dij grode trommen en 

potdeksels in koamer, stokken in haand en haau-

wen of wereld vergaait.  

Mor moeke 'sluig grode trom', mos ook mor nait, 

wee ze: “w’hemmen nou nog schiere noabers”  

en dat wol ze geern zo hòllen. 

Ten lange leste wui t n luddek mondörgeltje mit n 

feestmuts van Mulder op t Zuderdaip. Mien al-

dereerste optreden was meroakels, t was n groot 

sukses op t brulofsfesie van Opa en OpoeM dij 

vonden vanzulf ales mooi wat klaainzeun 

speulde. 

 

Free Westerhoff 

Oetzonden in t pergram 'Noordmannen' op Radio 

Noord, 1 feberwoarie 2015 

Ook te beluustern op YouTube https://

www.youtube.com/watch?v=ebMBIyF-n_g 

 

 

Gnivvel: Herinnerns 

 

 

 

 

Hemmen ie dat nou ook, da'je bie t lìngen van 

olderdom aal voaker trug valen op herinnerns oet 

vrouger tieden? Benoam oet tied van bongel-

joaren heugt nog wel ais n schier verhoal.  

t Ain komt binnen as dag van guster, mor veur t 

aander mout t benul duchteg aan slag om boudel 

bie nkander te schraben. 

Mit ol foto’s of filmkes he'je haalfschaaid al rad 

veur ogen. “Kiek, bie Fokke en Thomas op boer-

derij, aan t swemmen in dij grode betonnen silo. t 

Was dou zo vrezelk hait M aaier roegelden kookt 

tou hounder oet en knien wupde van homzulf 

vlaaispaan ien.   

Ook aibels makkelk is n ol kammeroad dij joe t 

ain en aander smui aanlaangt. “Waist nog davve 

ais n moal in Haarkstee, op daansvlouer bie 

Stoalstroa, n twijling kop van slag muiken?” 

We hemmen wichter dou achter op ons plof mit 

aarms om t lief noar hoes brocht, woaraargens in 

kontrainen van ten PostM en davve op t achter-

deel, terwiel kat achter moezen aanvloog, in t 

duuster aan t snoetjeknovveln waren? Tjoa, doar 

heb k in herinnerns nog wel n schier ploatje bie.                       

Ollu van wichter haren bèrstee wiedvot in opko-

amer van t veurhoes dus kon t n beetje gestom-

mel wel lieden enM t ston ducht mie nait in t 

draaibouk, mor noa n stief ketaaier ‘eerabbels 

kraben’ wui Jantinoa wizzeld mit Graitje en gong 

t vannijs òfaan.  

 

Free Westerhoff 

Oetzonden in t pergram 'Noordmannen' op Radio 

Noord, 8 feberwoarie 2015 

Ook te beluustern op YouTube https://

www.youtube.com/watch?v=C5BjDKMpMJY 

  


