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tien heitjes geven. Wilst hom geslacht? Den mouten der twij heitjes bie. d'Eulielaampe braandt nait
veur niks!”

Eentje Vatter
n Biezundere man, n koopman mit Jiddische
oetsproaken en tactieken. Om joe inzicht te geven hou of dat veur, in en noa de oorlog ging, wil
ik onderstoand laidje geern ploatsen.
Poen, poen, poen, poen
De een zegt geld, de ander money
maar wij zeggen poen
Een duppie is een beissie
een kwartje is een heitje
een gulden is een piek
en een rijksdaalder is een knaak!
Een tientje is een joetje,
vijfentwintig piek een geeltje
maar hoe heet nou een lap van honderd gulden?
(Meier) Raak!
Vatter handelde in slachtvij, zo as knienen,
hoazen, hounder enz. Hai haar in zien leven n
goave ontwikkeld, woarbie hai deur d'aankoop
even van de grond te tillen op n beetje noa, t gewicht schatten kon. In zien hazzens wuir de pries
van in- en verkoop den rap moakt en nuimde hai
de verkoper zien pries. “n Doalder!”, was bievubbeld den zien bod.
“Houveul is dat?”, wol verkoper waiten.
“Ain gulden viefteg! Nou, vot, k zel die vief heitjes
geven. Om dastoe t bist!”
En den haar e zien knippe, dij e mit n kettentje
om haals haar al open en huil der vief kwattjes
oet.
Voak was de verkoper den zulf nog nait zowied,
dat e oetreken kon, houveul as vief kwattjes was.
D’lu haren t nait te roem en t knipke was voaker
leeg den vol. As der al wat in zat, was t voak dubbeltjes en kwattjes. En vief kwattjes (heitjes)
meer was den al hail wat!

Bie Radio Noord haar men heurd, dat Vatter oet
Scheemde zo goud schatten kon. Hai wuir nuigd
om dat oet te testen en mos doarveur 5 hounder
en knienen taxaaiern. As e der nait meer as n
onze noast zat, zol e n pries verdainen. Hai ging
mit n vette pries noar hoes!
Vatter kon der goud van leven. Haar aaid zat
geld bie zok om meerdere daaiern tegelieks te
kopen. Vandoar zien nogal grode knip mit ketten
om d'haals.
Haar e n pertij hounder kocht, den legd'e dij
noast zok dele totdat e ze altmoal haar en den
gingen ze in n zak.
“Hou kin dat wel?”, wol ik waiten. “Zai blieven ja
stil liggen!”
“Och, da's nait zo muilek N even vleugels over
nkander en zai kinnen gain kaande oet.”
Op n zundagmörn komt e mit n dikke rooie kop
bie zien oomkezegger binnen stoeven.
“Man, wat hest wel?”
“k Heb mien knippe verloren!”
“Woarzoot? Woar bist west?”
“k Was even bie t waarkhoes op Gasthoesloane.”
“Nou, kaalm mor N wie goan mit nkander wel
even zuiken.”
“Hai kin ja nooit wied vot wezen.”
“Zat der veul in?”
“Joa man! Beis elef!”
“Houveul is dat?”, wol ik van mien kammeroad
waiten.
“Twijdoezend!”
d'Bek ston mie open! Zoveul? En dat mit handel
in hounder en knienen? d'Knippe hevve weer
vonden. Ale geld zat der nog in en Vatter glom as
n ekkel!
Hai is maal an t enne kommen. Volgens mien
kammeroad lag e d'leste tied van zien leven in
stad en haar e baaide bainen der òf.
Deur zien zuneghaid kocht e ook wel haalf verlamde bokjes op en den snee e t verlamde dail
der òf, om t aander dail op te eten.
Klaas van Zonneveld

Bie t verkopen was t zulfde. “Twij piek! Magst ook
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Grunneger Schrieverij:
Lambertus Doornbos

Engel met lucht
k Heb boodschappen ien fietstazen staauwd.
Is fietsen nog wel vertraauwd?
Ik staaiger zo’n beetje met t haile geval
As k nait uutkiek komt er n knal.
Mien achterbaand bonkt over stroat,
straks is t nog te loat.
Omzichtig rie ik recht op t doel
langs elk stuk glas, om elke koel,

Dizze moal wil k aandacht besteden aan de
schriever Lambertus Doornbos. Hai wer in Holwierde geboren in 1824 en kwam uut tied in
1896.
Hai was kandidoat-notoares in Stad. Zien eerste
lessen veur t notoarioat het e kregen van mr.
Synco Reijnders, dij ik al eerder beschreven heb
(Kreuze 54, red.), in n Daam. De grootste bekendhaid kreeg e deur de publikoatsie van zien
verhoal ‘Levensloop van Pijt Doddel, boerenknecht bie Delfziel’, dij in 1882 in de bloumlezen
‘Van de Schelde tot de Weichsel’ verscheen.
Doarnoast schreef e nog n aantal klaainere stukken: ‘Zuudloardermart’, ‘Delfzielster mart’ en
‘Boerenbouldag’.
t Biezundere aan dizze schriever is, dat e gain
riemsels moakt, mor gewoon n verhoal vertelt.
Dat haar we tot nou tou nog nait had.

den rem ik met mien vracht,
mien band is veuls te zacht.
Woarom zit dat ventiel
net bovenaan ien t wiel?
zo kin k der ja noeit bie.
n Vremde kerel laagt noar mie

Nou nog even wat van Pijt Doddel: Pijt Doddel
gaait t hoes oet om aarbaiden te goan bie n boer.
Hai veraandert nog al ais van boas en moakt bie
de verschillende boeren van alles mit. Op t ende
van t verhoal winnen Pijt en zien vraauw n beste
kabbe geld in de lötterij.
t Verhoal begunt zo:

met laive ogen ien hemelsblaauw
vroagt er: “Lukt het mevrouw?”
Ien n klaain schofke tied
ben k de pomp al kwiet,
zien staarke aarms
bennen t pompen wel wend
wat n alleroaregste vent.
Oplucht ontwiek ik nog net n doef
as k verend mien engel veurbie stoef.

Coby Poelman – Duisterwinkel

Van al de dartien kinder dei 'k mit God en eeren
ter wereld brogt heb, zee mien mouder altied,
was gyn yn zoo dol as toe Pyt, moar ook gyn yn
goudeger en mouderachteger.
'k Leuf wel dat mien mouder 't mynde en dat 't
ook gyn leugens wassen, want van dei tied of dak
groot was tot an mien dood tou, nuimden ze mie
altied dolle Pyt en moudersjong, en da'k mal mit
mien mouder was is net zoo woar as Wupkemui
leeft.
Mien ollers, Hinderk Doddel en Jantje Knikker,
wassen kiepege, nuvere luu. Zy woonden in Biessem, tusschen Pyt Koopman en Jan Knels in, ze
haren 'n aigen hoeske mit 'n beetje grond, mit yn
appelboom en vyr proemboomen. Dei proemboomen harren ze, omdat hyle Biessem leeft van
proemboomen, om proemen genog te hebben
veur 't proemmart, dat doar alle joar hollen wordt,
zundoags noa den 28 Augustus. As zy ze din nyt
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an hoes verkoopen kennen mouten ze ze in Delfziel zoowat oetzudelen.
Roem was 't bie ons nyt, dat begriep ie wel, dartien kinder en twei ollers, te leven van 'n arbaidersdaghuur, dat kwam er op an, 't geld was ter
bie ons den ook altied bot betuun. Voader arbaidde bie Jan Knels as stevaste arbaider, hy verdynde van gories tot allerhillegen~ drei gulden,
en de ander tied van't joar zes endartig stuver en
de kost in de week, as 's oavens kreeg e altied
pran mit, as ter wat over bleef. Mouder gong ook
oet te arbaiden, veur doags 'n schelling en de
kost, moar 's zummers gong ze oet te wyden en
binnen, din har ze voak annomen wark en verdynde wat meer.
Ie hebben dus wel deur, t was bie Pijt zien ollu
gain vetpot. t Kwam din ook goud oet dat Pijt n
boer vonden haar, woar e aarbaiden kon. t Ofschaid was slim emotioneel en moeke gaf ook
nog wieze les mit:
Mouder gaf mie 'n doetje en onder tied dat ze
schrywde, zee ze: 'Pyt mien beste jong, ik heb
vieftien joar dynt en wyt wel wat 't is dynstboar te
wezen, pas op en vergriep die nooit an andermans goud, blief eerliek, al is de gelegenhaid om
wat te kriegen nog zoo goud, en al kon der ook
gyn yn wat van gewoar worden, loat die der ook
nyt deur 'n ander tou verlaiden, dyfstal is zunde,
bie God en mensken, begun je der ynmoal mit,
din stait de gevangenis veur joe open en je zet
de femilie 'n kroun op kop dei heur kinds kinder
nog zwoar drukt. Wees altied ordentelk tegen
boer en vraauw, dou wat ze heb ben willen, geef
heur altied goud toal en antwoord, schik die as
ter ys wat is dat tie nyt noa 't zin is, moak nooit
anmarkings over 't eten, smeer de botter nyt te
dik, hol dien goud altien digt en schoon en pas
veural op dat de wigter die nyt verlaiden en doe
heur ook nyt, want 't is bie 'n boer zoo gevoarelk
omdat de dynstboden doar altied onder 'n kander
omkroepen mouten en heur heer en meester zuk
niks om heur bekommeren.
Joa, joa, wieze lezzen van n moeke. Kom doar
nou ais om. Mor de lu in d'zoal dij op
Nutsoavends noar dit soort verhoalen zatten te
luustern, lagen dubbel van t lagen. t Is netuurlek
slim olderwets.

Wil je meer lezen van dizze toch wel slim eerliekse schriever? Siemon Reker het n oardeg boukje
moakt mit de stukken van Doornbosch en dij
meugelk nog te koop is bie t Grunneger Bouk in
Scheemde. t Hait ‘Pelzyrstukken’.
Henri Wierth

Vroag en antwoord
Aalgedureg vroag ik: woarveur leef ik
Bin ik hier veur n aander of veur miezulf
Zeg t mie
Aalgedureg vroag ik: wat mout ik doun
Dou ik genog veur n aander en veur miezulf
Zeg t mie
Aalgedureg vroag ik : is t goud wat ik dou
Kriegt n aander genog en ook ikzulf
Zeg t mie
Aaldeur vroag ik N
Gain antwoord.
Dus ik mout t zulf doun, joa zulf
Joe zeggen t mie
Trijnko Pelgrim
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Knappertjes

He'je ze wel es had, Wieringa's Knappertjes? De
dreuge knappertjes van Wierengoa uut Wildervank
binnen lekker, mit sjem, mit tunvis, mit keze (veur
dij der van holdt) of bloots mit roombotter. Ik eet ze
nait zo voak, omreden dat ze zo krummeln. Moar
dat het ook wel weer zien schiere kaanten.
Zo as bie dat aine wicht dij n moal tegen mie over
zat. t Was n nuver wicht om te zain en ze was
goud bedaild. “n Bos holt veur de deure as haarfst
in t Slochterbos”, zo nuimt Erwin de Vries dat in
zien laid 'Grunneger wicht'.
Joa, dat heb ik zain, vanzulf. Wat joe veur d'ogen
komt, doar mag je best noar kieken. En as t nait
mag N jammer den, k heb t toch al zain. Mit t daip
uutsneden haalsgat in heur bloeze kon ze t ook
nait verbaargen.
Zai zat van zukse knappertjes te eten. En vanzulf
ging dat nait zunder krummels te moaken. As ze
nou handeg west was, haar z'ain haand onder t
knappertje holden. Zo vuilen heur dus de krummels in N t Slochterbos, zeg moar.
Doar kin je ze veurvast nait zitten loaten, dat zel
wel jeuken goan. Moar hou hoal je dij n beetje discreet doar vot? Nait, dus. t Muik heur zeker niks
uut dat n aander t zain kon, ze zat vrij schoamteloos te vissen in t Slochterbos.
Ik zel dat wicht nait gaauw weer vergeten, want as
ik knappertjes van Wierengoa eet, denk ik aan
heur.
Bert Wijnholds

Feenstroa

Ik bin ja joaren toerbussjefeur west, oet dij tied
komt dit verhoal.
“Genoat N zo klonk t vrouger in de stroaten N
Genoat N k heb mooie dikke, t gaait per kop.”
Ede blérde mit zien genoat haard oet de luudsprekers van mien bus en vraauw Kaaizer, dij noast
mie veurin zat, bölkte mit heur haarde stem der
nog boven oetN. “Genoat N” t Was ja feest in de
bus.
Dit plougje volk haar ik al wel ais eerder mit had en
de leste keer haar vraauw Kaaizer perbaaierd om
zulf n raaiske te organizeern en dat was haldaal
mislukt. Doarom haar ze t diskeer mor aan ons
overloaten.
Ik haar n raaiske oetstippeld deur n stokje van
Fraisland hén.
De maiste minsen wazzen older as vievenviefteg
en dat kwam goud oet, want ons eerste stopploats
was n hail klain ploatske in de buurt van Sneek
woar ze alles nog zoveul meugelk in olle stoat loaten haren. Zo was de kroug nog olderwets mit n
grode kolenkaggel in t midden en de krudenier
was in de viefteger joaren stoan bleven.
Ook de schoule was in d'olle stoat bleven, enzowieder en dit alles kon je bekieken. Ik haar bie de
pries in bedongen dat we n gids mitkregen dij ons t
ain en aander vertellen kon. Vraauw Kaaizer, dij t
regeln in heur bloud haar, was drok in de weer om
Feenstroa in zien rolstoule te kriegen. Dat wol hai
eerst nait, omreden dat hai dij stoule mitnomen
haar veur as hai muide in de bainen worden zol.
Mor t was ja nog vroug en Feenstroa, dij ook wat
doof wer, kon nog wel lopen.
“Nee,” bölkte vraauw Kaaizer zo haard dat Feenstroa t ook zunder zien heurappmeroaten wel heuren kon, “ik druk joe overaal wel hèn, den heb ik ja
ook wat te doun!” Zai wol van gain wieken waiten
en olle Feenstroa luit zuch den mor mit n daipe
zucht in zien kare valen.
Dou ze den kloar wazzen ging de haile brud onder
begelaaiden van ons gids Wietse op pad. Wietse
vertelde van alles over zien dörpke en her en der
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bleven wie even stoan om biezundere dingen te
bekieken.
Dou wie bie de kroug aankwamen kreeg elkenaine n traditionele glas berenbörg aanboden.Vraauw Kaaizer, dij aans noeit gain draank
kreeg sluig heur glaske in ains achterover.
Votdoalek greep ze n twijde en zee: “Ik neem dij
van de sjefeur der wel bie, want hai mag toch
gain draank hebben.” Dou elkenaine zien drankje had haar, bleef der nog ain glaske berenbörg
stoan. Dou vraauw Kaaizer dij ook nog achterover sluig onder t mom van 't is ja sund om weg
te goeien', begon ik mie wel wat zörgen te
moaken.
Dou wie weer wieder gingen – want der was ja
nog veul meer te bekieken – huil ik vraauw Kaaizer mor n beetje in de smiezen, want ze ruik algedureg oareg oet koers mit Feenstroa in zien
kare.
“Moust wel n beetje oetkieken,” zee Feenstroa,
“want volgens mie zugst aal vogeltjes vlaigen.”
Tja, docht ik, dat mout ook wel as je drij klokjes
achternander deur de haals glieden loaten.
Op n gegeven moment mozzen wie over ain
loopbrugje heen, ie waiten wel zo'n betonnen
brugje mit van dij lege iesdern leunens, om bie
dat dörpswinkeltje te kommen. t Ging n beetje
ommeneden en den over dat brugje en aan
d'aandere kaande weer omhoog.
Dou ik om keek, zag ik vraauw Kaaizer mit n kop
as n bolle, vol onder stoom mit Feenstroa in zien
kare aanstoeven kommen. “Aan de kaande,”
bölkte ze, “ik mout even wat gang zetten aans
kom ik aan de andere kaande de wale nait weer
op.
“As dat mor goud gaait”, zee ik. Ik haar t nog mor
net mien mond oet, dou de veurste zwenkwieltjes van Feenstroa zien kare in n geutje stoan
bleven en Feenstroa mit n sierleke boog oet zien
kare lanceerd wer en mit n plomp in n vies modderslootje terecht kwam. Gelukkeg was dat
slootje nait daip en zat Feenstroa even loater
wat verdwoasd op zien gat tot scholders tou in
de jirre in de rondte te kieken.
Vraauw Kaaizer was nait allinneg rood om de
kop van de draank, mor ook van t lagen, ze bulderde der over en mos t lief der bie vasthollen. t
Was ja ook wel n koddeg gezicht zo as dij man
doar in die jirresloot zat en al gaauw ston de haile ploug te schottern, ook d'olle kirrel zulf kon
nait meer eerns kieken blieven en begon ook te

lagen.
“Ja,” zee hai, “dij de schoa het, het ook de
schimp.”
Mit verainde krachten wer d'aarme man oet de
prut trokken en op de wale hesen. Wietse ging
mit hom noar de kroug, woar Feenstroa even
onder douche kon om zuch te himmeln. Intied
luip ik noar de bus, omreden dat Feenstroa altied
reserveklaaier bie zuch haar, zodat hai zich verschonen kon. Dou wie loater in de bus zaten
richten Workum, om de schilderijen van Jopie
Huisman nog even te bekieken, wer der hier en
doar nog laagt en over Feenstroa zien onvrijwillege doek in de sloot proat. t Wer verder n haile
gezellege dag en minsen reveln der nog laank
over deur.
Of t nou van vraauw Kaaizer heur draank kwam
of dat t n soamenloop van omstandegheden
west is, doar zellen wie wel noeit achter kommen, mor mooi was t wel.
Cor Uildriks

Loater
As ik aaids verschaaiden bin
en aine mien riemsels leest.
Meschain dat e kloarhaid vindt
over de gedachten van mien geest.
Zodat, as ik der nait meer bin
toch wat in joe verder leeft.
En oet d’aiweghaid toch nog wat
in en deur de wereld zweeft.
Dat ik weer n beetje leef in die
en doe in mie.
Trijnko Pelgrim
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Koekoek!

As je vandoage de dag zain hou of t circus in Den
Hoag heur best dut om ons aan t lagen te kriegen,
kin je der wel n haartverzakken van kriegen! De
blaauwkoppen lagen zulf op t haardst en trekken
doarbie de bek wied open! Oh, mag je dat nait
zeggen? Sorry den! Dat haar k nait zeggen mouten. Mien ekskuses!
Al was boer Hendrik vrouger ook nait de beste, hai
was wel aine, woaras je echt wel ais smoakelk om
lagen mozzen. Ik herinner mie nog, dat e noa n
laank debat opains stoan ging en raip: “Erectie!
Erectie!”
De veurzitter schrikkend: “U bedoelt waarschijnlijk
interruptie?”
“Nee! Erectie! Dat stomme gelul hier moet nou
maar eens stoppen!”
k Wait nait, of e doar dou zien ekskuus veur aanboden het.
Anno twijdoezendvieftien ben je kloar mit ekskuus,
as je n stomme opmaarken moaken en n aander
de grond intrappen!
Is ook nait haildaal woar: As je zwakbegoafd binnen en op feesbouk zetten, dat de ministerpresident n koegel hebben mout, den ben je vanzulfs strafboar! Liekt mie logisch?
As de blaauwkoppen (sorry veur t woordgebroek) t
hebben over labbekakken e.d. kommen ze vot mit:
“Sorry, dat had ik niet moeten zeggen.” Joa, k wait
dat ik doar meschain nait mit votkom, omda'k nait
bie de top heur? Toch mien ekskuses!
As zai aal mor deurbezunegen op zörg en waark,
den liekt mie t nogal logisch dat t volk in opstand
komt? Aal dij stress over wel/gain waark en dat
criminele gedou in de wereld (Nederland) moakt
joen natuur der nait vroleker op!
En waiten de clowns doar in Den Hoag wel, dat je
zunder geld niks kopen kinnen? t Volk gain geld,
zai gain brood! Nee, zowied is t nog nait N jammer genogt! Mor dij tied komt veur heur ook eerder as dat ze nou denken. Vieze N! (Sorry, sorry!
Ondanks da'k t woord dij bie mie opkwam wegloaten heb: “Dit had ik niet moeten zeggen. Beetje

domme uitdrukking. Mijn ekskuus!”)
De gale lopt joe wel ais over N
t Woord Labbekakken was veur mie nij. De betaikenis is mie nou dudelk! Gelukkeg het Hans de
Boer zien ekskuses aanboden N en is zien noam
zuverd?
Den is der aanderdoags alweer zo'n domme kerel
(Sorry beste mensen!) dij vindt, dat de traainen
vlotter weer rieden mouten noa n zulfdoding.
“Sorry! Zo heb ik het niet bedoeld! Mijn ekskuses!”
An mien hoela! Denk toch eerst ais noa, veur je
zowat zeggen! Kl..z..! (sorry hor, mor hier lopt mie
de gale even van over! Sorry!)
“Rusteg, rusteg! Moak die toch nait zo drok!” Ach,
verrek om mie, t is ja aaldoage rötzooi!
Nou lees k net in d'kraande, dat Oldambt vannijs
sikkom vief miljoun bezunegen mout. En dat noa
n eerdere van 6 miljoun! Kin toch nait? Hou mout
dat wel aal N Even wachten mit de Blaauwe Loper, zol je zeggen, mor dat is ook gain optie.
Neerndounden hebben ja verlet om aal dat volk,
dat vanoet de Blaauwe stad winkeln komt!
t Is aal n boudel! Haar Imca eerst ain grode scheure N nou zit ze der vol mit. Bevens! Doar komt t
aal van! “k Heb der al n haartverzakken van
had!” (weekblad Vriendin) Lu om mie tou beweren,
dat dat meer kwam van heur menaar van doun.
En dat ze de Vicarie nait kwiet kin deur n te hoge
pries. Zai haar zok bie t zingen hollen mouten! Zol
kinnen. (Ook van dij oetsproaken woar 'sorry Imca'
paast?)
k Wait t ook nait aal! Wel is mie onder t schrieven
de kop goud seupel worden en is mien haartslag
nuver omhoog goan. Mörn mor ais noar d'hoesdokter N zel n pillechie mie helpen? Of heurt dat
nou onder labbekakken?
Dokter kin mie t hopelek oetleggen? “U moet zich
dat niet allemaal aantrekken, denk aan de leuke
dingen!”
Dat dou k! “KOEKOEK!”
Klaas van Zonneveld
Reageern? Groag! Mag best ook negatief wezen:
klavazon@ziggo.nl
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Boer en Aaiber

gaauw op deur waarmte en zien noatuurleke
ienstinkt ook. Hai beet zien weldouner verniend
en boer wer vergeven. “Oh”, raip boer mit zien
loatste oam, “Dat heb k der nou van dat k meelie
haar mit n onoabel*, ain dij zo veul kwoad dut.”
Ie mouten n slaang ook nooit aan joen borst
koestern.
*onoabel = slechterik

(noar n foabel van Aesopus)
Boer dee netten over zien nijs ienzaaid laand en
vong der n koppel kroanvogels, dij der op òfkwammen om zoad op te vreten, ien. Zat ook n
aaiber maank en dij brak zien poot ter ook nog
bie. Aaiber smeekte boer hom te spoaren. Hai
zee: “Moak mie nait dood boas en loat mie goan.
Mien broken poot mout joen meelie toch opwekken. Boetendes bin k gain kroanvogel mor n aaiber; n vogel mit n goud kerakter dij haard waarkt
veur zien ollu. Kiek ook noar mien schiere veren.
Dij lieken haildaal ja nait op dij van n kroanvogel”.
Boer laagde haardoet en zee: ”Dat kin din wel zo
weden, mor ain ding wai'k sekuur.
k Heb die tougelieks mit dizze kroanvogels, dij
rovers, vangen doan en doe gaaist ter ook tougelieks mit heur aan”.
Boer moakte körde metten mit kroanvogels en
aaiber en zee: “Soort zöcht soort!”

Nane van der Molen

Jozef Israëls, Hoagse schilder
oet Stad Grunnen
Jozef Israëls (1824-1911) wer geboren as daarde
kiend ien n gezin mit tien kiender.
t Gezin Israëls, dat tot de riekere börgerstand van
Stad Grunnen rekend wer, woonde net boeten de
volksbuurt ien t sentrom, ien n vernoam herenhoes aan Vismaart nr. 86.

Nane van der Molen

Grunnen, Vismaart, rond 1900

Boer en Slaang
(noar n foabel van
Aesopus)
n Boer von midden ien winter n slaang dij sikkom
vervroren was. Hai haar mit baistje te doun; kreeg
hom op aarm en hil slaang tegen zien borst om
dij n beetje te verwaarmen. Slaang leefde al

t Gezin Israëls mouk dail oet van n staark wazende jeudse gemainschop. Ien 1899 wer n hoogtepunt beriekt mit n aantal van 2628 jeudse ienwoners, op n totoal ienwonersaantal van Stad Grun1
nen van 66.537.
Voader Hartog Abraham handelde ien effekten.
Moeke Mathilde Polack waas n ‘laif en godsdainsteg wiefke’. Zien ollu gaven Jozef n jeudse opvouden.
Op jeudenschoul leerde hai wat Hebreeuws,
kreeg biebelles en studeerde wat Talmoed.
______________
1

Jeuden ien Stad: h p://www.groningerarchieven.nl/
historie/joden-in-groningen/groningen
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Jozef zol eerst rabbijn worden, mor volgde van
zien 14e joar òf aan taiken- en schilderlezzen aan
2
"Minerva-Akademie" ien Stad. Aal gaauw bleek
dat e talent haar.
Jozef waas 16 joar, du e ien 1840 terechtkwam
3
op t atelier van J.A. Kruseman ien Amsterdam,
woar e soavends ‘’Academie voor Beeldende
4
Kunst’’ bie J.W. Pieneman volgde. Dij twij schilders waren hail bot ien mode vanwegens heur
idealiserende historiestukken en petretten. Gain
wonder dat Jozelf ien eerste tied van zien kunstenoarschop ook verschaaiden historiestukken
schilderde.
Zeuven joar laang, van 1855 tot 1862, woonde
hai op de Rozengracht nr. 66 ien Amsterdam.

Ien n Hoag ging de familie Israëls aan de Koninginnegracht wonen. Omdat Jozef doar de rest
van zien laange leven sleten het, wordt e deur
mainste lu as n Hoagse schilder bekeken.
Noar Peries kwam Jozef Israëls verschaaiden
8
moal weerom, noar Stad Grunnen kwam e
veurennoa even trug.
Mit t (liberoale) jeudendom bleef e aaltied n grode verbondenhaid vuilen.

Ien 1863 (39 jaar) traauwde hai mit Alaida
Schaap, zowat twinneg joar jonger. Ien 1864 wer
heur dochter Mathilde Anna en ien 1865 heur
zoon Isaac geboren. Voader Jozef Israëls waas
dou aal n internatsionoal gevierd kunstenoar.
Ien 1871 vestegde t gezin Israëls zuk ien n Hoag,
ien dij tied n stee doar kunstenoars as Weissenbruch, Maris en Mauve ook woonden. Zai hemmen nkander staark beïenvloud en zollen as
groep loater de noam kriegen van Haagse
School. 5
De oervoaders van de Haagse School, Jozef Israëls en Willem Roelofs, laiten heur ien heur begunperiode staark beïenvlouden deur de Romantiek (Jozef Israëls) en deur de Fraanse schilders
van de School van Barbizon (Roelofs). Baaid
hemmen Barbizon bezöcht.
Ook op t heden is veur wel op vekaanzie noar
Frankriek gaait, n bezuik aan Barbizon dik de
muite weerd!6

Jeuds traauwfeest (1903)

————————————
2

Academie Minerva:

h p://nl.wikipedia.org/wiki/Academie_Minerva
3
Jan Adam Kruseman (1804-1862), de societyschilder van
de Hollandse Roman$ek:
h p://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Adam_Kruseman
4

Jan Willem Pieneman (1779-1853), grondlegger van de
19-eeuwse Nederlandse schilderkunst: h p://
nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Willem_Pieneman

5

Haagse School: h ps://vimeo.com/123755524

6
Musée des Peintres de Barbizon:
h ps://www.youtube.com/watch?v=9_Lp0G_aJiQ
7
Barbizon: h p://www.balladine.net/ar3cle-a-barbizon-les
-peintres-ont-des-barbes-de-bisons-106707221.html
8 Barbizon: h p://www.zevisit.com/tourisme/barbizonvillage-des-peintres/musee-departemental-de-l-ecole-debarbizon-auberge-ganne

7

L'Auberge Ganne 92, Grande Rue, Barbizon (woar t
veur de heren schilders goud dikdakken waas).

8
Filmopnoames van Grunnen oet 1916, vief joar noa de
dood van Jozef Israëls. Veul opnoames bennen vanoet n riedende tram moakt. Herkomst nait bekend.
h ps://www.youtube.com/watch?v=Z5fSoJINGkY

11

t Levensind van Jozef Israëls 9

Bie zien dood ien 1911 (87 joar) stonnen kranten
ien binnen- en boetenlaand vol lofsproak, winkels
mouken raauw-eteloagies en verschaaiden
kraanzen sierden de 'groeve van den grootste
schilder van de 19e eeuw'. Onder grode belangstellen wer Jozef Israëls ien n Hoag op jeudse
begroafploats begroaven.
Aal haar Jozef Israëls der mor zestien joar
woond, Stad Grunnen wol nait achterblieven bie
de eerbetugens, want veul haar e biedroagen
aan 'de goede meening, die men van Noorderlingen in de rest van ons vaderland koestert'.
Elf joar noa zien dood waas op t Heereplaain ien
Stad de onthullen van n monement, moakt deur
B. Hesselink. t Is n verbeelden van Israëls’ schilderij "Langs moeders graf".10
——————————-

9
Over Jozef Israëls:
h p://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/jozefisraels-maggelde-als-rembrandt
Over waarken van Jozef Israëls:
h ps://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-de-collec3e/overzicht/
jozef-israels
10

’Langs moeders graf’’:

h p://nl.wikipedia.org/wiki/Langs_moeders_graf

Langs moeders graf
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n Spinsel?
Minsen binnen laifdevol
Minsen binnen kwoaddouners
Minsen binnen vrundelek
Oneerlek of gemain
Mor ik kiek ter achter

woar kommedant mit zien vraauw en kinder woonde. D’rest was optrokken van holt, golfploaten en
muskietengoas.
Om de hoaverklap mos der, op verzuik van kommedant zien vraauw, aan t hoes wel weer wat
vaarfd worden. k Haar t zo veur mekoar, dat as
der n laange mars op t pegram ston, zai n kluske
veur mie haar wat mainsttied votdoadelk gebeuren
mos.
Ze wos altied wel n menaaier om heur zin deur te
drieven. Da's vraauwlu schienboar aigen. t Was n
echte doame, schier aan de moat mit n flink bos
holt veur de deur en n aldernoast laif schoothondje.
k Mos spatranden om t hoes vannijs in de vaarf
zetten.

Achter wat minsen zain loaten
En ik kin nooit vergeten
t Binnen minsen
Uut 'De Toal van mien Moeke'

Jil Wildenga

Dainstplichteg marinier
Der bestaait n gezegde: 'In t leger moaken ze n
kerel van die'.
Zo as je waiten is verplichte dainsttied al laank ofschaft en lopen der nou ducht mie laank nait zo
veul echte kerels meer rond. Mor dit even terziede.
Zulf bin k as marinier in ’59 oetzonden noar Merauke, n boetenpost in veurmoaleg Nederlands
Nieuw Guinea. n Hail aander wereld as mien geboortedörp Ten Post.
Noast ales wat n marinier zo al doun mout, was k
ook nog aanwezen as tuan tjet (schilder in t maleis).
Op t kazerneterraain ston mor ain stainen hoes,

Rond kovvietied wer k in hoes nuigd en zaten we
te onnaaiern over wat der nog zo al meer te klussen viel.
Onverwachts sprong t hondje bie heur op schoot
en begon mit zien nadde neus in heur daip
oetsneden decolleté te wrözzeln.
Veur da'k der aarg in haar, zee ik: “k Wol dat ik
joen hondje was!”
Doodse stilte N Mevraauw luip zunder wat te zeggen mit t hondje koamer oet.
Mit n vuurrooie kop en zenen op moag om wat k
der zo mor oetkroamd haar, muik ik da'k votkwam.
Dou k tussen de middag in eetzoal kwam, wos
elkenain van hoog tot leeg wat ik tegen vraauw
van kommedant zegt haar. Gelukkeg veur mie
konnen ze der smoakelk om lagen.
Doar bin k dus toch mor mooi mit n schone kont
vanòf kommen.
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Zummermörn
Dörp slept nog
vogels binnen al wakker

Resepsie

net as wind
dij speult
mit bloaden van ol pereboom
wied vot n vrouge traain
stilte wiekt en t löcht gef alles weerom
ik kiek woarend wereld in
en oam mit
Hanne Wilzing

Zummeroavond
n Zee van stemmen achter holten gerdienen
biezetten golft der n laag
en t duuster sloekt alles in
Lutje reert en mag dele

Wien wordt roem schonken
bitterbalen rollen
net as te haarde lagen
maank lözze riegen
Proot is n kloune van vlode dingen
en ogen dij eerst nog aankeken
schaiten over scholders
deur ruumte hìn
vangen olle patronen
van zwiegen en snakken
kroepen en dele drukken
In ale vrundelkhaid en vrede
binnen mesten slepen
en wordt graimend gif oetdaild
Wìnsteg kiek ik noa ol man
– hai haar wereld redden kìnd –
dij oet stoule in hörn
allenneg bainen zugt
en pruift dat twijdoezendtiene
n goud wienjoar was.

lustert noa wat groten swiegen
kikt deur t wotter n nije wereld in
n Loade autodeure klapt dichte
en wied vot gijt er n lèste traain
Troag umaarmt stilleghaaid ale dingen
lèste lözze woorden geven zuk over
zee stìnt nog wat
Hanne Wilzing

Hanne Wilzing
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Stil

Ien vekaanzietied is t nog slimmer as aans: der is
waaineg te doun bie ons ien dörp. Joa, der gebeurt netuurlek wel n beetje. Sums allerdeegs wel
twij beetjes. Bieveurbeeld ale mörgens en
oavends. Den roast ter drok verkeer over pervinzioale weg deur dörp, de spits van forenzen noar
Stad tou en weerom. Sums ook jakkern der ien de
spits grode trekkers op dikke banden brommend
deur dörp, mit monsterleke gevoartes der achter.
Of troage trekkers mit wel twij woagens mit hooipakjes. En steevast mit n laange sleep auto's der
achter aan. (Woarom dij toch altied net ien de
spits rieden ...?) Mor tussentied is t toch hail rusteg.
Rust. Ik maag doar haile geern over. Mien mooiste
mement is op zundagmörgen, om kovvietied bie
zummerdag, mit mooi weer. Den zit ik mit mien
vraauw ien boeten. t Is hail stil. Haalfschaid van
mien dörpsgenoten ligt nog op ber en aander
haalfschaid zit ien kerk. En ook mainste boeren
holden zundagsrust. Ik ben nait kerks, mor hol dit
gebruuk (of zo je willen: gebod) geern ien ere. Wat
wil n mens nog meer?
Nou N dat is te zeggen. Ien week binnen der wél
veul geluden. Geluden van waark. De grasmaaiers van Ability bieveurbeeld, t bedrief dij bie ons
openboare toenen en t gruin verzörgt. Ik nuim dij
lu gekscherend de 'maaimaffia'. Vanwege t keboal
dat ze moaken as ze mit heur motorstrimmers aan
gaang binnen. En traauwens ook om t mooie
woord zulf: de twij allitererende 'm'-men , twijmoal
'f' en aal dij 'a's.
Je kinnen dat gejank al van verren heuren, allerdeegs van aanderkaant dörp. Begriep mie
goud, ik heb niks tegen Ability en de manlu dij doar waarken. En t waark wat ze doun, mout ook
gebeuren. Mor ze moaken wel n bult lewaai. Ook
as maaimesien over t speulveld bie ons veur t

hoes doavert is t n hail gebrom.
Lestdoags nog, dou kwam mie der toch n apperoat bie slootswaal achter t hoes. n Haile dikke trekker mit n hydraulisch bedaind maaiapperoat ter
aan vaast. n Braide maaibaalk mit n dikke flexibele buis der aan, dij t maaisel doalek opzoog en ien
n woagen spoot, achter trekker. Hoeregek wat n
keboal.
En den heb ik t nog ins nog nait over boeren en
heur mesienen. Ik woon aan achterkaant dörp,
dus ik heb ter t mainste 'genot' van. Grasmaaien,
grasschudden, en nog n moal schudden en
meschain nóg n moal. Vervolgens t gras roapen
om t ien te koelen, of t ien pakjes paarzen.
Doarnoa kunstmis streuen, of – sums ook én –
injecteren mit gier. En den weer vannijs de cyclus:
maaien, schudden N Wel n moal of drij, vaaier ien
t joar. Ales gepoard goande mit toerloos trekkergebrom.
Ook mien baaide buren binnen sums aan t kluzzen. Aan ain kaant klopt en klundert t ien hoes dat
t doavert en aan aander kaant heur ik aalgedureg
n cirkelzoag janken. En den bin ik ter nóg nait!
Verbaaauwen van t olle kerkje is net kloar. t Is
werkelk hail mooi worden, doar nait van.
Mor doarvéúr was t n geklop en getimmer, geboor
en gezoag. Wie konden t dudelk heuren as wie ien
boeten zaten. Net nog is der n nije parkeerploats
veur t kerkje aanlegd. t Zaand mos aanstampt
worden mit n mechoanische trilploat, ain mit n
benzinemotor. Den wait je t wel, wat geluud aangaait. Den is der ook voak nog t geronk van dij
lutje vlaigtugen ien lucht, ik bedoul dij van Eelde.
Juust mit mooi weer en voak ook op zundag
(smörgens gelukkeg nog nait, de sloapkoppen).
En as t haildal goud oard het, is der op n aantal
zotterdoagen ien t joar crazyrace ien t noaste dörp
op n stuk gruinlaand aan ons kaant. As wiend den
ook nog ongusteg is, hebben wie haile dag t
'genot' van gebrom en geronk van dij crossauto's
en t gebelk van luudspreker, tot ien hoes aan tou.
Dus proat mie nait van rust en stilte.
De Frans-Amerikoanse schriever George Steiner
viendt ien dit verband dat meziek, en benoam
klassieke meziek, deur de aiwen hin aal haarder
worden is. Even n roege greep: vrouger was n
symfonie van Haydn (2e helft 18e aiw) zo zaacht,
dat je der gewoon bie proaten konden, wat t pebliek ook werkelk dee ien dij tied.
Dou kwamen Beethoven (ta-ta-ta-tààà), Schubert,
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Mendelssohn, Berlioz, Wagner, Brahms en nog n
haile rieg. Meziekstukken werden aal laanger en
veuraal mit veul meer contrasten, zaachter mor
ook veul haarder. En aan t end van Romantiek
nog Bruckner en Mahler mit heur grootse symfonieën, sums meer as honderd man op t podium.
Mit keihaarde, spetternde fanfares en oorverdovend paukengerovvel.
Mor t klapstuk was – nog altied volgens Steiner –
Stravinsky's balletmeziek 'Le Sacre du Printemps', wat n enorme rebulie gaf bie eerste opvoeren ien Paries ien 1914. n Kakofonie van
haarde geluden van t orkest, daansers mit vremde fratsen en roar gespinhak. En benoam ook
van t publiek, n gebelk, gejoel en gefluit van ofkeurens, ze vonden t vrezelk. Ik mout zeggen:
der zit wel wat ien dij redenoatsie van Steiner.
En den heb ik t nog ins nait over keihaarde moderne meziek, van bieveurbeeld house-party's en
dansfeesten. Ien joaren zesteg begon dat aal. k
Heb ter zulf aan mitdoan, ik zat dou ien n beatband. Dat was n breuk mit t verleden, beatmeziek
mós keihaard wezen. Wat wie van oldere mensen
voak te heuren kregen was: "Kin t nait wat zaachter?" Mor wie haren doar netuurlek onze slinger
aan en vonden juust hou haarder hou mooier.
En nóg, kom je ien n kefee of bar den mout je
haard belken om boven meziek oet te komen om
joe n verteren te bestellen. Of je mouten t ien geboarentoal doun, wat nait ongebrukelk is ien dij
kringen. n Goud gesprek kin je den wel vergeten.
Kortom, wie mouten ons der wel bie deelleggen
dat ter aal meer lewaai is ien wereld.
t Is dus allaank nait meer zo as ien t bekende gedicht "Akkerleven", van de dichter Hubert Korneliszoon Poot (1689-1733), woarvan de begunregels luden: "Hoe genoeglijk rolt het leven / Des
gerusten landmans heen..." n Slim idealizeerd
lofdicht op t boerenleven oet begun 18e aiw.
(Traauwens, ien ditzulfde gedicht staait nóg n bekende zin: "Zeven kinders en een wijf / Zijn zijn
daag'lijks tijdverdrijf.")
Pladdelaand is tegenwoordeg gain oase van rust
en geluk meer, zo as ien dit gedicht. Dat was ien
18e aiw meschain zo, wat traauwens nog de
vroag is; der was ook veul aarmoude. Alewel de
dichter Poot zulf ook boer was, dus hai haar wel
recht van spreken.
Tegenwoordeg doun boeren ien mien omgeven
alles zulf, hail aans as tot vlak noa Twijde Wereldoorlog. Dou haren dikke boeren hier op t Ho-

gelaand personeel en ale waark was handwaark.
En dat mouk hoast gain lewaai. Maaien mit n
zaais, plougen mit n span peerden, hooien mit
hooivörk.
De journalist Herman Sandman, dij n joarofwat
leden bie Gezinsbode ien Stad waarkte, het n
boukje soamensteld van zien colums dij e ale weken ien dij kraant schreef: 'De laatste bus naar
Slochteren'. Hai zegt ien ain van dij columns:
"Bedrijvigheid hoort bij het platteland, als je daar
niet tegen kunt, moet je ergens anders gaan wonen."
Sandman is iendertied van Stad noar t pladdelaand verhoesd. Hai docht ien Slochter ook
rust te vienden. Mor t is doar net zo'n lewaaiboudel as bie ons ien dörp, begriep ik oet zien columns. Ook roazende trekkers, ook forenzenverkeer, motormaaiers en bladbloazers. Ik ben t wel
mit hom ains, t is de tiedgeest en doar mout je
gewoon ien mit. En de moderne tied het toch ook
veurdailen brocht, benoam veur aarbaiders. Want
t was vrouger laank en haard knooien, veur
waaineg loon, ien n onderdoanege pezietsie. Mor
de pries doarveur is wel overaal lewaai.
Mor toch, ik bin ientied wel op n leeftied kommen
dat ik laiver stilte heb. Gain doodse stilte, mor n
stilte woar je ales heuren kinnen. n Zummeroavend ien t langste van doagen. t Is licht tot n
uur of elf en nog lekker zwoul. Wiend is liggen
goan en boeren binnen ook stopt mit heur mesienen. t Rode licht van zun, dij al ondergoan is, zit
ien t noorden. Wie zitten achter t hoes mit n glaske wien. Mien vraauw het n poar keerzen aanstoken. Op zo'n mement kin je sums n haile mooie,
zaachte stilte hebben. Je heuren n hond blavven
bie n boerderij ien de verte. Twij scholeksters dij
'piekend' over vlaigen. n Kiewiet ropt boven t
gruinlaand. t Zaachte soezen van n enkele auto
over pervinzioale weg. n Kraai fladdert boven ien
n hoge boom. Twij mensen dij n endje lopen en
doarbie wat proaten.
Zuk soort geluden bedoul ik, nait apmoal
touglieks mor mit laange tussenpozen. En onderwiel n leger kikkers ien sloot achter ons toen, aingoal te kwaken. Och, ik vien dat toch zo lekker N
Dat komt veur mie dicht ien de buurt van wat je
geluk nuimen kinnen.
Traauwens, ik trof lest ain dij nait sloapen kon
van al dat gekwaak van kikkers. On-be-grie-pelk!
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Ik vien dat gekwaak zo rustgevend en zo bie t
pladdelaand heuren. En ook bie zummerdag
heuren. As ik op bèr goa en ik heur dij kikkers,
mout ik moaken dat ik ter kom te liggen, aans
vaal k eerder al ien sloap. Valen joa, mit ale gevolgen. Oké, ik heb den ook wel ais n glaske
wien op N
Bé Kuipers

En aal dij zoch mit overgoave
In dij wiede plechtege stilte begeven
Zellen gestaarkt en geloafd in t leven
terug keren
Deurdrongen van t besef
Dat straks toch de zunne weer opgaait
Om mit heur stroalen te kussen
t Starre geloat van Moeke Eerde
En as de zunne hoger stiegt
Zellen de schienboar dode twiegen
Zuch open en tooien mit nije pracht
En de oarde zal mit bloumen overdekt worren
En zulfs doar woar mensenhaand in woanzin
vernailde
Zel t leven terug keren

Bee
Ik ging in de vrouge mörgen
Deur de koale netuur
Olle Moeke Eerde leek as sturven
t Kolle licht van de moan bescheen heur wit
gezicht
Mien vouten vuilden hou heur hoed
was verstiefd
As t gezicht van n dooie
Toch vuilde ik gain kolle want Gods oam
Verwaarmde mien geest en mien liggoam,
In mien noabiehaid ruip n patries
En zien aanders zo schrille stem
Was in harmonie mit de gevuilens in mien gemoud
Klonk zaacht lokkend as of ook zai
Dreugen de troanen van mìnsen dij zuchten
Over t leed van dizze wereld
En veuraal vermoanen de onverschillegen
Van wel t haart nait tot leven kwam

Almachtege God
Loat stroalen dien laifleke zunne
Loat nederdoalen dien milde regen
En open de haarten van mìnsen
Tot laifde van joen scheppen

Zuudbrouk, 13 feberwoarie 1944
(In herinnern aan mien voader B. Tuizenga,
n omtoalen van n deur hom schreven gedicht.)
Jil Wildenga
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Autootje

n Mooie toene
In t Twij- of Vaarstromenlaand, tussen Eufraat en Tigris, as je willen aanvuld mit de
Pison en Gihon, lag t Parredies. t Gaait der
nou hail wat minder vredeg tou! Lu stoan
mekoar noar t leven. Woar gaait t mit
mensdom noartou?
In toene stonden doudestieds twij bomen:
aine, ‘boom des levens’, doar mog je van
eten zoveul as je wollen. Aan d’aander
doarentegen mog je nait kommen, was
boom mit kunde van min en kwoad.
Was vraauw mor wat rezenoabeler west en
wat lichter van vertraauwen. Har ze heur
kop mor nait maal moaken loaten deur n
gniepege slaang.
Evoa luit heur verlaaiden doar van te eten.
Minne zoaken kenden Oadam en Evoa dou
nog nait. Wizzen ja nog nait wat euvel was.
Schoamden heur te pletter veur wat ze ommaans had haren, mor dou was t te loat.
Beraauw komt nog aaltied noa de zunde.
Werren as klaaine kinder, dij ondeude
doan haren, boeten deure zet.
Wat hebben ze ons en onze veurgangers n
bult te doun moakt! Deur heur zitten wie
nou nog in ellend. Hebben veuralsnog ok
gain zicht op bedere tieden.
Of hebben wie t zölf in haand?
Roel Sanders

Knelsie en Haarm trokken der geern op uut. Noar
de bozzen, woar ze din haile enden aan t lopen
gingen en ook wel noar konserten en tentoonstellens. Dat moggen ze geern.
Om op aal dij steden, woar ze geern wezen wollen, te komen, bruukten ze n autootje. Dij auto
haren ze zo’n dikke tien joar leden kocht en dou
was t al n twijdehandske west, omreden ze gaven
nait zoveul om nij, as t mor ree. t Ol autootje was
din zo langzoamerhaand ook al zo’n joar of twinteg old en t model was wel slim olderwets. Mor
Knelsie en Haarm kon dat niks schelen. t Ding
dee t nog wonderboarliek goud en nooit haar e
heur stoan loaten.
Elke moand besteedde Haarm der n haalve dag
aan om t woagentje, woar e in de loop van de
joaren slim wies mit worden was, n beetje toonboar te holden. Din kwam e mit sponze, autoshampoo en de leren lap van Knelsie en gaf t ol
baiske n goie beurt.
Woar de rost t slimste wer, kraabde hai mit n
meske en n stokje schuurpepier t dikste vot en
mit n lutje kwaske streek e der din weer n beetje
lak op, zodat t ol woagentje der weer magnifiek
bie ston. Ook ging e regelmoateg noar de garage
om t ain en aander noakieken te loaten en veur
nije eulie. t Woagentje von dij behandeln bliekboar fijn, want nog nooit haar e n mizze slag
moakt.
Ain prebleem was der wel. Dat was de plietsie.
Dij haar t ja veurzain op zokse olle autootjes en
elke moal as ze der op uut trokken was t wel
roak. Aaltied mozzen ze heur aanholden en t haile autootje van onder en van boven noakieken.
Din zeden ze steevast: "Dit is wel t antiekste wat
bie ons in de pervinzie rondridt, meneer." Mor
aaltied moggen ze wieder rieden, omreden de
plietsie kon nooit wat biezunders vinden.
Dat wer Haarm op t leste toch te gek. Wat
mekaaierde dij jekken wel mit heur gekonterleer?
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Wizzen ze nou nog nait dat zien woagentje der aaltied piekfijn opston? Doarom haren hai en Knelsie
soamen òfproat dat ze iederbod as ze plietsies zagen gaauw even n ziedstroatje in rieden zollen, zodat dij heur nait konterleren konden. Dat lokde nait
overaal, want ter mout netuurlek wel n weg wezen
woar je zo gaauw indraaien kinnen. t Was al n moal
gebeurd, dat ze n boerenhaim opreden wazzen. De
boer het wel slim roar keken. En toun ze hom vertelden dat ze de plietsie ontlopen wollen, vertraauwde
hai t haildal nait meer.
In n stad haren ze voak meer gelok. Doar wazzen ja
stroaten genog woar je gaauw indraaien konden.
Mor t verkeerssirkeloatsieplan haar t heur t der nait
makkelker op moakt. Aal ainrichtensverkeer, woar
je nait in moggen. Knelsie zat elke moal mit angst
en beven noast Haarm. "Kiek uut, Haarm. n Jek!"
“Dij kikt nait noar ons."
“Gaauw rechtsòf, doar stoan ze weer te konterleren.” Dit was ja gain doun. Je vuilden joe ja net opjoagde misdoadegers.
En dou namen Knelsie en Haarm n besluut. Der
mos mor n nije auto kocht worden. Ze gingen mit t
ol woagentje bie allerhaande autobedrieven langs.
De priezen vuilen heur slim tegen. Vieftiendoezend
euro veur n nije auto was toch wel t minste wat ze
betoalen mozzen. Dat was ja n haile ribbe uut heur
lief. En din wat aal dij autokerels wel over heur ol
autootje zeden. Dat was ja om te schraiven.
“Koekjeblik op roadens”, haar aine hom nuimd en
hai wol der niks veur geven. Hai haar laiver dat ze
hom aargens aanders inroilden. t Beste was om
hom aan d’oldiesderkoopman te verkopen.
Knelsie muik zuk doar slim kwoad over. Wat mainde
dij snakkerd van n autoverkoper wel? Dat autootje
har twaalf joar meroakel lopen en nou deugde der
inains niks meer van. Bie dij kerel kocht zai zuk gain
nije auto. Op t leste besloten ze n schiere woagen
te kopen bie n man dij nog honderd euro geven wol
veur t ol woagentje. Hai wol hom wat oppoetsen en
din as oldtimer veur d’etaloageroede zetten. Zo’n
antiek autootje trok aaltied wel n poar klanten.
En zo reden Haarm en Knelsie n poar doage loater
in n splinternije auto. t Was eerst wel even wennen,
mor noa n zetje haren ze der allebaaide slim veul
plezaaier aan. Wat n genot in vergeliek mit heur ol
woagentje. t Was of je over de weg zweefden. Dou
Haarm haildal aan de nije woagen wend was, gingen ze der mit op pad veur n langere raaize. “Nou

kin de plietsie ons niks moaken," stelde Haarm
vast, "alles is pico bello veur mekoar.”
“Loaten wie ais op zuik goan noar n verkeerskontrole," bedocht Knelsie. Dat leek Haarm ook wel
wat. Wat zollen dij plietsies heur ogen uutkieken
as ze der mit dizze prachtege auto aansnittern kwamen. t Duurde n haile zet veurdat ze de plietsie te
pakken haren, omreden dij binnen der nooit as je
ze neudeg hebben. Mor noa n poar uur trovven ze
toch n verkeerskontrole. Der ston al n haile riege
auto’s te wachten en de plietsie was drok aan t
schrieven. Noa n zetje wazzen ze aan de beurt.
Eerst de pepieren zain loaten.
“Ie maggen wel deurrieden," zee de dainder, "dit is
ja nog n splinternije woagen."
“Konterleer hom mor gerust, heur," zee Haarm.
De plietsie luip ter ais omtou. “t Is aal in odder,
meneer," zee e, "mor ik mout je bie noader inzain
toch wel even n bekeuren geven.”
“Wat zellen we nou beleven?", brocht Haarm verbaldereerd uut, "krieg ik n boale! Wat mekaaiert ter
din aan mien woagen."
“De woagen is goud in odder, doar zel t nait aan
liggen. Mor ie en joen vraauw hebben de vaaileghaidsgordels nait om en dat is verplicht.”
Haarm was flaauw. “Doe ook mit dien plietsie opzuiken", schol e op Knelsie. t Wer bie noader inzain
nait zo’n gesloagd autoritje.
Henri Wierth

Troanen zunder wotter
Traonen zunder wotter, dat kin hailendaal hoast nait.
De wotterlanders lopen voak vanzulvens bie vreugd en verdrait.
Mor toch, bie verwondern, mor ook bie aargernis,
din blieven d’ogen dreug, hou roar t ook is.
Trijnko Pelgrim
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Droadproat
n Facebook-interview mit Sproakwotter

t Oldambster duo Sproakwotter moakt nijmoodse
Grunneger laidjes. De manlu hebben heur aigen
stiel binnen de Grunneger meziek, dij je akoestische hiphop nuimen kinnen: Harry van Boven
(Finnerwold, 1970) rapt zien teksten onder begelaaiden van Martin Blok (Winschoot, 1971) zien
gitoarspul. n Poar apaart, kinst wel zeggen, doar
wil Kreuze wel es wat meer van waiten. In dizze
Droadproat is t woord aan Sproakwotter.

Bert Wijnholds

Foto: Marcel Lameijer

Harry en Martin, t eerste da'k van joe heurde was
'Ladderzat', k heb dat toun akoestische hiphop
nuimd. Is dat n goie omschrieven?
“Wie begriepen dat men t akoestische hiphop
nuimt. Omdat der in rapt wordt, legt men al
gaauw dizze link. Harry is van vrouger heer n hiphoppertje oet de Grunneger breakdance tied in
de '80-joaren. Vandoar dat hom t rappen zo makkelek òf gaait en Martin speult al vanòf zien 14e
gitoar, dus t lag veur de haand dat Sproakwotter
rap zol worden onder beglaaiden van n akoestische gitoar. Mor inmiddels is Sproakwotter al veul
meer worden as allain dat, Martin is n meziekant
in hart en nieren, speult ook bas, keyboard en
drum. Dus de nummers dij we op dit mement
moaken, binnen verre van akoestisch.”
Zit t 'nijmoodse' van joen laidjes in de kombinoat-

sie van de rap en de meziek? Of zit dat bv. ook in
de teksten of d'onderwaarpen?
“Tiedens ons eerste optredens haren wie al
gaauw deur dat wie binnen de Grunneger meziek
wat biezunders deden. Overal woar we mit mensen in gesprek kwamen, haar men t der over dat
ze t grappeg vonden en dat ze ook wat meer van
dizze tied vonden as van veul andere streektoalartiesten. Omdat akoestische gitoar mit rap en
zang wat moderner overkwam, hebben we t al
gaauw `Nijmoodse Grunneger Laidjes` nuimd. De
onderwaarpen bin oet ons leven grepen, de dingen dij wie mitmokken, wat der om ons hèn gebeurd en veural de dingen dij ons roaken. As wie
mit n laidje kommen, komt t ook echt oet ons
haarte. Dat komt netuurlek ook omdat we ze zulf
schrieven en componeren.”
Waren je veur Sproakwotter al mit meziek aan
d'loop?
“Veur Martin begon t zo rond 1987 dat hai veur t
eerst in de bandjes Yellow en Marathon speulde.
Wat loater tussen 1990 en 2001 oetgruide tot de
band De Nacht, mit as hoogtepunt in t veurpregramma van De Kast van Syb van der Ploeg.
Noa De Nacht is hai mit drij man deurgoan mit n
nije zangeres as de band Tegenlicht. Tot aan
vandoag aan dag speult hai din ook nog in dizze
band. Tussen 2008 en 2014 speulde hai ook nog
in de coverband Sodom Satellites. In 2013 is e
mit Harry veur t eerst as Sproakwotter goan optreden bie toneelverainen Vita Nova in Winschoot. Harry is rond 1985 fanatiek begonnen mit
breakdancen, zo tussen 1986 en 1990 kwam doar ook t rappen bie. Dus zo'n 22 joar loater begunt hai per touval mit Martin te rappen in
Sproakwotter.”
Op t heden binnen verschaaiden artiesten en
bands mit de Grunneger toal aan d'loop. Hou zel t
kommen dat der zo'n opgang is?
“Grappeg dast dat vroagst, wie hebben t der net
oetgebraaid over had. De tröts op Gunnen speult
hier volgens ons n grote rol in. t Beschaaiden kerakter van de Grunneger is zo langzoamerhaand
aan t veraandern, wie duurven de leste tied liekt
meer veur onszulf opkommen. De oardbevens in
ons pervinzie hebben hier netuurlek ook aan
biedroagen. Zowat t ainegste goie wat we doar
aan overholden hebben. Ons Grunneger toal is
netuurlek ook n geweldege toal om laidjes in
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schrieven, wat is der schierder dan in joen aigen
toal joe te oeten? t Liekt der warempel op dat de
leste tied veul meziekanten de Grunneger toal
herondekt hebben. Wat volgens ons n geweldege
zoak is N”
Is Grunnegers n goie toal om in te rappen?
“Over dizze vroage kinnen we hail kört wezen.
Grunnegs is veur ons gain stoere toal om in te
rappen of te zingen. We proaten en denken in t
Grunnegs. Grunnegs is onze toal. Van kinds òf
aan proat wie al Grunnegs N”

Foto: Bert de Boer

Veur veul Grunnegsproaters is t schrieven en lezen den al weer n stuk stoerder. Hou is dat veur
joe?
“Dat klopt, omdat we t nait wend binnen in t Grunnegs te lezen en te schrieven, vaalt dat veural in t
begun nait mit. Martin het mit lezen din ook hailemoal gain muite meer, mor t schrieven vindt hai
nog aal stoer. In dij 2 joar dat Harry nou zo bezeg
is mit riemkes moaken, gaait hom t schrieven aal
makkeleker of. Mor n ofgestudeerde Grunnegerloog is hai din ook nait. Dus as der n poar schrieffouten in t interview zitten, magst ze gerust van
ons verbetern. Aal doage leren we nog nije dingen bie.”
Noast t schrieven van teksten, hou gaait bie joe t
moaken van laidjes in zien waark? Dou je t aal
mit joe baaident, of het elk doar zien aigen aandail in?
“Wie binnen aalbaaide haile gedreven kereltjes,
as wie ons aargens in vastbieten, loaten we nait
weer lös. Martin het altied wel n nij riedeltje en
Harry het altied wel weer n nij themoa of n nij
riemke kloar liggen. Denk dat we op dit moment
z'n 51 ideeën op papier hebben stoan. De main-

ste kommenekoatsie gaait bie ons via Whatsapp.
As Martin din es weer n nij stukje meziek het
bedocht, speult hai dat gou even in op zien mobieltje en stuurt even n Appje. En aansom gaait
dat mit ideeën en teksten net zo. Mainsttied kommen we even ainmoal in de weke bie mekoar om
te repeteren of nije laidjes oet te waarken. Din
hebben we baaide al n idee woar t laidje hén mot.
Omdat Martin veur t meziekoale gedailte zörgt,
het hai din ook al n meziekoale indailen van t
nummer moakt. Harry het altied veul teveul tekst,
wat op zuch wel makkelek is. Want op dat moment wat wegstrepen is altied makkeleler dan
nog even gaauw der wat bie bedenken. Soms
hebben we din ook laidjes dij zowat in ain oavend
worden moakt en soms liggen ze al n haalf joar
op de plaanke.”
Wel binnen joen meziekoale helden of grode
veurbeelden? En hebben dij ook invlouden op
joen meziek?
“Wie hebben baaide zo ons aigen meziekoale
helden. Martin is as gitoarist van vrouger heer n
echte AC/DC en ZZ Top fan, dij meziek het hom
ook aanspoord om gitoar te goan speulen. Harry
doarentegen huil in zien jonge joaren van RUNDMC en de Beastie Boys en alle hiphopmeziek
woar je mor op breakdancen konnen. Dij invlouden binnen meschien wel in ons meziek terogge
te heuren mor dat doun wie nooit bewust. Wie
perbaaiern wel zo ons aigen sound neer te zetten.”
En wel vin je goud in de Grunneger meziek?
“Wat de Grunneger meziek betreft kinnen we wederom kört wezen. Der komt op dit moment zoveul gouds oet in onze toal dat we ze nait aalmoal
opnuimen kinnen. Wie holden de Grunneger meziek din ook goud in de goaten en heuren veul
schiere nije dingen.”
Der wordt inderdoad veul goie Grunneger meziek
uut. Is t wachten op n landeleke deurbroak veur n
Grunneger artiest?
“Dat zol netuurlek hailemoal geweldeg wezen. As
ons dat nou es even overkwam N”
Joe hebben al wel optredens doan boeten de pervinzie, hou waren doar de reaksies?
“Wie waren altied bliede verrast over de reaksies
boeten Grunnen. Mit schiere reaksies in Drenthe
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tiedens de Fiets4daagse. Woar we zowel van
Drenthen as van mensen oet o.a. Den Hoag
kompelmenten kregen. Ook binnen we altied
weer verboasd over Vraisland. Doar wordt t hail
aarg woardeerd as je wat in streektoal doun. Altied gezelleg. Ook tot in Gelderland en Overiessel heuren wie allain mor goie berichten. Wie binnen zulfs in de Streektoal Top 48 van dit joar mit
ons nummer Snoetjeknovveln op de 3e plekke
eindegd. Wat veur ons netuurlek geweldeg is.”
Wat kinve d'aankommende tied nog aal verwachten van Sproakwotter?
“Mooi das t dat even vroagst. Wie hebben net t
videoklipke veur onze nije spaigelploat
'Sukerbaiten Kloas' opnomen. t Laidje wordt op
zotterdag 12 sept. lanceerd in t radio Noord pregramma Café Martini. t Klipje is i.s.m. K&D
transport oet Beerte tot stand kommen. Din goan
we vot deur mit de opnoames veur t volgende
laidje, dij t einde van dit joar oetkomt. In jannewoarie en feberwoarie goan we aan d'loop in de
studio, wie hebben zoveul laidjes liggen, om ons
eerste album kloar te moaken. Wie verwachten
dizze in t veujoar van 2016 oet te brengen N
Wie hebben t der mor drok mit.”
Harry van Boven en Martin Blok, daank veur dizze Droadproat. t Leste woord is aan joe.
“t Allereerste willen we die bedanken veur de
aandacht dijst ons geven hest in dizze Droadproat. Woardeur wie weer aan n iets braider pebliek veursteld binnen N petje òf N Wie hopen
baaide dat veul mìnsen dit interview lezen en dat
ze aalmoal net zo enthousiast as ons worden
over onze 'Nijmoodse Grunneger Laidjes' en dat
we der n bulde fans bie kriegen. As joe aalmoal n
beetje nijsgiereg binnen worden, kin je ons
netuurlek gewoon volgen deur ons even n doemke omhoog te geven op Sproakwotter-Facebook.
En kiek op ons Sproakwotter Youtube-knoal
woar we geregeld nije klipkes opzetten.
Meschien zain we mekoar wel n keer bie n live
op treden, want dat vinden we netuurlek t allermooiste. Groutnis oet de schierste plek van Stad
en Ommelaand, van Sproakwotter oet t mooie
Oldambt. Harry en Martin.”
—————————————————————Op t mement is meziek van Sproakwotter nait op
spaigelploat verkriegboar. Veur de laifhebber is
wel (wat nijmoodser) n USB-stick te koop mit ale

nije nummers en teksten.

Sproakwotter
8 gb USB-stick
€ 9,95
Te koop bie Venema's Textiel, Finnerwold
of
Te bestellen bie Sproakwotter op Facebook:
https://www.facebook.com/pages/
SPROAKWOTTER/177714379062329
Sproakwotter op Soundcloud:
https://www.soundcloud.com/sproakwotter
Sproakwotter op YouTube:
https://www.youtube.com/channel/
UCSnePfHnTd1UEuw75VH6Nww
Sproakwotter is ook te beluustern op Spotify.

