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Jacob Rietema
Dizze moal wil ik t mit joe hebben over de schriever Jacob Rietema. Hai wer in
1879 in Lains geboren. Noa zien middelboare schoule wer e ambtenoar bie de
belasten en kwam zodounde in Haarlem terechte. Mor hai kreeg wènst noar t
Grunnegerlaand en dat zetde hom tot schrieven in zien moudertoal.
Hai begon mit t schrieven van schetsen en gaf dij oet in twij verhoalenbundels:
Van t Hoogelaand in 1910 en Pluustergoud in 1912. Ook schreef e letterkundeg
waark in t Nederlands, dat verscheen in verschillende letterkundege tiedschriften
zo as o.a. De Gids en De Nieuwe Gids. In 1916 richtde hai t tiedschrift Gronin
gen op woar e soamen mit J. Tilbusscher en G.A. Wumkes de redaksie van
haar. Noa twij joar was t al weer doan mit dat tiedschrift en wer t opnomen in t
Maandblad Groningen, dat e soamen mit Jelte Dijkstra tot t ende in 1946 laaid
het.
Volgens Hans Elema schreef Rietema t ‘beste en kernachtegste wat t Grunnegerlaand aan schrieftoal’
opleverd het. De nijste lichten Grunneger schrievers, woaronder Jan Siebo Uffen hebben doar zo heur
bedenkens bie en vinden dat t waark van Rietema n slim anekdotisch kerakter het mit n typisch vrougtwintegste-aiws mannelek wereldbeeld. Daaier binnen gebruuksveurwaarpen en vraauwlu dainen allain
mor veur entourage. n Veurbeeld hiervan komt van prof. dr. Siemon Reker in zien bouk Kiek ais aan. t Is
n stokje oet t verhoal Hannekemaaier:
Hannekemaaier
Ien dei kolle winter van twaalf op dartien kwammen Geert Klaaiker en zien vrouw verder achterop as ze
nog ooit van heur levend west haren. Wat ze oververdaind haren ien 't zichten en mit 't eerappels reuden was veur Midwinter al schoon op, deurdat Geert vot om Allerilligen al gain waark meer haar en ien
Jannewoarie, dou 't nachten achter 'n kanner 'n bakstain dik vroor, zatten ze zunner eten en zunner
braand, want woar hai ook laip, te verdainen was d'r niks. Aan verhongeren kwam 't gelukkig nait tou,
omdat ze zooveul eerappels onder berren haren, dat ze mit heur vaier kiener 't lief teminsent 'n poar
keer doags goud vol kriegen konden, moar Geert zien vrouw wor den ien 't leste toch allernoarste slap
en seupel van aal dat eerappelgedou.
Ze hil 't gelukkig op bainen, moar doar haar je 't den toch ook krekt mit zegd, want ze wör zóó hoamel
en zoo moager dat je heur wel om poesten kend haren. Goud haalfweg Jannewoarie, dou d'r scheuvelies kwam en Geert 't geluk haar dat hai as boanveger aannomen wör, lichtte 't weer 'n beetje op bie
hom ien hoes. Hai verdainde zoo veul dat ze weer wat brood en wat vet en 'n stukje spek kriegen konden en, gelukkig, dou zaag hai dat dei seupelhaid van zien vrouw naarns anders van kwam as van dat
hoamele eerappelgoud. Bie dag wör ze fikscher en staarker en Geert docht al dat ze 't wonnen haren,
dou 'tj net eerste daag van Febrewoariemoand deui weer wör en 't mit verdainen ien ains weer haildaal
of loopen was.
Mor t bekendste is Rietema worden mit zien Dagbouk van Mevraauw Slapsma-Tiessens. Dat verscheen
tussen 1924 en 1948 in t Maandblad Groningen en loater tot 1961 ging t wieder in t Nijsblad van t Noorden. De komieke menaaier woarop zai toal verkracht woarbie zuver Grunnegers overgoten wordt mit n
Algemain Beschoafd Nederlands sauske is slim aandounlek. Mevraauw Fenna Slapsma vindt plat proaten mor dom en sprekt doarom allain mor ‘Hollands’, of wat ter veur deurgaait. En dat gaait din zo:
Zo, het leven gaat zijnen gewonen gang, krekt gelijk hoe zwaar één ook door 't Lot bezocht wordt en zo
is dan ‘s Zondags na oude Mei ons nieuwe meid, onze Kornelisje bij ons in dienst komen. Ja, dat raast
misschien wel een beetje gek, dat Kornelisje, maar zij stelde haar zelf voor als Knelske, nu en dat wou
mij ja heel niet aan. 'k Ben nu al jaren en jaren aan den gang om mij te waren voor alles dat plat en oddinair is en zo, nu en om dan alle dagen van voren af aan weer aan 't Knelsken te gaan, Dat kon ik ja
niet over mij krijgen en zodoende heb ik er dan maar Kornelisje van maakt al is dat ieder keer eenen
helen mond vo1 vanzelfs en al is 't wicht zelf er in 't begin maar min over te spreken.
''k Zou hier we1 oogelk praten hebben wij afsproken'” zei zij, “maar daarom kan mevrouw mij mijn hei-

4

gen naam toch we1 ouden laten.”
“Zo moeten jij nu niet opslag beginnen” gaf ik haar weerom en dat nog al een beetje vinnig ook, “jij krijgen elke maand vijf gulden extra, dat jij schier praten zullen, maar als er dan buitendes nog zo 't een of 't
ander is dat nog niet aanstaat, moeten jij mij er ook stil mee geworden laten.”
"Nu,” zei ze toen weer, "wat mevrouw d'r van maken wil, dat kan mij nog zo veel niet verschelen, as dei
ol boer moar nait zo begunt.”
Lees t mor ais lu, joe breken joe de tonge zowat over dizze kromme toal. Toch binnen n bult schrievers
dij t ook perbaaierd hebben.
Henri Wierth

Kovvieconcert

'Doar konden wie van nommerdag wel ais hin goan,' stelde Ina op n zotterdag veur. 'Der is in t kerkje
van Börkwerd n middagconcert. Schiere klassieke meziek deur n stel muzikanten van t conservatorium
uut Stad.'
Jans, dij der mit dit schiere weer ook wel even uut wol, knikde instemmend. n Endje fietsen was e mit dit
schiere zummerweer aaltied wel veur te vinden en din ook nog n stokje meziek.
En zo kon t gebeuren dat Ina en Jans om n uur of twije noar Börkwerd onderwegens wazzen om zuk te
goud te doun aan t schiere weer, de schoonhaid van t Hogelaand en aan n concert.
Dou ze om even over haalf drije in Börkwerd aankwamen, was t doar al n oardege drokte. Dat haren ze
nait verwacht, mor ja, der zollen wel meer mezieklaifhebbers d’advertensie lezen hebben. Ze konden
nog wel even wachten mit noar binnen goan. Doarom luipen ze nog n zetje op t kerkhof rond en bekeken de groaven in de hoop dat ter aine bie was, woar n bekend persoon onder lag. Om tiene veur drije
stonden ze weer veur deure. d’Eerste concertgangers zaten al in de kerke. Ina en Jans betoalden n poar
euro intree en zöchten zuk n ploatske.
Om drij uur sluig t olde uurwaark in de toren drij sloagen. Drij muzikanten in slipjazen kwamen binnen
deur n zieddeurtje en gingen zitten, pakden heur instrumenten en wollen t eerste stok inzetten.
Inains klonk ter van boeten n geroas asof ze mit n dikke zoage de haile kerke omschovveln wollen.
De muzikanten keken mekoar verboasd aan en legden heur instrumenten even weer dele.
n Man veur uut de kerke ging stoan en luip deur t gangpad noar boeten. Ondertussen ging t geroas
deur. Noa n zetje kwam de man weer binnen en fluusterde ain van de muzikanten wat in. Dij hoalde de
scholders op en ging stoan, luip deur t gangpad en verdween noar boeten. Ondertussen ging t geroas
deur.
t Duurde wel vief menuten veurdat de muzikant weerom kwam. Hai hoalde de
scholders op, draaide zuk noar t pebliek en ruip boven t lewaai uut: 't Concert
is n uur uutsteld. Ie kinnen wel even boetendeure lopen goan. Wie begunnen
om vaar uur.'
Elkenain was stomverboasd. Wel har de macht om n concert zomor onmeu
gelk te moaken? Was dat din nait goud overlegd of was der aine dij t derom
dee? Langzoam schoevelde t pebliek de kerke weer uut en doar zagen ze wat
of der te doun was.
Op t grode grasveld rondom de kerke was n olde boas mit n dikke motormaaier t gras aan t maaien. Hai
zat op t mesien en ging onversteurboar zien gang.
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Jans luip noar de man tou en dwong hom om te stoppen mit zien waarkzoam-heden deur veur t mesien stoan te goan. Even ston elk doodsangsten uut, want elk was baange dat e overreden worden zol.
Mor op t allerleste ogenblik stopde de man en zetde t apperoat uut. 'Ie speulen mit joen leven, meneer,'
ruip e, 'zo’n mesien is levensgevoarlek.'
“Woarom mouten ie uutgerekend nóú dat gras maaien?' vruig Jans, 'Dat har noa t concert toch ook wel
kind.'
De man keek hom aan asof Jans hom n oneerboar veurstel doan haar. 'Overaal is tied veur, meneer,'
legde hai uut, 'Elke zotterdagnommerdag maai ik hier t gras. Aaltied om drij uur. Dat wil domnee zo,
want dij wil dat as der mörgen dainst is de boudel der schier bie ligt. Zo gaait dat al meer as datteg
joar. Doar wiek ik nait vanòf.' Hai startte de motor weer en ging wieder mit zien waarkzoamheden. Der
was dus nait tegen te proaten.
d'Aander bezuikers begonnen te mottjen. 'Hai wis toch wel dat dat concert hier wezen zol. Wordt dat
din nait overlegd?' foeterde aine.
't Liekt wel of de grasmaaiers in dit dörp de boas binnen,' schol n aander, 'en doar betoal je din ook nog
vief euro veur.'
Ondertussen har Ina zain dat wiederop n kafee was. 'Kom Jans wie kopen ons doar n kop kovvie,' stelde ze veur en stevelde in de richten van de kroug. De haile koppel, mit de muzikanten in heur slipjazen, luip heur achter noa. Binnen was van t keboal van t grasmesien gelokkeg niks meer te heuren.
Krougholder Luppo Stiekemoa begreep ter niks van. Aanders har e t ja nooit zo drok op zotterdagnommerdag. Zien vraauw en dochter mozzen der aan te pas komen om elk te bedainen. Dou elk
veurzain was, vruig e aan Jans woar of e dij klandizie aan te danken haar. Dij dee t verhoal. Luppo
laagde. 'O, is ol Grieto weer aan t grasmaaien? Tja dij krieg je din mit gain stok van zien maaimesien.
Hai dut persies wat domnee hom opdragt, wat of der ook te doun is. Mor wacht ais, dij kerels in de slipjazen binnen dat dij muzikanten?'
Jans knikde.
Luppo luip noar ain van de jongelu en pruit even. Dou stonden ze op en verdwenen weer noar boeten.
Luppo legde ondertussen wat laange planken over t biljart.
Even loater kwamen de muzikanen mit heur instrumenten in d’haand weerom. Via n stoule klommen ze
op t improviseerde podium.
Vivaldi het nog nooit zo schier klonken as in Börkwerd.
Henri Wierth

Zunnestroalen
daanzen deur
roam van licht
hettedruppen roegeln
oet wolk as konfettie
t vuilt waarm
hail goud
want t is ja zummer
Anna de Vries-Maarhuis
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JazzFietsTour
Rondom en tegen Hamster kerk
stoan fonkelnde fietsen,
aan weerskaanten van fietspad
picknicken toeristen,
deur open kerkroamen klinkt swingmeziek,
tot boeten op groaven zit t pebliek.
t Geluud van saxefoons
klinkt hier akoestisch op zien best
en ien de pauzes
lange riegen ien t gankje veur t toilet.
n Onweersbui komt over,
schoelen en weer deur,
van kerk noar terp noar boerenschuur,
de stemming zit er ien,
boegend zwaait Middag-Humsterlaand
heur zummergasten uut.
Coby Poelman-Duisterwinkel

Dingen
Wondernd kieken en kieken
lustern, vuilen en roeken
noa joar en dag
daiper en daiper
protende mensen dij niks zeggen
lu in loagen
mit aaldeur nije gebélskoppen
elk het zien lutje haim
roegte en verlangst
in houken en hörns
d'ain blift d'aander n ding
en ik zeg nich doe
bie Bella Capelli hairstudio
krieg ik n schoetje veur
zuik ik tiddeltoppen
maank knippende scheren
aanzeggend snij
en plestieken woorden
k wil weerom noa zandbak
under hoge beukenboom
mit die speulen
vertellen dat k niks begriep
Hanne Wilzing
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Vergrèlde kikkers
(noar n foabel van Aesopus)
Op n keer, dou zun zegd haar dat hai traauwen wol, begonnen kikkers ien pasteriegracht van Steem
zo haard as zai konden te kwakken. Domie haar last van aal dat gekwak en vroug woarom of zai zo
haard kwakten. Ain van kikkers zee vergrèld tegen domie: ‘Zun dij vrijgezel is, moakt onze gracht nou
sums al dreug mit aal zien geschien. Hou mout dat wel nait as hai traauwen gaait en der ook nog lutje
zunnen bie kommen?’
Nane van der Molen

Olle hond en Joager
(Noar n foabel van Aesopus)
Joager dij bie Gezienus op t laand te joagen laip, haar n hond dij, dou dij jong was en haard lopen kon,
aanschoten hoazen en fezanten zo te pakken haar en bie joager brochde. Mor dou hond old was, lukte t nait apmoal meer en kon wild hond sums ontkommen. Joager was doar vranterg tegen en gaf
hond ter n moal allergodsbenaauwdst van laangs.
Dat was Gezienus min noar t zin en hai zee tegen joager: ‘Dien hond kin der niks aan doun vrund, wille was der ja wel net as vrouger en hai het t goud pebaaierd, heb k wel zain, mor hond is old. Dou mos
hom priezen dastoe der zo’n goie hond aan had hes, ien stee van hom laaiter te geven om wat hai
nou is. Astoe hier op laand joagen blieven wils den zelstoe dien hond beder behandeln mouten.’
Nane van der Molen
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t Wichtje dat troanen spoarde
Verdoofd deur alles
Wat er ien t gezin
Heur roaken dee,
En toch feilek

Ien t zaand opschreven
(Veur mien dochter)

Ook veurbie gung –

Dien noam heb ik vandoage
Ien t zaand opschreven,

n Pabbe dij
Heur pabbe nait was,

Kiend van veurbie,
Laif menskiend van nou –

n Mamme dij heur
Zunder al te veul drokte

Dien noam zel doar
Altied stoan blieven,

Votgeven haar –

Gain wiend of regen
Zel heur doar votjoagen

Wol ze eiglieks wel reern,
Mor de troanen wollen

Umdat ze opschreven is
Ien t zaandcement

Ieskold nait kommen,
Ze spoarde ze mor veur loater,
Veur as ze ooit nog n keer
Vrij weden zol, en ze den
Ien vrijheid goan loaten kon.
Bert Weggemans

Van de laifde
Dijstoe kreegst,
Dijstoe krigst, en
Dijstoe altied kriegen zelst.

Bert Weggemans

Wikipedie
As je veul op t internet strunen, kom je veurvast wel es n moal te lande op n bladzie van Wikipedia. In
dizze vrije encyclopedie is n grode verschaaidenhaid aan onderwaarpen te lezen. En woar nog niks
over schreven is, dat kin je zulf biedroagen.
Wikipedia is der in verschaaiden toalen. Ook in t Nedersaksisch, den hait t Wikipedie. In elk Nedersaksisch dialekt is der wat te vinden: Grunnegs, Drìnts, Stellenwaarfs, Sallands, Urkers, Twìnts, Achterhouks, Oost- en West-Veluws. De Nedersaksen aan aander kaande van de grup hebben heur aigen
Wikipedia op Plattdüütsch.
Wikipedie is noeit kompleet of vol, der blift altied verlet van schrievers en onderwaarpen. As je n moal
gain inspiroatse hebben veur verhoalen en gedichten in joen aigen streektoal, kin je dus ook aan
Wikipedie mitschrieven. t Huiven gain dikke verhoalen wezen, Wikipedie laint zoch ook goud veur
(woorden)liesten, zo as dit: In d'eerste joargang van Kreuze het redakteur Henk de Weerd aan lezers
vroagd om Grunneger vogelnoamen in te sturen. Doar binnen toun n stukofwat reaksies op kommen,
wat n lieste van dattien vogels aanbrocht het. Mit wat strunen in de dikke Ter Loan heb ik der zesentwinteg van moakt.
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Vogelnoamen Nederlands-Grunnegs
bruine kiekendief –
buizerd
–
ekster
–
gans
–
geelgors
–
gele kwikstaart –
havik
–
huiszwaluw
–
koolmees
–
kwikstaart
–
meeuw
–
merel
–
ooievaar
–
pimpelmees
–
ransuil
–
reiger
–
sperwer
–
spreeuw
–
sijsje
–
torenkraai
–
torenvalk
–
waterhoentje
–
winterkoninkje –
zanglijster
–
zeemeeuw
–
zwarte stern
–

klem(vogel)
hoaneschrobber
okster, verkeersplietsie(?)
gaans, gaanze
geelgoddel, geelvink, gele gorre
geelborstje
hoanebieter
swaalfke, hoesswaalfke
blaauwmaiske
baauwmantje
maif, maiwe, miw
liester, swaarde liester
aaiber
blaauwmaiske
katoel(e)
raaiger
blaauwvalk, gaansoarend
sprooie, sprutter
rebientje, robientje
hanska
wiekel
duukeendje, dukertje, kouer, kouereendje
keudeldoemke, toenkroepertje
zangliester
zeekoap, zeekòb
blaauwsteerntje

Wèllen:
Kreuze 6, maai 2007
Kreuze 7, juli 2007
Nieuw Groninger Woordenboek, 2e drok, 1952
Ik heb ook n poar artikels op Wikipedie zet, over Bertha Benz (woar k al over schreef in Kreuze 66) en
over Kreuze. Dizze lieste is der ook bie kommen. As je nog aanvullens of verbeterns hebben, kin je dij
biedroagen via bert@kreuzekeuze.

Bert Wijnholds
Veurblad Wikipedie: https://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Veurblad
Grunneger artikels op Wikipedie: https://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Grunnegs_artikel
De lieste Vogelnoamen Nederlands-Grunnegs op Wikipedie: https://nds-nl.wikipedia.org/wiki/
Vogelnoamen_Nederlands-Grunnegs
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Haiku's
Liek n wolleg vluus
doolt over laand en hoezen
dichte diezeghaid

t Verswonnen bootje
ligt weer achter rait bezied
viskerriw aan boord

Op n wolkenstoul
voar ik mit noar t wonnerlaand
achter horizon
Treeke veur treeke
beklim k sleetse traptreden
tot hoog ien toren

Achter trekker aan
kribben witgraauwe miwwen
om n dikke wirm

Tiny Veldhuis

De stille sloapster
Muggie lag stil te sloapen –
haar grode haand nait zain.
Flinke kerel – duurfst wel?
Rust zaacht – doe muggie klaain.
Henk Puister
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Sukkeloadebroen

Regen

t Kefee is vol lewaai.
d’Ain is dik en d’aander haai.
Meziek dij klinkt voloet.
Wichter trekken bloeske oet.
Dezibellen, wat n kracht!
Oren toeten, wat n nacht!
Hailmoal lös en deur t lint
van meziek dij minsen bindt.
Zai is sukkeloadebroen
en hai n hail klaain beetje doen.
Zai zegt wat in n aander toal.
Mor hai begript heur hailemoal. (refr.).
t Kefee dij mout den sloeten.
Inains stoan zai in boeten.
Zai komt dichter noar hom tou.
Hai let heur geworden nou.
Zai is sukkeloadebroen
Hai staait in zien bloot bezoen.
t Is al mörgen en al weer licht.
Zai smoezen mit heur ogen dicht.
Zai is sukkeloadebroen
en hai n hail klaain beetje doen.
Zai zegt wat in n aander toal.
Mor hai begript heur hailemoal. (refr.).
Tussen heur vaalt nou gain woord.
Stilletjes binnen zai akkoord.
Sprookje mit n mooi besloet.
Nije dag het n laag om snoet.

k Heur regen soezen
boven Hoezen
aankommen bie Middelsom
gaait bui gliek weerom
mor din komt zun
dij moakt n nij begun
nait soezen
in Hoezen
zun geft bie Middelsom
toch zien stroalen weerom.

Zai is sukkeloadebroen
en hai n hail klaain beetje doen.
Zai zegt wat in n aander toal.
Mor hai begript heur hailemoal. (refr.).
Tekst: Henk Puister
Zang en meziek: Krzysztof Groen
Dizze laidtekst zel van t haarfst verschienen op t
eerste spaigelploatje van Krzysztof, mit nog tien
aander teksten van Henk.

Anna de Vries-Maarhuis
Taiken: Tiny Veldhuis
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Mien wasmesien

Wie hemmen apmoal n wasmesien in hoes stoan. Sums en din is ding nait te begriepen. Net nij dus …
k Heb mie n hail schiere bloes aanschaft, mor nou mout ding bie wasgoud. k Pak mien krukje en goa
der bie zitten en lees t volgende:
'Handwas' … dat heb k krekt ja doan onner kroan.
'Voorwas' … mor aachterkaant mout ook, der staait gain aachterkaant op.
Din lees k 'Weken' … dat wil k nait, gain weken doun over ain bloes, mörn mout e ja weer aan.
k Vaal sikkoms van mien kruk òf.
'Hoofdwas' … dat dou k aaid as k onner does stoa, mit zaip veur mien hoar. Mien kop paast ainmoal
nait in trom. Hou kom k er din weer oet?
'Wasbolletje' … doar paast gain sok of kous in ja
'90 groaden' … sikkoms aan kook, eerappels worren der in goar.
'60 groaden' … steuverij din mor
'40 groaden' … krekt om vouten in waik te zetten
Mor din komt t slimste nog. As k op n knop druk din vlugt mesien op kladder, din staait der op: 'niet te
snel laten draaien', din gaait ding over kop en vaal k van mien krukje.
Help, mien wasmesien is van streek en ik der bie.
Anna de Vries-Maarhuis

Oosterhouk

Woar binnen nou toch dij dörpkes
bestopt achter n zwoare diek
zai waren bliekboar overbodeg
wat overbleef is sliek.

Gewone lu haren t ja nuver op stee
n aigen hoes n kou en n ole hìn,
mor zai werden lokt mit gold op snee
veul loater pas kwam t gestìn.

Woar binnen nou toch dij dörpkes
en de mìnsen van Oosterhouk
woar binnen nou aal dij hoeskes
zai stoan nog bloots in n bouk.

Febrieken kinnen wie ons aan vergappen
t zegt t gaait veur brood op n plaank
mor dörpkes spouken in mien gedachten
wonde plekken blouden wel áárg laank.

Oh Oterdom Waaiwerd Heemskes
joe heurden der aaltmoal bie
nou kinnen wie allain blaauwbekken
t is ja doan dus veurgoud veurbie.

Dij lu hebben t nou weer goud op stee
zitten ja in fletten van haard beton
mor dörpkes binnen nóu gold op snee
t liekt wel ombuut zunder perdon.
Ab Detmers

13

14

15

Dat is laifde
t Was op n mörn midden in week om n uur of elven dat ik mit mien otootje
in t centrum van stad ree en n steeke zocht om te parkeren. k Wol in n
bekend restaurant even kovviedrinken. t Gelok was mit mie, omreden ik
haar geliek n steeke.
Kovvie doar is aibels lekker, om van t gebak mor te swiegen. Ik kon verlaaiden dus weer ais nait weerstoan en nam mie n grote slagroompunt
(en guster haar k ook aal ain had). As je wat lekkers mit schuldgevuil opeten, din wor je doar dik van, las ik aargenswoar. Dus dee ik slim mien
best om zunder spiet van elk hapke te genieten. En juust dat bestdoun is vanzulf funest, zo bin ik der
dus elke seconde mit bezeg. Ik was in n vrumde stemmen: ik wil òfvalen, ik wil nait òfvalen, wat zit hier
achter? Troosteten nuimen ze t as je nait van lekkere mor slechte dingen òfblieven kinnen.
Woarveur bin ik troost neudeg? Der binnen wel dingen in mien leven dij ik geern aanders hebben wil,
mor dat het toch elk mins? Toch is der wel wat dat hoog op mien verlangliestje staait en dat is: wat
meer minsen om mie tou mit wel ik proaten kin over nait aaldoagse dingen. Ik heb nogaal n behuifte
om mit aandern de achtergronden en bedoulens van belevenizzen onder de loep te nemen en ik kin
aibels genieten van aal dij verschillende mainens.
Mor goud, hier zat ik dus allain, vrund woonde dou nog twijhonderd kilometer wiederop. Veur mie zaten twij vraauwlu van zo om en bie mien leeftied, mor dat kon k van achtern ook nait zo goud inschatten. k Was haildal verdaipt in mien gebakje, t genot zel van mien gezicht òf te lezen west hebben. Ain
van vraauwlu was stoan goan, draaide zich om, mor bleef noast mien stoul stoan en keek mie aan mit
glinsternde ogen. 'Lekker hè,' zee ze en laip wieder.
Haar zai mie nou n stukje gelok òfpakt of hou zat dat nou? Ze kwam weerom mit inderdoad nog n kopke, ze dee n beetje stovveleg en kwam tegen mien jas aan dij over leunen van stoul hing, jas vil op
grond. Ze pakte jas op en hing hom weer goud, dou zee ze: 'Dat is laifde.'
Mit onverholen verboazen keek ik heur aan, wat ja n vrumd mins, mor aiglieks vond k t leuk, t was ja
ais wat aans as aans.
Ze gingen mit zien baaid eerder vot as ik, ze keek achterom noar mie en knipoogde.
n Belevenis van niks, mor hou kin t dat ik t noa zoveul joaren nog wait. Doar mout ik t eerdoags mor
ais mit wat minsen over hebben. Ik lees regelmoateg in n bouk doarin o.a. staait dat ter twij emoties
binnen: laifde en angst en dat ales in t leven doarvan òf te laaiden is.
Vraauw zee tegen mie dat t laifde was, dat ik zunder schuldgevuil genieten mog van mien kovvie mit
gebak.
Ik zaag haile wiedere daag laifde in veul facetten om mie tou. t Was n daag mit n golden raandje. En
dat haar ik zomor kregen van n onbekend mins. Wie binnen mit nkander AIN grote femilie, zee k tegen
miezulf.
Aukje Tillema

Reuring
Stil zitten was nait zien affeer. Mor ain dag in week kwam e der nait onderoet. Zundags was de dag van, in zien ogen, niks doun en loi wezen. Vraauw gung den noar
kerk, woar hai n hekel aan haar, en wör hai smörgens in goie pak dwongen en veroordaild tot n dag van niks doun. Twij moal haar e even tied aan hom zulven, mor
dat was mor drij uurkes soamen, omdat vraauw zokzulven gaistelk oploaden luit.
En dij tied was te kört om homzulf om te klaiden en gaauw wat ommaans te hemmen.
Mor op n zundag, vraauw was noar kerk, kon e zok nait meer bedappern en schoot
snel toene in. Hemels mooi weer was t en veuls te mooi om thoes te blieven zitten
doemke draaien. Hai zoog vrizze locht mit daipe teugen noar binnen en genoot voloet. Hai man, docht
e, welke stoethaspel zol dat bedocht hemmen dat je de zundag in ledeghaid deurbrengen mouten?
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Hai luip zien toene in en genoot mit volle teugen van t vrije gevuil en aanblik van riegjes pootgoud. Even
in boeten lopen was netuurlek nait verboden, mor toch. Volgens vraauw was de zundag veural om Hom
te eren en nait te waarken. Eten koken, bidden en kerkgang wazzen de deugden veur de zundag en
aans niks.
In de joaren dat ze traauwd wazzen, haar e zok ter mor bie deel legt. In t begun van heur traauwen was
vraauw zover in heur aanbidden goan dat t waarme eten der kold bie wör, zo laank was ze aan t biebellezen en bidden. Dat wör hom te görteg en hai haar heur der wat van zegd. Van dou of wazzen deurdeweekse doagen en zotterdag kört van stof en wör der mit recht waarm eten. Op zundag was zai de boas
en haar hai niks ien te brengen. Ondanks dat huil e veul van heur en dij aine dag in week? t Zol hom
wat. Mor aal voaker kreeg e op zundag de kriebels in t gat. Dag was nait om te braanden zo laank duurde hom de dag.
En dizze zundag was e noar boeten goan noadat vraauw vertrokken was noar kerk. Even rondkieken in
toen kon ja gain kwoad? Langzoam luip e tussen riegjes sloat, worrels en bloumkoolplanten. Alles lag
der schier bie. Mor inainen zag e n poar stukjes rout tussen planterij.
Verduld, dij binnen mie guster ontkommen, docht e bie zokzulven. Hai bedocht hom nait en stapte zo
toen in om rommel der tussenoet te trekken. Zien schiere boksem en zundagse schounen zaten onmiddelk onder de jirre.
t Haar òflopen doagen nogal wat regend en toene was beheurlek sjompeg. Mien gommes, docht e, hou
krieg k dat weer schoon veur moeke weerom is?
En dou kreeg e n beste steek in borst. t Leek asof der n baand om zien borst spand wör en hai kreeg
gain oasem meer. Nog n beste rovvel in t lief en t wör hom apmoal swaart veur ogen. Oei wat dut dat
zeer, docht e nog en dou wör t swaart en stil.
Vanoet de verte heurde hai roupen en der was ook wat mit zien lief, mor wat?
Der wör aal op zien borst beukt en inainen: 'Verrek… krieg k no n smokje?' Zo'n smokje haar vraauw
hom nog noeit geven, wat vrumd. Stemmen in de verte ruipen aal mor deur, mor wat ze zeden wos e
nait. Hai kon t ook nait recht heuren en hai docht aan zien vraauw en heur geleuf in Hom.
Inainen heurde hai n stem dichtbie en goud te verstoan. 'Goidag, kin ik joe sums woaraarms mit helpen?' heurd'e de stem zeggen.
Verrek, docht e, wel is doar/ ik zai gainaine. Om geliek antwoord te geven: 'Joa goidag hier, wel binnen
ie den?'
Aander gaf antwoord: 'Ik bin Peter, mor summege mìnsken neumen mie ook wel Petrus. Mor da's no
nait belangriek, want wat kommen joe hier no doun?'
'Eerlek zegd, k heb gain idee,' zee ol boas, 'k was even in toene aan t kieken en zag wat rout tussen
mien planten en dat heb k der oetreten. Joa, k wait t, t is zundag en den mag je zoks nait doun van
vraauw. Mor ja, mien toentje mout der wel schier bie liggen nait woar, en rout mout je gelieks aanpakken.'
'Joa, dat kin k mie veurstellen,' gaf Peter as antwoord weerom. 'Mor wat is dat over de zundag en niks
doun?' vruig Peter der geliek achteraan.
'Joa, om Hom netuurlek,' zee ol boas, 'volgens vraauw wil Hai nait dat je op zundag wat doun en vraauw
zegt dat de zundag allint veur Zien verering is. En zodounde waark je dus nait op n zundag,' zee ol
boas.
'Ach haikes toch,' zee Peter, 'wat is mie dat toch n onzin, je maggen aal doage wel waarken as joe dat
wat touliekt. Dat bint toch apmoal fratsen deur mìnsken zulven verzonnen, ain dag in week mag je rusten, mor t is gain wet van paarzen en meden hur. Ie binnen vrij om te doun zo joe t liekt,' endegde Peter
zien betoog.
En veurdat ol boas n antwoord kon geven kreeg e n beste klap op de borst, heurde hai in verte weer
mìnsken roupen en kreeg e weer n beste klap op de borst. Zien liggoam schudde der van.
Hai, docht e, mout dat nou zo? En inainen zag e apmoal vrumd volk om hom tou. Dou e even beter keek
zag e even wiederop buurman en buurvraauw stoan mit vraauw tussen heur in.
En langzoam kwam e tot t besef dat ter wat loos was.
Hè, docht e, endelk wat reuring op zundag.
Jakob Arbeider
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n Dodelke vrundschop
Ik heb n vrund
Hai is mien haail en touverloat

t landschop is hier slicht en vrij,
mor onderhoeds is der bewegen,
licht en wiend speulen ook mit mie.

Van smörgens vroug
Tot soavends loat

k bin weerloos,
t laand is weergaloos,

Aaltied is e mie noabie

overaal om mie tou

k Huif mien haand mor uut te steken

is scheppenskracht aan t waark.

Ik pak hom, hai geft mie troost
En mokt mie blied

Nelleke van Vliet

Hai is vergaankelk
k Bin òfhaankelk
k Vin t heerlek
k Wil hom nait kwiet
Eerlek
Mor vrundschop zo onnuimelk groot
Wordt nog ais mien dood
As k nait oplet

Vree

Mien vrund … is n sigret
Jil Wildenga

Zun is der nait aait bie,
mor t is ja waarm genog.
Wiend flittert om in toen
en bomen murmeln loom.
Noabers knutern
maank binnen en boeten,
stemmen van kiender
blieven stoan bie heeg.

Stil zit ik, midden in vree.

Mit ogen sloten sloet k niks boeten,
bid dat, bie tied en wiel,
goaten in vree hom sloeten.

Nelleke van Vliet

18

Dreum
Doar aan aanderkaant van t knoal
met zien zwaarde wotter en geboar
doar mos e hin met zien verhoal
over bedoeïenen en olle trafo's
en de zin van t bestoan
over n smaal droad luip e over
schippersvraauw luit hom begoan
zwaiterg kwam e aan bie roustege spieker
woar e jaas op hangen kon
en luit zich zakken ien kring
van grieze boarden en vraauwen ien japon
zun scheen hier en der waas meziek
elkenain waas hier n beetje liek
en toun dee e zien verhoal
nait over trafo's of bedoeïenen
mor over oksters en zeldzoam vlakglas
en hai ston der bie te grienen
noakend ging e deur, klok sluig aal vief
en ging dat aine wief met heur dikke titten
zomor bovenop hom zitten

Tena-lady
k bin nou n bekende dichter
mien vattiende bundel is net oet
en guster waas ik weer op TV met snoet
din liek ik ook nog ais op George Clooney
dus heb aaltied kovvie kloar
veur de wichter dij veur mien klaidkoamer wachten
op mien handtaiken of n geboar
op t tenail goeien vraauwen onnergoud noar mie tou,
ook zowat maals
maisten binnen aal wat older
en goeien mie gain leutje tanga's noar de kop
mor grode heupslips en lest haar ik zulfs n step-in om haals

toun wer e wakker op baank
en televisie ston nog aan

t is mor goud dat korsetten oet de mode binnen met heur riegen
en over t gevoar van tena-ladies wil ik verder zwiegen

Bertus Spelde

Bertus Spelde

Woarom de slogan 'Er Gaat Niets Boven Groningen' faailieks slecht is veur
Grönnen.
Sunt 2005 broekt de VVV Groningen de slogan 'Er Gaat Niets Boven Groningen' om bekendhaid en
imago van pervìnzie Grönnen ien de rest van Nederlaand aan te peerdjen. De slogan is bedocht deur
Marketing Groningen ien opdracht van t pervinsjoal bestuur. Oet mien aigen ervoaren duur ik te zèggen
dat dizze slogan oareg suksesvol west het veur de bekendhaid van Grönnen, want sikkom elkenaine
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kent de zin vandoag aan dag en verbindt de zin ook vot mit Grönnen (of t veur meer toeristen zörgd
het wait ik nait). t Idee der aachter is schier, noamelk de dubbele betaikenis van boven. Vanzulf is
Grönnen de maist noordelke pervìnzie – wiesneuzen antwoorden voak dat Schiermonnikoog hoger
ligt, mor de Grönneger Rötmeraailanden liggen noordelker as t Aailaand – t betaikent vanzulf ook dat
der niks mooier en beter is as Grönnen. Toch ducht mie dat de slogan ien t ìnd nait goud is veur t
imago van Grönnen.
Stad Grönnen wordt voak 'Metropool van t Noorden' nuimd; dat wegens heur grootte, heur
bedrieveghaid en heur noar boeten richte en veuroetstrevende blik. Stad Grönnen tèlt mit as eerste
stad van Noord-Nederlaand, zeuvende Stad van Nederlaand en n akkedemie dij hoog ien
verschaaiden liesten van besten ter wereld staait. Toch is posietsie van Grönnen nog laank nait
aalderbèst. Ien Nederlaand is d'aandocht benoam fokust op t Westen, op de Raandstad. Nou ik ien de
Raandstad woon, verneem ik dat doagelks. Man maint hier dat der boven Zwolle niks is en dat der
veurbie Amersfoort en Dordrecht niks gebeurt. Toch het stad Grönnen n bult potensjeel. Akkedemie is
bekend ien haile wereld, bevòlken van Stad is jong en reloatief riek en hebben n bult leerd, der binnen
n ìnde bedrieven dij ien Grönnen zitten en der binnen aal meer geluden dat bedrieven oet de
Raandstad vot willen, der is genog roemte veur oetbraaiden, d'Eemshoaven is de twijde hoaven van
Nederlaand aan t worden, t Grönneger muzeom dut mit ien de kunstwereld en Grönnen is n
belaangrieke stad veur festivals en opkommend muzikoal talìnt. Toch het Grönnen ain probleem: t
stee doar of t ligt.
Hier ien n Hoag zit ik n uur van Amsterdam òf, n uur van Bruzzel en twijnhaalf uur van Paries mit de
hoogsjarstraain. n Ritje noar Grönnen kost mie drij uur en n ketaaier en zunder abbonnemìnt ook nog
ais € 62,60 veur n hìnneweerkoartke. Doardeur is de psychologische òfstaand veul groter. En t is juust
dij òfstaand dat der veur zörgt dat lu gain interesse hebben ien Grönnen, dat ligt aargens bie de
Deense grup. Wat ook nog mitspeult, is dat Grönnen op de koart van Nederlaand ien t oethörntje ligt.
Doarom mout der n haile nije kiek kommen op Grönnen heur topogroafische liggen. Ien dizze
noudoagse tied van open grìnzen en n grodere kiek op de wereld, zol man zok ien hail Nederlaand
bedenken mouten dat de wereld nait opholdt bie t wotter of bie de Duutse grup en dat Grönnen dus
haildaal nait wied vot is (180 km is mòr n schietìndje) en nait aan t ìnd van de wereld ligt, mòr ien t
midden tuzzen Amsterdam en rest van de wereld. Messchain mout Grönnen doarom den ook meer
kontakt zuiken mit de Noord-Duutsers om heur mit de Hollaanders te verbinden en om op ains n
middelpunt te worden. t Nait deurgoan van de Zuderzeelien het den ook funest west, want dat haar dij
funksie van middelpunt tuzzen Amsterdam en Hambörg zekern kind.

De slogan 'Er Gaat Niets Boven Groningen' bevestegt juust dat olle slechte idee dat Grönnen wied vot
is en aargens op n ìndpunt ligt, woardeur de psychologische òfstaand groot blift en Grönnen nog aal
nait aantrekkelk wordt veur bedrieven en lu. En dit is weer zunde veur de Grönneger ekenomie.
Doarom stel ik veur dat der n beter verbinden mit Amsterdam en Hambörg komt, dat verkeersinfo
vanòf nou nait zègt dat der file staait op de A7 van Grönnen richten Bad Nijschaans, mòr van Grönnen
richten Bremen, en ook stel ik veur dat der binnenkört n nije slogan komt vanoet Marketing Groningen,
zukswat as 'Groningen, midden in de wereld' of 'Groningen, dichtbij, maar toch uniek' of 'Groningen,
the gateway to the world'.
Niek Berendsen
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Levensles
Wel dut t din?
Hou voak het men nait streden,
en vroagd: het t zin om deur te goan.
Mor och as je joen verlais hebben leden,
is t goud om weer op te stoan.
Sums mout je wel ais bukken,
dat zel elk wel ais gebeuren.
Denk din nait aan n mislukken,
en blief der ook nait over zeuren.
Joa, want sums gaait t leven laangs stoere wegen,
blief nait stoan en nait passief.
Want ook aal zit t joe nog zo tegen,
t helpt as je blieven lagen en veuraal positief.

Tied
Tied fluustert nait, roekt noch smoakt
en gaait as n flits veurbie.
Tied is dus tiedloos …
en is der nait veur die en mie.
Van tied ervoaren wie enkeld zien gevolgen,
t geheugen geft d'illusie tied vast te kinnen holden.
Mor in ain tel ben je tied zo mor kwiet,
tied hebben is dus n verloren stried.
Toch kin je de tied beleven,
dat is t kenmaark van ons leven.
Want d'herinnerns aan verbruukte tied dij blieven,
bewoar dij, want dat is aaltied te beschrieven.

As wie nait meer leuven in hoop
wie doun nait zulf d'eerste aanloop
Wel dut t din?
As wie nait meer leuven dat t kin
wie nait meer vroagen noar de zin
Wel dut t din?
As wie nait meer waiten wat der tou dut
wie nait meer zeggen hou t mout
Wel dut t din?
As wie nait meer wiezen op ons plichten
ons minder op n aander richten
Wel dut t din?
As wie nait zörgen de toukomst te börgen
veur aal wat noa ons komt mörn
Wel dut t din?
As wie nait ons zulf kinnen dwingen
veur mekoar in de bres te springen
Wel dut t din?
As wie nait zulf doun d'eerste zet
en der is niks wat joe belet
Dou doe t din
Trijnko Pelgrim

Bruiers

t Huus was nog net as vrouger. De widde holten kezienen stonden as liesten in n stilleven uut vervlogen tieden, tegen n achtergrond van verweerde bakstainen, dij ooit soam d'òfsproak mokt harren om
mekoar in weer en wind te steunen. t Pad dat noar veurdeure kroop was taikend in onkruud en allinneg aan n poar duustere plekken aan raande was te zain dat t ooit as grindpad bedould west was.
Zo ston e nou al n ketaaier laank bie t hek te wachten, uut t zicht van de bewoners van t huus. Veuraal
uut t zicht. Woarom e t doan har, wos e zulf aiglieks nait. t Gevuil was der inains, zo staark en dwingend dat e t nait meer wegstoppen kon.
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Dou Rieks van Lientje hom verteld har dat t nait best was en dat t sikkom òflopen was, toun was t gebeurd. t Gevuil woarvan e docht har dat t weg was en nooit terogge kommen zol. Mor t har der aal die
tied nog zeten, ain oerkracht, staarker dan verstaand.
Hai har zien bruier al bienoa tien joar nait meer zain. Toun pa overleden was, harren ze roezie kregen
over verdailen van spullen. Aiglieks was t meer nog roezie west tussen aantraauw den tussen hom en
Graddus, mor t was zo hoog oplopen dat ze sinds dij tied mekoars deure veurbie luipen. Stiefkoppen
wazzen ze, en proaten over gevuilens dat konden ze muilek.
En nou ging zien bruier dood. Zien bruier, woar e as kind mit opgruid was. Zien bruier, dij hom baange
muik in t donker as ze noast mekoar op bèrre laggen en woar e den stief tegen aankroop, kop onder
dekens en zien vouten stief vastklemd tussen de waarme vouten van zien bruier. Zien bruier. Zien grode bruier. En ook al kwammen ze nait meer bie mekoar, hai was der wel.
Op t aigenste moment dat Rieks t hom verteld har, was t west asof der n probbe lösschoten was en t
gevuil van wìnst was noar aal dij plekken stroomt dij aal zo laank dreuge stoan harren.
En nou duurfd'e inains nait meer. Wat zol Graddus wel zeggen as zien bruier zomor inains veur hom
stoan zol. Meschien wol e hom wel nait zain en stuurde hom t huus uut of deden ze deure nait ains
open. De spanning en onzekerhaid verlamden zien liggoam, hai kwam nait veur of achteruut en zien
liggoam wui kold van t zwait dat uut doezenden openingen noar boeten kwam. In zien heufd speulden
wel twinteg films tougelieks, in n dolle spiroal van licht en meziek, aal mor sneller, aal mor haarder.
Tot t inains stil wui, huil stil.
De binnenkaande van zien knoeste schuurde laangs de roege raande van t hek en wui langzoam rood
van t bloud toun zien liggoam op grond vuil.
'Derk, kom mor, t is goud.' Hai zag zien bruier noast hom stoan. Vanonder zien broene pedde keek dij
hom lagend aan. Graddus trok aan hom. 'Kom Derk, loop mor mit mie mit.' Graddus har n körde broek
aan en in zien haand zag e twij knikkers. 'Ik heb twij rooie stuters van Boelo wonnen, magst der ook
aine van hebben, kom mor.' Joa t was Graddus, dij blonde kop mit hoar en zo’n dwarrel precies in t
midden. Op dij dwarrel was e trots. Smörgensvroug den muik e zien hoar n beetje nat en den kwam e
precies in t midden, ain oge n beetje dicht, want t kwam precies. Aiglieks muik t heulmoal niks uut,
want dij dwarrel kwam der ook in as e niks dee, dij dwarrel heurde gewoon bie hom.
t Was de mooiste knikker dij e ooit zain har, zo rood en zo glimmend dat e zien ogen dicht kniepen
mos, omdat t aanders zeer dee. Hai mos allineg nog even n stap noar veuren doun en den was e veur
hom. Mor t wol nait. Hai wol Graddus achternoa lopen, mor hai kon t nait. 'Graddus!' ruip e nog, zo
haard e kon. Mor Graddus luip aal wieder vot en mit hom verdween t felle licht van de rode knikker in
duusternis en tied.
'Wat gebeurt der allemoal boeten,' fluusterde Graddus. Mui en sloopt deur de zaikte perbaaierd'e wat
omhoog te kommen uut de dikke widde kussens dij hom as jongkirrels ondersteunden op t grode twijpersoonsbèrre.
Alie, zien dochter, kwam net weer binnen. 'Der is n olle man in mekoar zakt pabbe, ambulance is der
bie. Mor k leuf dat de man al dood is. Kom, t is tied veur joen medesienen.' Ze huilp hom zacht en
veurzichteg omhoog.
'Alie?'
'Wat is der pabbe?'
'Ik heb dreumd. Bruier Derk was hier, heul dicht bie mie. Ik mis hom Alie.'
'Mörgen bel ik hom pabbe, dat beloof ik joe. Nou lekker sloapen, joe mokken je veul te drok.'
Graddus zuchtte en zonk vot in de widde wereld van kussens en herinnerns.
En terwiel dat Alie zachtjes deure van sloapkoamer achter zok dichttrok, glee rechterhaand van Graddus open en in stilte van d'oavend stuterde ain vuurrode knikker aigenwies deur de donkere sloapkoamer, zo mooi en zo glimmend dat joen ogen der piene van deden.
Albert Greven
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Laifde is in t veurdail
t Is stil op zoal van t Groot Zaikenhoes in Stad. Tussen aal t aarm verdrait, gevlaig, geroup en gereer binnen hier smis ook rustege mementen. Mementen dij
aarg kostboar binnen veur de pesjenten. Elk veur homzulf krigt din kans alle ombaalgen en gesjank der oet te smieten in sloap. Moezenusten binnen ja nait aarg
bevörderliek veur genezen van n zaik mins. Zo tussen ain en haalf drij het gainain wat te kommersietsen. Gedienen binnen stief dicht trokken en der wordt
aannomen dat elke zaike op ain oor ligt. Op gaang stommelt en roggelt nog wat,
en in verten nittjet n tillefoon.
Joap ligt stief noar t plefon te kieken zunder wat te zain. Hai het nait veul bie te
zetten noa n zwoare operoatsie. Zien kop zit vol prakkezoatsies. Hou zol dat
dammee òfkaalven as hai weer bie zien Jaantje thoes is. As e traauwens aait
weer thoeskomt! Hai is altied n verege kerel west. Naarms te beroerd veur. Altied
aan t waark. Zol dammee dat waarken nog wel veur hom weglegd wezen?Hai
begunt te swaiten as n otter.
Deur gaait zachies open en Joap zugt deur betroande ogen dat der n verpleegstertje binnen komt. t Is twijduuster in koamer en zai zugt nait dat Joap nog bie
zien pozetieven is.
In ainen: 'Zuster willen ie t gedien wel op gloep zetten, ik krieg toch gain wenk in ogen.'
Zai lopt noar t roam en schoft t gedien op n glief. 'Wilt t nait aal te best mienjong?' zegt ze mit heur laive,
rustege stem. 'Nait aal prakkedenken hur. Beloofst mie dat? t Komt wel weer goud, dou doar denken om.
Mit n poar doage kikst der al weer hail aans tegen aan. t Is netuurlek ook gain kataai hè, was t mitmoakt
hest!'
Joap komt wat omhoog. 'Och zuster t gaait mie nait zo zeer om nou. k Heb t hier ja loezegoud. Mien natje en dreugje worden mie hoast veurkaauwd en in mond schoven. Nee, k bin nait gerust op dammee, as
k weer oet t zaikenhoes bin. Zol k wel weer aan t waark kinnen, beveurbeeld.' Pesjent klacht zien nood.
Laive vraauw trekt n schoameltje onder t bère vot en zöcht zien haand op sprei. 'Kiek noar boeten,' zegt
ze. 'Zunne komt der net deur en ons Olle Grieze kikt zulfs bie die noar binnen. Dij het hier al hail wat
mensen liggen zain, dij net as die, noadat ze goud oetstokt binnen, dochten dat ze niks meer weerd wazzen. Geleuf mie nou mor, dat t aal wel weer goud mit die komt, hur. Nog n goie week en din zel mie t
niks benijen as t weer noar hoes kinst. n Zetje bie t wiefke, en veurst der aan denkst stuurt dij verrekte
controledokter van t GAK die weer aan t waark.'
Grode Joap krigt weer troanen in ogen, in t zaikenhoes binnen je nou ainmoal waiker as aans. Baaiden
zitten ze nog n tiedje bie mekoar zunder wat te zeggen. n Goie zuster is niks aans as n troost veur t gemoud.
Boeten dreunt t verkeer deur de smale stroat, mor t kin veur t zulfde geld op de moan wezen. t Is doodstil in t koamertje.
'Kom, k mout mor weer ains wieder,' zegt zuster. 'Kop op, hè. Noa regen komt zunneschien, dat waist ja
wel!'
Joap nikkopt.
Zai gaait noar t roam en rit gedienen aalmoal open. Zun streut rioal zien gold deur haile koamer. Joap is
mit heur geestelke verzörgen weer wat opklunderd.
'Doéoé! Om denken, hé!' Zai stekt bie deur nog gaauw even vingertje as n schouljuvver omhoog. 'Pas
op, hur!'
Joa, t het hom echt goud doan en hai doddert nog wat tot bezuikuur aanbrekt en t haile gebaauw weer
gonst van t gemonkel tegen pesjenten, dij op heur beurt weer stikjaloers binnen op bezuikers, dij zo mit
ain weer lekker noar boeten goan kinnen. Verrekte boudel. Joap krigt bliekboar gain bezuik. t Kin hom
ook niks schelen. Hai het ja genog mit zukzulf te stellen. Hai glopt nog ains noar Metinitoren, dij mit zien
97 meter nog aal recht in t ende staait. Oorlogen, koustörms, zure regens, grondverzakkens, alles het e
ja tot nou tou overleefd!
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Joap zien ogen binnen in tied dichtvalen.
In ainen wordt der aan zien scholder stöt. Hai schrikt, mor vuilt geliek dat hai n smokje op zien veurheufd krigt. Zien vraauw laagt. 'Bist ver vot nait? Hou kin t ook aans mit mesjeu! Lekker zunneboaden
mit blode borst achter t glas, mit baaide oren in kuzzens en n lekker kopke thee op t nachtkaske. Tou
mor!'
Joap knist.
'Hest t grode nijs zeker al wel heurd, hè? Aankomen vrijdag mag ik die ophoalen. k Heb net mit dokter
proat. t Gait meroakel mit die, zee hai. Blifst nog n zetje bie mie thoes te pottenkieken en din, vort,
weer gaauw aan t waark. Komt aans niks gain gouds van. Most nait te weelderg worden, mit aal dij
nuvere zustertjes in de buurt. Keek hier zonet ook weer ain noar binnen. Joa kiek mor nait zo zoer! t
Binnen nait altied knientjesdoagen, hur. Bist nog n jong kerel en dij mout je nait te veul in watten leggen.' Zai havvelt aan ain stuk deur.
Joap is riddersloagen. Dij Jaantje, zien Jaantje, het t al weer almoal veur nkander. Woar moakt hai
zuk nou aigenlieks zörgen over. 'Kom op wicht,' zegd e, 'din zel dij jonge hitsege kerel die ains n ollerwetse smok geven mit gedienen open.' Zo zai je mor ween, dat meedsienen hoast alle kwoalen
koeraaiern, mor dat laifde altied in t veurdail is.
Hou t mit Joap wieder goan is willen ie waiten? Nou da's nait zo stoer dunkt mie. Jaantje het zo as altied geliek kregen, en Joap sputtert weer net as veur dij tied soavends tegen Jaantje op dat rötwaark.
'Was ik mor in de VUT', en... geliek, mit n smachtende oetdrukken op zien gezicht der achteraan; ‘k
Wol ook dat klaaine zustertje nog wel ains weerzain. Din zol ik heur es even flink aanholden en stief
tegen mien borst aandrukken.’
Jaantje lacht mor ains en schudt wies mit kop. Joa, joa, heur Joap het t weer aarg zwoar.
Ab Detmers

n Weekje flat
t Was zummerdag en wie haren onnaaierd dat wie der mor ais n poar doagen tussenoet mozzen. En mit dat wie ter over haren, ging tillefoon. t Was ons zeun, dij ons vertelde dat hai twij week vot ging en dat zien flat dus twij week nait bewoond wer. En …
moggen pa en ma der zin in hebben, din konden zai wel n poar doagen in zien flat
vekaanzie hollen.
En zo is t goan. n Week of wat loater zaten wie in zien hoes. n Schiere flat, drij hoog,
n gladde vlouer, n handeg keukentje, gain stofnusten en ale winkels stoefbie. Ale winkels stoefbie, dat leek ons wat tou. Wie zaten wel in t hoes van onze zeun, mor mozzen zulf veur ons
gerak zörgen. Stoet, appelsienen, zoepen en gruinte, t mos apmoal nog kocht worden.
Wie schreven aal dij bosschoppen op n braifke. En mit braifke in buus en bosschoptas onder aarm
gingen wie deur oet. Mor winkels bennen deurgoans op begoane grond en dus mozzen wie eerst vief
trappen omdeel. En dat waren wie nait wend.
In t winkelcentrum was t drok. Noa wat hinneweer lopen kwammen wie toch in de goie winkel terecht.
n Grode winkel mit veul keur. Om din n keus te moaken oet aal dij soorten stoet en lekkers, is nait
makkelk. Wie kochten meer as neudeg was en bosschoptas wer vol en zwoar.
Dij vief trappen mit heur vatteg treden waren wie intussen allaank vergeten. Monter laipen wie terug
noar ons flatje, totdat we aankwammen in t trappenhoes. Trappen, vatteg treden nog, verdorie, doar
hadden wie nait meer op rekend. Mit schrik keken wie noar omhoog, noar dij deur, haildaal bovenaan.
Doar mozzen wie hin! Tree veur tree klommen wie omhoog. Bie t end van elke trap even poesten. Tas
mit bosschoppen wer aal swoarder. Mien slechte knij sputterde tegen. Mor tree nummer vatteg kwam
toch in t zicht en dat gaf moud.
Dij week bennen wie nog hail voak dij trappen op en deel goan en t ging ons aal beter òf.
Zo zai je mor weer: Pebaaiern is t noaste recht.
Agnes Huzeling-Zandt
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Miemern
(Zotterdag 15-01-11)
n Graauwe, trieste dag
nait zwoar, nee
zulfs ain mit n laag.
Omdat ik trug goa
in de tied en even
aan vrouger denken mag.
Wonsdag weer ais in Roon
leste raais van Hinderk
Hindrik Boer.
Ik zai hom nog
as jonge vent
hail poteg en aarg stoer!
De kracht der oet
derkennen vot.
Hail aans as dou
haard waarken en
mui tot op t bot!
Rozeg en duf
sloapen as n kou.
Net as veul aander boeren
tot in t kerkdainst tou!

k Ging wel ais mit:
Noa n Willemientje
zailt hai vot,
terwiel ik
noast hom zit.
Onderweegs noar hoes
'Wat het doomnie aal verteld?’
Dee ik mien kond
en ainmoal thoes
vertelde hai versneld
aan Opoe
wat hai van d'preek von.
n Bult anekdoten
kommen vandoag veurbie.
Ondanks t graauwe weer
en ondanks zien verschaaiden
heb k toch genoten!
Dizze dag was nait allaint
veur mie
mor veur ons baaiden!

Klaas van Zonneveld

Old Menze
‘Ons laivenheer het roare kostgangers.’ t Is n oetsproak dij mien buurman veur op tonge lag. As boerenaarbaaider luip hai doaglieks in zien struupsiekoren pak en verdainde hai de kost veur vraauw en n
hok vol kinder, mor as d’klokken van d’Roomse kerke heur swoare bazzen over d’Komnijsterwieke
oetspraaidden, luip dijzulfde man in swaart pak en mit hoge houd veur de begravvenisstoet oet.
As droager bie d’begravvenisverainen ston hai veur mie op dezulfde höchte as n domie of n pastoor.
‘Van de dooien niks as gouds,’ zee e voak mit n braide laag op zien gezichte. Of e t mainde, heb ik
nooit ontdekken kind. Meschain was t n beroepsmoatege òfwieken, vakjargon, dat e zok aanleerd haar.
t Begelaaiden van oetvoarten was wel n dail van zien leven en kist nait vezichteg genog wezen as t om
mìnsen gaait.
k Mog groag even bie hom op veziede goan. Nait allendeg omdat doar thoes aaltied ruiern was, mor
ook omreden dat hai smoakelk vertellen kon. Zat hai op zien proatstoule, den konst der rusteg n ketaaier of n haalf uur veur oettrekken. Over de leventegen vuil meer dan genog te vertellen. Of t aaltied
woar was, wat e ons veurschuddelde wait ik nait, mor ain ding haar ik al snel deur. Deur goud noar
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mìnsen te kieken en te luustern, deur ze goud te observeren, kinnen je n bult te waiten kommen over
d’lu om joe tou. Meschain dat mien buurman mie doar ook ainegszins in vörmd het. t Is weschienlek de
reden, dat ik van jongs òf aan al op zuik bin noar biezundere mìnsen en dus noar biezundere verhoalen.
t Is in de loop van de tied n haile verzoameln worden, mor t verhoal van old Menze is wel n hail apaart
verhoal. ’n Roare kostganger,’ zeden mìnsen bie ons in d’stroat voak scholdertrekkend. d’Onverschilleghaid van aander lu muik mie aiglieks nog nijsgiereger.
‘Olde Menze is in de stroat.’ As dat roupen wuir, den luiten d’kinder heur voetbalen en springtaauwchies
liggen. Groot en klaain en aal wat bainen haar of schoven worden kon, vloog as op kommando deur
d’gaange of deur drifte noar d’veurkaante van t hoes, noar de stroate. Old Menze betaikende ja sensoatsie. Male Menze was veur d’kinder n mooie òflaaiden. En op n òfstandje duzzen wie wel.
‘Nait te dicht bie hom in de buurte kommen,’ was t motto, want elkenain wos: ‘As e die in de vingers
krigt, bist nog nait joareg.’ d’Woarschaauwen mout n reden had hebben. Der mout dus ooit n moal wat
beurd wezen. Wat dat nou persies was, kon gainaine ons vertellen, mor wie luiten ons der ook nait deur
òfschrikken. As Menze op zien grote transportfietse d’Komnijsterwieke opdraaide, den was ain kreet genog om n haile tjucht kinder te mobiliseren en begonnen wie achter zien rogge te ploagzingen.
Old Menze lopt mit kolen
Woar het e dij wel stolen
Zien törf is nat as mizze
Dat waiten wie ja wel wizze
Hé doe Menze, mit dien laange board
Lu hebben die guster veur gek verkloard.
As e mit n mudde kolen op d’nekke op weg was noar t kolenhok of mit n körf vol törf sjaauwde, deden
we t voak nog es dunnetjes over, mor omdat Menze nooit echt reageerde was d’oardeghaid der voak
gaauw òf.
Wel dizze Menze was?
d’Eerste wos te vertellen, dat e aaltied, van klaains òf aan, al zo maal in de kop west was. n Twijde
mainde, dat e deur zien strenge moeke te haard aanpakt was en doarom nait recht wos hou e zok in n
sosioale omgeven gedroagen mos. De daarde kwam mit n hail aandere, oetzunderlieke verkloaren:
‘Hai het vrouger op school te veul leerd en omdat zien hazzens dat nait verwaarken konden, is e gek
worden.’
Dij leste oetleg kwam mie roar veur. Kin te veul leren d’oorzoak wezen, dast d’boudel nait meer goud op
n riegie holden kist? Dou k dat aan mien pabbe vruig, keek dij mie verboasd aan en noadat ik oetlegd
haar, wat d’reden achter dij vroage was, zee e:
‘Old Menze het vrouger wel noar d’kweekschool goan, mor of dat nou d’oorzoak west is van zien geestelk probleem, wait ik nait.’
Dus t kon wel, konst van te veul leren gek worden.
Op n dag, t mout aargens in d’haarfst west wezen, wuir ik deur mien opoe op pad stuurd om n mudde
kolen en wat aanmoaktörf te bestellen bie Old Menze. De kaggel mos aan en d’kolenveurroad in t
achterìnde van t hoes ruik oardeg op.
‘Doar goa k nait noar tou,’ zee ik vastbesloten. Der waren toch wel aander kolenboeren bie ons op t
dörp.
‘Ong,’ zee opoetje, ‘en woarom den nait.’
‘Dat waiten je best,’ heb ik antwoord en k heb heur zulvens nog n alternatief veurschuddeld: ‘k Wil wel
veur joe noar Westerling veuraan op d’Hoanekamp of ast nait aans kin noar kolenboer Haayes.’
Dou mien opoe haard begon te lagen, mos ik wel mit wotter veur dokter. k Dus nait. Meschain herkende
hai mie wel van aal dij keren, dat w’hom oetscholden haren. En wat mos ik mit d’veurspellen dat hai die
nait in de jatten kriegen mos. Oeregaai, k ging nog laiver …
‘Dus doe denkst, mien old opoetje kin best hailemoal noar t aander ìnde van Pekel lopen om n bodschop te doun. Zai, op heur leeftied en mit pienleke eksterogen aan d’vouten, mout zok mor verbieten.’
Dou k tegen n uur of vieve bie old Menze Joagersmoa zien hoeske aankwam en mien fietse achter t
hoes schoof, was ain blik opzied voldounde om te zain, dat Menze thoes was. Hai zat in achterkoamer
bie d’toavel en haar d’radio aan. Mainde ik, mor t was aans. De meziek dij ik heurde muik hai zulf. Op
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zien mondörgel, wuir k gewoar dou’k vezichteg d’keukendeure open doan haar. Op de drumpel bleef ik
even òfwachtend stoan en Menze dij deur haar dat e veziede haar, keek mie belangstellend aan.
‘Moi,’ zee e. Was dit nou d’eerste keer dat ik Menze wat zeggen heurde?
‘Kom mor verder,’ luit e der op volgen en mit n heldere blik in zien aans zo duustere ogen, zee e vrundelk: ‘Of bist baange da’k die opeet.’
De menaaier woarop e dat zee, muik da’k hoast mien lagen nait inholden kon. t Klonk zo komisch.
Op n ainpits-gasstel pruttelde n etenspane en t rook lekker.
‘Mous is beter te verteren as klaaine kinder.’
t Sluig veur mien gevoul naargens op. ‘Mien pabbe speult ook mondörgel.’
‘Doe bist toch dat jonkje, dat op Komnijsterwieke woont?’
‘Joa.’
‘Op nummer tiene.’
‘Klopt.’
k Vruig mie òf, woarom Menze inains zoveul nijsgiereghaid veur mie aan de dag legde.
‘Doe hest ook n hondje, hè?’
‘Joa, Fixie,’ zee ik.
‘Da’s n rötjoekel,’ zee e kört.
‘Ong?’ Even was ik benaauwd, dat Menze toch nait de vrundelke man was, woar k n poar tellen nog zo
oardeg mit aan t kwedeln was.
‘Hai perbaaiert mie aaltied in d’boksempiepe te bieten, as ik bie joe over de wieke rie.’
Ik kon mie doar niks bie veurstellen. Fixie haar wel n grote hekel aan t peerdje van d’petreulieboer en
luip voak wel honderd meter mit d’kare mit, as dij bie ons in d’stroate was, mor dat e Menze noaluip,
kwam mie n beetje vrumd veur. En nou komt t netuurlek, docht ik. Nou begunt Menze ook nog over ons
ploagzingen en krieg ik dammeet de haile gobbe aan verwietens over mie hìn. Mor nee, t gezicht van
Menze veraanderde as bie toverslag. Hai pakte zien instrument van toavel en begon te speulen.
‘Kinderverskes,’ haar ik al snel deur. t Voulde n beetje as bie miezulf thoes, as pabbe op ons verzuik in
ging en n poar deuntjes oet zien mondörgeltje toverde.
‘Magst wel mitzingen,’ zee Menze noa t twijde verske.
‘Ik kin nait zingen,’ mos ik tougeven, ‘ik kin gain wieze holden.’
Hai keek mie noa dij leste opmaarken even bedachtsoam aan en zee op n even komieke menaaier as n
zetje doarveur: ‘Ik ook nait,’ en noa n poar tellen zee e zokswat onbegriepelks: ‘Mor dat was nait dreden, dat ik stopt bin mit mien oplaaiden aan d’kweekschool.’ Hai keek mie even hail deurdringend aan
en luit zok dou ontvalen: ‘Ik docht dat waarken mit kinder wel veur mie weglegd was. k Haar aaltied veul
kammeroadjes vrouger. Ik kon nuver leren en t beroep van schoolmeester leek mie prachteg.’
k Heb hom vervast hail dom aankeken. Wat haar dat harmonikoaspeulen nou te moaken mit zien keus
om schoolmeester te worden. Hai kon gain wieze holden, mor speulde wel mondörgel. Hai ging noar
d’kweekschool en is doar dou mit stopt.
t Wuir aal onbegriepelker, tot e mit d’bekentenis kwam: ‘Dij rötjonken hoalen die t bloud onder d’noagels
vot.’
‘Rötjonken?’
‘Joa, k mos al snel as kwekeling noar n school in Winschoot, mor k wuir stoapelgek van d’kinder. Aal dat
gesoes aan de kop was niks veur mie. t Ainegste woar ik ze rusteg mit kriegen kon, was tiedens de
zangles. Den speulde ik op mien mondörgel en den zongen kinder as liesters.’
t Gehaaim van Menze heb ik mien haile leven mit mie mitdroagen. Om loater schoolmeester te worden,
haar ik mie al vèr veur t bezuik aan Menze veurnomen. Doar kon hai gain wait van hebben. Dat in dijzulfde tied d’ollu besloten om mie op akkordeonles te doun, heb ik – zunder sukses – nog perbaaierd
tegen te holden deur te zeggen:
‘k Goa laiver op voetbal.’
Mor Menze haar geliek. Tiedens de zanglezzen hest gain kind aan d’kinder.
Bram Wiekens

