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Grunneger schrieverij: Willem Faber
n Man dij n specioale ploatse innemt in de Gruneger schrieverij is Willem Faber, veur intimi Wim. Hai is
de zeun van kunstschilder Johan Faber, dij lid was van de Grunneger kunstenoarskring De Ploeg. Willem Faber wer in 1927 in Zutphen geboren, mor zien olders wazzen van oorsprong Grunnegers. Vanòf
1951 was e waarkzoam as architect en as zodoaneg restaureerde hai n aantal Grunneger kerken. Mor
zien belangstellen was veul braider as de baauwkunde. En zo dee e ook aan streektoal. Willem haar n
beetje n zwaarversnoatuur. As twinteger fietsde en liftde hai deur hail Europa en loater baauwde hai
zuk n Grunneger zeetjaalk dij e zulf ontworpen haar. Mit dij tjaalk ging e der op uut. Kerken haren zien
specioale belangstellen en zo schreef e n bundeltje: Kerk op riem, oet 1993. n Sonnet doaroet is n beschrieven van de kerk van Sapmeer:
Volgens regels van de Nij Gotiek
vluit t verwulf over ien bogen.
Doartuzzen t kleurde glas rij en riek,
ien licht en donker, ien n pogen
om zun te noadern - aibels briek.
n Groalende weldoad veur joen ogen.
Haailgen stoan hoog boven joe ien t roam.
Deur n vloud van kleur en lien ronnom,
is t krekt of ie midden maank heur stoan.
Merioa ien heur blaauwe klaid winkt:
"Kom, Loat ons alen soamen wieder goan
bie laans t pad deur t flonkernd Haailegdom."
As zun speult mit grisaille en glas
is t as of t Haaileg Wonner guster was.
Vanòf 1965 schreef Faber veur de tounmoalege RONO (tegenwoordeg RTV Noord) heurspeulen, laidjes, gedichten en verhoalen in de Grunneger streektoal, dij n belangrieke laaidroad deur zien leven worden was. Even n stokje Willen Faber-tekst. t Is oet zien boukje Berend Boksemrek, belevenizzen van n
koopmaantje dij langs deuren gaait mit zien negootsie:
POTERS
t Is n gezicht van Bavvelt mit t roege noar boeten.
Dat zegt men wel ais as t der mor maal oetzigt. En zo docht Maans Bolhoes dit veurjoar ook over zien
toentje.
Nou mout ie waiten, dat Maans en toentjederij, dat is ain. En zo gaauw t weer deu weer is, kin je Maans
Bolhoes deur t dörp schoeven zain, reeuw over scholder, ien richten van zien lapke grond op kaant van
wier. Der is din ook gain toen ien Bavvelt, dij der zo goud biestaait as Maans zienent. Behaalve dit joar
din.
Maans haar n stuk of wat kistjes mooie ronde poterkes kocht en dij netjes op rieg ien grond vlijd, krekt
zo as t heurde. Mor aal wat der boven kwam, allinneg mor roet en ombaalgen en gain spierke eerabbelloof. Nou was t ook weer nait zo, dat t roet op Maans zien toen ain laar was. Nee, doar zörgde Bolhoes
wel veur. Elk spierke dat der nait heurde wer rud. Mor t gruin dat der ainks aal boven stoan mouten
haar, kwam nait.
Dou ien toenen van noabers t loof aal n dikke vout boven grond ston, zat Maans nog mit n lege akker.
En dat zat hom goud dwaars, dat kin je begriepen.
Dou ik weer ais ien Bavvelt was om mien snipsnapsnoaren aan de man te bringen, schoot Maans mie
aan.
"Berend," zee e, "doe komst overaal, doe heurst en waist n bult, kinst doe mie ook helpen?"
t Kwam hier op deel, dat aine de pooteerappels der bie nacht en ontied weer oethoald haar om Maans
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te nittjern.
In de vrouge joaren tachteg was Faber lid van de kemizzie dij opdracht haar de Grunneger spèllen vast
te stellen. Doar is nait zoveul van terechte komen, want de kemizzieleden konden t nait recht ains worden. Faber het in zien schrieverij perbaaierd zoveul meugelk olle Grunneger woorden vast te leggen.
Hai haar as veurbeeld doarveur n taimke: 'As ale lu, dij t muilek hebben mit heur muilekheden t nou ais
stoer haren mit heur swoaregheden.' ‘Muilek’ von Wim mor niks. t Goie woord was ‘stoer’. Willem Faber
het n hail zet bestuurlek aktief west in de Stichten t Grunneger Bouk en de Stichten Grunneger Toal.
Ook was e mitwaarker aan de redaksie van t streektoalblad Toal & Taiken. Hai ston aan de waige van t
dansfeest Op Roakeldais en was betrokken bie volksdaansgroep De Grunneger Daansers oet Zandeweer. De bekendste bouken dij Wim Faber schreven het, binnen: Maank Spouken en Spenelmboardjes,
De nijmoodse Jonker van Allershaim, t kinder-ploatjesbouk Jochem Oap en, wat ik al nuimd heb, Berend
Boksemrek. Ook kwam in 1989 n bouk uut mit zien verzoamelde Suntermeertenlaidjes. Doarin stoan
noast de Grunneger laidjes o.a. ook verskes uut Oost-Vraisland, West-Vraisland (Noord Holland), Gelderland, Overiessel, Limbörg, Vloandern en zulfs in Frankriek en Zwitserland. Verder binnen der in aigen
beheer nog n bult gedichtenbundels van hom verschenen, dij e allemoal illustreerd het mit prachtege
linosneden.
Wim Faber kreeg in 1989 veur zien verdainsten veur de Grunneger cultuur de K. ter Laanpries.
Henri Wierth

Zo goud as nij
Allinneg en ainzoam staait mien kabinet-örgel in kerk. Haildaal mit
plestiek as n klaid om hom hìn, omreden doar mag gain stoeverij
deur kommen. Want doar dwarrelt nogal wat omdeel. Sums en din
binnen wie aan proat mit ons baaide, n laag noar nkander tou. 'Hou
gaait t aigleks mit die?' vroag k t örgel. k Leg mien oor tegen zien
holten kaast.
Wied vot heur k n klaain piepende stem: 't Gaait wel mit mie e,
eerdoags krieg k mien jas weer oet, waist doe dat aal?' Joa, doar bin
k kundeg mit. Veur in kerk staait mien kabinet-örgel optuugd, wis aal
drij joar.
Kerk het schoa van eerdbevens en trillerij. Nou wort der waarkt aan
kloaren van t gehail. Zo goud as nij wort kerk. Op hoop van zegen
din mor. O … eefkes luustern, mien örgel ropt mie: 'Kom ais eefkes
bie mie stoan en luuster: hou vuilst doe die nou? Doe kinst ja nait
meer mit mie speulen en gain meziek oet mie kriegen. Wat verdraitelk is dat veur die. Mor dommee ben k weer zo goud as nij. Doe
hest ais laange tied leden n gedicht veur mie schreven, dij wil k geern nog ais heuren, as t kin vanzulf.'
'Joa dat wil k wel, mor din eerst aan zuik. Goud, hè, k dou mien bèst.'
Heur k nou n daipe poest oet örgelkaast kommen? Poeh, poeh, k vuil Gods wind vandoag. Mien oor leg
k aan kaast, klop eefkes: 'Hier bin k weer, mit ain gedicht is dat goud?'
'Nee, k wil gedicht haildaal heuren.'
'Dat kin nou nait, k schrief n verhoal over dien stoan in kerk. Aans gaait t veuls te laank worden.'
t Is hail laank stil.
'Hallo, bist bie tied, wilst nog n gedicht of nait?' Nou … vot din mor.'
Heur t örgel speult
steerns van hemel
n zaachte rust dailt n minsk
van boeten gewemel
meziek … n rieke klaank
in dien oren
n heerlek geluud is geboren.
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'Dat binnen der gain twij.'
'Joawel,' zeg k, 'mor k heb twij bewaarkt tot ain. Haildaal goud, hè?' Mien oor gaait weer aan kaast. Heur
k weer n snok oet kaast, verbeeldens ja, aans niks.
'k Goa nou weer op hoes aan, hè. Mit n poar moanden bist doe zo goud as nij. Moi, laive örgel, eerdoags binve weer bie nkander, mit aal dij minsken dij die laif hemmen, din is der n feestelk heergoan. Omreden doe staaist der zo goud as nij bie.'
Anna de Vries-Maarhuis

Traain noar naargens
k Wil aan d’raaize goan
mit traain noar naargens
mor aal weer
loat k mie t pad wiezen
en kom ik aargens

Grootshaid

Traainkoartje kwiet
Traainkoartje in buutse verfrommeld
bin ik kwiet – ik heb hom verstommeld.
‘Blief mor hier vannacht,’ stelt zai gerust.
‘As doe mor gain roare dingen dust.’

Nait groots wezen.
Grootshaid is n onwizze ledder,
holt haanden stief in boksembuus.
Hai wist van hom òf
en geft gain roemte.
Mor laifde,
gaait op blode vouten
en legt heur vingertoppen licht op wiend.
Zai paailt daipte van aler zail
en let heur bloots lij zingen.
Nelleke van Vliet

Vriendin
Ik heb n vriendin
gainaine moakt mie blieder
ik heb n vriendin
tot zo wied en nait wieder

Henk Puister
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Schiet-ien-boksem
Oet de rieg: Dikke verhoalen van leutje vent oet Wij
Wodder en vuur, is woar elk kwoajong wat mit het. Of ze nou luddek
of oetwozzen binnen, mannelk of minnelk, ze hemmen t altmoal in
de genen. Ik dus ook. Oetwozzen en mannelk was k dou nog nait,
dus wat blift der din over? Juust, dat aander! Nou en leuf mie mor
dat, ondanks dat ik nog mor n iepenkriet was, ik t ook in de genen
haar. Naargens om, ik mag tegenswoordeg nog steeds geern mit
vuur speulen en wodder bin k ook nait vies van. As bie ons de bröd
achter t hoes schoon mout ien t veujoar, din mag k mor wat geern
mit d’hogedrukspuit der op lös goan! En bie zummerdag, as wie bie
ons goan flaauwekullen ien toen, krieg ik fik der aaltied goud ien,
leuf mie mor! t Is n wonder dat buren nog nooit 112 beld hemmen,
mor goud … Verhoalen over vuur kin k joe n aander moal nog genog
over vertellen. Dizze gaait over wodder.
As leutje bukken kwam k voak mit n kletspoot thoes en din wis moe votdoadelk dat ik weer es bie sloot
zeten haar. Geregeld konden mien stevels op kop hangen te dreugen, mor mainsttied as k ze weer
aantrekken wol, waren ze nog nat van binnen. Ik pakte din voak n plestiek puut en dee dij om vouten en
zo kon ik der weer ien en kon k weer n dag veuroet!
Mor n sloot was nait t ainege wodder woar ik geregeld te vienden was. Over de summer kregen wie n
abonnement veur t openluchtzwembad ien Lains en doar gingen we din ook zowat ale doagen noa
schoultied hin te zwemmen, mor woar wie ook mor wat geern hin gingen, was t daip. Rondom Wij haren
wie altmoal moaren en dat was vanzulf veul meer oaventuur din dat wodder mit aal dat chloor der ien.
As je ien t zwembad mit kop boven wodder kwamen, kon je ogen mor zuneg opendoun. Badmeester
Van der Loan zee n moal tegen mie: 'Astoe nou wat lozer was Nico, din dus dien ogen nait open onder
t wodder!' Ik keek hom dou verboasd aan en zee hom dat as je zain willen woar of dij streep op bodem
zit, je toch echt joen ogen open doun mouten. Mor hai haar wel geliek dat k nait zo loos was, omreden
dat mien doekbril nog thoes lag …
Mien kammeroaden en ik mochten geern vissen en dat dee we mainsttied bie nije betonnen brug, zo as
wie hom nuimden, noar Kloosterboeren dij over de Hoornsevoart ligt. Sums, as t n haile waarme dag
was en de vissen nait bieten wollen, kreeg we t ien de kop om n vrizze doek te nemen. Mor wie haren
gain zwemboksem bie ons en ook gain douk om ons mit te dreugen. Schoamteloos trokken wie ons
klaaier oet en mit blode gat sprongen wie ien t wodder. Mien kammeroaden dij sprongen voak van brug
òf, mor ik duurde dat laank nait woagen. k Was n dikke baangeschieterd. k Kin mie nog goud heugen
dat mien pa n moal zee, dat onder dij brug altmoal olle fietsen ien t wodder lagen en dat der ook ooit n
auto verdwenen was. Hai wol nait lieden dat ik doar zwom en zee, dat as k mit mien vout ien dat old
iesder vast kwam te zitten, ik nooit t daglicht weer zain zol. As n echte schiet-ien-boksem leufde ik dat
vanzulf en was ale keren mor wat blied dat mien kammeroaden weer boven wodder kwamen.
Voak voer der n bootje laangs en mien kammeroaden stonden boven op brug en raipen: 'Blode titten!'
Nou zol joe denken, da’s toch niks biezunders, n vraauw topless op n boot, mor ien dij tied zagen wie
dat nait zo voak. Wie stonden mit open mond te kieken dou dij boot veurbie voer en dij man dij bie t
roer zat raip al laggend: 'Lekker aan t zwemmen, jongens?' Wie haren der nooit weer om docht dat wie
doar ien ons blode gat aan t zwemmen waren en sprongen altmoal mor rap ien daip. k Was haildaal
van slag en dou ook nog n metershoge golf over mien kop ging en ik n gobbel wodder binnen kreeg. k
Haar t spoansbenaauwd en ik mor swobbeln as n hondje noar kaant van daip en ik endelk grond onder
vouten vuilde. k Haar lol der votdoadelk òf, dat kin k joe wel vertellen wezen.
n Week of wat loater zaten de wodderrötten van Wij vanzulf weer ien daip en ook diskeer ien ons blode
gat. Op dij jonge leeftied kon ons dat niks schelen, gevuil veur schoamte was der ja nait. En toch wer t
aans. Der waren ook wel es wat grode jongen bie en dij zwommen din mit n boksem aan. Ze lagden
ons voak oet en raipen: 'Leutje, leutje …' Mien kammeroaden en ik begrepen der haildaal niks van. Wie
wizzen ja wel dat wie jonger waren en dus ook hoast n kop klaainer. Niks biezunders, dòcht ik. Om din
mor aalgedureg leutje te roupen vonden wie mor dom en dus wollen wie nait laanger mit heur omgoan.
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Aanderdoags was t weer n schiere dag en zaten wie op n aander stee ien daip. Gain geklier van dij oldere jongen en konden wie gewoon doun en loaten woar of wie zin ien haren. Wie waren wat mit nkander ien t wodder aan t ploetern, dou ien ainen onder wodder wat laangs mien bain streek. Mien kammeroaden zwommen veur mie en ik wis doadelk dat t n dikke vis west haar. Der wer deur ain roupen:
'Kiek mor oet, Nico … domment is t Jaws.' En altmoal waren ze slap van t laggen, mor ik … ik was vanzulf schietsbenaauwd! k Haar bie Herman Raangs ien dörp wel es ain zain dij n snouk vongen haar en
mien laive tiedpot nog aan tou… Wat haar dij snouk n stel tanden ien zien bek! Sunt dij dag was k aaltied wat huverg veur dikke vissen. n Zetje loater kwam der n leutje bootje aan voaren en dij man dij der
ien zat, haar n hengel ien t wodder. Ik ston aan wal en dij man dij zag mie ien mien blode gat en vlug
sprong ik ien t wodder. Hai raip: 'Kiek mor oet, jongens! Ien joen blode kont zwemmen is hier nait vertraauwd … Der zitten hier n bult snouken en dij binnen gek op zuks oas … As joe begriepen wat of ik
bedoul.'
Wie schoten mit nkander touglieks tou wodder oet en dou bleek dat ik nait ainege schiet-ien-boksem
was… En dij kirrel ien dat bootje voer slap van t laggen rusteg deur!
Nico Torrenga

Korenbeurs
Symmetrische zoelen taarten tied dij wie delen
schoren stroatkraantverkopers ien de regen.
Droagen toukomst en verleden op heur kapitelen;
heur mit heur overdoad ien beschaaiden Stad verlegen.
Veur mien ogen verschient n older maarktplaain
mit Droogstoppels en Kerkhovens; meneren van t groan.
Woar dik anderhaalve aiw Grunnegers welvoart zain
en dealers bie naacht as dook heur gang goan.
Mercurius liekt onaangedoan – de glènne riepe vangt zien stoaren –
Aan zien noakende vouten d’eerde, Atlas’ scholders ontgruid.
Vanòf zien stee maank handel en hemel kon hai gold vergoaren
Lait t ‘broodoproer’ wiedervot beschoamd ongemuid.
Rampzoaleg: dreug groan dat vannijs nait gruien wil.
n Reprise van 1845 vaalt kant te vrezen.
Neptunus bevrust ien zien doaden, Ceres vaalt stil.
Echo van boerenverdrait; onmacht bewezen.
“Kiek doar ains, maam, twij doeven op zien houd!”
Ropt n lutjewicht, heur vingerke oetstrekt noar boven.
Zien caduceus roakte t fundament onder mien vout –
gaf kwetsboaren dou en nou n kloare stem, wil k loven.

Pim de Noues
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Gerry Awoke

Ons fort
Oosterschelde, 1953
ons hoes n eulifant ien ondaip wotter.
Invoasie kwoaie mutanten
wie swaartgekled, verdelgers onder t dekbèr.
Verschruide grond, sore akkers
ons groanschuren veur zeuven joar vuld.
Swaarmen zaiktekimmen, pandemische proporties
steriel ons nust, bacillen zollen nait duren

Gerry wait der vanòf, zegstoe
en kikt der stoef bielaangs asof t nait zo is.
Kin mie aargenswoar nait veul schelen
krektgeliek wel of t wait veur of achter De Rits
en of Gerry heur koartenhoes CVW-stutten wil.
Jeuzeln bie Ons Moeke kin ja elk, wat n wonder.
Eerstoe, De Prins, tou deur oet bist zel ik reren:
neem nait Tram 13, mor mie ien dien Golden Aarms,
striek mit dien vingers Decadent over mien scholders,
mor hol t ien De Kast en zwieg over mien verdrait
as ik weerom kroep ien grond en stilaan schraif.
Pim de Noues

Aiweg duuster ien dikke dook
ons bèrlampke onoetputtelk helder.
Wat ik zeggen wil: baauw mit mie ons fort tegen wereld
van nustloakens en gaailverlaifde verlangens
Pim de Noues

(In t begun haar Albert n bult last van te veul wotter.)

In t Parredies
Albert en zien bruier kregen muite over t belaaid op d'ollen heur boerenstee. Bruier docht meer in geld,
Albert in goie gewazzen. Dou Albert vernam dat e nait tegen zien bruier op kon, is e der mit kapt. Mit n
jutezak vol goud is e de wiede wereld introkken, op zuik noar vree. Vanoet Tolbert belandde hai bie De
Belt an de Ronervoart en zag doar n poaltje mit n stok karton deraan: Te koop: acht deemt grond om te
ontginnen … te bevragen bij …
t Was n aarg drassege boudel, zeg mor gerust: n moeras. t Leek hom wel wat. Hier kon e zien gang
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goan. Zien aigen kop volgen. En wat n rust! Wel n koppel waark, mor doar zag e nait tegen aan … Binnen n poar doage het e t kocht. Op de Belt lag rommel zat om van te baauwen: teerblikken, golfploaten
en zuks meer. Doar het e zok n hutje van baauwd. Gain licht, gain wotter. Van alles niks! Mit n proam
dij e omschik kopen kon, ging hai der op oet om zwaarde grond aan te hoalen. Totoal het hai d'haile
lappe zo'n zeuventeg cm ophoogd. Meer as n joar zwoare aarbaid. Dou bleek, dat der gain òfwottern
was … Nog aal kon hai nait zunder stevels over zien bezit bentern. Rondom den mor sloten groaven,
dat gaf locht! Nou kon e gras zaaien en begunnen mit poten van eerappels, bonen en dat meer.
d'Ol jong kreeg der moud van en laip doags te zingen in zien Parredies.
Mit n zaais het hai zien eerste gras maaid en heud. Dou kwamen der schoapen: was makkelker en
brocht ook nog wat op. n Twijde hutje wuir baauwd om zien gerief op te sloagen en veur zien schoapen, segen, n poar pony's, n kaalfke … de vijstoapel gruide as kool. Laand zat!

De pony's verwaaiden.

Via n smaal dakgeutje vong e t regenwotter op en kon dat via n slim vernufteg systeem mit n kroantje
òftappen. De Belt was ook hier zien leveransier! Net as veur t licht: n grode zaklanteern broekde om
zok bie te schienen as e der snaachts oet mos om te pizzen. Wieders haar e gain licht neudeg. Zo
gaauw as t duuster wuir, was t sloapen en bie t lichten opstoan en an t waark!
Albert was gek op zegemelk. Aal doage anderhaalf liter! 'Bitter in de mond moakt t haart gezond' was
zien leus.
Socioale kontakten haar e nait. Enkel Wim Ploug, (mien schoulkameroad van d'legere schoule in
Nietap), dij zien laand an zienent haar. t Het n mooi zetje duurd veurdat e kontakt wol, mor dou e vertraauwen in Wim kreeg, was t kloar. Even teuten mit n bakje zwaarde joegel en mekoar helpen as t zo
oet kwam.
Op zien drijennegentegste is Albert oet tied kommen. As dank veur zien vrundschop het hai Wim t Parredies noaloaten.
Mit mien voar heb ik Wim doar n bezuik brocht. 'Kerel man, wat ja n hemels stegie' raip mien voar en ik
was t doar volmondeg mit ains.
Wim het der nog 25 joar plezaar van had. Ook zien vraauw Martje, dij der eerst niks van waiten wol,
ging loater mit hom mit. Der mos den wel n caravan kommen, want in dij olle hut wol zai nait sloapen!
Wim haar n bult gelok … mor ook veul meleur. Nou is e Martje kwiet en ook zien laand mos e vanwege
zien leeftied verkopen.
Mor vannijs lacht t gelok ons tou! Soam mit ons allerlaifste vriendinnegie van d'legere schoule, Jantje,
hebben wie veureg joar ons tachtegste joardag viert in Roneresch. En d'òfsproak moakt dat wie, zo
laank as dat kin, doarmit deurgoan (en dat noa zeuventeg joar). Houveul gelok kin je hebben!
*n woar verhoal, optaikend deur
Klaas van Zonneveld
Klaas van Zonneveld het n veul oetgebraaidere versie van dit verhoal schreven. Dij was te laank om in Kreuze op
te nemen. As je der belangstellen veur hebben om t haile verhoal te lezen, kin je dat melden bie Kreuzeredakteur Bert Wijnholds. Hai zel joe den mit Klaas in kontakt brengen.
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Swerelds beloop

Dij zotterdagoavend was t zowied. Laank haar t duurd, mor endelk haar ze heur eerste klaainkind in
heur aarms. Ze haar zo laank twieveld of t ooit zo wied kommen zol. As oldste van t gezin haar ze toch
d'eerste wezen mouten mit klaainkinder?
Heur zeun haar heur laank wachten loaten. Nait dat t heur beslizzen wezen mos, mor heur verlangen
was zo groot west. Wat was ze bliede dou de kinder heur vruigen hou ze t vinden zol as ze oma worden
zol. Eerst docht ze nog dat ze heur vroagen zollen of zai t wel goud von, mor dou bleek dat t nije leven
al drij moand aan t gruien was. Endelk zol t din gebeuren, de tied was nou dichterbie kommen. t Was òf
te tellen.
t Was inains asof ze heur aigen zwangerschap weer deurleefde. Dat was ja zo’n gelukkege tied west,
de zummer van 1960. Wel zwoar mit ale bepaarkens. Spannend ook. Wis zai wat ter gebeuren zol? Zie
haar t ja nog nooit eerder mitmoakt. Mor t was l ook wel schier, aal dij aandacht dij je kregen.
Heur schoondochter haar t ook nait makkelk had. Alhouwel, zai hof gain haide zummer deurleven. In de
winter zwanger wezen is toch aans. Och, elke zwangerschap brengt leuke en minder leuke dingen mit
zoch mit. Je willen flink wezen. Tanden op mekoar. Je willen t toch zulf? Aigen schuld dikke bult. Of toch
nait? Òf en tou haar ze groag even schraiven wild. Van vreugde, van verdrait, van aangst. Wat zol der
gebeuren, wat haar t leven in petto. Ging t apmoal wel goud?
‘Nait aan dinken. Gaaist toch moeke worden? Nou din?’ Weer heurt ze de stem van heur moeke: ‘t Is
swerelds beloop, kind. t Komt eerder as de honderddoezend.’
Moeke. Hou groag haar ze nog even mit heur proaten wild. Heur dailgenoot moaken van dizze grode
bliedschop dij ze nou deurleefde. Ook swerelds beloop, docht ze. Geboren worden en staarven. Leven
ontvangen en verlaizen. Aaltied mor flink wezen. Aaltied mor doun asof. Alles is allenneg mor vreugde.
Ales is goud. Doun asof je ales aankinnen en naargens last van hebben.
Swerelds beloop is ook dat je kieken noar aandern, hou dij t doun. Mor je kieken aaltied noar de boetenkaande. Wat d'aander vuilt, doar wordt nait over proat. Mor is dat wel goud zo? ‘t Is toch díén leven.
Doe most díén leven ook deurleven van dag tot dag.' Ook heur zeun mos zulf beslissen wanneer t zien
tied was veur swerelds beloop. Weer docht ze trugge aan heur eerste keer, nou datteg joar leden. Zai
was bliede en verdraiteg west.
En nou, datteg joar loater weer swerelds beloop! t Leven van ale dag, mit klaaine en grode mielpoalen.
Mor dit was nou weer n mielpoale veur heur. Zie keek noar t blonde kopke op heur aarm. n Helder
troantje vuil op t klaaine veurheufdje van heur eerste klaainkind. Swerelds beloop!
Jil Wildenga
Omtoald oet: Levensfase 10

12

Bandje
t Kon nait laanger zo, aarm begunde heur hou laanger, hou zeerder te doun. Wat t
was, mos dokter heur mor vertellen. Zai kon zulfde daag smirregs nog komen en ging
eerst nog mor even op bèr. Vanwege dij pien haar ze slecht sloapen en ze begunde
net n beetje vot te doezeln, dou telefoon ging: of ze ook eerder komen kon, der was
ain oetvalen en dokter haar nou wat meer roemte. Och heden, nou mos ales gaauw,
gain tied meer om te doezen, n waslapke om kop … en wat mos ze aantrekken? Om
t dokter nait stoer te moaken en t zichzölf ook makkelker, kreeg ze t eerste t beste
zummerhemke oet kaast. As je zukswat in zummer droagen, geef je gain aanstoot,
omreden ale minsen binnen din wat luchteger kled. Mor nou, middenmaank kolde doagen tussen winter en veujoar was t wel n beetje n vremd gezicht. Mor t scheelde n stuk muite, aarm
huifde nou nait zo wied omhoog, wat dus zo pienlek was en ach, n dokter kikt ja mit aandere ogen
noar blote dingen. Gaauw even n vestke der overhèn en zo kwam zai op n krukje tegen dokter over te
zitten.
Hai lusterde noar heur verhoal en zee: 'Nou, dan moeten we maar eens even kijken.' Hai daauwde
baaide aarms ain veur ain omhoog en op n gegeven mement schraauwde zai t oet, dou wis hai genogt: 'Het is een beste slijmbeursontsteking, ik zal u een injectie geven, kom maar even mee naar de
andere kamer.' Hai lait heur aarm lös en schoof t bh-bandje, dij over heur aarm omdeel kropen was,
weer op zien stee.
Ze was even beduusd, mor laip geheurzoam achter hom aan. Wat was dat nou? Dokter is n leuke man
en zai mog der veur heur leeftied ook nog best wezen. Blift aantrekkenskracht tussen mannen en
vraauwen din aaltied aanwezeg, ongeacht leeftied en oplaaiden?
Dou ze weer thoes was, docht ze doar n schoftje over noa en kwam tot n helder inzicht: ik heb gain
zeun, docht ze, dus wait ik nait hou zeuns heur moekes behandeln, mor wat bie dokter gebeurde, het
te moaken mit zörgzoamhaid en nait mit aantrekkenskracht. t Was n mooi inzicht, mor ook n heftege
konfrontoatsie mit t fait dat zai nou toch echt n olde vraauw aan t worden was.
Aukje Tillema

t Boukje
t Is n smoorhaite dag. Zun schient ongenoadeg fel en thermometer wiest sikkom 30 groaden aan. En t is zo dreug dat der scheuren in t laand kommen. t
Laand longert noar wotter. Bie dizze waarmte mout we genog drinken en t
rusteg aan doun. Dat lèste komt mie hail goud van pas, want k heb pien in t
lief en nait veul sjars. En doarom goa k op zuik noar n schier plekje in schare
van n dikke boom. Dij dikke boom vin k in mien aigen toen.
Doar, in schare van dij boom goa k lezen in mien nijste boukje, dij k op mien
joardag kreeg. Dat boukje holdt mie geweldeg bezeg. t Vertelt over ons landschop zo as t vrouger was, mit heur graslanden en heur akkers, mit heur slootjes en gruppels. t Gaait
over botterbloumen en zuring, over swaalfkes en laaiwerkes. En over t melkvij bie t hek, dat nog molken wordt mit haand. Mor, t gaait ook over t heden. Over dij graslanden mit minder slootjes, woar de
botterbloumen en de zuring stoareg aan verdwient. Over swaalfkes en laaiwerkes dij aal meer betuun
worden. En over t melkvij dat nou noar de robot gaait om heurzulven melken te loaten. t Is t gewin, dat
altied mor gruien mout. Sums is t boukje wat mankeliek, mor mainsttied is ze striedvoardeg.
k Leg t boukje deel en drink mien kopke thee. Op òfstand koert n doef. Koolwitjes fladdern van de
phloxen noar de dahlia. Op t stroatje achter t hoes hippen en tsjilpen de muzzen. k Dou nog wat wotter
in heur drinkbakje en bin mien liefzere vergeten.
k Heb vandoag n schiere dag.
Agnes Huzeling-Zandt
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Allain dien noam
Ien de stilte
van mien sloapvertrek,
met Voader ien gesprek
neum ik dien noam.
Hai ken die en
wait as gain aander
wastoe hest.
Niks huf ik uut te leggen,
allain dien noam
en alles is zegd.
Ik denk aan Zien beloften,
aan wat ons wacht,
wat Hai destieds vertelde
en nou zo helder oplicht
ien dizze donkere nacht.
Ik neum dien noam
en vroag Hom kracht.
Coby Poelman-Duisterwinkel

De braaimesien
Soamen kochten ze n braaier,
bruukten dij om aander moand,
truien, sokken, sums n vest
rolden der uut, t ging hail best,
van links noar rechts roetsjte de slee,
de moand vloog om,
gain pand bleef stranden,
leeg kwaam er d'aander tou
ien auto of bie vloagen
te vout met wandelwoagen
totdat er nog n braaier kwam,
nou liggen dij ien heur kaasten
waarkloos en stil te wachten.
Coby Poelman-Duisterwinkel
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Haaileg stee
Dit vergeten stee in t veld
maank stroekjederij
mit roeg aanplande bomen
baarken, wat vledder
essen en n lözze ekkelboom
n nuigend picknickbankje
platlopen sporen en flaren wc-papier
boerplak veur lu mit hoge nood
gain stee veur holdert
mor um gaauw deur te fietsen
daampende koien in t gruinlaand
kieken allerdeegs aandre kaande op
toch stap ik dizze raaize òf
der staait n nij bordje
mit tekst en koartje
‘Verloren kerkhof’ lees ik
op dizze algemaine begroafploatse
wied boeten t dörp
is ain mens begroaven
aine
in 1934
vraauw woonde hier in n woonwoagen
begroaven op t aigen haim
op dizze vrouge zundagmörn
heb ik hier in stilleghaaid mien lauden
n benijde kou kikt mie nou toch aan
over t maisveld zai ik schaarpe lienen
van meulen en kerktoren
blaauwgrieze bosraande
tegen t nije löcht
woar ik bin is mien stee
doar kìn ik oarden
ain mens, ain mens
is genog veur n stokje haaileghaid

Hanne Wilzing
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(Schilderij: Ab Detmers)

Hoesgenoat
Jurrie Diekstroa staait wat te leutern aan hoavenkaant van woaterpoort in Delfsiel. Inainen: ‘Hé, is dat
heur wel? Joa, hur.’ Vlak bie hom staait Gittje Braider. t Schipperswichtje. Zien eerste laifde. t Stroblonde hoar dragt ze nog net zo as toun. n Luk bietje olderwets aankled. Degelk. Heur broene hoed komt
nait van zunnebaank of oet n potje. t Is de hoedskleur van ain dij veul boeten is, in weer en wind.
Wat het hom doudestieds toch wel bezield om dizze nuvere, rezenoabele schippersdochter strieken te
loaten. Bah! Wat is hai toun toch n hufterge, aigenklouke kou west. Zulfbeklag knipt hom ströt hoast
dicht. Joa hur, ook dat nog. Twij beudels van n joar of zeuven, aacht, komen klompenklonternd deur
woaterpoort en stoeven noar heur tou. Zai binnen heur ja oet gezicht sneden. Hail langzoam komt doar
ook nog n boare van n kerel aanschontjen. Hai laagt te braid en te haard. Da's vast heur kerel. Zien
tiepelzinnege binnenschipperskop komt hom aargenswoar bekend veur. Dit, ondanks zien koale kop, n
toesterge peper- en zoltkleurege board en n pokkel as n eulievat. Is hai jeloers op dij bragelvedde roeg
-om-kop? Nee, mor zai stekt hom nou ja wel in ogen. t Is ja zien aigen schuld dat t aal zo oetvalen is.
Hai was in zien slongeljoaren ja doaneg op de klitter. Zai nait. Bist maal. Zai het hom kaans genog geven, mor Jan Kloazen was ja n kloukeschieter. Wat was ter toun veul te kieken en wat haar hai grode
ogen. t Snidt deur hom hen, dat as hai bie Gittje bleven was, hai ter aarg beter veur stoan haar as nou,
as vrijgezelle niksnut zijnde. Asjeblieft nait mit zo'n dikke lief as dij lovverd van heur, nee, mor wel minder ainzoam en n stuk geregelder levent. Nou swaalpt hai bie oavend en ontied bie pad en weg, op
zuik noar wat aanhold. n Grode schietboudel is t, en din heb je t ook net zegd.
Gittje. Zai kwam n poar moal per joar, haildaal oet Rötterdam, Antwaarpen of aargenswoar oet
Duutslaand, noar heur ome en taande in Delfziel op bezuik. Jurrie haar heur op n kermis in n Daam
kennen leerd en zai gingen vanòf dij tied oet mit heur baaident, as zai hier smis was. Zai wol altied alles veur hom betoalen, mor hai haisterde din tegen of hai ook geld genog haar. Keroazie gain gebrek.
Mor in wezen was hai zo aarm as n loes. In ainen was t aigenkloukeg doan mit zien laifde. Hai wait
nou nog nait wat hom toun bezield het en wat hai in de kop had het. Meschain wel wind. t Dut ook niks
wat t was; wind of snöt, t het in elks geval nait waarkt, aans ston hai hier nou nait zo òfriggeld te gloepen noar zien ol scharreltje Gittje. Zol hai noar heur toulopen en zeggen: moi mien wicht, kinst mie nog
wel? Nee, hai dut t nait! Mot hai n petetter tegen zien kop aan kriegen van dij modde bie heur.
Even loater: Oh jonges, hai is ter kloar mit. t Haile plougje komt zien kaant oet. Hai draait zuk mor even
laawloeneg om. Gain oasem geven! n Hail fien klopke op zien scholder. Zien nek krimpt vief centimeter
en ter schudt n haite bliksemstroal deur zien ribben.
‘Moi Jurrie, mien jong. Kinst mie nog wel? Hou is t mit die? Aal goud?’
Hai draait zuk om, of hai deur n slang in kuten beten is. ‘Perdon? Kwanswies zet hai grode ogen op.
‘Nee mor, Gittje Braider, dunkt mie nait? Och wicht, k haar t van miezulf nait zain. Da's ja laank leden’.
Bla, bla.
‘Bist toch aans nait kippeg’, bölkt n zwoare stem vlak bie zien oor. In tied worden de scholdervullens
van zien oetlopersjaske hoast in zien ribbekaast sloagen. Staark blieven. ‘Nee mor … Jampie
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Swiersemoa toch nait?’ Inains zag hai t.
Jampie, dat liederleke witbekje van n schippersjonkje dij altied van elkenain n pak-op-pins kreeg. Hai
zat in t schippersklaske achter CVO schoul op Boetensingel. Jurrie zulf zat op Singelschoul en mit
zien pazzipanten stonnen zai dit soort jonkjes altied bie t hek op te wachten. Din raipen ze om t
haardst tegen heur van; ‘Schippertje, schippertje , schiet over boord; het zien aigen kind vermoord!’
Zai genoten pas goud as dij schipperskinderjes keroazie weerom joedelden van: ‘Hoesgenoat, schiet
op stroat! Hoesgenoat, schiet op stroat!’ En Jampie Swiersemoa was doar ook maank en schol, hou
neukerg hai ook was, kerelachteg mit.
‘Jurrie, mien jong, hou is t mit die?’ Hai is nait hoatdroagend. ‘Ik en Gittje hebben t wel ains over die
had. Dat mot kinnen, is t nait zo? Wie binnen nou ja old en wies genog’. Hai laagt achter in kele. ‘k
Wol die altied nog bedanken, dast mien Gittje ongeschonden lopen loaten hest. Bist nou ook traauwd
zeker, hè? Hest ook jongen, net as wie? Hest zeker goud vast waark aan waal, hè?’
Aalmoal vroagen. Zien kop knapt hom hoast. Hai is hom de boas. Hai laagt mie oet, snidt ter deur
hom hèn. Lutje schippertje is nait vermoord. Hoesgenoat, schiet op stroat, dat is de woarhaid!
Gittje dreutjet wat om hom tou. Nou zai zo stoef bie hom is, verbeeldt hai zuk dat hai dij olle prettege
locht van broen teer en diezeleulie weer rokt. Zai proaten nog wat kulkouk, tot kinder begunnen te
drenzeln.
‘Kom’, bolderbakt Jampie: ‘Wastoe wilst, most doe waiten, mor wie goan alvast aan boord. Kinder
mouten eten. Jurrie jong, kinst wel mit goan aan boord, hur. t Is dij doezendtunner dij doar bie dij kroan ligt.' Hai wist mit n dikke vinger noar n groot, nij spul aan kooimuur. ‘Kinnen wie nog wat proaten
over vrouger en zo en over ol Delfziel, dat aarg omplougd is sunt wie hier veur t lest west binnen.
Gittje moakt ons n vris bakje kovvie, n snee Grunneger kouk ter bie en kin t nog gezelleg worden, ja.’
Jurrie kikt héur ains stief aan. Wat het ze toch laive daipblaauwe ogen! ‘Nee, Jampie. Goud bedould
hur, mor ik zit in schiftwaark en mout zo opkomen. t Spiet mie aarg, hur.’
Knal! Vannijs n dovvel op zien scholder. Jampie moakt van zien haart gain moordkoel. ‘Ook goud.
Even goie vrunden hur. Moie.’ Hai knipt Jurrie zien haand nog gaauw even fien en sloft vot. Kinder, dij
tot nou tou gain mond open doan hebben, zeggen; ‘Dag meneer’, en runnen heur pabbe achternoa.
Zai gript hom ook bie d'haand en knovvelt hom wat. Zai kikt hom aan mit n poar ogen, zo as zien moeke altied keek as hai zuk slim zeer doan haar. Hai mot zuk aarg bedappern aans trok hai heur noar
zuk tou en gaf heur n dikke smok. Hai mensen, wat vuilt hai zuk nou ja rötteg.
‘Moi hur, mien jong. t Beste mor hè. k Hoop van haarten dast toch nog n goie vraauw trefst. Bist t
weerd, hur. Ik kin ter ja nait bie, dast nog aal vrijgezel bist zo as doe zegst. Joa, t leven lopt nou ainmoal altied aans as je t zulf hebben willen. k Wait das ter niks aan hest, mor ik heb voak aan die
docht, hur. Mor ja, wie mouten wieder hè? k Hoop dast mie begripst, laiverd.’
‘Joa, ik begriep die wel, Gittje. t Was faliekant mien schuld.’ Dit is t ainege wat hai mit n beknepen
stem oetbringen kin.
Baaide kinder en heur pabbe lewaaien net over loopplaank hèn aan boord. Zai hebben nait ainmoal
achterom keken. Zai waiten dat heur mamme en vraauw zodoadelk achter heur aankomen zel.
‘Nou, moi Jurrie hur. Ik mot nou ook òfschaaid van die nemen. t Is jammer genog nait aans. Vergeet
mie mor.’
'Moi hur, Gittje,’ snokt e.
Zai geft hom nog n laif, braandend smokje op zien nadde waang, draait zuk om en lopt gerezelvaaierd
schokscholdernd noar t grode binnenschip.
t Is routduuster op hoaventerraain. t Zolte woater van hoaven stroult rondom t grode duustere schip,
dat doar onoverwinnelk aan kooimuur ligt. t Is leeg tij. Vanoet de grode nijmoodse rouf vaalt n pongel
licht op t gekabbel en sputtert in doezend stukjes oetmekoar. Bie toavel zitten schipper en schipperske
kovvie te drinken. Zo te zain gezelleg konkelnd. Woar zollen zai t over hebben? Over vrouger, over t
gewone doagelkse leven of … over Jurrie? Woar t ook over gaait, zai hebben in elks geval totoal gain
wait van dij ainzoame sloeke feguur, dij mit betroande ogen vanòf duustere kooimuur bie heur noar
binnen glopt.
Hoesgenoat, schiet op stroat. Nou bist mooi te loat, mit dien dikke proat.
Ab Detmers
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Holt en deuzen mit vis tegen deuren aan

'Moak mie gek,' haar Els wel ais zegd. Oet gekkens, as Ad mit heur aan maaljoagen was. t Was touvaal,
mor n joar noa heur traauwen laag Els ien zaikenhoes. Zai was pad kwiet, kon waarkelkhaid en woanveurstellens nait meer oet nkanner hollen.
'Dokter,' flusterde Els, 'maag k noar mien man tou? Hai is allinneg.' Noa wat antwoorden op heur vroagen sukkelde zai ien sloap.
Snaachs dreumde Els voak over bavioanen mit dikke konten. Dij daansden veerdeg en bekwoam as
leden van n volksdaansploug. Voamden noar links en noar rechts tou. Hannen ien zied.
Weken gingen verbie. Els knapte op. Ad zien levent ging gewoon deur.
Op n zodderdag, ien zulde tied dat Els ien zaikenhoes laag, regende dat goot. Ad en zien zuster Inge
stonnen veur stoplicht. Roetenwizzers van zien outo gingen wild hinneweer. Haard kledderde regen tegen veurroet aan. t Was n ketaaier veur drij op klokje op meterbred noast stuur. 'Gustern wol Els, zo
gaauw zai weer thoes was, mit mie knokken … Sjinees vechten … Zai wol ook haandje drukken …' zee
Ad, 'Zai is mit n week of twij wel thoes, hur!' Licht sprong op gruin, outo trok op. Stroaten, hoezen en
winkels zagen der graauw oet. Dou zai binnenstad oetvoarden, reden zai n buurt ien mit strakke hoezen,
blaikvelden, vievers en parkeerploatsen. Ad nam òfslag noar swembad tou. En kiek! Doar wazzen zai
aal! Kon wel drok weden. Minsen mit parreplu's laipen ien en oet. Hai zette outo stoef bie iengaang hìn.
Ien gebaauw bie kassa laiten zai heur strippenkoarten òfstempeln. Zai laipen elk n aner kaant oet. Ien
manluklaidkoamer dee Ad zien metoalblaauwe swemboksem aan. Deur n gaankje kwam hai bie swembad. t Was waarm. Bliede klanken golfden roemte deur. Inge ston bie störtboaden te wachten. Doar
kons die veur en noa swemmen òfspoulen. Inge heur gifgruine swempak haar zulde kleur as heur ogen.
Ien zaikenhoes kreeg Els meedsienen. t Leek ter op dat zai dij heur haile levent slikken mos. Op t ìn van
n week mog Els n daag noar hoes tou. Korde tied loader kreeg zai ontslag. Weerom ien hoes dee Els
kaalmkes aan. Zai was muid, stief ien t lief en sloereg. Dat Sjinees vechten, revotten ainks, doar mog zai
geern over proaten. Doar mouk zai ook gekhaid over. Voak hil Els heur haand ien lucht. Krekt of zai Ad
n slag verkopen wol. As Ad mit zien zuster noar swembad tou ging, nammen zai Els mit. Din bleef dij op
aigen verzuik ien outo zitten. Onner t wachten keek Els noar boeten, lusterde noar radio en dommelde
wat. Thoes keek zai films over oapen. Veur haandje drukken haar Els gain kracht meer.
Op n daag was t mis. Zai was vergrèld. 'Dat deugt doch nait,' zee zai, 'dat k ien outo wachten mout? En
doe ja mor mooi weer speulen mit Inge!' Dat was ook wel zo. Mor aner week wol zai weer geern mit
noar swembad tou.
Ien wintertied haar Els gain oareghaid meer om ien outo te wachten. t Was heur te kòld en zai bleef ien
hoes. Noa n zetje haar zai ook n adres doar zai kommen mog. Els ging noar noaber Ger tou, n òllere
man dij gain waark haar. Ger timmerde geern ien schuur. Der wazzen aaltied gounent doar hai wat veur
moaken kon. Els, mit heur negenentwinneg joar, scheelde wel twinneg joar mit Ger. Dat zai bie hom
kwam, doar was niks verkeerds bie. As Ad veur zien waark n poar doagen vot was, mog Els zuls bie Ger
ien hoes sloapen. Zai haar bie noaber n aigen sloapkoamer. Nee, Els was n nedde maaid dij Ad traauw
was.
Ien buurt doar zai woonden, haren stroaten noamen van bloumen. Heur buurt grinsde aan n buurt mit
stroaten mit noamen van bomen. Ien midden van baaide buurten was n buurthoes kommen. Op vrijdagoavens was doar voak feest. Els wol kieken. Mit heur drijent gingen zai der op òf. Ien gebaauw zatten n
bult bekinden. Els haar gain gehaaimen en revelde bie ale toavels der op lös. Ger en Ad zatten n ìn oet
nkanner aan bar. Om haalf twij ging buurthoes dicht. Ger was aal noar hoes tou. Ad was doen. Els haar
limenoade dronken en loader sherry. Mit meedsienen is dat dom. Zai jankte en waggelde der over. Ook
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Ad kon zuneg op bainen stoan. Els hing aan Ad zien aarm. Stapke veur stapke ging t op hoes aan. Ad
lagte. 'k … Eh … k goa bie Ger gekhaid oethoalen,' zee Ad, 'as k zien schuurdeur openkriegen kin, zet
k aal zien timmerhòlt tegen zien veur- en achterdeur aan.' Ad gilpte t oet mit n vaalze blik ien ogen: 'Ger
het zien vraiskist ien schuur. Doar zitten deuzen mit ienvroren vis ien … Dij smak k tegen zien roamen
aan.'
'Ophollen, zoeplap!' belkte Els en perbaaierde hom te trappen.
Ad drukte heur op grond. 'Dij stinkvis...' raip hai, 'dij haauwg k apmoal tegen muur aan.'
Mit mond open zat Els op riepke. Zai kokhaalsde. t Heurde as housten van n kou.
'Laggen...!' belkte Ad en trok heur ien t ìn. Hai nam heur bie aarm en zai laipen gaankje ien tussen
baaide blokken wonens. Span woonde ien houkhoes van linkerblok. Noaber Ger ien houkhoes van
rechterblok. Gaankje kwam oet op brandgaang achter wonens. Ad mouk Ger zien hekje lös en drukte
Els achtertoen ien. Hier ston Ger zien schuur. Boetenlicht floepte aan en ook ien keuken braande licht.
Ien ainen werren zai Ger gewoar ien keuken. Dij smeet onverwachts achterdeur open. 'Moi, stel
nachtoelen! Kom der ien.'
Ad trok Els leutje trapke op en hilp heur t hoes ien.
'Ger …' stìnde Els, 'bring mie noar boven tou! Gaauw! k Kin nait laanger … k Blief hier sloapen.'
'Dat mout mor weer,' zee Ger en brochde heur noar boven tou.
Ad zien kop was krekt n vervrommelde douk. Woar was dij grootbek bleven mit zien kuren? Dij smeerlap van zo event? Boven klonk Els heur stem. Ad hoopte van haarten dat zai heur kop hil. Ad zien hannen trilden.
Ger kwam trappens òf. 'Heur ais,' zee hai, 'hoal heur meedsienentas even op!'
Ien boeten was kòld. Mit muite kon Ad sleudelgat vienen. Ien hoes was nait veul waarmer. Mit meedsienentas sjokte hai weerom.
Noaber ston ien achterdeur. 'Goud zo,' zee Ger en nam tas over, 'gaauw noar hoes tou, jong.'
Ad ging leutje trapke weer òf en laip noar hekje tou.
Ger raip hom wat noa. t Heurde as: 'Gain gekhaid! Wat? Nait bie hut kommen! Wat: vis, vis?' En ien
ainen dudelk: 't Is vandoag swemmen. Gaais doe nog mit Inge swemmen?' Dou ging Ger hoes ien en
dee achterdeur op slöt. Op n drafke laip hai noar keukenroam tou. Hai tuurde t duustern ien. Ad was
vot.
Eldert Ameling

Ongeschreven
Schriefpepier heb ik niet,
k Heb ok niet genog inkt
Om met te schrieven –
Doarom schrief ik
Dien noam met mien vinger
Ien e lucht.

Ballade van e sege
Veur de één is er n wies patries,
Veur de aander producent van kees en melk,
Veur n daarde is er fanetiek:
Hij klimt as n bok op e hoaverkist –
Op Olle Streek, Seballeburen en Bokkebuurt
Lopen ze ien groepkes te belken:
Kom hier hinne, boer, kom hier hinne man,
Want doe moest dien bok ja nog melken!

Aan waarmte stoor ik mij niet,
En ok niet aan snij,
Met mien vinger ien e lucht
Schrief ik:
Ik hol van dij.

Bert Weggemans
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Waarmte

Geklapper in lucht, ik kiek noar boven en zai helikopter rondjes draaien boven t hoes. Wat zol dij nou te
bekieken hebben, denk ik bie mie zulf en goa wieder mit mien waark.
Moeke wol n viever in toene en dij gloepende Grunneger klaai zit mie slim tegen te waarken.
Der huift gain vis in dus dat scheelt mie weer n dikke meter extra in daipte te groaven. Moar ondanks
dat mout e toch n beheurlieke daipte hebben. De kleur verschut van lichtgries noar griesblaauw en
klaai wordt aal weerbarsteger. Echte Grunneger knik is t. Ik krieg t hoast nait van schup òf en bakemmer wotter noast mie roakt stoadegaan leeg, zo voak deup ik schup der in. En zun gloept mie ook nog
op kop, doar is ook nait veul verkoulen in te vinden. Mien cappie ligt mie nat op kop, hazzens koken
mie hoast, zo waarm.
Wat n idee, inains mos der n viever in toene. En woarom? Grè, vraauw heur vriendin, haar ook aine en
dat leek ja slim schier mit aal dij wotterplanten en gele lizzen. Volgens vraauw konve den bie zummerdag aan viever zitten en der lekker van genaiten. Glaske thee der bie en kloar.
Nou, op dit moment zol k gain thee moar n vat bier willen. Damp slagt mie van rug òf.
t Geklapper wordt aal haarder. Ik kiek nogmoals omhoog en zai dat helikopter aal leger vlugt. Zo te zain
is t aine van plietsie. Zollen ze aine achternoa zitten? Ik zai t aal veur mie: wilde achtervolgen mit
roazende motoren en gillende sirenes, schaiterij, pief, paf, poef. Moar boeten helikopter heur ik niks
biezunders, dus verbeelden gaait schienboar mit mie aan loop. Ding komt aal wieder omdeel en t liekt
wel of e landt bie boer Lammers in t gruinlaand. Da's mie eefkes te ver vot, moar k bin wel nijsgiereg.
Ik leg mie der bie deel dat ik wieder mout mit viever en krom de rug nogmoals. Noeste aarbaid wordt
vast beloond mit ain lekker koel pilsje straks, bedenk ik mie. Ik kin hom al hoast pruiven dij lekkere
blonde. t Wordt inains stil. Ik heur helikopter nait meer. Ik groaf stoef deur, want dat gat zel der in vandoag.
Inains heur ik vraauw aankommen mit gevolg. Ik heur heur drok koakeln en ze is beheurliek van slag.
Ik kiek op en zai twij plietsies achter heur aan lopen mit eernsachtege gezichten. Vraauw is hailendaal
hoteldebotel en wait nait meer wat ze doun mout.
‘Wat scheelt der aan?’ vroag ik.
Ain van plietsies nemt woord: ‘Goidag meneer, wie bint op petroelie noar wietplantoages en dat douvve
middels zuiken noar waarmtebronnen mit n hittecamera. En nou wil t geval dat wie hier over vlaigen en
n oetschaiter van n waarmtebron vinden. Dus wie wollen wel geern eefkes rond joen haim en hoes kieken.’
Ik bin, net as vraauw, volledeg verbouwereerd. n Wietplantoage bie mie thoes! Ons grond is zeuven
rou en doar kin toch gain plantoage op? ‘Wait je zeker dat je bie mie wezen mouten?’ vroag ik nog.
Dat waiten ze hail zeker en of ik moar nait langer tegenstribbeln wil. Ik krieg n kop as n bolle en wor
glad glìn in kop. Wat n geduvel, moar alla. ‘Goa joen gang,’ zeg k en kiek beteuterd in t rond.
Aander plietsieman staait der bie mit n grijns op de kop van hier tot gunder. Vraauw staait in tied ook te
laggen. Dij is inmiddels bieproat deur aander agent. Bliekt dat overbuurman, dij ook bie plietsie waarkt
en ook in helikopter zit, mie stoan zain haar te buvveln en op t idee kommen was van hittecamera en
wietplantoage. Dus dij komt krom van de lach om hörn. Ik vuil mie beheurliek te kiek zet moar ben tegeliek oplucht dat t zo òflopt.
Achteròf is t n schiere grap en ik heb aal drij agenten nuigd om in oavend n welverdaind pilsje te kommen drinken. En viever? Ik wacht wel n koulere dag òf, k heb der eerst genogt van.
Jakob Arbeider
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Vos en Bok
(noar n foabel van Aesopus)
Vos viel n moal ien n daipe put en kon der van zien levensdoagen
nait zunder hulp weer oetkommen. Bok, dij slim dörst haar, kwam
ook bie put en vroug vos of wotter lekker was. Vos, dij zien kaans
zaag deroet te kommen, raip dat wotter slim lekker was en dat bok
ter mor gaauw ienkommen mos. Bok, dij bloots aan zien dörst
docht, sprong ook ien put. Dou vertelde vos dat zai der nait weer
oetkommen konden mor dat, as zai soamenwaarken deden, t aal
lukken zol. ’Astoe recht bie muur van put op stoan gaais, kin ik op
dien kop mit hoorns stoan goan en der oetklimmen. Zo gaauw as k
ter oetkropen bin zel k die helpen der ook weer oet te kommen.
Bok ging recht bie muur op stoan en vos kroop te put oet. Mit ging
e der vandeur. Bok raip hom noa woarom vos hom nait hulp. Vos
zee: ’Wat bistoe toch n stom daaier! Astoe geliekeveul verstaand
ien kop haars as hoaren ien dien board, wastoe ja nooit ien put
sprongen zunder eerst te kieken hou ofstoe der weer oet kommen
kons. Ain mout nooit wat gevoarleks doun as ie nait eerst keken
hebben hou of ie aan gevoar ontkommen kinnen.’
Eerst goud noadenken eer ie aargenswoar mit begunnen!
Nane van der Molen

Verlaifde Laiw
(noar n foabel van Aesopus)
Laiw was verlaifd op wicht van holthakker en vroug holthakker of e mit zien dochter traauwen mog.
Holthakker leek dat mor niks tou, mor was ook veuls te benaauwd om te waaigern. Hai bedocht n list
om zunder schoa van laiw òf te kommen. Hai vertelde laiw dat e zien wicht hebben mog, op veurwoarde dat hai laiw zien tanden en koezen der oet roppen mog en noagels van zien klaauwen òfknippen
mog, omreden zien dochter was doar zo benaauwd veur. Laiw, smoorverlaifd as hai was, von dat goud
en zo gebeurde t. Mor dou laiw n dag of wat loater weerom kwam bie holthakker om mit wicht traauwen
te goan, kreeg holthakker n dikke bongel en begon laiw doar mit op zien kop te haauwgen, zodat dij der
oet reet.
Dij nait staark is, mout slim wezen!

Nane van der Molen
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Verdrait kin …
Addern
brannen
draanzen
emmern
faksaaiern

Delfsieltje

gronneln
haauwgen

In Delfsiel bin k geboren mien waig het hier stoan
middenmaank zeelu en eerliek bootwaarkersvolk.
Joa ik vuil mie hier riek mit de diek en t sliek
smis grode boten langszied de kooimuur.

ìnjen
jaauwstern
knoagen

Ik heb hier ja speuld ik haar hier mien waark
mien vraauw en kinder dij vuilen zok hier staark.
Wie laggen en schraaien wie waarken en vlaigen
dag in en dag oet mor wat geft dat.
Mensen om mie tou dij vuilen zok verwend
mit t ploatske aan ol Eems t hait ja Delfsiel
doar is t goud oamen maank schepen en kroanen
elk zel der verkloaren k heb gelok had.
Joa Delfsieltje is gain Stad
mor gebeurt van alles wat
mit dat steeke aan de zee
bin k slim tevree.

laaitern
marreln
nuzzeln
ontroeren
poazen
roaken
schruien
trevven
ukkern

Ab Detmers
vreten
wazen
zoltjen
en
blieven

Tiny Veldhuis
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Veuroordailens!
(Oet de rieg 'Wubbe en Jannoa Tillemoa')
Jannoa staait bie t aanrecht eerabbels te schillen en vroagt Wubbe of e hond der even oet loaten wil.
‘Nou alweer? k Heb hom n zetje leden ook ja nog oetloaten!’
‘Volgens mie mout e alweer wat … Hai is oareg onrusteg.’
Wubbe zucht en vroagt Jannoa of zai t zulf nait even doun kin.
Ze kiekt hom verboasd aan. ‘k Heb nou wel even aans wat te doun, Wubbe! Woarom denks dat ik t
die vroag? Doe zigs toch dat ik mit t eten veur vanoavend bezeg bin!’
‘Dat kin ik ook wel even veur die doun!’
‘Ach, hol toch op! Astoe eerabbels schils, liggen der allineg mor dobbelstainen ien paan! Nou, schait
op. Stèl die nait zo aan en goa der mit dij hond oet! t Aarm baiste staait al bie deur mit kont te knipogen.’
Wubbe pakt haalsband van kaast en hond springt van bliedschop bie hom omhoog. ‘Kom jong … Wie
goan mit ons baaident mor weer even n blokje om!’ Ze lopen stroat oet en as ze aan t end van stroat
via t grindpad achteroet goan, zain ze bie stroekerij achter kerk n blonde vraauw mit n dikke swaarte
joekel stoan. Op òfstand begunt dij swaarte al te roupen en te reren as e deur het dat Wubbe en Dribbel noar hom kieken. Wubbe denkt bie homzulf: Wat wolstoe nou din, doe zwaartkop! Vraauw dij der
bie staait, zegt dat e opholden mout te lewaaiern en ze lopen mit heur baaident, wat twievelachteg en
gespannen op Wubbe en Dribbel òf. Wubbe is op zien hoede en denkt: Ain verkeerde aksie, din bis
veur mie. Mor Wubbe het al gaauw deur dat dij swaarte schietsbenaauwd veur heur baaident is.
Keersrecht, mit snoet aigenwies ien lucht en ale spieren strak, binnen ze kloar veur t gevecht! Dij
swaartkop kiekt wat schuchter noar Dribbel en loopt noast dij vraauw, zunder aksies deur.
'Goedemiddag,’ zegt vraauw tegen Wubbe en stomverboasd kiekt Wubbe nog n moal om.
‘Dij swaartkop haar nou nait veul proatjes meer hè,’ zegt Wubbe tegen zien hond dij hom aankiekt
gain wait van wat Wubbe bedoult. 'Kom Dribbel, wie goan kieken of vrouwtje eerabbels al op t vuur
stoan het.'
En al kwispelnd lopt hond achter zien boaske aan noar hoes tou. Wubbe is tröts op zien hond en
zegt: ‘Goud doan, Dribbel … goud doan!’ En Wubbe? Dij schoamt hom dat e al weer te vro oordaild
het!
‘Nog wat biezunders onderwegens tegenkommen?’, vroagt Jannoa as Wubbe keuken ien komt.
‘Nee, nait echt … Ik kwam allinneg dij dikke swaarte joekel tegen … Waist wel, dij doar ien dat hoeske van ol vraauw Van der Hörn woont.’
‘Och, dij van dij blonde vraauw bedouls … Da’s n haile laive hond. Op òfstand begunt e aaltied al te
blavven, mor hai het gain kwoad ien t zin. Hai is zulfs schietbenaauwd veur Dribbel!’
Nico Torrenga
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'Ich meinte, es war eine Katze!'

Dunderdag 19 juli 2018: twijde bieainkomst 80plussers oet Roon.
V.l.n.r.: Janny Hof, Jacob Noord, Klaas van Zonneveld, Wim Ploeg, Henk Blauw. Thea Noord, Hillie van
Zonneveld

Dou ik veureg joar 80 wuir, kreeg k gedachten aan mien tied op d'legere schoule. Ik was dou tien joar
en k mout zeggen, dat mie dat zeer aangrepen het.
Wie verhoesden van zaand noar klaai, van Neitap noar Scheemde.
Zeuventeg joar loater wuir k nijschiereg welke lu nog leefden en hou t heur vergoan is. Gelukkeg haar k
t adres van twije en dij heb k vroagd of zai der veur vuilden om mekoar nog ais te ontmoeten. Dat was
nait an dovemansoren zegd. Aanderdoags al aine aan telefoon: 'Loatve vot mor n doatum nuimen!'
Wie gingen noar restaurant De Es in Roderesch. Prachtege lokoatsie! En geweldege hapjes, al haren
wie doar nait zoveul aandacht veur as veur mekoar, vanzulfs. Wat n herinnerns! Bie leven en welzijn
aander joar weer, was dou ons aller vaste overtugen.
Dus vandoage vannijs. Nou was t mien beurt om t ain en aander te regeln. Omdat je op dizze leeftied
nait meer zo vereg en vlogge binnen en wat minder autorieden, was mien veurstel: n lokoatsie in t Oldambt. k Rie laiver vief as viefteg kilometer, mout je waiten. Was heur best noar de zin. Gelokkeg mor!
n Schiere lokoatsie haar ik wel: t Rozenpaviljoen, of Wedderveer. Dou mor in t Rozenpaviljoen, zee
moeke. n Schier stee en d'rozen bluien denk ik ook nog wel (dat haar ze mis: waarmte en dreugte haren de fleur der jammer genog al òfhoald).
Dit joar was der n kammeroad extroa. Jacob Noord haar heurd, dat wie bie nkander west wazzen en
wol dat ook geern! En Jacob zat bie mie nog schaarp in beeld: op zien achtste kwam e, noa laange òfwezeghaid, mit n bain in t gips klazze instrompeln. Juffrouw vertelde, dat hai net trogge was oet t groot
zaikenhoes en zien knije kepot had haar (mor achternoa bleek, dat zien heupe totoal verbriezeld was).
Bleek, dat n mof hom aanschoten haar!
Dou wie op dizze julidag in 2018 onder de boom in Sodom zaten, wuir ik aal nijschiereger … en k vruig
op n gegeven moment, hou of hai dat ervoaren haar.
'Dat emotioneert mie nog steeds!' Hai was indertied in t gruinlaand an t speulen west en poestte wat
oet op zo'n olderwets holten draaihek. Opains kreeg e n zwoare klap op t bain en donderde van t hek
òf. Gieren van de piene en dou tegen de vlakte! 'Mien ollen in paniek en mien voar as n gekke zuiken
noar vervoer noar t zaikenhoes.'
Zo as mie verteld is, het e n brandstofhandeloar vonden, dij dat wel doun wilde. Mos e wel zulf zorgen
veur törf veur de gasgenerator, dij hai op zien auto haar.
'Bie t Academisch hebben ze mie in ain van de barakken legd, dij der dou nog noast stonden. Dat was
vlak veur t bombardement! Elk wuir overbrocht noar de kelder … mor dou ze bie mie stonden, zee de
dokter: “Laat die maar liggen, gaat toch dood!”
Net as hai, haar ook ik wotterlanders in d'ogen. Stel joe veur: den bin je aachte! Op schoule luiten zowel meester as mit-leerlingen (gain klasgenoten) hom valen … De leste twij klazzen het e òfmoakt op n
aander schoule. Soldoaten en kinder binnen voak haard!
De schutter haar loater zegd: 'Ich meinte, es war eine Katze!'
Ja, ja! k Ken mie der nog helleg om moaken, mor d'aander herinnerns wazzen gelokkeg van n vroleker
kaliber!
Aander joar weer? Geern!
Klaas van Zonneveld

