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Til

Doodstil
As oprechte Grunneger waiten ie vanzulf allaang dat n til, tille of bat n brug(je) is. Mor wizzen ie ook dat t
olle Westgermoanse woord oorspronkelk 'plaank' betaikende? Tiljes kommen benoam ien Grunnen,
mor ook ien Vraisland en Noord-Holland veur. Rondom dizze bruggen ontston voak n nederzetten mit n
haarbaarg of zukswat. Veurbeelden: Briltil, Paapstil, Slaperstil en Doodstil (d.i. Dode’s of Doede’s til).
Ook mooi: Abelstokstertil, Zwijntil (Baflo) en Bloederige Blynse Tille (Wijnaldum).
Ien laankmanstieden wer zo’n holten til aan t begun van winter òfbroken om onderdailen dreug te bewoaren. Ien t veujoar werden plaanken weer teruglegd. Nog ien t register van t Winsumer en Schaphalsterzijlvest van 1755 en 1757 wordt veurschreven ‘dat de tillen (...) sijnde batten, soodra bij nat winterweer de wegen onbruikbaar zijn, worden opgenomen.’
n Bat is n plaank. Doarom werden smale bruggen ook wel bat, batting of tilbat nuimd. Tilbat is dus ainks
dubbelop. t Woord bat of badde ken elk van t Knaolster Lorelei (G. Teis Pzn.): ’Ze zeggen: hai ’s mit zien
hazzens, liek tegen de badde aangaon / En dat haar met heur zingen, dat schipperswichie daon’
Hier kinnen ie over dat aldervrezelkste meleur heuren: http://www.duomokumermolleboon.nl/index.php?
option=com_content&view=article&id=8&Itemid=138
Mooiste tiljes bennen vanzulf hoogholtjes. As ie doar bovenop stoan, din hemmen ie ien t vlakke laand
gain verlet meer om baargen!
Tiltas

Dat linker tilje zol nog ien Nederland liggen kinnen, mor bie dij rechter zol hier n bredje stoan van verboden te betreden. Baaide tiljes liggen ien Litouwen. t Litouwse woord veur brug is tiltas. As ie de woorden betaikenisoverainkomst bekieken van Noordnederlandse til en Litouwse tiltas, din monnen baaid wel
van dezufde old Proto-Indo-Europese òfkomst wezen.
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Zaliasis Tiltas, Vilnius, Litouwen
Mor mit de Gruine Til, de Zaliasis Tiltas ien Vilnius is n modern probleem. Doar hemmen op de vaaier
houken standbeelden stoan oet Communistische tied. En net aans ien Nederland willen lu ien Litouwen
ook t laifst ale beelden en noamen votmovveln, dij verwiezen noar elementen van t verleden dij lu vandoag de dag nait zinnen. Benoam omdat de Russische bezetten van Litouwen van 1945 tot om en bie
1960 veur de Litouwers slimmer west het as de Nazi-Duutse bezetten van 1940 tot 1945 veur de Nederlanders (behaalve Jeudse). Pas ien 1990 herwon Litouwen zien vrijhaid.

Ien Vilnius kwam der ien 2003 nóg meer rebulie van de beeldengroepen op de Gruine Til, dou t Socialistisch-Realistische beeld van Industrie en Baauw adopteerd wer deur de Litouwse LGBT Rechten Organisoatsie.
Ain van beeldhouwers, Bronius Vysniauskas, dou 84 joar old, vuilde hom beledegd en ragde dat de
bedoulen van zien waark west waas om twij aarbaiders oet te beelden, mit mannelk raif. 'Baaide manlu
bennen staark en energiek. Hou zol dat ien verband stoan kinnen mit homoseksuelen?'
Organisoatsie-directeur Vladimir Simonko reageerde: 'Twij mooie mannen stoan nkander stoef noabie,
woarom zol ook t gemoud veur nkander heur nait ien kloeten lopen kinnen?'
Ien juli 2015 von börgmeester Remigijus Šimašius, dat de stoat van onderhold van de beeldengroepen
op de Gruine Til zó min waas dat ze gevoar opleverden en lait heur vothoalen. t Is ondudelk wat ter nou
mit de beeldengroepen gebeuren mot. Ien Rotterdam hemmen ze onder n dikke verkeersbrug n stee
veur verweesde beelden. Meschain is dat ook n idee veur Vilnius.
Jan Sleumer
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Grunneger in de Raandstad
Wèl kreeg vrouger nait van zien ollu te heuren: 'Zörg dast n boane bie d'overhaid krigst, din bist de rest
van dien levent verzekerd van waark.' Dat dringend advies kreeg ik dus ook en k heb t opvolgd. Ik
kwam bie PTT terechte. Even veur de jongere Grunnegers: dat was vrouger n overhaidsbedrief en is
loater privatiseerd en opsplitst in KPN en Post NL. Nou waren de mooiste boantjes wèl in Den Hoag,
dus toun ik oetwozzen, rezenoabel en ambitieuzer wer, docht ik wel: doar mot ik noar tou. En dat lukte.
Moar t drong rompslomps tot mie deur dat k din ook noar de Raandstad verhuzen mos. Doar mos k nog
wel even goud over noadenken. Moar ja, dij A zegt mout ook B zeggen. Dus op t leste ging k der veur.
As ondernemende Grunneger heb k de Raandstad vanzulf wel braidvoudeg verkend. Der binnen mooie
steden, dörpen en gebieden. Mit n beetje muite kin t kustgebied die t gevoul geven dast op ain van de
Waddenaailaanden bist. In t Gruine Haart denkst òf en tou even dast op t Grunneger pladdelaand rondlopst. Den Hoag het Scheveningen, moar wie hemmen Zoltkamp. Rötterdam het n mooie hoaven, moar
wie hemmen Delfziel en de Eemshoaven. In Utrecht kinst onder de Dom deurlopen, moar dat kinst in
de Stad ook onder de Martinitoren. Amsterdam is n stad mit mooie musea, graachtengordels en meziektempels, moar k bin bliede dat k ter nait woon. As ik mooie schilderijen zain wil, of noar n meziekconcert luustern, rie k der groag even noar tou, moar k rie der aaltied nog veul blieder weer weg.
k Woon nou n poar joar in de Raandstad. t Eerste wat mie opvuil en woar ik vrezelk aan wennen mos,
was dat grouten hier. Of beter zegd, t gebrek aan normoal groutgedrag. In Grunnen was ik wend om de
haile dag ‘moi’ te zeggen als ik aine tegen kwam, bekend of onbekend. Toun ik dat hier dee, keken ze
mie aan mit n oetkiek van: most wat van mie? En ik vuilde heus wel dat ik hier gain ‘moi’ zeggen mos,
moar ‘hallo, mogge, goeiedag’ enzukswathìn, moar t huilp nait. Dus dat heb ik aal, houveul muite mie
dat ook kostte, òfleerd. Ik heb ter wel even n studie van moakt, want t zat mie nait lekker. En ik denk
dat ik ter wel uut bin: wie Grunnegers hebben gewoon ain woord, mor hier hebben ze zoveul woorden,
dast nooit waist woar ofst aan tou bist; is t vrundelk bedould, of nemen ze die in t ootje. As k nou in
Grunnen kom, is mien populairste woord ‘moi’.
Elke stad en dörp het zien aigen dialect. En dat binnen der nogal wat hier in de Raandstad. Dus veur
dat Algemeen Beschaafd Nederlands most hier nait wezen. Nou denk ik nait dat ze doar veul muite mit
hebben, want ze proaten t gewoon nooit. Wie Grunnegers binnen zo ongeveer de ainegste Nederlanders dij dat ABN beheersen, want zo hebben wie dat op schoule leerd. Want loaten we nou eerlek wezen, nait allain d'Hollanders, mor ook Nederlanders uut t noordwesten, t oosten of t zuden van t laand
binnen doar nait zo goud in as wie Grunnegers. Heurst aaltied woar of ze vot kommen.
Ik goa regelmoateg noar n restaurant om even lekker van n aaierbaal te groalen. Dit is kureg bedould
vanzulf, want ast dat hier bestelst, din krigst n frietei. Nou Grunnegers, wees bliede dat je hier nait wonen en dat de aaierbaal cultureel aarfgoud is en nait de frietei.
Loatst zat ik in n restaurant en n poar toavels verderop zat n gezin. Pa was mit zien kinder bezeg. Hail
normoal vanzulf, moar hai pruit net wat te haard, joa hai muik zelfs meer lewaai dan de kinder. Dat was
zo’n man dij van zochzulf vindt wat veur n geweldge voader of hai wel is, joa en dat mout vanzulf elkenaine heuren. Op zo’n moment krieg ik staark de drang om even lekker Grunnegs te proaten. Nou wonen der nait zoveul Grunnegers hier, dus din bel ik n femilielid of n Grunneger kennis op. En din kin k
even lekker proaten over alles wat mie hier opvaalt en woar dat k mie over verboas en vanzulf ook over
de aandere gasten in t restaurant want ze hebben toch nait deur dat k t over heur heb.
Joe heuren nog van mie. Moi.
Wim Blaauw
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Over van 2019 noar 2020
Wie zeggen: 'alweer t ende van n joar’.
In begun leek t laank, mor t is aal weer kloar.
2019 mit 365 verschillende doagen,
woaraan wie ons herinnerns droagen.
Was t n joar wat je hadden verwacht,
of was t ain mit veul overmacht.
Wees dankboar veur de kostboare mementen,
want gelok is nait te vinden in tied en senten.
t Olle joar en t nije joar
vervluien zo mor in mekoar.
2020 staait weer veur de deur;
geef dij 366 doagen weer joen kleur.
Mit aal joen wensen en gedachten
en t onbekende wat ons staait te wachten.
Mor dit pad is te begoan,
as je noast mekander stoan.
Trijnko Pelgrim

Campus Yin en Yangtai
Op pad noar Stad. Even loeren bie de gruine ‘Chinese muur’ van Grunnen, De Stainkoeln. Gain minsk
te zain tot …: 'Hé, mienjonkje, hou is t?' Doar ston e, Glaanzie Blinkerdt, k kinde hom van vrouger heer.
Zien bienoam kon je wel roeken; zo glaanzend was e dou nait as oldiezerjeude mit bakfiets. 'Joa, k heb
hier n boan as onderboas van de Campus Yin en Yangtai.'
'Wát? Campus Yin en Yangtai … houzo?' vruig k hom.
'Nou, t is de òfdailen Miljeuspultje van Zerniek Skienze Paark bie Paddepoeltje en …'
“Skienzepaark”, Glaanzie? Da's Engels: “science”… '
'Joa, aigenwieze,' zee Glaanzie, 'zai wollen Campus Yantai opzetten in China mor doar zeden ze
“baarg joen aigen smeerlapperij op”.'
'Snap ik, mor woar mot t nou hèn?'
'Dat is mien waitenskop,' zee onderboas, 'ik moak hier Yin en Yang-rioolkunst.'
'Rioolkunst? Bwèèè.'
'Most mien campus nait zo zwaart/wit bekieken, k heb vlogge verbindens mit Zerniek deur mien riooltje,'
snakte Glaanzie.
'Riool? Harregat!'
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'Niks harregat, mien riooltje onder stad is skoon.'
'Tuurlek,' zee k … mor k heurde aal plietsieserenes, zol der wat loos wezen in Stad?
Glaanzie gaf gain oasem: 'Kinst n gehaaim bewoaren, jonkje?' Hai dee deur open. Zien ‘campus’ lag
daip verstopt as n Verboden Stad in de voelnisbult mit tougang noar t rioolstelsel. En wat ston doar?
'Rioolkunst,' zee Glaanzie, 'Skildwolmer-skoapskeerskoetjes, Winskoter-skommelskeepkes, Nijeskansker-skiskaansskountjes, Skeemder-skemerlaampkes, Skaphaalsterzielster-skeuvelklompkes.' Hai
muik dat van zooi dat tou stad uut drieft. 'Joa, der gaait niks boven Grunnen, mor kiek ais wat der
onder zit. Ik verkoop t aan telecombedrief Huawei, chineeskes binnen stoapel op Grunnegs DNA … k
verdain der goud aan.'
'Mor dat liekt op identiteitszwendel … wait dien boas hiervan?' vruig k hom.
'Ssst,' zee Glaanzie, 'zerniekboaskes komen hier nait, dij lopen allinneg op resepties veur n gebakje,
dat nuimen zai touzicht.' Zo! Glaanzie duurt wel wat roupen. 'Joa,' zee e, 'Ik zeg wat n aander denkt
… wilst even onder Zerniek Skienze Paark kieken, lagen jong.'
'Nee man ... stinkerij en rötten.'
'Klopt,' zee e, 'paast persies bie Chinees Nij-joar 4717, t Joar van de Röt.'
't Joar 4717? Dat duurt nog even.'
'Nee, da's aankom 25 jannewoarie.'
Ik was confuus van zien Karma.
'Kom,' gnivvelde hai, 'even onder Paaske’s ketoor kieken?'
Doar komst mit op de kovvie, docht ik. Hai was glad as n oal, kon overaal deurkroepen. 'En ik heb
börgmeester Skuiling aanboden om oljoarsoavend om zeuven uur baggerslibvuurwaark òf te steken.
Ik wìns elk veul skone yin en skiere yangdoagen in 2020.'
'Om zeuven uur? Mor Glaanzie, din krigst last mit stikstof en …'
'Stik toch,' ruip e, 'as t slim stinkt din komt gain minsk op PFASpad begun 2020, binnen plietskes ook
vrij, dij hebben ook zin aan Zen.'
Ondertusken steurden lewaaiserenes serene rust bie Stainkoeln. Wat gaait der heer, docht ik. Mor
heurde ik gestommel? 'Wat is dat doar, Glaanzie?' vruig k hom en luip op n deur òf. As n wilde sprong
hai der veur.
'Nee, eh, niks aan d'haand,' stötterde hai. Hè, mor k heurde toch wat? Kwaam ja achter dij deur vot. Ik
maaide Blinkerdt aan zied, dee deur open en … doar zat n kirrel vastbonden op n stoul mit n prop in
de mond en n douk veur d’ogen. Wèl zol dat wezen?
'Nou … eh … dat eh … is menister Wiebkes, dij helpt skoade-Grunnegers nait mit stukkende huuskes.'
'Man hait Wiebes,' zee k, 'mor hou komt hai hier?'
'Nou, gusteroavend luip k onder Stadsskouwburg deur. Inains heurde ik n bekinde stem. Ik wurmde
mie noar boven en in klaidkoamer zat dat stuk Grunnegs verdrait. Ik heb hom grepen en hierhìn
sleept, skoon skip.'
Dat vertraauwde ik nait en verlöste man van prop en blinddouk. Mor t was Wiebes nait … t was acteur
Marcel Hensema. Dij ruip: 'Loat mie lös geboefte.'
'Mor hou zit dit din?' vruig k Marcel.
'Ik repetaaierde mien rol van Wiebes in t stuk “Gierkelder? Gastank van Grunnen” van schriefster Heite, dou dij gek mie pakte. Doar kriegen joe last mit!'
Joa, vòtwezen hier, docht ik, veur k wataargens biesleept wor …
'Niks aan d'haand,' zee Glaanzie bie de veurdeur, 'ast mor niks verklapst en …'
En… doar stonnen wel 20 plietsiewoagens mit zwaailichten veur t hek, doarachter wel 50 ME’ers mit
pistolen. Glaanzie en ik werren oppakt en mit noamoak-Wiebes' mitnomen veur verheur. Ik kon mien
onschuld bewiezen, Glaanzie ging t hok in. Mor nait laank: d’aandermörn ging k nog even bie zien ‘Yin
en Yangtai-campus aan. En wel luip doar stampensvol Henk-de-Haan-broezereghaid op de gruine
bult? Haren zai Glaanzie nait vasthollen?
'Nee jonkje', zee e, ‘OngsiKongsi*-plietskes hadden nait in de goaten dat t riool ook onder t bero deurlopt.'
Gerhard P.J. Jansema
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n Proatje bie de viever

Mit haanden in schoot zit de man, verzonken in zien gedachten, veur zok uut te kieken. Langzoam gaait
de zunne onder. Op t rimpelloze wotter van de viever loaten eenden en zwoanen zok kaalm drieven.
Noast hom op t baankje ligt n grode plestik pude mit de noam derop van n bekende supermaart.
Hai fietst hom tegemuide zunder gaang op d’kedde. t Is n lije zotterdagoavend in t midden van augustes. Deur d’aanholdende dreugte geft de netuur n haarstachtege kiek. Takken hangen willoos dele en t
vrizze gruin het hier en doar al plek moakt veur t geel en t broen van de moanden van òfstaarven en
van wènsteghaid. Hai begroet d’onbekende mit: ‘Moi.’
De baankzitter in zien blaauwwidde blokkiesoverhemd mit körde maauwen, keert zien gezichte noar
hom tou: ‘Moi! Even aan de rit?’
Zol dizze persoon verlegen zitten om n proatje? Hai antwoordt van: ‘Joa. t Is mooi weer om n èndje fietsen te goan, hè.’ Hai remt of en mit fietse aan d’haand blift e bie hom stoan.
De man zet zien pude op d’grond hèn en slagt mit vlakke haand op t stee van t baankje rechts van hom:
‘Kom der mor bie zitten, zol k zeggen.’
Hai zet fietse op staander en gaait noast hom zitten. De man het n somber gezichte, vaalt hom op. Hai
schat hom op n joar of zesteg. Zulf is e wat older. Zai hebben t over t klimoat dat in hoog tempo veraandert. As ze uutproat binnen zitten ze n zetje zwiegzoam noast nkaander.
Den zegt de man mistroosteg: ‘Hier zat ik ook voak mit mien vraauw.’
O, wai, oppazen mit dien antwoord, wait de fietser. ‘Joa? Is dat laank leden?’
‘Nee. Nait zo laank.’
Meschien herinnert de baankzitter zok t pienlek verlais en tovert hai beelden van vrouger veur n dag. ’t
Levent gaait haard, hè,’ zegt e den mor.
‘Inderdoad,’ is t antwoord. ‘Des te older dast wordst des te vlugger gaait de tied veurbie. En wie kinnen
de tied nait tegenholden, al zol ik dat soms wel hail groag willen. Aiglieks bin k der stiekom tussenuut
naaid,’ bekent de man in zien zummers blokkiesoverhemd. ‘Wie hebben vanoavend verjoardagsverziede. Vraauw is alles aan t kloarzetten. Bie dit waark kin ze mie nait bruken. Ik zol heur toch mor veur de
vouten lopen. En den draait t weer uut op roezie. Ik ken heur. Heb k gain belang bie vanoavend.
Doarom bin k op mien dooie gemak hierhèn lopen, noar de viever tou. Hest doe n vraauw?’
‘Ik woon allain,’ vertelt e. Enkelde menuten verstrieken in stilleghaid. De man zucht daip. ‘Kom,’ zegt e.
As e stoan gaait pakt e zien gele plestik pude van d’grond of. ‘Meschien vaalt t wel tou vanoavend en
moak ik mie dik om niks.’ Hai lopt vot en zegt: ‘Nog n prettege oavend, hè.’
’t Zulfde,’ geft hai hom mit. Den zet e zien fietse van staander of en hai ridt weerom noar zien huus tou.
Hai verheugt zok op de roman dij kloarligt om lezen te worden. Op zien bluesmeziekje verheugt e zok,
en op zien glas rooie wien.
Henk Puister
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SLIM KÖRTE VERHOALEN

Juvenaat St. Paul, 1959
Op binnenploats van t internoat gloepten zai hom aan: jongen onderwegens noar heur klaslokoal - hai
vuilde t zunder weerom te kieken.
Ien zien scholders en aarms schriende n narende pien, mor hai mos nog eefkes volholden. Zun haar t
loaken hoast dreugd.
'Jongen dij ien heur bèr miegen mouten mor leren hou of t heurt!' haar non hom dij mörgen
tougraauwd, dou hai snokkend veur heur ston.
Vannijs noaderde n plougje jongen zien ketoenen schandpoal. Stoens keek er noar lucht en wol dat
hai n vogel waas.
Ingeborg Nienhuis

Printerinkt
Printerinkt was op, k haar slim verlet, t ding ston al n week dreug. k Haar mien Geert drij moal vroagd
of e swaarde inkt veur mie hoalen wol, hai dee t nait. Din zulf mor noar winkel.
Ze zollen t veur mie bestellen, aanderdoags kon k t ophoalen. Dat schoot mie deur.
Twij doagen loater ligt ter printerinkt op t aanrecht.
’t Binnen dubbeln,’ zegt Geert.'
Inainen bedenk k, dat k zulf ook nog n bestèllen lopen heb.
Smiddags komt Geert thoes en zegt: 'k Was bie boukhandel en heurde, dastoe dien inktpatronen nait
ophoald hest. t Binnen dubbeldikken.'
Kunny Luchtenberg

Moord bie de gruinteboer
Inspekteur De Hoan wordt bie de ploats delict onder t òfzetlint deur loaten. Wiederop ligt t liek, mit de
kop in n plazze bloud. n Technisch rechercheur lopt der omtou.
'Waist al wat, Veenstroa?'
'Moi, De Hoan. Joa, t is de gruinteboer. Aine het hom d'hazzens inhaauwd.'
'En t woapen?'
'Woapen hevve vonden.' Veenstroa holdt n puutje omhoog mit n gruin veurwaarp derin
aaivörmeg, mor den wat groter, mit n ribbelge schille. Der zit veul bloud aan. 'Dit is wat de gruinteboer
verkocht as eetriepe avocado.'
'Hai, wat ja n gewelddoadege menaaier om aine om haals te brengen.'
Bert Wijnholds

11

Vraauwe Justitia en schoal van Richter
Vraauwe Justitia staait veur recht en plicht, oordailt over veur en tegen. Je maintiendrai, ik zal handhaven! Doar gaait t om, mit rechters en avvekoaten. Vraauwe Justitia dragt mainsttied n blinddouk, kin
bekloagde nait aankieken. Zai weegt ‘woar of nait woar’ op heur weegschoaltje, zwoard van Damocles
in de haand. NAM en oardbevensgedupeerde in rechtbaank: toga’s, Salomo(n)-proza, dure nota’s!
Gaait Vraauwe Justitia’s weegschoaltje liek op mit schoal van Richter? Wordt heur weegschoaltje wel
joarleks ijkt? Dat is ook n plicht en wel dut dat …?
Gerhard P.J. Jansema

Woar is t laand?
Woar is t laand? Hai het zuk t voak òfvroagd in zien geboortelaand, verscheurd deur de oorlog.
t Laand woar je jezulf wezen kinnen en kinder op stroat speulen zunder t gevoar van bommen en sloepschutters, woar je vrij veur joen mainen oetkommen kinnen.
Hai docht dat e t vonden haar, n stee om te leven en weer n toukomst te hebben.
“Minder Marokkanen!”, dat kreeg e te heuren. Hai was nog nooit in Marokko wèst, mor mìnsen hier zain
t verschil nait. Aans is aans. Aans is nait goud.
Woar is toch dat laand?
Verleden zo dicht bie. Toukomst zo wied vot.
Henk de Weerd
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Keerske
k steek ain keerske aan
As steerns din eefkes stil stoan goan
din wait k wat k wil
om ais aan denk te goan
din vaalt hail wereld stil

mit aal mien omdenken
k steek twij keerskes aan
n lichtstroal schenken?

veul tegensteut ja deur ons leven
mor nait n stroekje blommen
om aan die vot te geven
wis din bie die geern kommen

nee, doezend din?
as k mor ain lichtstroaltje vin.

mien toal dat is ja krekt n steern
glidt zo mor oet mien mond
wie zingen en proaten t geern
wie binnen din ain verbond
din bluit n steern zo hoog aan lucht
dat stroal deur wolken gliedt
dij stroalt mit waarme zucht
zien kiek maank wereld sliert
as steerns din eefkes knippern goan
noar schiere Grunneger laand
flikkernd aan hemel stoan
din wor k glad verbraand

Noamen
k wait aal dij noamen
as t allerzielen is

rood wit blaauw mit n gruine streep
dat is mien Grunneger kleur
dij zok in haart vaast greep
dat gaait mien leven deur

k kin aal dij noamen

èlks steern dij twinkelt hoi hoi hoi
hier boven mien Grunneger laand
din is t allènt mor moi
joa, moi moi moi moi moi

n verhoal

Anna de Vries-Maarhuis

Anna de Vries-Maarhuis

dij k zo mis
aal dij noamen schrieven

aal dij noamen
mis k zo … apmoal
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(schilderij: Ab Detmers)

Ontfaarmen
(vervolg op ‘Bragel en nog es bragel’, Kreuze 81)
t Is aarg störm- en regenachteg aan t Schildmeer. Zaailbootjes en plaanksurfers binnen netuurlek allaank verswonnen. Hoge, broen venege golven, regaaiern nou over t aans zo vredege meer. Caravans
stoan in slagorde stief noast mekoar op bloaderloze camping. Zai wachten mit smaarten op bewoners
dij pas in lente teroggekomen.
n Sleepbootje hakkepuft veur n zwaartteerde zolderschuut mit doarop twij hoge haaipoalen. Zo as t liekt
het hai grootste muite t hoge windvangende gevoarte in golven op te trekken. Op dek staait n klaain holten schoelkotje, woarin bliekboar n kaggeltje ofzo brandt. Ter kringelt wat rook oet t schösstaintje.
‘Joa’, zegt haaiboas tegen n jonge staarke kerel dij noast hom op holten bankje zit: ‘As wie zometain in t
sluuske binnen, Derk, woar ons bestelbuske staait, din liekt t mie t beste tou dastoe dij baaide honden
mitnemst in woagen. Wíe voaren din deur t kenoal noar de volgende brogge en pikken die doar din wel
weer op. Dat duurt aal mit aal wel even, hur. Vergeet nait dast eerst bie daaiernarts in t dörp langsgaaist
veurdast noar t asiel ridst.' Hai kikt noar baaide honden dij veur zien vouten liggen. 'Ik wait t nait zeker,
mor dat poesten en stinnen van dat reutje staait mie nait aan. Aarm daaier! Aans is hai noeit zo stille.
Nou ligt hai doar mor wat te haien en faien.’
‘Wat gaait dat aaltmoal kosten, boas? Ik heb nait zoveul geld bie mie, hur.’
Boas dut n greep in n taze en geft Derk wat sinterij. ‘Schoef ik wel weer woaraargens tussen,’ zegt e
knipogend. ‘Daaiertjes binnen zo laank as wie mit beschoeien aan t waark west binnen, dag in dag oet
ja mit ons optrokken. Heur verhinneweerde sloapstee in t raait was ja finoal votspuild. Ik wait nait hou
ofstoe dat thoes regeld hest, mor mien vraauw is t wel opvalen dat ik leste tied zoveul stoetbruggen
mitnam. Wie kinnen ze nou naait in steek loaten mit de winter veur de deur. In zummertied n swaalpend
bestoan, alla, dat liekt zulfs mie wel wat tou.’ Hai knivvelt kwoajongesachteg: ‘Mor over de winter zit ik t
laifst bie mien oldske thoes stoef veur kaggel. Daaier hemmen ook gevuil!’ Hai aait baaide honden mit
zien grode eelterge waarkhanden nog mor ains weer over kop. Broene teefke begunt hom doadelk te
slikken, mor t swaarte reutje ligt ter mor wat stil, te stil, bie. Zien vaaier widde voutjes stoeken mor wat
remouerg.
‘Zugst wel, Derk. Dat is nait goud, wat ik die brom. Hai oamt mie ook te snel. Nee, ik bin ter nait gerusteg op.’
In t sluuske stappen Derk en zien boas van boord. Bliede springt t teefke achter heur aan. ‘Paas op
nou, dammee vaalst nog tussen waal en schip.’ Reutje wordt verzichteg, mit jas en aal, achter in bestelbuske dele legt. ‘Rie kaalm aan, Derk hur.’
Boas juchtert nog even mit teefke, waarnoa dij bliede op veurbaank springt. Achterom verdwient boas
nog even weer in woagen en gaait op boekjes noast t reutje zitten. ‘Nou mooi jonkje, mit dien biezöndere widde voutjes, Derk zörgt goud veur die hur en messchain komen wie mekoar loater nog ains weer
tegen.’
Piep, piep. n Hail klaain slikje op zien waang.
‘Hè!’
Even loater grundelt boas baaide achterdeuren en loert nog even deur t roamke. ‘Dikke shit!’ is t ainege
wat hai oetbringen kin.
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Derk het in achteroetkiekspaigeltjes alles zain. ‘Dij olle boas van mie het n grode bek, mor n hail klaain
hartje,’ monkelt hai in zukzulf.
n Knal op t blik: ‘Rieden, Derk!’
Bie daaiernarts in dörp: ‘Ik heb t teefke allain mor n prikje geven, hur. Dij is wieder wel vereg, mor t reutje … dat wordt niks. Dij nemen ze vaast nait in t asiel. Doe most t zulf waiten, mor magst hom hier ook
loaten.’
‘En...dat betaikent?’ zegt Derk luddek. Hai moakt mit zien haand t bekende meneuvel over zien haals.
Daaiernarts legt n bemoudegende haand op braide scholder van Derk. ‘t Daaiertje vernemt ter niks van,
hur. n Prikje en hai gaait rusteg sloapen.'
Zunder wat te zeggen lopt Derk deur oet. Hai vuilt zuk de grootste schurk op dizze wereld. As hai mit
hoelende motor votspoit, kikt t teefke noast hom nog even achterom en piept hail zachies.
‘Da's n knap teefke, meneer,’ zegt vrundelke doame van t asiel. ‘Hou is t doch in Godsnoam meugelk,
hè, dat ter minsken binnen dij zoiets as n vedde labbe òfdanken en aan heur lot overloaten. Je zollen
heur toch! Dit hondje bivve zó kwiet, dat verzeker ik joe. Dij krigt n goud tehoes, doar stoan wie börg
veur, hur. Ie binnen zopas al bie daaiernarts west, zeggen ie?’
‘Kiek’, zegt Derk, 'hier is reken.'
’Joa, joa, k heb t zain, dat zit wel goud,’zegt laive doame.
Aan boord terogge klampt boas Derk doadelk aan. ‘En, mien jong, hou is t òflopen?’
‘Prima boas. Baaide daaier binnen nou in t asiel Zai waren ter aarg bliede mit. Mooie honden, zeden ze.
Dij binve zó kwiet. Gain punt.’
'Gelokkeg, en wat zee dokter van t reutje?’
’Oh, n snittje kolde vat. Dij is ter mit n spoitje zo weer bovenop.’
’Nou, kiek ains aan,’ stint ol boas opgelocht. ‘Je binnen bie zo'n daaiernarts toch wel aan t goie adres
hè, vinst ook nait, Derk?’
Grode, stoere Derk draait zuk bokkeg om en lopt vot. Zien voesten balen zuk in onmacht in buutsen.
Troanen kriebeln hom over wangen.
(wordt vervolgd)

Kerstmis is meer mit minder

Ab Detmers
Kerst of Midwinter.
t Is aal krek geliek.
Kerst wil n wit winter.
Petret: Anton Pieck.
Kerst deur de joaren
geft waarm n volle gloud.
Vrede bewoaren.
Veur gainent aarmoud.
Riek kin men leven
zuls zunder bezit.
Wait n mins te geven,
den telt hai echt mit.
Vol leven vertelt:
laifde zel winnen.
Veul meer zegt as geld:
geluk daip van binnen.
Henk Puister
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25 en 55
Zegst k bin mor n ainvoudeg wicht.
Ik bin mor hail gewoon.
Loat doe dien lip nait hangen.
Veraander gaauw van toon.

Niks liemt der zo goud:

Doagst mie uut veur n priezend woord.
Mor k hold mie wiezelk stil.
Ogenpracht, n blös op waangen.
Dat moakt nou net t verschil.

Nelleke van Vliet

wicht van n lodeg Ter Loans
Grunnegs Woordenbouk

Was ik jonk – zo jonk as doe.
Vrij waren wie baaiden.
Ik zol doun wat nou nait kin:
Ik zol die verlaaiden.
Henk Puister

Kerstmis
Klokslag aacht. Tiedens midwinter begunt dag ien Leerms din zo’n beetje veur ons. Is ja ook laang
duuster smörns. Mor nog evenkes en doagen worden vannijs laanger. Schane genog is der gain oetzicht op snij, aal op regen. Aiglieks heurt ter ja n dikke loag snij te liggen, zo as ie op kerstkoarten zain
kinnen. Zo as ien vrougerdoagen. Zai t veur mie ien mien herinnerns. Stèl joe ais veur. n Loag snij op
sleepdak van ol smederij en op rooie pannen van nog ollere Donatuskerk, snij op grafstainen en op
hegen rondom kerk, snij bovenop Leermster vlint, snij op gras en op pad en weg. Wat bandensporen
der deur van auto’s en fietsen. Bomen wit van riep. Even loater zet zun haile boudel glìn ien schienwaarper. Joa, dat is pas winter.
Ankommend week is sikkom elkenain vrij, veul lu goan der din even tussenoet, even n raaiske
moaken, lekker oet eten of gewoon op veziede. Mor dizze week het elkenain t nog slim drok.
Ook ien mien kop is t drok. Schriefkederij zulf kost din meschain wel nait veul tied, mor kop mout aal
leeg wezen om denken te kinnen. n Hail kerwaai om kop leeg te kriegen ien dizze tied doar van ales
nog mout. Mout omreden t kin. Kon t nait din huifde t ook ja nait. Kon der mor wat meer nait dizze tied,
denk k sums wel ais slim ollerwets.
t Gaait ons vandoag de dag apmoal goud, mor der is veul van doun en der mout zoveul gebeuren nog.
Ales mout ain mitmoaken, overaal aan mitdoun, t liekt wel of der nooit gain ho is. Nee zeggen blieft
slim stoer.
Anneke is aan bosschoppen doun. Boudel veur kerstdiner mit haile femilie mout ien hoes hoald worden.
Zulf wil k nog wat aan schrieven, n slim kört verhoaltje meschain, beste wìnzen mouten ook nog deur
oet en aal zukswathìn, mor k wil ook ja n poar doagen biekommen van … joa, van wat aiglieks? We-
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reld is nait roazend moakt, mor wie denken vandoag de dag van aal. Wiezulf moaken wereld mit nkander
roazend. En woar tou? Doar gaait t hìn, eer k ter op verdocht bin, zit k al weer achter computer en begun
aan n gedicht over deksels roazende wereld.
k Mout aiglieks eerst mit kerstboom veur dörp aan loop. Mit
nog wat jonges mout dij hoald worden en opzet en lampkes
mouten der ien. Kerstboom komt aal joar stoef bie
Leermster vlint te stoan. Lampkes blieven branden tot
Drijkeunegen. Stroalen rust oet as t nait waait en din binnen lu ook kaalm zo as t heurt ien dizze tied van t joar. Bie
dikke wiend slingern lampkes wild hinneweer. Din wordt t lu
votdoadelk ook roeg ien kop en is t doan mit kaalm overdenken van dingen. Lampkes slingern, zo as ik ter noar
kiek, òflopen joaren meschain veul te veul veur elkenain.
Loatve hopen dat t van t joar kaalm is mit slingerderij ien mien mor ook ien joen binnenste. Din nog
bloots wat snij der bie en kloar is kerst!
Kaalme Midwinterdoagen toudocht en veul haail en zegen ien nij-joar.
Nane van der Molen

Van t pad
Olderdom komt mit gebreken, wordt der smangs zegd. Elks boven
de zeuventeg lidt vervast aan PHPD (pientje hier, pientje doar!).
Doar mout e t mor mit doun. Kop der veur en bainen onder holden
is t best veur altmoal. t Is ja zo as t is! Blief opgeroemd en positief.
Je hebben aans joezulf dermit en veuraal d’aandern nait te vergeten.
Wanner lu mit penzioun goan of binnen, waiten zie voak nait woar
ze mit tied hin mouten. Doagen worren körter, naachten langer.
Kieken wat op ‘wiedkieker’, mor doar wordt n mensk ok nait veul
wiezer en lözzer van. Braand, zinloos geweld, gehavvel en domme teut dut hom ok nait schattern.
Paardie lu zuiken heur vertier wat bie nkander op leugenbaankje
in d'winkelstroade, woar t nijs van dag oetgebraaid besproken wordt. Ok poletiek krigt der ongezolten
van langes. Kerel nog an tou, wat dat deur de bevolken oetverkoren volk te berde bringt, is bie toeren t
voutlicht ja nait weerd. Verre raaizen en dikdakken van onze sìnten, t is mainsttied gesprek van de dag.
Is t roar dat t volk oet de stroade, dij zoch t vuur oet slovven lopt om an t waark te blieven en brood op
plaanke te kriegen, mit aargwoan en òfgunst kikt noar dij ‘volksvertegenwoordegers in t pak’ op t Hoagse
pluche, dij veur aiveg verre van ‘vouerbaanke’ blieven en bie n loonsverhogen vervast dik veuraan stoan.
Worren ze, om welke reden din ok, der n moal oet knikkerd, beuren ze nog joarenlaank n oetkeren woar
Jan mit de pedde slim jeloers op worren kin.
Elke dag komen der wel n poar lu bie, dij t in aigen laand nait meer oetholden kinnen. Vanzulf mouten dij
lu holpen worren, mor komen doarbie wel op, en veur, onze reken. Veurzainens worren alsmor duurder
en binnen veur t 'gewone’ aigen volk sikkom nait meer op te brengen. Zaikenhoezen mouten sloeten;
verpleeghoezen worren onbetoalboar; verplegen lopt zoch t gat oet hoaken en verpleegsters binnen zowat nait meer te kriegen. Doktoren zuiken heur haail en wizzeghaid in t boetenlaand.
Elke sektor komt in de bainen om zien geliek te hoalen in Den Hoag: de zörg, plietsie, onderwies,
baauw, toenders en nait te vergeten de boeren. k Wos nait dat Nederland zoveul trekkers har! t Woater
staait bepoalde bedriefstakken ja wied boven de lippen. Melkquotum; stront; hoornvij; stikstof-aksies; op-
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volgen deur jonge boeren. Eerdbevens; verstaarken van kepotte hoezen en gebaauwen. Veraandernde
energieveurzainen; klimoatsveraandern.
Wim Kan zol nou vervast zingen: 'Woar gaait t in t nije joar noartou?' Wel t wait, mag t zeggen. Doch
wens ik joe altmoal veur t nije joar aal wat wenselk is, veul zegen en n goie gezondhaid. Goud goan, lu
en hol kop der veur!
Roel Sanders

Vlaigende schildpad
Schildpad van Leerms, dij hom lekker lui ien zun lag te koestern op vlint,
bekloug hom tegen zeevogels oet Spiek over zien verdrait dat gainain hom
vlaigen leren wol. Hai wol ja zo stommegeern groag vlaigen kinnen. Vriekel* oet Kraiwerd heurde klacht van schildpad ook aan en vroug wat zai as
belonen kriegen zol as zai hom mit omhoog lucht ien nemen zol en schildpad zo deur lucht voaren te loaten.
‘k Zol joe ales geven dat k haar,’ raip bliede schildpad.
‘Din zel t wezen,’ zee vriekel, greep schildpad ien heur klaauwen en vloog
lucht ien. t Ging hail hoog, aals mor hoger, sikkom tot wolken aan tou.
Schildpad haar t doarboven ien lucht slim noar t zin tot … roofvogel schildpad zomor lös lait. Doar soesde aarme baistje omdeel. Haarder en haarder vloog e omdeel noar grond tou en kwam aan t ìnd van
vlaigerij mit zo’n smak op grond deel dat zien schild ien stukken brak. Stoef veur dat hai deel störtte,
raip e nog: ’Dit is mien verdainde loon, want wat zol k nou mit vleugels en wolken aan mouten? k Kon ja
naauw op mien pootjes veuroet kommen op grond en wat zol k din vlaigen mouten?
Ain kin nait ales hebben en ie mouten nait ales willen. Kinnen as schoumoaker beter bie joen laist blieven!
*Vriekel = roofvogel

Vos zunder staart
(noar n foabel van Aesopus)
Olle vos zat ais mit staart ien klem dou hai aan hounder roven was bie boer. Bleef hom niks aans over
as zien staart òfbieten, wol e ien leven blieven. Hai von t onderschaaid tussen homzulf en aander vozzen vanòf dou vrezelk en hai prakkezaaierde hou of hai staarten van ale vozzen vot kriegen kon. Hai
zee tegen vozzen dat t hom nait recht dudelk was woarom v n vos n staart neudeg haar. Staarten werden ja aaltied smereg en mozzen mor aal schoonmoakt worden. Nee, hai kon der ja hail goud zunder. t
Ducht hom doarom goud dat ale vozzen heur staarten mor òfsnieden mozzen. Ain vos, nog wat
slaauwer as ol staartloze vos, zee dou dat dat wel zo wezen mog, mor dat hai dat eerst nog even zain
wol en of ol vos hom nait even omdraaien kon om dat zain te loaten aan aandere vozzen. Ol vos draaide hom om en n doavernd hoonlaggen van vozzen was gevolg. Staartloze vos wol nog wat zeggen mor
dat huifde nait meer. t Was elkenain dudelk woarom hai staartloze vozzen wol, mor gain vos lait zien
staart ter òfsnieden.
Om goud ien t geleuf te kommen, mout ain mooi laigen kinnen.
Nane van der Molen
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Verona
I
Kin die gain noam geven.
t Haart is der oet, bie mie,
bie die. Grieze wind
van over t meer. t Duustert
aal vrouger om ons tou.
Wie zetten maskers op.
n Koor van stemlozen
binnen wie nog
dij niks meer zain.

II
Zollen wie der ok bie stoan,
in dit labyrint van laifde?
Smakbekken in poort noar t balkon
woar of Julia zok nait zain let.
Noamen zunder richten; kompasnaald
draait overuren aan haartsloagen.
Wait ik wat of ik zuik? Waist doe t?

Rieks Holtkamp

t Ainege dat ik veur die heb
Ik heur die wel roazen en tieren,
Dien raauwe lelkhaaid
Legt ales bloot
Wat tot zowied deur
Burgermansfersoun
Toudekt wer Doe wilst dat ik reageer,
Mor t ainege weerwoord
Dat ik veur die heb
Is mien laifde.

Ik vuil wat ik heur
Ik vuil wat ik heur,
Ik vergeet dien woorden,
Mor onthold de klank –
t Is de toon woaropstoe t zegst
Dij mie nait meer lösloaten wil,
Dij omdele komt
Tot under ien mien ziel.

Bert Weggemans
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Mit fietske en aal deursloken
'k Tèl tot drij. Din mout t doan weden mit dij male kuren! Ain, twij … drij!' klonk t plechteg
ien studintenkoamer van Geert Wieko. t Haar n bult van n belofte dij doar doan wer. n
Zetje bleef Geert Wieko, n studint ien Stad, stil ien zien stoul zitten. Dou peuderde hai
mit geweld mit n potloodje ien zien oor. Potloodje draaide rond en bleef vaastzitten. n
Golf van baangeghaid ging deur Geert Wieko hìn, dij ook G.W. nuimd wer. Hai begunde
te poesten as n stoommesien. Mor dou studint goud aantrok, schoot potloodje lös.
Wat was dat, vroug G.W. hom òf, t was zuver of mien schedel, zunner dat k t zulm wol,
potloodje beet hil. En nooit meer lösloaten wol … Geert Wieko was baang. Ales hier ien
zien koamer leek slap van vörm. Dingen dij stoefbie stonnen, zaag hai dubbeld. n Boezeroen aan n klaaierhanger zuzooide as n oap ien boom. Geert Wieko was ien toes. 't Mout doan weden mit dij kulkouk!' raip hai oet. Nee, t wer tied om boudel ien ogenschaauw te nemen. Hai mos nait
meer noar feestjes tou! t Kwam aan op regelmoat. Nait te loat op bèr! Ales mos op tied gebeuren!
'n Spaigel,' zee Geert Wieko, 'woar is dij?' Hai ston op en laip noar t gemak tou ien gaang. Stook licht
op en keek ien spaigel. Eerst bestudaaierde G.W. zien aigen ogen. Dou scheen t hom of ter twij elektrieken droadjes aan trillen wazzen. Heller blaauwe droadjes dij glaansden tussen ogen en spaigel.
Dou G.W. stoever bie spaigel stoan ging, doofden droadjes as n keersvlam oet. Dou bekeek hai vel
van zien wangen. Hai hil zien kop wat noar achtern tou en dee mond open. Op dij menaaier kon hai
ien mond kieken. Dou Geert Wieko ien mond loerde, zaag hai n luk plestieken kereltje op n plestieken
fietske. t Kereltje voarde op fietske over zien tong hìn. t Plestieken vintje was G.W. zien keel oetkommen en was dou noar boven tou fietst.
'Ho, ho,' brabbelde studìnt of hai n haide eerabbel ien mond haar, 'dit wil k nait. k Loat mie nait gek
moaken.' Gaauw dee hai mond dicht.
Mor doarmit was t nait doan. t Ging hier nait om n woanveurstellen. Der zat ja wis en vrachteg n plestieken vintje op n fietske ien G. W. zien mond. t Vintje bèlkte: 'Openmoaken! Mos poort openmoaken!`
Mor, te loat. G.W. slook n poar moal. Koegels haard vloog plestieken kereltje op fietske haalsgat weer
ien. 'Wat n verrekte woanveurstellens!' gromde studint en sjokte gaang deur noar koamer tou, 'Dat
krigs ja van studintenlevent … '
Ien tussentied was plestieken vintje weer aan fietsen. Hai haar fietske omdraaid en klom as n roep
bult weer op. Luk kereltje wol der oet. Ien boeten was te doun. Hier kon hai nait weden. Kereltje haar
ales der veur over om dizze roemte te ontkniepen. Dizze graauwe wereld doar was hai n week leden
tegen zien wil ien beland.
Eerder haar maanje op fietske ien n deurzichteg plestieken puutje zeten. Mit doezenden aner popkes
en daaierkes wazzen zai ien febriek moakt. Aal dij beeldjes, speulgoud kons beder zeggen, wazzen
nog gain twij centimeder hoog en braaid. Zai wazzen apmoal ien n aigen puutje stopt. Te febriek oet
werren dij puutjes mit speulgoud weer noar n aner febriek tou brocht. Doar bleven zai ien puutjes zitten. Ien dij febriek wer elk puutje ien n aigen ketonnen deuske stopt. Ien n laange rieg stonnen dij
deuskes op rolbaand. Zai rolden achternkanner deur noar n piepke tou. n Ovenblikje ston elk deuske
onner t piepke stil en wer din vuld. Der vluide fien, plat, bewaarkt koren oet piepke doar minsen pap
van koken deden. Zat deuske vol, wer deksel vaastliemd.
Aal doag wer der n smak van dij deuskes noar winkels tou brocht. Wèl pap moaken wol dij kocht hom
n deuske. Op dij menaaier kwammen beeldjes bie minsen ien hoes. Plestieken puutje wer openmoakt
en beeldje wer der oethoald. Din wer t aargenswoar hìnzet.
Boven op aanrecht, op keukentoavel, of kaast keek beeldje om hom tou. Van doar oet kon t popke,
baistje, of t daaierke goud zain hou of ter pap moakt wer!
Eerst kwam mèlk ien paan. Dij wer kookt. Din deden minsen van dat fien, plat en bewaarkt koren ien
kokende mèlk. Mit zörg wer boudel omruierd. As pap n poar menuten kookt haar, wer t op bord
schept. Voak kwam der n klontje bodder bie, mor ook wel sukker of stroop.
Bie minsen ien hoes haren beeldjes deur dat t woare levent begund was. Zai moggen op kaasten stoan, op boukenplaanken, of kwammen ien loag. Of kiener kregen heur en gingen der mit speulen.
Paardie beeldjes haren n laank levent, anern gingen rap noar de giegom...
Ons maanje op fietske haar n maal oaventuur beleefd. Hai haar nog ien deus zeten dou hai bie Geert
Wieko kwam. Dou G.W. mèlk ien paan aan kook haar, haar hai n flottje bewaarkt koren ien paan
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kwakt. Doarmit was plestieken maanje ien puutje ien paan beland. Holten lebel draaide haile boudel ien
t ronne. Mèlk was allernoarst hait west. Plestieken kereltje haar t mor naauw verdroagen kind. Dou was
puutje knapt en kereltje op fietske zat ien pap.
Geert Wieko was nog doen west en haar kop ter nait bie had. Dou hai pap opscheppen dee, haar hai
maanje op fietske op zien bord schept. n Tèl loader haar G.W. t plestieken beeldje op lebel schoven. Mit
n hap was kereltje op fietske ien mond van studint beland. Sloeken ging even stoer. Mor op t lèst zat
plestieken maanje ien pokkel van dij male scheuvel.
Zo was t goan. No wol plestieken kereltje der oet. Hai keek op zien kilomederteller dij ook van plestiek
was. t Doezelde hom houveul centimeders dat hai aal fietst haar. t Vintje prakkezaaierde tot hom wat
ien t zin schoot. Onner zoadel, ien taske mit raif veur reperoatsies, zat n droagboar tillefoontje. Mit zien
vingertjes drukte kereltje op toetsen van t apperoatje. Hai hoopte dat ter ain ien febriek, doar hai moakt
was, tillefoon opnam.
Ien aigenste tied zat Geert Wieko op baank te prakkezaaiern.
'Moi...!' heurde G.W. ien ainen n stem oet zien aigen pìns kommen, 'spreek k mit febriek dij plestieken
speulgoud moakt?'
Geert Wieko schrok ter van. Wat was dat? 'Nee, kerel!" raip hai baang tegen zien aigen lief, 'k bin Geert
Wieko … Hou bedouls doe, febriek?'
'Of binnen ie direkteur van febriek zulm?' zee plestieken kereltje dij mainde dat tillefoontje goud waarken
dee.
'Ik … direkteur … wat!?' antwoorde studint en mos grinneken.
'Och, meneer,' zee plestieken vintje mit mond bie tillefoontje, 'k bin deur n studint dij pap aan eten was
ien ainen deursloken. k Zit ien jong zien pìns. k Wil der oet! Hèlp mie!'
G.W. was baang en boog zien kop noar zien lief tou. 'Mos ais heuren, k bin op n1biesterboan. t Is lèste
tied nait goud mit mie goan. Teveul versnoaperns … k Bin pad kwiet!'
'Joa, k bin pad ook kwiet, meneer.' klonk stemke weer te G.W. zien lief oet, 'wie kinnen nkanner n haand
geven!' En dou stak plestieken maanje zien vrije haand haildal noar veuren tou. Prikte ien moag van
Geert Wieko.
Dat was mis. Moagzuur gobbelde bie studint omhoog. G.W. sprong ien t ìn en spijde as n raaiger. Doarmit vloog kereltje op fietske ook ien n boog noar boeten tou en laag op grond. En hail maal, ien zulde
tied dat beeldje doar op grond laag, ging knopke bie hom om. Hai verstiefde. Op vlouer besloot hai om
hom veur aaltied dood te hollen. Krekt as aal aner beeldjes en dooie dingen ien wereld.
'Hè, hè,' zee Geert Wieko, 'dat lucht geweldeg op!' Hai veegde mit haand bie mond laans. Krabbelde
hom wat en keek op wekker. Ketaaier veur twaalf. 'Kiek ais aan,' zee hai, 'k bin hail schier op tied!' Mit
borst veuroet stapte hai noar keuken tou. Geert Wieko ging hom n lekker bordje pap moaken.
Eldert Ameling
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Fijne feestdoagen
2

Bienoa alweer n joar om!
Der was weer hail wat reuren in t òflopen joar, mit as òfsloeter: boeren willen distributiecentra van supermaarten lamleggen. d'Lu binnen woarschaauwd, dus hamstern mor. Gain probleem! Oldern onder
ons moaken zok doar nait zo drok om, dij hebben wel mindere tieden mitmoakt.
Zai denken meer aan d'lu dij heur dit joar ontvalen binnen. En dat binnen der nogal wat. Tjezus, weer
veuls te veul: Jaantje, Pietje, Kloaske en nou ook nog Meindert Schollema van Pekel! 69 joar nog mor,
veuls te jong toch? Dij man mout n standbeeld hebben, wat n tovve gozer! Hai was der veur elk, prait
joe nait noar de mond en was der oprecht veur t volk. Zo aine kriegen ze doar in Pekel nooit weer!
Zulf mog k hom veur t eerst mitmoaken op n feestje van De Zonnebloem in Pekel. Willy Petzinger, dij ik
kon van de Seniorendag Winschoten, haar mie nuigd. Touvalleg was ik bie de Zonnebloem-òfdailen
Scheemde, zodounde. 'k Heb joe op d'eerste rang zet,' zee hai bie binnenkomst.
Wie zaten net op stee, dou der n man tegenover ons zitten kwam. 'k Zel mie even veurstellen: Schollema.' En hai ging in t Grunnegs mit ons wieder.
'Versta jij die man?' vruig mien moat. Hai was n westerling en kreeg gain woord mit.
'Ja hoor!'
'Mooi man, een burgemeester die zijn volks taal praat. Tof!'
Schollema kreeg van ons gesprek n beetje mit en verontschuldegde zok: 'Sorry hoor, ik kan natuurlijk
ook ABN.' Paasde zok geliek aan. Tegen mien moat in t ABN en tegen mie in t plat.
'Wat een aardige man, helemaal geen burgemeesterstype!'
Zien openingswoord ging weer in t plat en mos ik noar mien moat tou vertoalen: 'Hij zegt, dat zijn vrouw
een andere agenda heeft en niet aanwezig kan zijn. Maar ze komt nog wel hoor! Meestal gaan ze samen overal naar toe!'
'Oh? Wat leuk!'
Mooie herinnerns aan n sympathieke man … n mens!

Wonsdag de 10e dezember.
'Schrifst doe de nij-joarskoartjes even?' vragt moeke.
'Hè? Eh joa, mout dat nou al?'
'Joa, mouten minstens aander weke op post, anders kommen ze nait op tied over!'
Op heur zulfgemoakte koartjes staait de tekst: 'Fijne Feestdagen'. k Bin zo vrij west dat te veraandern in
'Schiere doagen en n gelokkeg en veuraal Gezond 2020!'
Dat vrijdag de dattiende Meindert Schollema veur t lest onder ons is, dut zeer! Tuurlek blieven de mooie
herinnerns aan hom, en mooie herinnerns binnen weer n beetje gelok … Mor koartjes versturen mit de
tekst 'Fijne Feestdoagen' gaait der nou even nait in!
Veur de lezers van Kreuze: dat 2020 joe gelok en gezondhaid brengen mag! En veuraal n koare vol
mooie herinnerns!
Klaas van Zonneveld
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Remco Campert op oljoarsdag
Boeten strieken ze over zwoavel,
ien huus roekt t noar old joar,
Remco was op televisie
las gedichten, zo mooi, zo woar.
Zo as hai zien vak beschrift,
ach, wat kennen wie mekoar,
mor zo dicht, ja dichter nog
roakt hai mien verdaipte snoar
asof er leest hou ien mien haart
elk nij gedicht teveurschien springt,
hou herkennen t haart ontregelt,
letters, woorden, zinnen zingt.
Ienspiroatse dringt noar binnen,
boeten knalt n strieker òf,
euliebollen op schoon linnen,
niks laaidt mie van t dichten òf,
op de valreep van momenten
komt alweer n nij begun,
schrievend over mien kollegoa
geft hai t nije joar al zin.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Aansloeten
Deur socioale media aal meer op òfstand verbonden,
woar mensdom zien privacy aal voaker wordt schonden.
Toch vrumd dat ons soamenleven zo vervlakt,
doarom hol ik t laiver bie persoonlek kontakt.

Blieven zo
't Olle wordt nait old,'
zee mie ais n verre neef;
t Nije, jong, dat wordt old,
Mog lieden dat alles bie t olle bleef.
Trijnko Pelgrim
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Ede in de Top 2000

Moandag 30 dezember, om en bie 6 uur smörgens is t Het nog nooit zo donker west van Ede Staal te
heuren (west) op NPO Radio 2. Hai is noamelk nij binnenkommen op nummer 476 in de Top 2000. n
Bult Grunnegers hebben doarmit endelk heur zin kregen.
In 2007 is der al es n aksie west om te pebaaiern hom in dizze lieste te kriegen. Mit te groot sukses,
Ede draaigde hoog in de Top 10 binnen te kommen. De zenderboas van Radio 2 het dat toun
dwaarsboomd, deur aal stemmen op Ede te schrappen. De störm van kritiek vanuut Grunnen kon je
aankommen zain: votdoadelk wuir Hilversum weer beticht van Randstedelijke arrogantie (wat ze
schaande genog wel hebben) en hail veul Grunneger vuilden zoch zowat persoonlek beledegd en diskrimineerd. Mor nait ain woord van kritiek richten t Dagblad van het Noorden, dij d'omvang van heur lezerspebliek en de persoonlekhaidskultus rond Ede misbruukt hebben om de Top 2000 te manipuleren.
Dit joar het columnist Erik Hulsegge van RTV Noord dat nog es dunnechies over doan, mit as rezeltoat
dat Ede nou in t bovenste vörrel van de Top 2000 te lande kommen is.
Wat zol Ede doar aiglieks zulf van vonden hebben, dat uutventen van zien meziek en van hom as artiest. Was hai nait n anti-artiest dij geern laidjes schrieven en meziek moaken mog, mor der net zo laif
nait mit noar boeten kommen wol? As Engbert Gruben hom nait overhoald haar, haar gainaine ooit van
Ede Staal heurd. As hai van dat geleur mit hom waiten zol, zol e zoch omdraaien in zien graf? Wèl wait,
as hai in 2007 op ons dele keken het vanuut t 'paradise, where the devils and the angels comprise', zol
hai stiekem laagd hebben om zien diskwalifikoatsie?
Dat Ede deur normoal stemgedrag n stee in de Top 2000 krigt, is te verwachten. Mor gaait t bie elke
stem wel om de woarderen veur dát laid dat al twijentwinteg joar ons aigen endejoarslieste Alle 50
Goud aanvoert? Ik heb op Facebook meermoals t woord 'proteststem' lezen en uut reaksies op berichten moak ik ook op dat gounent zuver uut dwaarzeghaid dat laid invuld hebben en dat in 'de kwestie
2007' nog aal wat old zeer richten Hilversum zit. Net of ook doar n gevuil in zit van miskendhaid, dij ons
regionoale media ook wel geern n beetje aanslingern maggen.
Ik heb niks tegen Ede en zien meziek, mor k heb der ook nait zoveul mít. Hai zit nait 'in mien DNA', zo
as Marcel Hensema mit zekerhaid maint te waiten over mie as Grunneger boven de 30 joar Doarbie
erken k dat Ede veul biedroagen het aan de populariteit van t Grunnegstoalege laid en dat zien meziek
nog slim veul betaikent veur n bult Grunnegers. Dus trek joe nait teveul aan van wat k hier schreven
heb (of: loat mor plazen, wait nait beter). Luuster noar Ede zien meziek, vernuver joe dermit en woardeer hom om t gevuil dat t bie joe aanbrengt. En veur de volgende Top 2000: stem veuraal op dát laid
dat joezulf t mainst aansprekt. Meschain komt Ede den wel voaker in de lieste veur, al zel dat den nait
zo hoog wezen.
Bert Wijnholds
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Oproup: help t Grunnegs van old noar jong deur te geven
Verainen Dörpsbelangen Zanneweer Eppenhoezen Doodstil het ien soamenwaarken mit t Centrum
Groninger Taal en Cultuur t digitale prejekt 'Van Old noar Jong' opzet. Hiermit is n menaaier bedocht
woarop Grunneger schouljeugd op n leegdrumpelge menaaier Grunnegs leren kin.
Wie vrougen streektoalproaters oet ons dörpen Zanneweer, Eppenhoezen en Doodstil welke woorden
zai deurgeven wollen aan jongere generoatsies. Ien n interview moggen ze oetleggen woarom ze veur
n bepoald woord kozen hebben en woarom ze t belangriek vienden dat juust dát woord deurgeven
wordt. Oet heur inbreng werren mainst nuimde woorden kozen en bie elk woord wer n kört, tougankelk
verhoaltje schreven. Verhoaltjes werren veurlezen deur n aantal dörpsbewoners en opnomen veur n
applicatie.
Eerste versie van dizze applicatie gaait nog dit schouljoar bruukt worden op grondschoul ien Zanneweer. Doarnoa wordt t tied veur meer! t Prejekt mout wieder oetrold worden, over 20-30 ploatsen verspraaid ien pervinzie Grunnen. Hiermit kin effectiviteit van applicatie beter beoordaild worden. En zo
kinnen ook veul meer varioatsies van ons streektoal vastlegd en deurgeven worden.
Joen dörpsgemainschop kin ons helpen bie dizze oetbraaiden. Wie zuiken mitwaarken van dörpsverainens mit haart veur streektoal. Noar t veurbeeld van Zanneweer, Eppenhoezen en Doodstil willen
we interviews òfnemen (loaten) mit lokoale streektoalproaters. De geïnterviewden kinnen zulf aangeven
welke woorden ze deurgeven willen aan volgende generoatsie.
We willen gedurende n dag of twij (laifst ien mirreg en oavend), geluidsopnoames moaken van lokoale
streektoalproaters. We zollen der wies mit weden dat de dörpsverainen streektoalproaters vragt om interviewd te worden en n schema moakt. Elk interview duurt ca. 20 minuten. t Zol ook schier weden dat
dizze streektoalproaters d'aander bewoners interviewen willen. Interviewer huift bloots te vroagen welke
woorden en oetdrokkens aander deurgeven wil, woarom juust dizze woorden, en woar geïnterviewde
woorden veur t eerst heurd het. Ons vrijwilligers moaken geluudsopnoames. As der twij ófzunderlieke
roemtes en interviewers binnen, kinve twij interviews touglieks opnemen.
Geluudsopnoames (en de geschreven Grunneger teksten) worden bruukt in n digitoale applicatie, dij
ontwikkeld wordt bie t Alfa-college Groningen. Applicatie zel bruukt worden ien t boaseonderwies. Ien
wekelkse lezzen van 15-30 min zel steeds ain woord sentroal stoan, woarover leerlingen n Grunnegs
verhoaltje lezen kinnen en biebeheurende oetsproak beluustern kinnen. Lees- en luustervoardeghaid
van kiender zel test worden, deur op n leuke, visuele menaaier enkelde vroagen te stellen over verhoaltjes. Doarbie zellen leerlingen woorden schrieven leren én ook heur aigen oetsproak van woorden opnemen kinnen, baaident worden din automoatisch konterleerd.
As geïnterviewden der toustemmen veur geven, wordt heur gesproken toulichten opnomen in Woordwaark (https://www.woordwaark.nl), n pebliek beschikboare database van t Centrum Groninger Taal en
Cultuur, woarien ale uitingen in t Grunnegs verzoameld worden. In Woordwaark kin je o.m. online de
verschaaiden Grunneger dialekten beluustern en heuren hou ze klinken en houveul varioatsie tussen
de dialekten zit.
Bin je aktief ien n dörps(belangen)verainen dij haart veur streektoal het of ken je lu dij doar aktief in binnen, din zollen wie geern willen dat je ons oproup binnen dij verainen dailen. Veur meer infermoatsie
over dailnoame aan t prejekt kin je kontakt opnemen mit Titia Hendriks-Haak van Dörpsbelangen Zanneweer Eppenhoezen Doodstil DorpsbelangenZED@gmail.com, 06-54345610.
Hebben ie op n aander menaaier belangstellen veur dit prejekt, kin je mailen aan Martijn Wieling, biezunder hoogleroar Nedersaksische/Grunneger Toal en Kultuur van de Rieksuniversiteit Grunnen
m.b.wieling@rug.nl.
Van Old noar Jong in de media:
https://www.dvhn.nl/cultuur/Interviews-om-de-Groningse-taal-van-oud-naar-jong-door-te-geven24117951.html
http://www.martijnwieling.nl/files/VONJ-Google.pdf
https://www.ad.nl/groningen/techgigant-google-helpt-om-de-groningse-streektaal-spelenderwijsvan-oldnoar-jong-te-brengen~a966a617
https://www.ukrant.nl/dit-is-de-app-die-het-gronings-moet-gaan-redden/
Dörpsbelangen Zanneweer Eppenhoezen Doodstil
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Wie wìnsen schrievers en lezers geluk en gezondhaid tou veur 2020

