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n Vogel
As ik noar n vogel kiek
Vuil ik mie ontzettend riek
Hai huift nait dinken
Wat mout ik doun, drinken
Wat zel n aander van mie dinken
Wat gaait n aander aan mie schenken
Hai vlogt in de lucht
En huift nait op de vlucht
As ik noar hom kiek
Vuil ik mie ontzettend riek
Daarom nou daansend deur t leven
Want din kin t mie alles geven

Jil Wildenga

Balans
As meer nou ais n beetje minder was,
en minder even wat meer kon wezen;
Din ston alles beter wotterpas
en huif je te veul of te waaineg nait te vrezen.

Niks waiten
'Olle, doarvan hebben joe gain benul,'
schamperde lèst n jonge knul.
Mor dou zien ket van fiets òf was,
kwam mien kennis hom goud van pas.

Vrijhaid
Vrijhaid bestaait veur ons mensen,
as wie erkennen t bestoan van grenzen.
Wordt dizze schaaiden deurbroken,
din is chaos en ellèn ontstoken.

Trijnko Pelgrim
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Slim Körte Verhoalen

Optocht
Pop veur optochtwoagen aanklaiden ging nait vanzulf. Vraauwlu waren aan t naaien. n Poar mit haand
en n zakkennaal. Buurvraauw tjoekte op t mesien en mouk n maauw. Veur wizzeghaid lait ze stof der
aan zitten. En dou zat boudel dubbel. t Spul mos weer lös en overnijs naaid worden. Maauw was kloar,
mor laip taps. Stof veur broek wer overlaangs deurknipt. t Haar in bredte mouten. Boanen werden weer
aan nkander zet. Dij oavend is der ook nog 8 cm van nek òfzoagd. Opdracht dit joar was 'aans as aans'.
Dat is ons goud lukt.
Kunny Luchtenberg

Maximumleeftied
- ‘t Spiet mie, meneer, wie kinnen niks meer veur joe betaiken.’
- ‘Non, dat vaalt te bezain: zeg mie din, van minsk tot minsk, dizze procedure is toch nait humoan?’
- ‘Hier mout ik joe verbetern, meneer, t is van robot tot minsk. Maximumleeftied legt non ainmoal bie
50 levensjoaren. Kosten veur geriatrische zörg laipen te spuigoaten oet en wat veurtbestoan van de
soort aangaait, hebben joe waaineg zinvols bie te droagen. Ergo: t is zo wied.’
- ‘Mor…’
- ‘Kom op, meneer, t is zo gebeurd. Hier is joen voltooid leven-pil. Van haarten mit joen joardag.’
Ingeborg Nienhuis

Aarm verdrait
‘Hou haiten ie ook weer?
k Nuim mien noam. ‘Geft niks, overkomt mie ook geregeld.’ Heb niks ien smiezen tot hai t vannijs vroagt.
’Slim toch dat k joen noam vergeten bin.’ Wie proaten over t weer en t liekt hail nuver mit ol tot e
zegt ,’Joa, bin leste tied op biesterboan, vraauw zegt oaderverkaalken. Maal hur, dou t nait mit opzet,
ales is vot, zoveul mooie herinnerns. Apmoal verswonnen. Mor nou goa k op hoes òf noar vraauw tou.
Dij is ook al n zetje zo mor vot. Mooi davve even proat hebben. Hou hait ie ook weer?’
Nane van der Molen
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Kreuzegazeuse* (Encyclo)
Betaikenis: 1) keuzedraank, 2) Nedersaksdrupkes, 3) boerengrachtengordelslok,
4) bunderslootjenat, 5) GruinGrunneger gouwenlikeur, 6) kikkerritsiroop, 7) aigenhaimwotter,
Gebruuk: noa t sloothouken n spoulkomke volgaiten. Bie elke slok komt der n grasgruine
Grunoboer lös, Ommelaander sju veur netuurlaifhebbers. Dail joen keuzeroes doags op
droadjesvangnetstee ‘Kreuzekeuze thoes’. Zeuvenmoatjes-kruuk òfsloeten mit n USBkörk. t Is gain Wet van Algen en Wieren mor bie leeshongerklop eefkes zinnen verzetten
en pruiven. Proost!
*Bekinde etiketten; Detmers, Puister, Nienhuis, Poelman, Torrenga
Tapperij: WienWeerd
Gerhard P.J. Jansema
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Café op driefklaai of zaandgrond?
t Is toch wel hail biezunder dat ze in t Noaberhoes der elke moal weer
in sloagen om Grunneger laidjeszangers noar Veelerveen te hoalen dij
de biezundere goave hebben om de simpele dingen in t leven zo
schier onder woorden te brengen in heur laidjes. Op dizze leste zundag van jannewoarie was de beurt aan de oet Feerwerd òfkomstege
Harry Niehof.
In n goud gevuld café vuilde hai zok, as klaainzeun van n grootvoader
dij zulf n kroug haar, hailemoal thoes. Ook de Grunneger streektoallaifhebbers gingen der bie dit kovviekonsert ains goud veur zitten. Zai
kregen hail wat laidjes te heuren. d'Onderwaarpen waren nait aaltied even luchteg.
As Hogelaandster zong hai netuurlek over de oardbevens. De menaaier woarop hai dat dut, is nait hail
zwoar, moar mit n bie hom pazzend gevuil veur humor. Denk doarbie mor ains aan de rimpeling in t
kovviekopke van vraauw Smit, dij soavends veur t sloapengoan nog n klokje nemt, deurdat ze aans gain
oog dicht dut.
De mainste laidjes van Niehof binnen gevuilege luusterlaidjes. Doarbie zain je d'ogen bie t pebliek dichtgoan: even de boudel aan de binnenkaant bekieken. Dat mout ook veur dizze Grunneger troebadoer n
veroademing wezen. Hou voak zain je gain optredens woar t pebliek zok de revel nait holden kin en
overaal dwaars tussendeur kwedelt. Dat komt bie t Noabershoespubliek nait veur. t Geft hom de kaans
laifdevol te zingen over mìnsen dij hom dicht bie t haart liggen: pabbe, schoonmoeke en veuraal t lutje
wicht.
Niehof verhoalt vol overgoave over de herinnerns oet t verleden. Vanzulf kommen de kroug van opa en
zien geboortedörp Middelsom veurbie. Doarnoast het hai t over de ploatsen woar hij woond het, reloatsies, t geleuf, de belevenizzen in Stad, stugge Grunnegers en t schiere Grunneger landschop. Hai dut
dat in de toal van t Hogelaand, mor dat verschilt nait hail veul van de toal van de mainste lu in t pebliek,
t Westerwolds. Ook vertelt hai over t ontstoan van de laidjes. Dat moakt ook de touheurders dij hom nait
zo voak heuren nijsgiereg.
De menaaier woarop Niehof zien laidjes aan mekoar proat, sprekt aan. Noa twinteg minuten waren der
nog moar drij laidjes veurbie kommen. Dat krieg je der van as je n proatgroage Grunneger op n barkruk
veur n zeer goud luusternd publiek zetten. Lu in de zoal moalden der nait om en Niehof ook nait. Toch
ging t tempo toun wat omhoog om ook de rest van de laidjesliest òf te kinnen waarken.
Wat veuraal opvaalt, is t muiteloos beheersen van zien instrumentoale ondersteunen. Doar woar de
laidjes wat meer kracht neudeg hebben, let hai ook zien gitaar n woordje mitspreken, woarbie te maarken is dat t hom bie sommege laidjes mainens is. Woar je joe bie aandern nog wel ains òfvroagen wat
of der zongen wordt, huif je doar bie Niehof nait over te twieveln. Zien artikuloatsie let niks te wìnsen
over. Dat geldt ook veur zien improvisoatsie. Zien rode lien is gewoon schiere laidjes speulen en onderwegens wel zain wat der aan proatjederij mit zien pebliek veurbie komt. Zo schudt hai hail wat verhoaltjes makkelk oet zien maauw. En doar wait hai t pebliek smoakelk mit te vermoaken.
Ook mit de teksten van Niehof zit t wel goud: gain gepriegelderij mit onmeugeliekse riemwoorden, gewoon klinkkloare toal schrieven. En as we Niehof geleuven maggen, overkomt hom ook wel ains n
schrieversblokkoade. Moar t kin zo gek nait wezen of der schut hom toch wel wat in t zin, ook aal gaait t
over mìnsen dij op n minder schiere menaaier aan heur ìnde kommen binnen en dij hier en
doar wat ledemoaten kwiet binnen. Boetendes deugen zien tekstregels deur schier ritmisch op de melodie te daansen.
Dat Harry Niehof nog wel voaker n moal in t Noabershoes kommen zel, maggen wie hopen. Hai gaf aal
aan sikkom noeit verskes in opdracht te moaken, moar meschain is t n idee om veur n aander moal ains
mit n verske te kommen woar wat meer pebliekspartisipoatsie n rol speult. As we aandere troebadoers,
dij geregeld in t Noabershoes optreden, geleuven maggen, binnen de lu in Veelerveen nait vies van n
beetje mitzinkjederij. Dat liekt mie n schiere oetdoagen.
Bert Hensema
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Wotterval
De wotterstroom boant zuk
Ien roazernij n weg omdele De wotterwoas dij heur omgeft
Let allain òf en tou heur littaikens zain,
Hier en doar herken ik
De schim van n kirrel,
n Viskerman dij zukzulf
Terwiel dat e op zaalm viskerde
Aan t wotter verloor.
Bert Weggemans

Winschoot,
woar ik thoes kwam
as vekansie begon
en schooldeur in Stad tou ging.
Laive opa,
dat ponypeerdje heb k noeit van die kregen,
mor wel doezend kuskes
en veul meer den doezend laive woorden.
Winschoot,
ik heb doar nou gain thoes meer.
Mor aargens, hoog in hemel,
doar is denk wel n Nassaustroate,
woar ik zo achterom goan kin
en de laifste stem zegt:
'Hee, doar bistoe, mien wicht!?'
(Veur mien opa, Willem Klein)
Martha Hoffenkamp

Kwoaie
t Wit van ogen zit die veur kont
as ik smak of greem mit mien eten
ik achteròf schiet in ons hemmelde nust hou ik was en nooit meer wor, zelst nait vergeten.
Bist n goie vraauw, mor gun mie mien klokje en mien Van Nelle;
n beetje meer Amy Winehouse, laiverd, en net wat minder Libelle.
Pim De Noues
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Jong en wolf
(noar n foabel van Aesopus)
Jong van boer mos op bokken en schoapen ien t veld pazen. Was
neudeg, omreden der was n wolf ien de buurt, haar boer heurd. As
wolf op schoapen en bokken òf kwam, mos jong hail haard ‘wolf’
belken en din zol boer mit aander zeuns der op òfkommen om wolf
vot te joagen. Jonkje was n beetje baang zo allain ien t veld mit
baisten en meugelk n wolf en drij moal raip hai 'wolf' zunder dat t
neudeg was. Wolf was naarnswoar te bekinnen.
Noa n zetje raip jong veur vaaierde moal ‘wolf’, mor boer docht: t
Zel wel, hai roupt mor weer wat.
Dou t oavend wer kwam jong nait thoes en boer ging der op oet
noar t veld doar jong mit bokken en schoapen touhollen mos.
Ainege dat boer doar zaag was n wolf mit n dikke pìns. Houdje van
stro van jong stak wolf nog te bek oet.
Ie mouten nooit veur niks om hulp roupen.
Nane van der Molen

Woakhond
(noar n foabel van Aesopus)
Ienbreker was op pad en kwam bie n dik hoes doar wel wat te
hoalen was. Schane genog veur hom was doar n kwoaie woakhond en dat wis hai. Daif haar doarom n dikke stoet bie hom en
dij wol e hond geven zodat dij hom mit rust loaten zol.
Mor hond zee tegen daif: ’t Is mien toak om te blavven as der n
daif komt en dat dou k ook astoe pebaaiers hier ien hoes te
kommen. Moak mor dastoe votkoms en dit zel k die aal vertèllen: Astoe der mit spullen van mien boas vandeur gings din zol
dat mien schuld wezen en kiek dat is nou krekt wat k nait wil.’
Loat joe dus nait overhoalen mit kedoos om joen plicht te verzoaken. Denk aaid aan joen plicht en aan
gevolgen van joen doaden.
Nane van der Molen

n klokje hier
n smokje doar
lucht nog blier
aankomend veujoar
Nelleke van Vliet
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t Hoes is ontwricht.
k Bin riep veur t gesticht.
Veur mien laifste wicht
sloa k deure dicht.
k Wol dat der n inde kwam
aan sjikaneren van NAM
en pazzipanten in Den Hoag.
Ligt mie n stain op moag:
woar vin k nog n hoes?
k Heb eerdbevensblues.

Eerdbevensblues
(veur Anneke en Jaap)
k Bin baang
k Bin baang
k Bin baang
en dat al zo laang.
Vuil mie naargens meer thoes.
k Heb eerdbevensblues.
Blouddrok te hoog,
pillen veur moag,
trillens in t oog,
krieg hom nait meer omhoog,
stok in kroag,
k wil nait meer noar hoes,
k heb eerdbevensblues.
Roezie mit kinder
gramniedeg op vraauw,
t gaait aal moand minder.
k Snötter, k bin aaskegraauw.
Hail nacht lig k wakker
mit vraauw van bakker.
k Wil nait meer noar hoes.
k Heb eerdbevensblues.
Hail dag al oet t lood
van scheuren in t hoes.
k Wol net zo laif dood.
k Heb eerdbevensblues.
Staait weer n kontroleur
veur mien schaive deur,
het weer n beter plan.
wordt hai nog beter van.
k Bin baang van mien hoes.
k Heb eerdbevensblues.

k Bin baang
k Bin baang
k Bin baang
en dat al zo laang.
Vuil mie naargens meer thoes,
k heb eerdbevensblues.
Rieks Holtkamp

Zo as t heurt
Noar 248 geboden mout je streven,
veur nou, en in rest van joen leven.
248 ledemoaten en bonken kent t lief,
dij holden joen liggoam staark, steveg en stief.
Under aal dizze geboden blief je stoan,
der zunder zel zo makkelk nait goan.
Ze geven joen leven inhold, doul en kleur,
veurkomen trammelaant en n bult gezeur.
365 doagen telt n joar
net zoveul as der verboden binnen.
365 dingen dij je nait maggen doun,
hol joe der aan, al was t oet fersoun.
Zo 613 ge- en verboden telt joen leven op eerde,
dit grode aantal het menskhaid vergoard.
As joe van joen noaste holden as van joezulf n keer,
din leef je tot eer van d'aander en van joen Heer!
Roel Sanders
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De goldschat
t Was alweer n zetje leden dat Moeke overleden was. Pa
was al eerder goan. De drij dochters Gerda, Trijn en
Mien haren de boudel verdaild en t hoes leegroemd.
Ales haar mit gepaste vree en ien goie harmonie ploats
vonden, zunder roezie over wel wat kreeg of zukswat.
Was traauwens ook niks gain biezunders aan weerde
doar ze roezie over kriegen konden. Op ain ding noa,
moekes sieroadendeuske. Ien dat deuske zaten n stuk of
wat golden ringen, woaronder nog dij van opa en opoe
van moekes kaant. En wieder golden oorbellen, zulvern
hangers en kettens mit mooie kleurde staintjes.
De drij dochters onnaaierden dat dit meschain nog wel ais wat weerd wezen kon, alewel der vrouger
ien t aarbaidersgezin gain geld was om dure sieroaden van te kopen. Mor je kinnen nooit waiten,
meschain n aarfstuk? En doarom wollen ze dat bie gelegenhaid wel ais taxeren loaten deur n juwelier.
Doar kwam eerst niks van. Mor noa n haalf joar wollen de drij zusters, zo as ze eerder òfsproken haren,
n zogenoamde zussendag organizeren. Dat vil nog nait mit, den kon ain nait en den aander weer nait, n
hail georganizeer. En zo besloten Gerda en Trijn oetèndelk dat zai mit heur twijen den mor dag bie
nkander kommen zollen. En op dij dag zollen ze den ook dij sieroaden taxeren loaten.
Op n mooie zodderdag kwam Trijn bie Gerda en ze gingen as eerste even bie t graf van Pa en Moeke
kieken. Was n luk restaurantje bie kerkhof, doar ze ook kovviedrinken gingen mit n stukje toart. Even
wat herinnerns ophoalen van moeke en pa. Doarnoa ging t op noar n juwelier ien Stad.
t Was n deftege boudel bie dij juwelier. Apmoal vitrines mit sieroaden en hallozies, doames en heren en
nait gekoop. Honderd euro was nog t minste. Hoogpoleg tapijt op vlouer en n deftege doame ien
zwaart, mit gold behongen, kwam op heur tou. Gerda kreeg deuske mit sieroaden te tas oet en vroug of
ze dit taxeren wollen. Nou, dat kon wel en de vraauw nam deuske mit noar achtern. Ientied keken ze
heur ogen oet noar al dat geglìns en geflikker van gold, zulver en kettentjes mit mooi kleurde stainen,
dikken en lutjen.
Noa n zetje kwam de vraauw der weer aan en haar n braifke ien haand. Doar ston op wat weerde was:
750 euro. Der waren dinkjes bie dij niks weerd waren, mor dij ringen en oorbellen mit staintjes en n
mooi golden sieroad veur om haals, joa dat was wel van n zekere weerde.
Gerda en Trijn kregen der n kleur van en werden haildaal waarm vanbinnen. Der was wel àin veurwoarde, zee de vraauw. Ze mozzen dat geld ien dizze winkel besteden. Deden ze dat nait den was de weerde mor haalfschaid: 375 euro. Nou, dij veurwoarde was gain probleem, dochten Gerda en Trijn. Zai wollen der ja toch n aandenken aan moeke veur kopen. En dat kon hier mooi, alewel t hier wel n dure boudel was. En dizze winkel wol der ook wel wat aan verdainen. Mor as ze aargens aans hìngoan zollen,
kregen ze mor haalfschaid. Dus den toch mor hier. Zai bedankten de vraauw en zeden dat ze as zusters feidelk mit heur drijen waren en dat ze doarom overleggen wollen mit de daarde zuster. Dat was
gain probleem veur de vraauw en de baaide zusters stapten weer te winkel oet.
Ook Mien mos der nou bie wezen, vonden de baaide zusters en den zollen ze der weer hìngoan en
heur aledrij doar wat moois oetzuiken. Elk haar 250 Euro te besteden en doar kon je toch n oardege
deur van ientrappen. Mien wer doalek beld en zai zeden dat ze n verrazzen veur heur haren. Doarveur
mos ze op n nog òf te spreken dag noar Stad tou kommen, doar Gerda woonde en en den zollen ze
heur aargens hìn mitnemen en heur verrazzen.
Mien hapte doalek tou. Ze haar wel ien de goaten dat t nait om gekhaid ging. t Klonk apmoal slim serieus en zai haar doarbie n neus veur zoaken as der geld bie te pas kwam. Aander week zodderdag zol
ze vot kommen, ale eerder problemen mit t òfspreken waren ienains smolten as snij ien zun. Zai rook
wat… Ientied haren baaide aander zusters dikke lol. Dat zol mie toch ais n verrazzen geven. Wat zol
Mien roar opkieken. Dit zol ze vervast nait docht hebben.
Op dij zodderdag gingen Gerda, Trijn èn Mien al vro mit opgestreken zaail noar Stad tou. Mit heur drijen
wat hiester gingen ze weer noar dij bewuste juwelier. Ze stapten te winkel ien en vrougen noar dij
vraauw van veurege week ien verband mit n juwelentaxoatsie. Jammer genog was dij vraauw der vandoag nait, mor n aander vraauw, mit net zo’n swaart klaid aan en ook behongen mit juwelen, kon heur
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ja ook wel helpen. Gerda legde oet wat ze veurege week òfproat haren mit dij aander mevraauw. En ze
lait heur deuske zain mit t pepier doar de weerde van dij juwelen op ston. De vraauw zee dat ze dat toch
even weer vannijs taxeren loaten mos, wat ja, zo’n braifke kin elk wel schrieven, ook as t logo mit noam
van juwelier der op staait.
Dat vonden de doames redelk, n taxoatsie was n taxoatsie, hier haren ze der ja verstand van. Dus dat
kon gain probleem wezen. Ze mozzen weer even wachten ien winkel en gingen alvast kieken wat ter te
koop was veur 250 Euro, n mooie hallozie, n ketten mit mooie stainen of meschain n luk diamantje der
ien …
Dou de vraauw weerom kwam mit deuske en ook mit n nij braifke, keek ze bedenkelk. Helaas, helaas
haar de vraauw van veurege week n male misreken moakt. t Speet heur vrezelk, mor dij sieroaden waren
haildaal niks weerd. t Was apmoal van double of gewoon slepen glas. Dat haar dij vraauw nooit doun
mogt en doar zollen ze heur ook op aanspreken. Dit kon echt nait, sorry, sorry. Allenneg dij golden ringen, doar konden ze den nog wel 25 euro veur kriegen.
De drij zusters stonden wat bekwiemked te kieken. Heur haile verrazzen vil ien t wodder. Ze waren zo
sneu as wat. Ze keken de vraauw van winkel vroagend aan, mor dij gaaf gain krimp. Ze schudkopte, t
was zo as zai zegd haar: haildaal niks weerd. Teleurgesteld wollen ze weer te winkel oetgoan, mor dou
nam Mien t woord. Dit was toch gain menaaier van doun? Hou konden zai heur toch zo mishad hebben,
zai waren hier toch deskundegen? En doar waren zai as zusters nou de dupe van. Zo ging je nait mit
klanten om! En traauwens, zai was ja haildaal oet t zuden van t laand hierheer kommen veur, zo as nou
bleek, haildaal niks! Zai aaiste kompenzoatsie! Ien elk geval n beste körten op wat ze hier nog meschain
kopen zollen. Mor de vraauw hil poot stief, zai mog dat nait doun. Gain kompenzoatsie en gain körten. En
dij sieroaden waren echt niks weerd. Zai kon doar niks aan doun, hou jammer t ook was veur heur. As ze
veurege zodderdag doalek deurpakt en der vot wat veur kocht haren, veur totoal 750 euro, din haar juwelierszoak n dikke schoadepost had. Nou haren zài pech. Zo is t nou ainmoal ien t leven. Dou wer Mien
slim kwoad en voamde noar winkeldeur, aander wichter achter heur aan. Ze draaide heur om en raip
deur haile winkel: 'Hier kom ik nooit, en den ook haildaal nóóit weer. En elkenain dij ik tegenkom zel ik
vertellen hou dat ter hier mit klanten omgoan wordt.' Woest was ze. Mor winkelvraauw vertrok gain spier
en dee deur achter heur drijen dicht.
Dou ze ien boeten stonden overlegden ze mit nkander wat nou te doun. Mien wol doalek noar n aander
juwelier om moekes sieroaden vannijs taxeren te loaten. Want as ain juwelier hom zo mishebben kon, zol
n aander dat meschain ook kinnen. Veur Gerda hufde dat nait, mor Trijn wol wel mit Mien mit om t nog
ais te pebaaiern. Je konden ja nooit waiten …
Bie de eerste de beste juwelier zeden ze ook dat dij sieroaden haildaal niks weerd waren. Gerda bleef
boeten op stroat stoan, dij wol heur nait schoamen. Want t was aigelk wel schoamachteg zo vergrèld dij
aander wichter waren. Nog weer gingen ze noar n aander juwelier. En weer t zulfde: gain cent weerd.
Dou zee Gerda: 'Veur mie is t wel dudelk, ik wil dit nait laanger zo. Dij sieroaden binnen echt niks weerd
en ik heb gain zin om te hopen dat n aander hom ook nog moal vergizzen zel.'
Ze mozzen heur der oetèndelk wel bie deelleggen en ze binnen den toch nog mor aan t winkeln goan.
Mor nait van haarten, veuraal Mien haar de grap ter haildaal òf. Zai is al gaauwachteg weer noar hoes
òfraaisd, slim maalkopt en zo flaauw as wat.
Bé Kuipers
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Oppazers
Of k t schier von of nait, k zat ien tehoes. t Was 1964. k Was twaalf joar en wer ien dat zulde joar nog
dattien. Ons tehoes ston ien n defteg dörp mit dikke hoezen. Dij wazzen deur joaren hìn apmoal graauw
en gries worren. Ons etenszoal haar hoge roamen, mor oetzicht stelde gain klap veur. Wie keken oet op
n grasveld, n swaart teerd hek en n weg dij achter t hek laip. Kin mie mor naauw heugen dat k doar n
leventeg wezen zain heb. Mor n riegje outo's, mit n span dat körts leden traauwd was, zai k nog veur
mie. Span zat ien open outo. Hai ien pak, zai ien t wit. n Jong bie ons, van n joar of achttien, zat te kniezen. Hai zee: 'k Wait wat ter vannaacht mit dat wicht gebeuren gaait ...' Dou loerde hai schichteg om
hom tou. Jong haar geluk, noa t eten wazzen ale oppazers zoal oetlopen.
k Zat ien dij tied ien mien bungeljoaren. Der ging van ales deur mien kop hìn. Vandoag, roem viefteg joar
loader, wait k wat mie doar pien dee. k Kon t nait oetstoan hou dij juvvers deden dij over ons gingen. Bin
der op heden wis van dat ter wat aan dij vraauwlu scheelde. Dink ook dat k wait wat ter mis was mit
heur. Ontbrak dij juvvers aan evenwicht. Din wazzen zai vrunnelk, n zetje loader wazzen zai glìnverbraand. Doe wis ien dij tied nait doar doe aan tou was. Zai konnen die priezen en n tel loader din kreegs
straf. Eerste weken dat k doar wonen dee, was t mie aal dudelk. Oppazers hier wazzen nait te vertraauwen.
Achternoa was dat dunkt mie reden dat jeugd hier ook nait te vertraauwen was. Ook jonges hier konnen
die mor zo ien ainen wat aandoun. Zai keken t òf van juvvers.
Mor was ter doar din gain staarveling doar k mie bie op mien gemak
vuilde? Dij evenwichteg was?
Joa, dij was ter aal. As wie smirregs stoet eten gingen moggen wie
zulm waiten bie wel wie aan toavel schoven. As ter nog n stoul leeg
was ging k bie juvver Dikkie zitten. Juvver Dikkie haar ìnkeld smirregs
dainst. Zai was nait groot en nait moager. Zai was n propke en was
laif. Juvver Dikkie wol geern dat k n bult plakken stoet opat. Hou meer
k noar binnen waarken dee hou meer zai mie prees. k Heb ien mien
levent smirregs nait zoveul plakken stoet eten as bie juvver Dikkie
aan toavel. Meer as twinneg plakken stoet dat was hail gewoon. k Heb n moal achtentwinneg plakken
stoet noar binnen staauwd. Juvver Dikkie heur aansporens en laive oetkiek bin k nooit vergeten.
Wazzen dij vraauwlu, dij oppazers, gelukkeg? Nee, zo zaggen zai der nait oet. Zuls juvver Dikkie von k
stief en eernsachteg van noatuur. Mor zai lait heur aaltied van beste kaant zain.
Hou kwam t din dat dij juvvers n bedrukt gemoud haren? Gounent zuls triesterg wazzen? Kwam dat
deurdat zai meedlied mit ons haren? Nee, absluut nait! Gain meedlied! Vandoag dink k dat aal dij doames ien tehoes dit waark kozen haren om heur teleurstellens te verwaarken. Meugelk was der bie heur n
kerel votlopen, of was t oet mit n vrijer. Of haren zai zuls n hekel aan manlu. Dat verkloart ook woarom
zai zo duvels wazzen op ons, op jonges dij stoareg aan wozzen kerels werren.
Hou dat bie juvver Dikkie zeten het, doar bin k nait wis van. Mor zai haar dunkt mie n hail aner achtergrond as heur kollegoa's. Kwam Dikkie misschain oet n aarm hoeshollen? Was doar nait veul te bikseln
west? Mos k doarom van heur deureten? Verkloarde dat ook dat zai zulm nait moager was? Haar juvver
Dikkie hier ien tehoes zulm heur schoa ienhoald? Was zai hier gruid? k Wait nait. Mor juvver Dikkie was
goud veur mie. t Was t beste minsk dij doar omlaip.
Was Dikkie veur mie nummer ain, aner jonges moggen aner juvvers lieden. Bie ons op sloapzoal wazzen mainste jonges stoabelwies mit juvver Belloa. Zai was nait lèlk en haar licht hoar mit krul der ien.
Juvver Belloa mog, as zai bie ons op sloapzoal was en ons noar bèr tou brocht, geern maaljoagen. Paardie jonges mozzen din even mit heur remìnten en zukswathìn. k Von dat nait fersounlek. Mor dij jonges
keken der noar oet en vonnen t spannend.
Dat bestuur van tehoes makkelk oppazers loan oetsturen dee dat heb k ook mitmoakt. Ien dit gevaal
ging t om juvver Herminoa, n knabbe vraauw. k Heur nog dudelk ons direkteur Raitropper noamens bestuur zeggen, dat dizze juvver Herminoa votstuurd was. Hai zee t veur t oavendeten aan. Pannen stonnen op toavels te dampen. Man ston achter zien stoul te trillen van kwoadens. Vergrèld stukte hai oet dat
juvver Herminoa fouten moakt haar. Zai haar n poar jonges, dij snaachs tou roam oetklaauwsterd wazzen en op stap west haren, gain straf geven. Juvver dij haar heur ontslag kregen.
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Touglieks mit juvver Herminoa was ook juvver Belloa ien ainen vot. Belloa haar omtrent zulde tied n
man aan hoak sloagen. Zai was bie hom ientrokken. Veur n bult jonges was dat n haarde slag. Zai
mainden dat schierste oppazers vertrokken wazzen. Dat kòlle kikkers hier bleven wazzen. n Stel iesbaargen oet kòlste ieszee van dizze wereld. Mor voak bruukten zai doar nog hail aner woorden veur.
Ik haar mazzel. k Haar juvver Dikkie.
Eldert Ameling

Wìnsteg
Lucht kloart wat op en terwiel dat ol boas wìnsteg noar boeten
kikt, begunnen leste regendruppen dij op roam deel valen te
glinstern as zun liedzoam deurbrekt. Hail even vuilt ol boas
waarmte op zien hoed, mor as zun verdreven wordt deur
graauwe wolken, wordt zien opleven net as zunlicht verdreven
deur n sloeg gevuil.
Hai lopt noar zien bèr en al wait e dat t nog vro is, hai trekt zien
goud oet en kropt onder dekens. Doagen binnen duuster en t
laifst zol hai hail dag ien bèr blieven.
t Gemis van heur waarmte, heur roek, heur vreugd en heur leventeghaid vil ol boas al joaren swoar,
mor nou hai ien tied van n aander leeft, wordt t enkeld mor stoerder.
Doagse bezegheden kin hom niks meer schelen. Hai het gain behuifte om n proatje, Gain verlet om
aan kovvietoavel gezoes van n ol proelsnoet, dij aalvot jammert en jeuzelt over liefzere dat elk ien tehoes het. Hai volgt gain nijs op tv en leest kraant ook nait meer, enkeld omdat zien gemoud der allinneg
mor minder van wordt.
Dokter het hom zegd dat hai der voaker oet mout. Dat wandeln ien boetenlucht hom goud doun zel,
mor doar het ol boas kracht nait ais veur.
Van begun òf aan was e muid. Slaip laifst hail dag deur, terwiel dat wanneer hai soavends op bèr laag,
hai nait ien sloap kwam. Aalgedureg laag hai haalve nachten te prakkezaaiern. Haar kopschraberijen
over hou of t leven wieder mos. En as aanderdoags zuster bie hom kwam mit zien medesienen was e
nait te proemen. Laifst trok e gerdienen weer stief dicht en nuzzelde hom nog even daip vot onder
dekens. Overdag was ol boas zien netuur nait te roem. Was zien gemoud triesterg en kon hai nait genottern van aal dat t leven hom nog gunt.
Zien kiender zeden hom dat e mit ain proaten mos: ain dij zien ellén begreep en hom vertellen kon wat
of e doun kon om beder ien zien hoed te zitten. Mor n zieleknieper was aan ol boas nait besteed en
verdwoald ien zien duustere gedachten bleef hai aalvot bie t roam zitten, wìnsteg noar heur dij hai zo
aldernoarste mist.
n Dag of wat loater wordt ol boas vro wakker van geluud doar hai zo verlangsteg noar west haar. Hai
smit dekens van hom òf, vlugt tou bèr oet en zunder hom te hemmeln trekt ol boas zien goud aan. Zien
struunkoar is mor zuneg van rem òf wanneer hai gaang op stoft en zuster hom bie hoofdiengang verboasd vragt wat of ter loos is. Hai zegt heur dat zai der weer is … zai, dij hai zo geern weer roeken wil
en heur waarmte vuilen over zien versleten lief. Heur vreugd, heur leventeghaid hom oploaden zel en
hai endelk weer genottern kin van de tied dij hom rest.
Schoefdeuren goan open en mit waike ogen snoft hai heur vrizze roek en fluustert as hai vogels wiereg
zingen heurt: ‘Endelk … t Is veujoar!’
Nico Torrenga
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Mannes – hest t hoar van t doezen
nog nat op kop liggen.
Dou dien kappesjon òf en wacht
tot t hoar die van de vorst
zo haard worden is dast t makkelk
mit d’vingers òfbreken kinst.

Vattien feberwoarie (14 feb.) 1979
(Oerstrenge winterploage 1)
Snijdunen worden hoger, hoger
en hoger. Wind snidt vilaainer
en aal vilaainer deur alles hèn.

Loop den verzichies deur de baargen snij
weer noar huus tou mit kappesjon op.
Den zit ik kloar
mit kovvie en kouke.
De groeten van dien Mientje.
Henk Puister

Vlaigmesienen mit soldoaten
binnen haard onderwegens
om ons aalmoal te verlözzen.
Minsen – bewoar joen kaalmte –
hold kop koul
en t verstaand deu.
Oproup veur vraauw Ritsemoa:
mins – weest nait zo’n knieperge knibbelkont – breng joen broenbrood
onmiddelk noar d’winkel weerom –
want in hail Noordbrouk
is gain plakkie stoet meer te kriegen.
Dou hier denken om:
ie binnen nait allain
op d’wereld – vraauw Ritsemoa.
Wie dailen nait allenneg in vreugde
mit mekoar mor veuraal as d’wereld
aldernoaste lelek noar ons loert.

Vattien feberwoarie (14 feb.) 1979
(Oerstrenge winterploage 2)
Mientje Mooimond mit n radiobericht
veur heur man Mannes:

Goud begun (end dezember 2019)
heb ik wat
veur die doan
zo klaain
k wait nait ains
meer wat
traktaaierst doe mie
type ain diabetikus
nait meer
op n aigenmoakt keunksmoal
schait mien suker
nait meer
as n vuurraket
omhoog noar moan of zun
laif en stil
supersnel van begrip
kieken dien ogen
mie onder dien knuvvels deur
aan mit zaacht ferwail
n goud begun

Moi – laiverd –
bist van huus goan vanmörgen
mit n laange proeke hoar
om t bie kapper knippen te loaten.
Is gain deurkomen aan.

Henk Puister
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Schipperskind
vrouger dou was t aarmou troef
kropen veul mìnsen op n kloetje
zaten in n veul te klaaine roem
haren zulfs gain tied veur n doetje
ale doagen was t haard waarken
pa en moeke haren strìngen stief
zörgen om kinder zulfs de staarken
haren ìnkeld polten om t lief
waren gain sìnten, t kon ja nait aans
moeke laip in lien laangs t daip
kinder woonden bie ooms en taandes
gain mamme dij dicht bie ze slaip
d'ollen hebben t nou goud en braid
heur binnenschip wer groot
ze wonen op n stee vlak bie t daip
t schipperskind zunder boot

Kunny Luchtenberg

Kiemende vroagen over tegeltjeswieshaid?
Mit mien kammeroaden kwam k voak op n diekje dat de òfschaaiden was tusken twij boerenspultjes. t Haitte ‘Moaldiekje’; aan kop
ston n meulen dij t wotter in de polder regelde. As kwoajonges
struunden wie doar geern, en bie t boerenhaim doarnoast. Mor aigenoar/boer wol der gainent hebben, wie gapten voak n appeltje uut
zien appelhof. En as der wat nait mag, din kiemen der juust vroagen. Aan t end van t diekje ston n verkommerd aarbaaidershuuske
in min begoanboar stroekerij. Dat nuigde nog meer. t Was n onbewoonboar verkloarde woonstee, woar ollu van de boer vrouger
boerd haren. In d'oorlog zol t ook n onderduukershol west wezen.
Boer woakde over baauwval tegen loerders. En din kiemen der juust
vroagen … din wor je wel hail nijsgiereg. Ain moal is t mie lukt om over de sloot te springen en t diekje
op te bozzeln. Boer was òfraaisd noar t loug, mainde ik. Om t huuske waste onkruud hoogop, zodound
zaag k t poaltje mit prikkeldroad nait en scheurde mien overall. k Stroekelde over vlinten en òfwaaide
dakpannen noast de kwint. Op de deksel van d’olle regenput laag n zwaarfkaai en n roustege emmer
mit deuken. n Haalve baanderdeur leunde zwoar op n boomke. Ik wrikde wat muurstainen lös bie n verroeste muuranker en zaag n glimp van t huuskoamertje. Boer haar vlouerplanken veur de roamen en
deuren timmerd. Bie de stookhut lag n frame van n melkbuskorre. Schier man, der kiemden vroagen:
wèl zol hier …? Ik frommelde wat aan n plaank, kreeg hom lös en kon t huuske in. Olle kraanten achter
òfscheurd behangsel op muurlinnen. n Bult schaauwtegeltjes rond n gat in de vlouer. Op ain zo’n tegeltje ston n spreuk en zodounde kiemde n vroag … Mor dou der n dikke röt luip, was k gaauwachteg
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weer boeten. Ik wrikde de vlint van de regenputdeksel en ruip 'Wel is de Keunenk van Wezel,' mor
‘echo-ezel’ kwam van onverwachte kaant: 'En nou neem k die te groazen.'
Ik stoof as n hoas over de sloot … help, de boer! En hij ploegde voort? Nou … nee, dou ik hail ver vot
was en achterom keek, zaag k n kop en n voest boven t maaiveld uutsteken 'Ik krieg die nog wel.' Boer
was laankuut in sloot donderd. Toch duurfde ik nait lagen. Ik verlaisde n klomp en runde mit nadde vouten op huus aan. Moeke haar weer n kluske mit mien overall; der kiemden gelukkeg gain stoere vroagen hou of dat nou weer kon … Nee, ik kreeg n plak stoet mit broene sukker…
Zo’n 25 joar loater zaag k olle boer in rolstoul veur t bejoardenhuus in t loug. Van proat kwam proat.
Gemainte haar hom uutkocht, zien boerenploats òfbroken en t laand riep moakt veur n ‘grootschoaleg’
bedrievenpaark. Ook de meulen en t aarbaidershuuske binnen vot. Dat begrootte boer t mainst, zien
kop was nog gain teems. Eerstens was t woonstee van zien òllen, In d'oorlog n onderduukershol veur
Jeuden, veur hongerege ‘Hollanders’ in de Hongerwinter en n knokploug van t verzet haar doar ook
touhollen. 'n Stokbenaauwde tied,' zee boer, 'k haar voak zenen veur de ströt, beducht veur kiemende
vroagen van de movven.'
Mor der kiemde ook n vroag bie mie: 'k Heb heurd dat der dou ook n liek vonden is?'
Boer keek verbiesterd, kreeg troanen in d’ogen en ruip verpleegster dat e ‘in huus’ wol. Proatje was
doan. Nog weer loater heurde ik bie touvaal dat boer in leste week van d'oorlog smörgens in vrougte
noar t huuske slopen was. Hai wol kieken hou t mit onderdukers was. Hai heurde n stem in t duuster. n
Kirrel mit n pistool bedraaigde onderdukers en ruip: 'Deruut en mitkomen.' Boer haar n greep bie hom,
wol kirrel tegenhollen. Inains n schot: kirrel vuil omdeel. ‘Bewoners’ van t huuske waren n verkennersplougje Canadezen. Boer draaide t liggoam om, dou zaag e wel of t was … zien neef Apko, dij was
NSB’er. As kinder haren zai baaide ook voak bie t huuske speuld … Der kiemde even gain vroag meer
bie mie …
Bie joe nog wel? Wat der op t tegeltje ston? Tegeltjeswieshaid! Zet ale vedde (rode) letters achter mekoar.
Gerhard P.J. Jansema

Wordt Engels t nije Grunnegs?
Oet de rieg Grunneger in de Raandstad)
Ditmoal wil ik t ais hemmen over ontwikkelns in de toal.
Kinst wel uut Grunnen weggoan, moar Grunnen gaait nooit meer uut
die weg. Houveul langer of ik buten de pervinzie woon, houveul meer of
ik dat voul.
En ook al binnen de waitenschoppers t nog nait ains over t antwoord op
de vroag of Grunnegers n apaart volk vörmen, aans bin we wél. Wie
hemmen n aigen cultuur. En te minnent zo belangriek: wie hemmen de
Grunneger toal as n apaarte streektoal binnen t Nedersaksisch. Ik bin
groots op dij toal en doarom moak ik mie der ook wel n beetje zörge over.
De loatste generoaties Grunnegers doun al nait veul meer mit t Grunnegs. En de jongste generoatie
proat Nederlands. Volgens de onderwieswet mag der op grondschoulen les in t Nedersaksisch en dus
ook in t Grunnegs geven worden. Moar dit gebeurt nog nait structureel. In t onderwies binnen der hail
veul lesgevenden dij mainen dat t dialect n negatieve invloud het op de toalontwikkeln van de leerlingen; t grös van d'ollu vouden heur kinder doarom Nederlandstoaleg op.
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Gelukkeg is t Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) branderg om noast de Grunneger cultuur ook
de Grunneger toal te permoten. Mit de webstee www.klunderloa.nl wordt Grunnegs lesmaterioal veur
grondschoulen beschikboar steld. De benuimen van dr. Martijn Wieling tot biezunder hoogleroar Nedersaksische/Grunnegse Toal en Cultuur is n positieve impuls veur t aanpeerdjen van t Grunnegs. Onder
zien laaiden wordt n digitoal onderwiesspel – van Old noar Jong - ontwikkeld woarmit jonkgoud speulenderwies vertraauwd roakt mit t Grunnegs. Ook de benuimen van Olaf Vos as streektoalconsulent bie t
CGTC is n positieve ontwikkeln. Hai gaait zoch onder meer bezeg holden mit t ontwikkeln van leermethoden veur t Grunnegs dij te gebruken binnen in t leger en hoger onderwies.
Fait blift wél dat er op t heden veul meer Grunnegers binnen dij Grunnegs proaten en verstoan, as Grunnegers dij t ook lezen en schrieven kinnen. Doar komt nog ains bie dat t koppel lu dat haalf-Grunnegs
half-Nederlands proat haand over haand optakt deur de invloud van de media, veuraal onder t jonkgoud.
In ploats van t Grunnegs komt der n soort regionoal gekleurde standoardtoal. Men nuimt dit wel
"regiolect". Dit regiolect nemt n koppel kenmaarkens van t Grunnegs over veurzowied dat nait de communicoatie tussen proaters uut verschillende regio's verhindert.
As Grunneger in de Raandstad kiek ik vanzulf ook even noar d'ontwikkelns in t Nederlands. In d'achttiende en negentiende aiw stonden de spreektoal en de schrieftoal nog wied van nkander òf. Proaten
dee elk in zien aigen dialect en de schrieftoal was voak toamelk gekunsteld. Aan t ènd van de negentiende aiw kwammen de spreek- en schrieftoal dichter bie nkander. Toun ontston de nije toalnorm
‘Algemeen Beschaafd Nederlands’ (ABN). In t aanbegun was t ABN nog enkeld bie n klaaine elite in gebruuk, moar vanòf de joaren viefteg wer dat mandaileger. Lesttied stoat de term ABN dikmoals ter discussie. De term kin noamelk de suggestie wekken dat lu dij andere varioaties van t Nederlands proaten,
nait beschoafd binnen. Doarom sprekt men laiver van Algemeen Nederlands (AN) of Standaardnederlands.
Toalkundege Jan Stroop veurspelt dat binnen hooguut twij generoaties t Poldernederlands t nije Standaardnederlands wezen zel. As argument voert hai aan dat t grös van de kinder tiedens t proces van de
toalontwikkeln vernoamelk d'oetsproak van heur moeke noavolgen. As moekes aans proaten, het dat
zien trugwaarken op d'oetsproak van de generoatie dij zai opvouden. n Belangrieke rol in dit proces
speulen ook crèches, dij veur t grootste dail laaid worden deur vraauwlu, en t grondonderwies woarin t
dail vraauwelke onderwiezers sunt laankmanstieden al groot is.
t Grunnegs is net as t Nederlands n levende toal, dat wil zeggen dat der woorden verdwienen en dat er
nijen biekommen. Moar ik mag hopen dat dit nait geforceerd heergoat deur de internationalisering van
de akkedemies of deur d'aanpak van de boeren. Wèl ooit docht dat boeren gain toalgevoul hebben,
komt bedrogen uut. Want farmer is de nije boer. Hai holdt zoch vanzulf nog wel bezeg mit zien gewassen of zien vee, moar doarnoast dut hai nou ook wat mit defensie. En dat nait in t Grunnegs of in t Nederlands moar in t Engels. De boerenprotestgroep Farmers Defence Force (FDF) mokt zoch drok om t
stikstofbelaaid van d'overhaid. Aan t ende van n recente persbericht woarschaauwt de FDF de regaaiern: ‘We are watching you, every step of the way!’ Ik hoop vanzulf dat Engels nait t nije Grunnegs of t
nije Nederlands wordt.
Joe heuren nog van mie. Moi.
Wim Blaauw
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Ien de grui

Luustervinken

Wat is n kiem
vroug ze
tussen
twij happen ien
ze las n krantenkop
en docht
dat er ain
ien smoord was.

Ik ving wat op vanmörn,
t ging over de preek,
d'ain zee tegen d'aander;
t was weer zo cliché,
dou zee d'aander tegen d'ain
bidstoe nog wel es den
veur onze dominee,
nou nee, allaang nait meer,
dou waren ze stil
en ben ik votvlogen,
ik zag nog net
dij doef doar boven.

Coby Poelman-Duisterwinkel

Coby Poelman-Duisterwinkel

Westerwolle, Westerwolle
n Prachteg laidje van Alex Vissering en veur mie n hint om te
kommen tot t schrieven van dit verhoaltje over Westerwolde
(twijde punt op de nuigen van Erika om mit te doun aan de Grunneger Schriefwedstried).
As je nou mainen, dat k votdoadelk wel wat wos over dizze nije
gemainte … mooi nait! Joa, Westerwolde was veur mie nog aal
Ter Oapel en Zèlng. Al n moal of wat bin k begonnen, mor t lukde
nait. Verdold, twievel over mien geestelke gesteldhaid sloug tou!
Vergetereg? Alzheimer? Kon ja nait!
Noa d'operoatie aan mien ogen zee de arts: 'Als u alzheimer krijgt,
Schilderij Geert Schreuder
zal dat op zeer late leeftijd zijn. Op de foto zien we maar een paar
kleine witte vlekjes.' k Was as n kwoajong zo blied!
Nou dus toch even in twievel …
Mor dou kwam Alex op Noord: Wandeln in Westerwolde. En hai zong vannijs dat mooie verske. En der
kwam licht in de duusternis! Westerwolle is ja ook Wedde, Vlagtwedde, Bourtange, enz. Dij mooie bus/
boottocht mit Pieter Dekker op de Oa en t Boelo Tiedenskenoal! 'Het is net de Mississippi in het klein',
volgens n Westerling. Oh, wat mooi! En tussen t vertellen deur zong Alex dat laidje: Westerwolle.
Joa, noast wandeln kin je der ook laange tochten fietsen en bootjevoaren. Opains zag k mie dou zulf
trogge in de joaren viefteg. Bootjevoaren en zwemmen bie Speulman in Wedderveer. En daansen bie
Jack Smit en Jan en Derkje Beijering. Werelds, aal dij topartiesten dij t Grunnegerlaand opfleurden! Drij
generoatsies laank was t veur ons en ons noazoaten ain grode belevenis. Opa van Scheemde noar
Vlagtwedde op fietse, de noazoaten wuiren hoald mit d'auto. En aait te vroug! 'Nog even pap? t Gaait
nog zo mooi!'
En of t aal zo wezen mout: veurege weke heb k, noa t lezen van n kraande-artikel, kontakt had mit Eppo
van Koldam oet Haren. Hai haar joarenlaank waarkt aan de herkomst van zien veurollen, woar as mien
schoonmoeke tou heurt. Doaroet bliekt, dat dij oet Coldam (Dld) en Bennewolle kommen!
Òflopen joar gingen wie voak noar Leta veur roggebrood en in d'loop n kopke leut hoalen bie ons klaaindochter Marjolein, dij sunt n joar, soam mit Robert, inwoonster van Bennewolle is! t Cirkeltje is nou weer
rond. Tied om op te sturen, dus.
Erika en heur mitwaarkers hebben waark zat mit aal dij lezerij en correcties. De vief seteltjes dij k nog in
gedachten heb, kommen loater wel!
Klaas van Zonneveld
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(aigen schilderij Ab Detmers)

Op boerenploats
(vervolg op: Ontfaarmen, Kreuze 82)
Jurrie, n boerenzeun van dattien joar zit aan keukentoavel zien hoeswaark te moaken. Zien pa en moeke zitten wat te keuveln. ‘Hai, hai, dat was wat mit dij verbaauwerij, nait wicht? Wat n keboal, stof en
gerommel. Wie kinnen nou gelokkeg weer n bietje tot onszulf komen,’ zegt pa.
Jurrie veert op en lopt noar zien pabbe, dij zowat gestrekt in zien loie stoule ligt. Hai gaait op braide leunen zitten en fliemstriekend aait hai hom deur zien spoarzoame grieze hoar. ‘Oh, moeke kiek ains,’ zegt
pa laggend: ‘Ter mout eer wat gebeuren hur. Doe kinst t ook zo wel zeggen, hur, mien jong.’
Jurrie gript zien kaans. ‘Hou zit dat mit mien hondje pa? Wie zollen toch in t asiel kieken goan noar n
jenteg woaks hondje, as verbaauwen achter rogge was?’
‘Oh moeke, zeg doe ook es wat,’ zegt pa.
‘Jong het geliek,‘ zegt ze: ’t Is nou wel de tied, zo tegen kerstdoagen aan. Veur zo n daaiertje is t ja ook
veul mooier en waarmer bie ons hier in hoes as in zo'n kolde betonhok doar. Zai zellen t doar wel goud
van eten en drinken hebben hur, moar t is hier ja veul gezelleger, stel ik mie zo veur. Loaten wie mörgen doadelk kieken goan of ze wat veur ons hebben.’
Jurrie rondedanst deur koamer. Hai is ja ket oet.
‘Joa, doar zuiken ie ter net nou ook ain oet! Dit is n sodemietertje, hur. Zai is t eerst bie etensbak en lopt
t mooist aan raimpke, as kinder mit heur lopen goan deur t dörp. Ie hebben hail veul roemte om boerenploats tou, zeggen ie. Nou dat is ja net wat veur heur. En din ook nog zunder raimke. Geweldeg!
Eerlekhaid gebudt mie juust wel te zeggen, dat ie nait roar opkieken mouten as ze ains wat bragelg
thoes komt noa zo n lösbandege spanzaaierij. Zai is noamelk ain van kinder ains n moal ontkomen en
oh, oh, wat zag ze ter toun oet. Ha, ha, ha! Mor zai is bloudse eerliek. Zai zel noeit en te nimmer ook
mor ain bieten of zo. Hè, laiverdje?’ Vraauw aait d'hond even stief over kop .
Knor, knor.
‘Beste lu, ik maark dat ie t hondje wel groag opnemen willen, mor ter is nog ain ding dat ik joe vertellen
mout. Wie binnen ter noamelk achter komen, dat t daaiertje in verwachten is. Vroag mie asjeblieft nait
van hou of wat, want ter is bie d'aannoame gain woord over sproken mit de lu dij heur hier binnen
brocht hebben.'
‘Dat is nait aarg moeke, hè?’ Jurrie kikt zien moeke wat baangeg aan.
‘Och’, zegt dij; ‘doar komen wie ook wel weer over hèn, ducht mie zo. Wie as boeren huiven doar doch
nait veur vot te lopen? t Zol mie ook wat wezen.’
Nou. Dat is koop en slag. Dikke mik! Jurrie springt letterliek n gat in locht. ‘Rieden joe mor veuroet hur’,
zegt hai as ze boeten binnen. Hai holdt t hondje stief aan t raimke. ‘Ik loop wel noar hoes, hur. Kin t
wiefke alvaast n bietje aan mie winnen. Je zain mie vanzulf verschienen’. Hai naait ter tussenoet en t
hondje lopt maaldaarten mit hom mit.
Kerstoavend: t Is bitter kold boeten. n Strakke snij-jacht blast deur ale glieven en goaten van boerenploats. Landerijen en wegen rondom d'aiwenolde ploats binnen onbegoanboar vanwege bulten stoefsnij. Sloten, binnen onherkenboar dichtwaaid. Bomen rondom t hoes kroaken en òf en tou heuren ze
gerammel op dak van òfbroken takken. ‘Noodweer,’ zegt pa. ‘Bliede dat wie binnen binnen.’
Noar boeten tou vaalt ter golden licht deur de roamen en hecht zuk vaast aan t opwaaide snij. Open
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heerd braandt. Blaauw-gelege vlamkes en sprankelnde steerntjes dansen sputternd over smeulende
aikenholten blokken. In houk van stoatege koamer staait n reuzen kerstboom. Elektrieke keerskes verspraaiden heur feeëriek licht. Wat n ogenschienleke gemoudeghaid, mor niks is minder woar.
Vanwege t geroas boeten drukt pa tillefoonhoorn stief tegen zien oor. ‘Joa mor dokter, lustern ie nou
ains, wie binnen doch nait seupel mit mekoar? Ik bin toch boer? Wie waiten echt wel of n daaier zwanger is of nait, hur … Joa, dat dut ze … joa … joa.....nee, nog nait...oh, doar mouten wie ja even opletten...joa, dat is goud … nou, as ie dat zeggen. Joa, de haile dag is ze al bezeg..nee, netuurlek begriep
ik dat ie nou nait bie ons komen kinnen. Joa man, ter is gain weg te zain...Nou dokter, ik wait genog hur.
Mooi dat we joe op dizze kerstoavend bellen maggen, as zuk ter weer wat biezunders veurdut.
Meschain zain wie joe mörgen wel as t boeten weer wat opknapt is. Nou, prettege oavend wieder, dokter.’ Hai legt hoorn mit n bezörgd gezicht dele.
Jurrie bukt zuk over Broene (zo hebben ze t hondje nuimd vanwege t mooi laange broene hoar), dij ligt
te poesten onder toavel. Hai wait nait of hai bliede of baang wezen mout. ‘As Broene pupkes krigt, mag
ik ter wel ain van holden, pa hè?’
‘Joa, mien jong’zegt pa. ‘Nou nait te haard van stoapel lopen hur. Loaten wie eerst mor ains zörgen dat t
aarme daaier oet heur lieden komt.’
n Poar uur loater: d'antieke stoande klok bonkt twij uur in d'onstumege kerstnacht. Snijstörm roast nog
even haard over t Grunnegerlaand. In koamer roazen zenen msschain wel net zo haard.
‘Doar komt e, doar komt e!’ Drij poar ogen praimen zuk vaast aan t klaaine klefnadde kopke, dat vertwieveld zien best dut om aan de klemmende omgeven te ontkomen. Plop, doar ligt t hoopke glidderge
kripsie, omgeven deur hakkemak en nikkenak glibberge toustanden, op t zaachte badloaken. Groeterge
moekehond komt mit marreln omhoog en ontfaarmt zuk over t nietege, piepende, mor o zo kregel bultje
levend wezen. ‘Hé, kiek nou toch ains: doar komt ter nog net zo aine,‘ ropt Jurrie.. ‘Prachteg ja!’
Jurrie zien moeke is boerin genog om nait van streek te roaken en helpt t daaier mit oproemen. Mit
gloepnd schone handdouken worden t moekertje en baaide pupkes grondeg dreugd en schoon wreven.
Broene klandert heur kroost tot ze glaanzen as ekkeltjes. Klaaintjes binnen aarg vereg en schommeln al
noar raand van hondemand.
Jurrie ligt laankoet op grond en kin zien ogen nait geleuven. ‘Kiek nou toch ains moeke, wat n prachtege
hondjes of dat binnen nou ze wat opdreugen. Ze binnen baaident pikswaart en t binnen jonkjes. Holden
wie baaident, moeke? Wie hebben ja plek genog hier op ploats.’
‘Loop nou nait zo haard van stoapel, mien jong,’zegt pa. ‘Loat ze nou eerst mor ains wat gezond en vereg groot worden., din kinnen we wel ains weer kieken.’
Jurrie.kin zien gelok nait op. ’t Is ja net as in de Biebel, mor din nait ons in staal, mor lekker hier bie ons
veur kaggel. Ons Broene het hier ook heur vaaileg hoes en is ja nait schonzelnd oet de woestijn hier
overtou komen.’
t Blift bie twij van dij krudoorntjes. Pas om n uur of vief smörgens duren ze op bère goan. Zai binnen
almoal bobberd op mor tevreden. Veurdat ze op bère goan, stoan ze nog even mit zien drijen rondom
d'hondemand. t Is n aandounlek schaauwspul. Moekehond ligt opkruld gelokzoaleg te doezeln en
klaaine routerds liggen roggelings tegen heur waarme lief. Voldoan, want zai binnen deur Jurrie zien
moeke al n poar moal aan de spannen titjes legd. Zai hebben zuk lekker voltankt. t Smakde ter over.
Heur klaaine bekjes en neuskes onder de melk.
‘Waiten joe wat ik nou t aldermooiste en hail biezunder vin aan dizze pupkes?’, zegt moeke. ‘Nou?’
zegt pa.
'Dij vaaier prachtege widde voutjes! En, oh wonder; bie baaident persies geliek. Hou is t doch meugelk
hè? Dat heb ik nog noeit eerder zain. Doe wél, pabbe?’ Moeke kikt pa aan.
‘Joa,’ zegt dij, ‘meschain het t reutje ter wel zo oetzain en hebben ze t doarvandoan overaarfd. Jammer,
mor doar komen wie netuurlek noeit achter.’
t Moekehondje kikt laif omhoog. Zai is dudelk bliede mit zoveul belangstellen.
‘Zai wait t ja wel,’zegt pa. ‘Kon ze mor proaten.’ Hai lopt noar grode linnen kaast en komt terogge mit n
rond kopern ploatje. ‘Zol dit oplözzen wezen van t roadsel? Boris! Je geven n teefke toch gain jongesnoam? Boris! Doch hing dit ploatje aan Broene heur haalsbaand.'
Piep, piep.
‘Joa, stil mor hur’, zegt pa laggerg, wie goan al op bère hur, laiverdje.’
‘Joa, laiverds, dit was inderdoad n hail biezundere, mor toupazende kerstnacht,’ zegt pa. Ondertied dut
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hai lichtjes van kerstboom oet. Open heerd smeult nog wat noa. Koamer is doardeur romantisch
zaacht rood verlicht. t Is boeten gloepende kold. n Iezege wind boldert nog aal om boerenploats en
rammelt aan deuren en vinsters.
Broene beslikt vol laifde nog even heur jonkies.
Piep, piep, klinkt t hail zaacht, mor voldoan noast heur.
(wordt vervolgd)
Ab Detmers

Noamen
Terwiel
Ciara en Dennis
heur noamen
hoog van de
toren bloazen
schoamt
t verwaaide
snijklokje
zuk
veur de snij
in heur noam
dij gain noam
hebben mag.
Henk de Weerd

