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Oproup: Grönneger resepten en eetverhoalen
k Heb al eerder n moal n oproup doan ien Kreuze veur t opsturen van olle resepten en eetverhoalen oet
Grönnen veur n Grönnegs kookbouk mit olderwetse en nijmoodse resepten der ien. Dit projekt het wat
laanger duurd as eerst bedocht, dus doarom nogmoals d'oproup: as ie nog olle resepten hebben van
Grönneger resepten of verhoalen van vrouger over eten, slachten, aigen toen, stoetvìnters, genoat of
zukswat, den zol ik t hail mooi vinden om dij te heuren. Joe kinnen t sturen noar
niek_berendsen@hotmail.co.uk.
Even n aanzetje: hebben ie wel ais heurd van stoetkerels en swoan-ien-t-nust? Benoam op t Hoogelaand kregen kiender dij vrouger mit Sunnerkloas op n bord veur d’kaggel mit wat peperneutjederij.
Mien opoe vertèlde mie dat man vrouger überhaupt nait zo veul witstoet kreeg, mainsttied ròggenbrood.
Witstoet wer mainsttied allinneg sundoags kocht en den nait ien bakkerij, mor bakker kwam mit n körf
bie deuren laanges.
Mit de kersttied ien de joaren ’50 en ’60 wör bie mien opoe aaltied oetpakt. Nait allinneg rolloade, mor
ook gebroaden hoas en gaans, kibbesoep, sloatje (mien opoe nuimt dat 'kolle schuddel', mor volgens
Google komt dat woord oet Limbörg), drij soorten puddings en den nog spul oet de weck. Zie haar d’haile keller volstoan, nait omdat t gezin zo groot was (zulf kwam ze oet n gezin van 10, mor zai haar enkeld
twij dochters), mor omreden der wör rekenschop holden mit onverwachtse verziede dij ze touvalleg
smörns ien kerk trevven zollen. t Wild wör schoten deur heur swoager dij n boerderij haar en mit n ploug
manlu aan t joagen ging, mit n bult jenever, net as tiedens de slacht. Den kwammen ook vrunden en
noabers helpen mit swien op ‘e ledder hangen, koien slachten en vraauwlu aan t wòrstmoaken.
Wie leven ien n tied dat de generoatsie van mien opoe (bienoa 92) aal klaainer wordt, dus wat mie aangaait is dit t moment om dit soort verhoalen op te taiken, zodat de jongere generoatsies der ook van leren kinnen. Dus as ie ook zuksoort verhoalen hebben, den ontvang ik dij geern.
Niek Berendsen
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Slim körte verhoaltjes

Iesboan
As k n gruine iesboan zai, dwoal k òf noar vrouger, dou je swinters nog scheuveln konden en meziek
over t dörp klonk.
Soavends nuigde n lichte vlek in lucht mie. Boan was open. Op fiets over snijproeksel sjeesde k din nog
noar boan. k Mos om haalf negen thoes wezen. Voak bleef hallozie stoan of dee k hom nait om.
Ainmoal op t ies ging ales vanzulf. Swierend op meziek draaide k mien rondjes. En mor wachten … op
dij poar handen van mien verkeren op rug.
Wat heb k wìnst noar n iesboan mit meziek en scheuvelwinters.
Kunny Luchtenberg

Op fietse noar schoule
Mit de ziedwieltjes deraan kin klaainzeun Bram al n beetje fietsen.
t Is zowied: hai is vare en gaait mit pa en moeke richten schoule om veur t eerst kennis te moaken mit
de juf. 'Hoi,' zegt juf, 'ik ben Ineke, hoe heet jij?'
'Bram!' En hai gaait geliek deur mit reveln: 'Ik ben op de fiets, wil je hem even zien?'
'Ja hoor, graag!'
'Oke! Moet je wel je jas aan doen, hoor!' t Is ja kold boeten.
Klaas van Zonneveld
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Aanwiezens
Buren hebben nije hìnnen ien hok. Ollen legden nait meer en mozzen vot. Nije hìnnen leggen al.
Schane genog nait ien nustkastje, mor haldaal achter ien t klaaine hokje, doar je bloots kroepend bie
kommen kinnen. Zodounde zit buurman sums onder kippestront as hai aaier te pakken het. Mor nou is t
kloar. Hai het twij plestieken kunstaaier ien nustje onder klep legd ien hoop dat hìnnen dij aanwiezens
deurhebben. Plestieken aaier binnen nait van echt te onderschaaiden. En verdold … hìnnen hebben t
deur en volgen aanwiezens op, mor ain vertikt t en blieft heur aai achterien hok leggen.
Nane van der Molen

Zwienebloasverknapbuzzerij
De road van nije gemainte Beer&Zeugetil vergoaderde over toukomst. t Luip oet op aigenbelaang. Linkse pertijman, bakker in gemainte, kloagde dat de veur rechts versleten dörpsslachter adverteerde mit
‘nijachtege’ reloades in eteloage.
'En wat zol dat din?' vruig börgmeester.
'Nou,' zee bakker, 't binnen gewoon zwienebloaskes, bedould as knapperij veur jongelu op oljoarsoavend.'
Reaksie van d’aandere roadslu was haalf om haalf. Börgmeester muik Corona-moelkörfke los en zee
tegen bakker: 'Schier man, gain melkbuzzen, gain carbid, gain rötjesrötzooi en vuurpielen … dat liekt
mie vaaileger as dat ze joen slagroomhulskes bruken as laagpetronen … haha, gelokkeg nij-joar.'
Gerhard P.J. Jansema
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Knappertjes
'n Bos holt veur de deure as haarfst in t Slochterbos', zo nuimt Erwin de Vries t in zien laid Grunneger
Wicht. Heur daip uutsneden haalsgat kon niks verbaargen. Ze zat n knappertje te eten, zo aine van
Wieringa, dij zo krummelt. Haar ze der mor n haand onder holden … de krummels vuilen in heur
Slochterbos. As je dij doar zitten loaten, zel dat vervast jeuken goan. Mor hou krieg je ze diskreet weer
vot? Nait … ze zat schoamteloos in heur Slochterbos te vissen.
As ik nou n knappertje van Wieringa eet, denk ik weer aan dat wicht.
Bert Wijnholds

Verschil
Mit heur klaaier dompeldeurnat van bragel, swait en bier kwam zai weerom van t boerenrockfestival.
Dij band oet de Achterhouk beleefde zien swoanenzang en optredens waren n gekkenboudel,
Ien t duuster ree zai auto ien gerazie en trok doar heur goud oet. Laifke waarkte ien dainsten en zol al
wel op t nust leggen. Zo’n aander leven haren zai ienainen: zai mog nog geern aan de flitter goan en
as braandweerman hielp hai mor t laifst minsen oet heur ellèn.
Ien heur onderboksem schoot zai keuken ien, woar t complete braandweercörps de leste oefening
deurnam mit n pilske derbie.
Ingeborg Nienhuis

_________________________________________________________________________________
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Snij in t Grunnegerlaand (schilderij: Ab Detmers)

As n kraske in d'aiveghaid
Faarmsomer klokketoren slagt 11 uur op d'leste oavend van t joar. t Haarde geluud gaalmt over
hoavenploats. Overaal branden lampkes, t is n zee van licht. In d'hoaven liggen ook verlichte schepen.
Nog mit n kerstboom in top van mast, as herinnern aan n rusteg verlopen kerstfeest. Zeelu binnen noar
hoes. Noar moeke de vraauw en kinder, dij heur pabbe zo dag en deur nait aal te voak zain. t Feest
van gezelleghaid is bliekboar al begonnen en t is nait stoer te bedenken woar de lu op dit uur van dag,
zo stoef veur Old en Nij, mit aan loop binnen: lekker bie mekoar zitten, euliekouken bakken en wieder
hail wat natjes en dreugjes noar binnen glieden loaten. Jongelu binnen treditiegetraauw boeten aan t
rommeln. Weer of gain weer. Nij-joarsnachtelke lol. Stoere jonges dij lewaaieg vuurwaark òfsteken.
Stoef veur gilpende wichter.
Joa, dat lekker bie mekoar thoes zitten, in waarm verlichde hoeskoamers en in stillen, en n bietje in zenen, wachten op klokslag 12 uur en t nije joar. Wat zel dij brengen? Zellen de in dit olle joar oplopen
deukjes in t nije joar glad streken worden? Zellen wie, zo as elk joar weer, de goie veurnemens volbringen kinnen? Loaten we t aal hopen!
Jurrie wait ook nait wat hom te wachten staait. Òflopen joar was veur hom gain goud joar. Noa joaren
traauwe dainst en doch echt wel haart veur de boas, is ter zomor in de ketiene van t bedrief n vergoadern oetroupen. Doar wer even liek veur de kop bekend moakt dat waarkgever feliet was en de zoak
sloten wer. Aal mitwaarkers konnen noar hoes, mor ter zol zörgd worden veur n goie begelaaiden van
d'oetstödde slobbers. Nou vergeet dat leste mor. Jurrie het nog aal gain waark weer en is bliede dat
hai, as allainstoande, in n goudkoop hoeske woont in Faarmsom. Zien laifste dörp, kort tegen Eemsdiek
en d'hoaven aan. Hai kin zuk ja net redden van n lutje oetkeren, mor t het nait over. Nou, n poar moanden loater, is hom deur bekenden, vrunden en old-kellegoa's de juuste toudracht van heur ontslag dudelk worden. Zien bedrief is vannijs opstart zunder old-mitwaarkers. Hai vragt zuk nou òf, of hai ooit
nog wel weer aan de bak komt.
Zien echte vrunden zain t aaltmoal nog wel zitten mit hom en hebben hom veur vanoavend nuigt mit te
feestjen. Goud bedould, mor zai binnen nog aal nait aan hom besteed. Hai het veur vanoavend al gain
òfsproaken moakt. Nee, hai wil juust op dizze oavend hailendaal vrij wezen. Gain feest vieren. Naargens aan bandeg wezen. Even de barstende kop leeg zain te kriegen.
Zien autootje staait veur deur. t Is al over elven. Hai kropt achter t stuur, start motor en begunt alvaast
te rieden. Joa, woarhen? n Goie vroag. Woar mout je hen om mit joezulf in ain joar te komen op n besnijde, ieselk kolde oljoarsoavend in t Grunnegerlaand? Grunnen, en mit noame t vrij oetgestrekde Hogelaand boven Delfsiel, is nou nait bepoald de lollegste buurt op zo'n duustere, kolde, besnijde oljoarsoavend.
Klonters snij veur koplampen. ’Hè, rötzootje!’ Spekgladde widde, nait geveegde en aarg smale kronkelweggetjes. Hier en doar, as n verlichte oase in de staarke duusternis, n boerenploats, mit doarboven
glènne steernlicht in kolde vraislocht. Wieder oetsturven, in òfwachten van t klokluden vanoet de verspraaide aiwenolde dörpstorentjes. Jurrie stapt oet. Brr, n ieselke onbelemmerde wind waait over koale
landerijen.’Hu’, hai dokt nog daiper in zien buvvelse jekker. Woar is hai aigenliek wel mit bezeg? Even
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loater geft e wat meer gas en schut aal wieder t routduuster in. Dörpkes worden hier betuun en hai begunt zuk wat allain op wereld te vuilen. Hai noadert de wiederwaaiege polder, woar hai as kind, mor zeker ook loater, omzwurven het in d'aalmachtege roemte van laand, locht, wind en wolken. Hai kikt bie t
spoarzoame licht van dashboard op zien hallozie. Haalf twaalf! Hai haar bliekboar doch nog wel haard
reden zeker, want over n klaaine 10 menuten, schat e, is hai bie de grode polderdiekopgaang.
Doar lopt e al op kop van diek. Onweerstoanboar trekt hom ook nou, as echte Grunneger, de wiedshaid
van t waddenlaand. Mit onder meer woater dat aiveg in bewegen is. Kwelder en t Wad binnen nou wel
verschoeld in n hoast ondeurdringboare duusternis, mor de zee zingt as aid zien laid, dat gain begun of
ende kent. Gain swoarmoudeg laid. Nee, mor n machteg gezang van n aiwegdurend scheppen. Joa,
hier staait Jurrie, ainzoam op dij kolde diek. As n minsk mit aal zien gebreken. Middenmaank d'oerkrachten. Wied van bewoonde wereld, mit aal zien benaauwdeghaid en beswoaren,
Hé, wat is dat doar? Kropt doar nog n duustere gedoante bie hoge diek omhoog? Jurrie loert en herkent
hom metain. t Is dij olle loezebos dij hai voak in Delfsiel bie hoaven rondscharreln zugt. Schontjen om n
moaltje vis bie viskelu, of om n borreltje, dij hai noeit òfslagt van n gouddunkende metroos van n aan
koade liggende zeeboot. Ook nou waggelt hai op zien bainen en is totoal boeten oam van de hoge klim
noar kruun van diek. Lekker bezopen wezen. Mor bliekboar nöchtern en Grunneger genog om mit verlangen de zee te zain, te heuren en te vuilen. Hai wordt Jurrie ook gewoar. Swiegend en stommelnd
komt hai dichterbie en blift, mit zien verwilderde bos hoar en n uur in de wind stinkend noar draank, veur
Jurrie stoan. ‘Wat zöchst doe hier din?' vragt e stoemsk.
‘Mainstekaans ja t zulfde as die,‘ zegt Jurrie.
‘Din ist ja goud,’ zegt omswinder. ‘Ik zuik hier d'ainzoamhaid. Doar, hail ver vot, heur je klokken lewaaien. Doar zitten minsken stoef op mekoar en moaken zukzulf wat wies. Geleufst doe doar in, jongkerel?’
‘Ik bin hier ook ja veur de rust,’ zegt Jurrie.
‘Nou, wees doar din mor bliede mit en … kiek,’ zegt zwaarver, ‘ik bin van God en elkenain verloaten.
Doar onner aan diek ligt t Wad en t woater. Dóar ligt mien leven! Zeker gain Old-en-Nij-mement, mor t
eerlieke leven. Aal mor deur! Begripst doe wel wat ik bedoul, kammeroad?’
‘Joa’, zegt Jurrie, ‘ik begriep ducht mie wel zo'n bietje wastoe bedoulst.’
Schooier gaait stoef tegen hom aan stoan, prikt haard mit zien vinger op borst van Jurrie en zegt kwielend: ‘Ik wait ja nait welstoe bist. Doe liekst mie ja n aigenklouk ventje, mor dat kin mie ook ja aal gain
donder schelen. Mor hol ter wel even reken mit dat, astoe híer bist, in dizze verloren ainzoamhaid, din
bistoe niks! Hailendaal niks! Staarker nog, meschain bloots n kraske in aiveghaid. Hestoe dat even goud
begrepen?’
Jurrie rukt zien klödde van kop òf en blift n pooske stilswiegend zo stoan. Nait allain dij ieskolde wind
bezörgt hom kolde rillens over zien haile liggoam.
‘Niks. Hailendaal niks,’ pruttelt zwaarver weer, 'Ik mag ja ter plekke doodmietern as t nait woar is!’
Doarnoa kieken ze mekoar nog even strak aan, mor zeggen gain van baaiden nog n woord. Is ook nait
neudeg. t Wad, de zee en boaren, romtommelen in wiedten. Bevroren wind huvert heur deur t hoar en
steerns stoan doodstil en gloepende helder aan swaarde winterlocht.
Joa. Twij minsken as kraskes in d'aiveghaid. d'Aine het de hoopvolle, olle, vollen handen en kop opheven as in gebed en d'aander, jong, let de nukkege kop omdele hangen. Baaident binnen zuk volsloagen
bewust van heur aigen onbelangriekhaid. d'Olle struunder sjoukelt aan zeekant bie diek omdele en verdwient mit n bult gemorrel onder aan t woater. Jurrie staait nog even verhieperd veur zuk oet te kieken,
mor glidt op t leste toch mor bie staaile diek omdele en schovvelt in zien auto. Hai is weer wat opklanderd en as hai ter nog ains goud bie noadenkt, din is t leven nog nait ains zo maal. Hai is per slöt ja nog
n gezonde staarke jongkerel en hai zel echt nog wel weer ains aan t waark komen.
Nij-joarsoavend? Hai gaait zuk dammee thoes ook mor ains n steveg nij-joarsklokje intappen.
Ab Detmers
(Noar n idee van Jan Boer, mor deur mie oetwaarkt mit aigen minsken en omstandegheden.)
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Onner lege grieze hemel

Schiere karstdoagen

ligt n groot gruin eerappellaand.

Twij haile schiere karstdoagen

Hoogholtje holdt hom hoog doarboven,

twij haile schiere karstdoagen

is n braandpunt in rondom.

twij haile schiere karstdoagen
mit veul zegen in t nij-joar

Aine komt n aander tegen en nog aine komt der bie,
touvaal vaalt te hoop op t holtje.

goie tieden dij wie brengen goan
veur joe en veur mie

Proaten doun zai ien twij toalen,
mor t begriepen is geliek.

veul zegen in t nij-joar
twij haile schiere karstdoagen
twij haile schiere karstdoagen
n haile schiere karstfeest

Doar, mit oetkiek over baauwten:
keunegen ien t eerdappelriek.
Nelleke van Vliet

mit veul zegen in t nij-joar.

t Is gebeurd
Anna de Vries-Maarhuis
(noar We wish you a merry Christmas)

As t optimum ons spel beriekt
hai longernd ien mien ogen kiekt
nog ainmoal voloet bèlkt noar mie
veujoar veurgoud winter verslagt

Oldjoar gaauwachteg bezied

zien pokkel leste kraamp oetschudt
wie poesten ien nkanders aarms

in tied
ain jannewoarie, t is zo wied
hou t komt of is
van mie: mit waarme groutnis.

din spittert t bloud van t ovverlam
op wereld, waaide, wiederzain.
t Veurhangsel is veur eefkes scheurd.
t Is mit ons en minsen gebeurd.

Anna de Vries-Maarhuis
Pim de Noues
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t Traainkoartje
t Is aal n joar of wat leden dat ik in Stad wezen mos veur n bieainkomst. Op
zich niks biezunders, mor t biezundere was wel dat ik dou mit traain goan bin.
Noa de bieainkomst noar station lopen, woar k veuls te bietieds veur d'eerstkommende traain op perron aankwam. Om tied wat deur te kommen bin k verschaaiden moal perron op en neer lopen.
Dou ik mie wat slik oet buuts hoalde en, noa t pepierke der òfhoald te hebben,
in de mond stak, kwam der n juvver aanstappen. En wat veur juvver … ik
mout zeggen, moeke netuur haar heur goud bedaild. k Bin dou op n baanke
zitten goan en heb heur verschienen, heur elegante loop en heur schier opmoakt gezicht mor ais even bewonderd. Ik kin in woorden nait oetstokken hou
mooi ze was, allain jammer dat ze heur dat ook verteld hadden. Zai luip t perron op en deel op n menaaier of ze n modeshow aan t lopen was en zai was
zok slim bewust dat ze veul bekieks haar en kreeg noarmoate t drokker wuir.
Dou ze veur mie ston, keek ze mie aan mit n blik in ogen as gewoapend beton. Ze dee heur scholdertaske lös en hoalde doar n rolletje pepermunt oet. Dat vuil mie wat tegen, ik wait nait woarom. Op n
sierleke menaaier stopde zai n wit snoepke tussen heur vuurrode lippen, proelde wat mit mond en luip
dou wieder om noa zo’n 10, 15 meter zok om te draaien en de parade begon opnij.
Dou ik op heur oetkeken was en weer aan mien Jaantje dochde, zag ik n dikke meter veur mie n
traainkoartje op grond liggen. Dij was vervast oet heur taske valen, dou ze op zuik was noar heur pepermuntje. Hail eerboar en mit de beste bedoulens ruip ik: 'Hé, juffrouw!' Wat dou gebeurde, bewiest
dat schoonhaid ook zien keerziede het. Elk aander vraauwspersoon zol denk ik omkeken hebben, mor
dizze, dij zo bewust was van heur aantrekkenskracht, luit niks maarken en trippelde gewoon deur. Din
nait, dochde ik, mooi dat koartje liggen loaten. In tied begon ik mie te bedenken wat der straks gebeuren zol as zai in traain zat en de koartjeskonterleur langs kwam. Zol zai dij ook mit dij iezern blik aankieken? Hail elegant en zulfverzekerd zol zai heur taske open doun om heur koartje te pakken. En din gebeurt t, zuiken en nog ais zuiken, taske omkeren. Ale mensen zollen heur aankieken en heur bedenkens doarbie hebben, mor gain koartje. Wat n òfgang!
Op t perron wuir t aal drokker en deur t geloop van de mensen ontston wat warrelwind en t koartje
zweefde weg en kwam tussen de rails te liggen net op t mement dat de traain binnenrolde. Achter de
juvver bin ik instapt en k bin bewust tegenover heur zitten goan. Ik haar n grijns van oor tot oor, mor van
heur kaant kreeg ik n blik touworpen, as dij doden konden haar ik dit veurval nait noavertellen kind.
Wacht mor juvver … Inwenneg kon ik mie aal verknutern op wat kommen zol.
De traain kwam in bewegen, mor der kwam gain koartjesknipper. Noa de twijde stop kwam der wel
kontrole. Nou wuir t spannend. De konterleur keek heur mit n beminnelke laag aan en vruig om heur
vervoerbewies. Zai dee heur taske open en … gaf mit n sierleke bewegen heur koartje òf. Dou was ik
aan de beurt, mor wat n ramp, mien koartje zat nait meer in buuts en ook nait in ain van de aandere. Dij
was der beslist op perron oetvalen dou ik mien slikkerij oet buuts hoald heb. De koartjeskonterleur bleef
geduldeg wachten en hoalde in tied n boukje teveurschien. Dij juvver zat mit n braide grijns om koaken
te kieken hou t verdere verloop was. Ik mout zeggen dat dij grijns heur der nait mooier op muik. Dou ik
mien bestemmen beriekt haar, haar ik n enkele raais plus n boute meer oetgeven as dat de bedoulen
was.
Mooie juvvers? Ik heb mie dou veurnomen doar nait meer noar te kieken!
Trijnko Pelgrim
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Dezembervlucht

Verzichies vouern
(Verpleeghuus Veenkade Veendam. pril 2019)

Òflopen doagen
verschaaident jonge bejoarden

Mien rolstoule aan laange toavel

in n vlucht stènnen heurd

bie heur dij leerd haren

mit aander woorden

van geduld en van nait vroagen

dat de tied … vroemmm …

om hulp zag heur t eerst

as n racewoagen

wol noar heur tou.

heur van de zokken roast
dezember dut wat

Zulfde trekken haar zai

mit n mins

as uut wèl ik geboren bin.
Gebrekkeg deur niks meer kinnen
as verzichies glimlagen en fluustern
wachtde zai op wichter
mit te körde klappervleugels
dij t haile gebaauw deurvlogen

Twij telefoontjeloerders
en ain boukleesder
Aine jonge telefoontjeloerder
lopt stil noast d' aander
jonge telefoontjeloerder.
'Kiek!'
'Woar?'
'Doar!'
Vinger wiest noar man
dij in bushokje zit.
Hai het n dik bouk onder ogen.
'Zel dij vrumde lezen?'

om dainstboar te wezen.
Omdat mie niks overbleef
as wachten tot voutwond beter was
vouerde ik heur vogellaif
vörkje veur lutje vörkje
lepeltje veur lutje lepeltje.
t Wuir mie verboden
vanwege heur perbleem mit deursloeken.
Nou ik genezen bin
is zai der nait meer.
Veurdat ik op d'wereld kwam
woonde zai stoef bie mie in stroade
van mien geboorte.
Dag moekelaif

'Rooie kop is aan t ploatjes kieken.'
't Zel wel n seksbouk wezen.'

Henk Puister
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Aander tieden
Op t mement dat k dit schrief, is t dinsdag 17 november 2020, de
55ste joardag van ons dochter. Woar blift de tied?
Òflopen zotterdag haren wie t lutjeste Zonneveldje te logeren.
'Opa, help je me even?' Hai haar op t mobieltje de letters N E T
aantikt en pebaaierde nou oet te vinden of der n V of F kommen
mos.
'Wat zoek je?'
'Netflix!' Zien pa zegt dat opa dat nait het.
'Oké, doe dan maar YouTube!'
Gelukkeg het opa n mobieltje, n laptop en n pc. Overal kin hai zok op oetleven, wat speultjes aangaait.
De pc en laptop binnen aigenlieks alweer overbodeg, want op t mobieltje kin je ja alles wat je hebben
willen wel vinden. Ons kinder zetten de kaggel al hoger as ze in Zuudbrouk onderwegens noar hoes
binnen … t Binnen aander tieden, veur ons nait bie te hollen. Joa, n hail aander tied as 55 joar leden!
Nou aacht groaden op de thermometer en dou min tiene. t Snijde, t hoagelde, t was spekglad en t
waaide meroakels. Joen hond luit je nog nait boeten deure. Brrr! Dou ik tegen haalf elven van t kerkje
(drokkerij) thoes kwam – k mos overwaarken – zat de vraauw bie de buren.
'Doe letst mie dat wicht nait allaint! Nou mor gaauw op bèrre … en waist hè, as ze begunt, mie roupen!'
Wie zaten op ons eerste potje te wachten en mien vraauw haar mie al te kennen geven, dat t dij nacht
wel ais gebeuren kon. Mit bruier haar k òfsproken, datve om n uur of vieve weer begunnen zollen. t
Was zo as aaid beredrok.
Tegen haalf twije zee de vraauw: 'Bel dokter Van Loo mor, t duurt nait zo laank meer!' Pfff, mos k weer
deur dij kolle! Bie de buurvraauw op d'roete tikt.
'Jo!' was t antwoord en twij tellen loater ston zai boeten … lag schienboar mit klaaier aan op bèrre.
Ik op t rad noar t kerkje en Van Loo bellen.
'Hoeveel tijd zit er tussen de weeën? Kan ik eerst nog een uurtje slapen? Ik had net een erg zware bevalling.... ben er echt aan toe!'
'Oké, as ie mainen dat dat kin, zel t wel goud wezen.'
Dou k trogge bie hoes was, vruig buurvraauw: 'En?'
'Hai wol geern nog even n uurtje sloapen.'
'Den mor weer op bèrre, enne … oren en ogen open, hè En mie roupen!'
Tegen haalf vare: 'Bel dokter mor weer, t gaait nou ducht mie deur!'
Pfff, weer buurvraauw roupen en weer deur dat ieskolle weer, bah! Bruier nog gaauw even anroupen,
vanwege d'òfsproak datve om vief uur weer starten zollen. 'Goa der mor oet! Hillie is begonnen!' k
Heurde hom naren.
Dizze raaize was dokter der binnen n ketaaier. Hai bekeek de zoak en vroug mie om waarm wotter en
wat handdouken. 'Het is er zo!' En inderdoad, veur vaar uur was t lutje wichie boeten deure. Mooi man!
Intied haar buurvrouw soam mit dokter t ain en aander kloar zet veur t vervolg en gaf ze dokter der n
fikse over, omdat hai bie t eerste telefoontje nait kommen was. 'Kinnen ie deur telefoon bekieken, hou
of de situoatsie der veur staait?!'
'Nee, maar ik had een paar zware uren achter de rug en snakte naar rust!
'Haar je mor gain dokter worden mouten! Dat wos je veurdat je der aan begonnen!'
Loater zee de man: 'Wat een harde vrouw!
Nou, 55 joar loater, is t net lenteweer: aacht groaden boven nul! Wel zitve nog aal mit t coronavirus en
waiten wie nait wat veur tieden ons wachten. Nee, den toch mor laiver de snij en hoagel van 55 joar
leden.
Dat je, ondanks d'onzekerheden van nou, n schiere Kerst en n goud oetenne hebben maggen!
Klaas van Zonneveld
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Jong dij aan swimmen ging
(n foabel van Aesopus)
n Kwoajong was aan swimmen goan ien n woeste revier, mor swimmen kon jong nait. Zunder hulp
kon e nait te wotter oet kommen en doarom raip e om hulp. Der kwam n kerel op òf, mor ien stee dat
kerel jong hielp, begon e tegen jong te schelden dat hai nait wies was om swimmen te goan en dat
revier doar veuls te gevoarlek veur was. Dat mos jong echt nooit weer doun. En zo ging t mor deur.
‘Och man,’ raip jong dou vanoet t wotter, ’help mie toch eerst en schel mie loater mor oet.’
Goie road zunder hulp het gain zin.

Boer en gaanzen
(n foabel van Aesopus)
n Koppel gaanzen zat op boer zien laand om nij zaaid jonge koren op te vreten. Boer pebaaierde heur
te verjoagen deur mit lözze vlodders te schaiten. Jacht op gaanzen was ja verboden.
Eerst vlogen gaanzen votdoadelk vot as der schoten wer, mor dou zai der achter kwamen dat t bloots
geknal was en wieder niks, bleven zai gewoon zitten te vreten.
Dou wer boer zo duvels dat e aal hoagelpetronen ien t geweer dee. Doarmit schoot hai haalfschaaid
van gaanzen ien ainmoal dood.
Dij nait luustern wil, mout mor vuilen.

Nane van der Molen
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Wèns van die
Al wastoe ook mor eeffies bie mie,
t Huift huil nait zo laang te duren,
Evenpies dien oadem heuren
Huil even mor de sjampoo
Roeken ien dien hoar.
k Heb zo`n wèns van die,
k Kin gain woorden vienden
Veur houveul dat ik die mis.
Ook al wastoe hier mor tien tellen –
Dien aanwezeghaid zol mie helpen
As brood veur de honger,
As wotter veur de dörst.

Drenkeldobbe
Dampege dook hangt boven
Drenkeldobbe dij zuk net as ik
De sloap oet de ogen wrift.
Ik haauw mie mit schepemmer
n Gat in de nije dag, en terwiel
Dat ik aan t scheppen bin
Dringt t tot mie deur
Dat t vij dat al om mie hen
Stijt te longern
Verlet het van wotter
Zo as ik verlet heb van
Gerechteghaid.

Dit en mien herder
Bert Weggemans
Mien mobiel mieter
Ik de bosjes ien,
Mien porremenee
Mit ale pazzen en klantenkoarten
Kleun ik der achter aan Woar bin ik ze nog veur neudeg?
Dit en mien herder
Is aal wat over blift En dat is mie genog.
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Jan Huttinga
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Nije tied
Ol man staait in n stuk laand dat aaid van hom is. Liester
zingt en floit, raaiger staait bie sloot veur zien hapke. Hai
zigt t nait en heurt t nait. Ol man kikt over zien laand.
Haand boven d'ogen. Zun in aal zien glìnneghaid schient
op hom deel. Wat n waark het e hier verzet, wat n
geknooi. Stok het ol man stief vaast. Mor as t der op aan
komt is t waark ja nait vergeefs west. Nee, vanzulm nait,
t het zien bestoan west, zien leven. 'Kaalverkaampke' en
'Smitstwij' stukken liggen der schier bie. Schoapen
groazen hail rusteg mit gekammel aan gruine gras. Joa
man, kiek dat is 'Laange Twij'. Wiede kiek over t laand.
Moar ligt doar, vrouger mit schip werren sukkerbaiten ja
hoald bie boeren vot. 'Streep' ligt doar stoef bie Moar. Heukels lopen der nou. Daaier maank nkaander.
Hai haar voak heurd van nije tied dij der aan zat te kommen. Ruilverkoaveln.
Vinger komt aan neusgat en hai snöttert op grond, buusdouk nait in buus doan, verdikkemie. Mit jasmaauw wist hai t òf. Nije tied zat der aan te kommen, tied van mesienes, groavers, snelhaid. Ol boas
kikt nog ais om zok hìn. Tieden veraandern, wis woar. Zol hai dat nog mitmoaken goan? Hai wait t ja
nait. Stief rust hai op zien stok, as n film gaait zien leven aan hom veurbie. Stoer is t dij nije tied. Hai
gaait mor op hoes aan. Krekt veurbie 'Peerdekop' staait hai eefkes stil. Moderne tied, t zol wat. Mor toch
… Kiek nou ais, hoageldoorn, mit stoefbie n vledderboom. t Raait roeskert zaacht. Ol man zien verstaand blift der sikkom van stilstoan. Hai het der ja over lezen doan. Sloten recht, mit ain stuk laand.
Dat kin toch nait? Boeren pruiten der ja over op vergoaderns. Woar zollen dij twij zwoanen din blieven?
Zol aal vot goan?
Hai slort noar zien hoeske tou in dörp. Wat wer der mit aal dij noamen doan van zien laand? Zol dat in n
bouk kommen te stoan? Hai wist mit maauw over zien gezicht. Mor t gaait wel deur, zien zeun haar dat
ook aal zegd aan hom. Kraant staait der vol van, Hoezen gaait op zien kop. Haandtaikens binnen zet op
n pampier. Nije tied, moderne tied? d'Olde tied van kromme sloten, klaaine stukjes laand, blomkes wit
en geel, peerdeblommen, koekoeksblommen, hoageldoorn, vledder en twij zwoanen. Aal is din vot.
Ol man is in tied verhoesd noar Middelsom. Eefkes kieken bie zien laand. Stok in haand, betroande
ogen. Op n goie dag staait hai doar, is dit mien laand? Wat n drokte, wat n lewaai. Woar is aal mien
laand? Aal is vot en recht trokken. Woar is hai aiglieks? Groavers en kroanen en kiepers doun heur
waark. Aal is liek, liek oet liek aan. Hoageldoorn, vledder, broudplekjes, vot is aal. Is dit nou n nije tied?
Hai schrikt van n mesien dij veurbie schut.
Buusdouk der bie, zun is ook zo glin, ja. Of binnen dit troanen van de moderne tied? Hai kin zien laand
nait meer, hai zigt zien laand nait meer. Gain ain stuk is veur hom bekend. Veraandern, hai kin t nait
meer aan. Zun schient, mor hail aans as aans. Dij drokte, wat vandoag kloar komt haar guster wezen
mouten. Zo bringt zien schoondochter hom weer vot noar Middelsom, hai slort nog meer as aans. Zoveul denk in zien kop. Dit is nou de moderne tied. Noeit wil hai der weer noar tou. Veur ol man huifde dit
ja nait, t zol hom wat.
Anna de Vries-Maarhuis
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Braifkes
Begun december 2019. Der laag n wit kevortje in postbus tus
ken de kraant en n bak rekloame. Mor gain adres derop en
ook gain òfzender. Wat mos k dermit? k Legde t aan zied en
pakte kraant. Ik bin happeg op goud nijs. Mien oog vuil op n
stukje over poeierbraiven. Dou vlamde n keerske op in kop. k
Haar ja ook n braif kregen, mor van wèl? Lu van Kreuze?
Nee,
as dij joe aanschrieven is t n keuzestress-stroombraifke …
Driest muik ik kevòrt open. Inhold: n bultje poeier, wiet of coke
meschain? k Pruifde eefkes, n gram of wat bakkersmeel, doar leek t op. Ik wer nait high. Da's ook ollerwets vanzulf, dat doun ze nou mit belonnen. Welkse gembergek stuurt joe din bakkersmeel mit de post?
Zunder adres! Ook gain òfzender, ook gain zegel. Postbode brengt vervast gain kevortje zunder adres
en hailendal nait as der gain zegel opplakt is. Roadsel. Dou docht ik weer aan t stukje in kraant over
poeierbraiven. Twievel, k haar kevòrt löshoald … loos? Haar wel n bom wezen kind. k Wer eefkes wit
om snoet as stoetjebakkers mit kneedmeel. Net as dat deeg giste ik … wel flikt mie dit? Mor in loop van
de dag vergat ik boudel.
n Week loater weer vannijs in postbus: de kraant, rekloame en … n braif. Gain adres, gain òfzender,
gain zegel. Ik snoof … hmm, zuite… en weer dij verrekte nijsgiereghaid. k Muik t open, inhold: piepkes
kenail, lekker. Ik legde t in keukenkastke. Dat wazzen der dus twij. Noa weer n week nog n kevòrt mit …
ho, eerst mor even noar plietsiebero. Doar werren ze zeenachteg. 'Noar boeten, noar boeten mit dat
spul!' ruip dainder, touvaleg mien buurman Jan (minne hond, en ‘touvaleg’ gong e op leste dag van de
moand emigreren, mor dat wos k dou nog nait). Der kwammen kirrels van menuutsiedainst, dij binnen
wel wat wend. In t kevortje zat poeiersukker veur euliekouken. Paasde bie adventstied. Noa nummer
drij kreeg ik om de poar doagen meeltjes in braivenbus: sukkeloapoeier, eerappelmeel, puddingpoeier,
broene sukker. Leste braif was n dag noa karstdoagen. k Muik t nait ains meer open en legde t bie daandere meelpost.
Op oljoarsdag kwam kammeroad Homme eefkes aan. Hai is kok op t Pankoukschip in Stad. Ik vertelde
van mien meelbraifkes.
'Niks gain perbleem,' zee e, 'geef mie kevortjes mor mit.'
Ik keek hom aan en vruig wat of e der mit wol.
'Mien pa is geboren in buurtschop De Povvert. En road ais wat of zien laivelingskost is …'
Nait stoer om te roaden, ik gaf hom aal mien postmeelpuutjes mit. Nou proat ik nait geern mit meel in de
mond … omreden de gevolgen … hail min.
Op nij-joarsdag 2020 kwam Homme verwilderd bie mie thuus. 'Kin k hier mit mien pa n zetje onnerdak
kriegen?' Hai zaag der nait uut, brandbloaren over haile liggoam, klaaier kepot en routzwaart om kop. k
Schrok en vruig wat of der veurvalen was. 'Nait te best,' zee e, 'k was bie pa thuus op De Povvert en …`
'Op De Povvert?' vruig k hom, 'woont hai doar nog din?'
'Nou nait meer, ozzekop,' gaf e mie n kompelmint, 'k wol n povvert bakken en heb dien meel bie mekander in n pan doan mit n klont botter, melk en eulie. Dat heb k in oven riezen loaten.'
'Nuver van die,' mainde ik.
'Nuver? Zien huus is ontploft! Plietsie en menuutsiedainst hebben boudel onderzöcht.' Hai zwaaide wild
mit n gebloakerd kevortje: 'Dizze hast doe ja nait lösmoakt, der zat carbidpoeier in!' In t kevòrt ston,
hoast onzichtboar, in hail fiene lettertjes: ‘Leste nij-joarszegen veur die. Grrrrout … buurman Van
Speijk.'
Gerhard P.J. Jansema
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Kibbernde handjes
Vanuut de linkerkaant van t laand
komt er t beeld ienlopen,
half stroekelnd deur de hoge snij,
zien au-geroup verbrekt de stilte,
mofkes zwabbern uut zien maauwen.
Pabbe is drok aan t snijpop rollen,
twij donkere sporen breken t wit,
den heurt er t jonkje achter zich.
Hai draait zich noar hom om,
ik heur wat onverstoanboars,
pa legt zien handschounen op e grond
en vrift op huken de kibberhandjes smeu,
den stopt de film en speul k hom vernijs.
Ik kin der nait genog van kriegen,
mien lutje laiverd met zien pabbe,
doekend ien de snij.

Adventskedo

t Örgel speult
't Örgel speult'
ston op de liturgie.
Örgenist docht:
zel ik den mor
ien kerk zitten goan
en òfwachten
wat er komt?
Hai keek es ien t rond.
Ien ainen
wer er roakt deur n waike
toets van zien gewaiten
en terstond
speulde örgenist
vol groatsie
zien ontroerendste
iemprovisoatsie.

Ien kerstboom hangt n ster,
waarkje van kleuterschoul.
Langs deurschienend oranje
omliend fienprikt zwaart
de drijhouken,
zes groten en zes klaainen
ien golden letters
staait ien t hartje schreven
de metgeven boodschop
Ere zij God!
Ien mien herinneren
zug ik t lutje wichtje,
heur oogjes stroalen
al van ver,
joar in joar uut
schient op t zaacht oranje
n hemels licht over
d'alderlaifste ster.

Coby Poelman-Duisterwinkel
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Santa Kloas
Geuko komt uut n gezin woardat hai de jongste is van vief kinder.
Zien oldste bruier voldut in ale opzichten aan de verwachtens van
zien ollu. Aal wat hai aanvat gaait goud. Studaaiern gaait hoast
vanzulf en de boantjes liggen veur t oppakken. Ook d'aander drij
kinder kinnen nuver mitkommen.
Vanòf dat Geuko klaain was, hebben zien ollu en de mainste
mensken n beeld van hom dat e loi en roeg is. Hai is dat zulf ook
leuven goan en hai handelt der ook noar. t Liekt hom vanzulf dat e
nait kin wat zien bruier kin. As t hom as kind te veul wer, ging e wel
es grienen en din kreeg hai nog n dreun van zien pa ook, mit d'opmaarken: 'Hier, doar hest wat om te brollen.' Proaten holp nait. Ook nait nou Geuko older is. Deur t
proaten wordt t allain moar aarger. Proaten wordt ragen, ragen wordt bèlken en dat wordt op t leste
schraaien.
Ollu zeggen aaltied dast eerliek wezen most, want din komst t verst. Nait laigen, want dat is hail slecht.
Dat binnen dezulfde ollu dij die vrouger van alles wies muiken over Sunterkloas, de Kerstman, de
poashoaze.
Om van t gezoes òf te wezen zegt Geuko aaltied van ales tou. Moar elkenaine en ook Geuko zulf wait
ondertied wel dat zien woord niks weerd is.
Van zien oplaaiden is nait veul te vlocht kommen. Wèl nait intelligent is, zel dat ook noeit worden, zegt
zien pa voak. En hai vougt doar aan tou dat der moar waaineg analfabeten binnen dij lezen kinnen.
Gelukkeg het Geuko dát nog wel leerd. n Echt vak het hai nooit leerd. Hai waarkt bie de kringloopwinkel
en hai is vrijwilleger bie de voudselbaank.
Soms loat Geuko zien gedachten wel ains goan. Hai denkt dat e wél ales op n riegje het, allinneg nait in
de goie volgorde.
Ook holdt hai wel van t leven, moar soms denkt hai wel ains dat dit nait wederzieds is. Dij gedachte
moakt hom wel ains verdraiteg. As aandern hom nait helpen kinnen, wat kin hai din zulf doun om n beter gevoul over zochzulf te kriegen en meschien zulfs wat meer sympathie bie aandere mensken te
kweken.
As hai aan vrouger denkt, binnen de mooiste mementen aigenliek wel de doagen rondom Sunterkloas
en de Kerst. t Liekt hom tou asof mensken din oardeger binnen. Ook zien ollu binnen din wat laiver. t Is
asof de kerstgedachte ze wat scheuteger moakt.
Aalhouwel Geuko lezen leerd het, leest hai nait veul. En din ook nog laiver rekloamefolders din kraanten
of bouken. Dij folders van november en december stoan netuurlek vol mit sunterkloas- en kerstprezentoatsies. Doar kikt hai groag noar, zunder nou zulf bepoalde wensen te hebben.
Op zien waark bie de kringloop en de voudselbaank heurt e wél dat der veul kinder binnen dij gain kedootjes kriegen, omdat doar gain geld veur is. Dát breng hom op n idee. Veur hom binnen Sunterkloas
en de Kerstman bruiers van mekoar ook al is d'ain veul older as d'aander. As hai nou es baaide rollen
vervullen ging onder de noam Santa Kloas. d'Haile moand december tot aan de kerst wil hai kedootjes
brengen bie kinder dij woarschienlek aans gain kedootjes kriegen. Hai vertelt zien idee op t waark en de
kollegoa’s worden hartstikke enthousiast. Van de voudselbaank krigt hai adrezzen van mensken mit
leutje kinder. Van de kringloop krigt hai kinderspeulgoud. Van zien spoarsenten koopt hai zulf ook nog t
ain en aander. Soavends tussen 6 en 7 gaait hai n poar adrezzen bielangs, legt kedootjes veur deure,
schelt aan en moakt dat hai wegkomt. Zo dut hai dat elke oavend bie aander adrezzen totdat
zien haile liest òfwaarkt is. t Wordt n groot sukses. Mensken proaten der over. De regionoale
kraante besteedt der aandacht aan en ook de lokoale omroup moakt der melden van.
Geuko krigt veul kompelmenten en ook zien ollu kieken der van op. t Dringt tot hom deur dat
hai n positief element in zochzulf ontdekt het en hai nemt zoch veur om doar meer mit te
goan doun. Ain ding staait veur hom vast: bruiers kin ook gewoon geliek aan mekoar wezen
en mekoar aanvullen, ook al verschillen ze in leeftied.
Wim Blaauw
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Verona III, IV en V
III
Weerom aan t meer,
grond onder vouten.
Boten op t woater mit klappernde zaailen.
Onweersvogels dippen snoavels
in duustere spaigel daip
onder mien vel. Naargens
stee om te blieven.
Was zai der mor dij mie
droagen kin op heur vleugels
noar aander laand.

IV
Vuil oker in bomen.
Kon k zain mit mien drone.
Haar k locht in stuurd
van óf d’Arena
om oet te zain noar die.
Zo hoog kon e nait:
bist te wied vot
veur n taiken van leven;
ik oet dien haart
op dag dat Pierre Gasly
op Monza won en ik over finish
mit wenst en lege haanden.

V
t Meer.
Te glad en te spaigelnd.
t Mout roeger wezen,
rustelozer, zo grondeloos
dat daipte t gemoud opslokt.
Dien leven is valen
as stainen van Monte Baldo.
Lichter aan overkaant spaigeln
die leven veur, n mes
in dien duusterste gewaiten
in oademnood.

Rieks Holtkamp
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Heur begeerte nait beteugeln kinnen
Van mien vattiende joar òf aan wol k ales waiten van olste geschiedenis van de minsk. Vlintjes zuiken,
dat wer mien tiedverdrief. Vlintjes dij k opzuiken dee en mit noar hoes tou nam, wazzen gain gewone
vlintjes. t Was raif van volk dij hier doezenden joaren leden touhil. Kons meskes opzuiken en boorkes,
pielpunten, sliepstainen, schrabers en meer bewaarkt en bekapt vlint. Schierste wat doe vienen kons
dat was n stainen biel. k Von dizze veurwaarpen op hoogste zaand- en laimgronden van Grunnen. Mit
dat vruchten van t laand òf wazzen, kons t laand oplopen om vlinten te zuiken.
Zeuvendatteg joar voarde k op n ploffiets. Ook as k vlinten zuiken ging, stapte k op ploffiets. En dou was
t doan! t Ding wol nait meer rieden en was òf. k Spoarde veur n aner ploffiets. Dou k dij kopen kon, mos
k eerst mor ais veur n brommersertifikoat noar gemaintehoes tou. Doar zeden zai mie dat k nait ienschreven ston ien heur systeem. Inkeld ien dij tied dou mien ploffiets t begeven haar, was t meugelk
west om n brommersertifikoat te kriegen. As k no n sertifikoat hemmen wol din mos k rieles nemen bie n
rieschoul. k Nam gain rieles en vlinten zuiken was doan. Of der mos mie ais ain mitnemen ien outo. Dat
kon wel ais.
Zo haar k Krien kinnen leerd. Bie hom ien hoes kons dien gat nait keren, overaal stonnen deuzen vol
mit vonsten. Krien zaag ien sikkom ale vlinten beeldjes dij moakt wazzen deur oerminsen. Bekeek hai n
vlint din zaag hai twij ogen, n neus en n mond. Of meneer zaag der n daaier ien.
Op n mirreg zollen Krien en ik aan zuik goan. Noa n ìn voaren hillen wie ho bie n lap baauwlaand.
Grond was omplougd. Overaal blonken ons vlintjes ien muit. Ien midden van t laand ston n vaarveloze,
vermeukte schuur. Wie laipen t laand op. Mor aal gaauw haar Krien ìnkeld oog veur dij ol schuur. Hai
laip der noar tou. Roamde mit geweld tegen deur aan totdat dij openvloog. Woarom dut hai dat, dochde
k en aargerde mie. Mor Krien zat ien schuur.
Noa n ketaaier stook hai neus te deur oet. Dou stoof hai mit n rooie kop noar outo tou. Ien linkerhaand
bungelde n ol rousterg vertuut. Krien dee kovverbak open en vlijde t metoalen ding der ien. 'Kom,'
snaauwde hai, 'ienstappen!'
'Mor wat hes din stolen?' raip k.
'Kop hollen,' raip hai, 'mitkommen!'
Ien outo vroug k kaalmkes woarom wie votreden. t Laag doar bezaaid mit vlinten.
'k Wil doar nait mit dat ding omsjaauwen,' zee Krien.
'Mor wat hes din veur n vertuut stolen?' was mien vroag.
'k Heb n stukje boerenraif mitnomen,' zee hai, 'en no mos dien kop hollen, aans zet k die te outo oet! En
din kins lopen!' Hai hil ho veur mien hoes. Noatied heb k niks meer van hom vernomen …
Hou t goan was mit Krien dat vrat aan mie. Weken loader overkwam mie sikkom t zulde. Bie ons ien t
loug ston n hoes leeg. Dij zol bie opbod verkocht worren. k Kìnde n man en n vraauw dij bie ons ien
dörp wonen wollen. t Wazzen nedde minsen. Misschain was dit hoes wat veur heur. Wie moggen kieken. Mit ons drijent gingen wie der noar tou.
Ale koamers wazzen leeg. Mor ien gaang ston nog n ol teekastje mit koppenschuddels. Wie bekeken
koamers en kwammen weer ien gaang. Op slag schoot dij man op teekastje òf … en joa hur, doar glee
n kopke zien buus ien en dou ook n schuddeltje. Kerel haar roeme buzen.
'Hé,' raip k, 'zet dij koppenschuddel doar weer hìn, jong!'
'Kop hollen, liepbek,' was t antwoord. Nog n moal vroug k hom t zulde.
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Hai keek mie verniend aan. 'Kom, Mariska,' raip hai tegen vraauw, 'k wil nait laanger bie dij haalsknoak
blieven. Wie goan vot!'
k Laip achter heur aan. Zunner woord, zunner wies, stapten zai ien outo en jougen vot. k Dochde nog: k
zol gain slokje kovvie lusten oet n stolen kopke. k Heb niks meer van heur vernomen …
Touvaal bestaait nait. Mor nog nait zo laank leden was k ien n stad ien t noorden van t laand. Op stoup
zat n rieg minsen rommel te verkopen. k Laip der bie laans en zaag n loaken dij vol laag mit vlinten. Der
ston n rousterg vertuut bie. 'Wat binnen dat veur vlinten?' vroug k aan n jonge vraauw dij op stoultje zat.
k Kreeg n vlintje van grond òf en bestudaaierde dij.
'Dat binnen beeldjes van doezenden joaren old,' zee zai, 'binnen apmoal van mien pa west.' k Bekeek
dij vraauw en zai mos wel n dochter van Krien weden. Mor k kinde heur nait. 'Wat is dit veur n ding?'
vroug k en wees noar t rousterg veurwaarp dij mie nog bekìnd veurkwam …
'Dat is n stukje boerenraif,' zee zai, 'dat ding komt oet n ol boerenschuur.'
k Stelde gain vroagen meer en kochde t veurwaarp.
Anerdoags bin k hail vro op fiets stapt. Noa n dikke twij uur fietsen kwam k op stee van dij ol schuur. t
Was doar apmoal veranerd. Schuur was òfbroken. Holtsplinters lagen ien t zaand.
Ien ainen voarde der n kerel ien n outo over padje hìn mien kaant op. Hai stapte oet en kwam noar dij
lap grond tou te kieken. k Vroug hom of dij ol schuur van hom west haar. En joa wis, dij was van zien
femilie west. k Lait hom t iesdern vertuut zain. Stukte hom oet hou of t ding ien mien bezit kommen was.
Zee dat dij hier stolen was. En dat k t ding hier weer ien schuur zetten wol. k Langde t hom aan. 'Nee,'
zee hai, 'doar heb k gain belang bie. Doe maags t ding zulm wel hollen. k Wait ook nait wat veur n ding t
is. Zet mor boven op n kaast!' Hai grinnekte. Keek over t laand oet en vertrok. k Bleef zuiken en dee verschaaiden vlintjes ien rugzak.
Op weeromraais bin k nog ien rommelwinkel west. Doar haren zai n toavel vol mit koppenschuddels.
k Kochde der ain van, dij goud ienpakt wer. Dij heb k aan dij femilie geven van wèl t ol teekastje was.
Eldert Ameling

Swaarde Piet
Swaarde Piet wol viskes vangen,
bleef mit gat aan t hoakje hangen.
Au, au, wat dee dat zeer.
Swaarde Piet bestaait nait meer!
Jan Sleumer
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Aanderkaant deur …
Even blift Geert stoan en kikt sloeg veur hom oet. t Miggelt wat en
klamme kolle lucht vaalt op hom deel. Hai zucht, dut jas dicht en lopt
ien gedachten noar auto op parkeerploats. Wanneer hai laangs fietsenhok lopt, heurt hai ain koggeln. As hai overzied kikt, zigt e n ol boas,
zittend op zien struunkoar en verboasd noar hom nikkend.
‘Zeg mor niks, jong, dokter het mie al zegd dat k ter mit stoppen mout,’
mompelt ol boas.
‘Woarom zol k ter wat van zeggen? Joe waiten zulf ja wel dat dij rommel nait goud veur joe is.’
‘Da’s n ding wat zeker is, mor ach … wat kin mie t nog schelen. k Loop
op mien leste bainen en veur wel zol k t loaten? Vraauw is verschaaiden joar leden oet tied kommen en kiender hebben wie nait …’ Ol boas
gooit al koggelnd zien segoar vot en wat dempeg sloet e zuurstofvlès
weer aan. Geert gaait even bie hom stoan en vragt of hai wat veur ol boas doun kin, mor dij zegt hom
dat e enkeld op taxi wacht.
Geert luustert mit kloet veur haals, as ol boas hom vertelt dat zien vraauw negen joar leden aan kanker
overleden is. Wanneer hai vernemt dat ol boas zien vraauw ien gedachten nog schraiven heurt en zai
ien zien dreumen hom nog aalvot smeekt dat aan heur ellèn n end kommen mag, gaait kolle hom over
hoed.
Mismoudeg zegt ol boas: ‘Zai het heur vree, mor t gemis van heur waarmte wordt mit de tied aal slimmer jong, wat ik die zeg. Allinneg is t leven verrekte stoer en binnen zenen mie voak schoon boas.
As k hier bie dokter west bin, rook ik hier noatied stiltjes even n segoar. Din bin k mit mien gedachten
even op n aander stee. En wat scheelt joe, as k vroagen mag?’
‘Och, niks biezunders.’
‘Niks biezunders?’ vragt ol boas mit schuun oog. ‘Ain dij hier lopt, dut dat nait vergees … mainsttied is t
ien bovenkoamer goud meleur.’
Mits stopt taxi veur fietsenhok. ‘Meneer Egberts?’ vragt chauffeur.
‘Joa, dat ben ik, mor zeg mor Egbert, hur.’ En Geert gniflagt as ol boas tegen chauffeur naart dat e loat
is en handen hom ien tied pippern van kolle. As taxi even loater votridt, lopt Geert riddersloagen noar
auto. Ainmoal achter stuur mout e denken aan aal dij moalen dat hai hier mit zien vraauw was. Dat hai
uren laank bie heur zat as roze ienhold van infuus deur heur oadern stroomde. ‘Chemoridders …’
fluustert e gniflagend, terwiel dat hai denkt aan zien leutje wicht dij dou net zeuven was. Hai haar ien
bibliotheek veur heur n boukje hoald, Lucy en de chemoridders, doarien oetstokt wer dat chemoridders
de vijand omleggen zollen … Zai vroug hom of heur mamme deur de vijand dood goan kon en mit waike ogen zee hai dat dat kon, mor dat mamme hail haard vechten zol om beder te worden. t Wicht leufde hom en legde heur der bie deel. Zai wollen leutje wicht heur leven zo gewoon meugelk verlopen
loaten en namen heur sums mit noar zaikenhoes as heur moe weer aan infuus mos.
’Puutje mit chemoridders liekt net Ranja, mamme,’ zee t wicht verboasd kiekend noar infuus.
‘Zo smoakt t ook, laiverd,’ zee zien vraauw mit waike ogen tegen heur leutje wicht.
‘Mor ranja is toch lekker? Woarom mout mamme din aal zo spijen?’
Rillens vlaigen Geert over hoed, wanneer hai denkt aan dij aine moal dat hai ien duustern mit leutje
wicht van bezuikuur thoes kwam. Zai vroug hom: ‘Dij heldere ster, pabbe … dij is toch van mamme
heur zuster?’ Hai zee heur dat zai geliek haar, mor t haart kneep hom dicht dou zai vroug of dij ster der
noast domt veur heur mamme was …
n Week loater sloet Geert veurdeur achter hom en ropt: ‘Ik bin weer thoes!’ En as e zien nek zowat
brekt over t wicht heur schoultas, wordt e glìn ien hakken. As hai keuken ienlopt, zegt vraauw dat zukswat muite nait weerd is om joe drok over te moaken. Zai geft hom n smok op waang en vragt hou of t
bie psycholoog ging. Aal wat e zegt is ‘goud’. Zai schenkt hom n kopke kovvie ien en let hom mor even
bedoaren. Zai wait dat wanneer hai bie psycholoog west het, hai aaltied muid en wat oet stuur is.
t Verhoal van ol boas haar Geert slim aangrepen en dou psycholoog vroug of der biezunderheden wa-
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ren, haar hai hom verteld wat hom n week eerder ien fietsenhok overkommen was. Hai besefte dat zien
angsten van dik tien joar leden, ol boas zien woarhaaid worden waren. Vraauw Egberts heur chemoridders verloren heur stried en laiten heur man ien aineghaid achter. Dat was Geert zien grootste angst
dou hai aanderkaant deur van operoatsiezoal allinneg stoan bleef … ien aineghaid mit zien leutje wicht
achterblieven. Dat gevuil wat hai dou haar kin e mit gain woorden beschrieven. Dat begript allinneg ain
dij doar ook stoan het.
Hai drinkt zien kovvie en kikt ien tied wat ien kraant. Wanneer hai onverdachts femilieberichten zigt,
stoekt zien oam. Joaren keek hai nait noar dizze berichten, omdat zien angst was dat zien noam doar
lichtkaans as wedenoar bie stoan kon.
Wanneer n advertìnsie zien aandacht vragt en hai noam leest van wèl, schait gemoud hom vol. Zien
vraauw komt keuken ien en vragt hom of t gaait.
’t Gaait …’, zegt e terwiel dat n troan op zien waang deel vaalt. Hai denkt aan ol Egberts en al haar hai
mor even mit hom proat, hai begreep dat ol boas, ien zien aineghaid, n stoer leven haar. Ook zien aigen leven is stoer, mor hai het zien vraauw teminnen nog en wat nog belangrieker is … zien leutje
wicht nog heur moe!
Hai nemt zien vraauw ien aarms en is de Heer dankboar … Dankboar dat net as hai zulf, ook ol boas
zien vraauw weer ien aarms sloeten kin.
Nico Torrenga

Jan Nomden oet tied kommen
Kört veur t verschienen van Kreuze 88 kwam bie ons t bericht binnen dat op 1 dezember van dit joar
schriever Jan Nomden oet tied kommen is.
Jan Nomden is in 1948 geboren in Wieringermeer, as zeun van ollu oet Winschoot en Ol Pekel. Zai haren hom nait mit t Grunnegs grootbrocht, woardeur hai docht in t Nederlands. t Schrieven in t Grunnegs
ging hom ook makkelker òf as t proaten.
Jan schreef al 30 jaar verhoalen dij o.m. in Krödde en Toal en Taiken publiceerd binnen. Ook in Kreuze
binnen verhoalen van hom verschenen. Over zien verhoalen zee hai zulf dat ze 'nait traditioneel' wazzen: 't Wordt nooit wat je verwachten zollen. Sums liekt n verhoal verzonnen, mor is t toch echt gebeurd. Aanderzieds betaikent t nait altied dat ik t zulf mitmoakt heb. Ik bin nait altied ik.' In 2016 verscheen van Jan de verhoalenbundel Old en Nij as 43e begunstegersbouk van Stichting t Grunneger
bouk.
In zien waarkzoame leven was Jan Nomden schoulmeester, woarvan 36 joar aan De Tichel in Oostwold (Oldambt). Noast de gewone lezzen gaf hai wekelks n uurtje Grunneger les aan de kinder van de
groepen 7 en 8.
Jan Nomden is 72 joar worden. Wie wìnsen zien vraauw, kinder en klaainkinder veul staarkte mit t verlais.
In herinnern aan Jan ploatsen wie hieronder nog moal zien verhoal Ol en Nij oet Kreuze 64 van jannewoarie 2017.
De redaksie

25

Ol en nij
'Al mos ik in n hutje op haaide wonen, din nóg zol k hom terogge nemen.'
Ik keek heur riddersloagen aan. Dit kon zai toch nait mainen. 'Om t is ja aal
mien schuld. Hai haar ja niks aan mie,' gong zai wieder. 'Ik was aaltied aan t
stovven en hemmeln. Doar kin n man toch nait mit leven! Mor ik mot weer
ais wieder. Moi, hur.' En vot was ze. t Was aal weer n joar of vaire leden. En
hai zat vanzulf nog in t hok. Tien joar haar e kregen. Tien joar veur n bienoamoord …
t Was oljoarsoavend. Willem ston in t schuurtje euliekouken te bakken. Martje was mit de kinder in
koamer, zai deden mens-erger-je-nieten. Kinder moggen opblieven, as ze wakker blieven konden tenminsten.
Zai haren der vieve, twij wichter en drij jonks. Ze wazzen aalmoal vlot op nkander kommen, en nó wazzen
ze tuzzen negen en vattien joar. Pa was voak vot, veur t waark. Hai zat in verzekerns, en din bin je voak
bie t pad. Moe was hoesvraauw. Zai hemmelde, dee de waske, zörgde veur t eten, huil t hoes schier. En
as e in hoes was zörgde zai ook goud veur hom. Hai haar zien kraante, zien tillevisie, en n willege vraauw
in bèrre. Mor bliekboar was hom t nait genogt. In stee van verzekerns verkopen zöchde hai nogal ais n
schier wiefke op. t Was n jonk wicht, allendeg en gek op schiere klaaier, ringen en aarmbanden. En doarveur kwam hai ja goud van pas. Hai stak zok oareg in schulden, verzekerns luipen ja nait zo goud as e
geern wild haar. En zien vraauw, joa, dij mos toch wel sinten hebben om heur hoesholden draaien te loaten.
En zo was e op t idee kommen. Röttegif kon e ja hail ainvoudeg aankommen. En as der mor genogt van
in t beslag zat mos dat ja òfdounde wezen. En doarom wol e geern weer ais mit ol en nij euliekouken bakken. Hai brochde de eerste schoale in hoes. 'Neemt der geliek mor van,' zee e, 'ze binnen nó nog waarm.'
Martje drong derop aan dat hai der zulf ook aine nam. 'Och, mins, ik kin gain euliekouke meer zain,' zee
e, 'Ik heb in schure al wat had, en t staait mie nó tegen deur de stank. Nee, eten ie ze nó mor lekker op,
din bak ik der nog n stoapel bie.' Hai gong even noar d'plee. Dou e der weer of kwam zag e net hou Martje t buurwichtje n euliekouke tou wol. 'Nee!', ruip e verbalderd, 'Doar heb ik ze nait veur bakt.'
t Wichtje schrok, Martje keek hom verboasd aan. 'Dou toch nait zo maal, doe,' zee ze, 'wie hebben der ja
genogt.' Zai gaf t wichtje n kouke. Mit reet Willem hom tou heur haandje oet. 'Nee, ik wil t nait hebben!' t
Kind draaide zok gaauw om en runde tou deure oet. Veurdat Martje wat zeggen kon was e vot, noar dschure.
n Ketaaier loater ston der nóg n schoale vol dampende euliekouken op toavel. Martje zee der mor niks
meer over. t Mos ja wel gezelleg blieven. Willem luit zok del op kroakstoule en dee tillevisie aan. Menserger-je-nieten huil e nait van.
't Liekt wel of dij deeg nait goud west het,' zee Martje. Zai keek noar de baaide wichtertjes, dij mit widde
snoetjes op baanke laggen. Dou spijde Pietertje inainen over toavel hin. 'Dit is nait goud, hur,' zee Martje,
en tougelieks sluig zai veurover mit de kop op knijen. 'Bel dokter din toch, man!' Willem kreeg tillefoon en
belde. Tien menuten loater ston dokter maank zeuven kreunende, spijende, schraaiende minsen. En nog
tien menuten doarnoa kwam mit gilpende sirene de ambulance stroate injoagen. In de voelnisemmer von
plietsie n verpakken van röttegif.
En dou was t dudelk. In de moage van meneer, dij natuurlek ook leegpompt was, haren ze gain spoor
van gif vonden. Bie de aandern wel. En gain beetje ook.
Femilie was der nait best aan tou, ze lagen aal zezze op intensive care. Hai nait, hom gong t ja goud.
Joa, hai haar niks eten om hai haar aal genog van de roek ... n Haalf uur loater zat e in t hok. t Was nait
recht òflopen as e zok veursteld haar. En nó ston zai bie deure doodleuk te vertellen dat ze hom weer
hebben wol!
Terwiel dat e perbaaierd haar zien haile gezin oet wereld te helpen om n dom wicht doar e wat mit begunnen wild haar. Dat wicht was verzwonnen, natuurlek. En nó zat hai allendeg, in t hok zien tied oet te zitten. Mor hai haar ain veurdail: as e der weer oet kwam kon e zo bie heur terogge kommen. Gezelleg bie
zien vraauw, kinder wazzen din netuurlek al laank tou t hoes oet. En din mor fijn genieten mit de vraauw
van joen olle dag. En wat der gebeurd is? Ach, doar hebben wie t nait meer over. Dat het ja west.
Jan Nomden
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Kreuze wìnst joe veul zegen in 2021

