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HAKKEMAK EN NIKKENAK

Ceremoniemeester op dit jubeleum is Jur
Engels.
Meer waiten:
veurzitter J.P.Sietsema, Beem (0503014943) info@dmf.nl
Wnd.siktres/puutholder: Sien BerghoutThöne, Nijmegen (024-3785719)
grunnegergenootschop@chello.nl

Grunneger Genootschop
90 JOAR!
Op zoaterdag 24 november 2007 is der
feest, t Grunneger Genootschop viert t 90joareg bestoan! Dat feest is vanzulf benoam
veur leden van aansloten Grunneger Verainens en Toneelverainens, en veur aalgemaine leden. Mor as ain kennis moaken
wil mit t Grunneger Genootschop, kin e kontakt opnemen
(grunnegergenootschop@chello.nl).
Kin je veur €20 haile dag mitmoaken, mit
eten en aal! (broodeten en stamppot!)
Ien t gebaauw van Grunneger Sproak,
A-kerkstraat 11 ien Stad.
Mout je der wel snel bie wezen!

VAN BIEZUNDER NOAR
GEWOON!

Wat is der te doun op 24 november?
Vanof 10.30 uur ontvangst mit kovvie, kouke, meziek
11.15 uur – veurzitter opent (duurt nait
laank)
Meziek + n klaaine verrazzen
12.30 uur – Tied veur n stoetje
13.30 uur – Klaidingconference deur Geert
Nieuwenhuis van t Slaitenhoes
15.30 uur – reseptie; je kinnen ook even
snuustern in Boukenkist
17.00 uur – Rad van Oaventuur
18.00 uur – Stamppotbuffet
19.00 uur – Oavendpergram van Grunneger
Sproak oet Stad mit “Peper en
Zolt” (bliedspul in drij bedrieven van Karl
Bunje, in t Grunnens overzet deur Jelle Walstra).
21.00 uur – Sloeten, tied om noar hoes te
goan.

Gelokwìnsen veur hoogleroar
Siemon Reker en de haile
Grunneger gemainschop mit t
instellen van n gewoon
hoogleroarschap veur
Grunneger Toal!
Ongewoon mooi!
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Old wiefke.
Hai ree ien zien mooie, nije auto over de
wegen, mor dij lege plek noast hom zinde
hom hailemoal nait.
Zien vraauw was nou aal drij joar dood en
hai miste heur nog genog, mor hai mos
wieder. Allain is mor allain
Dou e n tiedje loater ien hoes zien kaastloa
aan t oproemen was, vol hom n foto ien
handen van vaaier joar leden. Dij was van
de reunie van zien legere schoul.
Dij vraauw doar mit heur dochter, dij haar
aaltied bie hom ien klas zeten, doar haar e
nog mit proat.
Heur man was der nait bie, dij was toun
zaik, net as zien vraauw.
Hai kon dij dochter wel ains opbellen, doar
stak doch niks achter.
Omreden hai n man van de doad was , dee
e dat votdoadelk.
Dochter was hail vrundelk.
“Joa”, vertelde ze, “heur moe was nou allain, heur pa was drij joar leden oet tied
kommen. Joa zeker, heur moe was nog hail
vitoal.”
“Of ze t wel wat vinden zol as hai heur moe
ains opbellen zol?”
“O, zeker wel”, zee ze, “dat kin ik joe
aanroaden, dat zel ze geweldeg vienden.
Ze holdt van mìnsen om zok tou en kookt
goud en geern.”
Nou, dat was gain dove zegd, moag van n
man doar gait veul deurhìn. Hai lait der
gain gras over gruien en ston n poar doagen loater veur heur deur.
t Was vanzulf eerst n beetje vrumd noa aal
dij joaren, mor erinnerns kwammen weer
boven en stoareg aan wer t contact wat
vrijer. t Klikte wel tussen heur baaident. Ze
haren veul mandaileg. Ze vonnen t aalbaaident mooi om aargens hìn te goan, dingen
bekieken, mìnsen opzuiken, oet eten, oepkes dus.
Ze kookte asmits veur hom oet eerns te
veul, zodat e, wat over was, mitnemen kon.
Voak nam hai heur wat mit oet zien toen,
hai haar nog n mooi lapke achter zien hoes.
Om bie heur te kommen, mos e wel n stókje rieden, mor dat haar e der geern veur
over.
Noa de treurnis, dij ze beleefd haren , leefden ze hailemoal weer op. Zai wis ook nait
wat heur overkwam, dit haar ze nog nooit

mitmoakt. Zo mor elk weekend aan de rit.
Hai dee de deur veur heur open en zai zat
as n prinses noast hom.. Hai wol overaal
wel mit heur hìn. Ze wozzen baaident hail
goud: wie mouten der nou van genieten.
Leven is körter as we denken.
Dou ze weer ains lekker veur hom kookt
haar, gaf e heur zo mor n kuske. Dat von
ze ook hail gewoon. Volgende dag belde
heur en zee:
“Ik heb die guster n kuske geven, vonst dat
slim?”
“Welnee”, zee ze, “kuske oet dankboarhaid , nee hur”. “O, zo,” zee e.
Noa dikke moand, dou t zo’n beetje veujoar
wer, vroug e heur of ze wel n poar doagen
bie hom logeren wol. Kon ze ook ains zain,
hou hai doar woonde. Hai zag heur wat
wiefeln.
“k Heb drij sloapkoamers boven.”
Nou, dat gaf de deurslag. Geern dus. Om
proatjes n beetje veur te wezen, haar e zien
noabers al even inlicht. Hai legde heur letterlek en feguurlek ien e watten. Doagen
waren zo om. Dou e heur weer noar hoes
brocht haar en zien toenpad op laip, vroug
zien buurman hom as terloops:
“Wordt dat dien nije vraauw?”
“Nou nee, aiglieks nait. Dit is mien old wiefke, mien vrougere schoulkammeroadske.”
Ze waren allebaaident 83 en begonnen
weer vannijs.
Giny Hartman
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ROME
de aivege stad
t Is aiveg drok.
Forum Romanum
zugt zwaart van t volk
in bonte kleuren.
Verleden en heden
kommen bie mekoar
woar lange riegen
stoan te wachten veur
t Colosseum,
voutje veur voutje
weerom noar de tied
van de veurstellen
“Morituri te salutant”.
Nog even op de foto
mit n waarkloze legionair
veur ain of twij euro,
den kin t spul begunnen.
Wied weg heur k
ambulances joagen
mit gierende sirenes,
oet veurzörg alvast
en toch weer te loat.
De kaaizer dut
net as
in t verleden
op aandrang van t volk
zien doem noar beneden.
Henk de Weerd

OP N PAPPEGOAI
n pappegoai ien Muntendam
von alles doar zo'n dom gezwam
hai zee: je ne sais pas
dus hai wist nait, mor ja
t bleek dat hai oet Frankriek kwam

OP N OKSTER
mit n stelende okster oet t Zaandt
is aaltied wel wat aan de haand
hai pikt n golden spèl
en krigt mie toch n lèl
nou zit e mit poot ien t verbaand

Ineke Bouwman
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MET ARRIVA NOAR STAD

Geert zit op e baank op t twijde perron ien
Zuudhörn. Hij wil met e trein, mor Arriva het
doar schienboarliek problemen met. “Ketier
te loat” vertelde de onzichtboare omroeper
krekt. Man het aans voak niks noar veuren
te brengen as hobbels tussen Stad en Delfziel. Of Roodschoul.
“Kwestie van bloaren op e iezers, haarst is n
minne tied veur treinen, ok al hieten ze
“Spurters”. Of hebben ze weer n old boemeltje uut t Spoormuseum hoald?”
Hinnerk Zuudhof vaalt deel noast Geert op e
baank. Geert kan nog net zien puutje met
stoet oppakken en ien e buuts proppen.
“Joa, toen ik nog zo old was as jim veur viefteg joar…. k Ging wel ies met mien bruur
noar Hazzen, met t spoor, nog gien Arriva of
Noordned te bekennen, ien gien wegen of
velden. Haar je nog eerliekse masjinisten en
kondukteurs die wat van hun bezegheid ofwuzzen, van hun affeer bij de NS. Masjinist
haar ien t noajoar n bezzem bie zuk, kon e
destieds bloaren votvegen, niks gien oponthold, das apmoal van dizze tied. Aal duurder, aal stoerder, aal voaker waark veur die
mikerfoonreerders. Koartjeknippers konnen
toen nog leesboar schrieven ok, en n proatje
moaken ien joen eigen toal. Nou verstoa k
ze al niet meer, ok al proaten ze…”
“Dames en heren, tot onze spijt zal de trein
die normaal gesproken…”De rest heurt
Geert even niet deur de hoestbui van Hinnerk Zult, die nachtvorst mor slecht verdroagen kan.
“Harregat, krop zit schier vol, apmoal sliem,
zit nog veul meer…”
Hinnerk begunt vannijs te kuggeln.
“Wat zei die man krekt deur de mikerfoon?
Gien trein? Welv… t Moet doch niet gekker
worden. Ik moet op tied bij t Paleis van Justietsie wezen, akkefietje met mien achterbuurman en wij willen der gien TV-vertonen
van moaken. Kinst dat ding niet aanzetten of
der is wel weer n soepzooitje veur, of n Riedeltiesjoo, hoe hiet dat, van Jan Smit & Co.
Of ze hebben weer n wedstried bedacht
veur aankomende modellen, iesdaansers of
gebelschoppenontwaarpers. Ik hol niet van
dat gedoe, geef mij mor n rugbiewedstried

of n Geheime Zender op e radio, doar ontspan ik me grandioso bij. Gijt jim ok noar
Stad?”
Geert haar al ieder bod wat zeggen wilt, mor
hij komt op zo’n moment niet veul verder as
luchthappen, n mishottjede goldvisimitoatsie.
“Joa, ik moet even noar….”
“Dames en heren…”, de omroeper van
dienst loat zuk weer heuren, “…de trein
van…”
“Wat zegt e nou??!”
Hinnerk Zult het zien geheurapperoat ien e
hannen en kikt Geert aan mit n vergrelde
kop. “Nou”, zegt Geert, “de volgende komt
ok niet, der lopt n koe op e rails aan dizze
kaant van Griepskerk, die mut eerst….”
Hinnerk pakt n deuske uut e buuts, dut zien
apperoat derin. Deuske verhuust weer noar
e jaas. Hinnerk gijt stoan, wiest met zien
laange leiter noar zien steern en stovvelt
noar de uutgang. Hij spijt nog ies venieneg
op e rails, asdat die der wat aan doen kunnen.
Geert pakt zien stoetje uut e buuts, moakt t
puutje open en zet de tanden ien e snee
brood met pindakees. Hij loat zuk niet vernaggeln deur die Arriva hakkenkrukken, wis
en vast niet. Hij wil noar Stad en hij gijt noar
Stad, met e trein, ok al duurt t n hiele dag.
Wat zullen we nou beleven? Hij veegt de
krumels op e grond en smit t lege puutje ien
e ofvalbak.
Zol der nog wat van kommen, van die
KlaasWybo-Express met e stop bij Noordhörn? Soort sneltramtrein ien stee van die
rondrietdalweg? Fantesie het die greune
veurman wel. Kunnen ze bij Burgler ienstappen en dan zal dat Koopmanbedrief……
Mensen op perron doen apmoal n tree noar
veuren, de trein ridt langzoam, stopt.
“Gien grode”, denkt Geert. Dan wordt e opnomen ien e drukte en viendt e zuk weerom
ien e barstensvolle gangpad, bietje duzelg.
Hij kan zuk krekt vastholden aan e glimmende stang, linkerschienbien tegen trapper van
n fietske, anermans rugzak tegen zién rug,
vrouwmens met te veul aan Chanel en te
weineg ruumte bit hum hoast ien e neus,
opschilderde kop, doar huuft gien wintervaarver….
De trein ridt. Geert gijt noar Stad. Moderne
tieden….
Bé
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HAIKOES

Gliek mit dunnerschoer
geft hoog wodder achter diek
regenbui weerom.

GOAN
goan
noar overkaant
niks aan haand
gewoon goan
van old noar nij
pebaaiern n brug te sloagen
noar vrede mit wat west is
erinnern plakken aan nij bestoan
sums
woorden doun zeer
daipe kroaters
zunder zunden is gainaine meer
waiten willen
mor op bodem
ien spleten
vaalt t zolt nog deel
niks is aiweg
pien verzachten dut tied wel weer
astoe waist
hail goud waist
is t nait meer neudeg
te vuilen kieken luustern
ervoaren veurbie
ik docht dak t wis
mor toch
ik vuil ik heur ik zai
n begun van mie

Giny Hartman

Dat lèste wodder
op n leegwaaid Waddenstrand
krigt wiend nait mit hom.
No dook hom deelvlijt
komt diezege wodderlien
dichter noar mie tou.
No schrouw van zeekòb
op wiend weerom noar t Wad gaait
heurt heur vernijs heur.
Tiny Veldhuis
Steem
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NIJE WERELDBURGER
Van t veurjoar kreeg vraauw van onze jongste klaaindochter n vogelhuuske op heur
verjoardag. Wie vonden dat hail laif, ze haar
t hokje zulf moakt op school. Zie haar der
hail wat tied aan besteed en meester haar
heur der n 8 op geven. Gain wonder dat opa
opdracht kreeg t hokje doadelk op te hangen. Nou is dat bie ons nait zo makkelk. Wie
wonen op d’eerste verdaipen van n gebaauw. Wie hebben wel n terras, mor ale
grotere spullen dij n mens òf en tou bruken
mout, stonden beneden in ons schuurtje.
Afijn, ik klonter dus noar beneden om keukentrappe op te hoalen. Boormesien heb ik
in kaaste liggen in keuken. t Wicht zee dat t
hokje vaaileg hangen mos, dus mout er n
stevege schroeve in mure. Noa n tiedje
hong t hokje zoas hai hangen mos. Nou mor
òfwachten of der laifhebberij veur was.
Op n waarme veurjoarsmörgen zaten
vraauw en ik op ons terras kovvie te drinken. Opains zegt vraauw:
“Most ais kieken, wie hebben bezuik.” En
woarachteg, dou kreeg ik t in de goaten.
n Koolmeeske, of waren t er twije, dat wait ik
nou nog nait zeker, vlogen òf en aan noar
ons nij hokje. Elke keer kwamen ze aanvlaigen mit n bek vol bouwmaterioal. Zai vlogen
bie ons langs, zo te zain zunder angst. Al
gaauw was t de gewoonste zoak dat de
meeskes aanwezeg waren. Wie waren
brandnijsgiereg wat der verder gebeuren
zol.
Tied verstreek en wie gingen n dag of wat
aan raaize, omdat al zo laank mooi weer
was. Dag noadat we weer in hoes waren,
zaten wie as gewoonlek op terras. t Weer
was de haile tied meroakels goud bleven en
wie mozzen onze bloumen op terras elke
dag wotter geven. t Wol mor nait regen.
Vraauw zegt: “Wie mouten neudeg wotter
hebben, want overal liggen al dreuge
bloarn”.
“Hest geliek”, zee ik en mits kiek ik noar tegels. Ik docht dat ik n blad liggen zag, mor
was nait zeker. Dou ik beter keek, was t
gain blad. Het was n klaain vogeltje. Kerel,
wat was ik verboasd. t Daaiertje was nait
groter as drij centimeter. Veurzichteg pakte
ik hom op en bekeek hom ais goud.
Hai zat al goud in de veren en trol as n ruske, van angst neem ik aan. Mit dit weer kon

t volgens mie nait van kolle wezen..
Bliekboar was hai bie de eerste vlaigoefeningen verongelukt en op tegels terechte kommen. Gelokkeg waren der hier gain
katten. Hai haar mazzel had.
Vol bewondern veur zo wat klaains hebben
wie baaide n tiedje noar hom keken. Mor
goud dat wie op tied trogge waren van ons
oetstapke, aans was t minder mit hom òflopen. Wat dou je in zo n geval? t Ainegste
wat ik doun kon, was t daaiertje weer in t
nust leggen.
Ik dus weer noar beneden om trappe op te
hoalen. Veurzichteg heb ik hom op raand
van t gatje zet en alsof hai direkt deur haar
dat hai doar thuusheurde, wupte hai zulf
noar beneden, t nust in. Nou was t n kwestie
van òfwachten of de olders ook weer kwamen om hom te vouern. Laank huifden wie
nait te wachten, al gaauw begon t gevlaig
hinneweer vannijs. Drij doage loater kwam
der n klain kopke oet t hokje kieken en ging
onze nije wereldburger op raand van t gatje
zitten. Zulfverzekerd keek hai om zok tou. t
Was net of hai ons even touknikte, zo vuilden wie dat.
Hai fladderde mit zien vleugeltjes, drentelde
op zien dunne pootjes, nam n aanloop en
vloog vot
Wie hebben ons n glaske wien inschonken.
Op de goie oafloop.
George Petzinger
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Anna de Vries-Maarhuis

L

aive God,

Wil Ie ais op boom
kieken van mien haart
wat holt doar toch wel tou?
kin Ie dat wel zain?

A

ailoof

Aailoof kropt bie muur laangs
krekt zoas wie dat doun
blad veur blad, stap veur stap
t zogt zok vaast
poazen van oans zuiken
ook heur pad in leven
aailoof kleurt aan muur
leven nimt ook verkleuren aan
miskleureg, graauw
moar din veujoarroek
aal goud , aal schier
minsk mout zok vaastzoegen
aan zien leven
aal goud, aal schier.

Doar liggen zoveul stainen
om vot te smieten
noar wèl? k wait t
nait, laive God.
Aal stain en puun
k zai doar noamen
stoan, mit noam van mie,
moar ook dij van Joe.
Kinnen Ie t goud zain?
wied vot van mie
k stoa mit mien haanden vollen
wat dink Ie nou?
k Wait ja nait meer
wat haanden vollen
is, proaten mit Joe?
dat dut pien, sikkoms nait te doun.
Laive God, dou moar
krekt of der gain puun
ligt, wie strukeln ja over dij stainen
griepen Ie in?
Op boom van mien
haart ligt ook nog laifde
maank aal dat ongemak
wat wie votsmieten willen.
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IMMESTIEK

Wat het e doar de pest aan! Zien
laange lief wil nooit doun wat e opdroagen
krigt. Zo stief as n bukken, zo smui as n
plaanke. Koppeltjeboien? Krigt e van zien
leven nait onner knije, aaltied schaif, van
madde of. Stoan aner kinder oet klazze derbie te lewaaien, meester het n min laagje
om zien mond. Achter aansloeten in riege,
troanen verbit e. Taauw klimmen of in ringen? Wat n krupsie! Wandrek? As e op
twaide stok staait, schit e zok al sikkom in
boksem, “hoogtevrees”. t Woord kìnt e nait
ains, t gevuil mor aal te goud. Der is aiglieks
mor ain ding dat e mooi vindt bie gimmestiek: blokjevoetbal! Doar kin e zok in oetleven, hai waarkt as n peerd, swait veur kop.
Poar moal in t joar, mos je wel slim zuneg
op weden… Mout e ook nog noar dij gimklub, noar TONIDO (Tot Ons Genoegen Is
Dit Opgericht. As e dij noam deur krigt, is e
der aal laank weer of). Veur zo’n krukke as
hij is gimmestiek juust goud, zeggen pa en
moeke, t gaait bie lutjenaan wel beter. Joa,
mooi nait…. Ligt nait aan dij leroar, ervoaren
Koeno Koers, dij vangt t n stok beter op as
meesters op schoule. Dij kìnnen ja allain
mor in heur pak mit strikke veur stoan te
kommedaaiern. Koers schudkopt, mor wordt
nait gramniedeg, begunt nait te mòtjen. In n
bonestoak zit nou ainmoal nait veul rek.
“Hou is t goan?” vroagen ze thoes fiemelachteg as e mit vergrelde kop koamer in
komt. Hai zegt niks, nait mit zien mond teminnent. Bemieterd dat zien bruier, twij joar
older, wel smui is, wel alles duurt, rekstok
zulfs en taauw swoaien. Dij het dudelk n
streepke veur, benoam bie moeke. Dij is
grootsk op heúr jong! (Op dij aíne….)
(Joaren doarveur was t ook al zo west. Zien
olste bruier was laang zo smui nait as t twij
joar jongere zuske, zag je zo aan de lieven
en aan de koppen. Aine kwoad, aner mit n
dikke laag.)
Oetvoerens? n Ramp! Ainmoal in t joar mout
TONIDO zain loaten wat der leerd is, jong
en old woar kontribuutsie veur betoald is,
dut mit, t moút! Olders in de zoal van Van
Eerde’s hotel “Gemaintehoes”, hörntje vrij
veur de harmonikoaspeuler. Mainsttied Bé
Kupers oet Scheemde mit zien prachtinstru-

ment, doar kin e wel haile oavend noar kieken. Mor nee, hai mout zok omtrekken en
dìn in hemd en körde boksem op gaange
stoan te blaauwbekken. Tot zien groep aan
de beurt is…. Eerst wordt de boudel feestelk
opend mit t voandel en t gimnastenlaid:
“Geen zang klinkt zo schoon en geen toon
wordt gehoord….” Drokte om niks. Zweefsprongen van en open doukjes veur de oetblinkers, hai hakkenkrukt tussentied ook
wat, mor goud dat e nait de zoal inrolt. Klappen ze ook nog veur hom, wat n omdenken.
Kinnen ze zok weer aantrekken. Noa de
pauze kieken noar oldere kunstenoars in
heur mooie widde pakken, Berend Tiggeloar
op brogge, en Bolhoes oet Oostwold, en
asmits Koeno Koers zulf ook nog even. t
Blift nait bie ain oavend, nee, teminnent
twije en ook nog n generoale. t Ainege woar
hai goud in is? Haard lopen tussen stoulen
deur, soavends loat, om prieske op te hoalen van verlötten. En doar betoalen ze kontribuutsie veur….Pa komt ook nog n moal in t
nijs, hai het drokte schupt bie ingang van
hotel “Gemaintehoes”. Komt e zien jonges
ophoalen, as t sikkom oflopen is, wil portier
hom der nait inloaten. Most net bie pa weden, trapt zo deure in. Ze mouten hom nait
aan zien kinder kommen! Jong krigt der nait
veul van mit, wat smoesderij, loater komt
plietsie op batterij. Der is nog wel ains aine
over begund, op schoulplaain: “Dien pa….”
Hai trekt zok der niks van aan, is grootsk op
zien pa. Veur hom komt noa vaaier joar ellène de verlözzen, hai huft nait meer noar TONIDO. Scheelt in t knipke, kepodde deure
mout ook ja betoald worden. Hai loat t nait
zo dudelk zaain, mor wat is e bliede! Allain
mor meer op schoule dij tamtoatsie, dat is
slim genog. Hai leeft zok oet op voetbalveld,
of onnerwegens noar schoule en weerom
noar hoes. Mooie schounen is e nait nut, hai
schupt ja overal tegenaan. Lutje bale, stainen, eerappels…
Tegenswoordeg kikt e op t schaarm wel ains
noar Yoeri van Gelder, of noar dij jonge
wichter oet Amerikoa, Roemenie of Volendam, t iest hom asmits tou. Dìn denkt e aan
TONIDO in Midwolle. “Geen zang klinkt zo
schoon…..”, kolle gaange, zoal vol mìnsen,
laange madde op t podium. Hai komt op,
nemt n beste aanloop en moakt n geweldege koppeltjeboi…….
Jan Blaauw
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Buurvraauw in bejoardenflat
Koamer is wol mooi
Joa
Kinnen hier ook mooi oetkieken
Joa
Hebben ie nog wat aansproak mit lu hier? Joa
Ist eten hier goud?
Joa
En kinnen joe n beetje eerden hier?
Nee
Ist stoer ?
t Mout ja
Mien lewaai glid langzoam vot
Traog gaait open wak daipweg mied
k Drief mit heur noar aander tiedat nich telt krig weerde
Tirrelt levent weerom eerde
Klaainen helpen groten
Zwiegen wodt proten
(23 september 2007)

Hanne Wilzing

Oal kammeroad
Zo mor
midden maank tied
hestoe mie roakt
t Is n aiveghaid
mor t leek guster
Ik leefde noar veuren
mor doe kwamst achterom
Wie bint deukt
mor bestoan.
Huiven baaident niks ophollen.
t Snakken veurbie.
Vergeten vlouer
kin ons goud droagen.

(4 september 2007)

Hanne Wilzing

12

VAN OOST NOAR WEST
asmits weerom

Groot worden mit meziek? As t zingen van
moeke doarbie heurt, joa, dìn binnen we
groot worden mit meziek! Rooie
“strijdliederen” as “Morgenrood” en “Op socialisten, sluit de rijen” (zongen ze dat nou
nog mor….) vlogen deur keuken en over
toene en Max van Praags “Zilverdraden tussen t gou-oud” was ook n topper. Mooi kontrast mit buurvraauw Diekhoes heur
psaalms en gezangen. (Vraauwlu konnen
goud mit mekoar!) Op radio wazzen de
“Arbeidsvitaminen” favoriet mit Freddy
Quinns “Heimatlos”, de Selvera’s, Schriebl
en Hupperts, Gerhard Wendland….. Zulf
noar meziekles? Dat zat der nait in. Nait in
mien olders, nait in heur knipke. Geklungel
mit mondörgel, dat wast wel. Mien bruier en
ik kregen radio Luxemburg in de goaten, en
AFN Bremerhafen…. Johnny Ray en Franky
Laine: “Just walkin’ in the rain…” (Zol doar
dat wandelvirus heer kommen?) Meziek op
schoule? Nou ja, zíngen, dat wel. Bie
meester Smit in klas 1-2 vertilden w’ons al
aan “Een scheepje in de haven landt…” Wat
hebben we doar wat ofhojood…In 3-4 bie
meester De Vries (“Proeme”) kwamen we
mainsttied nait aan zingen tou, was der wel
weer wat gebeurd wat “orde” aanbelangt.
Ston meester mit striekstok te hannesen,
mor nait op fioule. Erinnerns aan zingerij bie
meester Zonderman binnen blier. “Op de
grote stille heide”? “Hela, gij bloempje?”
Wacht even, “Makkers op, de rugzak op de
schouders…” (Virusonderhold…) Loater op
kweekschoule in Sodom mozzen we der
aan geleuven: toonladders, handzingen,
kinderverskes bie Ben Verlaan, sieferboukje
in haand. En geklooi mit blokfloide bie Van
der Glas. As ik der wat aan dee, thoes, gong
t nog ains nait zo bemieterd, mor ja, der
wazzen ja zoveul anere dingen…. Slappe

laag doar in dat benaauwde hokje aan
Engelseloane was meer mien “specialiteit”.
Dou k noar Zuudhörn verhoesd was en aan
t waark gong op schoul aan Frankriekerloane, heb k n bult perfiet had van meziekgedou in Winschoot. Zulfs mit haandzingen bin
k nog wel ais bezeg west. En kánons: “Komt
en laat…” en “Een alleen is maar verdrietig…” Of “Siebentausend Rinder”, “Rosen
fra frün”, “Zing ’n vrolijk liedeke…” Mooiste
was mit kinder aigen teksten moaken op
bekende wieskes. Of luusterlezzen, ook mit
Klassieke Meziek. “Peter en de Wolf” vanzulf, mor bie “Die Moldau” kon j’ook prachtege kunstwaarken moaken. Dou we nog nait
zo laank in Zuudhörn wazzen, gooide hoofdmeester Wibbens wel ains n baaltje op over
t Mannenkoor, mor zo wied het e Dries Pepping en mie nait kregen. (Of Albert Zwiers
der hìn west is, wait k nait meer). Luustern
noar meziek, dat wel vanzulf. Nait meer zo
de “Arbeidsvitaminen” of de Kilima Hawaians, t gong meer om konserten in Stad, in
d’Oosterpoort. Of en tou n opera in de
Schouwburg. Thoes de grammefoon mit
LP’s, van alles wat, ook jazz. Van Bach tot
Bacharach….. Veurkeur gong wel aal meer
oet noar kabaret. Teksten wuiren aal belangrieker, doar zat veur mie ook n baarg
meziek in. Wim Sonneveld, Tekstpierement,
Frans Halsema, DonQuishocking….. Asmits
begroot t mie nog dat k zulf nait speulen
leerd heb. Mit vakleekracht Haarm Elgersmoa hemmen we t nog ains perbaaierd, op
zo’n nijmoods ding. Toetsen zaten nait goud
of mien vingers stonnen verkeerd…. Gé
speult nog wel wat op heur harmonikoa, “La
Paloma”, wor k aaltied wat waik van. Nou
mor eerst weer n spaigelploatje: “De Onvergetelijke Jaren ‘50”……
JB
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Ken ik die?
Ken ik die?
ik docht dat ik die kende
mor echt?
doe wilst die nait kennen
niks zain loaten
kop in t zaand
struusvogel
kin t nait breken dien pantser
aalmoal barsten
gain gloep
doar binnen ist te zaacht
Giny Hartman

Stilleghaid
De stilleghaid is mien vrund
elk denken is mienent
deur gainain te veraandern
kin t votgooien of bewoaren
kin der om lagen zunder bezwoaren
gain mìnsk kìn der bie
stilleghaid is van mie

Giny Hartman

ONNER WOTTER
TV Noord het nou n soap serie ‘Boven
wotter’ over mìnsen ien Blaauwe Stad.
Zulms waz k getuuge van n soap onner
wotter over ainden ien t Beerster Daip.
k Zat dizze zummer onder ‘t òfdak van
mien toenhoeske aan t daip lekker ien t
sunnetje. Mien oog vuil op drij ainden dij
wat aan t juchtern wazzen. Dou ik wat
beter toukeek, zag ik dat der toch wat
meer stried was dìn allìnt mor juchtern.
t Wazzen twai kerelachtege aindvogels
dij vochten om n wiefke. Ain haar t wiefke aal duchtig ien nek vaast en dook mit
heur onner wotter. Dou zai boven kwamen, wazzen zai hailndal achter poest,
mor votdoadelk goeide d aander woerd
zug mit zien haile gewicht op t striedende stel en drokte heur weer onner wotter. Mor hou heveg t juchtern ook wui,
d’eerste woerd bleef t wiefke aingoal
weg onner zug vaasthòlden.
Dìn gait t mis… Noa n laange stried
komt t wiefke nait meer boven wotter. Dij
domme kerelachtege aindvogels vochten nog wat onneude deur, keken hom
zug hìn en swommen stoadeg luud
kwoakend soamen wieder.
Aan mien stoul noageld bleef ik zitten
wachten, mor vergees. t Gemoud luip
mie ien n kloetje veur haals. Mit n treureg gevuil luit k mie onderoet sakken.
t Sunnetje verswon achter donkere wolken.
Gerrie Schaank
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Geert Dikmaans
WINTERWEER
Mien oren
binnen bevroren,
hansen zitten
vaaste aan t stuur.
Lippen krieg k
nait van mekoar,
neuze verstopt,
t is glad onnuur.
Vouten killen
mie in klompen,
boksem staait
stiefoet. Snij poest
onder kroage,
stain ligt mie op
moage, likdoorns
jeuzeln honderdoet.
Dit is gain weer,
kiek omhoog noar
zoepenbrijlocht.
Krekt wa’k docht,
zegen komt nait meer
van boven. Krieg t
benaauwd van wat
Piet P. braauwt
Jan Blaauw, 2007

Echte sjaggeroars zöchten heur hail op
maarkt, woar ze heur woar aan man of
vraauw brochten. Geert Dikmaans paasde
zok wonderwel aan. Luip roeg in de board,
druig kleren, dij der nait oet zagen en verkochde splinternije raive, dij e eerst n zet
boeten in regen legd haar. Broene roustkleur veronderstelde gekoper spul, dat din
ok grif van haand göng. Doar was
‘oetrusten’ van koopman wizze mit debet
aan.
Ok ‘ome Jubben’ dee goie zoaken. Elks
nuimde dij koopman in aaier en keze zo,
omdat ain van d’eerste moalen, dat e mit
zien neren op maark ston, hai n neefke mitnomen haar. Doar mos e dij dag op pazen.
Niks mis mit, mor dij jong luip hom godgaanse dag om kop te soezen. Zien noam Willem
kon e nait over lippen kriegen en haar der
ome Jubben van moakt. Kezeboer haar wel
n publiekstrekker mitnomen, mor bleef wel
mit zien bienoam zitten. In toukomst was t
din ok aalweg: “k Mout evenpies bie ome
Jubben aan, veur n stieg aaier, of n stokje
keze”, al noargelaank behuifte.
Berend Bökken, aigelieks Berend Hendriks,
bleef zien neren ok traauw. Tot wied in de
zesteger joaren was e aaid mit gruintekare
mit n kidde der veur op pad. Appels, peren,
benoanen en diverse soorten gruinte haar e
op kare oetstald. Keersrecht, of e n tentheren insloekt haar, luip e om kare, of mit gekochde spullen noar de hoezen. Kon wel
generoal in t leger west wezen. t Volk mog
hom wel. Kinder drokte hai voak n appel of n
peer in haanden. As je mor gain ‘Bökken’
tegen hom zeden, din waren roapen goar.
Zwaaide mit stok in locht en knitterde as n
militair op oorlogspad. Haard lopen kon dij
stieve haarke nait, aans haren verschaaidene ‘raggeroars’ der n beste triezel mit stok
over kregen, of n dik pak op pense. Den as
hom kop roeg wer, ston e nait veur gevolgen
in. t Duurde n haile zet, veurdat dij lu weer
wat dichterbie kare komen konden. Nou binnen dizze kleurrieke feguren grotendails oet
t stroatbeeld verdwenen. t Mout aalsmor
sneller, beder en zoakelker. Wat vertaaier
en persoonleke aandacht komen doarbie din
op leste stee.
Roel Sanders, Knoal
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As…
“Azze dat nog ain keer weer zegt, dìn
krigde n klap veur d’azzens!”
Geert was der vergreld van. Dij rötjong
kon zok de bek nait holden.
Aaltied aar e wat. Dizze keer laip e te
plazen over dat Geert zien peerd nait
genog te vreten gaf.
“Kiek”, aar e zegd, “dij peerd vaalt hom
wel dood, net as Ome Loeks zienent.”
“Zugst wel”, zee Geert, “hai logt, ik heb
hailemoal gain Ome Loeks, en hai ook
nait.
En azze n kirrel was dìn zee e mie dat
liek veur de kop!”
Volgende dag is Geert mit peerd en
woagen op stap.
Hai blift mit t rad in t spoor vastzitten.
Traain der boven overhìn.
Geert was der net optied ofsprongen.
Mor t peerd was de pieneut.
“Azze mor wat verzichteger west was,”
zee Sjoukje, zien vraauw.
N.Boekou.

N.B. t Geft nait houveul bezine in tank
zit.

Dien handen
Wie binnen aal hail laang bie mekoar.
Dat ging nait altied even goud
Toch bleefs bie mie van joar tot joar,
Begonnen wie weer mit vrizze moud.
Refr:
Dien handen over mien gezicht,
dien stem as zegs: mien wicht,
ik hol van die.
Bis kold, ik moak die waarm.
Leg haand mor op mien aarm.
Ik bin bie die.
t Haart sloug mie over eerste keer
dat ik die zag dij veujoarsdag.
t Is haarst mor sums gebeurt dat weer.
Vertraauwd gevuil geft nije kracht.
Dien handen over mien gezicht,
dien stem as zegs: mien wicht.
Ik hol van die.
Bis kold, ik moak die waarm.
Leg haand mor op mien aarm.
Ik bin bie die.
Blifs doe bie mie?
Ik blief bie die.
Siet Bootsman.
Wel t wieske waiten wil moakt even
contact.
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OPTAIKENS VAN N GROOTMOE

Grootolders wezen is n feest.

Giny Vonk
Ons stamholder is joareg.
De haile familie en de vrunden kommen
op verziede. Zien grootste kedo was dij
van zien olders. Veur t eerst een grode
berre.
De haile mikmak ging noar boven.
Ook zien nichtjes gingen mit.
d’Oldste allain en de jongste op d’aarm
van heur moeke. Gain muite!
In optocht mossen wie ook weer noar
beneden. Den geft t wel n probleem.
Zo’n vrumde trappe dij net d’aandere
kaant opdraait as bie joe thoes, mout je
as drijjoarege wel eerst ains bekieken.
Ain van de vrunden vragt t leutje wicht
as ze boven bie de trappen stoan blieft: “
Kenst du dit aal allaine?”
Ze dut de doad bie t woord as ze
zegt:”Jawel heur k zet hom in zien achteruut en k goa zo noar veuren!”
Zie draait zuk omme en gaait roggels de
trappen dele.

Drij klainkinder in körte tied.
Doar werden wie mit verblied.
Dizze schat is nait mit geld te betoalen.
Wie heurden t aal van veule verhoalen.
Moar wat t in wezen is.
Dat mögen wie beleven.
n Gloepens mooie belevenis.
t Verriekt ons haile leven.

__________________________________

Nait te betoalen.
Elke moand kommen onze klaaindochters in elk geval ain moal bie ons sloapen. Dat is n feest veur ons en
veur heur, dìn d’oldste het t nog laank
nait aan tied as ze weer noar hoes mouten.
Wie hebben t drok as mieren in n nust,
dij klaintjes binnen wie nait meer wend.
Mor n plezaaier dat wie der an beleven!
Dat is nait in woorden oet te drokken.
Wie bezuiken de speultoentjes in t dörp,
puzzeln,vaarven, zingen en daanzen dat
t een lust het.
As zai weer bie heur thoes binnen, hebben wie hailendaal de puut oet, moar
wie kieken krekt weer oet noar d’aandermoal.

Oplözzen Cryptofilippine 2:
1 snieder 2 wupsteertje 3 lekkeris
4 lepeldaif 5 aaldoags 6 grommen
7 oetrieten 8 scheren 9 hìn
10 iepenkriet 11 mieghommel
12 spinhakken 13 petries 14 mat
15 kaizer 16 rieve 17 plever
18 slikken 19 vouer 20 gerdien
21 vleddermoes 22 mies 23 taks
24 puut
Henk de W.
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Smoken

Zwoare dook,
woazeg.
Dikke lucht.
Pien op borst,
benaauwd.
Vingers tinteln,
n daipe zucht.
Kovviepot leeg,
sjekpuut ook.
n Gevuil, dat
haile wereld vergaait.
Ien smook.
Jan de Jong

Oetsloapen

Hai brobbelt, stìnt en poest aldernoarst.
Vergrèld is ze, de beer is weer n moal lös.
Zwoare, braide aiken worden noarsteg omzoagd,
aalgedureg veul keboal ien n groot duuster bos.
Aarms zwaaien ien t rond, bainen trillen en beven,
Hai kriegt aal drokker, want put mot der oet.
“En nou mot t doan wezen mit dien gehaister,
k wil ook wel n moal sloapen, dit duurt nou aal even”.
Stief stöt ze hom aan, roupt haard: “Hol der mit op,
kiek ains op wekker t is nait te geleuven.
Wil die nait laanger zain, gaaist der mor oet,
naacht is hoast om, aal bienoa haalf zeuven.”
Draai mie nog ains om, perbaaier wat te sloapen.
Dié nait meer heuren, wilst dat wel leuven ?
Jan de Jong
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Veur n kwartje mit n segoare
Mien ol heer haar n gewone dörpskapperszoak. “Heren” en as t mos knipte ook
doames. Doamesvak haar e wel leerd, mor
salon was der nait op inricht. Aiglieks was e
n gewone scheerboas, ook al ston der
“Dames- en Herenkapper” op winkelroete.
As kind haar hai n ongelukje mit heupen
had, woardeur e wat mank laip. Zien
pleegollen dochten, dat e doar nait mit bie
boer aan t waark kon. Dou e vattien was
deden ze hom in leer bie kapper Van Groenenbergh in Scheemter Kerkstroate. (foto 1)

1
Kerkstroate in Scheemte in datteger joaren,
achter boom zoak van van Groenenbergh.

As hai din nait haile dag bie boer waarken
kon, kon e meschain ja wel haile dag stoan
mit zien male heupe en n affeer mos e toch
leren. Scheemter Scheerboas betoalde
goud, kwartje mit n segoare. Wat n kwoajong van vattien mit n segoare doun mout? t
Kin wezen dat kwoajonken van dij leeftied
dou mit segoaren roken begonnen.

2
Kapsalon bie Paiter Schoap aan hoes.
Op kaptoavel n radio.

Aigen zoak
Dou e achttien was, begon mien Pa veur
zokzulf. Omreden hai dou nog nait meerderjoarig was mos e mit zien ol lu noar kantongerecht in Winschoot veur “beperkte handlichting”. Kantonrechter verkloarde hom doar
veur zoaken doun meerderjoarig en zo kon
e zien aigen scheersalon begunnen.
Dat dee e eerst in n koamertje bie zien
pleegollen. (foto 2) Rond 1936 krigt e de
kans om n leeg kommende kruudenierswinkel te huren. t Olske dij kruudenierswinkel
dreef, was oet tied kommen en heur zeun
haar der gain belang bie. Dij handelde in
brandstoffen, in dij tied benoam törf. Wonen
dee e, mit zien haile gezin, maistieds op
schip; van winkelpand wer n klain stokje òfschaaiden, woar törfschipper woonde as e
mit schip veur wale lag. Mien Pa haar mit
huren van n winkelpand mit wonen nog n
aander bedoulen. Al joaren leden was e in t
Hammerk n oardeg wichtje tegenkommen. t
Wichtje was bie eerste kennismoaken nog
mor zestien. Noa tien joar verkeren haar ze
leeftied om te traauwen wel kregen. Veurzichteg as ze wazzen - t was ja n male tied,
crisisjoaren, oorlogsdraaigen - hebben ze
nog even òfwacht of zoak op nije stee ook
aan loop kwam. Dat ging aiglieks meroakel!
Ze binnen in achtendaarteg traauwd op t
Hammerker gemaintehoes. Mit nije aiken
meubels van ploatselke meubelmoaker gingen ze mit heur baaident in hoesholden. Ik
herinner mie van n olle reken, dat ze 125
gulden betoalen mozzen veur n aiken
toavel, vaar stoulen en twij hoge aarmstoulen, poar bloumketoaveltjes en n dressoir
veur veurkoamer.
Oorlog
Dou ze net n beetje heur hoesholden op
stee haren en aan kinder dochten, brak oorlog oet. In dij onzekere tied dochten ze nait
meer over heur kinderwìns, fesounlek deur
oorlog kommen kwam eerst. Gelukkeg
woonden ze in n Oldambtster dörp woar inwoners deur ruilhandel nog n beetje aan
eterij kommen konnen. Eerst eten van aigen
toen, dat deden maisten. Swientje mesten
en slachten mog van bezetter nait meer, dat
mos aal illegoal. Net as soavends in duustern noa spertied mit raive bie poar jongs
langs dij onderdoken wazzen omreden ze
nait noar de “Arbeitseinsatz” in Duutslaand
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wollen. Onderdukers mozzen t hoar der ook
ja oafhebben en wollen ook wel ais schoren
worden. Scheermeskes om zok te scheren
wazzen hoast nait te kriegen. Stoal was
neudeg veur tanks en kenonnen. Pa is zulfs
nog n keer deur daip swommen om bie hoes
te kommen, omreden NSB börgmeester mit
n poar landwachters, Jan Hoagel, bie draaibrogge aan t schaiten wazzen op alles wat
bewoog. Landwachters dochden dat ze onderdukers op t spoor wazzen. (foto 3)

Pa en Moe
veur de zoak

3
Consi Bocht
Veur kapperszoak haar Pa ook n Tebaksvergunnen, hai mog ook “Tabak, Sigaren en
Sigaretten” verkopen. Al gaauw was der aan
rokerij swoar gebrek. Tebak wer nait meer
invoerd en tebaksfebrieken leverden n
“surrogaat” sigaret, “Consi”. “Consi-bocht”
zeden Nederlanders dertegen. In dij tied
rookten ale manlu zokswat ja nog. Jongelu
sigaretten, ol lu haren piepe nait kold. Dij t
betoalen konnen, rookten dikke segoaren.
Aandern kaauwden op kaauwtabak. “Sloatje
kaauwen” zeden mìnsen der tegen en knivvelden as n sloatjekaauwer n dikke stroal
broen sap oetspijde. Noar echte tabak was
dus wel vroag. Hail bult minsen gingen op
heur toene ook zulf tabak verbaauwen, mor
tebak kweken in dizze kontrainen is nait zo
makkelijk. Tebak het n noabewaarken neudeg, as je der echt van genieten willen. Pa
huurde laand van boer winkel tegenover.
Hai haar mit hom n poar kaampkes tebak in
mane. As tebak kloar was, wer t sneden,
ging t noar tebaksfebriek van Roelfsemoa in
Winschoot. Doar wer t dreugd, fermenteerd
en sneden. Kon t in kant en kloare puutjes
van 50 gram verkocht worden. Riek is mien
Pa der nooit van worden, veurdat tebak in
puutjes zat, haar t al haail wat köst. Groot
dail van tebaksopbrengst haar e neudeg om
te ruilen mit boer veur waaite en rogge. Veur

wat tebak wol mulder zien waaite- en roggekorrels ook wel moalen. Bakker kon dìn mit
meel aan t waark, ook weer veur n poar
puutjes tebak…... Zo kwammen minsen in t
dörp oorlog deur en leden ze aiglieks gain
honger. Ook in leste winter nait, dij in t westen van t laand as “Hongerwinter” bekend
staait. Elk kon wel aine mit n illegoal swientje, n kaampke sukerbaiten, waaite, rogge, hoaver, lienzoad veur eulie. Eerappels
en aander gruinten haar elk en ain wel in
toene. Geld was niks weerd, t ging om de
spullen om in leven te blieven en der ook
nog n beetje van te genieten. Mit n puutje
tabak! “Even tied veur n pafke” zollen lu loater zeggen.
Dolle Dinsdag
In zummer van 1944 wazzen Geallieerden
in Normandië land. Noa n poar moand
haard vechten braken ze deur Duutse linies
en swaarmden oet over Frankriek en noar t
Noorden. Vaaier september wuir Antwerpen
innomen en dou kwam geruchtenmesien op
gang. Volgende dag, Dinsdag vief september 1944 gingen deur t haile laand geruchten dat geallieerden in aantocht wazzen. Ze
wazzen grìns overstoken, konnen dij dag
Rötterdam, Den Hoag en Amsterdam wel
bevrijden. Steden in t Zuuden as Breda
wazzen al bevrijd en minsen haren bevrijders al zain in ploatsen woar Geallieerden
nog kilometers van vot wazzen. Aiglieks
wazzen ze op dij dag nog nait ains onze
zuudgrens overstoken. Duutsers en heur
handlangers kregen t benaauwd en slougen
massoal op vlucht noar heur Heimat. Hier
en doar wer ons drijkleur al oethongen. Mìnsen in t haile laand kregen hoop dat t al
gaauw weer normoal worden zol in een bevrijd voaderlaand. Ze begonnen noa te denken over toukomst. Of ze moakten der veur
zokzulf n feestje van, kwam der meschain n
laank bewoarde flezze wien of draank op
toavel, wer t feest ofsloten mit n vrijpartij in t
nust. Zo zel t bie mien ol lu ook wel goan
wezen. Negen moand en negen doage noa
dizze “Dolle Dinsdag” kwam ik op de wereld.
Zo begon ook in mien dörp wat wie loater
nuimen zollen: “de bebieboem!”
(aander keer gait t wieder)
Beno Doedens

20

Slietoazie aan t benul.
“Ja jong, k wor oareg slap en seupel”,
zo zee mien ol grootje lest;
mor kiek, ain ding blift goud in order,
t onthold blift nog meroakel best.
k Kin alles joe nog wel vertellen,
van joaren heer, oet d ’olle tied;
der binnen allenneg mor drij dingen,
dij bin k aaltied vot weer kwiet.
k Vergeet zo biester gaauw de noamen,
Gezichten onthol k ok nait meer
En t daarde…ja, dat bin k vergeten,
Wat was dat daarde doch ok weer?”

Vaar woorden
n Grönniger sprekt spoarzoam in kleuren,
zelden zel hai zoch heuren loaten;
bie hom ligt ‘t hart nait op tong,
of e nou slim old is, of nog hail jong.
Ja; goud; best en nait, binnen van dij klanken,
woar n aander oet t land, wel om janken kin.
Hai loat nait makkelk in zien binnenste kieken,
oet s mans doaden zel zien gevuil wel blieken.
Kat kikt e meroakels laank oet boom,
veurdat hai wat zegt; oogt soms wat sloom,
mor as e sprekt, kin man der wizze op baauwen,
je kinnen der veur zekers op vertraauwen.
‘Je t’aime’, ‘I love you’ en ‘Ich liebe Dich’,
bestoan altmoal oet drij gebroekte woorden.
Ain Grunneger zegt, as t mout:”k Hol van joe”!,
Woarin e hail zien laifde verwoorden kin.
Vaar woorden mout hai doarveur broeken.
t Laifst muik e zoch doar vanof, mit n veulzeggende blik.
Zoas: “Wel zegt wat? Dustoe t eefkes ?”; of: “Mout k ?”
Ok hiermit komt t voak aalmoal in kannen en kroeken !
Roel Sanders, Knoal

