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Vuurbaang. 

 

 

 

 

 

 
 
‘Moi!’ Ol boas kikt mie ais aan. ‘Moi.’ 
‘Eenden binnen oareg wies mit joe nait?’ Ik wies op 
n grode koppel dij om hom tou zit. ‘Man, ik kin mie 
wel aarm kopen aan vouer. Zeun hoalt tegenswoor-
deg bie landbaauw n grode puut van twinneg kilo. 
Mor ach, mooi toch!’  
   Aal doag, smörgens noa kovvie drinken in t be-
joardenhoes zit e net even van t fietspad òf doar n 
gravvel padje lopt noar viever. Mit gat op zien rolla-
tor en ien t körfke veurop n puut. Ik zai hom voak 
as k mit t hondje loop. 
   ‘Mien doagelks oaventuur,’ zegt e. ‘As ie mor op-
pazen.’ Ik wies noar t padje dat langsoam omdeel 
lopt. Hai vuilt geliek even aan remmerij van rollator. 
‘k Zol hier al n moal of wat omdeel rollen mor bie 
geluk kreeg k op tied hakken der veur. Ik kin nait 
swimmen. Man, k bin vuurbaang veur t wotter.’ Hai 
schudkopt en zucht. ‘Mien pa zien schuld!’ 
Hond is liggen goan en kikt noar aal drokte van 
eenden. ‘Mien pa, vrezelk. Ik mog vrouger nait bie t 
wotter kommen van ollu. Mien moetje was baang 
dat k der invalen zol en pa raip mie de poten te bre-
ken as k bie sloot of daip kwam. n Moal wazzen wie 
aan t voetbalen, baal ien sloot. Ik op gat ien onner-
waal hom mit hak noar kaant hoalen. Schep k mit 
achterkaant stevel vol wotter. Kous oet en mor 
dreug haauwen op stroat. Mor moeke zaag kous 
ien t schuurtje. Ik zee dat jonges t wotter der over 
gobbeld haren bie n plas. Zai greep mie votdoadelk 
bie t oor. Ik kreeg n schop onner t gat en kon noar 
boven. 'n Plas mit kreus zeker', bèlkte ze nog onner 
aan trap. Zodderdag der op mos k mit pa mit. Hai 
wol niks zeggen en haar n dikke bonestok mit n 
ende taauw bie hom. Noa n haalf uur mos k fiets 
ien waal leggen bie t moor. Ik kreeg t spoans be-
naauwd. 'Doe zolst swimmen leren', zee e en greep 
mie bie t jak. Was gain ontkommen aan. Ien onner-
boksem, n endje hoorntaauw onner aarms mit n 
laank taauw vaast aan stok. k Dink dat t zo’n me-
nuut of tien duurt het.’ Hai stoekt eefkes, zucht daip 
en pakt buusdouk. ‘ Ik boeten oasem laankoet op 

waal, spijend en jankend haildaal oet stuur. Pa was 
duvels, bèlkte 'mitnemen dij rommel, en ging noar 
hoes.  
Doar laag k. Zuls gain handdouk veur t òfdreugen. 
k Heb t hail end lopen mouten mit stok en taauw 
achter op fiets. Joarenlaank heb k dreumd. Eerst-
kommende tied was t bèr naachts nat en kreeg k 
straf. Ik was ook zaik van swimles op schoul. Elk 
het hom der mit bemuid. En nou bin k al bienoa 
tachteg en dreum k der nog wel ais van. En roaden, 
kommen ze ien t bejoardenhoes aan mit bejoar-
denswimmen en mor soezen dat t goud veur mien 
traumoa weden zol.’ Hai snoft n moal stief ien 
buusdouk. ‘ t Is nait meer goud kommen mit mien 
pa.’  
Wie binnen even stil. ‘Maal, k wil wel leuven dat ie t 
doar nog wel ais stoer mit hebben. k Goa eerst mor 
weer wieder mit hond. Moi hur, en verzichteg.’ Ik 
klop hom even op scholder. 
   Ien gedachten loop k ons rondje. Wat n verhoal. 
Goud dat t tegenswoordeg aans gaait mit swimles. 
As hond oetroasd is op t veld loop we, wat k aans 
nait dou, t fietspad weerom. 
k Zai van ver òf dat e der nait meer zit. Ook naarns 
gain eenden. As wie dichter bie kommen slagt 
schrik mie om t haart. Stekt n stuk van n körfke en 
n haalf wiel boven t wotter. 
Ik loat hond lös en begun te runnen. n End biel-
aangs t fietspad, over t gras en spring ien viever. 
Aan t lief tou ien t wotter vuil k mie langsoam zak-
ken ien blaauwbragel en griep om mie tou.  
k Heb hom. 
Din til k n ol kaar van supermaart boven t wotter. 
 
Jan de Jong 
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Veraanderde Tieden  

 

 

 

 

 

 

 
Dou k nog zo’n beudel was van amperaan tien 
joar, kreeg k van mien ollu mien eerste fietse. t 
Was ducht mie wel n ‘vaardehaandse’, mor doch 
was k der slim blied mit. Fietse was innertied 
moakt veur n grode, mor dat mog pret ja nait 
drokken. 
Mos wel wat ‘kontjerekken’, van dij gevolgen 
mien voa n poar klöskes knupde aan pedoalen, 
omreden dat e t veur mie te gevoarlek von om 
mit ain bain maank staangen rieden te goan. Be-
helpen is ja gain zateten!  
Noa hail wat valen en opstoan en n bult swait 
van mien olden, dij aaldeur omstebeurt - om mie 
in t gereel te holden - achter mie aan bentern 
mozzen, kreeg k t schier veur nkander. Was 
keuneg te riek en vertelde op school honderdoet 
over mien nijste aanwinst. Hou k aans ok jeuzel-
de, k kreeg t fertuut nait mit hin schoule om doar 
ais nuver snakken te kinnen.  
n Poar kammeroaden wollen dit wonder van ver-
nuft aans wel es mit aigen ogen aanschaauwen 
en luipen noa schooltied mit noar hoes. Vanzölfs 
mos k dij jongs evenpies zain loaten, woar mit k 
mien ‘twijroader’ tou in stoat was. Elks wol t ok 
stommegeern n moal pebaaiern, van dij gevol-
gen k zölf as n haalfmale achter mien aigen fiet-
se aan bentern mos. Aal mit aal was t n schier 
dieverdoatsie!  
Noa n poar ketaaier kwam der n end aan de 
veurstellen. Dou dikke Jan, as leste, zien bain 
over t zoadel sluig, brak stange van fietse mid-
dendeur en smakde Jan haals over kop over t 
stuur. t Jong kwam der mit n poar schramkes nog 
oareg nuver óf, mor mien pronkjewail was vol-
sloagen noar zien barrebiesies.  
Goie road was duur. k Kneep hom as n olde daif 
dij zoch mishad har, veur d'haanden van mien ol 
heer. Gelukkeg kreeg Berend n meroakels idee. 
Zöchde en kreeg n bongel en mit verainde krach-
ten, pien en muite, wozzen we hom in stange te 

frokseln. Hail verzichteg zetten we t zwikkie in 
schure. t Fietsen was eerste tied doan, tot neefke 
Geert om n bosschop mos en mien trots oet 
schure kreeg. Geert kwaam nait wied!  
Elks kwam der overtou. Zölfs mien olders zagen 
spikanteghaid der wel van in. k Bin in aalsgeval n 
pak kontjeloage mislopen. Geliek kwam der zo n 
end aan de keukelderij. t Het aans wel n haile zet 
duurd, veur en aleer k ‘nije’ betere fietse kreeg.  
Tegenswoordeg kin elks zoch n fietse aanmeten 
loaten, woar e joarenlaank plezaaier van het. 
Noa de ploffietse en de Spartamet kin n mens 
zoch nou zölfs n elektriese fietse kopen, as t 
trappen hom te swoar worren mog. Veur elks wat 
wils. Tieden hebben ok hierzoot nait stil stoan.  
 
Roel Sanders 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos en Droeven 

(noar n foabel van Aesopus) 

n Oethongerde vos zaag hoog ien n wienstroek 
wat trozzen droeven hangen. Dij zol e wel even 
opeten. Vos bedocht van ales om bie droeven te 
kommen mor t lukte hom nait dij te pakken te 
kriegen. Zai hongen veuls te hoog. Op t leste laip 
e mor wieder en zee: “Dij droeven wazzen ook 
vast en zeker zoer en nait zo riep as k docht 
haar”. 

 

Nane van der Molen 
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Leste traain 

 

 

 

 

 

 
 
Golvend hoar mit krullen, blaauwe ogen, n wip-
neuske en n luddek tudebekje dij haitied laagt. 
Op aal drij foto’s en mit n strak bloeske doar 
knoopkes nait apmoal dicht willen. Kommende 
zotterdagoavend wil k die zain, ston ien mail. En 
no mos e n roos kopen op stoatsion. ‘Alleen de-
ze, meneer?’ zegt verkoopster. n Laange koker 
mit roos. Ik loop veur maal Jan, docht e, knakte t 
laangste end van steel en smeet dij mit koker ien 
n òfvalbak. Zo, hai paast ien buus. Doar zit e din, 
stikvol zenen. Gain wc ien traain, ook dat nog. 
Hai kikt ais ien t glaas. Best wel knap, 28, kört 
hoar, blaauwe ogen, ambtenoar en n aigen roe-
me wonen. ‘Man zuikt n Grunneger vraauw’ ston 
boven site. Zai was d’eerste en ainege dij mailde. 
Margriet, slank, waarkt oet hoes, ook 28 en vragt 
hom geliek hemd van t gat. En no mout e mit t 
wotter veur dokter. Ach, ales waiten moakt nait 
gelukkeg. Zien leutje ainpersoons fletje doar e de 
kont nait keren kin. t Waark bie waarkveurzie-
ning, zien ienhammen en dat binnenbaand der 
deur komt as e nog ais goud ien spaigel kikt. n 
Knarriekooi mit n taauw aan t plefon en n goldvis 
ien kom boven op kaast aans luzzen baaid poe-
zen heur brokjes nait meer. Hai zigt t wel. Ik kom, 
haar e mailt. k Hoal die van t stoatsion, roos ien 
rechterhaand, mailde zai weerom. Hoofd-
stoatsion haar e vroagt. Nee centroal. Dou be-
greep e t even nait. Utrecht centroal was t. Das 
hail aans wat as Stad. Vraauwlu, ie mouten der 
wat veur over hemmen. Ien Zwolle ging e der 
eerst oet, zo neudeg mos e. Dik n haalf uur loater 
gaait t wieder. Ien Utrecht is t drok. Gain roos en 
Megriet. Over drij ketaaier gaait eerste weerom 
zigt e op t bord en ook hou loat leste gaait. As hai 
hom omdraait lopt e tegen ain aan.  
‘Ken je niet uitkijke, schele!’ ropt ze. ‘Eikel!’  Din 
zigt e n roos.  
‘Megriet?’ stötjet hai en pakt t rooske oet buus.  
‘k Hoop nait dat ales bie die zo klaain is,’ laagt 
ze. Z’is oareg gruid noa leste foto’s. Tjonge en 

geliek ook wat joaren older worren. Krullen bin-
nen der oet, vrezelk swaarte strepen en blaauw-
sel boven d’ogen en n poar lippen dik aansmeerd 
mit robaitennat. As ze kop hinneweer dut heurt e 
t tingeln van n stuk of wat velgen aan oren. ‘Wat 
bist ja loat?’  
‘Vertroagen,’ zegt e.  
‘Wie goan oet eten, kom,’ Ze gript hom stief bie 
d’ aarm. Elke stap bonkt e tegen heur heup. Bie 
‘Een snelle hap bij Ab’ mout t weden. ‘Betoal doe 
mor, mien knipke ligt nog op koamer,’ zegt ze en 
pakt heur dubbele pozzie petat, drij frikandellen 
en n blikje energiedraank. n Stoetje kroket is hom 
maans genog. Ze kaauwen boudel op stoand bie 
n plaank veur t glaas. ‘Zo, lekker, no noar bios-
coop filmpje kieken,’ en ze wrift n vlek joppiesaus 
ien jaas. Film is al begund. ‘Hier’, zegt ze, ‘zitten, 
dit is mien stee haitied.’  
Ze kropt stief tegen hom aan en begunt vernijs te 
kaauwen. Hai heurt hou of popcorn piept en knis-
tert. Runt n man deur t beeld ien zien blode pie-
mel en n vraauw ien blode gat der achter heer. 
Hai vuilt n haand op zien knij. t Benaauwd swait 
brekt hom oet en hai schoft omhoog, net as 
haand. Rusteg zitten blieven, heurt e. Hai slagt t 
aine bain over d’aander, din dut ze aarm mor om 
hom tou. Gelukkeg is t n groot hoes ien film mor 
as vraauw man te groazen het vuilt e haand ver-
nijs op bain. En din is film kloar. ‘Mooi he’, glun-
dert ze, ‘hest wel goud zain?’  
Hai kikt op t allozie. ‘ Wie monnen opschaiten 
aans wort t lopen noar Azzen.’ Ze hobbelen mit n 
baaid noar t stoatsion.  
‘Dou mie dien paske mor eefkes.’  
‘Wat?’ zegt e. 
‘Ik goa mit, wie kinnen nkander no toch!’ ropt ze. 
t Is of e op hazzens tegen n dichte deur lopt. Rid-
dersloagen geft e t pasje. ‘Dien nummer, tou nou 
aans binve te loat.’ Even loater gaait t op n draf 
noar perron. Net op tied. ‘Doe bie t glaas en ik 
lekker tegen die aan,’ zegt ze en legt heur tille-
foon op t bredje veur t glaas. Veurbie Amersfoort 
snurkt ze as n os en ien Zwolle wort ze nait ais 
wakker. Hai is der roar van, hou nou dommee. 
Bie Hoogeveen kikt e ien dikke rooie ogen en 
kwiel op waang. Maauw van jes is nat. Ze begunt 
vrezelk te proesten. ‘Nee he’, zegt ze, ‘mien aller-
gie. Zol der ain ien traain zitten dij n kat het?’ Ze 
proest en snöttert en ogen worren aal dikker. 
Mien jes dinkt e, doar ligt ‘Moortje’ haitied op. 
Ook dat nog. Din wort ter remt en binnen ze der. 
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As ze op perron stoan, dreudelt e. ‘Wat is ter’, 
zegt ze. Hai kikt heur nog ais aan.  
‘Dien tillefoon!’  
‘Wait k nait, ik kiek wel even,’ snöttert ze en lopt 
weerom ien traain. Hai stekt haand omhoog noar 
conducteur en drukt op t knopke ‘Deur sluiten’. 
Gaait n fluitje en hai kikt nog even traain achter-
noa.  
Zo, gaauw noar hoes. 
 
Jan de Jong 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t Grunnegerlaand 
 

Laand van boerenploatsen, gruinlaand en 
groan, van achter diek, daipen en moaren. 
Doar woazemt klaai verswonnen stoer waark 
kinnen wie nog haitied stilte en roemte woaren. 

  
Strunen ien òfwisselnde kontraainen 

bekropt mie tòch wìnst noar vrougerdoagen. 
  Aal minder vogels en hoast gain wilgen aan kaant  

òl begroafploatsen en kerken, verinneweerd.  
Gain veuroetgang, mor veraandern van t laand.                    

 
Willen wie òns laand nou opbewoaren  
binnen aal doag gounent drok hinneweer. 
Ien noatuur mit boomkes, dieken en moaren  
lùtj’òl hoeskes, börgen en aal zoks meer. 

Veur behold van t landschop, dat hait beheer. 
 
 

Jan de Jong  
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Vatteg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Aiglieks wil k hail nait proaten over mien spier-
zaikte, dus doar zel k kört over blieven: t schient 
da'k der gain viefteg joar mit wor. Doar bin k nait 
mit bezeg, staarker nog, op mien vattegste kin 
mie t gewoon niks verschelen. Veur mie binnen 
der belaangriekere dingen. 
"Loat die nait leven, moar leef t leven", zingt ain 
van mien faveriete Grunneger artiesten, Erwin de 
Vries. k Dou dat meer as da'k ooit doan heb en k 
geniet (in t Grunnegers hait dat 'genottern', moar 
wordt dat woord wel bruukt?) der ook meer van. 
Da'k op miezulf wonen kin bie Fokus (Kreuze 41) 
dragt doar veul aan bie. Ik kin leven zo as ik wil 
en mien aigen dingen doun, zunder dat n aander 
zoch doarmit bemuit. 
Dij 'aigen dingen' binnen al veul weerd. t Kin al in 
leutje dingen zitten, zo as zulf bepoalen wat j-
eten, wat veur tv-pergrammen je bekieken, wat 
veur meziek je luustern, hou loat dat j'op bèrre 
goan en zukswat meer. Der is gainent in huus 
woar k reken mit holden mout. 
Ik mout nou zulf waiten wat goud veur mie is en 
wa'k neudeg bin, mien verzörgen regeln en mien 
huusholden aan d'loop holden. Dat het mie 
zulfstandeger moakt. 
In dij tied op miezulf, al meer as zes joar, binnen 
der wat dingen biekommen dij mien leven verriekt 
hebben. Ik ging nooit uut, moar kom nou n poar 
keer in t joar in t theoater. k Heb as tekstredak-
teur van Kreuze mien 'affeer' vonden in de Grun-

neger toal. k Bin der cultureel dus ook op veuruut 
goan. 
k Vuil mie goud en bin tevree mit mien leven zo 
as t is. t Het al wel minder west. En hou t vanòf 
hier gaait... Om nog es n regel uut n laidtekst van 
Erwin de Vries aan te hoalen: "Pak vandoag de 
dag. t Leven zit in vandoag, want mörn din is t te 
loat." 
 
Bert Wijnholds 

 

 

 

 

 

Project Niks? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Op 9 september was mien vattegste verjoardag. k 
Heb gain huus vol volk had, k heb t aargens aans 
vierd. Hoaren schient n goud stee te wezen om 
sproakmoakende feesten te geven. Dat leek mie 
wel wat veur mien aigen 'Project Niks'. Nou ja ... 
niks ... nuim dat moar es niks! Vatteg joar is bie-
zunder genog om der meer van te moaken as n 
gewone verjoardag. En mien feest was ook zeker 
nait niks. 
Bie restaurant De Twee Provinciën haar k n 
schier stee vonden om t feest te holden. Op dit 
doalders ploatske aan t Potjewoldsemeer haar k 
tien gasten nuigd veur n etentje, noatied 
kwammen der twinteg lu bie veur n groter feest 
mit n zeupke, n hapje en Grunneger meziek. 
Veur de meziek haar k ain van de beste Grunne-



 9 

ger artiesten vroagd (wel zel dat wezen?) en dij 
het joa zegd. Erwin de Vries is te bouken veur 
huuskoamerconcerten. Hai mag geern veur leutje 
gezelschoppen optreden, zo kin e stoef bie zien 
pebliek kommen en direct contact mit lu moaken. 
Wel kon nou beter mien feest opluustern? k Haar 
hom mit droadpoast n berichie stuurd om te vroa-
gen wat de meugelkheden waren en k kreeg al 
gaauw n reaksie dat t deurgoan kon. 
In n optreden van twijmoal zowat n uur speulde 
en zong hai mit zien pazzipanten Christof Bau-
wens en Bruno Brands de schierste laidjes en 
grootste hits uut zien repertoire. k Haar vroagd of 
e in de speullieste n poar nummers opnemen wol 
dij k zulf geern heuren mag. Dat kon ook en zo 
wos k zeker dat e laidjes as 'Wind', 'Vandoage' en 
'Grunneger Wicht' zingen ging.  
Ik haar Erwin al n poar keer in t theoater zain en 
kon zien kwaliteiten as zanger en entertainer al. t 
Was slim schier om dat nou es van zo stoefbie 
mit te moaken. Mien gasten waren positief ver-
rast, dat ik zo'n Grunneger topartiest regeld haar 
en dat dij ook zo goud is. n Poar gasten willen 
nou ook es noar t theoater om hom doar te zain. 
k Heb ook schiere kedo's kregen: kedokoarten 
van bol.com en veur t theoater (woar zel k es hìn 
goan?), geld, n madde mit streekproducten, 
draank, sokkeloatjes en n rondvoart in Stad. 
As bedankje en herinnern heb k aan ale gasten t 
jongste album van Erwin de Vries 'Leef t Leven' 
geven. De bosschop van dit album is, dat je t le-
ven koestern ('beklokkern') mouten, op wat veur 
menaaier den ook. En doar mout je nait tot joen 
vattegste mit wachten. 
Op de dag zulf heb k ook veul koarten kregen en 
felesitoatsies op Facebook en Twitter. Aal mit aal 
is mien vattegste verjoardag is n feest worden dij 
k mie nog laank herinnern kin. 
 
Bert Wijnholds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed 

 

Der was ais een old wiefke 

Vroom en streng reformeerd 

Dij ging altied lopend noar kerk 

Want zo haar ze dat ja leerd 

 

Nait dat ze heur fietse  

Noeit broeken mag 

Dat mag ja zes doagen in week 

Allint nait op zundag 

 

Mor op dizze zundag  

Haar ze wel veul pech 

Der ston een dikke poeste wind 

En de kerk was nog wied weg 

 

Ze poestte en ze stinde 

Mor kwam hoast nait veuroet 

Dou begon ze mor te bidden 

Heer ik vroag joe ja hoast noeit 

 

Loat toch dij dikke wind ais draaien 

Ik kom der hoast nait in op  

t Huilp nait en oetendelk 

Kwam ze doodmui aan bie kerk 

 

Dou ze op de kerkbaank zat 

En de preek aanheurde  

Gebeurde toch t wonder  

Mor Hai haar t gebed wat loat heurd 

 

Inains draaide de wind hoaks om 

t Wiefke docht, bidden helpt gezwind 

Mor haar ik t mor nait doan 

Want nou heb ik weer tegenwind 

 

Cor Uildriks  
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Bezuik 

 

 

 

 

 

 

 
 

As ol man stoareg aan wakker wordt en ogen hail 
verzichteg open dut, schient t fèle licht van tl-
lampen ien zien koamer, ondanks dat t dag is. 
Ales is hier kold en kil. Zien dunne deken ligt op t 
voutenèn. Ze hebben hom zien kleren aantrok-
ken, mor toch is e rillerg en kold. Hai kin zien 
ogen hoast nait open holden zo muid is e. Man, 
wat is e muid, hai kin aalweg wel sloapen. Mond 
hangt hom schaif en tong vuilt wel n keer zo dik 
as normoal, zit hoast gain bewegen ien. t Gebit 
en zien geheurapperoat het e nait ien. Toch heb-
ben ze hom bril op kop zet, sloapen mit bril op Q 
En t soest zo ien zien oren. Of airconditioning 
hail haard staait. Hai het t gevuil of t leven stoa-
reg aan oet hom stroomt. As wodder deur n kier 
van sluusdeuren.  
Der ropt ain noar hom, vlak bie zien gezicht: 
”Meneer Van Dijk, er is bezoek voor u.” Verzigteg 
dut e zien ogen n gliefke open. n Zuster bogt 
heur over hom hin en der staait nog n 
vraauwspersoon noast bèr. Wel is dat, ain van 
Thuiszorg? Nog n zuster, of n dokter? Dokters 
bennen hier sums ook vraauwlu. Mor dat kinnen 
toch gain echte dokters wezen? Ze kieken hom 
aalbaaide aan. Hai ken baaiden nait. Der lopt 
hier ook zoveul volk rond ... 
Dij vraauw ropt ook wat tegen hom: ”Jan, dou 
dien ogen ais open. Zigs wel, wel der is? Kins 
wel zain wel ik ben?”  
Hol toch op te soezen mins, denkt e. Hai hèt zien 
ogen ja open. Mor hai zigt niks, gain bekende. 
Nou, ze mouten t ook mor bekieken mit nkander 
hierzo. Hai dut ogen dicht en wil weer sloapen. 
Zo muid as e mor aingoal is. En dat donkere soe-
zen ien zien oren wordt aal haarder, as n störm-
wiend deur koale bomen bie winterdag.  
Mor t vraauwmins zet deur en ropt weer wat te-
gen hom. Hai kin der nait veul van verstoan. Wat 
wil ze nou toch? Nou ropt ze dat ze van Rika 
hait. Zol dat zien Rika wezen? Mor zien Rika zigt 

toch ter hail aans oet. Nee... dit is Rika nait. Ze 
proat aans aal netzo, dat is vremd. Verzichteg 
dut e ogen weer n beetje open en kuurt noar dij 
vraauw, dij aingoal deur rebbelt. 
”Jan, sleps ja alwéér, nou ik ter ben!” 
”Ik sloap nait”, prommelt e zachtjes.  
”Wat zegstoe? Mos wat dudelker proaten, ik ver-
stoa die nait.”  
”Ik Q sloap Q nait.” Dat ze hom nait verstoan 
kin, of is zai ook doof? 
”Ah welwoar ja, hes ogen ja aingoal dicht.” 
 
Hai dommelt weer vot, mor t prakkezaaiern gait 
deur. As zien vraauw hier weer ais komt, wil e ter 
mit heur over hebben. As e dommit joareg is, wil 
e n groot feest. En den kriegen ze ook wat geld 
van hom, ien n puutje, kiender en klaainkiender. 
En aantraauwden ook. Elk honderd gulden het e 
bedocht. Wel n haile kap geld, mor beder mit 
waarme haand as mit n kolle Q En nou kin t nog. 
Staait geld genog op baank, zee Rika lestdoags. 
Loat zai ter mor òfhoalen. En hai wil zien verjoar-
dag thoes ien zien vertraauwde omgeven vieren 
en noatied soavends lekker oet eten bie Chinees. 
Mor den mout e wel eerst weer wat op kloeten 
wezen.  
O ja, en keuken mout ook neudeg wit worden. 
Dat is al ien gain tien joar gebeurd. En Rika mout 
hom helpen. Nee, nog beder ... zai mout apmoal 
zulf doun. Zai is ja zo handeg mit witkwast en 
vaarfroller. Hai kin zulf niks meer. En t mout kloar 
wezen as e weer thoes komt. Joa, zo mout goan. 
O, en bloumen mouten ook neudeg wodder heb-
ben. As e heur weer zigt, zel e ter mit heur over 
hebben.  
Doar begunt dij vraauw weer te roupen: ”Waistoe 
wel der guster joareg was?”  
Hou mout hai dat nou waiten. Hai wait toch nait 
wel der guster apmoal joareg waren? Wat n ge-
zoes. Mor ze holdt mor vol: ”Wel van dien klaain-
kiender was der guster joareg Jan? Tannou, 
denk ais goud noa.”  
Och heden, was der ain van zien klaainkiender 
joareg? Ais even kieken, dij jong van Klaas? Nee 
dij is aankom week toch joareg? Den zai zeker, 
dat drokke wichtje van Evert. Mor is dij nait joa-
reg mit kerstdoagen? Hè verdorie, dat e dat nait 
meer wait ... 
”Waistoe dat nait Jan. Dat was Vanessa, ons old-
ste klaaindochter. Dij was guster joareg. Twaalf 
joar al weer.”  
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Vanessa? Hm ... apaarde noam.  
O ja, dat van zien verjoardag mout e nait verge-
ten te vroagen aan zien vraauw Rika as zai hier 
weer komt. Joa, goud omdenken, nait vergeten 
verdikmie ... Hai wiest mit n trillende vinger noar 
niks. 
”Wat zegstoe Jan?” 
”As ik weer beder benQ wil ik op mien verjoar-
dagQ n groot feestQ bie mie thoes.” 
”Jan, kiek mie ais aan. Dien aarm en dien bain 
willen ja nait meer.” 
Hai dut ogen weer op n gliefke. Ze zit ter nog aal-
weg. Woar bemuit ze heur mit? Hai wait toch wel 
degelk zulf wel hou t zit mit hom.  
”Dokter ... dokter mout mie ... beder moaken.” 
”Dat kin nait Jan. Dat gait nait weer over, doe 
wòrs mainstekaans nait weer beder. En boeten-
des, dien verjoardag is aankom moand al en din 
bistoe zéker nog nait weer kloar.” 
Wat proat zai roar, hai mout ter hoast wat om lag-
gen. Nait weer beder, ha ha ...Wat n guut! Hai ligt 
toch zeker ien n zaikenhoes. Doar moaken ze ja 
minsen beder! 
Vraauw strikt hom zachtjes over zien linker aarm.  
”Vuilstoe dit wel Jan?” Joa netuurlek vuilt e dat. 
Hai is nog laank nait dood heur. Dou nait zo roar 
vraauw. Din tilt ze zien aarm n beetje op, mor dat 
dut hom vrezelk zeer. 
Auwauwauw! Blief mie òf mens”, ropt e veur zien 
doun onwoarschienlek haard. Hai wil zien aarm 
lösroppen en heur n haauw geven. Mor aarm dut 
niks, is zo dood as n pier. Dat is ja roar. Nou ja, 
dij aarm mouten ze hier mor gaauw weer beder 
moaken.  
Noa n pooske draait e kop wat opzied en kikt 
vraauw aan: ”Ik eh ...  mout mit dokter proaten ... 
Ik wil waiten ... woar ik aantou ben ... Mor hai 
komt nait bie mie ... En dat het e mie aal be-
loofd ... Doar kin ik hail min over Q Dat mensen 
wat beloven ... en t nait doun.”  
”Dokter het al n moalofwat bie die west Jan. Mor 
doe hes der niks van vernomen. Doe ligs ook ja 
aingoal te sloapen. As e tegen die proat, zegstoe 
niks weerom.” 
”Dokter ... komt vandoag ... bie mie.” Hai wiest 
weer trillerg mit vinger.  
”Doar loof ik niks van. t Is zundag vandoag en din 
komt e nait Jan. Aankom week meschain.”  
Ach wat wait zai doar nou van. Hai wait zeker dat 
dokter t hom beloofd het. En doar holdt e hom 
aan. 

Der overvaalt hom n nog grodere swoarte. En t 
soezen ien oren wordt mor aal haarder. t Broest 
en boldert ter over. Vraauw proat nog aalweg te-
gen hom mor hai kin der niks van verstoan. Den 
komt ze ien t èn en geft hom n kuske. Ze het jas 
aan, gaait ze weer vot? Gelukkeg, aal dat proa-
ten, doar e toch niks van verstoan kin ... Ze 
swaait nog noar hom, ropt nog wat en lopt din 
vot, dut koamerdeur achter heur dicht.  
 
Ol man het ogen al weer dicht. Langsoam glidt e 
weg ien vergetelhaid. Prakkezaaiern holdt ook 
op. Hai denkt aan niks meer en hai vuilt ook niks 
meer. t Soezen ien oren is stil valen. 
 
Bé Kuipers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandarts 

 

nTandarts dij ien Hoogezaand. 

Groag adverteren wol ien kraant. 

Vroug aan redacteur van t bokkebladje. 

Hebben ie veur mie meschain n gatje? 

Ik vuil joe vergees aan de taand! 

 

Joop Klompien 
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Gedicht van Henk Puister stolen 
 
t Maag joe heugen dat ien 2011 de meer as twin-
teg joar olle “Toalroute” deur Bavvelt en Raskerd 
nij leven ienbloazen wer. 
 
Dizze Toalroute is n Grunneger gedichtenom-
loopke van vief kilometer. Startpunt is n infer-
moatsiepaneel aan boetenmuur, noast iengang 
van t Bavvelder dörpshoes Agricola aan Hee-
restroat. Laans “olle” route stonden aal tien bre-
den mit Grunneger gedichten van o.a. David 
Hartsema, Ede Staal, Sien Jentsema, Jelte Dijk-
stra, Jan Jaap Boer, Henk Puister en Reinder W. 
Hiemstra. Bie vernijde route bennen twij gedich-
ten van Nane van der Molen ploatst bie Laurenti-
uskerk en bie t Hoogholtje. 
Route wordt markeerd deur poaltjes mit gele vou-
tjes. De gedichten dij veurlezen worden, bennen 
op n CD òfwizzeld mit verschillende versies van t 
Grunneger volkslaid. Ale gedichten op CD ben-
nen iensproken deur Jan Sleumer. Maank ge-
dichten is twaalf moal t Grunnens laid te beluus-
tern, op verschillende menaaiern speuld en zon-
gen. Zo is der bevubbeld n bluesversie, n barok-, 
n smartlapversie en ain mit akkoorden op 
wiengloazen. Behaalve Jan en Alice speulen ook 
Harry Baylé en Winfried Veenker mit (Jan en 
Winfried vörmen t Duo Mokumer Molleboon). CD 
is nog hailtied te koop. 
 
Tot zo wied ales en ales goud! Tot Alice v.d. Meer, 
promoder van Toalroute, noar DMM schreef: 
 
Op ‘ons’ Toalroute is t gedicht van Henk 
Puister stolen! 

 
(Op CD, nr.18, staait Puisters gedicht en ook ien t 
begelaaidend boukje vanzulf: 
 
t Winterklaid of 
 
Veujoar! 
Winter veurbie. 
Vroug vogelpoar, 
zing veur mie. 
Vot, voel snijklaid, 
verdwien veur de zun! 
Doe paast aal nait 
om de scholders 
van n nij begun. 
Bevroren verdrait 
bedekt mien haart 
mit iezelke kolde. 
Mor hoog in n bongelboom 
heur ik t veujoarslaid. 
Ik wor zo weer de olde. 

 

 
 
 
n Daif dij n bred met n gedicht steelt maag ien 
zien soort goud wezen, mor t soort deugt vanzulf 
nait. 
Doarom mot ter meschain aan t begun van t Ras-
querder omloopke n replika van dit bred kommen 
ien Grunneger vertoalen: 
 
Doe kins ien t bos 
Aan de kuier goan, 
Mor loat ale bomen 
En stroeken stoan. 
 
Aans komt n keerl 
En schrift die op. 
Din staaist doe doar 
Mit n dikke kop. 

 
P.S. wat veur bomen en stroeken geldt, geldt ook 
veur breden mit gedichten! 
 
 
t Bred staait in t Witthausbusch, Mülheim/Ruhr, 
Duutslaand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grunnens laid mit akkoorden op wiengloazen: 
http://www.youtube.com/watch?v=_JK-uQ98ZZ0 
 
Ploatjes bie Toalroute:  
http://www.recreatie-routes.nl/RouteDetails.aspx?
id=27 
 
 
 
 
Jan Sleumer 
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Sunterkloas bie Manske 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gezelleg keuvelnd mit n stok of zes bezuikers, 
en de pappegoai op kaaste drok mitproatend, 
komt t gesprek op n zwaart kovvertje, in d'hörn 
van t ketoortje. 
'Wat is dat, Manske?'  
'Joa, dat zel k joe vertellen ... n Poar weke leden 
stapt hier n zunderling old mannechie t ketoor in 
mit dat zwaarde kovvertje in d'haand. Noadat e n 
kop kovvie dronken haar, en nog wat snuusterd 
haar in d'loods, stapde hai op. Jampie zag 
opains, dat d'ol zien kovvertje vergeten haar. 
'Wie konden d'ol man nait en haren dus ook gain 
adres en zukswat.' 
'En nou den?' 
'Misschain zit der wel n adres in, den kinnen wie 
hom ja wel noabrengen?' 
'Dou hebben wie hom mor open moakt ... en ie 
willen nait leuven, hou of wie schatterd hebben! 
Dat is net wat veur Sunterkloas, dochten wie en 
doarom staait e nou te koop veur de hoogste 
baider! Dou mor n bod en schrief joen noam op 
d'lieste, den brengt Sunterkloas hom bie joe 
thoes, as je de hoogste baider binnen.' 
'Baiden op dat ding? Konst wel gek wezen!' 
'Nou ja, t huift nait! Mor t is hail biezunder! En ie 
hebben der aaltmoal wel mit waarkt, volgens 
mie!' 
'Oh, loat den ais zain?' 
'Nee, den is t ja gain verrazzen meer!' 
'Baiden en òfwachten! Enne ... vief december 
weerkommen! Den gait e open!' 
'Oke den, n tientje!', zee ain van de gasten. We-
ken loater stond t bedrag al boven d'honderd gul-
den. 
'Is dat genogt?' vroug ik Manske. 
'Nee, man, t is veul meer weerd!', zee e  grijn-
zend. 
'Hest ook al n bod doan?' 
'Nee, k zet der n geeltje boven op!', zee k hail 
heldhafteg. 

'Hest geliek! As t oetpakst, hest wel veur doe-
zend gulden lol!' 
t Ging nait echt van haarten. Manske kennende 
wos ik, dat e weer ais n stunt oet hoalde en in 
stilte hoopte ik dat aander weke, as k weer langs 
kwam, mien bod weer overboden was. En joa, 
245 gulden! 
 
5 Decenber, op noar Troanendalloane. t Ketoor-
tje was sikkom te klaain! Wat n volk! t Is drij uur. 
'Kovvie staait op toafel en koukjes stoan op t 
aanrecht. Veul plezaar!', laagt Trijn, Manske zien 
vraauw. 
'Der kommen nog n poar, dus ie mouten nog 
even wachten', laagt Manske. t Lopt tegen vie-
ven, tied dij òfsproken was dat de kovver opend 
wuir. t Ding staait inmiddels op toavel en elk zit 
vol spannen te wachten Q 't Is vief uur heur!' 
Inmiddels haren wie ook elk al n pilske en was 
Manske aan t heerns slachten. 'Lus je ook wel, 
vast?' 
t Hoogste bod was 325,-. Haren wie te leeg bo-
den? Of zol de hoogste baider dammeet op zien 
bek goan? De spannen steeg en veul fantasieën 
deden de ronde. Hai kin wel vol zitten mit kepot-
jes! Joa, of mit vismoaden! 'Kerel man, moak 
hom nou open! Wie kennen ja nait laanger wach-
ten! 
De ainege dij nog lagen kon was Manske ... 'Ie 
kieken net oet, of der n oorlog op komst is!' Bie 
tieden laip e blaauw aan. 'Elk nog n heerntje?' 
'Verrek toch kerel! Moak open dat ding!' 
'Tou den mor, k heb ook al weer genogt oetge-
ven! t Wordt tied, da k weer n beetje verdain!' 
Hail veurzichteg, joa uuterst taargend opende 
hai ain van de slötjes Q En dou: 'Goud kieken! 
Dit vergeet je noeit meer!' 
Twijde slötje kwam lös, t deksel omhoog en Q 
Tientallen gloazen inktpotjes oet de joaren vatte-
g/viefteg laagden ons tou! t Geproest was nait 
van de locht. Aine verslook zok nog in zien zolde 
heern! 
'Nou, wat heb k joe zegd? Hebben ie hier mit 
waarkt of nait!' 
 
Mit gemengde gevuilens ging ik noar hoes. On-
derwegens nog aal schatternd ... 
 
WAT N KOOPMAN! 
 
Klaas van Zonneveld 
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Wat n mazzel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ik heb ja joaren op toerbus reden, oet dij tied 
komt dit verhoal. 
 
t Was dinsdag acht uur smörgens dou ik 
euliestok oet carter trok om zo t paail te kontrole-
ren. 
Over n haalf uur mos ik bie t postketoor wezen 
om de eerste minsen op te pikken veur n dagtrip-
ke noar Duutslaand. t Was zo'n raaiske noar Ol-
denburg mit n kovvietoavel en smiddags eten en 
nog wat tied om rond te sjaauwen. Tiedens dij 
kovvietoavel kregen de minsen den n verkoopde-
monstroatsie, omreden dij firmoa betuil den de 
helfte van de raais mit. Zai wollen den ook wel 
wat verkopen, vanzulf. Ik muik alvast de bus aan 
loop, den kon hai vast waarm worden, in n kolle 
bus is ja nait lekker, en muik vast de pepieren in 
örde. 
Om twinteg over ging ik den moar op pad, k haar 
der nait zoveul zin in, dit soort raaiskes von ik 
nait zo mooi om te doun. Passagiers wazzen 
over t algemain ollegies dij op dizze menaaier der 
nog ais betoalboar oet konnen. Moar dij bie die 
verkoopdemonstroatsie deur gladde proaters 
veul geld oet de buutse klopt wuir. 
D’eerste instappers wazzen veur mie nait onbe-
kend, ik haar ze al veul voaker mit had. t Wazzen 
Berrus en Oafke Stainhoes. “Moi sjevveur”, zee 
Berrus, “wie goan mor ais weer n moal mit, mien 
Oafke zit al weken te soezen.” Hai haar t nog mor 
net oet de mond of hai kreeg van zien vraauw n 
beste klap mit tazze op zien pet. 
“Niks van leuven sjevveur hor”, zee ze, “hai vindt 
dij raaiskes zulven moar al te mooi.” Ze betuilen 
heur 35 gulden en gongen zitten zodat ook de 
andere minsen instappen konden. 

Van t postketoor ging ik nog n aantal aandere 
steden bielangs en stoadeg aan kreeg k de bus 
oardeg schier vol. Dou in Scheemde de leste 
minsen instapt wazzen ging ik de grode weg op 
richten Schanze en den Duutslaand. Dou ik bie 
d'òfslag Leer de autoboane E22 opdraaide kwam 
Vraauw Stainhoes even n zetje bie mie veurin 
zitten. “Sjevveur”, zee ze, “mag ik wel n zetje op 
dat klapstoultje zitten, den heb ik ja zo'n mooi 
oetzicht deur dij grode veurroet.” 
“Netuurlek”, zee ik, “den heb ik ook ja nog n beet-
je aansproak.” 
 
Vot begon ze mie haile verhoalen te vertellen 
over heur zeun dij directeur was bie n grode fe-
briek, over heur klaainkinder dij t apmoal zo goud 
deden op schoule, en over heur dochter dij emi-
greerd was noar Austroalië. “Joa, zee ze, doar 
hebben Berrus en ik t wel hail stoer mit sjevveur, 
want ik heb heur al in gain vieftien joar meer 
zain.” 
“Hou komt dat den,” vruig ik, “je binnen mit t 
vlaigtuug ja zo aan de aandere kaant van de we-
reld. 
“Joa,” zee vraauw Stainhoes, “moar waistoe wel 
wat dat kost mienjong, dat kinnen wie ja nait be-
toalen.” In tied dat ik zo mit Oafke aan t keuveln 
was zag ik aan de kaande van d'autoboane n 
groot bord verschienen mit d'òfslag noar Wester-
stede en dat was ja t stadje woar wie de kovvie-
toavel en verkoopdemonstroatsie haren. Ik draai-
de òf en ging mit n sierleke boog pakeerploats 
op, intied haar ik mikrofoon grepen en vertelde 
de lu achterin dat wie kovviedrinken gingen. 
Bie t oetstappen zee Berrus Stainhoes: “Hou loat 
goan wie den weer wieder mienjong?” 
“Oh”, zee ik en keek op t hallozie, “over n zes 
ketaaier vertrekken wie weer, aans holden joe 
gain tied genog over in Oldenburg om te win-
keln.” Dou ik de bus weg zet haar en even de 
leunens liekop zet haar, gong ik ook onderdak, ik 
haar ook wel zin in kovvie. 
Bie binnenkomst was de demonstroatsie al drok 
aan loop en de verkopers wazzen al drok bezeg 
de eerste bestellens te noteren. Dizze raais ha-
ren ze pannen en potten te koop en onderbérren 
mit echte tekselse schoapewol der op. Dij schoa-
pewol, zee de verkoper net, is overaal goud veur, 
veur ekzeem en veur remetiek en oksterogen. t Is 
ja net Hoarlemmereulie, docht ik. 
“En,” zee ik tegen Berrus, “hemmen ie al wat 
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kocht Stainhoes?” 
“Nee jong bist maal in de hoed, ik loat mie hier 
gain poot oetdraaien hor, mit dij flaauwekul hui-
ven ze bie mie nait aankommen.” Dou t òflopen 
was ging de raais wieder noar Oldenburg. 
 
In Oldenburg was k ais even op n terraske zitten 
goan mit n dikke ijssorbet, t was aibels mooi weer 
worden en ik keek mit veul plezaaier noar aal dij 
minsen dij bie mie langs perdaaiern. 
Dikke kirrels en vraauwlu, summege zo moager 
as n panlat, jonge wichter met körde rokjes en 
paars hoar, snakkege jonges mit n grode kamme 
op kop. Der kwam van alles langs. Dou ik dij sor-
bet in t lief haar besloot ik om moar ais even de 
Pferdemarkt òf te lopen. Dizze stroat was veuraal 
bekend om zien wedketoor veur t peerdjerennen. 
Dou ik zowat bie dat ketoor was zag ik inains 
Stainhoes noar boeten kommen, dou hai mie 
aankommen zag kwam hai geliek op mie òf zet-
ten en begon van vér al te roupen. “k Heb won-
nen,” ruip hai, “ik heb wonnen, sjevveur!” 
Ik bleef stoan om op hom te wachten. “Wat main 
ie den Stainhoes”, zee ik, “wat hebben ie wonnen 
den?” 
“Tiendoezend maark heb ik wonnen, ik stoa te 
trillen op mien bainen, t lopt mie sikkom dun deur 
de boksem”, zee hai mit troanen in ogen. “Och, 
wat zel mien Oafke blied wezen,” zee hai, “nou 
kinnen wie noar Austroalië tou, noar t wicht.” 
“Wie goan eerst moar ais even op dat bankje zit-
ten”, zee ik, “den kinnen joe even bie joen positie-
ven kommen, ie trillen ja as n ruske man.” Dou 
wie zatten greep Stainhoes in zien buutse en huil 
doar n poar handen vol biljetten oet, dij hai mie in 
de handen drokde.  
“Wils doe dat wel even veur mie opbaargen 
sjevveur?”, zee hai, ik vuil mie der nait mit ver-
traauwd, ik bin doodsbenauwd dat ik t verlais.” Ik 
beloofde hom dat ik der goud op pazen zol en in 
de buskluus doun zol. “Wils dat asjeblieft votdoa-
delk doun”, zee hai, “den blief ik nog even zitten 
om bie te kommen.” 
Ik luip vot noar de bus, dou ik op sjevveursstoule 
zat bin ik aan t tellen goan en werempel, t was 
tiendoezend maark. In dij tied was dat zo'n beetje 
twaalfdoezend gulden, n beste smak geld dus. Ik 
dee de kluus open en stopte de sìnten der mor 
gaauw in. Dou k weer bie Stainhoes op t bankje 
zat en verteld haar dat de sìnten in de kluus za-
ten, moande ik hom ais te vertellen wat der nou 

goande was. 
“Och,” zee hai, “t is nait zo biezunder. Oafke dij is 
noar zo'n winkel goan mit klaaier en doar haar ik 
ja haildaal gain zin in. Doarom bin ik oet nijsgie-
reghaid in dij peerdeboudel goan. Dou ik onder 
dak was kreeg ik vot n pepier in de handen drokt 
en dij kirrel zee, 'kleig geets loos invulln die pa-
piere'. Ik vulde moarzo wat in over n koppel peer-
den en gaf hom terug. 'Teen mark biete', zee dij 
Duutser, ik docht verrek mout ik der ook nog veur 
betoalen, nou ja vot den ook mor en betuil tien 
maark. En veur dat ik der aiglieks goud op ver-
docht was kwam dij kirrel der weer aan zetten en 
bölkte 'sie haben gewonnen' en hai drokte mie de 
sìnten in handen en dou ik weer boeten kwam 
zag ik die lopen en de rest waist ja.” 
Nog haildaal ontredderd keek hai mie aan. “Ik kin 
t ja nait vatten,” zee hai nog n moal, t is ja nait te 
leuven, wat n mazzel.” 
Ik zee: “Kom, t wordt stoadeg aan tied om noar 
de bus en weer op hoes aan te goan.” Wie luipen 
noar de bus. 
“Och, waist sjevveur,” zee Berrus, “zeg nog moar 
niks tegen Oafke ast wilst, dat kin ik beter doun 
as wie weer bie hoes binnen.” 
“Ie hebben geliek,” zee ik, “dat is wies.” 
 
Dou wie weerom wazzen op t oetgangspunt stap-
ten Oafke en Berrus as leste oet. “Ik heb nog wat 
veur joe, Stainhoes”, zee ik, intied haar k de sìn-
ten in n kevòt doan. “Asjeblieft.” 
“Bedankt mienjong veur de hulp, zee hai en soam 
mit Oafke zag ik hom weglopen. 
 
Drij moand loater zag ik in n ploatselk bladje n 
overliedensadvertentsie stoan van Oafke Stain-
hoes, ze was achtenzeuventeg joar worden. On-
deraan t bericht ston: 
Aafke uit Australië, dankbaar dat mijn moeder 

nog hier is geweest na vijftien jaar. 
 
Ik docht, wat n mazzel. 
 
Cor Uildriks 
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Haarsraais  

 

Smörgens orreg dokeg     

stap k ien Arriva    

traain, goa noar Stad   

  

glie hail gestoadeg deur    

dij graauwe velden laangs    

laange sloten 

     

omliest deur roustend raait   

sliestert traain toetend deur    

dikker wordende dook 

    

dwaars deur dij klaine wereld   

kom k aan ien drokke Stad   

wat gaait t ter doar om weg     

 

snommirregs goa k weerom   

zi’ k vannijs ien zulfde traain     

voar deur aander wereld hin 

   

nou helgruin graslaand maank    

geel raait dat ien tied grèl    

ien golden zunlicht staait 

   

wied vot boven t wad    

duden donkre wolken    

op n duustere nacht    

   

traain sliert suzzend       

deur kraaikesummer     

noar haars dij wacht    

 

 

Nane van der Molen    

 

 

TOM TOM 

 

 

 

 

 

 

 
Gezienus en Geesje binnen gain echte vekaan-
zieminsen. Aiglieks hebben zai der ook gain tied 
veur. Der is aaltied wel wat te doun op boerderij 
en dat let zuk nait ien n agenda stoppen. 
Deurdat Gezienus groag n beetje handelt en 
kwaanzelt, haar hai twij joar leden n nog knappe 
caravan op kop tikt. Der was ain, dij zien vekaan-
ziehoeske op wielen wel ruilen wol veur vatteg 
boal koelgras dij Gezienus over haar. Dij ruil was 
aangoan.                                                                                                                 
Geesje haar dat mor niks vonden en haar der 
over foeterd. Wat mozzen zai as boerelu nou mit 
zo’n fertuut. Mor dou zai der n moal mit heur twij-
baaident mit op raais west haren noar Drint, haar 
Geesje smoak te pakken kregen. Noa nog n 
weekendje Achterhouk, wazzen zai loater zulfs al 
n moal ien Limburg west. 
Dit joar haar der n boetenlandse raais op per-
gram stoan. Tou België ien zol t goan, haldaal 
noar Ardennen. Dat von Gezienus wel n beetje 
spannend, mor hai haar n Tom Tom op zien joar-
dag vroagd, en ook kregen, en doar konden ze 
mooi mit op pad. Wegenkoarten konden thoes 
blieven; hikhakkerij over welkse òfslag zai heb-
ben mozzen was vleden tied. 
Raais ging best en pad noar camping aargens-
woar bie Remouchamps, haar mit Tom Tom n 
floitje van n sint west. Totdat ze der sikkom waz-
zen! 
Zai zagen camping, wied vot onder ien t dal aal 
liggen, dou Tom Tom-ding Gezienus opdruig 
votdoadelk rechtsòf te sloan, n smaal baargweg-
je op. Geesje haar veul laiver grode weg volgen 
wild, omreden dij zol ook vast en zeker wel aar-
gens bie camping ien buurt oet kommen. Gezie-
nus haar zegd dat Tom Tom zekerwoar n kortere 
weg noar camping veur ogen ston en doar ging t 
hìn. Nou dat grote vertraauw op t wegwies-fertuut 
het Gezienus waiten!               
Noa n poar honnerd meter was t wegje smaler en 
smaler worden. Geesje haar nog tegen Gezienus 
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zegd, dat e mor beter keren kon nou dat t nog 
kon, mor hai haar zegd dat ze al stoef bie cam-
ping wazzen en haar wieder reden. Mor t wegje 
was nog smaler worden en ook minder; daipe 
koelen en stukken rots dij deel valen wazzen 
vanòf staaile hellens, doar zai tussendeur pebaai-
erden te kommen mit caravan. Tot ze nait wieder 
konden. t Wegje wer te smaal en wat nog slimmer 
was, der hong n dikke boom over wegje hin, doar 
auto wél mor caravan náit onner deur kon!           
Gezienus vlukte en bandiesde, Geesje was hail 
stil worden mor jammerde òf en tou even, dat 
haar Gezienus toch mor noar heur luustern wild. 
Doardeur was Gezienus nog kwoader worden en 
haar hai t nog waarmer kregen. Op t leste het e 
caravan, dij sikkom vaast zat tussen twij 
baargwanden aan weerskanten, lös gooid en bin-
nen zai allain mit auto wieder kropen en hobbeld 
en bie camping aanland.  
Campingholder, dij gelukkeg Nederlands proatte, 
had heur stomverboasd aan kommen zain over 
wegje dat veur twij joar leden al òfsloten was veur 
verkeer, omreden der kwammen stukken rots om-
deel valen. Hai haar Gezienus en Geesje vroagd 
woarom zai nait gewoon over nije rondweg kom-
men wazzen, dij vlak veur camping laans laip. 
Mit veul pien en muite is caravan zulfde nommir-
reg nog mit trekker van campingboas ruggelings  
terug noar grote weg tou sleept. Haldaal zunder 
schoa is kerrevan der nait òfkommen mor der kon 
nog ien sloapen worden, t weer was schier west 
en noa n weekje rusteg aan doun, binnen Geesje 
en Gezienus, dit moal over nije rondweg, richten 
snelweg weer op hoes aan goan. 
Op n grode parkeerploats onderwegens, doar zai 
even n kop vol kovvie dronken haren, vroug ain 
heur weg noar Remouchamps. Ploats ston wel op 
zien koart, zee e, mor weg der hin nait.  Hou of 
dat kwam? Kerel haar n grode Bos schoulatlas 
open op moterkap van zien auto liggen. Over-
zichtskoart van België en Luxemburg, schoal 1: 
800.000 op bladziede 73, lag veur. Terug ien auto 
haar Gezienus, wieder riedend, aibels veul lol had 
over dij domme Hollander, dij mit schoulatlas oet 
1964 op pad was. Geesje haar wat mit kop schud 
en zegd dat je echt gain domme Hollander weden 
huifden om op raais preblemen te kriegen.  
                                                                              
Dou zai weer thoes wazzen kon der ien geuren 
en kleuren over heur boetenlaandse raais verteld 
worden, veuraal deur Geesje. Bosatlas en Tom 
Tom kregen doar ien vanzulf roem aandacht.                                                                  

Zai goan zekerwoar nog wel ais vannijs noar boe-
tenlaand mit ien tied moakte caravan, mor den 
wel ... zunder Tom Tom en mit n nije wegenkoart. 
 
Nane van der Molen 
 

       Gedachten 
  

Gedachten 

Ze kommen en goan 

As n kwoade, broezende zee 

As n stil meer 

Verscholen in t gruin 

As n bulderend onweer 

Zwaarde poulen 

Van duustere ellènde 

Stinkend as dood woater 

  

Gedachten van laifde 

Van hoat 

Gedachten van hoop en vertraauwen 

Gedachten as donkere wolken 

Joagend soms,  in tomeloze voart 

Gedachten 

  

Mor voak kommen de goie gedachten 

  

 Te Loat 

  

 

Douche 

  

Woater 

gaait der 

over mien lief 

  

Verdwient 

soam 

met uutpaarste 

wanhoop 

in d'òfgrond 

  

Zodat ik 

kin blieven 

Hopen  

  

Omtoald uut Levenfase 3. Momenten.  

Jil Wildenga 
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Meroakelderij 
 

Hai was aiglieks n normoal deursnee jonkje op 
mulo, mor as zien hazzens nait ain wazzen mit 
zien lief, muik hai zukse male doagen deur, dat 
elkenain hom n bedie dörms vond. As zie den bie 
Fraans riege opzeggen mozzen van: je suis – tu 
es – il est Q, den zee e: sje zuis – tu zuis – iel 
zuis - noeszuizon – voeszuizee – ielzuizend! El-
kain blaauw van t laggen. Mit Engels evenzo: ie 
am – joe am – he am ... Man, den mos e weer op 
gaang. Zai was ook n bedie dörms. Zat 
mainsttied achter hom. Dee ze leutje knientje 
moaken van n stovven buusdouk en dee pobbe-
kaast speulen achter zien heufd. Nou, leroar 
kwam vot geliek aanrunnen, gaf heur n haauw 
over kop en kon zai weer ais op gaang. Om tied 
te verdrieven haar zai n moal alle jazzen mit 
maauwen aan nander knupt. Zai haar noeit docht, 
dat leroar achter kommen zol dat zai dat doan 
haar. Boekou, hou dom kin je wezen. Heule weke 
haar zai schoulplaain bezzemschoon vegen mou-
ten. 
Vrunden waren zai worden, baaident in eksoa-
menjoar. Baaident waarken goan bie eerabbel-
meelfebriek op t kleefstovvenlaboratorium. Zai 
mozzen wennen aan waarken en wieder leren in 
Stad op analistenschoule, mor stoareg aan kon-
den zai grode scheikundesommen oplözzen en 
wozzen zie wat H2O was – wotter – en NaCl - 
zolt. Grode kerels op t lab huilden hom zo nou en 
den veur t zootje, mor hai haar der zulven ook 
slinger aan. Zeden zai tegen hom, most even 
noar t grode lab n dichte goatjespaan ophoalen. 
Kwam e weerom mit n pude ijsco’s. Of hai mos t 
stoombad op 89 groaden holden. Man man, hai 
aalweg aan radje draaien tot dat hai t deur haar. 
Zai lagen altmoal in n deuk.  
Zai was loater leutje boas worden van t pampier-

maggezien, noast t lab. Dat was n laange smale 
ruumte mit stelloazjes aan baaide kaanten tot  
boven aan tou. Zai mos doar altied opklaauw-
stern, mor dou was zai nog huil smui. Soam mit 
heur kammeroad hadden zie boven in mure n 
poar leutje goatjes boord en konden zo stiltjes 
noar t lab kieken. Dat was n meroakel. As t 
kovvietied was en elkenain in kantine zat, klom-
men zie op stelloage en bloasden pampieren piel-
tjes noar kantiene. Elkenain verboasd, veraltereerd, 
in rondte kieken wel of dat wel ommaans haar.  
Mit heur baaident stikken van t laggen, tot aan pien in t 
lief tou. En den apaart kantine binnen kommen en on-
neuzel vroagen wat of der loos was.t Was woare 
vrundschop. Hai was steelskewies wel n bedie gek op 
heur west, mor zai hebben nooit smokt mit nkander. 
Zai haar al op tied verkerens mit heur jeugdlaifde en 
was n poar weke leden vatteg joar traauwd, en hai is 
loater emigreerd noar Fraankriek, woar e al n huile zet 
mit zien Fraanse poedie woont. 
Zai zeggen altied, uut t oog uut t haart, mor zo òf en 
tou filmt zai nog evenpies weerom noar 1970. 
     
Joyce Bodewes   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hou n lekkerbekje n mins op kosten 

joagen kin. 
 
As 60-pluzzers kin je n joarabonnement bie de 
spoorwegen aanvroagen. Din kin je raaizen mit 
40% körten. Koartjes worden joe in huus stuurd, 
ie betoalen n vast joarbedrag en kloar is kees. 
Wie hadden formelieren opstuurd en dou wie 
koartjes haren begonnen wie doalek plannen te 
moaken om der es goud gebruuk van te moaken. 
Òfsproken wuir, dat wie, as t mooi weer was, 
noar Scheveningen goan zollen. 
Dag kwam al gaauw en wie gongen aan raaize. 
Raaize verluip hail smui en net noa middag 
kwammen wie aan in Scheveningen. Man man, 
wat was t doar drok. t Leek wel of hail Nederland 
dizze ploatse as raaisdoul kozen haar. t Wemelde 
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van dagjesminsen. Terrasjes zaten haailendal vol 
en winkeltjes op promenade deden goie zoaken, 
zo te zainQ 
Dou wie aal dij etende en drinkende mensen za-
gen, kregen wie vanzulf ook wel n beetje zin. 
Uutendelk waren wie al vroug van huus goan en 
was t nou al tegen aine. 
Woar konden wie even rusteg zitten? Nou ver-
geet dat mor. t Ainege wat ons overbleef was de 
viskarre Q Wie mozzen toch wat, dus kochten 
wie ons bie de visboer n lekkerbekje. Nou dij 
gong der goud in. Al zittende op n muurtje langs 
de promenade konden wie ook even uutrusten 
van de raaize. 
Deur t vastholden van n viske krieg je ondanks n 
servetje, gaauw vette handen, dus zee vraauw: 
”Ik loop even de trappe òf noar t strand, ik wil 
even mien handen òfwassen in t wotter.” Dat 
haar ze bie noader inzain nou beter nait doun 
kind! Zai luip trap òf noar beneden, schoevelde 
wat onhandeg over de lösse zandloage en kwam 
zo bie t wotter aan. Zai bokte zok om handen 
even nat te moaken. 
Woar ze gain reken mit holden haar was, dat t 
wotter altied in bewegen is en dat t zaand aan de 
wotterkant doardeur wat sobbeg is. 
Vanòf t muurtje kon ik heur bewegens mitkriegen 
en ik was din ook nait verboasd, dou zai opains 
vaste grond onder de vouten kwiet was en ... zai 
over heur volle lengte in de golven terèchte 
kwam. Wat dou je in zo n geval? Eerst sprong ik 
van t muurtje Q meschain kon k helpen. Mor dou 
ik zag, dat zai al weer overènde kwam, kreeg k 
de indruk dat hulp nait meer zo neudeg was! 
Deurdat ze plat op t lief in t wotter ploft was, was 
ze van boven tot onder kletsnat en bedekt mit n 
loage nat zaand! Hulpeloos keek ze noar boven, 
nait in stoat n geluud uut te brengen.  
Ik ruip: “Kom dizze kaante mor op.” Mien roupen 
gong  verloren in t lewaai en geproat van de mìn-
sen om ons tou! Ik zag heur trappe opstrompeln, 
onnerwiel dat n hail bult mensen verboasd noar 
heur keken. Ik kon de gedachten van dij lu lezen 
Q Dij is ook nait hail nuchter meer, heurde ik ze 
denken. 
Dou mien vraauw weer bie mie ston op promena-
de, kreeg ze zulf pas in de goaten hou zai der oet 
zag! Ik kon t nait helpen Q mor k mos in stilte 
even gnivveln. Zowat kin vanzulf elks overkom-
men, mor zo as zai der oet zag ... Asof ze n schip 
mit törf leegkrood haar! 

“Hou mout ik doar nou mit aan”, jengelde ze, “ik 
kin mie zo ja naargens vertonen. En wie mouten 
dammee ook nog weer mit traain noar hoes! 
Joa, docht ik, doar het ze vanzulf geliek in, wie 
hebben n probleem!  “Loat wie eerst mor es hier 
op t muurtje zitten goan, din  kinst in elk geval n 
beetje opdreugen, t is mor wotter en zaand, zun-
ne zel ons wel n beetje helpen”, zee ik. 
 
Wie waren onnertussen wel zwoar in de kieker 
lopen. Ik zat noast mien vraauw, mor dee net of k 
der hailendaal nait bie heurde en keek onnerwiel 
noar overkaante van promenade noar aal dij 
klaaine winkeltjes, dij van alles en nog wat te 
koop haren. 
Inains vuil t kwartje Q “Luuster es even, zol t nait 
verstandeg wezen, dat wie es even bie dij winkel-
tjes kieken goan?” 
Eerst keek ze mie aan as of k Frans pruit. “Ik kin 
toch nait in dizze toustand Q” Dou vuil bie heur 
ook t kwartje. “Mie dunkt, doe hest geliek! Dat k 
doar zulf nog nait op kommen bin.” En weg ste-
velde ze veur mie aan, ik kon heur hoast nait bie-
holden. 
Dou wie t winkeltje in kwamen, keek d'aigenoar 
ons mispriezend aan Q en keek noar de vlouer 
of dij ook nat en voel wuir! Dou hai zag dat dit 
nait het geval was, wui zien blik wat vrundelker. 
“Waarmee kan ik mevrouw van dienst zijn?” vruig 
hai, wel waitende dat hai aan mie persoonlek niks 
verdainen kon. 
“Ja”, zee mien vraauw,” u ziet wat mij is overko-
men ... dus ik zal wat nieuwe spullen moeten ko-
pen!” 
Dat klonk man as meziek in oren en hai dartelde 
veur heur aan noar n ander dail van winkel.  
“Kijk mevrouw, hier kunt u vast uw keus wel ma-
ken. Kan ik u nog behulpzaam zijn?”  
Vraauw wimpelde dat òf, omdat zai laiver 
zulf snuustert, zunder ain dij joe op handen 
kikt ...! 
In tussentied was ik promenade weer op lopen 
omreden dat ik toch mor in wege luip, en ston 
boeten te kieken noar t volk, dat aan mie veurbie 
trok ... 
Noa n haile tied, woarin ik van t aine bain op t 
andere leunde, zo zeer dee mie de rogge, kwam 
vraauw  winkel oet mit n grode tazze Q en ik zeg 
joe Q hailemoal uutstokt in t nij! Ik mog t wel lie-
den en vertelde heur dat! 
“Nou”,  zee ze, ”ik mog mie in de winkel nog even 
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wassen en opmoaken. Aigenoar het de  vieze 
spullen even veur mie in n grode tazze doan  en 
noa t betoalen dee hai zulf deure veur mie open 
en wìnste mie nog n schiere raaize noar hoes! 
Echt n gentleman!” 
Ik kan t nait loaten: “Gentleman, gentleman Q 
Wat wilst, doe hest zien dag goudmoakt, hai het 
dik aan die verdaind, zo te zain!” 
“Och”, zee ze, “doe zelst ook nait overaal nega-
tieve opmaarkens over moaken, pessimist!” 
Op zo’n moment wait ik te zwiegen. 
Ain ding was zeker, vraauw was tevreden en n 
tevreden vraauw is hail wat weerd. 
t Zel dudelk wezen, dat wie dij dag in Schevenin-
gen nait echt veul meer ondernomen hebben!  
Dou wie loater op d’oavend weer in hoes waren 
hebben  we ter nog even over had, onder t genot 
van n glaske. 
 
t Was toch n mooie dag west, n kostboare dag, 
dat wel ... mor kostboar kin je van twij kanten be-
kieken! 
Lagd dat wie hebben Q  Juust Q en dat is nait te 
betoalen! 
 
George Petzinger 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Toezeboudel 

 
Sundags blief ik voak wat langer liggen as aan-
der doagen. Dat is n dag om t rusteg aan te 
doun. 
Dat was 20 oktober even aans. Ik haar n 
òfsproak mit Gerard Lunshof om in de recht-
steekse oetzenden te kommen van 
“Toezeboudel “, n pergram van “Radio Compag-
nie”, in Grunnen beter bekend as “Radio Komnij”, 
dat elke zundagmörgen om tien uur uutzonden 
wordt. Doarveur worden steevast gasten nuigd, 

dij mit de streektoal van doun hebben. 
Omdat Bert dat veur tien uur nait regeln kin, heb 
ik mor besloten op de nuigen in te goan. 
t Was even deurbieten op zo’n vroug tiedstip en 
even zuiken in Sapmeer, mor de TomTom wees 
mie de weg en zo kwam k om kwart veur tiene in 
de studio aan. Doar zat Gerard al mit wat aander 
mìnsen achter de kovvie. 
Even n proatje veuròf en toun rechtstreeks in de 
uutzenden. t Was de eerste moal veur mie en 
doarom toch wel biezunder om dat ook es mit te 
moaken. k Haar de noam “Radio Komnij“ wel es 
n moal heurd mor wieder was k ook nait kom-
men. 
k Vond t hail schier, dat we Kreuze zo wat meer 
in de schienwaarpers zetten konden en dat ik op 
mien beurt nou wat meer wait van “Radio Kom-
nij” en de lu dij zok doar al joarenlaank belange-
loos veur inzetten. 
k Heb mit Gerard òfsproken, dat wie kontakt hol-
den.  
Ook kwam hai nog mit n veurstel: 
Hai zol t hail schier vinden om es n moal  ain van 
onze dichters of schrievers in de uutzenden te 
hebben om wat te vertèllen of uut aigen waark 
veur te lezen. 
As der `lu binnen dij doar wel wat veur vuilen, kin 
je dat rechtstreeks mit Gerard bespreken, mor t 
mag vanzulf ook via Kreuze. 
k Bin benijd. 
 
As je wat meer waiten willen over  
“Radio Komnij”: 
http://www.radiocompagnie.nl/ 
 
http://www.radiocompagnie.nl/ev/
Toezeboudel.html 
 
Henk de Weerd 
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Droadproat 

n Facebook-interview mit Jan Henk de Groot 

Zanger-laidschriever Jan Henk de Groot 
(Zuudhörn, 1975) is tot zowied benoam aan d-
loop west mit Engelstoaleg waark. Hai het in ver-
schaaiden bands speuld, de mainste bekendhaid 
haar e mit Henkus. Noatied was t even stil, moar 
t podium bleef trekken. Deur n duet mit Hans ten 
Have het hai ontdekt dat zingen in t Grunnegers 
hom ook goud paast. Laidjes as 
'Kielsterachterweg' en 'Altied Zo' sluigen aan en 
n haile spaigelploade mit Grunneger waark kon 
nait uutblieven. Mit de zummerhit 'Mamme van 
Michel' en nije laidjes dij Radio Noord in septem-
ber prezenteren mog, kwammen der allenneg 
moar goie veuruutzichten bie. Sund oktober ligt t 
album 'Weerom' endelk in d'winkel. n Schiere 
aanlaaiden om aan de proat te goan mit Jan 
Henk de Groot. 

Bert Wijnholds 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jan Henk, van haarten felesiteerd mit dien eerste 
Grunnegstoalege album, t is n haile schiere wor-
den. Bist der vervast wies mit. 
“Joa, hail wies mit. De teksten stoan dicht bie 

mie en maiste verhoaltjes binnen ook echt ge-

beurd. De meziek is opnomen bie slagwaarker 

Dennis Elderman en alle zang, akoestieze gita-

ren, mandolines en fioulpartijen op zolder bie ons 

thoes. k Bin slim benijd wat de Grunnegers der 

van zellen vinden. En hai klinkt as n klokje deur 

de mix van Michiel Hoogenboezem.” 
 
Dien album hait 'Weerom'. Bistoe in dien laidjes 
veul aan t weeromkieken noar dien jeugd en dien 
leven tot zowied? 
“Veur dat je t waiten bist alweer vatteg joar en zit 

de helft der weer op. Ik begon te schrieven over 

mien jeugd ien Zuudhörn en de film begon te 

draaien.. van krössen op krössfiets deur t paark, 

cassettebandjes, Doe Maar en playbackwedstrie-

den tot zulf pabbe worden en mit kinder speulen 

op t ies van Kolham.. Weeromkieken ien t verle-

den mor ook Weerom in de zin van meziek 

moaken dij dicht bie mie zulf staait. Ien t Grun-

negs kin k zingen over Kielsterachterweg, Dek-

kersland en veurleesboukjes as Mikkel de vos. k 

Huf t nait te vertoalen noar t Engels. t Schrieven 

gung ook as n speer.” 
 
Veul Grunnegers beneden de vatteg binnen nait 
grootbrocht mit de Grunneger toal. Doe ook nait, 
net as zangeres Marlene Bakker, Bas Schröder 
(veurman van de band Swinder), dichteres Fieke 
Gosselaar. Moar joe binnen aalmoal mit t Grun-
negers aan d'loop. Hou komt dat? 
“k Bin joaren leden aal n moal vroagt om wat ien 

Grunnegers te schrieven mor k duurde t nait aan. 

k Heb aaltied wel Grunnegers heurd deur opa en 

oma en radio Noord mor proaten dee k nait. Dou 

Hans ten Have kwam mit de vroag om soamen 

wat op te nemen wol k toch n kaans geven. 't 

Lèste laid' was n Engelstoaleg nummer van mie 

dij k vertoald heb noar t Grunnegers. Hans het 

mie wat holpen mit de tekst. 'Kielsterachterweg' 

was d'eerste dij k schreef mor k haar der laang 

gain meziek bie. k Kreeg de smoak te pakken en 

t idee onstond om n theatervoorstelling ien nkan-

der te zetten ('Terug noar de Stamtoavel') en zo 

mos ik aan de bak en schreef ien körde tied 12 

laidjes... sikkom aalmoal stoan ze op Weerom. k 

Vind de klank mooi van t Grunnegers en sums 

klinken zinnen beter ien dizze toal den ien t Ne-

derlands. 'Wies mit die' klinkt beter den 'Blij met 

jou'.” 
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Is Grunnegers zingen makkelker as Grunnegers 
proaten? 
“Haha, over t schrieven kin je laang prakkezaai-

ern, t proaten mout der metain oet. Dus joa, zin-

gen is makkelker. Most wel dien teksten onthol-

den ...” 
 
Schrieven gaait oardeg nuver, zo te lezen. 
“Dank, Fré Schreiber haar mien teksten bekeken 

en sums haar e n opmaarken, mor was goud te 

spreken. k Perbaaier oaf en tou wat te lezen op t 

internet en heb Toal en taiken mitnomen van Dag 

van de Grunneger toal. veul lezen en schrieven 

helpt wel. Fré haar mie wat dinkjes verteld over d 

en d', dat was leerzoam.” 
 
k Wil ook nog even 'weerom' noar dien Engel-
stoalege album 'Riff' van vleden joar. Doarmit 
vertelst t verhoal over dien jongste zeun, dij n 
stoere start in t leven had het. As n onderwaarp 
zo stoef bie joe staait, moakt n vrumde toal t 
schrieven den makkelker? 
“ 'Riff' vuilde as n Engelstoaleg 'verhoal', d'eerste 

teksten hadden n film thema, 'Blockbuster of the 

summer' en 'Webcam 08' den hest t begun al. 

Mor t haar nou best ien Grunnegers kind. k Was 

de toal nog nait machteg, zo as mien pa zee.” 
 

Zit der veur die verschil tussen schrieven en zin-
gen in t Engels en in t Grunnegers, wat t gevuil 
aangaait?“k Wait nog dat k n poar joar leden bie 

bushalte stond en twij vraauwen t over de Grun-

neger toal hadden: 'De jeugd proat nait meer plat 

en de toal verdwient'. k Heb t gevuil dat de toal 

weer in de lift zit en dat der toch weer meer min-

sen binnen dij t mooi vinden om Grunnegers te 

proaten. t 'Ons'-gevuil, doar de Vraizen al veul 

wieder mit binnen, dat komt hier ook  aal meer. 

As k ien Hilversum bin, den kin k t nait loaten om 

der n zin ien t Grunnegers deurhin te goeien. Joa, 

en den nait om de toal, mor wel om trots te we-

zen dat je n Grunneger binnen. Mor om terug te 

kommen op dien vroage: In Grunnen kommen de 

teksten geliek binnen, minsen huiven nait eerst te 

vertoalen, hest geliek contact en omdat k groag 

schrief ien 'ploatjes', zain je de laidjes as n film 

veurbie goan. t Is een waarm gevuil as k waarde-

rens krieg van t pebliek. Hou voak ik verhoalen 

heur van minsen dij herinnerns hebben aan de 

Kielsterachterweg en dat mien verske zo herken-

boar is ... deur de Grunneger toal wordt dat allen-

neg mor verstaarkt. k Mout zeggen dak t d'leste 

tied hail stoer vind om weer ien t Engels te 

schrieven. Komt ook wel weer goud.” 

 
'Riff' toont dudelk genog aan dat t noageslacht n 
grode bron van inspiroatsie is veur n artiest, zo 
as veul wat in joen aigen leven veurkomt. Wat is 
veur die nog meer aanzet veur t schrieven van 
teksten? 
“Op 'Weerom' staait n laidje over Janneke, ze 

was de dörpsgek van Zuudhörn .. Ik kwam heur 

tegen op mien waark in Tolbert bie St. De Zijlen. 

Vrouger wis je nait van minsen mit n bepaarking 

en doar kiek je din 20 joar loater hail aans tegen 

aan. Ze had n laidje verdaind, vond ik.” 
 
t Noorderpoort College het n schoule veur de 
kunsten, doe bist doar leroar in t vak 
'songwriting'. Wat is de belangriekste les dijstoe 
aan dien leerlingen gefst? 
“t Schrieven van laidjes, doar binnen gain regels 

veur, mor wel kinst iets zeggen over haandvoaten 

dij zich bewezen hebben. Succesvolle laidjes 

hebben beveurbeeld toch voak n zulfde vörm. 

coupletten, refrein en zukswat. Wat k zulf belang-

riek vind, is dat je beschrieven in ploats van ver-

tellen. Loat mor zain hou t der oet zugt astoe ver-

grèld bist. Beeldend schrieven, mor nait oet oog 

verlaizen woar t om gaait. Schrief noar t refraain 

tou. En zörg der veur dast nait elk couplet t zulfde 

zegst mit aander woorden.” 
 
Van wel hestoe meziekoal veul leerd? Wel bin-
nen dien helden of grode veurbeelden? 
“Vrouger luusterde ik veul noar hardrock, melo-

disch bin k doar slim deur beïnvloed. Tekstueel 

vind ik Joni Mitchel, Lou Reed en Townes van 

Zandt staark, mor ook Paul Simon en Steve Ear-

le. Der binnen zo veul goie schrievers.” 
 
En in de Grunneger meziek, wel vinst doarin 
goud? 
“k Vin 'De Coöperoazie' van Bert Hadders mooi, 

'Mesienes' van Swinder jakkert mie voak deur de 

kop en noatuurlek Vissering en Jongedijk heb k 

hoog zitten. Mit heur goa k op tour as de Troeba-

doers. Der binnen gelukkeg aal meer goie schrie-

vers ien t Grunnegers en de meziek wordt brai-

der. Al d'nije artiesten klinken weer aans. k Heb 

mie best vernuverd bie Wat Aans en Pé en Rinus 

binnen nog aaltied geweldeg.” 
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Wat is typerend veur dien meziek en veur die as 
meziekant? Wat is n laid woarstoe van zegst 'dat 
is n echte Jan Henk de Groot'. 
“ 'Sloap mor mien wichtje', mien pa schreef t re-

fraain, ik de rest. In mien nummers wil k situoa-

ties beschrieven en perbaaiern op d'juuste stee 

de beste zin te ploatsen. Wat k ook mooi vin: In 

'Weerom' zit de zin:  'k waarm mien haand aan 

kovvie op d'achterbaank op parkeerploats van 

Dekkersland', in t pebliek zai k din altied wel n 

poar minsen reageren. 'Dubbelcassettedeck' het 

ook Pé en Rinus invlouden deur de humor. De 

humor en de wat zwoardere teksten in combinoa-

tie mit stevege zangpartijen, dat is t wel denk ik.” 
 
'Weerom' smoakt noar meer, wat mie aangaait. Ik 
reken datve meer Jan Henk de Groot in de Grun-
neger toal kriegen. Hiermit nemst vanzulf gain 
òfschaaid van zingen in t Engels. Is dat n goie 
kombinoatsie veur die? 
“k Maark dat t Grunnegers mie paast, mor k heb 

ook al weer n stuk of wat Engelstoalege laidjes 

liggen dij k groag op n ploade wil. k Schrief ook 

tegenwoordeg veur aandere artiesten en doar kin 

k makkelk t Engels bie kwiet.” 
 
Bie optredens boeten de pervinzie, speulst den 
ook dien Grunneger laidjes en wat veur reaksies 
krigst doarop? 
“k Speul nou veuraal ien pervinzie, mor k heb 

heurd dat ien Drenthe, Overiessel en Limburg 

'Mamme van Michel' t ook goud dut. Minsen kin-

nen t sums nait verstoan, mor zeggen dat t wel 

schier klinkt en vroagen din noar de tekst. Je krie-

gen den mooie gesprekken over toal. Oja, k heb 

ook nog n Duutse fan, 'Mamme van Michel' is 

zien favoriet.” 
 
Zel der nog es n Grunnegstoalege artiest op toer 
goan bie de laandelke theoaters langes? Daniël 
Lohues komt overaal mit zien Drìntse laid. 
“Zol toch prachteg wezen, Lohues is wel n gigant, 

t is ook nait allain de meziek moar ook zien per-

soon dij volle zoalen trekt. t Zol mie machteg lie-

ken om deur t laand te toeren.” 
 
Jan Henk de Groot, daank veur dit 'droadproatje'. 
t Leste woord is aan die. 
“k Hoop dat over n joar of 10 wie n stuk of 100 

Grunnegstoalege spaigelploatjes der bie hebben 

en dat je minder voak heuren 'der is mor ain Ede'. 

Der binnen toch ook n stuk of wat poareltjes 

schreven deur laidjesschrievers van dizze tied. 

Der ligt nog materioal veur n twijde ploade dus as 

t an mie ligt, is der oktober volgend joar n opvol-

ger van 'Weerom'. Bedankt veur t proatje!” 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

'Weerom' 
Jan Henk de Groot  
€ 18,00 
Te koop via http://www.janhenkdegroot.nl/ 
 
Jan Henk de Groot op Facebook: 
https://www.facebook.com/jan.h.degroot 
 
Jan Henk de Groot op Twitter:   
http://twitter.com/janhenkdegroot 

 
Laidjes van Jan Henk de Groot / Henkus binnen 
ook te beluustern op Soundcloud: https://
soundcloud.com/j-h-de-groot 

 
 
 
 
                                                                                                                             


