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Veurlaand 
 

Aal wat n mens van neuden het, ligt daip in hom 
al te wachten, totdat t kloar is om aan t licht en 
teveurschien te komen. Joe huiven allain mor tied 
te nemen om op zuik te goan noar wat der in zit, 
din zel je t vervast vinden. Sneu genogt gunt n 
mens zoch doarveur tied voak nait.   
Het t ja zo drok mit aander dingen. Wil zoch doar 
kop nog nait over breken. Komt dij tied, din komt 
dij ploage vanzölfs, zel e wel denken. Doch pe-
baaiert hai wel ains t levent noar zien haand te 
zetten. As t din mishottjed, is wereld te klaain. 
Reert en bandiest dat n oard het.    
Veurlopeg ligt zukswat, as hai nog jong is, in 
toukomst verbörgen. Wat dij hom brengen zel, 
wait mor Aine, dij t altmoal in Zien levensbouk 
opschreven het. Dat blift veurlopeg veur lu 
verbörgen. Mor ains komt t der oet.  
Der is aans mor n schietbeetje veur neudeg om 
gelukkeg te wezen. Griep t mit baaide haanden 
en hol t vast zolaank as t kin. t Kin zomor van 
aine dag op aander hail aans wezen.  
t Ligt veur t grootste dail aan en in joezölf en aan 
joen menaaier van denken. As je n hekjeperfekje 
binnen, pleeg je roofbaauw op joezölf en kom je 
joezölf ainmoal tegen. Broek tied dij Heer joe 
geft. Veul hebben je veur wat geluk ja nait neu-
deg. 
 
Roel Sanders 
 

 

 

 

 

Schieterg 

 

Ik zag heur wel zitten 

zai mie nait stoan. 
 

Dou zai stoan ging  

mos k even zitten. 

 

Jan de Jong 

Bie Boukhandel Godert Walter ien Stad 
waas op 11 september jl. de prizzentoatsie 
van t boukje ‘’Nijntje bie zee’’. t Gedicht 
‘’Nijntje bie zee’’ is veur dij gelegenheid 
schreven en is veurdroagen deur Nijntje-
vertoaler Jan Sleumer. 

 

 

 

 

 

Nijntje bie zee 

opa pluus en oma pluus 
dij waren wies mit nien 
mor heur echte noam is nijn 
want t is n hollands knien 
 
op n dag zee opa pluus 
ik heb wat schiers veur die 
ik heb die n échte autoped moakt 
echt woar? vroug nien, veur mie? 
 
dou mouk opa ook n kare 
om mit noar zee te goan 
dat kin je lezen in t letien 
in t bouk van miffa-ad mare 
 
quodam die pater floccús 
dixit: quis it mecum 
in arenas et litús 
et in mare magnum 
 
wat dát wel wezen maag 
ien dat ol letien 
het nientje knap even overzet 
zó gaait de tekst van nien: 
 

op n dag zee pabbe pluus 
wel wil mit mie op rit 
noar de dunen en t strand 
en noar de zee, wel wil der mit 
 
dou mog nien mit pabbe mit 
ien zee, n haile tied 
dou spatte zai heur pabbe nat 
en hai kroop nait bezied 
 
Zo kin we toerloos deurgoan 
mor pa bölkt: nientje pluus 
mien zeupke staait aal n zetje kold 
ik wil vot noar huus 

 

Jan Sleumer 
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Grunneger schrieverij:  

Joannes Römelingh 

1820– 1892 

 

 

 

 

 

 
Ondanks mien vremde boetelands-achtege 
noam: Henri Wierth, veurnoam Frans, achter-
noam Duuts, bin ik toch n rasechte Veenkolonioal 
dij opgruid is in Muntendam, Tripskomnij en Om-
melanderwieke. 
Elke moal zel k in Kreuze n verhoaltje schrieven 
over n schriever of schriefster dij allaank uut tied 
is. n Dooie schriever dus! 
Om kört te goan ik vertel joe in dij stokjes wat 
over de geschiedenis van de Grunneger schrie-
verij. 
Om bie d’eerste schreven stokken in t Grunne-
gers te kommen huif wie nait wieder weerom in 
de geschiedenis as ongeveer 175 joar. Wat ter 
doarveur op pepier zet is, stelt haildal niks veur 
en doar is ook zo goud as niks van bewoard ble-
ven. De Grunneger schrieverij begunt dus zo om 
en bie 1840. 
Doarom was t slim biezunder dat ik n lutje joar 
leden n verjoardagsgedicht toustuurd kreeg dat 
schreven was in 1842. Op dat gedicht zal ik zo 
mitain wel ingoan. 
Toch bliekt dat roemschoots veur t moaken van 
dat gedicht der ook al Grunneger waark schreven 
is. 
t Alderoldste vers in de Grunneger streektoal ver-
scheen in 1670 in de ‘Kleyn Heerenfeenster Al-
manach’ en is n kerstlaidje. t Hait 
‘Starregesangh’. 
Ik zel joe ais n stokje dervan zain loaten: 

 
Starregesangh 

 

Stect Vrunden, het heufd ter deuren oet, 

Ont loestertt eyn mool no onsen geloet. 

Drie Koningen keumen jo hier ter boon, 

Wol ise nicht geven, soo lootse man goon. 

Want sicht, wy singen hier nicht omsunst 

Maer om dijn gelt ont goede gunst. 

 
t Gaait nog veul wieder, mor doar zel k joe nait 
meer met ploagen. t Is dus n schooigedicht, woar 
lu om kerstdoagen verkled as de drij Keuningen 
bie deuren langsgoan. Toch kin je in dit gedicht al 
dudelk wat van t Grunneger dialect woarnemen 

 
Nou t gedicht dat mie toustuurd wer. t Is vonden 
in t archief van de femilie Römelingh, boukverko-
pers in Stad. t Is schreven deur Johannes Röme-
lingh Jr. dij t moakt het veur zien aanstoande 
schoonzuster Jaqueline, Adriënne Nieveen. De 
tongval is dudelk Stadjeders.  
t Hait 'Verjaardag' en din staait onder de titel 
“door haren liefhebbenden broeder, Joannes 
Römelingh. Uit liefde en achting.” 

 
Jaqueline, hier heb ik ein varsien deur dei, 

Tot andenken van Gruningerland en van my; 

Doarom heb ik het ook in dei toal moar geschreven, 

Dan kan 's dou het naderhand veur oardighaid lezen. 

 

Met mien breuir in de arm, 

Has 't hier nog al goud en warm; 

Dag oet, dag deur ging s'dou an t kieken, 

Deftig langs de glende rieppen, 

Vrouluu met heur golden koppen, 

Bonte schoeden, jak en rokken, 

Was veur dei ein vremd gezigt, 

Is 't nait zoo mien lijeve wicht? 

 

t Examen van Doofstomme kinder, 

Was veur dei ook al neit minder; 

Even als de groote toren, 

Welks mooi gezigt dei mos't bekooren 

Deur al dei slichte gruine waiden, 

Oetmuntend, boven Drentsche haiden: 

Vervolgens naar het frongelhoes, 

Ging 's dou met zuopen-dik naar hoes. 

 

Om nou nog wat van 't land te weiten. 

Ging je in de snikke landwoarts zweiten, 

Noar Domenei van Lutkegast; 

Moar 't boersche was je gouw tot last. 

Doch 't Boutenposter kermis leven 

het jou nog wat verand'ring geven. 

Want, 't dansen, smokken als ein zwien, 

Endompagneerde bei ein goud glas wien. 
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Nou weer Stadwaarts arreveierd, 

Weur je in de Harmonie trakteierd 

Op goud gezelschap en Margchau 

Muziek beter als Laidsch taptau. 

Na in de kerke stief te hebben zeten 

In 't Sterenbosch de tied met kayr'en versleten 

Ging 't 's Maandags rieden naar den Ham 

In ein Kire-bou van zes man. 

 

Nou neit meer van zulke woar 

Want, tied tot ofschaid is hoast doar 

Dien bladdien is ook hier met vol 

Na 's hemels zegen! LEBE-WOHL 

 
t Schiere aan t gedicht is, dat ter n bult dingen in 
beschreven worden woar wie nou gain wait meer 
van hebben. 
Der lopen vraauwlu mit ‘golden koppen’, dat be-
taikent dat ze n ooriesder druigen. Omstreeks 
1850 werden dij òflegd. 
Din kommen der nog n aantal zoaken in veur 
woar wie in dizze tied ook nog wait van hebben: 
t Doofstommen instituut van Guyot bestaait nog 
aaltied en de grode (Martini) toren is ook nait vot 
te denken uut Stad. t Steernbos komt ter in veur 
en n concert in de Harmonie, de vrougere con-
certzoal in Stad dij ze ofbroken hebben. 
n Frongelhoes is n soort uutspannen woar lu op 
zundag hingingen om wat te drinken. In t geval 
van t gedicht ‘Zoependik’. (karnemelk) 
Ook gingen ze mit n kireboe noar Den Ham. n 
Kireboe bliekt n soort vaarwieleg (speul)rietuugje 
te wezen. 
En zo kin je uut zo’n gedicht ook nog n oardeg 
stokje geschiedenis hoalen. 

 
Henri Wierth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Weerom ien haarst  
 

Ien keuken kiek ik te glaas oet  

en zai d’ol ekkelboom  

Bie zien stam zuiken kiener  

ien t valen blad noar ekkels  

 

k Zai miezulf weer as kiend  

hou k mit moeke onner bomen  

zöchde noar buikens en kestaanjes  

 

Lopen lukt heur nait meer  

en ook ik bin oller wodden  

 

Toch vuil k mie even weer t lutje jong  

en wens ain van dij kiener te weden  

veur wel haarst nog biezunder is.  

 

Age van der Velde 

 

 

n Bedie haarst  
 

Een bedie haarst zit alweer ien lucht  

Ien daauw, vro op mörn,  

daansen widde wieven alweer ien t ronde  

 

Bilder geflodder van holtdoef  

bie de riepe bezzen van vledder  

Mit verwondern zai ik t aan  

Wat n keboal en hou stommelachteg is t daaier  

 

Schaarm van bereklaauw  

staait mooi te weden  

Doartussen moakt n spin zien web  

Zien prooi holdt e ien de smiezen  

 

Tot de zun ons weer verwaarmd  

Al is tied al n hail stok hìn  

Haarst wacht toch nog hail even.  

 

Age van der Velde 
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Stofzoeger op leeftied 

 

Ik ben n stofzoeger op leeftied 

en roas deur t haile huus. 

t Is stofhappen bloazen veur altied 

over perket, plefon en plûche. 

 

k Zit vol met zoagsel, blad, naalden 

spinnen, mieren, pissebedden en stof. 

k Mot er allernoast van kokhaalzen, 

zelfs mien boetenkaant wordt dof 

 

want ze sjorren zo aan mien slang, 

mien lief schampt vaarf van deurposten òf. 

Ik knal tegen toavelpoten en behang, 

vlaig den op de sloapkoamers òf. 

 

t Gaait er om weg as ik mien ronde dou, 

t is een lewaai van jewelste. 

Veuls te voak mot k op sleeptaauw 

en k ben al nait meer de snelste. 

 

Noa ofloop van t gebeul  

baargen ze mie ien kaast 

noast de striekplaank en den is t mis 

omdat het nait goud paast. 

 

Mien slang steut tegen kaastdeur, 

dij vaalt op slag weer open. 

Bie t dichtdrukken krieg ik n nije scheur, 

beplakt wor ik deurlopend. 

 

Mor nou zit ik te boalen. 

Ik heb t hailemoal had 

en zwieg ien alle toalen. 

Goa mor om n aander op pad 

 

 

Coby Poelman – Duisterwinkel 
Oet de bundel 'Granaatjes met een gouden slot' 

 

 

 
 

 

 

 

Grunneger schrieverij:  

P.J. van Leeuwen 
 
In n schier tiedschrift mit Grunneger schrieverij 
heurt ook n onderdail over d’historie van de Grun-
neger literoatuur. Doarom schrief ik regelmoateg 
veur joe n n stokje onder de noam ‘Grunneger 
schrieverij’. 
Ik zuik din n schier gedicht op, meugelk ook wel 
twije van dezulfde dichter en din bespreek ik dat 
en ik schrief ook wat over de dichter of dichteres. 
Dat klinkt stoer, mor leuf mie, ik pebaaier dat op n 
makkelke menaaier te doun en ik hoop dat din 
meer lu belangstellen veur de Grunneger schrieve-
rij van vrouger kriegen. 
Al dij Grunneger schrievers hebben n tic van t dia-
lect of de streektoal, zo as aandern geern zeggen. 
Ik krieg voak de vroag wat of t verschil is; dialect of 
streektoal. k Zol t nait waiten. 
In elk geval hebben de mainste Grunneger schrie-
vers n waarm haart veur alles wat mit Grunneger 
cultuur te moaken het. Zo haar ikzulf ook nog n 
vrijwillegersboantje in t Veenkolonioal Museum in 
Veendam en dus wait ik ook wel wat van de Veen-
kolonioale geschiedenis. 
Ik bin gek op Grunnen, Grunnegers en t Grunne-
gers. “Hou komst zo gek”, zellen ie mie vroagen. k 
Wait nait. t Is n gevuil! 
t Is t zulfde gevuil wat ol domie Pieter Jan van 
Leeuwen, dij leefde van 1906-1992, haar veur ons 
pervinsie en ons volk. 
Hai was geboren in Noord-Holland, mor kwam mit 
zien ollu noar Winschoot woar e noar t gymnasium 
ging. Hai studaaierde veur domie in Laaiden. Dou 
kwam e weerom noar Grunnen en was op verschil-
lende ploatsen in ons kontraainen predikant. Hai 
was d’eerste predikant dij preken in t Grunnegers 
huil. Hai huil ook veurdrachten over de Grunneger 
literoatuur op de RONO, nou RTVnoord, en was 
bestuurslid van de Stichten t Grunneger Bouk. 
Noast zien waark was e dus aanpeerdjeder van de 
Gunneger toal en schreef e gedichten. Van hom is 
t eerste gedicht dat ik joe dou. 
t Gaait over t woarom van zien en ook mien gevuil 
veur t Grunnegerlaand. 
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Woarom? 

 
"Woarom bistoe zo verbraand 
op dat koale Grunnegerlaand 
mit zien wind en dook en regen? 
Wat ligt die doar aan gelegen? 
Woarom leefstoe 't alderlaist 
maank dat volk? Zai bin ja mainst 
stief en stoens, mit waineg woorden. 
Hou kenst bie dat volk wel oarden? 
Woarom blifstoe toch zo traauw 
aan dei toal, zo roeg en raauw? 
'k Schoam mie ja miezulf te heuren; 
't zel mie ook nait weer gebeuren!" 
Woarom.. woarom.. goa moar deur. 
Aaltied as 'k dei vroagen heur 
dou 'k mien best om 't oet te leggen, 
moar hou mout ik het toch zeggen? 
 
Want ie hebben schoon geliek: 
't is een laand van klaai en sliek. 
Boven pollers, sloten, kolken, 
niks as roemte, wind en wolken. 
'k Wait wel, ie bekieken 't goud: 
't is een volk, dat zien gemoud 
opsloet achter strakke koaken; 
wel het doar wat mit te moaken? 
Zeker, wat ie zeggen is woar: 
't boerse toaltje roast wel roar 
in joen fien-gevuil'ge oren: 
aal dei grovve platte woorden! 
'k Wait het wel, holt joe moar stil! 
As ik mie verweren wil, 
heb 'k nait veul om bie te bringen: 
laifde is nait op te dringen. 
 
Moar hou min of 't hier ook is, 
dit is zeker en gewis: 
aan gain laand wil 'k aal mien leven 
mie mit zo veul laifde geven. 
Laifde vragt ja nait woarom! 
Laifde is gain rekensom, 
dei men moakt om oaf te wegen 
wat d'r veur is en d'r tegen. 
Laifde is d'r, zunner meer 
en gain mens wait ooit woarheer. 
Bin w'asmis d'r mit geboren? 
of heb wie ons haart verloren? 
Och, wat dut 't ook? Hier is 't laand, 
doar mien laifde fel veur braandt. 
Woarom? 'k Wil d'r nait noar vroagen. 
Doarom! Aal mien levensdoagen! 

Zo lu, nou wait je woarom ik mit t Grunnegers 
aan de loop bin. Grunnen is mien stee net as dat 
t was van domie Van Leeuwen. 
 
Henri Wierth 
 
 
 
 

 

 

Wenakker 

 

wenakker van mien leven 

is n gerdien 

gain deurkieken aan 

aal deurzetten 

zunner deurzicht 

dou mien ogen tou 

k goa omdeel 

kraab vedde kloeten 

van haanden òf 

krieg weer oam 

k leef 

 

 

Anna de Vries-Maarhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parredies 

 

parredies 

achteraan kim 

woar oetbedenken 

begunde of 

is t aansom? 

 

 

         Anna de Vries-Maarhuis 
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Moeke 

 

Ik zit achter mien bouk 

verbaarg, in houk van koamer. 

Schemerg licht, gain woorden 

n verswonnen zicht. 

 

Zai zit bie kaggel ogen vol vuur 

n bain wupt en wupt en wupt 

vollen handen in schoot. 

Doemen  draaien en draaien 

klok slagt, hol aan, zeuven uur.  

 

Stommeln in keuken 

t gevecht mit deuskes strips 

en vleskes, kroan lopt 

n beker op t aanrecht. 

  

Zai zit bie kaggel ogen zunder vuur 

klok slagt, aacht uur  

n dronken goapen. 

t Onwis pad noar boven, vree 

mörn verkroepen, zes week sloapen. 

 

Ik zit achter mien bouk, kiek 

noar kolle van t vuur 

t stille stee. 

 

 

Jan de Jong 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kat en Venus  

(noar n foabel van Aesopus) 

 

 

 

 

Kat wer verlaifd op n knappe jongkerel en smeek-
te Venus om heur ien n vraauwspersoon te 
veranern. Venus voldee aan t verzuik en veraner-
de kat ien n schiere jonge maaid. Jongkerel zaag 
heur en wer smoorverlaifd. Hai nam heur mit as 
zien bruud. Terwiel zai mit heur twijbaaident ien 
sloapkoamer wazzen, vroug Venus heur òf of kat 
mit liggoamelke veranern heur gewoonten ook 
aanpaasd haar. Doarom lait zai n moes ien sloap-
koamer lös. Kat dij even nait docht aan heur 
tegensworrege toustaand, vloog van bèr of en dat 
achter moes heer. Dij wol zai opvreten. 

Venus was dudelk teleursteld en veranerde 
vraauw gaauw weer ien n kat. 

 

Netuur is staarker as opvouden. 

 

 

Kraai en roaf 

(noar n foabel van Aesopus) 

 

Kraai was ofgunsteg op roaf, omreden t zain van 
n roaf was n veurtaiken en lu konnen aan zien 
vlaigen zain of toukomst der goud oetzaag of dat 
ter tegenheden op komst wazzen. 

Dou kraai n koppel raaizegers aankommen zaag, 
vloog hai boven ien boom en begon zo haardoet 
te krazzen as hai kon. Raaizegers keken noar 
kraai en vrougen heur òf wat of dat bedudde mor 
ain van lu zee: “Loat wie mor wieder goan, van t 
is mor n kraai en zien krazzen bedudt haildaal 
niks”. 

 

As ie joezulf veurnoamer pebaaiern veur te doun 
as ie binnen, moak ie joezulf belaggelk. 

 

Nane van der Molen  
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Piepen 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wel kin zok zotterdag 25 april 1998 nog herin-
nern ...? 
 
Dij zotterdag zollen de piepen van de Hunze-
centroale deelhoald worden en dat zol, zo deden 
Dagblad en RTV Noord verslag, n groot spek-
toakel worden, want t zol mit n grode plof en veul 
stof gepoard goan en t aanzain van Grunnen zol 
doardeur drasties veraandern.   
n Bult mensen werden dij zotterdag verwacht en 
wat schetst mien verboazen, mien Jaantje wol 
doar ook noar tou. “Kiek“, zee ze, “der is aal een 
bult veraanderd in de wereld, mor ik bin doar zulf 
nog nooit getuge van west en nou veraandert der 
hail dichtbie wat en doar wil ik bie wezen! Wie 
stoan bietieds op, zuiken ons n nuver stee woar 
wie t gebeuren goud overzain kinnen; doe nimst 
foto-apperoat mit en moakst n poar mooie 
ploatjes, din kinnen wie loater zeggen: wie waren 
der bie dou Grunnen zien aanzicht veraanderd 
is!”                                                                                                                                            
Ik heb eerlieks zegd nog wel even tegensputterd, 
omreden ik von dat wie van t gebeuren op tillivizie 
n veul beter beeld kregen. Veurvast dat t deel-
hoalen van de piepen vanoet ale houken te zain 
wezen zol, was mien argumentoatsie. 
“Nee mien jong”, reageerde Jaantje narreg, “dit 
mouten je van noabie mitmoaken, din pas kin je 
de loater goud over proaten: van de plof; t valen 
van de piepen; de stofwolken; de reaksies van t 
volk ... Dat gevuil krigst doe nait as wie veur de 
kiekkaast zitten goan! Wie goan der hen en doar-
mit oet!”                                                                                                 
Gain proaten tegen. En zo gongen wie dij zotter-
dagmörn al bietieds richten Stad. Jaantje haar 
zok goud veurberaaid, want n tazze mit stoetjes 
en n kaan kovvie haar ze bie zok en nait te verge-
ten t foto-apperoat mit n nij roltje der in. 
Dat wie nait allain waren, kregen wie aal gaauw in 

de goaten, want t was drokte op de A7. “Zugst 
nou wel dat t gain roar idee van mie was om der 
bie te wezen”, zee Jaantje ainegszins schaarp, 
“aal dij aandere lu dij hebben t zulfde gevuil der 
bie as ik; en wat ik die zeg, doe denkst der loater 
ook zo over; ik zai t aal veur mie hou doe der over 
proaten dust, doarveur kin ik die veuls te goud.” 
 
Hou dichter wie bie Stad kwamen, des te drokker 
t wuir. Bie Euvelgunne mochten wie nait wieder, 
auto mos van weg en mos parkeerd worden in 
een stok gruinlaand. En dou lopen, zowat drij 
ketaaier laank en dou was Jaantje t stee nog nait 
noar t zin. Mor dou op t lèst zai heur vouten be-
gon te vuilen zee ze: “Hier goan wie stoan, din 
hebben wie n goud oetzicht en kinnen ale vief de 
piepen deel kommen zain.” 
Wie mozzen nog wel drij ketaaier wachten veur t 
grode spektoakel. Joa, as mien Jaantje wat wil, 
din mouten wie der aaltied bietieds wezen, mor 
gelokkeg: wie hadden kovvie en stoetjes bie ons 
en ik haar Dagblad van dij dag mitnomen om tied 
deur te kommen, want aingoal noar dij piepen 
kieken dij der noa dizze dag nait meer waren, kon 
mie nait bekoren. 
Jaantje roakte aal gaauw mit aandere mensen 
aan de proat en bood ze een kop kovvie aan en 
ze konnen der ook n stoetje bie kriegen. Dou ik 
noa t deurnemen van de kraant kovvie wol, zee 
ze: “Schaande jong W t is op! Och ik heb ook joa 
zo gezelleg proat mit dij mensen. Nog even en 
din gaait t gebeuren, din goan wie gaauw noar 
hoes en zet ik vrizze kovvie veur die!” Ik verdaipte 
mie, om mien gramniedeghaid te verbaargen, 
mor weer in kraant. 
Opains W n knal; ik schrok der van en keek ge-
liek richten de piepen. Noa n poar tellen zag ik ain 
wat zwiebeln en dou nog ain en nog ain en dou 
kwam t haile spul noar beneden. 
“Foto W foto W foto!” ruip Jaantje, “en vergeet 
nait mie der bie op te zetten!” Nou haar ik t appe-
roat in binnenbuutse van mien jaze stopt en de 
rits doarvan dichtdoan, om ding nait te verlaizen. 
En veur dat ik ding zowied kloar haar, ston der 
nait meer wat Grunnen zoveul joaren zien aan-
zicht geven haar. Ik heb nog wel n poar ploatjes 
moakt en doar heb ik n branplek aan mien veur-
heufd aan overhollen, want deur t onverwachtse 
haar ik toustel verkeerd om in handen en zo’n 
flitslaampe wordt goud hait. 
Aal mit aal, de piepen lagen in 20 tellen om en t 
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stof was snel verdwenen en wie konnen weer op 
hoes aan. Mor nog wel even n haalf uur lopen en 
veurdat wie auto weer op weg hadden, waren we 
weer n haalf uur verder. 
 
Sikkom vief uur noadat wie van hoes vertrokken 
warren, waren we der weer; veur n gebeurtenis 
van pakweg 20 seconden. En wat heb ik doar 
veur kregen? Gain kovvie mit n stoetje, amper de 
piepen valen zain en noa loater bleek W gain fo-
to’s dij t bekieken weerd waren. Op tillevizie heb-
ben wie loater dij dag de beelden goud zain, va-
noet ale houken én bie herhoalen; snel en lang-
zoam. En dou heb ik een goie indrok kregen van 
wat der in dij 20 sekonden gebeurd was, en woar 
ik zulf bie west was. 
n Dag of wat loater konnen je n beeldbaand ko-
pen. “Zellen wie ook aine bestellen?” vruig Jaan-
tje, “din kinnen wie dat loater nog ais zain en zain 
loaten!”  Zai pruit nait meer over mitproaten en 
mitbeleefd hebben, want ondanks dat zai der bie 
west is, het zai n klain beetje t gevuil wat mist te 
hebben. 
 
De piepen binnen nou weg en as ik der nou nog 
aan denk wat ik op dat moment mitmoakt heb, 
bin ik doar nait raauweg om:  sikkom vief uur on-
derwegens veur pakweg 20 tellen, en din t zowat 
ook nog mist hebben! 
 
Mor Grunnen blieft der wel om W ook zunder pie-
pen! 
 
Trijnko Pelgrim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eefder vekaanzie 

 

Op achterdeel wer schommeld 

veur hoge muur fietsen leerd 

mit boer aan swienen vouern 

en mit trekker rieden aal mor weer 

 

Op fiets even noar sluus tou 

kieken hou of schutten ging 

boten zonken daip ien dok 

of kwammen omhoog al weer 

 

Bie Zessprong ien speultoen 

op femilieschommel hinneweer 

noar terras runnen en ijsco eten 

weerom even bie kartboan kieken 

 

Bozzen, Gorsselse haai mit vlaggen 

zaandwegen, fietspoaden laans 

wat hemmen wie en kiener genoten 

ien onze vekaanzies op Plantage  

 

 

Nane van der Molen 
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Fotobouk 

 

Mien fotobouk 

ik kiek in die 

en zai gelaifden  

older worden 

 

Mien fotobouk 

Ik kiek in die 

en zai gelaifden 

dij der nait meer binnen 

 

Fotobouk 

ik kiek in die 

mit n lag 

mit n troan 

 

Fotobouk 

bedaankt 

dast t aalmoal 

veur mie 

bewoard hest  

 

Jil Wildenga 

Oet 'De toal van mien moeke' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haarfst 2014 
 

As d’haarfstwiend waait 

over t Grunnegerlaand. 

En t goldgeel raait 

mie touwuift laangs de woaterkaant. 

Heur ik ien t zaachte roezen 

de plumen mit nkander smoezen. 

Din wait ik, hier bin k op mien stee. 

Vuil mie voldoan en hail tevree. 

 

Joop Klompien 

Klokluden 
 

 
 
 
 
 
 
 

t Ging al joaren van twij kanten, olden sturven oet 
en jongen wollen der nait meer hin. Op n duur zat 
ter nog mor n handjevol olle mensen achterien 
kerk. Nije veurganger, ain van akkedemie oet 
Stad, net kloar veur domie, kreeg doarom op-
dracht van kerkbestuur om kerk weer vol te krie-
gen, om der weer n leventege gemainte van te 
moaken. Wer hom wieder nait veul ien weeg legd, 
as kerk mor weer vol kwam. 
Nije domie pakte t aigentieds aan. Hai preekte 
sundoags ien n gewoon pak zunder strik, ien 
ploats van ien n swaarde toga mit n widde bef. Hai 
ston ook nait boven op preekstoul, mor beneden, 
achter deuphek, midden maank kerkvolk. En hai 
preekte hail tougankelk, moatschoppelk betrok-
ken, zoas dat haitte. t Was nog n jongkerel en 
kerkvolk was wies mit hom. En zo kon t gebeuren 
dat t ol kerkje ale zundoagen weer vol zat. Kerkbe-
stuur blied, kerkvolk blied, elkenain blied. 
Dizze domie was ook op aander terraainen aktief. 
Hai onnaaierde dat t ol kerkje wel n opknapbeurt 
bruken kon. Onder zien permoters kwam der n 
kemizzie dij n kollekte hil ien dörp, doar hail wat 
geld mit oplopen wer. En dij links en rechts subsi-
dies aanvroug - en ook kreeg. Timmerman legde 
pannen weer op stee en vervong verrötte geuten. 
Kobersloager mouk nije regenpiepen. Kepotvroren 
stuukwaark wer weer vannijs besmeten en hier en 
doar wer wat vaarf op kwastjed. Ook t örgel wer 
opklanderd en vannijs stemd.  
t Ol kerkje ston der nou weer bie as nij, kant n sie-
road ien dörp. 
Mor der was aín ding dij nog miste, torenklok mit t 
uurwaark. Hong wel n klok ien toren, mor dij was 
scheurd en t geluud was net n blikken paan. Bou-
del was ook stokverröt doar bovenien. Doarom 
ook wer klok al joaren nait meer lud. Wel wait, 
kwam haile boudel nog n moal van boven en dat 
was nait zunder gevoar. t Uurwaark zulf was ook 
haildaal noar de filo, n dikke roustboudel. Wie-
zerploaten stonden al joaren op haalf zeuven. 
Vanzulf mos dat ook as leste nog aanpakt worden 
- goud is goud, mor beder is beder. En noa n dik 
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joar was scheur ien klok moakt en t uurwaark 
weer vannijs aandreven, mor nou elektrisch en 
computergestuurd. En holten dakruder was 
haaildaal vernijd mit n splinternije vergulde hoan 
derop as wiendwiezer. Apmoal sponsord deur 
ondernemers en zoakenlu oet dörp en wiede om-
geven, handeg aanpeerdjed deur nije domie. En 
zo konden mensen nou weer vannijs zain hou 
loat of t was en - nog mooier - ook heuren. Van dij 
tied of aan ludde klok ook weer, ale doagen om 
aacht tuur, twaalf uur en om zes uur en hai sloug 
doarbie op haalve en haile uren. Net zoas t vrou-
ger west het. Tied was nou zo persies regeld dat t 
nog gain seconde ofweek van werkelke tied. t 
Uurwaark was radiografisch verbonden mit 
atoomklok ien Frankfort.   
Mor deur dat vannijs weer klokluden was nou wel 
n perbleem ien dörp ontstoan. Paardie mensen 
haren der last van. Benoam sundagsmörgens om 
aacht uur. Din lagen ze nog op ain oor en slaipen 
oet noa n oavend stappen of haile week haard 
waarken. En van dat klokluden werden ze wak-
ker. t Ging hier om nait-kerkelken, openboaren 
zeg mor, mainst forenzen oet Stad. Dij waren hier 
kommen te wonen vanwege rust en roemte en 
ien dij tied ludde klok nait. Veur kerk mit zien klok 
haren ze nait veul konsideroatsie. Zai leefden 
noar aigen zeggen ien moderne tied en elk haar 
zulf wel n klok ien hoes of n hallozie om aarm. 
Klokluden was wat van vrouger. Noar kerk goan 
traauwens ook, mor doar wollen ze gain drokte 
om moaken. Dat mos elk ja zulf waiten. Mor dat 
klokluden sundoagmörgens, dat vonden ze n 
aarm verdrait. En ook ien week was t klokluden 
om aacht uur slim vro veur verschaaiden vutters, 
dij ver veur heur vievensestegste al bie hoes wa-
ren. 
Der ontston op nduur n kwestie ien dörp, véur t 
klokluden of der tegen. Ien t bokkeblad stonden 
wekenlaank iengezonden stukken mit veul emoot-
sies van veur- en tegenstanders. Der wer proat 
met domie en kerkbestuur, mor zunder rezeltoat, 
want dij wollen t klokluden zo holden. t Was ja 
vanolds heur kerk en klok en dij waren aiwenold 
en doarom mos der gewoon lud worden. Kloar, 
oet! Openboaren - oetsloabers feidelk - wollen ien 
aalsgeval smörgensvro, en zeker sundagsmör-
gens geern van t luden òf. t Wer n haile hikhakke-
rij en ze kwamen der nait oet. En börgmeester, dij 
openboaren ien aarm nomen haren, wol zien vin-
gers der nait aan branden en boetendes, hai was 

ook van kerk. Baaide kampen stonden zodounde 
liek tegenover nkander. 
Op nduur kwam der op veurstel van domie n me-
diator bie, ain dij der spezioal veur deurleerd het 
om tussen partijen te bemiddeln. Dij zee: ”Joe 
mouten n compromis sloeten. Elk dut bie zien 
standpunt wat wodder bie wien. Dat is eerlek.” 
En dat deden ze din mor, oetìndelk, ze mozzen 
toch wàt. Kerkminsen mozzen zodounde wat ien-
levern van t luden. Oetsloabers mozzen apsep-
teren dat ter bie tieden aal lud wer. t Rezeltoat 
was dat kerkklok nou ien week wel drijmoal doags 
ludt en zien gaalmende klanken over t vlakke 
laand oetstreut. Mor nait op zundag, din is klok 
stil. 
Mainsttied binnen der ien dit soort compromis-
situoatsies gain winnoars, hier ook nait. Kerkmin-
sen mozzen toustoan dat klok nait op zundag lud-
de. Toch n veurnoam ding veur n kerk en dat be-
grootte heur ook slim. Oetsloabers wollen t luden 
ale mörgens geern kwiet, mor hebben allenneg 
zundag kregen. Mor oetsloabers haren t idee dat 
juust zai t mainst ienleverd haren, want haile 
week wer der ja ludt, op zundag noa. Dat het ter 
ook mit te moaken dat dij mediator t op n compro-
mis aanstuurde. En doarbie hebben oetsloabers 
gewoon nait hoog genog ienzet. Net as gebeurde 
ien de volgende anekdote: 
 
Jan en Hennie binnen aarvenis van heur overle-
den moeke aan t verdailen. Ze kommen ienains n 
setje van twaalf zulvern gebaksvörkjes tegen, ien 
n mooi deuske. 
 

Jan:  “Heden, wat n mooie vörkjes. Dij wil ik wel 
hebben.” 
 

Hennie:  “Ho even, eerlek dailen heur. Elk haalf-
schaid.” 
 

Jan: “Nee, ik wil ze apmoal. Verdailen is schane, 
t is n setje. En doe hes al aans wat.” 
 

Hennie:  “Dat is nait eerlek, ik vien ze ook mooi. 
Wais wat? Wie vroagen buurvraauw Gerda of  zai 
ons helpen wil mit t verdailen. Zai is neutroal en 
goldeerlek. En din kriegen wie der  gain roezie 
om.” 
 

Gerda:  “Joe mouten n compromis sloeten. Elk 
levert wat ien van zien aais. Negen vörkjes veur 
Jan en drij veur Hennie.” 
 
Vlak ter op kreeg jonge domie n beroup dij e ook 
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aannam. Hai ging noar t westen van t laand. Der 
kwam tiedelk n vervanger, n domie vlak veur zien 
emeritoat. Dij dee t weer net as vrouger. Duurde 
nait laank of der kwam mor n handjevol mensen 
meer ien kerk. Domie preekte ook vannijs weer 
op hoge preekstoul, tegen t stainen verwulf dat 
hol klonk en slim echode, zodat dij poar oldjes 
achter ien kerk hom hoast nait verstoan konden. 
En zo was t weer net as ien t begun. Opgoan, 
blinken en verzinken. Mit ain verschil, klok ludde 
nog aal. Mor nait op zundag. 
 
Dizze kerk mit torenklok is nou n muzeumstuk 
worden, netjes opvaarfd en historisch verant-
woord opklanderd. Mit n modern, elektrisch uur-
waark, aansloten op atoomklok van Frankfurt. 
Mor elk het tegenwoordeg n klok, hallozie of wek-
ker. En op ale mobieltjes en elektrische apperoa-
ten zit ook tied, n mens is ja van ale kanten om-
ringd deur tied. Torenklok is zodounde n funksie-
loos fertuut worden oet vrouger tieden, n twis-
tabbel veur compromizzensloeders. Ien dit dörp 
mag klok allain luden veur oardeghaid of veur 
poelegrap. Mor mensen willen der gain last van 
hebben. t Ultieme rezeltoat van compromizzen, 
haalf put-, haalf regenwodder. En as t haildaal 
nait hoger of leger wil zetten ze klok gewoon oet. 
 
Bé Kuipers 

 

 

 

 

 

Haarms deup 
  

“Haarm! Haarm, woar bistoe?” t Hoelen ston t 
wicht noader as t laggen. Woar was heur kerel in 
ainen doch bleven? Körtsleden ree e ja nog stoef 
achter heur op fietse. Woar kon e doch wezen? 
Was in ainen as van wereldboom verdwenen. Zol 
dij vìnt in t maisveld reden wezen om heur veur 
maal Hinkie te holden? Zie achtte hom der best 
tou in stoat!  
Wacht es even? Was dat nait Haarms fietse doar 
in onderwale? Joa wizze, dat was zien olderwet-
se fertuut. Hinnie keek nog es goud om heur tou. 
Naargens was heur manskerel te zain. Alleneg n 
poar grode cirkels in de voart wazzen te zain. Ze 
ruip nog mor n moal aangsteg. “Haarm!” Plots-

klaps brak cirkel en doar kwam n kop boven woa-
ter. Schienboar haar e heur geroup heurd. 
“Hierzoot bin ik. k Kom der aan.” 
Mit wat vieven en zessen en n bult gestìn vruidde 
e zoch noar kaante en kroop bie wale omhoog. 
Hinnie kreeg zunder noadenken heur tillefoon en 
zedde doarmit heur ’lotje wanhoop’ op petret. 
Loater het ze – om heur ingeven - doar nog ver-
schrikkelk om laggen mouten. Was ja ok n kod-
deg gezichte. Kleddernat. Krek n verzopen 
kadde. t Hoar flatterg om kop. Wild greep Haarm 
noar d'ogen. Verdikkemie, woar was zien fokke? 
Verhilderd keek e om zoch tou en muik aanstal-
ten weer in t kenoal te stappen om t fertuut veur t 
zain te zuiken. 
Dou greep Hinnie in. “Kerel woar bist mit bezeg? 
Vuil die es veur de kop. Konst ja wel nait wies 
wezen. Kinst dien brille wel ofschrieven, dij vinst 
in dat voele woater ja nooit weeromme. Moust es 
zain houst der bie lopst. t Woater miggelt die tou 
boksempiepen oet en krödde zit overaal op dien 
kleroazie. Magst wel kieken ofst dien pepieren, 
sleudels of knibbe nog wel in buutse hest”. 
Dat vuil aans tou. Haarm trok zoch de knip en 
keek of aal der nog inzat. Gelokkeg miste hai 
wieders niks. n Viske of n aalbert ontbraken bie 
d'inhold. n Braifke kon e votsmieten, hoessleu-
dels kwamen touglieks mit zien knibbe teveur-
schien. Haarm wol t zwikkie zo weer bie zoch 
steken, mor Hinnie greep hom deurwaikte geld-
pude oethaanden en legde hom in heur körfke. t 
Zol der nog veul tou doun om t weer dreuge te 
kriegen. Wat begozzeld ston e op wale. Zedde 
zien fietse weer ‘in bainen’ en reeuwde om t ie-
zen peerd weer te bestiegen. 
Hinnie pebaaierde hom mit wat pepieren 
buusdoukjes eerst wat teunboarder te moaken, 
mor ruik al rad deur heur doukjes hin. Gelokkeg 
bood n touvalege veurbiegangster oetkomst, al-
eer Haarm mit zien nadde buusdouk gangs zol 
goan. Man man wat n boudel, mor gaf veur nijs-
gierege Oagjes n bult dieverdoatsie!  
Langzoam aan binnen baaident weer op t Knoal 
aangoan. Zie wazzen d'haile raaize as Klaain 
Doempke mit zien broodkrummels te sporen en 
trökken alderweegs n bult bekieks. Haarm het 
der niks aan overholden. Gelok bie n overhoal 
was, dat e komende weke veur n stoar-
operoatsie noar t Refaja mos. 
 
Roel Sanders 
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Deurzetten is t haalve waark 
 
Doodmuide vuil Ankie op baank. t Was nog mor 
haalf tiene en nou al zo muide, dat was toch nait 
normoal. "Wat heb ik nou aalmoal doan?", docht 
ze haardop. "Zeker, k was al mui dou k vanmörn 
mien 28 joar oet bèrre sleepte. t Was mie ge-
woon te veul om brood veur Jan en ons twij lutje 
beudeltjes kloar te moaken en ze noar school te 
kriegen." 
Even docht ze vertederd aan de blonde kopkes. 
Persies Jan, hail aans as heur gladde donkere 
hoar. Heur heufd zakt wat meer noar veuren en 
geliek vuilt ze weer dij vervelende pien in nek en 
scholders. As of der n vrezelk zwoare last op 
drukt en ze t heufd nait meer draaien kin. Ze kikt 
noar de voele boterhambordjes, d'omvalen beker 
melk van de jongste, ze mos nog zoveul doun: 
stofzoegen, bèrren opmoaken, bosschoppen 
doun en straks kinder van school hoalen. 
Mor o, o, o, wat bin ik toch mui. t Is hoast om te 
jaanken. Zuchtend gaait ze aan t waark. 
Ik kin der ook ja mit gain ain over proaten, dinkt 
ze. 
Buurvraauw Schoafsmoa, zee vleden weke nog: 
"Stel die nait zo maal aan! Muide? Bist ja nog 
hartstikke jonk. Wat mout ik din wel. Ik bin al vie-
venzesteg west hur!"  
t Liekt mie t beste dat k mor even n ofsproak 
moak mit dokter, besloot Ankie heur prakkezoat-
sies. 
"Tja Mevrouwtje," zee dokter geruststellend. "Ik 
kan niets verontrustends vinden." 
"Mor dij pien din dokter en dij muidegheid, hou 
mout ik doar mit aan. t Is gain pretje hur!" 
"Begrijp ik, begrijp ik, maar er is heus niets waar-
over u zich zorgen hoeft te maken. Neemt u 
maar flink wat beweging in de buitenlucht." 
"Mor dokter, k kom voak genog boeten. Bos-
schoppen doun, kinder noar school bringen en 
weer ophoalen. Dat dou ik mainsttied lopends of 
op fietse." 
"Dat is anders en niet voldoende. U heeft daar 
achter uw flat een prachtig terrein om extra li-
chaamsbeweging te nemen." 
"Achter de flat? Mor dokter, din kinnen ze mie ja 
aalmoal zain?" 
"Ja, mevrouw Finkers, dat bedoel ik. Het beste 
met u." 
"Nou en dat was alles, doar kon ik mit hèngoan, 
Jan." zee Ankie. Dou ze hom vertelde van heur 

bezuik aan dokter. 
"As hai vindt dat dat goud veur die is, din most 
dat zeker doun." Klonk Jan zien stem vanachter 
de kraande. Dat was ale steun dij Ankie van hom 
kreeg.  
Veurzichteg en in t duustern, begon Ankie aan 
heur oefeningen. Mor op n duur kon ze dat    
soavends nait meer volholden.  
t Was nait te doun. Toch vuilde ze, dat t beter 
ging en ze was vaastbesloten om deur te goan. 
 
Op n mörn dou de buren de sloapkoamer gedie-
nen open deden, zagen ze tot heur verbiestern 
Ankie aggewaaiern op t veldje achter de flat. Van 
balkon tot balkon was ze t onderwaarp van ge-
sprek. Vraauw Schoafsmoa, ging t haardst teke-
re: "Och heremientied! Kiek nou toch ais! t Mos 
nait maggen. n Schaande is t! k Vin t aarg hur. k 
Vin t aarg!"  
Vraauw Schoafsmoa mog van dokter juust nait 
aan gimmestiek doun. Ale buren waren t mit heur 
ains. Mor in d'sloapkoamer achter d'aigen gedie-
nen, bekeek d'ain heur 'rollechies', tilde d'aander 
buurvraauw mit muite heur aarms op en was 
buurvraauw Tineke smörgens al zo muide as n 
hond. 
"Woar hoalt ze de moud vandoan", duurfden ze 
aalmoal tougeven. 
En Ankie? Dij schraaide in d'aarms van heur 
man. Muide van t hoeshollen, de veurschreven 
oefeningen en dij prikkende ogen in heur rugge. 
Mor ze ging stug deur. Dokter haar geliek. Ze 
vuilde zok n stuk beter. Mor dij prikkende 
ogen ...? 
t Is nou ongeveer n haalf joar loater en der klin-
ken vroleke geluden deur de locht. t Lewaai komt 
boven de raauwe kreten van de maiwen en t ge-
snoater van d'eenden oet. Twij moal in week zain 
je n stuk of tien buurvraauwlu runnen, taauwchie-
springen, baalgooien, bokspringen en aander 
meneuvels moaken. Zo te zain hebben ze veul 
plezaaier. 
En Buurvraauw Schoafsmoa? Dij staait glun-
dernd aan kaant. Mit haide thee, heur nije pomp-
kanne en heur mooiste theegloazen. 
 
En Ankie? Dij het t weer bewezen: Deurzetten is 
t haalve waark! 
 
Jil Wildenga 
Oet 'De toal van mien moeke' 
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Oterdum 

 
Dou gemainteroad onnaaierde dat t hoaven- en 
industriekontraain van Delfziel oetbraaid worden 
mos, wer docht dat ter veur n aantal dörpen gain 
stee meer waas. Ook Oterdum mos vot. t Dörp 
waas mit kerk en kerkhof tegen diek aanbaauwd. 
Kerk zulf stak boven diek oet. 
Laank leden boesterde doar ains n dikke störm. t 
Waas onder kerktied en domie, dij hoog op 
preekstoul over zee oetkeek, zaag dat ter n schip 
ien nood waas. Midden onder preek zol e bèlkt 
hemmen: ‘’Het is goed dat we hier zijn, broeders, 
want daarbuiten vergaat een schip!” Aal t kerk-
volk bleef rusteg zitten, want ze wozzen: resten 
spoulen vanzulf aan en din begunt ons waark 
pas. Strandjen dee elkenain! 
 
Mor der is ook n aander versie. 
Volgens wat n goie vrund der over heurd het, zet-
te domie zien kerkvolk aan t bidden en is hai van 
preekstoul ofbuult om als eerste bie t strandgoud 
te wezen. Mor dat kin ook n aander domie en aar-
gens aans west hemmen. 
 

*** 
Ien ons tied schreef Grunneger schriever J.K. 
Harms n verhoal dat zuk ofspeult op t kerkhof van 
Oterdum, getiteld 'Berend-Oom'. Dat verhoal 
staait ien 'Aan raand van tied'. http://
www.oterdum.com/verhalen_gedichten/Op%
20RaandvTied.html 
 
Ien t bouk 'Schrijvers op streek' staait n 
aangriepend verhoal van J.K. Harms, onder de 
titel: 'TANTÓ?!' http://www.kleineuil.nl/uit-de-
regio/schrijvers-op-streek-details  
 
Jan Sleumer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     (foto RTV-Noord) 

Deurgoan 

 

 

 

 

 

k Loat aal mien denken sums de vrije loop 

Omliest deur n toesternust van gevoulens 

Van wat k ais wol, groag wil en stiltjes hoop 

t Omsluiert mie, zunder mien bedoulen 

 

k Loat miemerijen, tegen beder waiten in 

Heur gaang mor goan, zai tumeln mie deur kop 

Van wat ais was, hou t is en worden kin 

Wat mie aangaait, schait k der nait veul mit op 

 

k Loat mien gevoulens, van bliedschop en verdrait  

Van ‘nou’ en ‘toun’, op t leste soamengoan 

Van wat k ais dee, nou dou, hou t wieder gaait 

t Geft mie weer moud om steevaast deur te goan ! 

 

Fennie F.G.Croeze-van Til 
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Droadproat 

n Facebook-interview mit Fieke Gosselaar 

 

Dichteres en radiocolumniste Fieke Gosselaar 
(Finnerwold, 1982) het lestdoags heur debuut 
moakt as romanschriefster, mit de Nederlandstoa-
lege bundel 'Tussen de anderen'. De verhoalen 
binnen inspireerd op zoaken dij zai tegenkomt in 
heur affeer as strafrechtjuriste. t Is heur twijde 
bouk, noa de Grunneger dichtbundel 'Nova Zem-
bla' dij vleden joar uutkommen is. d'Eerste kritie-
ken binnen over t algemain pozitief, meschain is 
ze n aanwinst veur de Nederlandse literatuur.  In 
dizze 'Droadproat' is t woord aan Fieke Gosse-
laar. 

Bert Wijnholds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto: Jan Glas) 

 
Fieke, dien bouk is al n zetje verkriegboar, nog 
van haarten felesiteerd dermit. Bist der wies mit? 
“Joa, ik bin der slim wies mit! t Is haail mooi de 

verhoalen, dij in twij joar tied as computerbestand 
langzoam opbaauwd binnen, den echt as n bouk 
in handen te hebben. En t is haail leuk dat minsen 
t nou ook kinnen lezen.” 

 
'Tussen de anderen' het al goie recensies kregen, 
binnen de reaksies van lezers ook positief? 
“Joa, gelukkeg wel! Lezers vinden t interessant 
om over achtergronden te lezen van minsen dij 
strafboare feiten plegen, hou ze doar tou kinnen 
kommen. Ze zeggen dat t haail makkelijk weg-
leest.” 
 
De verhoalen goan nait over rechtszoaken. Doe 
wolst veuraal de mens achter de doader zain loa-
ten? 
“Joa, de doad zulf is nog laank nait t verhoal.  t 
Personage moakt t verhoal, hou dij reageert op 
situoaties, zoas n pubermeisje dij onder drok van 
n vriendin geld oet de kassa steelt of n man dij 
deur psychose brand sticht. Veurdat n mins doa-
der wordt, is der wat aan veuròf goan.” 
 
Hest der bewust veur kozen om t bouk in t Neder-
lands te schrieven? 
“Joa, proza schrief ik altied in t Nederlands en ik 
schreef ook al eerder proza as poëzie, dat is der 
loater biekommen. Eerst was poëzie ook in t Ne-
derlands, moar Jan Glas het mie der op atten-
deerd dat t in t Grunnegs ook meugelek was, en 
veur poëzie vind ik t Grunnegs haail geschikt, om-
dat dat ook as je t veurleest haail mooi klinkt en 
zingt. 
Proza in t Grunnegs waarkt veur mie nait, dat bin-
nen te veul woorden, en ik kin nait alles opschrie-
ven wat ik wil. t Grunnegs is nait mien eerste toal, 
dat is Nederlands, dus in t Grunnegs zal ik nait zo 
daip op de personages in kinnen goan.” 
 
Doe bist dus nait grootbrocht mit de Grunneger 
toal. Woar hestoe t den leerd? 
“Op legere schoule zat ik in n klas woar veul 
Grunnegstoalege kinder in zaten, dus zo heb ik t 
oppikt, en loater heb ik 2 joar voetbald dus toun 
mos ik t ook proaten.” 
 
Gaait die t schrieven in t Grunnegers den ook 
stoer òf? 
“t Schrieven in t Grunnegs gaait mie nou nait 
stoer of, ik bin der ondertussen wel aan wend, al 
beweer ik naait dat ik foutloos schrief. Ik schrief t 
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 gewoon, veurdaail bie mien column op radio 
noord is dat gainaine zugt hou dat ik t opschre-
ven heb.” 
 
Wat vinst t schierst om te doun? 

“Dat het meer te moaken mit wat ik schrief, n ver-
hoal, n gedicht of n column den mit de toal. Veur 
n gedicht en n column schrief ik t laifst in t Grun-
negs. Veur de column het ook veul te moaken 
dat ik doarbie gezelleg mit Rene Walhout n kopje 
kovvie kin drinken tiedens oetzenden op radio 
Noord. Veur n verhoal dou ik laiver in t Neder-
lands, moar dat haar ik al n beetje oetlegd. Mo-
menteel schrief ik nait veul gedichten, omdat 
mien heufd meer noar verhoalen staait.” 

 

Binnen der ook schrievers en dichters dijstoe as 
veurbeeld zugst? En wat hebben zai veur invloud 
op dien schriefwaark? 
“'Voak as ik lees, krieg ik zin om te schrieven. 
Veural bie dichteres Astrid Lampe krieg ik voak 
allerlei beelden in mien heufd of associoaties. En 
Jan Glas is mien favoriete Grunneger dichter, 
soamen mit Melle Hijlkema. Verder heb ik voak 
periodes van n schriever. Den lees ik Dimitri Ver-
hulst en nou ben ik net bezeg mit bouken van 
Esther Gerritsen.” 
 
Is t waark van aandern de grootste bron van in-
spiroatsie veur die? Wat kin die nog wieder tot 
schrieven aanzetten? 
“Nee, dat nait. Ik vind inspiroatsie in mien omge-
ving. As ik minsen zai op stroat of as ik verhoalen 
tegen kom op mien waark. Dingen dij ik mitmoak 
en dij blieven hangen in mien heufd, as dat t ge-
val is, den mot ik der wat mit doun.” 
 
In de Grunneger meziek leeft de streektoal ook 
bie jongere artiesten. Ik kin wieder gain jonge 
schrievers en dichters dij dermit aan d'loop bin-
nen. Binnen der nait zoveul? 
“Nee, der binnen nait zoveul. Hest Marlene Bak-
ker en Swinder. Veul van onze generoatsie heb-
ben van heur olders gain Grunnegs leerd. Wie 
traauwens ook aal nait, Marlene nait en Bas 
(Schröder, zanger van Swinder, red.) nait en ik 
ook nait. Moar Bas zien ollu binnen ook nait 
Grunnegs, en bie mie is mien moeke nait Grun-
negs, dus den is t ook weer logisch dat wie Ne-
derlandstoaleg opvoud binnen. Hou t den komt 
dat wie touvalleg wel mit Grunnegs bezeg bin-

nen, kin ik nait verkloaren. Ik denk dat wie groag 
mit toal bezeg binnen en t Grunnegs laint zoch 
goud veur zowel meziek as veur poëzie.” 

 

Marlene Bakker het veur heur nije single dien 
gedicht 'Leeuwtje' bewaarkt. Swinder dee dat al 
mit 'Mesienes'. Hou vinst dat? 
“Leuk! Van t gedicht 'Mesienes' is n laidje moakt 
veur Poëziemarathon 2013. In t Oude RKZ orga-
niseerde Kasper Peters n oavend woar hai ver-
schillende dichters en singer-songwriters aan 
nander koppeld haar, zodat Bas Schröder van 
Swinder vanzulfsprekend vanwege t Grunnegs 
aan mie koppeld was. Hai het toun 'Mesienes' 
oetkozen en dat is zeker goud lukt. En ik vond t 
gedicht 'Leeuwtje' haail geschikt veur Marlene en 
heb heur toun vroagd of ze der wat mit kon. Ge-
lukkig vond zai t mooie tekst en zag ze der wel n 
laidje in! t Is nog veul mooier om n gedicht tot 
leven te zain komen as echt laidje.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    (foto: Jan Glas) 
 

Hest Marlene al es holpen mit t schrieven van n 
laidtekst. Lieken poëzie en meziek op nkander? 

“Soamen hebben wie 'Wondern van mien stee' 
vertoald oet t Engels van n laid van Adele, 
'Hometown glory'. Ik heb gain idee of der verschil 
zit tussen t schrieven van meziektekst of poëzie. 
Baaide laidjes 'Mesienes' en 'Heufd as helm' bin-
nen gewoon gedichten. Swinder en Marlene heb-
ben doar laidjes van moakt. Ik heb gain verstand 
wanneer n zin in n tekst goud te zingen is, dus 
dat doun ze zulf den.” 
 

Hest al nije schriefplannen? 

“Joa, ik goa gewoon deur. Mit elke week column 
noatuurlek en den weer mit n nij bouk begun-
nen.” 
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Fieke Gosselaar, daank veur dizze Droadproat. t 
Leste woord is aan die. 
“Ik denk dat ik al veul zegd heb en zal t eerst nait 
waiten! Doe ook bedankt!” 
===================================== 
 
 
'Tussen de anderen' 
Fieke Gosselaar 
2014 
Ambo|Anthos 
Paperback € 16,99 
Ebook € 9,99 
 
 
 
 
 
 
'Nova Zembla' 
Fieke Gosselaar 
2013 
Kleine Uil 
Paperback € 12,50 
Ebook € 9,99 
 
 
 
Te koop bie joen boukhandel. 
 
Fieke Gosselaar webstee: 
http://dichtstadgroningen.nl/#/fieke-gosselaar 
 
Fieke Gosselaar op Facebook:  
https://www.facebook.com/fieke.gosselaar 
 
 
==================================== 
 
 

Nije single Marlene Bakker 
 
Lesten jannewoarie kwam Marlene Bakker heur 
eerste single ‘Loat Grunnen nait zakken’ oet. 
Hiermit kwam ze bie RTV Noord op nr.3 van de 
mainst draaide nummers. De soamwaarken veur 
de single, mit Gerhardt Heusinkveld en Bernard 
Gepken, bevuil zo goud dat t 3-tal vannijs de stu-
dio in ging. 
t Rezeltoat doarvan is de nije single ‘Heufd as 
helm’, dij sunt 17 oktober verkriegboar is. Veur de 
tekst van dizze indrokwekkende pioanoballoade 
is Marlene oetgoan van t gedicht 'Leeuwtje' van 
Fieke Gosselaar. 

‘Heufd as Helm’ is d'eerste single van t in 2015 te 
verschienen album woar op t moment aan waarkt 
wordt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

‘Heufd as Helm‘ 

Ze schoelt mainsstied snaachts 

 
onder stevege bomen 

hoakt heur panty stokkend as ze laagt 

in omhelzend swaart 

 
As wie n heufd as n helm haren, 

konden wie even wisseln. 

Ze zegt ik ben kloar, mit vroagen 

 
In de regen krult heur hoar. 

Ze mot kaizen, zee de man, of ze 

n spaigeltje pakt om te bozzeln, 

of t roam dicht dut om gain wind te vuilen 

 
en ze laanger wachten blift 

om ochtendstilte oet te stellen 

Ze zegt ik ben kloar mit vroagen. 

Ze zegt: ik bin kloar, stop mit vroagen 

As wie n heufd as n helm haren 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?
v=LWkvxq2-JkE 
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Rommelmaart 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ènde joaren negenteg kwam bie ons de gedach-
te op, dat verhoezen meschain n optie wezen 
kon, om van aal dat waark rondom t hoes òf te 
kommen. n Beetje kaalmer aan leek ons schier 
tou. 
“Den begun alvast mor om dien rommel op te 
roemen”, opperde moeke. 
“Houzo? Zoveul is dat toch nait?” 
“Nou, kiek mor ais goud om die tou! Doe hest 
wat bie nkander zōcht in dij 25 joar, dat wie hier 
wonen.” 
 
Aanderdoags heb k vot mor heur road opvolgd 
en bin k van boven noar beneden t haile hoes 
deurkommen W Tjonge, dat haar k nait docht! 
Wat n verzoameln! Woar loat ik dat, as t zowied 
is, dat wie hier vot goan? 
Zundags derop, wazzen kinder op bezuik mit 
heur twij dochters. 
“Op kare mietern en noar rommelmaart”, gaf 
mien dochter heur mainen. 
“Mogen wij dan ook mee opa? Wij willen ook 
graag wat speelgoed, knuffels en zo verkopen.” 
Dat muik mie enthousiast ... mit mien baaide 
oogappeltjes n dag oet. “Dat douve!' 
 
n Week of wat loater wuir k moand om ais wat op 
te schaiten. Mien dochter haar t wel had mit dij 
deuzen vol rommel, dij d'wichter kloar zet haren: 
“Wanneer bist zowied? Ze stoan mie al n zetje in 
d'wege!” 
“Aander weekend mor den? Den mout je der wel 
vroug oet, want wie mouten der om n uur of zeu-
ven al wezen!” 
“Waar gaan we heen dan? Heb je al iets opge-
zocht?” 
“Joa, van der Valk Zuudbrouk, dat is t dichtste 
bie.” 

Zai wollen laiver wieder vot, mor ik hail pode 
stief: “Zuudbrouk!” 
 
“Waar moeten wij nou zitten opa?” Noast n aan-
hanger vol, haar k d'auto ook oareg nuver vol 
staauwd en dat ontging heur nait. 
“Aine op veurbaanke en d'aander ken doar nog 
net tussen?”, zee k vroagend. k Haar zulf ook 
mien twievels, of dat nog meugelk was! Mor t 
ging gelokkeg goud. Zai wurmde zok tussen de 
voelnisputen en de deuzen en doar scheet t hen. 
“Is Zuidbroek ver weg?”, wol d'lutje achterin nog 
waiten. 
“Nee hoor, 10 minuten rijden.” 
Bie de Eurohal was t oareg rusteg ... n Stok of 
zeuven handeloaren veur mie. “Nait te roem van-
doage?' wol k waiten van de man, woaras ik t 
stoageld aan betoalen mos. 
“Komt nog wel”, zee e. En hai kon t ja waiten! 
Mit t haile spul konden wie zo de hal in tufken. 
“Woar mag ik stoan?”, was mien vroag aan n mit-
waarker. 
“Moakt nait oet, zuik joa mor n mooi stee op. 
Roemte zat!” 
 
Inderdoad, de haile hal was nog bienoa beschik-
boar. “Opa denkt niet, dat we veel zullen verko-
pen, te weinig standhouders”, opperde ik aan 
mien klaaindochters. Tegen half negen haren wie 
d'boudel kompleet oetstald en ik mout zeggen, 
da'k dat redelk mooi doan haar. Alles was goud 
zichtboar en alles was priesd. Kinder nog n poar 
aanwiezens geven over de menaaier, hou of ze 
heur woar aanpriezen mozzen en zukswat en de 
kopers konden kommen. Dat duurde nait laank  
 
“Wat wilst doar geern veur beuren?”, vroug  
d’eerste klant en hai wees op de deuze autobloa-
den. 
“Hail geern n beste prane geld! Mor om dastoe t 
bist gefst mie mor 60 gulden.” 
“Doe waist ook wel wat ofst beuren wilst. Vatteg!” 
“Hest der al even inkeken den? Der binnen bloa-
den bie oet de joaren viefteg!” 
“Vievenvatteg den!' 
“En dat Solex-blikje?” 
“Dat is n haile olle! Vroagen ze vatteg gulden 
veur”, plaasde ik. “Kist hom mitnemen veur twin-
teg. En deuze bloaden der bie, den gefst 75.” 
“Ik kom dammet wel weer, hol t nog mor even 
vast.” n Ketaaier loater was e der inderdoad weer 
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en langde mie 75,- tou! 
“Dat was wel veel geld toch?”, wol de oldste 
klaaindochter waiten. “Ja, maar hij had het er 
graag voor over hè?” 
“En ik heb die grote beer, die oma gemaakt heeft 
ook al verkocht,” vertelde d'lutjeste: “voor 6 gul-
den! Is dat genoeg opa?” 
“Ja hoor, leuk prijsje.” 
 
t Was haalf tiene. Der was al wel wat reuring, wat 
t pebliek betreft, mor de hal bleef wieders oareg 
leeg. Inmiddels wazzen der twij kooplu trogge 
kommen en mien autobloaden en Solex-blikje 
haar k verkocht. Dou k in t rondte keek, zag k al 
meer lege plekken. Veur de wizzeghaid even tel-
len ... Deksels, al veur roem twijhonderd gulden 
kwiet! “k Heb al n schiere stuver beurd”, zee k 
tegen buurman. 
“Joa, ik ook. Ben al meer as d'helfte kwiet en t 
pebliek mout nog kommen.” 
“Haar k nait op rekend! t Is ja net n bos zunder 
bomen.” 
“Joa, t schient overal rommelmaart te wezen. 
Mor ik bin al tevreden.” 
“Mogen wij wel even met de rolstoel spelen 
opa?” 
“Joa heur, roemte zat. Goat joen gang!” 
Asof ze op t circuit in Zandvoort wazzen, zo sto-
ven ze deur de hal! Lutjeste in d'stoule en d'old-
ste der achter. Gain mensk, dij last van heur 
haar. 
 
“Moi Tammo!”, raip k, dou k n olle klant van mie 
lopen zag. 
“Ik zai t nait! Zet dij pedde mor eerst ais van de 
kop!” 
“Och laive tied! Bistoe dat? Bist al zowied zakt, 
dast hier nou stoan moust?” Hai kwam oet Mun-
tendam en ik ging aal moandoagen bie hom 
langs veur n advertensie. Zowel hai as zien 
vraauw zaten nait lekker in heur hoed. Hai was 
opgeven, vertelde hai mie. Prostaatkanker mit 
oetzaaiens. 
 
“Meneer Mooi!”, heurde ik n vraauw roupen: 
“Meneer Mooi!” 
k Haar d'pedde van Derk Bosscher weer op kop 
en dou k overzied keek zee ze: “Ja, U! Meneer 
Mooi! Wat kost dit beeldje?” 
“Veur joe 7 gulden.” 
“Wat zegt U?” 

“Zeven gulden mevrouw enne ... dat wat op mijn 
pet staat, betekent geen mooi, maar MOI! En dat 
betekent 'goedendag', 'tot ziens', 'hoe gaat ie' en 
nog veel meer!” 
“Ik geef vijf”, was heur ofpingelproatje. 
“Geluk mevrouw en veel plezier der mee.” 
“n Schier beeldje hè?” 
“Wat zegt U?” 
“n Prachtig beeldje.” 
“Ja, enig!” 
“Ben je nait aan bekocht, ducht mie.” 
“Wat zegt U?” 
“Dat je een mooie koop hebt gedaan. Moi!” 
“Ja, ook mooi.” En doar huppelde zai hin. 
Of ze t begrepen het? k Wait t nait. Muik mie ook 
niks oet ... Soam haren mien twij klaaindochters 
en ik n buutse vol geld en wazzen wie n bult rom-
mel kwiet! Doar ging t om.  
 
 
Klaas van Zonneveld 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnen 
 
Plinius. om en bie t joar 100: 

 

Doar komt de zee twij moal in n etmoal opzetten 
en overstroomt t laand dat nait te overzain is, 
zodat je in dit aiveg deur de natuur omstreden 
gebied nooit zeker waiten of de bodem bie t 
laand of bie de zee heurt 
 
Doar woont n aarmzoaleg volk op hoge heuvels 
dij ze voak zulf mit de handen moakt hebben, 
hoger as de hoogste vloud dij ze in t verleden 
mitmoakt hebben en doarop hebben ze heur hut-
ten baauwd. 
Ze lieken zo wel op zeelu as t wotter de omgeven 
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bedekt en op schipbreukelingen as t wotter weer 
wegtrokken is. 
 

 
 
 
 
 
 

Henk de Weerd, 2014: 
 
Doar wait men nooit zeker of t uren, doagen of 
weken duurt, veurdat de grond weer trilt onder de 
vouten en der weer scheuren vlaigen in de mu-
ren, dij nog moar pas opnij invougd binnen. 
 
Doar woont n aarmzoaleg volk dat zo vergruid is 
mit t laand van wierden en moaren, dat t op de 
koop tou nemt dat mìnsen nait vaaileg meer bin-
nen in heur aigen huus, dat ze, ook al zollen ze t 
willen, aan de stroatstainen nait meer kwiet kin-
nen.  
 
 
 


