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SLIM KÖRTE VERHOALEN

Evacués
Minshaid wordt ien rap tempo evacueerd deur de wereldvremden. Heur bosschop is der ain van vrede
en leven op n nije planeet, mor aan heur oetdrukken vaalt niks òf te lezen.
Veur mie stapt mien vriendin noar veuren, hoopvol over dizze nije kaanzen. Ik ken mor naauw leuven
wat heur overkomt: mit ain bewegen verschruien dij wereldvremden heur tot op leste vezel.
Din trapt mien lutjewicht mie tiedens n sloapstoep wakker. Oversnoevers zeggen dat je kiender verbaiden mouten bie joe ien t nust te kroepen, mor zai het mie red van mien Apocalyps.
Ingeborg Nienhuis

Haand
k Bin slim wies mit mien handen. Nait onbelangriek veur mien affeer. Ruggen en nekken heb k onder
handen had.
Noast wrieven en kniepen was k geern kreatief. Deur taiken en vaarven, gaf k mien leven kleur. Leste
joaren is t schrieven der bie komen. t Moakt mien kop leeg.
n Stevege haand geven is ook belangriek. Voak kin je aarns n handje helpen. Of tillefoon pakken en n
proatje moaken. Toch mout dat nait oet de haand lopen.
n Haand vaastholden geft troost. Klaainkinder griepen steevast mien haand vaast. t Geft n waarm gevuil
en veul vertraauw.
Kunny Luchtenberg
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Golden hallozie
Jaantje koopt aal drij doagen n nij hallozie bie Action, ook al kin zai ains gain klokkieken.
Ollen smiet zai ien voelensbak. Femilie vient t goud. Beter as sigeretten kopen.
‘Mooi hè?’ kraait Jaantje as zai nijste aankoop zain let.
Mor nou is der keronoa-meleur en Jaantje mout binnen blieven. Heur klokje dut t al weer nait.
Zai jankt ter over. Verzörgster kriegt olske kaalm. ‘Jaantje, doe kins nou ja mooi spoaren veur n echt
golden hallozie. Is toch veul mooier as dij blindlappen.’
Votdoadelk is Jaantje aan spoaren goan, hoopt zulfs dat keronoa nog n zetje blieft.
Nane van der Molen

Coronahond
'Kin dokter wel kommen, k vuil mie slim lebait. k Bin poesteg en koorzeg. Zol t corona wezen?'
'De dokter komt straks bij u met Pasja, mevrouw De Wit.'
Dokter blift in de koamerdeure stoan. 'Bin je wies mit honden, vraauw De Wit?'
'Joawel, wat den?'
'Den komt Pasja joe onderzuiken. As ze blaft, is t corona.'
Pasja snuvvelt en snoft, blaft nait en lopt kwispelnd weer op dokter tou.
'Goed zo, Pasja! Niks biezunders, vraauw De Wit, bloots n griepje. Neem joe mor n poar aspirientjes.'
'Bedankt hor, dokter.'
'Bedank Pasja mor. Beterschap!'
Bert Wijnholds
’Honden kunnen coronavirus mogelijk ruiken’ (Telegraaf.nl 17-04-2020) https://www.telegraaf.nl/
nieuws/991543058/honden-kunnen-coronavirus-mogelijk-ruiken
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BBIQ = Kennis koken op 1,5 meter
Enkeld wat stroatverkeer en vogelgetwitter. Kroug dicht, winkel op slöt, kappers thuus. Proek op kop
as in hippietied: ‘Aal joen wiet is lof.’ Wat staait Grunnegers te doun? Fo-rummikubben en puzzeln wat
ons paast. Tillevisie is ook van de kook en repetaaiert doags mit olle kookprogrammoa’s … mor Hollaand is uutbakt. Kopschraberij: 'Mien vekaansie din?' Nee! Gain raais bouken, mor bouken lezen. Boven Stad doun ze loze lockdown, BarBe-IQ. Antiproestproof- snuvverdslabbetjes veurknuppen en
denktankje opporren. Bie de Keuningsleegte goan ze kennis koken in de grode Harssenspan.
Gerhard P.J. Jansema

De Himalaya zain
In t noorden van India is de Himalaya weer te zain. Deur de Corona staait alles stil en is de lucht weer
schoon. Veur veul mìnsen is dat n hail nije ervoaren. Zo zitten der aan de “lock down” ook nog positieve kaanten. De netuur reageert op slag as wie ons der even nait mit bemuien. In Venetië zwemmen
weer vissen in de kenoalen, in Paries lopen wilde zwienen op stroat, in t Krügerpark liggen de laiwen
op de weg.
t Kin dus ook aans!
Boeten onze megastallen veur mìnsen bestaait ook nog n aandere wereld. Wie zain dij nait meer.
k Hoop mor dat de Corona ons leert wat echt belangriek is. Den kinnen wie ook ‘de Himalaya zain’.
Henk de Weerd
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Moederdag
Ol moeke zat allain in heur stoul veur t glas,
Docht aan vervlogen tieden, dou ze nog veul jonger was.
Dou heur goie man nog leefde, dij heur op handen druig,
Dij heur gaf mit bliede haarte, as zai om t ain of aander vruig.
Sunds ze hom noar t kerkhof broch’den, was de zunne onder goan.
Ze docht aan hom ale doagen, mor ze bleef der allain veur stoan.
Kinder luiten moeke zitten en kommen zo nou en din ais aan,
Ze hebben nou zulf heur aigen en hoalen moeke waaineg aan.
Bienoa, bleek heur, waren ze vergeten wat ik aalmoal veur ze dee,
Mor wat dou je der aan, elk het nou zien aigen stee.
Dou zai doar zo zat miemern, wuir deur zachtjes open doan.
Ze zag n handje vol mit bloumen; t jongste klaainkind veur heur stoan.
'Opoe,' zegt de klaaine schuchter, 'hier binnen bloumen van ons veur jou.
Bin mor gaauw noar binnen goan, pabbe komt ook noar die tou.
Moekes kriegen toch aalmoal bloumen, want t is toch Moederdag.
Ik ben wel zo bliede dat ik ze opoe brengen mag.'
Over opoe’s old gezicht glidt n glans van heerlekhaid
Troanen schaiten heur in d’ogen en zegt vol dankboarhaid:
'Nou dat vin ik mooi van pabbe dat hai opoe nait verget,
Dat hai veur zien olle moeke toch nog wat over het.'
Opoe drukt de klaaine peuter dolgelukkeg aan heur haart.
Denkt nait meer aan olle tieden en vergeet heur leed en smaart.
Heur zeun komt stil de keuken binnen en is gelokkeg en tevree,
As hai zugt wat n groot plezaaier hai zien moeke dee.
Opoe kiekt mit stroalende ogen noar dat mooie boeket,
Dij ze mit trillende handen in een voas met wotter zet.
'Jong wat binnen dat mooie bloumen,' zegt ze stille, omreden ze t haardop nait kin,
'Dit boske bloumen met aal dij kleuren vertellen mie dat ik nog aaid din moeke bin.'
Vr. Koster–Oolders (1896–1999)
Instuurd deur Trijnko Pelgrim. In maai 1995 kreeg hai dit gedicht van vraauw Koster-Oolders, doudestieds mit 99 joar d'oldste bewoonster van t bejoardenhoes woar hai direkteur van was. Zai haar dit gedicht al joaren doarveur schreven, dou zai nog veurzitster was van de vraauwenverainen in Bennewolle. Zai en heur man haren indertied in Bennewolle n kwekerij/bloumenzoak, vandoar heur laifde veur
bloumen. Vraauw Koster-Oolders schreef veul meer gedichten dij indertied in meerdere tiedschriften in
de pervinzie ploatst werren.
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Positief blieven
Doar zit je din, opsloten bie joen algen,
want t Corona-virus is flink aan t draaigen.
Gain haand, knuvvel, loat stoan n smok
en oet vervelens soavends bie tied 'in t hok'.
Wie binnen veurlopeg op onszulf aanwezen,
woarvan hail veul d'ainzoamhaid vrezen.
Mor meschain dut dizze ellen ons besevven,
hou belangriek t is mekoar in t echt te trevven.

Wie mouten deur

Wel wait brengt dizze virus-ramp n ommekeer
en woarderen wie t veur-en-mit-mekoar wat meer.
Ook al ervoaren wie in dizze tied enkeld noadail,
t besef en bezinnen kin laaiden tot veurdail.

Aal weken in de ban van Covid-19,
veroorzoaker van veul leed en pien.
Meschain hadden joe t nait benaauwd,
veul aandern hebben treurt en raauwd.

Corona-(veur)zörg

Gelaifden dij veur heur leven mozzen strieden,
om voak in ainzoarnhaid de dood in te glieden.
Dij versloagen achter bleven zitten mit de vroag:
hou mout t en kin ik wieder noa vandoag?

Ons soamenleven staait wat in de wacht,
want t coronavirus het ons in de macht.
Bie t minste of geringste mout je isoleren,
om besmettens veur aandern te keren.
Mie dunkt t virus is hail goud te verdrieven,
deur joezulf flink wat knoflook veur te schrieven.
Mor ale gekhaid op n stokje,
oie worden hiervan aalmoal t bokje.
Ook al wor je nait zaik, of nog slimmer,
der beter van wor je nooit of te nimmer.
Want d'economie het op dit virus gain grip
En dat vuilen wie vroug of loat in ons knip.
Veurlopeg goan eerst hail veul zoaken dicht
en wie mensen kriegen n soort ophokplicht.
En worden weer bonden aan ons gezin,
mor gelokkeg zit n lock-down der nog nait in.
Rutte rekent op ons en ruik n gevuilege snoar,
deur te zeggen: 'Let n beetje op mekoar.'
Staarkte

Deurpoeiern, kregen wie as road
en as t aits kin: blief van de stroat.
Of aans anderhaalve meter bewoaren,
om rnekoar n bult ellèn te bespoaren.
Mor bie n òfschaid veur aaltied,
zet je t laifst alles even aan zied.
Din is der behuifte aan echt menselk kontakt,
n opbeurend woord woar men noar snakt.
Blief dus aandacht holden veur mekoar,
dat kin hail best mit n klaain geboar.
Zo mouten wie dizze virus-oorlog bestrieden
Om weer oet te kinnen zain noar betere tieden.
Trijnko Pelgrim
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Hoanedaiven
(foabel)
Stèl daiven oet n Daam brook ien n hoes op Tjamsweer ien, mor sinten of dure spullen vonden rovers
nait. Der zat bloots n dikke hoan ien tuuthok en dij hebben zai dou mor mitnomen ien zak. Haren zai te
minzent nog wat te eten. Thoeskommen hoalden zai hoan te zak oet om dij te slachten. Hoan begon
heur te smeken. ‘Moak mie toch nait dood,’ kukelde baist, ’k dou hail goud waark. k Kraai mien aigender en noabers elke mörgen wakker, zodat zai op tied op waark kommen.’
’Dat is t hom nou juust woarom wie die opvreten goan, hoan. Omreden doe moakst haile wereld wakker as wie ons waark doun mouten.’
Lu mit minne bedoulens hebben n hekel aan lu dij heur dwaarsbongeln.
Nane van der Molen

Kat en muskes
(noar n foabel van Aesopus)
Van jongs òf aan wazzen kat en muske kammeroadjes west. Kooi van mus en maand van kat stonden
noast nkander en zai wazzen ien loop van tied dikke kammeroadjes worden. Dat ging laang goud, tot
ter op n dag n aandere mus op veziede kwam bie mus. Deur getsjilp en gekwedel van baaide muzzen
ging t ter orreg om weg en op n duur was t net of zai roezie haren. Kat schrok en docht dat vrumde
mus zien kammeroadje haauwgen wol en hai zee: ’Wat? Woltoe mien kammeroadje wat aandoun? k
Zel die mores leren doe!’ Hai greep muske mit zien schaarpe noagels en vrat hom op. ‘Hai,’ zee e
noatied, ‘k wos nait dat muzzen zo lekker binnen. Hai keek zien kammeroadje even aan en dou …
greep e dij en vrat dij ook op!
Netuur is staarker din leer!
Nane van der Molen
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Konikhengst (DvhN 14-02-2020 – slachter rekent òf mit Konikpeerden)
Ze hebben mie goud te groazen –
k mos vervoaren
van Flevopolder noar Laauwerszee.
Of t niks mit mie dee.
Ze vonden mie te opdringerg bretoal
noar minsen tou – mien gedrag
vonden ze t òfkeuren weerd.
k Bin n schieterg nijschiereg waarkzoam peerd.
Gain spier kwoad in t zin. Zuls vraidste moordenoar
geven ze om zok te verbetern n twijde kaans.
Nait mie. Moal mie aan etenstoavel mor fien
op stoet dain ik joe as rookvlais en salami.

Corona (meert 2020)
t Is n ongezonde tied
gelukkeg leeft der veul
gezonde humor
onder de minsen

d’Eerste stap (meert 2020)
Zai hebben in joaren
nait tegen mekoar proat.
Vandoage tikt buurman C.
bie buurman V. aan t roam –
stekt doeme op en zegt: ‘Moi.
Zel k dien òfvaalbak
even veur noar weg tou brengen?’
Buurman C. volgt
t leste nijs op d’voude –
mout toch aine
d’eerste stap zetten

Henk Puister
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De plaank van Cereska
'Cereska,' zee ze op de vroag hou of ze haitte. Ik trof heur op de
trappens van de Korenbeurs ien Stad. Dou t rekkertje van heur
coronasmoelie knapde, zwaaide ik n doemke noar heur en vruig
hou of ze aan dij noam kwam. Zai wees noar ain van de beelden
noast d'iengang, d'insperoatsie van heur noam. 'Ik bin nuimd noar
mien bet-bet-bet-bet-overoma Ceres,' zee Cereska, 'de Romeinse
godin van de Laandbaauw.'
Poepoe, zai was zug hail bewust van heur òfkomst. Ze wees noar
t dak, noar t beeld van Mercurius. 'Mien over- over- over- over
opa, hai bemuide zug mit de haandel van onze laandaarbaaid,' zee
t wicht.
Tjonge, ik haar te doun mit veurnoame lu. Mor der zit hier nou toch n Appieaffeer ien t gebaauw?
'Joa,' zee de hogelaandster boerendochter, 'da's ook haandel ja … en hier rechts staait oomke Neptunus, hai muik dat boudel over de zeeën dreef.'
Ik bedocht n grapke: 'Kwam haandel wel op tied aan? Woulege tieden, broezeg wotter dou.' Nait goochem. Eelske vroag, von ze. 'Eefkes kopkiedeln: dizze drij grootheden bewoakden stief onze belangen,
doar bin k groots op,' zee Cereska, 'wat dat aangaait kin k nou op mien vrund John aan.'
Vrund? John? Woar?
Zai nikde noar n dikke trekker op de Vismaarkt. ‘John Deere’ ston derop, n knoap uut de riege 9630T.
Worden boeren nog touloaten ien Stad? Dat was wel n goie vroag … doemke!
'Ik leg hier n plaank over de sloot.'
Plaank? Sloot? Nou joa, t was symbolisch bedould. Stadjers begrip aanlangen over pladdelaand sloept
krekt as n virus. Cereska kwam van Wehe-den Hoorn. 'Doartusken ligt n symbolische plaank over de
zwetsloot,' zee ze, 'kiek mor goud.' Vrouger stoven haandelslu mit transportfiets over krappe vlonderplaanken over sloten in t òfgelegen laand. Bakkers en slagers mit n körf vol stoetjes of vlais noar boetenlu. Mor de plaanken wazzen der ook veur noabers. Even proatjederij bie rouw en traauw of n spultje
koarten. Mor geleuf speulde maist n rol, din laag der gain plaank. Kiek noar Wehe-den Hoorn, aine kaant
protestant, d’aandere kaant katholiek. Zunder plaank was der rebulie, mit plaank is t geleuf vervörmd.
Ook bie verzakkens dizzerdoags in Grunnen mouten der meer plaanken over sloten.
Hou nou wieder hier in Stad Cereska? 'Korenbeurs wordt vannijs woar of t veur bedould was,' zee ze,
'mien pa veurspelt: gaarst, rogge, tarwe en hoaver mout. In tieden van nood waiten Stadjers de boeren
wel te vinden, waiten wie nog van de Hongerwinter van 1944.'
Och mienwicht, da’s laank leden.
'Hongereg volk kwam hierhèn, niks ontkennen uut dij tied. k Heb mit mien John zoadjes sproeit over Vismaarkt. In de vougen tusken kinderkopkes kiemt dommee gezonde eterij.'
Wis, t idee mout nog vastbakken aan t benul van stadslu. Dizze maaid is de tomtom noar de boerenree.
'Jonge boerinnen goan dommee ook noar Vismaarkt mit jongvij en verbaauwerij van t pladdelaand.
Zai moaken Stadjers vannijs bekind mit toen en netuur.'
Vast, netuurlaifhebbers tjaauweln geern over gruin mor netuur liekt ver vot.
'Doarom! Snapst?' vruig ze, en knupde snoetjeplaaister weer veur. 'Ik raais òf, moi hè.' Doar ging trekker
weer, Cereska toeterde nog eefkes noar CdK-Paaske bie Pervinziehuus. Op pad, tusken koolzoadvelden deur, noar Wehe-den Hoorn. Doar woar n plaank over de zwetsloot ligt … doemke!
Gerhard P.J. Jansema
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Homme Poort
Hou laang kikstoe al mit over mien scholler,
t liekt host al weer n aiweghaid,
mor mit de joaren worstoe mie vertraauwder,
hou voak heb k die al eefkes over kop hen aaid.
Bie zummerdag staaistoe bie ons ien serre,
bie winterdag kikst bie mie op t bureau,
van tied tot tied zit ik die wat te ploagen,
den doekst even onder mien plumeau.
Vandoag was ik dien lange hoar
ik wrief ien gleufkes mit n nadde douk,
over dien neus, dien ogen en wangen,
en peuter mit n tip ien elke houk.
Ons buren vienden die sprekend lieken
op Godfried Bomans, dij tevreden blik,
verlangst nog nait even noar dien piepke
of luusterst laiver noar mien nijste limerick?
Doe gefst ons koamer n hail aigen sfeertje,
gemoudelk stilzwiegend achter mie,
t is hier hail aans dan dastoe wend wast,
dien tied ien Grunnen is al hail laang veurbie.
Doar keekstoe uut over de winkelpanden,
ik stel mie veur vanòf n braide vensterbaank
doe hielst vraauw Leopold gezelschop,
heurdest op òfstand de Martiniklokkenklaank.
Dien kop begunt zowoar te glimmen,
t liekt ofstoe dankboar noar mie knikst,
och Homme toch, doe brengst mie weer tot zinnen,
doe loatst mie schrieven onder dien laive blik.
Coby Poelman-Duisterwinkel

Hemelvoart
Blaauw ropt en verlaaidt,
blaauw vlugt, blaauw joechaait.
Blaauw is n braide lach
boven t koren.
Blaauw swaarft en troost,
blaauw is stilkes en voart.
Blaauw is n sloepke woarin
k laangs hemel zaail.
Nelleke van Vliet
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Corona
Gain maal woord of noam, toch nait te vertraauwen.
Op t plaain in Scheemde binnen alle parkeerploatsen vol! Mien laive tied, wat
willen d'lu wel aal, denk ik bie t zain van zoveul drokte.
'Hamstern! Baange, dat corona heur te pakken krigt,' mompelt moeke.
Ik goa in gedachten even trogge: n vrundin, woar ik op de kovvie was, haar t
over de ik-cultuur. k Von t wel n beetje overdreven, mor as ik nou zai, houveul
der insloagen wordt …
t Mobieltje aan t oor: 'Neem ook nog mor wat tandpasta mit!'
'Hmm? Der liggen ja nog vief tuubkes in t kastje van t aanrecht.'
'Dou toch mor! Enne … chips en bier!'
'En melk, stoete, kouken en veuraal wc-papier. Dou nog mor n pak of drije!'
Joa, denk ik: as je veul eten, mout der ook weer hail wat oet.
Even loater: 'De schappen mit melk en stoete binnen volkomen leeg! Wat nou?'
'Pebaaier t nog even bie bakker Prins.'
'Dij het ja gain melk!'
Zo ruireg as t op t plaain is, zo rusteg zit t holtdoefke op t nust te roupen om n partner. Zai wil starten mit
t baauwen van n nij gezinnechie. Ook vogels kinnen in de ware wezen: in dizze tied nog jonkgoud? De
dovvers heuren heur schienboar nait, of binnen der nait aan tou. Of zai ook in de ik-cultuur zit? Ze vlogt
wel veul voaker òf en aan. Zel ook wel stress wezen …
Klaas van Zonneveld

Veujoar
veujoar in t swaart
daauw mit troanen
oet ons haart
zo hail apaart
dook vot, daauw gaait
bladjes gruin
ontkomt mie dat
veujoar der staait
dood het zien zin
duuster zun is der wis
hai nemt mit
wat e nemmen kin
n brommer vlugt veurbie
noar nij veujoar leven
is dat zo veur die ?
veur mie?
Anna de Vries-Maarhuis
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Gehaaim van t dikke kunstgebit
Òflopen zodderdag was k ien Stad bie mien neef Johan. Hai was zo
blied as dat k hom ien gain joaren zain haar! 'Ankom week krieg k n
hoagelnij kunstgebit, mien jong,' zee Johan, 'gebit komt zo tou febriek oet. Ha, ha! Mor heur ais. Heb k die wel ais vertèld over dij joekel van gebit oet mien kienertied? Nee...? Mos mor ais heuren! Din
wais ook dat nait elkenain t trovven het mit aigen kunstgebit...!'
Gaauw kreeg k mien opschriefboukje tou jes oet. k Ging aantaikens
moaken.
'Schrief mor op,' zee neef: 'No, doar goan wie din. Weerom noar
joaren sesteg! As kiend woonde k ien dij tied ien Megrietstroat. Wie
woonden, dat wais nog wel, ien n klaaine stad mit n febriek. Ien
Megrietstroat doar wazzen t apmoal schiere minsen. k Ging mainstentied noar noaber Snoekering tou. Bie heur laag aaltied n joekel van n vaals gebit op schuddeltje
op toavel. Zunner dat gebit vuilde noaber hom nuverder as mit dat krèng ien mond. Kunstgebit op
schuddeltje was hom te dik. As Snoekering gebit ien mond proppen dee, din kon hai nait meer proaten. Zien wangen puulden oet as bie n hamster. Troanen laipen hom over wangen. Aan veurkaant
stak ding zeuven centimeter oet.
Ainks was ter gain minsk dij der wat van snapte. Woarom ging Snoekering nait noar zien tandarts tou
veur n goud gebit? Wat hil hom tegen? Mor nee, aal dij tied bleef Snoekering zien gebit op schuddeltje
liggen. Keerl zien kop wer smaler. En zodounde leek kunstgebit nog dikker. Op n daag was Snoekering der zo flaauw van dat hai gebit mit noar schuurtje tou nam. Doar zette hai onnergebit ien bankschroef en draaide dij aan. Zulde dee hai mit bovengebit. Der mout stoal ien gebit zeten hemmen...
Behaalve dat boetenkaant beschoadegd wer, wer t ding nait smaler. Snoekering was verbraand!
Gaauw kwakte hai t onding weer op schuddeltje! Wie konnen gebit veur zoveulste moal bewonnern.
"Wat n joekel, nait?" zeden wie kiener tegen nkanner. Der zatten haile dikke tannen ien. Vraauw Snoekering zee dat tannen van n oap wazzen... Van n gorilla. Joa, dat is zo, zeden wie en gingen der mit
vingers overhìn.
Joaren gingen verbie. Ien tussentied zat k ien hoogste klas van ambachtsschoul. Nog aaltied haar
Snoekering kunstgebit op schuddeltje liggen.
Op n mirreg ien dij zulde tied, dou der op dij daag lezzen oetvalen wazzen, ging k noar noaber tou.
Snoekering haar veziede. Veur hom ien stoul zat n òl kollegoa. k Mog der bie zitten. Snoekering was
lèste joaren bie hoes. Veurtied haar hai mit dizze man op febriek aarbaid. Schuddeltje ston bie Snoekering op grond. Hai pebaaierde zien gebit ien mond te proppen. Ding drukte zien wangen noar boeten tou. Veurtannen van gebit stoken n ìn noar veuren tou. Noaber haar n kop zo rood as vuur!
"Hol dat ding der oet," raip zien òl kollegoa, "kins der wel ien stikken!" Mit geweld ropte noaber apperoat tou mond oet. Scheelde nait veul of t was apmoal bloud west. Snoekering poestte. Dou kregen zai
t over vrouger. Veur eerste moal heurde k noaber over zien vaals gebit proaten. k Spitste mien oren! k
Dochde, no kriegen wie t gehaaim van kunstgebit. k Mout mien kop ter bie hollen, heuren wat ter zegd
wort. t Bleek dat noaber eerder n gewoon kunstgebit had haar. Doar was niks mis mit. Mor dij was
hom ien febriek tou bovenbuus oetrold. t Was hom overkommen dou hai mit ain van kollegoa's op zollertje ien febriekshal stoan haar. Kons ien febriekshal mit n trap op dij zoller kommen. Snoekering en
zien pazzipant haren doar over t hekje hìn hongen. Onner heur haren nog n poar kollegoas stoan.
Over en weer haren zai nkanner wat touroupen. En floep, dou wazzen boven- en onnergebit zo tou
buus oet daipte ien kukeld ien n tun mit vergif. Dij kollegoa's dij onner hom stoan haren, haren bovenen onnergebit tou tun oetvist. Mor haile brud zat stief onner vergif. Dou haren zai kunstgebit mor weer
ien tun sakken loaten.
Komt tied, komt road. Op febriek waarkte ook n man dij van Jansen haitte. Dij man haar n plan. Ien
wachtkoamer van zien tandarts ston n kiekkaast. Doar laag n vaals gebit ien! Bie gebit laag nog meer
rommel: tannenstokers, tandpasta, tannenbozzels en koatjes mit lezen over poetsen van tannen en
koezen. Dij dingen doar ien gloazen kaast wazzen om klanten veur te lichten.
En Jansen? Dij zol ais kieken wat hai doun kon. Hai mos eerdoags noar zien tandarts tou.
En wis en vrachteg, dou Jansen dij daag holpen was, was hai wachtkoamer weer ienlopen. Der zat

14

gain minsk meer. Jansen haar n greep ien kaast doan. Kons deurke lösdraaien en opendoun. Mit n tannenbozzel veur homzulm en vaals gebit veur Snoekering was hai noar hoes tou goan. Zulde week haar
Snoekering t veuls te dikke gebit kregen.
Och, haar Jansen zegd, t was rekloamegoud. Tandarts kreeg wel weer n nij gebit. En wel keek ter nou
ainks ien dij kaast? Snoekering was red. Doar was t Jansen om te doun west!
"Nee," zee Snoekering tegen òl kollegoa dij op veziede was, "k duur nait meer noar tandarts tou. Mor k
haar geern n goud gebit! Mor din vragt tandarts vanzulm noar t òl gebit. En stel dat k din over Jansen
begun te klappen... Din krigs meleur. Nee, k goa der nait hìn!"
"Stolen goud bringt gain geluk," zee ol kollegoa ien koamer. Hai keek Snoekering strak aan ien ogen.
"Nee," zee Snoekering en loerde wodderg veur hom oet. t Was hom te veul worren.
"Stolen goud bringt verdrait," zee zien ol kollegoa weer, "of nait, Snoekering...?"
"Joa," zee noaber, "dat klopt..." En noaber veegde mit buusdouk bie neus laans...
Mor no is mien verhoaltje oet, neef! En wat viens ter van, kerel? Apaart nait? Mor t was mie ook n tied,
mien jong!'
k Gaf tou, t was n schier verhoal. En Johan haar t beder trovven as Snoekering! Aner week was k zeker
prezint om mien neef zien nije gebit te bewonnern. Johan laip noar keuken tou en kwam weerom mit n
vles sinas en twij gloazen. 'Wais wat k mit mien ol gebit doun goa? Dij komt hier op toavel op schuddeltje te liggen! Din kin elkenain dij ol taandjes bewonnern!'
Wie wazzen nog nait oetproat. 'Woarom mos doe ainks n nij kunstgebit hemmen?' vroug ik, 'scheelt ter
wat aan t ol gebit?'
Doar begunde neef weer te reveln. Mor k heb niks opschreven. Kins wel aan maggeln blieven.
Eldert Ameling

Nachttoal

Doe en ik

Nachttoal
Dreumtoal
Spooktoal
Woantoal
Ik en doe toal –

Veur Jan

Mor ik bin nait ik
En doe bist nait doe,
Wie binnen allebaaide
n Aander, mor wie waiten
t Zulf recht nait,
Rem-toal
Sloaptoal
Wakkerworden toal
Stoameltoal
Hakkeltoal
- Hest mie vannacht goud
Te pakken had, nachttoal,
Mor nou bin ik wakker, en
Spreek ik weer wat ik wil,
Spreek weer gewoon
Wakkertoal.

Ik bin doe veur die
Gain ie of joe
Man gewoon doe,
Zuver zo as ik doe
Tegen die zeg
Gain ie of joe
Man gewoon doe.
Wie binnen ja aigen
Mit nkander, aigen
Veur altied en aiweg,
Zo aigen as t man
Ainegzins kun
Aigener kun ja nich.

(Schreven in t Westerwolds van t Smilke)

Bert Weggemans
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Kaarzeboom in blui
Ik kin die mor nait uut mien kop zetten
k Wil aan wat aans denken mor
t Lukt mie nait – elk beeld dat ik
Oproup wordt in n handumdraai
Al weer aan de kaande schoven
Deur n prachteg ploatje van die
In dien bloumpiesjurk – t is niks aans
As de woarheid, mien woarheid.
k Bin in mien laifde veur die mit miezulf verlegen,
Mien heufd en mien haart worden trovven
Deur n fikse dunderbui,
In t verlangen noar die leg ik mien haand op
De stam van dizze kaarzeboom, ik zeg hum dien noam
En dan schot e zo opains in blui.

Bert Weggemans

Volhollen
Aal ogenblikken as we ons teevee aan zetten, kin t gebeuren dat we ons minister-president op t
schaarm zain. Hai proat ons bie wat dat coronavirus aangaait. En as proat zowat oet is, den zegt hai
tegen t volk: 'Hol vol!' Dat betaikent zukswat as: blief in hoes en as ie toch deroet goan, blief den zeker
anderhaalve meter van joen medemens vandoan. Dus … gain geknovvel!
Ik blief even nait in hoes en fiets vanoet Lellens over Stadsweg richten Ten Boer. Doar haalverwege bin
k bie t Diekshörnsterklap en -verloat, woar ze 75 joar leden flink vochten hebben. t Was de grens tussen bevrijd gebied en nog bezet gebied. t Was oorlog en ze hadden gain keus. Baaide kanten roakten
mit mekoar in gevecht. En enkeln kwammen om. Ik roak in gedachten. En onverwacht heb ik ze veur
ogen, dij jonge jongens. Volhollen mozzen ze. Al wazzen ze ook muid en zaik van de wènst noar thoes.
Der was gain ontkommen aan. Ze mozzen!
Op terugweg stap k nog even van fiets òf en kiek noar dij prachtege klap en zien verloat. t Ligt
zo vredeg in dit laandschop. Mor t het n verhoal. En dat verhoal is t volhollen weerd om te
vertellen.
Agnes Huzeling-Zandt
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Asymptomoatisch
Leste doagen van meert. k Heb niks om haanden.
k Zet gloepstreeks aasketunne boeten,
daip in winterjaze. Achter poest.
k Stoa mie te scheren snommerdags.
Schut mie n gedicht in t zin
van Elizabeth Bishop: Ìnde Meert.
k Denk aan heur Canadese gaanzen
van Nova Scotia neerdoald aan vieverraand in t paark.
Der wazzen al zaachte doagen west;
hond was op zuik noar kikkers,
mor dij huilen kop nog dicht.
Nou lummel k mor wat aan,
verbeeld mie dat k housten mout,
dat k oetvlaigen wil,
terog noar t holten hoes van Elizabeth
hailendaal aan t inde op straand in Nova Scotia,
of mit hond op jacht noar kikkers.

Bliede
Schare komt al dichterbie. Zunne
trekt zok terog oet toene, leste
vogels geven nog waarmte aan t licht.
k Heb mien stoule al zes moal verzet,
net zo voak as zwaarte liester
hinkelepinkt veur mien vouten
en k mie òfvroag wat k nog
doun mout mit mien doagen.
Krone waaiert t net al wieder oet.
Mien laifste is wied vot. Aangst
brengt heur weerom in mie.
k Bin bliede.
Mor vroag mie nait woarom.

Rieks Holtkamp
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(schilderij: Ab Detmers)

Pupkes
(vervolg op: Op boerenploats, Kreuze 83)

Broene, t moekehondje, is aarg wies mit baaide pupkes. Ze worden wel honderd moal op n dag beslikt
en behimmeld. t Is ook ja zuk mooi spul. Jurrie is ook nait bie t mandje weg te sloagen. Hai prat aan
ain boksembain deur mit leutjekes, of ze hom verstoan kinnen. Òf en tou gaait moeketje ter even oet
en din kinnen ze gaauw t nuske verschonen.
Daaiernarts is ook al n moal langswest en het ales goudkeurd. ‘n Mooi nuske en kerngezond, hur,’ zee
hai. ‘Bel mie mor as ze om en bie tien weke binnen. Ik zel ze din even inenten en dat verplichte paspoortje invullen. Doarnoa kinnen ze ja zunder gevoar veur infekties noar boeten tou … en verkoft
worden’, zegt e kniezend.
Jurrie vodt haile doagen wat mit pupkes om en het hoast gain tied veur zien hoeswaark. Moeke het
hom ter al op aansproken.
Broene het melk genog. Leutjekes sabbeln en smakken ter vrolek op lös en binnen koegeltjerond.
Rond de tiende week, zo as òfsproken, is dokter is ter weer west. Hai het ze nog ains goud beknovveld en bedoan en n spoitje geven. ‘Oh, joe geven van dij klaaine hondebrokjes zai ik: mooi mit
deurgoan, hur. Doar zit alles in wat ze neudeg hebben. t Moeketje kin nou ook weer wat tot rust komen’.
Jurrie begunt ter vanzulf nait over, mor moeke zegt op zekere dag; ‘Ja, zo as dokter zee: nou ze al
weer om en bie tien weke binnen, kinnen ze wel verkoft worden. Mor och, wat is t toch mooi en laif
spul. Wie kieken t nog wel even aan, hur. Veur Broene is t ook ja goud om weer wat tot rust te komen.
Mout je nou ains kieken hou ze mit dij klaaine bunzeltjes speult.’
Jurrie groalt. Zo gaauw hai van schoul komt, of in t weekende, gaait hai mit t haile spul mit pa mit noar
t laand. Zai baggern deur de klaai as mollen.
n Joar loater binnen baaide reutjes al net zo groot as heur moeke. Prachteg! De widde voutjes steken
hail biezunder of tegen dat mooie pikzwaarde laank hoar. Zai binnen nog aal bie mekoar. Zowel pa as
mamme, mor veuraal Jurrie, groalen elke dag van dij rebuliemoakers.
Op zekere mörgen komt Pa woonkeuken in en stekt lagereg n grode broene kevort omhoog. ‘Kiek
ains wat ik hier heb?’
‘Joa, hur,’ zegt moeke: ‘Dat zol ains tied worden. Hou laank zitten wie doar nou al op te wachten …’ t
Is n goudkeuren van gemainte en pervinzie om ter n nije schuur bie te baauwen. n Haile grode!
‘Nou, dat wordt aankomende doage poot aan’, zegt pabbe. Gelukkeg waiten d'aannemer en haaiboas
ter al van. Nou vergunnen binnen is, kinnen ze ja begunnen.’
Moandagmörgen om zeuven uur al n bult lewaai op d oprit. Pa störmt noar boeten en zugt dat ter n
grode trekker mit aanhanger en doarop laange poalen t haim opdraait.
Haaiboas lopt noar hom tou. ‘Moi, boer. Doar binve din. k Heb zo gaauw meugelk tied veur joe vrij
moaken kind, want t het nogal even duurt mit vergunnen nait?’
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‘Das mooi boas,’zegt pa. ‘t Terraain is al deur architekt oetzet, dus je kinnen joe wel redden mit joen jonges nait?’
‘Wie zellen ons best doun’, zegt haaiboas.
Pa kikt hom ains goud aan. n Boare van n eerlieke kerel! ‘Doar twievel k ook nait aan,’ zegt e laggend.
Twij doage n bult gebonk en lewaai. ‘Hai,’ zegt moeke; ‘Theekopkes rabbeln hoast van toavel of.
Veur mie maggen ze kloar wezen.’
Tegen oavend wordt ter op keukendeur bonsd. t Is d'haaiboas. ‘Mag k even binnen komen? Wie binnen
kloar hur. Jonges binnen t spul aan t oploaden en veur mie kinnen ie mörgen aannemer bestellen.
t Wordt n vrij grode loods, hur! n Mooie oetbraaiden veur joe. t Gaait wel goud mit joe nait?’
Boer knist mor wat. ‘Och joa boas. Jong wil loater ook boer worden en din is n bietje levensroemte noeit
weg hè? Mor hé, kovvie is kloar. Kom nog even noar binnen.’
Zai zitten nog wat te keuveln over ditjes en datjes, totdat haaiboas inains zegt; ‘Oh, joa boer, ik wol joe
nog wat vroagen. Dat teefke van joe en veuraal dij twij zwaarde bentege rakkers. Hou binnen ie doar
aan komen? Veuraal dat teefke is dizze baaide doagen nait bie mie weg te sloagen west. Zai slikde mie
aal aan boksempiepen. Dij twij jonkies nait ze zeer, moar wat mie opvaalt is dij mooie widde voutjes. Dat
dut mie slim denken aan twij aarme sodemieters van honden, dij wie bie ons waark aan t Schildmeer
min of meer in leven holden hebben. t Waren dudelke swaalkers en toun wie t waark ter doar op zitten
haren, heb ik ze mitnomen en noar t asiel brengen loaten deur Derkie, mien tounmoalege jongste
knecht. Hai is ter op mien aandringen eerst mit bie daaiernarts in ons dörp langsgoan, omdat t reutje
volgens mie toun nogal wat poesterg was. Mor Derkie zee dat dokter ze n spoitje geven haar en dat ze
wieder kerngezond waren. Hai is toun geliek deurreden noar t asiel en het ze doar baaide òfleverd. Volgens mie is dit t teefke van toun, dij laiverd. Ik zol wel ains waiten willen woar t reutje terecht komen is.
Dij haar net zukke mooie widde voutjes as dij twij jonge honden van joe.’
‘Nou, boas,’ zegt pa, ‘dat verhoal van joe kin wel kloppen, tot zowied as t teefke betreft, teminzen.
t Reutje is ons nait opvalen in t asiel. Dat zollen ie doar, of bie dij dokter, ains opvroagen mouten. Wat
mie juust wel verboasd is dat ik n ploatje mit de noam Boris aan t raimke van ons Broene vonnen heb.
Zai je, wel dit is hom. Roar hè?’
‘k Goa der mörgen geliek achter tou’, zegt haaiboas. ‘Ie heuren nog van mie, hur. Veur joe meschain
ook goud om te waiten hou of t in mekoar stekt.’
Twij doagen loater komt haaiboas der weer aan. 't Zel mie benijen wat hai oetdokterd het,’ zegt moeke.
Noa wat over en weer geproat, komt t hoge woord ter oet. ‘Ik bin op t leste toch bie daaiernarts terecht
komen, want bie t asiel wozzen ze mie nait wieder te helpen, as dat ter mor ain hondje bie heur brocht is
en dat is dat teefke van joe. Bie daaiernarts kreeg ik n hail ander verhoal te heuren. Schrik nait, mor hai
het t reutje insloapen loaten mouten vanwege n aarge verslodderde benaauwdhaid. Hai kon zuk de
vaaier biezundere widde voutjes nog best indinken. k Wait nou ook woarom dij laive knecht Derkie zomoar zuk zulf ontsloagen het. Hai het mie mooi bie de poot had, deur te beweren dat baaide hondjes in
t asiel òfleverd wazzen. Kounavvel! Hai dus mie t loater netuurlek nait meer te vertellen. Mor ja, hou of
wat ook, t spiet mie wel hur, zo'n mooi daaiertje haar k groag hebben wild. Ik goa noamelk al gaauwachteg mit penzioun en din haar k mooi wat òflaaiden. Mien vraauw is jammer genog overleden, dus ik heb
zometain tied genog en wieder gain vertuterij.‘
Pa kikt moeke en zeun ais aan, lopt noar de kast tou en komt terogge mit haalsbandje mit doaraan t
ploatje mit de noam Boris. ‘Luster goud, wat ik nou zeg,’ zegt e: 't Is zeker gain verplichten, mor zo as ie
waiten hebben wie nog dij twij noakomelinkjes van Boris. Zai binnen hom zogezegd ‘tot de bek oet sneden’ mit dij vaaier widde voutjes. As ie willen, kinnen ie wel ain van dij mikmakmoakers kriegen. Hier op
ploatse hebben wie aan drij honden eerliek zegd te veul, mor wie vinden ze zo mooi dat we ze nait aan
andern kwiet wollen. Veur joe willen wie wel in goud vertraauwen n oetzundern moaken. Ie mouten mie
wel beloven dat ie t hondje Boris nuimen. Dat ter ere van zien aarme pabbe, dij t leven ter bie loaten het.
Nou?’
Haaiboas is in eerste instantie sproakeloos, mor mit glinsternde ogen zegt e: ‘Dat zol ja prachteg wezen,
man. Wat bin k doar ja bliede mit. Joe huiven nait baange wezen dat t daaiertje t nait goud krigt, hur. Ik
goa haile doage overaal mit hom hen, dat beloof ik joe.’
‘Goud’, zegt pa: ‘Loat Jurrie din mor even kaizen welke of hai zulf holden wil.’
Zo zegd, zo gebeurt t. n Poar weke loater komt haaiboas t hondje ophoalen. Jurrie is wel n bietje aan t
poesten en stìnnen. Mit troanen in ogen zugt e dat t hondje achter in bestelbuske van haaiboas zet
wordt. Broene en heur jenteg zeuntje runnen nog n endje piepend en blavvend achter auto aan.
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‘Most heur mor ains goud aanholden, hur,’zegt moeke. Dij laiverds binnen ook ja zo wies mit mekoar,
man. En nou dit …'
Zo komt t verhoal van Broene en (de jonge) Boris tot n end. Ik wol hiermit even aangeven hou kwetsboar t leven van n (hoes)daaier wezen kin. Wees ter goud veur en je kriegen veul dankboarhaid ter
veur terogge.
Ab Detmers

Wolfjederij in t Noabershoes
Stap veur stap krabbelde zanger-laidjesschriever Jan Henk de Groot oet t mentoale dal woarin hai n
dik joar leden zat. De tied van bezinnen over zien gezondhaid en de zin van t leven het hom goud doan. Hai is der hail staark deurhìn kommen. Gelukkeg ligt dij zwoare tied alweer n haile zet achter hom
en raaist hai sinds oktober van t veureg joar de noordelke pervinzies rond mit zien theatertoer De wolf
is trug.
Zotterdag 29 feberwoarie ston De Groot mit zien programmoa in t Noabershoes in Veelerveen, woar de
beheerders oardeg heur best doan haren om de zoal mit lekkere zitmeubels in te richten en al bie veurboat veur n hail gezellege hoeskoamersfeer te zörgen. t Was dìn ook hail begriepelk dat De Groot zok
al veurdat hai begon hailemoal thoes vuilde. De sikkom honderd lu in de zoal gingen der ains goud
veur zitten en haren der net as hom veul zin aan. Al bie t eerste laid konden zai t nait loaten zachtjes
mit te zingen. Mit de pebliekspartisipoatsie zat t dus wel goud. Tussen de laidjes deur was hai hail nijsgiereg en luusterde ook aandachteg noar zien pebliek. Hai bleef roemschoots de gelegenhaid baiden
lekker mit te zingen en gezelleg soam in n vuurtje te kieken. Der waren schiere verhoalen, sums serieus, sums dreumerg, moar ook dichtbie. Der wuiren laidjes speuld van t gelieknoamege spaigelploatje,
moar zien klassiekers kwamen vanzulf ook aan bod en der was plek veur nije laidjes.
Zuiktocht noar geluk
Deur aal dat noadenkjederij dat t aans mos het De Groot n enorme bron van inspiroatsie vonden. Tiedens zien haardloopjederij en zien zuiktocht noar geluk kwamen biezundere herinnerns aan vrouger
tieden, olle laifdes, de laifde veur zien femilie en grappege veurvalen noar boven. Ze kwamen allemoal
veurbie in zien aanmekoarproatjederij, moar ook in zien staarke laidteksten. Dat moakt hom n goie zingende verteller. Sums is t schierder dat je herinnerns wat aans omschrieven, zo as in t laidje woarin hai
wol dat hai Robert Smith was. t Klinkt ja veul laiver om te zingen dat hai mit n veurmoaleg ploatsgenootje daip in a forest verdwoalen wol. t Staait hom doarnoast te priezen dat hai zo laifdevol zien femilie bezingt en dat hai schiere woorden het veur zien kammeroad Bonney, de tröts van Westerdaipsterdale, en dat hai doarnoast mit tröts sprekt over aandere Grunneger streektoalartiesten, dij geweldeg
heur best doun in de streektoalpop.
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Verrieken veur de streektoal
De Groot vertelde wieder over de dingen dij de òfgelopen moanden op zien pad kommen binnen. Zo
haar hai gain goie ervoaren mit de cd-(òf)perserij, woardeur t nait lukte t spaigelploatje bie de presentoatsie bie Evelyntje aal in hoes te hebben. Netuurlek kon t nait oetblieven dat ook de twijsterrenrecensie van d’Ancona veurbiekwam. Doarnoast vertelde hai tröts over de landelke aandacht dij hai kreeg,
deurdat hai nuigd wuir in De Taalstaat, t literaire radioprogrammoa van Frits Spits. Dij vertelde hom dat
hai zien leste spaigelploatje ongeleufelk goud vindt. Doar is gain woord van logen, want de laidjes binnen n geweldege verrieken veur de Grunneger streektoal. En dat is veuraal deurdat hai der in sloagt herkenboare situoatsies dichterlek in zien laidjes te verwaarken en deurdat zien schriefvoardegheden aal
staarker worden en hai in zien teksten aal meer beeldende toal broekt. Zien toalgebruuk sprekt aan
(denk aan nije oetvindens as make-upjederij of snapchatjen), nuigd tot stiltes en let roemte der over noa
te denken.
Waarme balloades en noppen op de hoed
De zenen gierden hom in Veelerveen gelukkeg nait deur zien lief. Hai haar enkeld wat last van verkoldentjederij, moar dat deerde hom nait, deurdat elke noot weer roak en zuver was. Ook de laange oethoalen waren aangenoam om noar te luustern.
De Groot traktaaierde t pebliek op poppy laidjes en rockachtege riedeltjes. Hai wisselde dat hail nuver
mit mekoar òf: dìn weer achter de pioano, din weer op gitaar. Ook de ukelele en d'elektrische gitaar kwamen der aan te pas. Op zien staarkst was hai in zien waarm aanvuilende balloades. Laidjes as Satelliet,
woarin hai letterlek op de vlucht gaait, en Welterusten, n indrokwekkend laid over de stoere Vrais
(Bonney Brattinga) dij sikkom elke veurstellen mit hom mitraaist, zörgen veur noppen op de hoed. Dat
moakt De Groot n riek man. Wat hai t pebliek geft, krigt hai weer trug. Van zien teksten klinkt elk woord
geleufwoardeg en wat boetendes opvalt is dat hai elk woord zo zuver oetsprekt dat gainain twievelt over
wat hai zingt.
De wolf is trug is n aangenoam oavendje oet. Dat begunt aal veur de veurstellen en schaait pas oet
laank noadat de lèste noot speuld is. De Groot nemt roem de tied om mit elk dij dat wil n proatje te
moaken. De mainste veurstellens binnen speuld. De toer luip aiglieks op zien ìnde, moar de coronacrisis
gooide rout in t eten. t Is nog nait dudelk wenneer de leste veurstèllens inhoald worden. Gelukkeg binnen
der meugelkheden genog om de laidjes van De Groot te blieven heuren. Mit de neudege regelmoat binnen zien verskes veur RTV Noord. En om mit De Groot te spreken: 'Der binnen nog Spotify en YouTube.' Der stoan hail wat filmkes op YouTube en ook op Spotify binnen aal zien spaigelploatjes te beluustern. En vanzulf binnen dij ook nog gewoon te bestèllen. Vernuver joe der mit!
Bert Hensema

Stil
omplougd'akker
bie t moar
in april
netuur is wel wakker
mor wereld
blift stil
Kunny Luchtenberg
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Smilke
As ik deur t boerschop kom
kiek ik altied even weerom
benijd of ik t nog vin
ekkelbomen in t gruine kaamp
Halms peerden in dokeg daamp
t is woar k geboren bin
In wieme höngen de schinken
zoepen was um te drinken
wotter kwam oet koper pompen
ol stee mit heeg der veur
in t veld tussen rogge deur
t mulle zaand en lopen op klompen
Refraain:
Op wupkoare mit mien voader
zai ik d'ol ekkelbomen stoan
ik was n kind en haar gain loater
gain eerder dij veurbie zol goan
Hensens is koren aan t zichten
boervoogd gef buurschop richten
ol Sassen hoart swoa op t spit
vraauw Huges klopt de matten oet
bakker Niehof bringt zien stoet
Ossel ridt zien melkweg
moeke melkt mit buusdouk op
Aaltje speult mit tiddeltop
en Wup mit poppewoagen
Berend scharrelt op t boerplak
Boele springt in eerappelzak
zo göng dat in dij doagen

Op wupkoare mit mien voader
zai ik d'ol ekkelbomen stoan
ik was n kind en haar gain loater
gain eerder dij veurbie zol goan
Nuigend kwam vloud van nije tied
ol raive göng aan zied
combine wer dörsmesien
trekker kwam in stee van peerd
Milan kwam veur Geert
verkoaveln muik roegte fien
Ol Daip wui liek en dou weer krom
en zo komt t aal weerom
achter eskes Iöchten Olle Dingen
Tied van toun dij is veurbie
mor dit is wat er blift veur mie:
wöddels en goie herinneringen
Op wupkoare mit mien voader
zai ik d'ol ekkelbomen stoan
ik was n kind en haar gain loater
gain eerder dij veurbie zol goan
Hanne Wilzing

Dit laid over t boerschop Smilke (Smeerling) tussen
Onstwedde en Vlagtwedde in Westerwolle is
schreven bie t Aaltje-prejekt, zai www.aaltjesstee.nl.
t Laid wordt zongen deur zangeres Josien Bakker
oet Vlagtwedde en is te beluustern op
https://ww.youtube.com/watch?v=W6f07xTsDwk.
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De nije minsk wordt noeit meer zaik
Remmert filosofeert groag over t leven. Zo aan t ènde van de dag, as
zien waark der op zit en hai gain moutwaark meer het noar t volk of t
huusholden, trekt hai zich voak trogge in zien oaventuurkoamer.
Hai speult wat op zien gitaar of luustert noar meziek en komt zo in n
stemmen woarbie hai zien denk de vrije loop loat.
t Liekt hom geweldeg om nait meer begrensd te worden deur de minselke bepaarkens woar elkenain nou ainmoal tegenaan lopt, zowel
geestelk as liggoamelk.
Hai fantaseert over kunstmoatege intelligentie en wat of doar aalmoal
mit kin. Hai zugt apperoaten veur zoch dij wis alles kinnen wat
mìnsken ook kinnen en dat ook nog ains beter as mìnsken. Ze waarken naauwkeureger as mìnsken en moaken gain lek en brek.
Remmert vroagt zoch òf of der n mement komt dat de apperoaten intelligenter worden as mìnsken. En dat ze mìnsken nait meer neudeg
hebben omdat ze zochzulf vermenegvuldegen kinnen. Moar, zo goan
zien gedachten hìn, as ze ons nait meer neudeg hebben, lopen we de
kans dat wie as minsk overbodeg worden. Din worden mìnsken volledeg vervangen deur mesienen. Dit
botst vanzulf wel mit de noatuurleke overlevensdrang van mìnsken. Moar joa wat is t alternatief?
Meschain mouten we de mìnsken zulf verbetern goan. Zeg moar de bionische mìnsk creëren goan. Bionische ogen bestoan al, bionische aarms en bainen ook. Ze waarken net zo goud as minselke ogen,
aarms en bainen. Bionische implantoaten baauweln de originele functies beter noa of verbeteren ze
zölfs.
Remmert wait dat er in Ingelaand n robot ontwikkeld is dij veur n groot gedailte uut minselke protheses
en synthetische orgoanen bestaait, woaronder n synthetisch haart. t Is as t woare de eerste bionische
minsk.
Remmert zien gedachten goan mit hom op loop. As we nou es genetische protheses ontwikkeln goan;
protheses dij moakt worden van ‘echt’ materioal uut t minselk liggoam.
Hai vroagt zoch juust òf of we nait geliek verder goan mouten. Wèl zegt dat n gewoon minselke ledemoat t mainst optimoal is? Ze binnen evolueerd noar wat ze nou binnen, moar dat huift nait t ènde van
d'ontwikkeln te wezen.
Remmert het wel ains lezen dat der n groep bestaait dij de transhumanistische filosofie aanhangt. Volgens dizze transhumanisten is de minsk aanbeland in t post-Darwin tiedperk en kin hai zien evolutie in
aigen haand nemmen. Zai propageren dat de mins zoch fysiek verbetern mout of upgraden mit technieken as nanotechnologie, genetische manipuloatie en vèrgoande integroatie van computertechniek in
t minselk liggoam, zodat t nait meer veròldert en meer presteren zol as 'noatuurlek' is, bieveurbeeld
deur n verbinden van hazzens en computer veur meer intelligentie. Din komt t concept van uploading in
beeld. Bie uploading wordt deur transhumanisten aannomen dat t in de toukomst meugelk is om de
minselke geest haildaal in software te vangen. Hierdeur zol t in principe meugelk wezen om dizze software op n aander, 'beter' substroat over te zetten, zo as n hail geavanceerde computer dij alle hazzenfuncties dupliceren kin. Ain van de toupazens doarbie is t concept van de digitoale aiveghaid, woarmit n
mins noa overlieden as t woare wieder leeft in n mesien. Remmert realiseert zoch dat doar vanzulf wel
alerlie ethische vroagen bie om d'houke kommen kieken: software kin hail makkelk kopiëerd worden,
dit kin din ook mit 'minselke software'. Wat mout men din mit zoaken als bv. 'zail' of 'persoonlekhaid'?
Meschain mouten wie doar ains kieken hou of dat bie daaier in mekoar stekt.
Ain hail positief element staait veur Remmert wél vast: zaik worden kin nait meer. De nije minsk kin
hooguut nog n virus oplopen. En om dat probleem op te lözzen, baauwen we vanzulf bie elkenain
n virusscanner in.
Wim Blaauw
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Mit ome Bram noar Amsterdam
t Is alweer wat joaren leden, mor k zai hom zo weer binnen kommen:
n reus van n kerel, piepe schaif in de mond en zo te zain n zunnechie
zunder zörge! 'Goedemorgen, ik kom op uw advertentie.' Wie haren
verlet om n wisselloper, omdat nait ale geld op tied binnenkwam. Hai
revelde as Brugman en noa amper n haalf uur haar e n boantje as
vertegenwoordeger! Mien voar kon ook nog wel aine broeken dij
goud was in advertensies verkopen, zodounde.
Zulf mos ik dij middag noar Sodom om klanten te bezuiken en wie
pruiten òf, dat hai mie helpen zol en om haalf twije bie de kop van t
Zandpad wezen mos.
d'Eerste klant was fietsmoaker Hoaken. Man gaf aan dizze raaize der niks bie te hebben.
Ome Bram vuilde ducht mie aan, dat der toch wel wat te verdainen was en vruig: 'Mag ik U iets vragen?’ Op goudkeuren van Hoaken begon e: 'U heeft niets te adverteren? Ik zie dat u dealer bent van
….olie.' (noam ben k even kwiet, KvZ) U koop dat in voor f… (nuimde n bedrag, KvZ) en de marge
daarop is erg hoog! Dat is toch een geweldig artikel om mee te adverteren?’ Hai was zo overtugend, dat
e n vette advertensie mitkreeg.
Boetendeure zee ik: 'Man, hou dus je wel?’ Wie pruiten òf dat hai d'aine kaante van de Moushörn doun
zol en ik d'aander. Hai haar mie overtuugd van zien talenten. Aan t enne van de dag gaf e zien handel
òf. Ik was beduusd van zien produktie: klanten dij mie deurgoans de deure wezen, haar hai inpaalmd! t
Was n rasverkoper. En dat was, as je zien verleden heurden nait zo verwonderliek: hai was melkboer,
haar n zuvelgroothandel, zat in d'eulie, in d'autobanden, in de tabak, haar n benzinestation groot moakt
en was zulfs conducteur west bie de NS. En overal haar e de top hoald.
Bie ons zee e op n dag: 'We kunnen nog veel meer omzet halen! Jij en ik gaan volgende week naar
Amsterdam.’
'Wat mouten wie doar?’ vruig ik onneuzel.
'Daar heb je de grote reclamebureaus en die moet je persoonlijk bewerken om de grote landelijke adverteerders binnen te halen. We gaan met de trein, dat is goedkoper. Ik heb daar nog altijd gratis vervoer, dus hebben we aan een enkel kaartje voor jou genoeg.' Tegen mien voar zee e mit n grijns: 'We
gaan twee dagen en jij betaalt het hotel.’
Zo zegd, zo doan. Dunderdagsmörns op tied vot. In traain bleek dat zien 'vrijvervoerkoarte’ al n mooi
zetje verlopen was. 'Oh, hoe kan dat nou? Ik zal hem bij terugkomst direct laten verlengen,’ was zien
antwoord en conducteur ging akkoord.
In Amsterdam n hotellechie besproken. 'Hier moet je niet dronken worden,’ was zien laconieke reaksie
op de staaile, laange trap dij noar ons koamer laaidde.
'Wie willen toch wel even stappen vanoavend?’ zee k geschrokken. Ik haar mie der op verheugd om
ook ais Amsterdam bie nacht te beleven.
'Ja hoor, we gaan denk ik maar naar het Rembrandtplein, daar is altijd wel vertier,’ was zien veur mie
geruststellende reaksie.
Noa eerst n poar missers kwam t gelok. Al ging t ook hier eerst wat stoer, Bram was n terriër, dat bleek!
De boas zat in n koamertje achter t glas en volgens t wichtje bie de balie haar e totoal gain tied. 'Is dat
je baas?’ wol ome Bram waiten en veur ze der aarg in haar, stevelde hai mit zien laange bainen op hom
òf. Noa n poar kloppen op deure stapde hai votdoadelk noar binnen. 'Sorry, meneer. Mag ik U even storen? 2 minuutjes is voldoende.’ Meneer luit blieken dat e nait veul pries stelde op zo’n binnenkomst,
moar ome Bram trok zok doar niks van aan. 'Wij komen uit het noorden, en we willen graag goed contacten leggen met de reclamebureaus. U kunt ons denk ik goed op weg helpen hoe we dat aan moeten
pakken.’ Om kört te wezen: meneer wer wat tougeefleker en noa roem n uur(!) namen wie mit n stevege handdrok òfschaid.
'Jij bent veel te bescheiden. Gewoon doordouwen, is mijn devies.’ Hai haar geliek: wie haren n vette
klant en n goie tip veur t veraandern van de titel van ons M-M-Nieuws kraantje. n Concurrent haar t plan
ook n kraante in Veendam en omgeven oet te brengen en den onder n titel woarin Veendam veurkwam.
De tip dij hai mitgaf, was: 'Maak er VeendaM-Mer NIEUWSblad van. En druk dan M-M-Nieuws in rood.
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Dan blijft de oude titel in stand.’ Wat n oetleg. t Aai van Columbus!
Lest best. Wie besloten om veur vandoage mor te stoppen. t Was roem vaar uur en de mainsten zagen
joe aankomen op dat tiedstip. Noa n beetje eten en wat ophemmeln luipen wie t Laaidseplaain op.
'Zullen we starten bij Dorus?’ was ome Bram zien veurstel.
'Mie goud, ie mainen Tom Manders?’
'Ja, heel gezellig,’ reageerde hai.
Bie deure wuiren wie ontvangen deur n portier. Mit n grote zwier gooide hai deure open en begon gelieks te zingen: 'Ik ben Japie de portier …’
Dorus zulf zat op n kruk aan de bar en haitte ons welkom mit t bekende laidje: 'Der wonen twee motten
in m’ ouwe jas …’ Wie vuilden ons geliek thoes. Wat n sfeer! Ome Bram haar votdoadelk kontakt mit n
man of zeuven oet West-Vraisland en begon in heur aigen dialect staarke verhoalen te vertellen…
(hoast net zo mooi as grunnegers, docht ik…)
Om n uur of negen kwam de toun net populair wordende Rudi Carrell binnen. 'Verrek, daar heb je Rudi!’ reageerde Bram verrast.
'Joa, nou kin t wel,' zee ik: 'Ie willen toch nait beweren, dat je hom persoonlek kennen?’
'Ja jongen, ik ken hem van mijn melkloop in Alkmaar. Zijn ouders waren klant. Rudi was toen een jongetje van een jaar of tien.’ En of e t bewies levern wol, ging e stoan en ruip: 'Ha, die Rudi!’
'Ha, die ome Bram!’ schraauwde Rudy en kwam as n sneltraain op ons òf. t Weerzain dee hom zichtboar goud. Hai gaf mie ook n haand.
'Dat is mijn nieuwe baas,’ gaf Bram hom te kennen.
'Zo? En op zijn kosten is het vanavond gezellig stappen?’ Tegen haalf elven mos e vot. Haar nog n
optreden op n aander stee. Veur ons zat t der toun wel op. Wie haren al oareg wat oetgeven en aanderdoags was t weer aanpakken. Dou ik wakker wuir, was ome Bram der al oet. 'Heb jij ook zo’n jeuk?
Gatver, der zal hier toch geen temeier hebben geslapen?’
Wie hebben dij dag nog n stok of wat zoaken òflopen en binnen om n uur of haalf vieve op traain noar
Grunnen stapt. t Was veur mie n haile ervoaren en t rezeltoat der noa was nait niks! Meerdere grode
advertenties kwamen binnen van D.E., Philips en zuks meer. Ons concurrenten vruigen zok òf, hou t
kwam dat wie dij groten wel kregen, en zai nait.
Noa n joar of drije haar Ome Bram t bie ons weer had. Hai gaf aan, dat e 'der nait meer oethoalen’ kon
en zien top bie ons beraikt haar. 'Ik word weer tankstationhouder in Groningen.’ In n mum van tied was
e doar ook weer vot. Van ain stoatsion haar e dou drije moakt en dat was veur hom op dat moment
vannijs de top.
t Kontakt is aait bleven. Sums was t moeilek hom weer te vinden, want hai mog geern nogal ais verhoezen: van Veendam noar Grunnen, Azzen, Annen, Zuudloaren en … n Aarg gedreven mor onrustege kerel. In de datteg joar dat e traauwd was, was e al wel zesendatteg moal verhoesd. Dat nemt nait
weg, dat ik n bulde aan hom had heb … Al is e al n tiedje oet t leven, de herinnerns blieven. Herinnerns aan waarken, leren, mor veuraal genieten!
Klaas van Zonneveld

