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Met de klink in de haand
deur Harm Soegies oet Peeist

Aold en nei
Aold en nei. Een bezundere tied. Lang donker, kört licht. 

Wij zeggen ja: 

“De donkere daogen veur Kerstmis.”

Veul gepieker. Over 't aoflopen jaor. Terugkieken op 2018. Je aofvra-

ogen: 

“Hebben wij 't wel gooud daon?” 

'k Mus regelmaotig naor een cremaotie of een begraovenis. Of naor

ernstig zeeike mèensken. Altied de vraog: 

“Waorom die? Waorom zo jong? Waorom zo veul pien? 

Waorom, waorom?” 

En nooit een antwoord. Ja, dat regelt Moedertje Natuur. Wij moe-

ten accepteren. Wij hebben gien keus! 

“Waorom aal dat geruzie? Waorom geweld, misdaoden en oorlog? “ 

Is 't neudig? Nee, nooit! Toch is 't der. 't Is der altied al wèest. 't Zal

der ok altied wel blieven. Dan denk ik aan de oetspraok: 

“De wereld deugt wel, maor de mèensken neeit!”

Dan denk ik aan de oetspraok van een ruumtevaorder, die vanoet

de ruumte naor oonze wereld keek. Een tennisbaal in 't heeilal. Hij

vrag zich aof, hoou daor zo veul drokte wezen kan!  Alles is ja be-

trekkelijk.

Soms hej geluk. Mèensken in Glimmen. Ze wonnen een pries. Veul

wordt makkelijker. Gien garantie veur meer geluk! 

Soms hej pech. Zoas die tweei vrouwen, die omkwamen bij een on-

geluk. Eerst waren 't veur mij tweei vrouwen. Het wörden Annie en

Marietje. Tweei wichies van de legere schooul oet Nörg!

Aold en nei. Ok een tied van bliedschap. Van licht in de duusternis.

Van, zoas Ede Staol zong: 

“ 't Komp altied wel weer gooud!”

Wij hebben 't der weer drok met had. Lichies. Overaal lichies. Binnen

en boeten. Wat mooi in die soms zo donkere daogen!

Gezelligheid. Eten en drinken. Mooie kerststukken maoken. 

Mooie verhaolen vertellen of veurlezen. Over aandacht hebben veur

mekaor! Wij hebben ‘naoberschap’ weer veur in de mond.

Hebben wij daor nog tied veur? Kennen wij oonze verantwoordelijk-

heid nog wel? Oonze verantwoordelijkheid! 

Vanzölfsprekend veur jezölf. Maor ok veur mekaor? Veur de wereld?

Of wordt 't aal meer ik en aal minder wij!?

Ik denk aan een Grunnings schip, vol met drenkelingen. Nargens

welkom! Ik denk aan geweldige bulten holt. Bouwd in de ruumte,

maor toch dicht bij hoezen. In een tied, waorin je veur elke plaots en

elke minuut het weer wordt veurspeld.

Ja, de wind wör west. Is dat raor in Nerderland?  Het har een ramp

kunnen worden! Wie namen heur verantwoordelijkheid? Wij stun-

den der bij en keken der naor!

Gelukkig was der ok licht. Zölfs in Peeist. Dörpsbelangen hef 't daor

braocht. Een bericht veur elkeneein, die der langs kwam. Gelukkig

Kerstfeest. In 't Engels. Och, daor geeit 't ja toch naor toou! Ik har

mooier vonden : 

“Veul heil en zegen!”

Maor ja, wie ben ik!? 

Nao Kerst de jaorwisseling. Aold en nei. Jeugdspeuleries van

G.O.M.O.S. verkaochten euliebollen. Die kenden heur verantwoor-

delijkheid! Mien vrouw kaocht euliebollen met krenten. Ik heb ze

preuifd. Ze waren lekker. Ik daocht: 

“Zeker van die bekende bakker oet Nörg!”

En oet Zeuvenhoezen, Roon, Peize en…neuim maor op. 

Ik was die dag boeten reur. In de tuun. De heuile dag van die dreuge

knallen. Zeg maor  dreunen. Ik veuilde de grond onder mien voou-

ten nog net niet trillen. 't Geluud kwam oet  't westen. Ik daocht: 

“Komp dat wel gooud? De “wiezen” kwamen ja oet 't oosten!”

't Kwam gooud. Der wör schoten met carbid in melkbussen. Met

permissie. En met ballen. Kregen van oonze gemeeinte. Hier kennen

ze heur verantwoordelijkheid!

Maor... wa 'k je noou toch nog zeggen wil, 't wör twaalf uur 's

naachts. Gauw naor boeten. Kieken. 'k Heb zölf gien vuurwark. 'k

Moet daor niks van hebben!

De lucht boven Kloosterveen wör kleurd. Ok boven Peeist - Centrum

geweldig mooi siervuurwark. Overaal vandaon 't gebulder van knal-

vuurwark.

Ik keek naor mien schaopen. Ze stunden bij mekaor in 't laand. Stil.

Niet zichtbaor onrustig. Ze leuiten gelaoten alles gebeuren! Ik zee :

“Gelukkig neijaor. Ok veur jullie. En ik hoop zunder wolven en löslo-

pende honden!”

Volgens mij, begrepen ze mij!

Dan gauw naor hoes in. Canada belt. Toch moeten zij nog aacht uur

wachten, veur 't neijaor is.

Ik zul zeggen: 

“Veul heil en zegen in 2019!”

Wij moeten oons bèest maor weer dooun!

Het spookt in de 
Molenduinen... 

Help mee het mysterie
op te lossen op

vrijdag 25 januari
Start tussen 18.30 uur

en 19.30 uur vanuit het
Bewegingscentrum

Opgeruimd is netjes 

in Wereldwinkel Norg
Kerstspullen zijn weer opgeborgen en nieuwe artikelen in het

spotlicht gezet. Zoals metalen dieren, eekhoorns, egels en vogels

van  kunstenaars uit Zimbabwe.

Of de nieuwe serie manden uit Bangladesh van natuurlijke vezels en

gerecyclede materiaal. De manden worden deze maand  in Wereld-

winkel Norg aangeboden met een korting van 20%. 


