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VOORWOORD

Ergens in het vroege voorjaar van 2010 belt Bouwe van Norden, 
dan onder meer redacteur van cultuurpagina Grunnegs Goud van 
Dagblad van het Noorden, mij op. Of ik eens wil nadenken een 
paar stukjes te schrijven over wat mij als import-Stadjer opvalt, wat 
ik zoal hoor met betrekking tot Grunneger toal. Bijzondere, opmer-
kelijke benamingen of manieren van benoemen of omschrijven. We 
zijn het snel eens over mijn voorstel voor de naam van de column: 
‘Mengelmous’, omdat Stad een toezeboudel is van mensen en al hun 
Groninger talen. Van Oosterpark en De Hoogte tot Helpman en 
Oranjebuurt. Van Pekels tot aan Hogeland, van Ter Apel tot aan 
Zoutkamp. Inclusief invloeden van verder.

Op dinsdag 13 april 2010 begin ik met Modern Stads. Daarna vol-
gen Platjelopen en Butje, Honnie, Niegel, Proeksel en Daam. Glène 
Riepe, Bekslikkerij, Blote Bet, Swienekrul, Maai, Brandlap, Kletter-
vest, Vlinderknippen, Pingelmoaze, Wènst, Dwarsdeurtoenesoep, en 
Sosjoaltjes. En 175 meer.

Zomer 2019 leer ik Sonja Geurts van Uitgeverij Koninklijke Van 
Gorcum kennen. Zij waardeert mijn columns en ziet een bundeling 
voor zich. Het resultaat ligt voor u.  

Jos Rietveld
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MODERN STADS

“… de wilde plannen dij ik haar, komt sikkom niks meer van 
terecht …” klonk ooit op een late zoele zomeravond uit een open-
staand raam op Kapteynlaan in Stad.

Natuurlijk ken ik Ede Staal; iedereen die zich voor de Groninger 
cultuur interesseert kent zijn werk. De muziek, de tekst, alles paste 
bij mijn stemming op die avond.

Voor Groningers is Ede Staal, net als droge worst, mosterdstip en 
nog heel veel andere zaken de normaalste van de wereld. Zo van-
zelfsprekend als Olle Grieze op Grote Markt staat. Maar welke 
Groninger beklimt hem? Welke Groninger maakt een rondvaart met 
Kool?

Cultuur, en taal is een zeer levend onderdeel hiervan, is zo vanzelf-
sprekend dat het in eigen omgeving als normaal wordt ervaren; dit 
gebeurt overal op de wereld. Maar import, bijvoorbeeld lu oet wes-
ten, herkent het als bijzonder, als uniek omdat zijzelf weer andere 
dingen als normaal hebben leren kennen. Welke Amsterdammer 
stapt in een rondvaartboot voor een tocht door zijn grachten? Ik 
bedoel maar.

Vanaf vandaag schrijf ik op wat ik, jaja, wicht oet t wilde westen, 
oet joen toal, die ik zo aibels waardeer omdat er geen woord te veel 
in zegt wordt, verneem. Omdat er Groninger woorden bestaan die 
onvertaalbaar zijn. k Zel opschrieven wat ik hoor, wat biezunder is 
aan Grunneger toal. Omdat ik in Stad woon, zal ik registreren wat 
ik hier hoor. Er bestaan wilde plannen die uitvoerbaar zijn. Zummer 
of winter, dut nait of.
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PLATJELOPEN

“Wat is dat …?!!” klonk het als een snerpende zweepslag. Trillend 
van ingehouden woede wees moe met een uitgestoken arm naar 
keukentafel. Geheel naar waarheid zei zoonlief: “Een fruitmand.” 
“En waistoe messchain hou dai hier komt, hm?” ging t salvo verder.

Jonkje zweeg en keek naar een vogel in de tuin. “Kiek, ma, n 
vogel”, probeerde hij zwakjes. “Vogel, niks vogel, k zel die leren, 
snötoap, platjeloper!”

t Was zo: paar weken terug had hij voor zijn verjaardag een 
nieuwe fiets gekregen. Het ging naar de zomer toe, de zon lonkte 
verleidelijk aan de andere kant van het raam van het klaslokaal. Hij 
kon op school goed meekomen dus verveelde hij zich daar vaak. 
Laif wicht oet klas wilde het briefje dat door een ouder buurmeisje 
geschreven was wel aan meester geven. Vervolgens hoefde hij alleen 
een beetje met de schooltijden rekening te houden om op tijd thuis 
te komen en klaar. De wereld lag, in de vorm van graskant naast het 
kanaal en alle routes tussen Stad en Appelbergen, voor hem open. 
Totdat … meester een geldinzameling bedacht om een fruitschaal te 
laten bezorgen.

Vogel hipte naar een andere struik. Jonkje wist dat alle verweer 
nu totaal zinloos was en bleef zwijgen. Moe wist heel goed hou t 
mos. “Komst met mie mit noar school tou en dailt haile fruitmand 
oet aan dien klasgenoten en pas op: doe kriegst niks, platjeloper!” 
In de tuin maakte de vogel dat hij wegkwam.
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