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En de winnaars zijn...En de
DVHN
STREEKTAAL-
PRIJZEN

Zondag 1 maart
worden de Dag-
blad van het
Noorden Streek-
taalprijzen uitge-
reikt. Dat gebeurt
wederom in twee
categoriën: cd/dvd
en boeken. Voor-
uitlopend op het
finale oordeel van
de jury stellen wij
de genomineer-
den voor.

Louis van Kelckhoven, Jan
Wierenga & Joep van Ruiten

De DvhN Streektaalprijzen worden
1 maart uitgereikt in theater De
Winsinghhof in Roden. Aanvang
14.00 uur, einde omstreeks 16.30
uur. Iedereen is welkom, toegang
gratis.

Uitreiking in Roden

Oet schoulkraant
Kunny Luch-
tenberg uit
Uithuizen
schreef in het
Gronings een
bundel met
kinderverha-
len, getiteld
Oet schoul-
kraant. ‘t Is geschiktkraant. ‘t Is geschikt veur kiender in
de grondschoulleeftied en veuraal
bedould om t Grunnegs aan t jonk-
goud deur te geven, zo wordt de bun-
del aangeprezen.

Bijzonder is ook dat de illustraties
in het 64 pagina’s tellende boekje
zijn gemaakt door de (toen) negenja-
rige kleindochter van de auteur.

Schrijfster/dichteres Kunny Luch-
tenberg is op streektaalgebied geen
onbekende in het Groningerland.
Op haar naam staan onder meer drie
dichtbundels: Rondomrond, Dwar-
rels en Pluusters. Ze bedient zich van
het Gronings omdat ze zich daarin
beter kan uiten dan in het Neder-
lands. ,,De streektaal ligt dichter bij
mijn gevoel. Bronnen van inspiratie
zijn voor mij het wad, de polder en
de maren”, liet ze al eens optekenen
in deze krant. ,,Ze raakt de ziel van de
Groningers’’, stelde haar uitgever
stichting Uitgaven Noord-Gronin-
gen. ,,Kunny droomt in het Gronings
van het onzichtbare. (...) Ze raakt de
ziel van de Groninger.” (JW)

winnaars
Lassa dut
bosschoppen
Het zal de
droom zijn
van iedere
prentenboe-
kenmaker:
een persona-
ge bedenken
dat overal wel-dat overal wel-
kom is. Wat Dick Bruna lukte met
Nijntje en Max Velthuijs met Kikker
is Esther en Kirsten Plomp gelukt
met Lassa. Al meer dan tien jaar
struint deze eigenwijze peuter met
haar konijn de wereld af.

Sinds enige tijd doet Lassa dat ook
als toepassing voor slimme telefoon
en tablet. En wat blijkt: ze spreekt
niet alleen Nederlands, Fries en
Spaans, dankzij Riemke Bakker is ze
ook het Gronings machtig. Drie
hoofdbestanddelen telt Lassa dut
bosschoppen. We kunnen ons laten
veurlezen, we worden uitgenodigd
om te vertellen wat we zien en we
mogen boodschappen zuiken – wat
natuurlijk geld kost.

Het avontuur is onbetaalbaar, net
als de lessen die Lassa ons leert. Spe-
len met taal is leuk. Wie op jonge
leeftijd met streektaal in aanraking
komt, zal die taal op ook latere leef-
tijd blijven gebruiken. Helemaal als
het Gronings in de herinnering
voortleeft als intiem en vertrouwd.
,,Binnen wie kloar”, vragt Knien. Of
zullen we nog een keer? (JvR)

B’Art
Een Drentse
verrassing in
2014 was zeker
de geboorte
van het cul-
tuurboek
B’Art 2015 van
het Huus van
de Taol. Een
fraai vormge-
geven jaarboek

B’Art

geven jaarboek met teksten in het
Nederlands en Drents, met een
stortvloed aan foto’s. De redactie
heeft er een jaar aan gewerkt en is in-
middels druk doende met de tweede
aflevering.

B’Art gaat over uiteenlopende za-
ken, waarmee schijnbaar moeiteloos
224 pagina’s konden worden gevuld.
Met thema’s als kunst, cultuur,
sport, architectuur, ondernemen,
natuur en gastronomie; dat laatste
met medewerking van enkele be-
roemde Drentse restaurants.

Cultboek B’Art bevat interviews
met enkele bekende Drentse Neder-
landers: wielrenster Marijn de Vries
en musicalster Tony Neef. De Drent-
se schriever Dick Blancke brengt een
oude legende tot leven: de theater-
rockgroep Turf Jenever Achterdocht,
kortweg TJA. Prachtig plaatwerk in
een productie over de TT, poëtische
fotografie uit het natuurgebied Bar-
gerveen, een vleugje erotiek: B’Art is
zogezegd een gelukkig samenspel
van factoren, om de krant nog eens
te citeren. (JW)

winnaars zijn...
Van schossel tot
slingerpad
Stichting
Handboek-
binden en de
Stellingwar-
ver Schrie-
versrondte or-
ganiseerden
in 2014 een
manifestatiemanifestatie
waarbij boekbinders werden uitge-
nodigd iets bijzonders te maken van
het kunstboek Van schossel tot slin-
gerpad. Er vloeide een tentoonstel-
ling uit voort. Nog belangrijker: het
leverde veertig banden op waarin
beeldende kunst en Stellingerwerver
streektaalpoëzie een gelijkwaardige
plek hebben gevonden en elkaar ver-
sterken.

Een boek behoort niet beoordeeld
te worden op het uiterlijk, maar in
dit geval kan het geen kwaad. Het
loont om daarna ook de inhoud te
bewonderen. Om de beelden van Pe-
ter Hiemstra, de schilderijen van
Christiaan Kuitwaard en de gemeng-
de technieken van Marjolein Spitte-
ler te bekijken, om de gedichten van
Willem Jan Teijema, Roely Bakker en
Christine Mulder te lezen.

Zowel beeldend kunstenaars als
dichters lieten zich inspireren door
het thema ruimte. Beide disciplines
hebben elkaar uiteindelijk gevon-
den in een liefdevol huwelijk waar-
binnen iedereen zijn gang mag
gaan: ,,In de zunne/ stao ik/ mit zien
klauwen/ in mien ziel/ volg ik/ de
voegel/ veerder/ naor ginder/ daor/
waor ik/ gaon kan.’’ (JvR)

De nije man
Eerst was er de
roman van
Thomas Ro-
senboom,
toen volgde
een theater-
voorstelling
op locatie bij
Apppingedam
en uiteinde-
lijk was er De
nije man van theanije man van theatergroep Waark.
Meer dan dertig theaters werden tot
eind vorig jaar bezocht. Gelukkig is
er een videoregistratie bewaard ge-
bleven.

Ging de aandacht in Appingedam
naar de werf, Waark liet zien wat er
binnenskamers gebeurde. ,,De span-
ning tussen de praatzieke, gedachte-
kronkelende Bepol en zijn tot gek-
makens toe zwijgende knecht en la-
tere schoonzoon Niesten, wordt op
de vierkante meter uitgespeeld,”
schreef deze krant.

Hoofdverantwoordelijke voor de
setting is regisseur Frederieke Ver-
meulen. Zij koos een vorm waarin de
zeggings- en zwijgkracht tot uiting
konden komen. En zo belanden we
bij Gré van der Veen die de Gronin-
ger dialogen voor haar rekening
nam: krachtig, afgemeten, elk woord
en elke klank op het juiste moment.

Veertig jaar bestaat Waark inmid-
dels. De theatergroep lijkt in de bloei
van haar leven. Want na de zegen-
reeks van Haardloper Huzengoa en
het succes van De nije man wacht
ons dit jaar alweer nieuwe Gronin-
ger topproductie, over H.N. Werk-
man. (JvR)

zijn...
Strunen in de
taoltuun
Tussen 2008
en 2013
schreef Abel
Darwinkel
voor de Drent-
se pagina
Schepers Erf
van Dagblad
van het Noor-
den de rubriek
Strunen in de
taoltuun. Vo-
rig jaar wer-rig jaar wer-
den onder dezelfde naam 45 afleve-
ringen gebundeld. Hiermee dingt
Darwinkel, in het dagelijks leven ver-
bonden aan het Huus van de Taol in
Beilen, mee naar de DvhN Streek-
taalprijs. Hij heeft divers streektalige
publicaties op zijn naam staan.

In Strunen behandelt Darwinkel
op lichtvoetige wijze allerlei aspec-
ten van het Drents; van gezegden en
opmerkelijke woorden tot af en toe
een lesje in grammatica. Grappig
zijn vaak de zogeheten apologische
spreekwoorden, die zó gaan: ‘Beter
laot as nooit zee de boer, toen zien
zeun van zestig jaor trouwen ging’.
Of zo: ‘Alles met maot, zee de snieder
en gaf ’t wief wat met de elstok’.

Bekende namen, oude gewoonten
en gebruiken, beroepen, voetballen:
een breed scala aan onderwerpen
komt voorbij, in alle varianten van
het Drents en met verwijzingen naar
talen als het Nederlands, Engels,
Duits en Fries. (JW)

De Bosklopper
Tapes
Bert Hadders
en De Nozems
is rock-’n-roll
op z’n veenko-
loniaals: d’r
op of gain vre-
ten. Niet voor
niets kreeg deniets kreeg de
cd De Bosklopper Tapes, waarmee
Hadders (Tweede Exloërmond, 1962)
en de Nozems zijn genomineerd
voor de DvhN Streektaalprijs 2014,
vier sterren in deze krant. ,,Een
nieuw hoogtepunt in de streektaal-
muziek’’, luidde het oordeel. En zo is
dat.

Aan De Bosklopper Tapes klopt al-
les: de muziek, de teksten en het ver-
haal er omheen van de bijzondere
vondst van de veldopnamen van
Gradus J. Bosklopper. Deze volken-
kundige zou in de jaren vijftig en
zestig liedjes met een bandrecorder
liedjes in de Veenkoloniën hebben
opgenomen. Bert Hadders en De No-
zems zetten deze vondst na een hal-
ve eeuw opnieuw op de plaat en
doen dat met een piekfijn gevoel
voor de veenkoloniale couleur loca-
le, gewoonten en het taalgebruik.

Het Bosklopperjaar 2014 moet een
vervolg krijgen in de multimediale
voorstelling Iemandsland: over de
betekenis van, de herinnering aan
en de gevolgen van het leven in de
Veenkoloniën van de jaren zeventig:
desastreus dus en met verstrekken-
de gevolgen. En dat daar met net
zo’n fijne registratie van mag komen
als De Bosklopper Tapes. (LvK)

Weerzain
Als begunsti-
gersbouk 2014
van de stich-
ting t Grunne-
ger Bouk viel
de verhalen-
bundel Weer-
zain van Chris
Kiel in vrucht-
bare aarde. In
die zin dat het
boek van de
71-jarige debutan71-jarige debutant uit Warffum met-
een bij 3000 begunstigers en dona-
teurs op de mat viel. Al voordat er
één exemplaar was verkocht, bereik-
te het een groot publiek.

En een groot lezerspubliek is wat
Weerzain verdient. Verhalen in de
streektaal die ook nog eens ergens
over gaan; die vermaken, verontrus-
ten, vervreemden en een heel enkele
keer vervelen. Het moet tenslotte
ook weer niet al te lollig worden. Een
ziektebeeld waaraan nogal wat
streektaaluitingen aan lijden.

Kiel, geboren in Holte bij Onst-
wedde (Westerwolde), is oud-leraar
Nederlands. Hij kent zijn klassieken,
is zich bewust en weet het een en an-
der van stijl en compositie. Vijftien
versies van één verhaal zijn geen uit-
zondering. De productie is niet over-
dreven groot. ,,Het is geen aangeno-
men werk en fantasie laat zich niet
dwingen’’, zegt hij er zelf over. ,,Als je
meer wilt dan een huis-, tuin- en
keukenverhaal, blijft de productie
beperkt. Daar komt bij dat ik veel
aandacht besteed aan secuur taalge-
bruik.’’ Hopelijk blijft Kiels produc-
tie niet zo beperkt dat er geen twee-
de boek komt. (LvK)

Twijduustern
Harry Niehof
is de bakkers-
zoon uit Mid-
delstum met
een voorkeur
voor de avond
of nacht. ,,Dan
wordt het leuk en

Twijduust

wordt het leuk en spannend’’, liet hij
in deze krant optekenen. Met dat in
het achterhoofd is Twijduustern, de
schemering, een perfect moment
van de dag voor Niehof (1955). Dan
kan het nog alle kanten op.

Twijduustern is zijn vierde solo cd
in de streektaal, na Altied Onderwe-
gens, Straks is t weer janken en Golf
noa Golf en in deze krant bekroond
met drie sterren. ,,De taal maakt het
verschil’’, aldus de recensent. ,,als
Niehof in het Engels zou zingen, zou-
den we veel minder plezier aan hem
beleven.’’

Muzikaal zegt Niehof, wiens licht
hese stem vergeleken wordt met die
van wijlen J.J. Cale, de voorkeur te ge-
ven aan één juist getroffen toon
waarin de ruimte van het Noorden
doorklinkt. Rampspoed wordt niet
geschuwd, getuige een nummer als
Swaarde Wolken over de aardbevin-
gen. In een interview zei Niehof dat
het een klotesituatie is in Groningen
die niet lijkt te verbeteren. ,,De men-
sen zijn boos en onzeker en gedepri-
meerd door de manier waarop ze be-
handeld worden.’’ (LvK)

geschikt veur kiender in
met teksten in het

theatergroep Waark.

ebutant uit Warffum met-

en spannend’’, liet hij

stern


