VOADERS

EN ZEUNS

VADERS

EN ZONEN

nHaile tjueht kinderen dat zingt enjoechaait mor!
Takjes en toehjes en tra/a/ala,
bloumkes en bliedsehop en zun.
nHaile tjucht kinder
mit n goud gat in haals, doe:
roupen en reren van tralalala,
sprankjes van sprutttrs neer t lieht.

Eengrote tr~p kinderenen dat zingt enjuicht maar!
Takjes en twijgjes en tralaJala,
bJoempjesen blijdschap en zon.
Eengrotegrotp iindaen
met zingende mond, ha:
roepen enjeelen van tralalala,
sprongetjes van spreeuwen naar hlt licht.

Kolenbrander,
stok verdrait kolenbrander,
krigst mie nait!

Kolenbrander,
stuk verdriet kolenbrander,
je krijgt me niet!

Zozörgelk de ooaden:
hai, dat zingt enjotchaait mor!
Takjes en toekjes en tralalala;
hol tochjoen oog bie de ocur.
Zozörgdk de voaders:
Kop omdeel veur t Kwoade!
Roupen en teren van tralalala,
male meneuvels wacht straf!

Zo zorgelijk de IXl.thrs:
foei, dat zingt enjuicht maar!
Takjes en twijgjes en tralalala;
kijk toch waar je de ceet neerzet.
Zozorgdijkde vaders:
Buigje hoofd voor Het Kwaad!
Rotpen enjoden van tralalala,
op onwiJze ree-en volgt straf.

Kolenbrander.
stok uernien kolenbrander,
ik uerdwien!

Koltnbrander,
stuk venijnkolenbrander,
ikvtrdwijn!

Haile tjucht hinder
swoar deurdoodswaart verbiesterd ...
Takjes en totkjes en tra/alala
meuk erg en muide en min.
n Haile tjucht hinder
vlocht van bloots bliedschop ën zun:
midt as de voaders elk tralalala,
koiert mil kopke omdeel.

Etngrote troep kinderen
zwaar door het doodzwart verbijsterd ...
Takjes til twijgjes en tralalala,
dor en ziek en zwak
Eengrote troep kinderen
vlucht van slechts blijdschap en zon;
mijdt als de vaders iedertralalala,
slentert met gebogen hoofd.
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eChassidische legenden,
mystiek religieuze Joodse
volksverhalen die de Joodse
godsdienstfilosoof Mar-

D

tin Buber (1878-1965) begin zoste eeuw
optekende en in het Duits vertaalde,
inspireerden de Groningse drukker/schil-

der H.N.Werkman in 1941 tot een serie
prachtige druksels. Samen met citaten uit
de legenden en begeleidende teksten van
dominee F.R.A.Henkels verschenen ze in
1942 en 1943 in twee kleine oplages als
uitgave van De Blauwe Schuit.
Dit jaar wordt herdacht dat het zeven-

vetwijst naar progroms) is een echte liedtekst. Het begint zo: 'Koetse staait veur/en
men raaist mit dood op d'hakken:/Nacht
het doezend aarrns -/Hou dat.Zwoarhin,
o.Meester.Zhou dat?' Met z'n cadans
en herhaalde aanroepen als 'woarhin, 0
meester' zou het zo passen in Schuberts
Winterreise, Geen roevallige associatie.
Uffen vertaalde de Winterreise in het Gronings, doorleefd Gronings want hij werkte
er zo'n tien jaar aan.
Vrijheid van het Gronings

.

leren de chassidische legenden. Chassidisme als vreugdevolle beleving van God
in de alledaagse werkelijkheid gaf troost
in het zware bestaan van de Joden in Oost
Europa en Rusland. Het was voor hen een
verademing

vergeleken met de strenge

wetten en verheven taal van de Thora. Het
chassidisme was aanvankelijk ook een
protestbeweging tegen het rabbinaat.
Als Uffen vertelt hoe z'n grootvader hem
als kind wonderbaarlijke verhalen in het
Gronings vertelde dan zit hij dicht op

tig jaar is geleden dat Werkman door de
nazi's vermoord werd. Onderdeel van de
herdenking is de liederencyc1us van Jan
Siebo Uffen die door componist/pianist
Ellen Dijkhuizen op muziek is gezet voor

Waarom schrijft Uffen (1942), die al bijna
zijn hele leven in Drenthe woont, in het
Gronings? "Het begon vanuit een gebrek
zou je kunnen zeggen. Alle gesprekken
thuis gingen in het Gronings. Nederlands
was voor mijn ongeletterde ouders, die

mezzosopraan en spreekstem en een trio
bestaande uit piano, cello en klarinet.

uit de buurt van Winschoten kwamen,
een verre taal. Ze konden zich er buiten de

Rit naar Berlijn
Titel van de liederencyclus. 'Onder de
weg en over de lochr', is ontleend aan de
'De rit naar Berlijn', een van de legenden

deur mee redden, meer ook niet. Als kind
leerde ik Nederlands via de radio. Op de
middelbare school schreef ik liefdesgedichten in het Nederlands maar als het in
opstellen op spreektaal aankwam gingen

die verwant is aan het chassidisme. Ook
hij geeft blijk van herkenning van het
wonder in het alledaagse. Ooit zei hij op

rond de Poolse Jood Israël ben Eliëser die

de dialogen al in het Gronings. Toen ik

het schoolplein

leefde in het begin van de rsde eeuw. Hij
was geen rabbijn maar een charismatische
man bijgenaamd Baal-Schem- Tow (hij die
Gods naam op de goede wijze gebruikt)
en grondlegger van het Chassidisme
(cbassid-vroom). Hem werden allerlei

Nederlands studeerde (Uffen werd later
docent Nederlands op de PABO) kreeg

rok, die door een plotselinge windvlaag
opwoei. beschaamd terugsloeg: 'Nee-Mieneke, de wind maakt geen kinderen.' Wie

wonderen toegedicht zoals in de 'De rit
naar Berlijn.'
Baalschem is met enkele leerlingen per
koets onderweg naar een bruiloft in
Berlijn. Overmorgen moeten ze er zijn.
Dat lijkt de herbergier van de herberg in
het afgelegen dorp waar ze overnachten
onmogelijk en helemaal als ze 's ochtends
geen aanstalten maken te vertrekken.
Hij wil er meer van weten en verzint dat
ook hij naar Berlijn moet. Mag hij mee?
Dat mag. Tegen de avond begint de reis.
'Zuweilen war es ihm, als rollten sie tief
unter den Wegen des Menschen durch
geheimnisreiche Gänge der Erde, und
dann wieder schien ihm der Weg den sie
nahmen, so entfesselt von Schwere, so
leicht und durchsichrig, als schwebten sie
in den Luft dahin.' En dan, in de Nederlandse interpretatie van Henkels, vervolgt
deze: 'Ruimte en tijd bestaan niet voor
den Baalschern, als hij geroepen is rot zijn
werk. Ergens kraait een haan, het wordt
lichter, in de verte achter de gesluierde
zonnestralen worden de torens van een
groote stad zichtbaar: Berlijn.'
In het Duits klinkt het al prachtig, maar
wat Uffen in knoestig Gronings uit de
legende distilleert (en waarin hij subtiel

ik steeds meer waardering voor de grote
woordenschat en zeggingskracht van het
Gronings."
Schrijven in het Gronings geeft hem als
dichter ook meer vrijheid dan in een gesrandariseerde taal als het Nederlands met
al z'n regels. Die vrijheid is hem lief, ook
in het Gronings. Verwacht geen streekzuiver Gronings bij Uffen. Hoewel het 01dambrster dialect van zijn ouders de basis
vormt, is zijn Gronings samengesteld uit
Gronings uit alle windstreken. Het gaat
hem om uitdrukkingen
en woorden, die
het best betekenis geven aan wat hij wil
zeggen. Hij proeft ze op de rong, spuugt
ze als een wijnproever uit en, als het zo
uitkomt, construeert hij eigen woorden.
TaaI van vertellers
Gronings is ook bij uitstek geschikt voor
liederen omdat het eerst en vooral een
spreektaal is. Lees de gedichten hardop of
zacht fluisterend en hun betekenis ontvouwt zich. Het Gronings van Uffen is de
taal van vertellers en dat is ook de bron van
de chassidisch legenden die, tot Buber ze
opschreef, voornamelijk bij de gratie van
mondelinge overlevering bestonden.
Het chassidisme is het geloof dat God
in alles en allen aanwezig is en zich kan
openbaren. Elke gebeurtenis, hoe klein
en onbenullig ook, kan leiden tot een
extatische mystiek religieuze beleving zo

de bron van de chassidische legenden
als volkscultuur. Was er ooit sprake van
invloed op het Oost-Groningse dialect
vanuit de vertelcultuur van de jiddische
gemeenschap in Winschoten? Tot 1940
woonden daar percenrueel meer Joden dan
in Amsterdam.
Ergens in de vroege jeugd van Jan Siebo
Uffen is de kiem gelegd voor de dichter die
hij nu is en zich uit in een taal en beleving

tegen een meisje dat haar

zoiets opmerkt is maar een paar woorden
verwijderd van een chassidisch legende
waarin de wind wel kinderen maakt want
waarom zou God zich niet ook in een
windvlaag openbaren?

