Holten gat
n verhoal ien t Grunnegers deur Bé Kuipers
Swaarde Piet sloop bie oavend en ontied om hoes en dak om te luustern aan roamen en
deuren en benoam boven op dak bie schosstain. Hij mos zo te waiten kommen of kiender ien
hoezen wel goud oppazen deden of dat ze ondeugend waren. Hai rapporteerde dat aan Sunnerkloas, dij t op zien beurt opschreef ien t grode bouk.
Zukke Swaarde Pieten haren ter mor drok mit en zai waren al veul eerder ien t laand as Sunnerkloas zulf. Sunnerkloas kwam n poar weken veur zien verjoardag mit wat gedounde ien
Nederland aan. n Stoomboot, n optocht noar t stadhoes, meziekkorpsen, kortom veul ophef
en vertier. Mor gewone Swaarde Pieten waren der al veul eerder, stiekem, zunder dat wie as
kiender t wizzen.
Mensen moggen Swaarde Piet veurdat Sunnerkloas ien t laand was ook nait zain. Doarom
mos ales bie oavend en ontied gebeuren. Overdag slaip Swaarde Piet den aargens bie n boer
ien t hooi. Mien pa zee al weken veur Sunnerkloastied voak tegen ons, kiender, dat e al n
Swaarde Piet zain haar, ien twijdonkern, as e van zien waark thoeskwam. Wie vonden dat hail
spannend en wie loofden t vanzulf haildaal.
Zo was der ais n jonge Swaarde Piet dij haile oavend en ook n stuk van naacht ien schrip west
haar om bie hoezen ien dörp te luustern hou t ging mit kiender. En dat al n poar week achter
nkander. Swaarde Piet was nou hail slim muid. En den mos e nog n hail end lopen om aargens
bie n boer te komen om doar ien t hooi of ien t stro te sloapen.
Hai ston midden ien dörp op kerkplaain en keek om hom tou. Hai wol wel geern aargens ien
dörp even wat sloapen. t Was routkold en t miggelde wat en t laip tegen vaaier uur. Ienains
zaag e bie bakker Berend licht branden ien bakkerij. Ach ja, netuurlek, dij gait nou aan t broodbakken, begreep Swaarde Piet. Meschain kon e doar wel even sloapen.
Hai rammelde aan achterdeuren en bakker Berend dee noa n zetje laange holten dwaarsbaalk
achter deuren weg en dee open. Hai schrok dou e Swaarde Piet stoan zaag, wel verwacht dat
nou en din ook nog midden ien naacht. Hai wol hom votdoalek weer votsturen.
Mor t was nog n jonge Piet en hai zaag der min oet, dat zaag bakker doalek. Hai kon hoast nait
op zien bainen stoan, zo muid was e. En dou Piet hom vroug of e hier wel ien bakkerij sloapen
mog, zee bakker: "Kins wil noast oven sloapen, doar is t lekker waarm. Mor veur t licht is, mos
weer vot wezen."
Swaarde Piet was hail blied en bedankte bakker Berend. t Was mor n poar uur dat e wat sloapen kon, mor den was e toch even oetrust en kon e den wel weer zain woar e wieder sloapen
ging. Op Bakker zien aanwies kroop noast oven bezied, doar wat ol polten lagen. Hai trok n ol
zak over hom hen en ain onder kop en t duurde mor even of hai vil as n blok ien sloap.
Dij bakovens van vrouger waren gain elektrische ovens zoas nou, mor ain of meer gemetselde
roemten van bakstain, vanboven rond en van ondern plat mit gaitiezern deurkes der veur. Doar
kwamen eerst takken van riesholt ien. Dij takken werden aanstoken zodat noa n zetje haile
oven glènhait wer. Noa t stoken, as oven hait genog was, mos aask ter weer oethoald worden
mit laange schoef.
Den mozzen dij roemtes schoonmoakt worden mit n jutezak aan n laange stoal en was oven
kloar om te bakken. Muren van oven hillen waarmte n haile zet vaast. Broden van deeg werden
der ienstoken mit n braide plaank aan n laange stok. Eerst wer t brood bakt, den werden bie
wat legere temperaturen koekjes en gebak bakt en as leste wer der nog roggebrood bakt.
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Ook aan boetenkaant oven was t hait, ja ien haile bakkerij was t waarm. Bie winterdag was
dat hail aangenoam. Swaarde Piet wer tegen zeuven uur wakker moakt deur bakker Berend.
t Was nog pikkeduuster en Piet kwam stief ienten. Mor dou e stoan ging haar e slim pien ien
zien achterwaark.
Wat bleek? Hai haar zien gat haildaal verbraand omreden hai haar stief tegen oven aan legen.
Hai was zo daip ien sloap west dat e niks vernomen haar. Swaarde Piet kon nait zitten en nait
lopen van pien. Hai was der haildaal schoon mit aan. Hou mos e nou zien waark doun en wat
zol Sunnerkloas wel zeggen? Goie road was duur.
Hai vroug wanhopeg aan bakker Berend hai hom helpen kon. Mor dij zee: "Ik ben bakker, van
verbraande konten heb ik gain verstand. Goa mor noar dokter Spekman, dij woont hier vlakbie." En hai beduudde Swaarde Piet woar dokter woonde, vlak tegenover t gemaintehoes en
noast postkantoor.
Swaarde Piet ging der doalek hen, klom bie hoge stoup op en belde aan. t Was nog vro en
duuster en dou maaid open dee, schrok ze heur n ongeluk en gilpte t haile hoes bie nkander.
Dokter kwam der doalek aanlopen en vroug wat of der te doun was. Swaarde Piet vertelde
hom dat e zien gat verbraand haar aan bakker Berend zien oven. En of e hom asjeblieft doalek
helpen kon.
Mor dokter Spekman wol hom nait mit n Swaarde Piet ienloaten en haildaal nait mit n verbraande kont. "Goa mor noar dokter Tammeling, dij wil die meschain wel helpen", zee e en
smeet deur veur zien neus dicht. Swaarde Piet ging verdraiteg weerom noar aander dokter, n
poar honderd meter weer terug. Zien gat dee hom aal zeerder en hai laip mit baaide handen
tegen t gat aan, t was gain gezicht.
Gelukkeg was t nog aalweg duuster, mor toch moggen mensen hom nait zain, zeker nait mit
zien verbraande gat. Hai sloop deur veurtoenen achter hegen en stroeken laangs noar dokter
Tammeling zien hoes. Mor dij wol hom ook nait helpen en stuurde Swaarde Piet noar koeper
Mulder. Dij wis meschain wel road. Gelukkeg woonde koeper Mulder ook betrekkelk dichtbie.
Swaarde Piet sloop over kerkhof van grode kerk en kwam zo bie waarkploats van koeper
Mulder, dij al aan t waark was. Koeper schrok vanzulf ook haile slim, mor dou Swaarde Piet
hom t haile verhoal verteld haar, kreeg e meedlieden. t Was ja nog mor n lutje Piet, zo onervoaren en wat onneuzel. Koeper docht n zetje noa en zee dou: "Ik wait wel wat, loof ik.
Ik moak tie n holten gat. Persies net zo as dien aigen gat. Ik heb wel ais voaker zukswat biederhand had, n holten kunstbain, n dito haand of aarm, allerdeegs n holten neus. Ik denk dat
ik die wel n mooi holten kontje moaken kin van aikenholt. k Zel votdoalek moaten opnemen.
Maags hier zolaank ook wel achter ien waarkploats ien zoagsel en krullen sloapen vandoag.
Vraauw geft die wel wat te eten."
Zo gezegd zo gedoan. Ien ain dag haar koeper Mulder hom al kloar, n mooie gladde, holten
gat veur Swaarde Piet. Dij was der haile blied mit, nou kon e weer fersoonlek over stroat en
mensen zagen der niks van. Hai huifde hom nait meer te schoamen en Sunnerkloas zol der
ook niks van vernemen.
En zo kreeg Swaarde Piet n holten gat. Hai paasde persies en der zat n gatje ien mit n stop ter
op veur eh..., noa ja, dat begriep ie wel. Hai was der slim blied mit en t dee hom ook nait meer
zeer. Wat of dat kosten mos, vroug Swaarde Piet. Mor koeper wol der niks veur hebben, joa n
poar pakjes extroa veur zien kiender. Dat beloofde Swaarde Piet.
Groninger verhalen online
De eerder verschenen Groninger verhalen van Bé Kuipers staan 'los' online via:
 www.contactblad.info/groningerverhalen.html
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