
Zeumer- en wintertijd 
In d’n Twêêde Wereldôôlog kwam d’n bezetter op ’t onzaolige idee om bij ons een zeumer- 
en wintertijd in te stelle. Dat hiettende toe energiebespaoring op te levere, want dan konne de 
boere langer op ‘t land en de bouwvakkers langer op de staaigers blijve. Ik hoor bij de mense 
die dat aaigelijk nooit goed begrepe hebbe, en ‘k glôôf dat ’t voordêêl ok nooit beweze is,  
want d’n dag wordt ‘r niks langer mee. Wat ‘r ‘s oches in maert afgaot, komt ‘r allêên ’s aeves 
weer bij. In oktober beurt ’t dan weer in omgekeerde richting. Nou heb ik allêên de 
’spinaozieakkedemie’ mor deurlôôpe, dus dat zal de rede wel zijn dà ’k ’t nie snap. Mor 
ondertusse zijn we d’r wel mooi mee opgescheept en motte me twêê keer in ’t jaer gaon prutse 
aan aal onze klokke. In d’n ôôlog was dat nò nie zo ’n karrewaai, want toe hadde me allêên 
klokke en wekkers mè wijzers. ‘k Weet nog dà me vaoder, as de tijd trug gezet mos worde, de 
klok niet êên uur truguit zette, mor hij zette ‘m dan ellef uur vooruit en liet ‘m ieder haalef uur 
slaon, want de klok mog ie nooit truguit zette, dan raokte die van slag. 
 
Klôôie aan de klokke 
 
Zô makkelijk gaot ’t vandaeg nie meer. ‘k Verbaos m’n aaige d’r elleke keer weer over 
hoeveul klokke me tegewoordig wel hebbe. ‘k Ben d’r ’s zaeterdassaeves al gaauw een uurtie 
mee bezig, want ik bewaarek zonder overdrijving toch zô’n stuk of vijftien klokke. Denk dan 
mor aan ’t gasfernuis, de magnetron de mobiele tillefoon, de klokthermestaot, wekkeraodio’s 
en loozies en dan nog verschaaije klokke hier en daer in d’n huis. Dan heb ie ok nog ’t 
perbleem dat de mêêste uurwaareke die me hebbe digitaol zijn en dan mot ‘k bij iedere klok 
verzinne: hoe gaot dat hier ok alweer mee? ’t Is teveul gezeed dà ’k de gebruiksaanwijzing 
nôôdig heb, mor toch hee? 
 
Uitslaepe 
 
D’r is al dikkels over gepraot en geschreve as zou ons bioritme aerdig verstoord raoke deur ’t 
verzette van de tijd. ’t Zou bij sommige mense zôôiets as ‘n jetlag veroorzaoke, want in maert 
wordt de nacht opêêns een uur korter. Nou heb ik daer gelukkig gêên moeite mee, mor ik ben 
iederêên nie. Datte me in oktober dan weer een uur langer kenne blijve legge, daer hè je in 
maert netuurlijk niks aan. Wà mijn betreft kan d’r op staonde voet een wetswijziging deur de 
kaomer gejaogd worde om de zeumer- en wintertijd af te schafte! 
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