Sinterklaas op bezoek bij zijn naamgenoot Klaas Haak …

Kader: 1083
Heel actueel, terwijl we nog een maand te gaan hebben eer Sint en
Piet ons dorp aandoen. Voor- en tegenstanders van de rol van
Zwarte Piet vliegen elkaar in de haren. En wat zien we op de foto?
Alleen maar blije gezichten. Voor de kruidenierswinkel van Haak in
Wijk C. Toen nog wel!

Verhaal 1083
Oh, oh, beste lezers, hebbe jullie dat nou ok wel is? Lastig
hoor, as ’t i je hôôd nè zô hard sturremt as buite in de tuin en
in ’t paarek. Op dut mement gaot ’t buite aerdig tekeer: de
donkergrijze wolleke doen tiksie-is-‘m en naetijchie in de lucht.
De vaallende blaorties van de bôôme dwarrele as bezetene om
mekaor heene en de regendruppels klettere tege de ruite.
I m’n hôôd is ’t nè zô ’n rommeltjie as buite met die harde
haarefststurreme. J. mot deuze kommende week geopereerd
worde aan d’r bloedvaete en ’t is nog onzeker of dà ze
gedotterd mò worde. Bij een lief stel kamp zíj mè grôôte
gezondhaaidsperbleme en ’t aaregste wor gevrêêsd. Een

aander hè z’n vrouw naer een verpleeghuis motte brenge. Een
ôôgsziens gezonde vrouw gong naer d’n dokter omdà ze een
bobbeltjie voelde en binne twêê weke was ze een borst kwijt.
D’r zijn mense mè psychische perbleme, twêê manne met een
prostaotoperasie, een vriend met ernstige slijtaozieklachte en
een dierbaore mè demensie. Dat aalles bij mekaor zurregt voor
die harde sturrem i m’n hôôd.
In de grôôte wèreld is ’t al net zôô sturremachtig. Je hoef de
krant mor ope te slaon of de tillevisie aan te zette en ’t kom
aamel gelijk op ie af. Dà dramao in Syrie waer mor gêên end
aan schijn te komme, de honger in Afrikao, netuurrampe as
aerdbevinge
en
overstrôôminge,
de
crisis
en
de
afluisterpraktijke … Misdaod, corrupsie en seksschandaole …
Moord en dôôdslag. Hôôge Piete die diep vaalle deur vrêêselijk
wangedrag en hotemetote en politici die d’r aaige afschuwelijk
gedraoge en tetaol gêên vôôbeeld meer zijn of onze
bewondering en ontzag verdiene.
En wat hore, zien en leze me in Nederland? Sturrem over
ZWARTE PIET! De krante staon d’r vol van. De tillevisie doet
hard mee en iederêên het ‘t ‘r over. ’t Lijkent veul meer te leve
as aal die aandere perbleme. Rascisme en slaovernij worde d’r
bijgehaold. ’t Wor een punt op de agendao van de VN.
Onbegrijpelijk! Zwarte Piet was in onze kinderjaere bij d’n
intocht in Slierecht nog de man met de roe en de zak. ‘k Weet
van gêên êên kaaind uit die tijd dat dat daer schaej van
ondervonge het! Integendêêl: bekant iederêên het ‘r goeje en
waareme herinneringe aan. Lieverlee is t’r aamel al veul
veraanderd. Piet is minstes zô belangrijk geworde as de Sint.
Die lange saomewaareking tusse de haailige, ingetoge Sint en
de frivole Piet, die tusse blank en zwart, dát is juist een
prachtig vôôbeeld van een partecipaosiemaotscheppij in ’t
klaain. Meschie mag t’r hier en daer een tikkeltjie bijgeschaofd
worde, mor Sint en Piet motte blijve! Ving u dat ok?
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