
Endelijk dan toch . . . 

IJ,  die gewone plataan an ’t Groot Wezenland,  zol de kärsdagen van 2016 niet meer 
alen. 
Döör . . wöör ij zovölle joren ad estaon met zien wörtels diepe in de grond 
verankerd,  kwamp  in november de knetterbiele der an te passe en wieren in 
december zels de wörtels nog uutevreesd.  
Niks dan wat stammen olt wieren of-evoerd  de rest wier of-edaon asof ’t nooit 
ef bestaon ( versnippert ). 

 
Allenig wat foto’s bint ter nog van de rigoureuze  ruming in dit  stukkien Zwolle. 
’t Olde (ni’je)  RK-ziekenuus  de Weezenlanden was op-e-gaon in de Isala 
örganisaie en kon dus verdwienen.  En toen de plannen waeren 
duurontwikkeld  kon ’t slopen van de gebouwen en ’t rooien van de bomen 
beginnen. 
 
En zo kwamp een stukkien boom ( eigenlijk een ele dikke takke ) van een ies zo 
trotse plataan . . en deel uutmakend van ’t ärt van gruunstad Zwolle, mooi 
berooid  terechte . . .   
IJ ad gien potentieel goeie kwaliteit wöör  nog buukbaere weerde an kon 
wörren toe-ekend.   Bedoeld umme te wörren ekluufd töt brandolt  of in de 
akselaer te verdwienen,  kwamp  de vraoge of ik ter nog wat met zolle kunnen?   
 

Jao vaste wel, . . . maer  ik ebbe  now nog  gien  idee van  oe  of  wat.  
 

Zo is  ’t  töt plankkies  ezaagde dikolt plataan,  toch op  ’t atelier terechte 
ekommen  en  döör  twie  jöör veur de  deure  blieven  lègen. 



Toch  is  ’t  lastig, a-j niet alle dagen meer  kunnen  wärken,  oezels  te inspireren um 
wat an te pakken,  maer a-k  niet  ärtstikkek  knetter gek wille wörren  za-k toch 
wel  weer  ies  wat mutten  gaon  doen.  
 
Maer die ieuwige rotzooi  um  mi’j en  . . .  döör wöör ik now ook niet echt vrolijk van 
en  dus  is de  remedie  . . .  maak ter wat van  . . .  of donder  ’t  vot ! 
 
Maer die plakkies plataan ? . . . dät is stadsolt uut Zwolle ! . . . uuh . . . o-jao . . .  
 
 
 

een eerder niet ge-eel an wens voldoend model.  

 
 
Ik wolle ’t model van die wandel-weg-krukke  toch 
nog ies anders  uutvoeren?   
( soms is ’t maer goed dä-k tegen mi’jzelf praote . . . anders 
mos ik van naeregeid jullie der met opzadelen) 

 
 
En dan . .  ziet  oe  riek  ’t  lèven  is  . . .   waerachtig  ’t  lukken  ook nog ! 
 
 
       De modelanpassink  zoas  ik die in 
        de kop  adde  kwamp  der uut. 
 
                de poten gaon vloeiend in mekaere  
                aover. 

 
       Toch wel een ampärt dink . . .   
 

       en ook nog  van maer  ien oltsoort . 
       . . nog èven en ik valle van mien geleuf  . . 
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Uutendelijk  is  ergebruuk  dan toch  de  meest  
medärne   meniere  van  duurzaam.  
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Een gewone plataan. 
 

Lang ston ie an-’t Groot Wezenland ,   

met oew wörtels  diepe  in ’t zand  

Be-eurend töt ’t Grune ärt van Zwolle,   

e-j altied met-edaon de lucht zuver te ollen 
 

’t Ziekenuus mos veur woningbouw wieken,   

en dan wil men ook niet meer tegen oe ankieken.  

liever zien bewoners un auto veur de deure, 

bomen bint mooi . .  maer bi’j een ander  . .  dus mu-j niet zeuren. 
 

En ie wieren ziek, en skimmels sloegen toe  

Oew kwaliteit wier as niet bruukbaer in-e-skat  

of-edankt  . . .  numen ze dät 

Maer as een stuk olt, blief ie  altied verrassen 

die slaop-tekening (= skimmelsporen )  kwammen  mi’j wel te passe. 
 

Zo laot ik oe niet roemloos ten onder gaon,   

umdät ter gien twieden bint, 

ma-j  as  weez-sculptuur värders bestaon. 
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