
 

De draod weer oppakken 

 

A-k weer iens as ”Görendrögien” de draod op zolle willen pakken, za-k toch een meniere mutten 

zuken de rust in mien kop terugge te vinnen.   

Umme toch te proberen weer een ritme te vinnen wöörin ie oe ’t beste vulen, griep ik niet nao 

naolde en draod, maer ie duken ’t atelier in en sodemieteren zo völle meugelijk olde pruttel vot.  

’t Atelier wazzen de leste 1½ jöör allenig maer een plekke ewörren van . . gooi maer van oe of . . 

dan bi-j ’t èven kwiet, maer zoas dät altied giet . . vrog of late kom ie ’t weer tegen en zu-j der 

wat an mutten doen. 

A-j opni’j willen beginnen, mu-j eerstens skoon skip maken.  Aover skoon skip espröken . . ik 

mutte ärgens ook nog een beutien ebben lègen, maer die ek ook al een poos niet ezien . . ik lope 

wel een allemachtig ende achter.    
 

Deur weer in ’t atelier an ’t knooien te gaon begon ik mi-j steeds meer op mien gemak te vulen 

en lukken ’t ook steeds bèter weer met de mechines umme te gaon.  De ideeën kommen weer 

baovendrieven en ’t lukken ook nog umme die töt een tastbaar ge-eel te maken.   

 

Tussendeur . . alle daegen een grote bosskoppentasse brandold veur de oltkachel mèè naor uus 

nemmen . . opstaoken die bende !      

Ook dät wazzen netuurlijk een proces van gewenning.  Umdä-k altied de kleine stukkies olt 

bewaeren en die weer töt een groter geheel verliemmen, um der dan weer wat van te maken.  

Maer ik adde völs te völle!  Dus wazzen de ienige  remedie . . . met tranen in de ogen ’t töt 

brandolt te verkleinen en in de kachel mieteren.  Tegen de tied dä-k weer dingen wille gaon 

maken zal der wel weer wat kommen, wazzen de gedachengang.   

 

 

 

Tussen ’t zeugien restmaterialen die mi'j veurig jöör 

umme de deure bint eskoven, zatten ook twie 

vervörmde stukkien Iezerolt (Azobé) wöörvan ik ’t 

idee kregen dät ter iene wöörskienlijk een skulptuur 

van ef willem maken, maer dat em dät toen onder ’t 

bewärken in twie stukken is ebröken.  Umme dät 

spul now zomaer in de kachel te smieten kon-k niet 

en ebbe der maer iets eigens van emaakt met 

zovölle meugelijk be-old van 't idee zoals de maker 't 

ad bedach.  (althans . . dät is mien interpretasie)  



 

 

Umdät ’t breukvlak, deur bewärkingssporen, niet meer slutend an mekander wazzen te zetten 

e-k döör een open verbinding in emaakt zodät ’t toch weer ien ge-eel wier.  Alles is döörnao op 

een blok ieken-olt ezet . . en nao de tied bin-k ter nog een dag op wat op an-'t skoeren egaon. 

 

Dit is dan ook ’t eerste vri’je wärkstuk dät nao ’t wegvallen van 

de vrouwe uit mien anden is ekommen.     
 

Ik gééf 't de titel méé . . . ebröken relasie !  
 

’t Is dan in twieën ebröken . . maer deur de zichtbare koppeling 

ook nog steeds met mekander verbunnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen-evat ku-j dus wel annemmen dät disse jongen zich weer 

wat meer in ’t atelier bezig giet ollen in de ope weer de 

voldoening te vinnen in de creativiteit van ’t maken. 

 

 

 

 

 

As döörbi’j ’t ook nog wil lukken der veraelties van de skrieven en de groep Zwols-lèzers döör 

weer met op te zadelen . . . nemt ook Görendrögien W. de draod weer op. 
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