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Ingezonden stuk. 

Gesprek over de slechte draaijen. 

Geeze. Hé Jante, wat bin dat hier minne dreijen op ’t noorden; ik duure der waorlijk niet over. 

Jante. Ja dat mag ie nog wel ies weer zeggen. Die bi j Jan Prakken en disse bint niet vertrouwt da j 

der over goan. 

Geeze. Waorom maekt zi j ze dan ook niet? Moet der eerst iene verdrinken of hebben die baozen 

gien geld? 

Jante. Och nee Geeze, zi j hebben gien geld, want zi j zitten der an de arms tie in en nou kunnen ze 

krek nog wat beuren, moar om ze zoo te bugen dat ze wat van de bulte of kriegen tot en dreije, dat 

kunnen ze niet. 

Geeze. ’t Is toch bedroefd en dan praoten zi j nog wel van ’t algemeen belang. 

Jante. Ja nou, wi j bint er dan toch maor min an toe. Gister wupte ooze hééne op ’t puntien van de 

dreije en wup doe kaantelde de dreije omme. Nou de hééne kon vliegen, maor as wi j der over 

loopen en hi j kaantelt dan of hi j brek ies, wat dan? 

Geeze. Ja dan mus ie joa moar verdrinken en de kiender dan? 

Jante. Ja die kunt niet nao de schoele goan of wi j moetten ze der over brengen en dat bij oavend, 

dat is wat! 

Geeze. Ja, ja, ik wol hier niet wonen heur. 

Jante (met een zucht). Dat ku j wel zeggen, men moet al wat doen om an ’t brood te komen, moar 

wi j moeten ooze belasting moar betaelen, dan kunt ze joe wel viennen, moar de oalde dreijen dat 

weet ze niet of der moet iene verdrinken. 

Geeze. Hef ’t lessent ook niet in de kraantte stoan dat der hier iene deur ’t breken van de dreije is ’t 

water legen hef? 

Jante. Ja die hadde oast verdronken, moar die dreije is nou maekt. 

Geeze. Dan zal hier ook nog wel iene verdrinken moetten eer dat zi j ze maeken. 

Jante. Nou dat hoop ik niet. 

Geeze. Ikke ook niet, moar ik bin der bange veur. Moar ik moet vot aans wort ’t duuster; nou goen 

oavend Jante. 

Jante. Ook goen oavend. 

S.        Afgeluisterd door een Filantroop. 
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Smilde, 6 Dec. Gisteravond was hier de gasmachine voor buitenhuizen door de heeren Kortman & 

Comp. ter bezigtiging gesteld. De aanwezigen waren zeer tevreden en ’t komt ons voor, dat de 

machine alle aanbeveling verdient. 

Hijkersmilde, 8 Dec. Gister werden de kinderen der naai- en breischool door de onderrigt gevende 

dames op st. Nicolaasgoed getracteerd, ’t welk bij dat jonge volkje extra blijde gezigtjes 

veroorzaakte. 

Hijkersmilde en Kloosterveen, 8 Dec. De tot ouderling benoemde hh. mr. L. Kijmmell en P. van 

Rijnbach hebben, naar we vernemen, voor de benoeming bedankt, terwijl de diakenen zich de 

benoeming hebben laten welgevallen. 


