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FRANS VAN DER MEER

Geachte lezer,

en paor van die manne dere wiet nie wo'n betaole en dèsse
toen de kiet himmel verbouwd hèbbe? Nie? Nou, ik weet dè

Wij bieden u enige filosofische bespiegelingen van Ferry van

nog wèl. Dè was me wè, baas. Ik weet et nog goed. Jaoneke ha

de Zaande, handelaar in tweedehands goederen en klusjes-

ginne taand mir in zene mond staon. Naa mokte dè nie veul

man. Hij zal u deelgenoot maken van een aantal anecdotes

èüt, hij ha toch aaltij al enen bèkvol gebraande olhenutjes. Dus

uit zijn carrière. Zoals wij de heer van de Zaande kennen, ruw,

daor miste-nie wèènig aon. Èn ze ha'n ok nog zenen bril inge-

maar eerlijk. Wij wensen u veel leesgenot.

bouwd in zene kop. Mar goed, zöö ging dè in dieje tèèd. Wè
hèmme toen toch gelaage.

Naa zaat ik dus onderlèst bij de

Jè, èn naa zit Tieske der dus in. Et lopt wèl goed denk, mar völ-

Frietterèttotheekerieoramapaleiskoningcornerhoekje, ge wit

leges mèn fret Tieske bekaant al zenen èègeste friet op. Hij

wèl, vruuger zaat daor Jaoneke van lersel in, mar ze zèn naa

heej vort zonne pens dèttie bekaant niemer aachter de tonbank

vort overgenoome durTieske van Gerven. Daor op de

paast. Dörrem zittie netuurlijk ok aaltij on de bar bier te hijse.

Ringbaon, wittenie? Daor ha'n ze vruuger extra gróote frieken-

Jè ge moet wè. Ik bedoel, sinds hullie Kee em gesmeerd is meej

dèlle èn agge in 't wiekent kwaamt krêegder gratis dubbel

dieje portier van kaffee 't Böomstrunkske zittie daor mar wè te

masjenèès op. Mar jè, Joaneke is er al wir en paor jaor èüt. Ze

lauwe èn te zèüpe. Och, 'tis ammel niks.

ha'n em op en gegeeve moment opgelaoie, omdèttie boove

Mar bèüte dè kunde vur en goeie snèk aaltij terèècht bij de

zene friettent ök ene wietzolder ha. En witte nog dètter toen

Frietterèttotheekerieoramapaleiskoningcornerhoekje. Dan wittet.
Halleeeeeeeeej!!!

