
een Echte puin-oop 

 
Weet ie wat grit is ?  
     

Grit is in eerste instansie  ebröken netuurstien en wier as stabilisasie gebruukt 

in de wègenbouw.   Tegenwoordig wörren der aoveral zo allemachtig völle 

esloopt en is ’t bèter umme materialen weer te gaon ergebruken en wörren 

dus de stienachtige sloopmaterialen ook weer ebröken en iet dan brèkerpuin 

en wörren veur etzelde doel,  dus as stabilisasielaoge,  gebruukt.    

Niet dä-k ’t now  aover een stukkien techniek wille ebben, maer wel aover  de 

puin-oop die politiek kan  veroorzaken. 

 

 

Zwolle is  1963  aover-egaon  van stadsgas 

op  aerdgas,  umdät  dät  in 1959  in 

 ’t Grönningse  Slochteren  was an-e-boord 

en der zovölle van in de grond zatten dat  ter 

kapitalen an  konnen  wörren  verdiend.   

 

 

 

 

 

 

En de boer ? . . .  

 

IJ wis van niks; 
umdät em niks wier  

verteld. 

 

 

 



En dan veural deur ’t met enörme oevöl-eden veur een lege pries  an  ’t 

butenland  (Italië) te  versjacheren.     Zi’j kregen  ’t  toentertied veur nog gien  

1/3 van de pries die wi’j in Nederland mossen betalen.   Lang lève de 

globalisering en deurmet ook en veural  de  groei van  ’t  grootkapitaal en de 

nooit  genog  ebbende graaiers.     
 

Zekers de bint van neture (h)Aagse Politici 

lögenaers,  maer denken nog steeds dät zi’j 

belangriek bint, aloewel die niks anders bint dan 

marionetten die  deur ’t  grootkapitaal  wörren  

bediend.  
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’t Kan oe aoste niet ontgaon wèèn dät nao ongeleuvelijk völle jörenlange 

protesten, preblemen, lögens en misleidingen de (h)Aagse politiek inies wel 

andach an de aerdbèvings-skade-ofandelingen  veur de  börgerbevolking  in  

Grönningen wollen besteden toen de gemeenteraodsverkiezingen gaonde 

waeren.   Maer der wier, as ’t  ter op an kump, elemaole niks belaofd.  

Pas nao de gemeenteraodsverkiezingen  kommen ze met naodere  invulling  

van plannen  veur  ’t kommen  töt een iensludende  skade-ofandeling  van de 

deur de aerdgaswinning  onstaone skade an pärticuliere  eigendommen . . .  

 

Jao  zels met koningsdag op 27 april  zal  Koning Willem Alexander,  dan in 

Grönningen op bezuuk,  wörren  bi’j-epraot  aover de gevolgen ( aerdbèvingen ) 

van de gaswinning.   
 

 

Dus eel kört deur de bochte  . . . . 
 

Wat gebeuren der dan now ? 
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Wat wil now dit verael . . . een paer jöör elèden ef René van der Belt  een 

liedtekst eskröven aover de Gaswinning en de aerdbèvinsgevolgen döörvan.  

René is ook muzikant en ef met de band ”Treu Grit”  de, in ’t Engels eskröven 

songtekst as ” The Gasdrilling Tragedy ”  van muziek veurzien en samen met 

de band een studio-opname laoten maken.    Deurdät de bandleden allemaole  

nog een beroep  ebben en de muziek en optredens een welkome afwisseling 

döörop bint, kan  ’t wel ies wèèn  dät  ien en ander wat langerder duren 

veurdät ter een definitief endresultaot is.  Goed ’t muziekgedeelte wazzen dan 

klöör, maer de band wol der ook nog een videoclip bi’j ebben.  Ideeën adden ze 

wel en der binnen op meerdere locasies opnamen emaekt.   En now kump  ’t  . .  

veur de videoclip  adden ze ook een verweerde rauwe  en wilde kop neudig.  

’t Toeval  wil  dät zoiets al jören op mien romp stiet en ik der zomaer met rond 

lope en deurumme  wier  mi’j  evroagd  o-k der an wollen mèèwärken.  

Ma-j  ien  keer  rao’jen . . . 
 

Now een alf jöör värders  e-k de eer e-ad  de clip veur ’t eerste te mogen zien . .   

en ook wöör de liedtekst aover gonk  . . .  Ik wille niet van grootseid naost mien 

skoenen gaon lopen, maer ik waere wel zeer vereerd met  ’t resultaot  . . .  en 

die tekst . . .  der kan ik mi’j  elemaol  in  vinnen,  terwijl René van der Belt  mi’j 

nooit  eerder dan  bi’j  de  opnames  adden  ezien  of espröken.   
 

En asof de duvel der met spöllen . . .  is ter de leste tied der weer is eel völle te 

doen umme die ofandelingstragiek  van  NAM en Potitiek-Den Haag.   

Of de bewoners now dan toch nog ies naor tevrèdeneid skadeloos zullen 

wörren  esteld ?  . . .   de tied zal ’t leren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ze  drei’jen oe liever lachend een poot uut  . . dan jankend de gaskrane dichte ! 



Maer now de verkiezingen veur de 

locale politiek veurbi’j bint  . . . 
 

Kump op 29 meert 2018 vanuut den 

(h)Aag inies minister Eric Wiebes van 

Economische Zaken, met de bericht-

gèvink dät is beslöten dät de 

Grönningse gaskraene in 2030 dichte 

giet.   Niet dat dät dan iets nieuws is, 

’t wazzen al in 1960 bekend dät ’t gas dan wel 

op zol wèèn,  maer  now is  ter een definitief jöörtal  enuumd. 
 

De Grönningers  zullen nog wel niet van aerdbèvingen binnen verlöst . . aopelijk 

bint ze in de kommende jören wat minder evig.    A-j een (gas-)belle laoten 

lööglopen  krimt  ’t  ele zakien  now  ienmaol en döör kan een compressoren 

projekt misskien vertraging in brengen, maer  niet  veurkommen.   

Now maer aopen dat ’t gien er-aling van zetten wörren veur en bi’j de 

exploitasie  van andere (ni’je) gasvelden. 

 

Ook  ons woon,- en lèèfgenot in Zwolle ef invloed op wat ter in Grönningen 

gebeurt.      OK . .  wi’j oeven der niet direct van  wakker te lègen, en wi’j  ebt 

ter ier ook niet ärg völle  skaa van,  maer  wi’j  lèven wel  op  dezelde  aerdkloot   

en  oeven  ook niet te doen  asof ter niks  gebeuren. 
 

Maer a-j  toe  bint an een ni’je  CV-kètel  . . .  wörren oe  deur  ’t  (h)Aagse  wel  

an-eraoden  GIEN  gas-estaokte kètel meer te kopen. 
 

Dus wi’j zullen ’t strakkies met kold èten mutten doen, want de rèkening lig 

now al  op  oew  börd. 

 

’t Geklooi van belangen en politiek ebben de tekstskriever eerstens doen 

besluten de frustrasies  op pepier te zetten en van muziek en beeld te veurzien.     
 

Maer  now,  . . .  zo’n  drie jöör naodien,  . . .  is  ’t  inies  weer actueel. 

Ook  aover (politieke) puin-open ma-j naodenken  en  zo  meugelijk  preberen  

te  veurkommen .  

 

’t  Is  döörumme  dät  Treu Grit  ef  beslöten  de  clip disse wèke  te  lanceren.   



Kiek maer is op http://www.truegrit.nl/Home.html dan  wörren  ’t  oe wel 

dudelijk  wöör ik  ’t aover ebbe  en is ’t wel  clip en klöör  wat de geskiedenisse 

is achter de eerder gebruukte foto  bi’j  mien kritiek op  de teloorgank van de 

sociale zekerheid in oktober 2017.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Echt  wöör  . .  ’t  is clip en klöör  . .  True Grit 
 

www.treugrit.nl                 
   

True Grit maakt muziek die aanschuurt tegen het genre dat wel wordt omschreven als 

‘Americana’; muziek met wortels in countryrock en folkrock, maar te eigenzinnig om in een 

hokje te stoppen. De band bestaat uit Mirjam Maas (zang, gitaar), René van den Belt (zang, 

gitaar), toetsenist Jan Kees Visscher, bassist Ben Vulkers en drummer Fred Bakker. 

Het repertoire van True Grit bestaat uit zelfgeschreven songs met sterke melodieën en een 

vaak aangrijpende, donkere ondertoon. Muziek die niet alleen voortkomt uit traditie, maar ook 

uit persoonlijke ervaringen met teksten over het niet altijd fraaie leven van alledag. 

Kenmerkend voor de bandsound zijn de wisselende leadzang, de messcherpe samenzang en 

de sfeervolle, dynamische begeleiding die soms ingetogen en dan weer stevig is. 
 

Gasboringen . . .  döör krie-j de (t)rillingen van. 
                                                                                                                                             Görendrögien W. 
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