Jao jao blues
welkomstgedicht bij de installatie van burgemeester Mark Boumans
Jao, jao
doe mij d’r maar een in
voor die nieuwe van Doetinchem.
Voor hem in vogelvlucht vanaf -tien duizend
jaar oud rivierduin, door wind gevormd- de
Kruisberg. Ruimzicht op het verleden. Graaf
Otto we lezen: 1236 stadsrechten.
Waterpoort, Heezenpoort, Hamburgerpoort
Gruitpoort, het ei met het Simonsplein als
handelscentrum; boeren, burgers, buitenlui.
Belegerd door Spaanse, Kleefse, Bergse,
Franse, Munsterse, Bourgondische en
Staatse troepen. Uiteindelijk een grensstad
van het Graafschap Zutphen.
Jao, jao
doe mij d’r maar een in
voor die nieuwe van Doetinchem.
Veel later in de vorige eeuw aan
gekomen. De wereldbranden, het verdriet
van Doetinchem, de bombardementen
de bezetting. Na de bevrijding de wonden
langzaam helen. De stad groeit en groeit na
de wederopbouw tot dat wat het nu
is; centrumgemeente van de Achterhoek.
Jao, jao
doe mij d’r maar een in
voor die nieuwe van Doetinchem.
Doetinchem
te groot en naar binnengericht
om echt samen
om echt samen
te werken met de kleintjes om haar heen.
Doetinchem
centrum van gemiste kansen
stemming kleurt
stemming kleurt
haar kiespijn, haar sores de D-toren.

Doetinchem
oorverdovend dorps is de zondagsrust
te stads
te stads
om doordeweeks gratis te parkeren.
Doetinchem
centrum van moderne bouwkunst, als
men minder
men minder
de sloopkogel had laten slingeren.
Doetinchem
inderdaad hoofdstad van de Achterhoek
middelpunt
middelpunt
om tegenaan te schoppen, centrumpispaal.
Jao, jao
doe mij d’r maar een in
voor die nieuwe van Doetinchem.
Problemen om op te lossen? Zat.
Keuze tussen een compacte stad
groen in zijn dorpse uitstraling
of boerenakkers doorsnijden
een uitbreiding over de randen.
De heelmeester of de kwakzalver?
Het onderwijs toekomstbestendig?
Jong bouwt samen met oud in de
maakindustrie aan cultureel
Achterhoeks erfgoed in 3D.
Toch maar bier op de tribunes
& weer D’ran? Attatmottamotta!
Jao, jao
doe mij d’r maar een in
voor die nieuwe van Doetinchem.
De boze burger reert balsturig van
zeemeeuwenmanagement laag over
vliegen, veel krijsen en snel ja vlug er
weer vandoor. Maar niet bij Mark hij belooft
te blijven. Na de zes passanten in
deze jonge eeuw mogen we dat toch
dwingend hopen. Hij spreekt van bloei en groei
in het vooruitzicht, voorspoed en geluk.
Boumans bouwt aan een mooie toekomst.

Jao, jao
doe mij d’r maar een in
voor die nieuwe van Doetinchem.
Doetinchem,
te groot om een groots volksfeest
te vieren
te vieren
Ja Wehl, Klein-Wehl wel, waar ow veur Gaanderen.
Doetinchem
ommelanden, het oude ambt
groen en wijs
groen en wijs
Slangenburg, Langerak, Dichteren.
Doetinchem
Het Broek, Gaanderhei, Heidekant
gruunmaken
gruunmaken
is er in tel. Kleindorp, Meerenbroek.
Doetinchem ambt
Plantage, Wijnbergen, IJzevoorde
we fietsen
we fietsen
ons een rondje gezond in Dörkum.
Jao, jao
doe mij d’r maar een in
voor die nieuwe van Doetinchem.
Doetinchem
Ooseld, IJken-, Kruis- en
Vijverberg, De Huet, Overstegen,
Het Lookwartier, De Veentjes, Schöneveld,
we wandelen
we wandelen
De Bezelhorst, Groothagen, Wassinkbrink,
De Pas erin, Koekendaal, Groenendaal
kruipen uit haar ei, langs Heelweg, De Hoop,
de Oude IJsselboulevard,
de Iseldoks in, de toekomst
‘integen’.
Deugdzaamheid, duurzaamheid, maaknijverheid
tegen de krimp, of lang leve de rust?
Hoor ik daar weer nieuw leven schreien?
Drop na drop. Druppels stromen in de Oude
IJssel. Stranden hoopvol in vreugd.
De bleek droogt het jonge burgerdom.

En laat alstublieft de uitstalpleinen
voor hovenier en vijverspecialist weer
de rotonde
de rotonde
zijn. Langs groene energie
bepalend voor heel de streek.
Achterhoek
ruimteregio of de krimp laten vieren?
We vieren
we vieren
vandaag de komst van burgervader Boumans.
Ja we hebben er één gevonden.
Hartelijk, invoelend en open.
Sportief, dan een scherpe service,
een smash op het juiste moment.
Een man die het Nedersaksische Jao
jao kent en daar naar weet te handelen.
Het scharnierpunt tussen de wijk, de stad
en het oude ambt, streek, provincie,
het rijk en de EU.
Jao, jao
kom lao’w d’r een drinken
op den ni-je van Dörkum.
Kijk, Doetinchem kleurt rood
Jao, jao.
de kleur van liefde.
Jao, jao
de Achterhoek viert feest.
Proost!
Hans Mellendijk, 18 mei 2017

