
 

Goeienavond Polderjongens, 

Frank oaj mij vorig joar al is gezeed, doe nog 

eens zo’n stuksken want da vinnen wij wel 

leutig. Nou weten de meesten ier wel, dank 

vorig joar mijn eigen opgegeven oai om nen 

buut te gaon doen in Ulst, oe lomp keu je 

groeien. Nou kreeggekik nul op rekest van de Schepper, da is dun 

voorzitter van diejen Ulster buut. Ik mocht nie meedoen, nie omdat 

nie leutig was, ij kost dur ook wel om lachen, nee omdattij al zoveel 

ouwoeren oai uit Ulst ent Steen. Dus mochtte kik nie meedoen. 

Zelden zijnnekik zo beledigd! Eenen vant Klooster die a nie goed 

genoeg is als ouwoer op zo’nen buut, die a tus nog minder ouwoer is 

as eenen uit Ulst of vant Steen. Nou zijnne kik getrouwd mee eentje 

vant Steen en doar win ik ut nog nie van mee ouwoeren, maar das 

een uitzonderink en zo atta mee veel huwelijken ga, ze proat al een 

stik minder, in ieder geval mee mij. Wa da betreft is het huwelijk wijd 

hetzelde as in ou broek pissen, int begin ist lekker werm, maor ut oor 

steeds kouwer.  

Moar goe, ik mocht nie meedoen, wadank ook probeerden. Maar ik 

eb, at amaol wa meezit, morgen mijnen wraak! Ik eb eel de road van 

Ulst en wa doar mee te moaken eb uitgenodigd, onder nun valsen 

noam op Zuiddorpe, zogenaomd voor nun optocht bij te weunen.  En 

nou ebben ze mij beloofd, da ge vanaf morgen op Vossen meug 

joagen op Zuiddorpe, dan zemmen van da tuig af. 

Ik goan eerst een stiksken loaten ooren van mijnen buut, zoattij 

bedoeld was voor in Ulst, daarnoa gaon ik verder, waor ank vorig joar 

gebleven zijn. 

 



 

 

Buutrednen 2011 Hulst, 

Goeienavond beste mensen en ook de Hulstenaren, mijnen naom is 

Floorken vant Kloorken en de reden dank hier vandoag in dun ton 

stoan is vanwegen mijnen sollicitaotie as stadsdichter  oftewel de 

rijmpkeslijmer van de gemeente Ulst. Ik von naomeluk dant tijd wier, 

dadun stad gelik Ulst toe was aon nun stadsdichter, dus enk nun brief 

geschreven naar de gemeente Ulst, ook weeral een poar joar dun 

boas over oud-ontenisse, woar dank zelf vandoan kom. Kannie 

zeggen dank blai was, toen da d’Ulst ons noar ulder toetrok, maar ik 

zijn nou al een beetje bekommen van dun eersten schrik en ik zien 

zelfs al wa positieve punten, maor daor enk ut straks nog wel over.  

Diejen mens die at over die sollicitoatie ging die von, dank dan eerst 

maar is wa moest laoten oren of zien van mijn werk, daorom enk 

toen besloten dank maor in dun ton moest verschijnen, zo dank gelijk 

kan oren of dattut oansloag of nie mijn rijmpkes. Daarom ier gelijk 

mijn eerste rijmpken: 

Ulst is ier en Ulst is doar 

Mee Hontenisse durbij aojen ze ut voor makoar,  

Moar rai ik  5 minuten rond  de Ulster mart, 

Dan goat deze Kloorioan  recht  noar uis  en extra ard. 

Nie dank ut nie noar mijnen zijn eb in de Ulster binnenstad, 

Moar ik eb in al die joaren nog nooit een goeie parkeerplek gad. 

En op de stoep moeje nie goan stoan, 

Want dan kom diejen eld van nun parkeerwacht duroan, 



Doar en ik toen een wijze les geleerd, 

En het is zoat meestal oor  beweerd, 

Ge moet mensen mee nun bril nie sloan, 

Doe da mee ou vuisten, da kom beter oan! 

Zo, da was mijnnun eersten, ij kom misschien wa grof over en een 

beetje gefrustreerd, moar ut lucht wel lekker op, zummen moar 

zeggen. Kijk, misschien ist ook wa sjalozie, en wij kijken as kloorioan 

ook een bitjen op tegen de grote stad,mee alles durop en duroan, 

moar sinst oamen soamen mee Ulst zijn, zijmen dur wel trots op da 

nou de leveranciers van de sekssjoppen en de sekssjoppen in 

dezelfde gemeenten zitten. Trouwens ik weet nie of gulder da gooren 

ebben, moar overlest wastur brand bij de Pabo, gelukkig was de 

brandweer snel uitgerukt! Ik kan hier nie den elen oavond over Ulst 

lopen katten, moar ik zal ut toch nog wel een paor keer proberen, 

moar dank Ulst ook kan waarderen, zal ut volgende rijmpken 

uitwijzen. 

Mee de Meulenstraatfeesten op ons durp , keu je mee de 

helikopter mee, 

Dus ik schreef ons in voor een vluchtjen van twee, 

Over klooster vliegen was zo gebeurd, 

Dus wier tur vlug richting Ulst gescheurd, 

Ut uitzicht was schitterend en prachtig, 

Moar mijn oogtevrees wier mij iets te machtig, 

Ik kreeg ut werm en ut water klotsten van onder mijn ermen, 

Ejje geenen airco begost ik te kermen, 



Die zit boven ouwen kop zee de piloot, 

Moar das toch de propeller malloot! 

Ank die uit doen zulde zien, 

Krijg dut werm voor tien! 

Afijn ge zul begrijpen dank blai was, dank weer op de grond Sting, 

moar wai aomen de gemeente Ulst in veugelvlucht gezien. Ik oop da 

ge de rijmpkes tot nou toe nog steeds leutig vin, en da ge mij vergeef 

voor grammaticale fouten, ik zijn tenslotte nie dun dikken van Dalen, 

ik zijn dun dikken vant Kloorken. Da vinne kik toch al zo moeilijk, de 

woorden goed op te schrijven en de leestekens goed te zetten en 

doar moe je as schrijver toch mee oppassen, ik zal un voorbeeld 

geven. Kikt ge keu zeggen: Ij zat op eur schoot, en rustte uit, moar 

das vaneigest emoal iets anders as da je zeg: Ij zat op eur, schoot en 

rustte uit. Zoiets keuje ok ebben mee un andere toal, bijv. mee 

Duitsers en doar goat ut volgende over: 

Burgemeester Mulder kreeg zijnen Duitsen collega op bezoek, 

Da die twee vrienden zijn, slikkekik as zoeten koek, 

Op ut begin van dun oavond een grote tombola op het program, 

En bij de meeste deelnemers waren de andjes van de zenuwen wa 

klam, 

Fons Dobbelaar ging tur mee de grootsten prijs vandeur, 

Groots gelik nen pauw en zijnen kop rood van kleur, 

Dun Duitsen burgemeester zee Fons du hast Schwein gehat,  

Fons die zee, voel dou eigen nie goed of zije nou al zat, 

Nee, lee Mulder uit, da wil zeggen daje veel geluk eb gat, 



A zee Fons da Duits enk nog nooit iets van keunen moaken, 

An die gaon proaten, ist net of ze goan braoken, 

Loater op dun oavond wier tur ook weer wa gedanst, 

Ja diejen oavond was goed in moakoar geflanst, 

Dienen Duitser moest oan Fons nog even wa vroagen, 

En Fons die docht wa komt die nou weer zoagen, 

 of tij al mee  zijn vrouw de dansvloer was opgestapt, 

Woarop da Fons zee: Nein das Schwein habe ich nog nicht gehabt! 

 

Tot zover het stiksken zoank da van plan was da te doen in Ulst, maar 

genoeg ier over, we gaomen ut nou wa korter bij uis ouwen. De 

meesten kennen mij al nun langen tijd. En ik zijn nooit de luchsten 

gewist, zelfs tegen het dikke af, zummen moar zeggen. Nou ist wel zo 

ajje wa oan de zwoare kant zij, dan ebben anderen dur meer last van 

as gij zelf. Maor om wa van het gezever af te zijn, goa je toch ut een 

en ander proberen om wa gewicht kwijt te geroaken. Ge ge wa meer 

bewegen, te voet of op de fiets naar het cafe of om ouwen friet. Ik eb 

zelfs geprobeerd bij de weightwatchers te gaon, maar da vinne kik 

net zukken ramptoeristen, das gewoon nie leutig meer! Operaties 

daor eb ik ut nie zo op, en karakter eb ik op da gebied ook nie veel, 

dus het schiet nog nie echt op! Ik kan alleen maor zeggen da anorexia 

misschien wel een ziekte is, maor ut is ook un oplossing! We zummen 

wel zien wa of dur van kom, ank vanavond genoegt te drinken krijg, 

kank misschien al is oefenen! (even wachten….) Evengoed snel 

reageren doen ze ier nog nie, toen ank dit vorig joar op Klooster dee, 

kreeg ik gelijk iets te drinken! (wachten op drinken….) Oeveel ist? 

Voor niks? Doe de rest dan ook maor iets! 



 

Afijn, ik mag nie te veel profiteren van de plaatselijke Horeca, want ut 

goa toch al nie best mee die mensen. Ajje nou zeg maar de Klaroen 

pakt op Klooster, doar emmen wa gewist vroeger ist niewaor? In dun 

tijd van Willie en Roos, liepte makoar klem. Toen kwam dieje blaien 

van de Kort, da was nun anderen slag as diejen van de Kort die a ier 

gezeten eb, moar die zurgden toch al voor, dat niemer zo laot wier, 

want ge moet toch fit zijn dun anderen dag, of toch nie? Die iel ut 

ook moar een paor joar uit, en toen kwam Martien Joos, Prins 

carnaval van Klooster, ut is proberen. Die dee da prima, de sfeer was 

weer terug, moar ook die kost ut nie vol ouwen. Woarom nie, weet ik 

nie, maar ze noemen um ook wel eens dun Dirk Scheeringa van 

Klooster oftewel Leen van Frisia.  Ik eb mij ook laten vertellen, da tij 

dun enigsten cafebaas van Klooster was, die a zijn eigen nie op dun 

boek durfden te zetten. 

En Nou zitten Bruno en Els ier in de Klaroen, doar kank moeilijk iets 

over zeggen en zeker niks te leliks, want ij is nogal groot en sterk, dus 

laotem ut doar moar op ouwen da ze ut goed doen, ik kann moeilijk 

zeggen dattut op nun belgenmop begint te lijken! 

En dan emmen natuurlijk de Linde ook nog op Klooster, doar is dun 

lesten tijd ook veel veranderd. Ik weet nie of gulder da programma 

kennen van RTL 4 van Herman den Blijker, nou bij de Linde was het 

Harry in de keuken! Karin vonta wa leutiger as mee Willem, da kan 

gebeuren eeej. De manier waarop da Willem dur achter kwam, was 

nie zo genuanceerd, maar da kwam deur ut volgende: Karin die zeej 

tegen um op nun schonen dinsdag voormiddag, ik eb zin in een hele 

middag wilde seks, edde gij tijd? Ja, zee Willem en keu jut ou 

voorstellen; ij oai dur nog zin in ook! Waarop da Karin zee das mooi, 

want ik zocht nog eenen om dun ond uit te laoten! 



Ut lijkt wel op een soap doar, nou ebben ze ook nog un kot gekocht, 

zeg moar ut ouwe oerekot van 77, das nou van Borm, dan moeten ze 

moar een klein stuksken van de noam te veranderen, hunter duraf en 

John durvoor!  Trouwens toen adat nog een oerentent was, istur nog 

eens nun kameroad van mijn noar toe gewist, Austin Jung, misschien 

kendum wel. Die belden doar aon en ij zee ik zijn Austin en ik zou wel 

is, flink genoaid willen oren! Toen zee dur een, da kann maar wij 

zemmen un besloten club, en het lidmoatschap bedroag 250 Euro. 

Dus Austin betaal die 250 euro en de deur ging terug dicht. Na een 

tijdje gewacht te ebben, beltij nog maor is aan en weer ga de deur 

open. Ik zijn Austin en ik will is flink genaoid oren! Zegta vrouwken 

weeral? 

Nou ammen ut toch over nieve naomen ebben, dur is un nieve skihut 

gekommen nest de Linde, die ebben ze vernoemd naor Karin, de 

Lachende Eland! Ebben gulder al is un Eland zien lachen? Klopt, ik 

Karin ook nog nie! 

Dan emmen op Klooster ook nog nun cafebaas zitten die wil al mee 

pensioen, en om dattur al een bitjen deur te drukken istij mee 

carnaval op vakantie gegoan, ja tis Peet Ferket. Dan eijet in mijn ogen 

veels te goed ajje op vakantie gao mee carnaval, want dan zijn ze te 

verdienen. Kan er maor een dink over zeggen, zijnen opvolger zal 

moeilijk nen vriendelijkeren vent ooren as a tij was. 

Dan istur op klooster ook nog een cafevreettent, das net een 

sprooksken, de heks staat in de keuken. Ja, das bij Tommie en 

afentoe zoude willen da zijn moeder echt kost toveren, dan klopten 

de bestellink misschien ne keer! Ik eb dur nog is zitten eten saomen 

mee mijn schoonmoeder en ze bestelden nun mixed grill. Mijn 

schoonmoeder pakt un stiksken vlees op dur vurk en vroag oan mijn 



of ta nou un stiksken verkes of rundvlees is! Ik kost moar 1 antwoord 

geven: Da ligturaon aan welke kant van de vurk da je bedoel! 

Zo dan emmen ze zo’n beetjen amoal gat, behalve dit cafe waar 

ammen nou zijn, moar da doenk nie , want da durf ik nie. Tenminste 

dat durf ik wel, moar doar eb ik te weinig tijd voor, ut goat tenslotte 

amaol van onze drinktijd af!  

Dan will ik ut nog evekens over die postcode loterai ebben, die a 

gevallen is op Lamswjerde. Da was in de straat van o.a. Frank van 

Driesche, maor die aoj geen lot, net as Ronald de Cock zijn 

schoonbroer trouwens. Ikzelf vin ut persoonlijk jammer da Frank van 

Driesche dieje prijs nie eb gewonnen, want die aoj ut aon de 

gemeenschap geschonken, ik bedoel, die aoj da gebruikt om 

gemeenschap te hebben. Trouwens wisten gulder oe attie uit makoar 

is gegoan? Die waren zoveel joar getrouwd en Frank was thuis 

gekommen en daor zat zijn vrouw spiernoakt op de bank! Dus Frank 

zee wa doe dur nouw op? Nou zee da vrouwken om onze 

huwelijksdag te vieren enk mijn liefdeskleed aangedoan, waarop a 

Frank zee, oaj de da dan eerst nie evekens kunnen strijken“? 

Over huwelijksperikelen gesproken, die ex van Prins Pico, die aoj wel 

prijs, een paor ton geloof ik. Dus die moe nou dun omgekeerden weg 

bewandelen dink ik, dus Pico allimentatie betalen, maar da keu je 

afrekenen bij de kassa van Pico. 

Op Klooster was tur overlest ook nog eenen geschejen en da oaj ook 

nog al wa geld gekost. En een ongeluk kom nooit alleen. Zijn 

gezondheid liet um ook wa in de steek en ij ging naor dun dokter. 

Daor kreegtij toren dattij nog 3 moanden te leven aoj! Waarop attij 

oan dun dokter vroeg: waarvan? 

Zo aoi ikzelf ook wa overlest toen ak op stap was. Ik zit aon dun toog 

aon mijn pilsken te lurken, komt er een vrouwken nevest mij zitten.  



Ze zag tur nie slecht uit en ik zat er ook maar wa allenig, dus ik docht, 

kgoan is vroagen of ze iets wil drinken van mijn. Roept ze ineens kai  

ard: Wadde? Mij  in mijn kont neuken?? Dun alven toog vaneigenst in 

een deuk en ik uit eerlijke schaomte maar een eindje weijer goan 

zitten. Kom een tijdje laoter da wijf noar mij toe en zeej dat eur 

speet, maar da ze een studente psychologie was en das ze is wa 

kijken oe dank reageerden. Toen kost ik moar op een manier 

reageren, dus ik riep kei ard deur de bar: Wadde 500 euro? 

Da krijgde dan as dank ajje zomaor een praotje wil moaken, terwijl 

dank gewoon nun braoven uisvoader ghoren zijn. Twee bloedjes van 

kinders, een dochter en nun zeun, nun koningswens zeggen ze dan.  

Nou keb, toch zeker mee de oudste al eel wa streken meegemoakt, 

de jongsten doe nog nie veel meer as lachen,schijten,boeren ,pissen 

en oan moeders tiet angen, nie voor het seksuele, maar van de 

groten dust, maar bij de oudste is da al wa anders. Overlest kwam ik 

thuis van mijn werk, zeg ze: Pappa, ik heb al de vieze blaadjes 

opgeruimd. Dus ik schoot recht naor boven onder mijn bed, maor ut 

woaren gelukkig toch de bloadjes buiten. 

Mee Sinterkloas wast nog gekker, oaj ze nun  brief gestuurd noar die 

goeie sint en dit stontur in: 

Lieve Sinterklaas, geef dit jaar alstublieft kleren voor al die arme 

vrouwen in papa’s computer! 

Vorige week enk ook nog nun trok uitghoalen op mijn werk. De koffie 

was weer is op, dus dan sloat dun paniek toe. Kwas zo verschrikkelijk 

kwoad, dank recht het hoofdkantoor opbelden, neemt dur nun vent 

op en ik zeg: ajje nie zorg dank koffie eb binnen vijf minuten, dan 

gooi ik eel de kerncentrale van het net af en dan ist donker in 

Middelburg! Zegt diejen vent aon dun anderen kant, ge weet zeker 

nie wie ajje oan de lijn eb, tis ier mee Peter Boerma, dun directeur 



van dun Delta. Ik zeg tegen hem: En gij weet zeker nie, wie adde gij 

aon de lijn eb. Nee, zee dun anderen kant. Ik zeg: dan dink ik dank 

geluk eb gat! 

Afgelopen daogen emmen dun optocht weer meugen lopen, nou ja 

lopen, we moesten dansen. Ik eb zelden zoveel figuren bij makoaren 

zien stoan zonder ritme-gevoel. Maar ja agge maor leut et! Nou 

vonne kik dun optocht op Lamswjerde weer un droama, un uur te 

loat vertrokken, om de tien meter stil staon en dan natuurlijk over 

diejen beruchten dijk, waar da op ut ende ut licht begin te schijnen, 

mee de drankskes van Katrien. Maor voor de rest is ut maor nun kut-

optocht! Tis dan ook te hopen da dur nooit iets ergs gebeur op 

Lamswjerde, want an ze doar nun stillen tocht moeten goan ouwen, 

dan zouwen ze zelf in stoat zijn om windkracht negen ook uit te 

nodigen! 

Dan zijnk bijna oan ut end van mijn verhoal, maor da kank nie 

afsluiten zonder nog iets te vernoemen van onzen wel vereerde 

voorzitter. Afgelopen vergoaderink wier tur nog is noadrukkelik 

gevrogen om de contributie over te maken, ja zelfs nog die van vorig 

jaor, want ut liep toch wel uit de klauwen! En gelijk oaj tij, ut kom 

allenig nie zo geloofwoardig over van enen die atte complete prijs 

van Lamswjerde in de Kliko gooi, onder ut oog van de jonge garde die 

an zo opkijken noar onze voorzitter, maor goed, ik goan dur mee 

stoppen, want ik eb groten durst! 

 

 

Polderjongens, 2011 

 

 


