
 

 

Proloog. 

 

Thomasvaer verschijnt alleen. Op het podium een tafel met lap-top. 

 

T. Noordloarders en ook aanverwant’n, 

 ‘k Heb joe wat verveeln’s te meld’n. 

 Paiternel is nog nait signaleert. 

 Woarom?  Dat ken’k joe nait vertell’n. 

 

T.  ’t ston’toch duud’lijk in de dörpskraant. 

 Moar zie’s hail nait op koom’n doag’n. 

 Zie binn’n achter de schaarm’n noarstig op zuik. 

 ‘k Zol groag ee’m joe’n geduld willen vroag’n. 

 

T. Ja, dat gait mit computers, vandoag de dag, 

 Dat oetzuik’n woar of aine zit. 

 Mit  feesbouk en twidder en wait- ik- wat-meer, 

 En as je wat vind’n, hait dat; hit. 

 

T. (grijpt naar “oortje” en luistert wat de “regie” hem influistert.) 

 Oh, wacht ains, ‘k krieg bericht net, in mien oor, 

 Zie hebb’n heur te pakk’n, luu, op.......skaip? 

 He’k ja haildal nooit van heurt, nog! 

 Ook weer zu’n neimootse hype? 

 

T. (Gebaart publiek, hand naar “oortje”) 

 Lap-top? Ee’m kiek’n, ja, stait aan.   (neemt plaats achter scherm) 

 Deurschoakel’n noar de overhead? 

 Ja, man!! Doar is ze, ja!!     (verwijst het publiek naar de overhead projector) 

 Mens’n, kiek moar ee’m met. 

 

Op de overhead verschijnt Pieternel in een Grieks decortje, in beeld het skype logo. 

 

P. ( tikt tegen haar lap-top, komt even heel dicht in beeld, alsof ze niks ziet.) 

 Thomasvaer, ben je daar? 

 Hallo, hallo, hier Pieternel!! 

 Staat dit ding niet aan, of zo? 

 Ah, nee, wacht, hij doet ’t wel. 

 

P. (zwaait naar ’t scherm) 

 Hee, Thomas!!  Nu heb ik je in beeld, 

 Oe, wat kijk je weer eens kwaad! 

 Zeker weer eens niets voor jou, 

 Even lullen door een apparaat. 

 

 

 



 

 

T. Hol ains op met dat gekoakel! 

 Woar zit st’ wel nait, doe domme kou! 

 In ’t dörpshoes  zit ’n bak vol volk! 

 Kom as de bliksem hier noar tou! 

 

P.  Ja,  na al die drukke december toestand, 

 Was ik wel toe aan wat vakantie. 

 Dus ik op internet en wat vind ik? 

spotgoedkoop, een buitenkansie! 

 

P. ’n All inclusive, kost geen drol, man! 

 Vandaag de dag in Griekenland. 

 Zou voor jou ook niet verkeerd zijn, 

 Met jouw melkflessen op’t strand! 

 

T. Paiternel, bis’t dan vergeet’n? 

 Nijjoarsreceptie, onz. Verhoal! 

 Al dei mens’n zitt’n te wacht’n, 

 Dommies sloop’n ze mie de zoal! 

 

P. Ach, moet toch kunnen voor een keertje, 

 ‘k Heb m’n tekst hier bij de hand. (laat zien) 

 Bladzij twee leest wel wat moeilijk, 

 ‘k Heb geknoeid met zonnebrand. 

 

T. Nee, dat ken nait, zai’k nait zitt’n. 

 Kiek moar hou of st’ reegl’n  dust. 

 Publiek, dat wil ‘n live performance. 

 Dien aanwezighaid; ‘n must! 

 

P. Maar ‘k ben hier zo in m’n nopjes, 

 En da’s ook geen wonder, want, 

 ‘k Heb ook al een leuke boy-friend.     (wenkt naar iemand naast haar, uit beeld.) 

 Demis, say es Hi to Nederland! 

 

T. Eh, Paiternel! Nou rap ‘n béétje! 

 ‘k Hol ze nait zo lang op stee. 

 (tot de zaal) Je mott’n wait’n, beste mensen, 

 Dit is echt nait mien idee. 

 

Geluid van overvliegende vliegtuig en even later verschijnt P. in badpak of ander vakantiekledij. 

Enige consternatie.  

 

p. Tadaaaahhhh!!!! 

 

 

 



 

T. Nou,  Dat hebb’n dan weer alvast had. 

 Man, wat ’n consternoatie! 

 Excuses mens’n, veur ’t ongemak, 

 Geval van miscommunicoatie. 

 

P. Ik zie nog steeds niet het probleem, 

 Het ging toch prima zo? 

 In’t daag’lijks leven werkt ’t ook, 

 Waarom  nu niet voor deze show? 

 

T. Omdat, mien laive Paiternel, 

 ’t Publiek ’t gewoon nait wil, 

 Zu’n ploatje op ’n monitor, 

 Dat is toch kold en kil? 

 

P. De geneugten van een nieuwe tijd, 

 Oh, wat tegenwoordig wel niet kan! 

 Ik facebook, twitter, chat en mail, 

 Echt met Jan en alleman. 

 

T.  Da’s leuk en oardig allemoal, 

 Moar vanoa’md ken dat nait. 

 ’t Publiek wil ons in le-ven-de-lij-ve, 

 Veur dizze plechtighaid! 

 

P. O.k, o.k, ik ben d’r toch? 

 Maak niet meteen zo’n rel! 

T.+ P. Welkom in tweeduizend twaalf, 

 Met, Thomasvaer en Pieternel!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inleiding Thomasvaer en Pieternel. 

 

T. Dag Paiternel. 

P. Dag Thomasvaer. 

 

T. + P.  Dag boeren, burgers, buitenlui. 

 Hier allen bij elkaar. 

 Wij wensen U graag allereerst, 

 Een voorspoedig, goed Nieuwjaar! 

 

T. Het wel en wee van’t ol’le joar, 

 Doar komm’n wie vanoa’vnd veur. 

Dus, a’s je’t  d’r aan tou hebb’n, luu, 

Neem’n wie ’t ee’m mit joe deur. 

 

P. Eerst verzoeken wij U, om met ons. 

 ’n Minuutje stil te staan, 

 Bij al die geen, die vorig jaar, 

 Van ons zijn heen gegaan. 

Stilte 

 

P. Ik draag voor in’t A.B.N. 

T. En ik gewoon in’t plat. 

P. Een stukje multie-cultie, modern hondsrug style. 

T. Zai Maint: van alles wat. 

 

 

P. Denkt U tijdens ons verhaal: 

 ,, Dat klinkt mij al te bout(d?)”. 

 Als nazorg recommanderen wij; 

 Een flinke korrel zout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kroez’-in      

P. Daar staan we dan, in vol ornaat, 

 De Noordlaarders te berichten, 

 Over ’t wel en wee van vorig jaar. 

 Ik zie zelfs nieuwe gezichten. 

 

T. Ja, d’r binn’n d’r flink wat komm’n en goan. 

 ’t Halve dörp, dat ston’ op funda. 

 Veul old Noordloarders trokk’n vot. 

 Da’s aig’nlieks toch wel zund’ ,ja. 

 

P.  Je hebt gelijk, we gaan ze missen, 

 Maar, ze zijn toch niet geheel uit beeld? 

 Via dorpskrant en de site, 

 Lezen ze wat er hier speelt. 

 

T. De haile wereld is ’n dörp, 

 In dit digitoale tiedpaark. 

 Al’moal met mekoar verbond’n, 

 Veur familie, schoul of waark. 

 

P. Heerlijk toch, die social media. 

 ‘k Denk da’k niet meer zonder ken. 

 Iedereen kan rechtstreeks lezen, 

 Wat ik doe en waar ik ben.       (pakt een black-berry o.i.d. en leest en typt wat) 

 

T. Wordt je doar nait hoar’nd dol van? 

 Bie mekander zo op lip? 

 Gain moment meer veur joe zulf, ja. 

 Dat neurotische getyp.   

 

P. Ach, dat valt nog wel een beetje mee, 

 Momenten voor mezelf genoeg. 

 En twitteren  kan overal, toch? 

 Werk, trein, tandarts, kroeg.  ............. (zachter) dorpshuis.. ahh, mailtje van dinges, hihi. 

 

T. Zeg dou dat ding es ee’m vot! 

 D’r zit ’n zoal, vol veziede, ja! 

 ’t Liekt of d’ haile boud’l enkel draait, 

 Om dei verrekte  A- social media! 

 

P. Maar, je moet toch weten wat er speelt? 

 Zo’n ding als dit, dat is een must! 

 Of je nu bij de kapper zit, 

 Of aan de Griekse kust. 

 

T. He’st dan ooit nog wel ains rust? 

 

 



 

P. ‘Tuurlijk man! Dan google ik op internet, 

 Een leuk reisje voor de lol. 

 Daarom zat dus in Griekenland, 

 Dat kost nu haast geen drol! 

 

T. Nou woon’n wie in ’n prachtig dörp, 

 Moar nee, wat dut mevrouw? 

 ’n Discount vlucht van ’t internet. 

 Geëerd publiek, snap joe dat nou? 

 

T. ’n Polder, ’n meer,  ook nog ‘n bos, 

 Beschikbaor, ’t hail joar rond. 

 Fiets’n , zwemm’, bootje voar’n , 

 Leuk, veurgeefs en  arg gezond. 

 

T. As’t  mie te drok wordt in de kop, 

 Ik ken ja ook nait heks’n, 

 Zet ik mien tent bie Kroeze neer. 

 En goa doar ’n week relax’n 

 

P. Dat gastverblijf, Het Buitengoed? 

 Dat de Kroeze’s  gezaam’lijk  runnen? 

 Jahaa, relaxen schijnt daar, heb ‘k gehoord, 

 Bijzonder goed te kunnen! 

 

T. Wat kiek ‘st doar ja weer smoal’nd bie. 

 Wat he’stoe dan wel heurd? 

 As ik zo dien kop bekiek, 

 Den is doar wat gebeurd. 

 

P. Nou, het gastverblijf, dat werd geboekt, 

 Door ’n keurig manspersoon. 

 Hij wou er graag een maaltijd bij, 

 Tot zover heel gewoon. 

 

P. De gast verscheen en checkte in, 

 De normale procedure. 

 Daarna zag men hem buiten staan, 

 De lageweg af turen. 

 

P. Wat doet  die snuiter daar nu toch? 

 Begon men zich af te vragen. 

 Maar even later zag men ’t reeds; 

 Toen stopte er een wagen. 

 

 

 

 



 

P. Een heer en dame stapten uit, 

 De gast ging ze begroeten. 

 Die man had hier een afspraak, dus. 

 Wat zou dat stel hier moeten? 

 

P. De heer reed weg en Kroeze’s gast, 

 Bleef achter met het wicht. 

 Samen gingen zij naar binnen, 

 De gordijntjes gingen dicht!! 

 

P. Nog nooit vertoont, aan d’Lageweg!!! 

 En Kroeze stond perplex! 

 Jij snapt nu wel wat ik bedoelde, 

 Toen ik net zei; relax! 

 

T. Eh nee, kin dat den nait? 

 Zo’n oafsproak met een wicht? 

 ’n Old klasgenootje van feesbouk, 

 Of messchain ’n verre nicht? 

 

P. ’n Klasgenootje!  Pff, zie ‘m staan! 

 Naïeve Thomasvaertje! 

 Die “dame” was een escort-girl!! 

 Ben je klaar mee, met zo’n paartje. 

 

P. Na de daad genoot het stel, 

 De maaltijd nog gezaam’lijk, 

 Men checkte uit en ging weer weg. 

 ’t Verbaasde Kroeze taam’lijk. 

 

P. Dus  mensen, als u ’t wel eens stiekum, 

 Met een ander buiten doet, 

 Denk er om, het kan discreet, 

 Bij Kroeze’s Buitengoed! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reproduction of the species  

P.  Genoeg over ’t buiten de deur gevrij. 

Doe ’t liever in uw eigen bed. 

 D’r kunnen wel wat koters bij. 

 Alleen zo kan onze school gered. 

T. Toun sunterkloas deur’t  dörp heen stapte, 

 ’t Klain volkie in zien kielzog, 

 ’n Lutje plougje met mekoar, hôr. 

Da’s toch lange nait genog? 

 

P. Zou de oorzaak kunnen liggen, 

 Bij dat getwitter en gechat? 

 Mensen!!  meer sociale interactie!! 

 Met uw man of vrouw in bed! 

 

T. Moar, d’r gloort mie dunkt wat hoop, 

 D’r is al weer wat nei grut binn’n 

 Dit joar vers geïmporteerd, 

 ’n poar vlotte, jonge gezinn’n. 

 

P. In de polder, zag Hieke de Winter, 

 U weet wel, van de dorpskrant, 

 Achttien! ooievaren lopen. 

 Is dat geen teken aan de wand? 

 

T. Wat ’n koppel!  Achttien aibers! 

 Dat krieg je nait zo voak te zain. 

 Of zag Hieke ze soms vlaig’n? 

 Was ze overwaarkt, messchain? 

 

P. Nou, daar is ze druk genoeg voor, 

 De krant, de paerden, een gezin, 

 En dan nog d’r eigen business; 

 Tuintafels met vuur d’r in. 

 

T. dat gehaister en geregel, 

 Brekt joe op, op lange duur. 

 ‘k Breng  het nog moar ains ter toafel; 

 Teveul stress is speul’n met vuur! 

 

P. Met het maken van de dorpskrant, 

 Ging het mis en had ze pech.     (uitbeelden;) 

 Tussendoor een telefoontje, 

 ’t  Verkeerde knopje;  alles weg! 

 

T. Dus, achttien aibers in de polder, 

 Moar het nust aan Köningssteeg? 

 Niks gain aibers  te bekenn’n 

 Dit joar bleef dat nust doar leeg. 



P. Onze steenuil populatie, 

 Krijgt komend jaar wellicht een boost. 

 Peter van Ek vond dat er hier, 

 Een aantal nestkasten bij moest. 

 

T. Neem ’n veurbeeld dus aan Peter, 

 Want, ook al blie’m dei kast’n gust, 

 Hai zörgde wel dit joar, met Maartje, 

 Veur ‘n kuuk’n in ‘t eigen nust. 

 

T.  heb je muite voort  te plant’n? 

 Op dat gebied slecht onderlegt? 

 Veur gerichte expertise, 

 Ku’j bie onze iemkers t’recht. 

 

P. Bent u nogal ontevreden, over, 

 De resultaten van het vrijen? 

 Lukas, Piet en Albert weten hoe ‘t werkt, 

 Met de bloemen en de bijen. 

 

T. Lukas Hamming, fitte vutter, 

 Iemkert vlijtig op de es. 

 Is beslist het maist beleez’n, 

 Geft geregeld Iemkerles. 

 

P.  Noordlaarder Honing is uitstekend, 

 Noordlaarder bijen steken ook. 

 Je moet ze dus niet irriteren, 

 Met parfumluchtjes, zweet of rook. 

 

T. ’n Picknick middag met familie, 

 Te dicht bie Hamming’s bijenstal, 

 Is Lukas’ gast’n maal bevall’n 

 d’ Bij’n staak’n overal! 

 

P. Meld u tevens met uw vragen, 

 Over, de reproductie van de soort 

 Bij, Jan Geert Veldman en Jan Arends. 

 Die weten ook wel hoe het hoort. 

 

P. Aldaar, veel gedegen kennis, 

 Hoe je beste fokken kunt, 

 Allebei met  veel ervaring, 

 Hoe j’als boer de toko runt. 

 

P.  Prachtig vee staat daar op stal. 

 Oh, die kalfjes zijn om op te vreten! 

T. Da’s nou krek woarveur ze benn’n 

 Bi’stoe zeker ee’m vergeet’n? 



 

P. In een grote “zaluwstal”, 

 Staan Jan Arends’ limousines. 

 En een nieuwe “vleermuisstal”, 

 Voor Jan Geert Veldman zijn  blondines. 

 

T. En de neie stal van Hoenderken? 

 Dei d’r dammies komm’n zal? 

 Wat veur ’n type gait dat word’n? 

T+P (om en om) Albatros..... kaketoe...... zeemeeuw.....pinquinstal? 

 

P. ’t Is vaak toch een moeilijk item, 

 Desondanks in deze tijd. 

 Ook al zijn we in Noordlaren, 

 Sexueel  al lang bevrijd. 

 

T. ’t Gait gepoard met veul gegniffel; 

 Voortplanting en vruchtboarhaid. 

 Aan leegstroat was wel te zain, 

 Woar vrije sex zoal tou laid. 

 

P. Familie Prak heeft een konijntje. 

 De ram van Roos, een prachtig beest. 

 Wilde nog wel eens ontsnappen, 

 Nooit zo’n groot probleem geweest. 

 

T. Hai scharrelde ook bie de buur’n, 

 En elk en ain von’ het wel mooi. 

 Moar, dou verscheen ‘e met ’n koppel jong’n; 

 “Hai” was gain ram, moar was een ooi! 

 

P. “Hij”, had wat te intiem ‘gescharreld”. 

 Met wilde rammen, uit het veld. 

 Ze zijn aan de “konijnenplageweg”, 

 Voorlopig nog niet uitgeteld! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Licht aan / licht uit. 

 

T: Voor de buitenwacht mag Noordlaren dan een gehucht wezen, 

niemand hoeft ons plattelanders de telecommunicatieles te lezen. 

Vol trots zeg ik dat elke Noordlaarder boerenkinkel en boerentrien 

al lang en breed het blackberry- of Iphone-licht heeft gezien. 

 

P:  Het licht heeft gezien, dat kun je wel zeggen! 

Misschien kun jij de mensen dan hier uit gaan leggen 

wat er met die ene straatlantaarnpaal in de Boenderstraat is gebeurd, 

want het wil er bij de buurt niet in dat die door de gemeente is afgekeurd. 

 

T: Bij de mensen die in dat buurtje wonen 

heeft het computer- en telefoongebruik zo’n hoge vlucht genomen 

dat de straten ’s avonds en ‘s nachts in het beeldschermlicht baden 

en daarom is men zich op het nut van straatverlichting gaan beraden.  

 

P: En toen zou een kostenbewuste ambtenaar zijn gekomen 

en de lantaarnpaal in de Boenderstraat het licht hebben ontnomen? 

Want tegenwoordig geldt voor gemeente net zo goed als voor iedereen: 

elke euro die je kunt bezuinigen, is er weer één! 

 

T: Natuurlijk is dat voordeel voor de lokale overheid mooi meegenomen 

Maar de werkelijke reden is dat felle straatverlichting Noordlaarders stoorde in hun dromen. 

Daar bij de familie Klomp / Terpstra lagen ze maar te woelen in hun bed 

en op verzoek heeft enexis die lantaarnpaal vervolgens uitgezet.  

 

P: Of zou dit opgewonden paar misschien over die verlichting hebben lopen klagen 

omdat er in die slaapkamer dingen gebeuren die het straatlantaarnlicht niet kunnen verdragen? 

Maar dan zou ik denken, bij al dat gepruts en geploeter zo ’s avonds laat 

kan een beetje bijlichten toch helemaal geen kwaad? 

 

T: En zal ik jou nou eens vertellen van welk huis in de afgelopen decemberweken 

de gevel onder het gewicht van de kerstverlichting bijna is bezweken  

en wiens huis baadde in een oase van sierverlichting in een wereld van duisternis rondom: 

dat was uiteraard de woonstee van de familie Terpstra en Klomp! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Steeds Beter Signaal 

 

P: Of al dat communiceren zo gezond is kun je je afvragen. 

Zo is het ze bij de stichting SBS helemaal in hun bol geslagen! 

Je weet wel, dat is die club die dat multifunctionele gebouw achter school beheert, 

en waar o.a. de ijsvereniging haar drank verteert ... ik bedoel, op de weerberichten studeert. 

 

T: SBS, dat staat toch voor Stichting Beheer Sportvelden? 

Nou, zeg maar liever Speciale Bel Service voor vooruitgesnelden. 

Het stichtingbestuur heeft ons in het diepste geheim willen vertellen: 

‘Dankzij SBS kan iedereen straks met het hiernamaals bellen!’ 

 

P: Aan de rand bij de begraafplaats, op de uiterste hoek van de ijs- en skeelerbaan, 

komt een twintig meter hoge zendmast van de firma Vodafone te staan. 

Deze provider heeft de laatste tijd nogal wat omzet verloren 

en heeft nu besloten het hemelrijk als nieuwe markt aan te boren. 

 

T: Ja, de bestuursleden van SBS hebben een heilig geloof in dit soort gesprekken, 

al schijnen de Vodafonevergoedingen het tekort van SBS ook wel aardig te dekken. 

SBS denkt er zelfs aan om begraven worden in Noordlaren aan te bevelen, 

omdat je vanwege de zendmast ondergronds zo prettig kunt twitteren en mailen. 

 

P: Hoe fijn te weten dat als u in de toekomst ter aarde wordt besteld 

er dankzij SBS en Vodafone onbeperkt met uw nabestaanden kan worden gebeld. 

Dus realiseert u zich als u wordt neergelaten in uw kist: 

ook in uw laatste rustplaats kan uw mobieltje node worden gemist! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ondergrondse 

 

T: Ja, dat communiceren neemt soms een hoge vlucht. 

Toch maakt al die informatie-uitwisseling een mens wel beducht. 

Voor je het weet heb je heel je ziel en zaligheid blootgelegd 

en heb je in de media enkele woorden teveel gezegd. 

 

P: Zo ook Harry Slagman, die enthousiast Haren de Krant online informeerde 

dat de IJsvereniging een prachtige opslagtank van de NS adopteerde. 

Die grote tank, enorm van omvang zelfs naar professionele maatstaven,  

is afgelopen maanden diep in de grond achter school bij het SBS-gebouw begraven. 

 

 

T: Die tank dient voor het verzekeren van een snelle watertoevoer, 

bij vorst benodigd voor het preparen van een fraaie ijsvloer. 

Alleen, zo wil het verhaal, 

ligt het ding daar niet helemaal legaal. 

 

P: Je kunt over de ambtenarij zeuren wat je wilt, 

soms is men op het gemeentehuis verrassend mild. 

Dan denkt men graag mee als zich een buitenkans voordoet, 

En keurt soms ondergrondse zaken goed. 

 

T: Alleen, zo worden betrokken dan wel dringend verzocht, 

vliegt een overheidsdienaar, in ijstermen gesproken, liever niet uit de bocht.  

Als om gemeenschapswille de regels niet helemaal worden nageleefd, 

vinden ambtenaren enthousiaste verhalen in de media niet zo beleefd. 

 

P: Toen Gezienus van Ieren kennis nam van Harry Slagman zijn ‘faux passe’, 

doordat hij van de mondjedicht-deal met de gemeente niet op de hoogte was, 

haastte Gezienus zich een vervolgstuk in de Haren de Krant te schrijven, 

om zo de per ongeluk ontstane plooien weer glad te wrijven. 

 

T: ‘Voor je het weet waren anders een paar kinderen verzopen!’  

zo wist Gezienus de plaatsing van de watertank te verkopen. 

‘Want de oude wateropslag was van boven open en deze nieuwe is dicht, 

want van de ehh .... dinges die er vroeger in heeft gezeten, wil je niet dat die blootligt.’ 

 

P: Ja, Gezienus had die wel mooi tank geristeld, maar wat had er eigenlijk in gezeten? 

Dat is iets wat onze dorpsgenoot nog wel even van de NS wilde weten. 

Toen hij daar achter kwam, kreunde onze ijsmeester: ‘Ik liek wel niet wies!’ 

Voor onderhoud aan het spoor was de tank gebruikt voor de opslag van ... anti-vries! 

 

T: Ook al vriest het de komende jaren zo hard dat je het niet eens kunt meten,  

ik geloof dat we dat schaatsen op onze ijsbaan voortaan wel kunnen vergeten.  

Maar gelukkig is dat voor de nieuwsgaring op het internet heel fijn:  

bedankt voor deze prachtige primeur voor Haren de Krant online! 



virtual sociality 

T: Mensen trekken zich steeds meer terug in een wereld van virtualiteit en schijn, 

het lijkt wel alsof ze liever niet meer in de tastbare werkelijkheid zijn.  

Ook de Noordlaarders kunnen zich niet van hun telecommunicatieketenen bevrijden 

en mijn zorg is dat de gemeenschapszin daaronder gaat lijden. 

P: Nu je dat zo zegt, in 2011 waren er weinig gemeenschappelijke festiviteiten. 

Ik heb de straatbewoners elkaar niet tijdens een meerkamp sportief zien bestrijden. 

Maar waarom zul je ook achter je beeldscherm vandaan komen en je in sportkleding vertonen 

als modern warfare en call on duty je met een hoge kill-death ratio belonen? 

 

P: Kerstboomverkopen of een kerstmarkt, ik heb ze niet gezien afgelopen jaar. 

Maar waarom zou je ook, want thuis ben je immers veel sneller klaar 

met een screensaver die kleurrijke kerststerren toont in sneeuwvlokken bij helder maanlicht? 

En een DVD die een dennenboom op je plasma-tvscherm toont, is toch ook een fraai gezicht? 

 

P: Nooit meer dat gedonder met die gammele kerstboom die twintig keer omkiepert 

om maar niet te spreken van het opzuigen van al die dennenaalden: opgesodemietert! 

O ja, het paasvuur, dat was ook al zo’n grandioos succes; 

afgelast vanwege het weer; of is hier sprake van een ander soort crises? 

 

P: 2013, het dorpsfeest staat voor de Noordlaarders weer op de stoep: 

dat is goed nieuws voor deze online bevolkingsgroep! 

Hoeveel tijd, geld en inspanning kunnen we niet besparen, 

door echte praalwagens te vervangen door virtuele exemplaren? 

 

P:  Met al die bewerkingssoftware kan een ieder prima worden gefopt, 

dus gaat de eerste prijs naar de straat die het beste is gefotoshopt. 

Schaamt u zich u te vertonen bij het jury-oordeel ‘ondermaats’? 

Geen zorg, de prijsuitreiking vindt uiteraard alleen online plaats. 

 

P: Vermijd na zo’n slechte prestatie wel een tijd lang de nieuwsrubrieken op internet 

en ook facebook, hyves en chatboxen kunnen beter even worden uitgezet. 

Geeft u zich in die periode alleen over aan uw verslaving aan allerlei soorten gaming, 

want we doen via internet natuurlijk wel aan ‘naming and blaming’! 

 

T: Ooh Pieternel, ik geloof dat ik oud begin te worden. 

Waar zijn ze gebleven, die tijden van dat goede oude ganzeborden? 

Wat zeg ik: oude spelen in nieuwe jasjes, wat is dat voor gevaarlijke vrijerij? 

Zelfs scrabbelen met ouderwetse letterbalkjes is er tegenwoordig niet meer bij. 

 

P: Lieve Noordlaarders, getuigt gemeenschapszin nog van realisme 

of is ons credo voor de komende jaren ‘leve het individualisme’? 

Bezoekt u het dorpshuis, het veerhuis, de ijsbaan en het dorpscafé 

of trekt u zich terug op uw beveiligde draadloze internet-stee? 

 

T: Heeft dit samenzijn nog enige zin, 

of is het tijd voor een nieuw, virtueel begin? 

Geef NU uw mening, niet via internet, maar spreekt u duidelijke taal: 

moeten Thomas Vaer en Pieternel streven naar meer volgers op twitter en een lege zaal? 



Varen voor slechtzienden 

 

P: We hadden het er net over hoe behulpzaam de gemeente kan zijn. 

Die hulp strekt zich zelfs uit tot vlak boven de waterlijn, 

want, komend vanaf Hoogezand of Zuidlaren, is van het een op het andere moment, 

de ingang van het Noordlaardervaartje voor iedereen bekend. 

 

T: Ook al hebt u contactlenzen of brilleglazen min-tien 

en kunt u geen hand voor ogen meer zien, 

vanaf heden is vanuit uw boot het vinden van de vaart geen enkel probleem: 

twee manshoge knalgele markeringsborden wijzen u de weg daarheen. 

 

P: Met snelle satellietnavigatie en google maps op het display 

weet zelfs een imbeciel tegenwoordig de weg te vinden op meer en op zee. 

Dan ga je toch niet de waterkant en de horizon vervuilen 

met het plaatsen van immens hoge markeringszuilen? 

 

T: Ons Hoav’m en voart weer zo vindboar as wat. 

Dat geldt echter ook veur de daiv’m op pad. 

Om Peter Broere zijn boot te stelen, moet je brutaal als de beul wezen 

als je denkt dat je niets van zo’n potige havenmeester hebt te vrezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ja leuk, zo’n beuk. 

 

T. Grasmaai’n is zien hobby, 

 Apotheeker’n is zien vak. 

 Amper is Wim Verhulst in hoes, 

 Of hij is weer aan de bak. 

 

P. Gras, dat kan hij niet zien groeien, 

 Hij ragt wat af op zijn machien. 

 Ook blaadjes zijn volstrekt taboe, 

 Nog nooit zo’n steriele tuin gezien. 

 

T. Andere leegstroatbewoners, 

 Groag in toen, op ’n schiere dag, 

 Verzucht’n voak dat dat geknetter, 

 Ook wel ’n beetje minder mag. 

 

P. Inzet van de rijdende rechter? 

 Dat heeft Wim ook weer niet verdiend. 

 Een goede buur is toch nog steeds, 

Beter dan een verre vriend. 

 

T. Moar, toch ston’ veurig joar, pot’dorie 

 De reloatie zowat op knapp’n. 

 ’t Begon d’r met dat Wim Verhulst, 

 Zien dikke beukeboom mos kapp’n. 

 

P. Aangetast door zwam, die beuk, 

 Was helaas de diagnose. 

 Na een uitgebreid onderzoeksrapport, 

 Werd voor verwijderen gekozen. 

 

T.  Buurman Sjors en Buurman Lukas, 

 Kwaa’m ee’m aan veur overleg. 

 ,, As dei woudreus ainmoal platligt,” 

 ,,Sleep’n wie het hold wel weg.” 

 

P. ,, Dat scheelt jou mooi de afvoerkosten,” 

 Legden zij hun buurman voor. 

 En met al die kupen brandhout, komt, 

 Jan Splinter fijn de winter door. 

 

T. Zo’n dealtje bie de keuk’ntoafel, 

 Mooi toch, as dat zomor kan? 

 Moar, nait zwaa’t op wit beklonk’n? 

 Doar komt nog wel ‘ns haibel van. 

 

 

 



 

P. Jaha, want, wat bleek een paar week later, 

 Toen de beuk werd neer gehaald; 

 Al  het hout verdween naar elders. 

 Contractueel was dat bepaald! 

 

T. Misverstand? Miscommunicoatie? 

 Foutieve woordverwisseling? 

 Dat hold gung mooi hun neus veurbie, 

 Alwoar een dikke drup aan hing. 

 

P. Sjors en Lukas, knarsetandend, 

 Bij hun buurman om verhaal. 

 Die stond met zijn mond vol tanden; 

 ’t Overviel hem ook wel allemaal. 

 

T. ‘k Kan wel road’n wat ze docht’n; 

 ,,Met zo’n buurman ben’ve kloar!” 

 As ze toun echt mocht’n kaiz’n? 

 ,, Dou ons dei verre vriend den moar!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bim bam. 

P. Het voorval dat we nu gaan lezen, 

 Ligt een beetje op de drempel. 

 ’t Gebeurde eigenlijk in ’t nieuwe jaar, 

 Maar we doen het toch, warempel! 

 

T. As we d’r met wacht’n, 

 Tot de volg’nde receptie, 

 Is d’r hail’dal niks meer aan. 

 En den wordt ’t een deceptie. 

 

P. Martines Tuik, u welbekend, 

 Had een erebaan verkregen. 

 Omdat de koster; Jan van Dijk, 

 In’t ziekenhuis had gelegen. 

T Köster kreeg met klem te heur’n, 

 Dou hai oet ’t zaik’nhoes vertrok; 

 ,,Gain geslinger aan de klepel!” 

 ,,Hang nait aan de grote klok!” 

P. Nee, dus Martines, die weet wel waar de klepel hangt, 

 Als voorzitter van ’t dorpsbelang. 

 Trekt geregeld aan de bel, 

 ’n klokkenluider pur sang. 

 

T. Twaalf uur, het neie joar! 

 En doar gung Martines loos. 

 ,,Zeg woar blift mien aflössing?” 

 Vruig ‘e noa ’n half uur boos! 

 

P. Twee agenten stopten even, 

 Om te wensen; veel geluk. 

 Troffen onder in de toren, 

 Martines; zwetend, bijna stuk. 

 

T. Martines trok aan’t körtste endje, 

 Gain help’nde hand van d’aarm van d’ wet. 

 En hou ‘e d’r ook teeg’n proate, 

 Hai kraag ze nait aan ’t luud’n zet. 

 

P. Maar, voordat de noodklok werd geluid, 

 Hij compleet was afgerost, 

 Kwamen dan toch de Noordlaarders 

 En werd Martines afgelost. 

 

T. Elk dei hom veul hail wol wens’n, 

 En ‘m haand wol gee’m,  schrok, 

 ,, Wat het die man ja lange aarms.” 

 Dus;  dit hang’n wie nou ‘vast aan de klok. 



Asjemaarbekendbent 

T. Luuster ee’m, Paiternel, 

 Dat gemartel en gepriegel, 

 Met dat touchscreen en dei knoppies, 

 Doarvan wor’ik hail’ndal kriegel. 

 

T. Mot elke zucht en elke scheet, 

 De wereld in word’n smeet’n? 

 En du’j nait met; bi’j olderwets, 

 Wor’j veur achterlijk versleet’n. 

 

T. Ik wait nog wat ’n feest het was, 

 As rond ’t neijoar ’n braifkoart kwam, 

 Pa las veur en elk was stil; 

 ,,Van ome Piet, oet Rötterdam!” 

 

T. Woar gait ’t heen, vroag ik miezulf, 

 Dit; socioal bombardement? 

 Zeu’mtien miljoen B.N.ers? 

 Tel j’ pas met as elk joe kent? 

 

T. To be or not to be, 

 Is dat de grote vroag? 

 B.N.er weez’n het hoogste doul? 

 Nou, dan bedank ik groag. 

 

P. Kom op zeg, Thomasvaertje, 

 Doe niet zo overdreven! 

 Elke tijd heeft zo z’n grillen. 

 Dat is toch een oud gegeven? 

 

P. Maar, gesproken van B.N.ers, 

 Wie was er “hot”, verleden jaar? 

 De krant, op you-tube of T.V. 

 Nou, ik weet er wel een paar. 

 

T. Nait dei van iesclub Hondsrug, 

 Gain marathon, dit joar. 

 Veur het  eerst in lange tied, 

 Nait in Paiternel en Thomasvoar. 

 

P. Jan Luis stond met z’n kleinkind, 

 In de gids, V.P.R.O. 

 ,,Jong geleerd is oud gedaan.” 

 Zeg, meester Luis,  moet dat nou zo? 

 

 

 

 



T. Hanneke Videler trok van leer, 

 Heur braif ston’ in de kampioen. 

 ,, Eten in het buitenland,” 

,,Niet zo griez’lig over doen!” 

 

P.  Nyckle Swierstra stond op you-tube, 

 Mister Bluesky te soleren. 

 In de lib-dub van de R.U.G. 

 Werkt ie altijd in die kleren? 

 

T.  Dagmar Bolwijn spant de kroon, 

 De topper van twaidoez’ndelf 

  Onderneemster van het joar, 

 Da’s vast goud, dat spreekt vanzelf. 

 

P. En waar rijdt zo’n hotshot in? 

 Niet in een Benz of B.M.W, 

 Nee, in een bontgekleurde smart. 

 Kijk, daar trek je aandacht mee. 

 

T. Net as Harry’s reek’ncamper. 

 Ook bontgekleurd aan alle kant’n. 

 Elk joar weer op pad met de parade, 

 As Noordloarder kermisklant’n. 

 

P. Mist u echter  dorpsgenoten, 

 Uit het nieuws, veleden jaar? 

 Had ons dat dan toch gemaild, 

 ’s Nu te laat, want wij zijn klaar. 

 

T. Wil je groag B.N.er word’n? 

 Op de valreep nog ’n tip; 

 Zörg da’j nuumt wor’n in ons stuk! 

T+P Bekende Noordloarder; da’s pas hip! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Eind 

 
T.  Kiek, de leste bladzied’, luu, 

Wie bin’n d’r eind’lijk deur. 
Mor, twaidoezen’d en da’ttien 
Den stoan wie d’r weer, heur. 

 
P.  Denkt u misschien bij u zelf; 

Ze zijn mij glad vergeten! 
U heeft een jaar de tijd om weer 
Iets knulligs uit te vreten. 

 
T.  Joen buurman ken ons dat dan meld’n, 

Mor, ain ding is belangriek, want, 
Om te schrie’m, mot’ve wait’n, 
Van de houd en van de rand 

 
T.+P.  Beste mensen, hier te samen, 

Met deze woorden zijn we klaar. 

Rest ons nu nog u te wensen, 
Een heel voorspoedig, goed nieuw jaar. 

 
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 


