
Boegen of  laoten  bärsten ? 
 
 
Krap-an  14 daegen  elèden  stonnen  de  protesterende boeren  in  Den (h)Aag. 
Vandaege  staon ze in Zwolle  veur  ’t Provincie-uus  op  de  stoepe.  

 
Now a-j een keertien trekkers willen kieken ko-j vanmörgen wel an oe trekken 
kommen, want de boeren gavven met de komst van un trekkers wel eel 
dudelijk an dät  zi’j  ’t getrek an  un  briefsvoerink meer dan zat bint. 
 



’t Zaggen niet zwärt van de tractoren, die ebben de mooiste kleuren die ie maer 

kunnen bedenken,  maer wel van die grote banden.   
 

Ik ebbe ze niet (kunnen) tellen, maer ’t bint ter eerder duzend dan negen 
onderd. Vanof de (h)Anekampbrugge töt an de Oge-Weteringbrugge ston 
alles,  maer dan ook alles,  propvol  met  trekkers. 

 
Vermellen ik veurige wèke nog dät de boeren geliek adden een dudelijk signaal 
of te gèven  . . vandaege ek dät signaal dan ook e-eurd ! . .  mien oren tuten 
der now nog van. 
 
 

’t Is wel dudelijk dät ’t de agrarische 
sector be-oorlijk dwärs zitten dät ter 
gien dudelijkeid is oaover wat wel of 
niet (meer) kan.  De van regeringswege 
skriftelijke opdracht, betreffende de 
stikstofemissie, kan niet zomaer aover 
de provincie wörren uut-e-streu’jd.  
 

Der zal toch wel degelijk met allerlei 
sektoren  aoverlegt  mutten wörren 
wat de  meugelijk-eden bint. 



En toe-egöven . .  Nörmaal ek niet zo’n gek oge pette op van de beleidsmakers 
cq  (politike-)bestuurders,  maer toch kwamp gedeputeerde  G.H. ten Bolscher 
toch naor buten umme de broeren toe te sprèken.    
Staonde in de eerpelbak . . oog baoven ’t plein uut . .  durven ij eerstens te zègen 
wel begrip veur de protesten te ebben,  maer ’t stikstof-beleid wörren maer 
niet zomaer in-etrökken.     En al wier de eerstens best wel rustig naor de man 
e-luusterd  . .  bi’j die leste zinne  bärsten der een bonke  kabaal lös. 

  
Toch is Bocher dezelde middag nog met vertegenwoordigers van diverse 
belangenörganisasies in aoverleg e-treden en laterder onder luud gejuig de 
boskop gavven dät ter ten anzien van de landbouw wel een uutzondering 
wörren emaakt, maer der mut wel met mekander aoverleg blieven umme een 
passende oplössink te vinnen. 
 
 
En jao–eur . . .  ’t Gezeik is al weer begunnen.     
Mu-j  ies opletten wat ter wörren verteld deur de pärti’je 
veur de dieren . . . .  bi’j monde van Jacinta Beuks  . . .  
 
Wi’j vinnen de ummezwe’j van de gedeputeerde Bocher een 
vörm van onbe-oorlijk bestuur . . ’t mag toch niet zo wèèn 
dät beleid, onder druk van burger-portesten,  verandert . . .   



Now ’t zal wel an mien oren lègen . . . maer as dät de verantwoording is van 
democratie    . . .    stik(-stof)  der in !   
 

 
Beleid mag niet boegen veur protesten ?      . . .  
 

Dan lao-j  de boeren toch gewoon bärsten !   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
14  oktober  2019.         
 
 
 
 
 



Ook  de  protesterende  boeren  maken met  un  ongenoegen  een  beeldverael. 
 
 

 

 

 

 

 
 



 


