
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit titelwoord hoort toch niet in de rubriek Hersenspinsels 

beste Augustinus? Ik hoor het heel wat lezers/lezeressen 

zeggen als ze dit woord lezen. Het is een plat woord in de 

Nederlandse taal en gebruik je alleen maar informeel. In 

gesprekken onder ons, maar niet in officiële taal. Formeel 

geef ik u gelijk, maar deze keer niet. Waarom niet, 

Augustinus? Wel omdat ik van mening ben dat er in de 

wereld op de radio, tv en in de geschreven media heel wat 

ge-ohaëd wordt. En met dat laatste woord zit ik op een meer 

geaccepteerde term. 

 

Omdat het platte woord van ohaën meer wordt gebruikt dan 

de taalpuristen lief is, heb ik een rondje over het internet 

gemaakt en daar wordt het niet nette woord “ouwehoeren” 

in diverse toonaarden uitgelegd.  

 

Ik vind onder andere de volgende uitleggingen:  

1. Er maar wat op los kletsen;  

2. Langdurig praten;  

3. Vrijblijvend praten;  

4. Kletsen;  

5. Ohaën;  

6. Slappe verhalen ophangen;  

7. Langdurig babbelen;  

8. Leuteren;  

9. Babbelen en  

10. (weer plat) slap lullen.  

 

Wellicht herinnert u zich dat domineeszoon – cabaretier – 

neerlandicus Seth Gaaikema er zelfs een liedje over maakte 

en zong. Kent u het nog? Ik wel, maar heb voor alle 

zekerheid nog effekes gegoogled en zowaar, het kwam er 

compleet uit.  

Het steeds terugkerende couplet, ook wel refrein genoemd, 

heeft de volgende aansprekende en succesvolle tekst, 

waardoor het lied in die tijd eeuwige roem verkreeg:  

 

Wat een spreker is die man, 

Wat een spreker is die man,  
Da's een man die 

ouwehoeren kan. 

Wat een spreker is die man, 

Wat een spreker is die man, 

Da's een man die alles kan. 

 

Waarom ik op dit woord voor deze editie spinselde? Vrij 

simpel…. Enkele maanden geleden hertrouwde een minister 

nadat zijn vrouw enkele jaren geleden was overleden. 

Wanneer je dat overkomt ben je in de zevende hemel en doe 

je wel eens dingen die je normaal niet doet. Zeker niet bij 

een pandemie als corona en nog zekerder niet als je in de 

bestrijding daarvan en de maatregelen daarvoor een 

belangrijke stem in het kapittel hebt. Maar ja een minister is 

ook maar een mens met een velletje over zijn neus. 

Daardoor omarmde hij zijn verse schoonmoeder en gaf hij 

een vriend een hand. Een loerende fotograaf knipte die 

momenten en stuurde zijn plaatjes het land in. Nederland, 

toch al geen grote aardklont op deze wereld, was te klein en 

er werd van alles geschreven en gesproken. Er werd zelfs 

kostbare tijd verspild in een Tweede Kamerdebat.  

 

De hele ophef was geen debat meer, maar gewoon slap Ge- 

oha of platweg gezegd: ge-ouwehoer. De menselijke maat, 

die veel oordeelvellers vaak zeggen te hanteren, was ver te 

zoeken. Maar……de zendtijd en de krantenpagina’s waren 

weer enkele dagen goed gevuld. En de gemiddelde burger? 

Die was het ge-oha na enkele dagen flink zat! Spuugzat 

zelfs!!!! En de minister…?  Hij was in de Zevende Hemel, 

raakte daar het ge-oha ook zat en ging, net als de kersverse 

bruid, na de landing op aarde onverdroten weer aan het 

werk. Zonder ge-oha en slappe praatjes meer, maar ferme, 

stoere taal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En wat een hoop zand allemaal aan kletserij in de ruimte kan 

veroorzaken! Weet u nog een paar maanden geleden?  

De dijk van de A 58 naar mosseldorp Yerseke. Een stevige 

(Zand)dijk. Maar, maar wel te smal voor het huidige verkeer 

van en naar Yese.  

 

Het mechanische vervoer naar Yese wordt steeds groter en 

talrijker. Na alleen die van het vrachtvervoer, maar ook het 

luxe spul. Je moet immers laten zien wat je hebt. Er wordt 

terecht al lang gevraagd om aanpassing van de dijk. Soms in 

diplomatieke taal, soms mindere gestileerd.  

 

Bij de provincie werd een aantal plannen gesmeed, werden 

rekenbollen aan het werk gezet om te berekenen hoeveel dat 

allemaal ging kosten en de financiële gedeputeerde- 

bolleboos keek eens in de pot of en hoeveel centjes er 

beschikbaar waren. Voor mijn begrippen waren dar er heel 

wat, maar niet genoeg om het duurste en beste plan uit te 

voeren. Het moest dus een onsje minder.        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De column ‘Hersenspinsel’ wordt geschreven door Augustinus voor KBO-PCOB-Goes 

en verschijnt digitaal 2 x per maand 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

De oesterbeer ging nog niet los, maar wel toen bleek dat de 

gedeputeerde-financiële-bolleboos familie was van enkele 

landbezitters in dat gebied. Yese en omgeving was te klein. 

De meest idiote suggesties deden de ronde. Het was een ge-

oha van de A58 tot in het oesterdorp.  Maar toen de 

beslissing eenmaal genomen was, keerde de rust terug, was 

het klaar met ge-oha en kan er aan de toekomst gewerkt 

worden en kan de hoop zand aangebracht worden. 

 

En zo ouwehoeren we wat af in ons landje. Jammer van alle 

energie die daar  

in gestoken wordt, want daden zijn immers belangrijker dan 

woorden. Als we toch ge-oha willen horen, kunnen we dat 

net zo goed overlaten aan al die cabaretiers, die als 

paddenstoelen uit de grond schieten. Die hebben er kaas van 

gegeten. Ook al vullen ze met hun praatjes geen gaatjes, 

want velen weten de herkomst van het kerstfeest nog niet 

eens. Maar ze bieden de kijkers van de rubriek OP1 de 

gelegenheid om cultuur met een grote C op te snuiven, zodat 

we het o-ha-en aan de kenners kunnen overlaten. 

                                                                                                                                         

Tekst: Augustinus. Opmaak: Johannes.  

 


