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We hebben het geweten dit voorjaar. Met het Goese
gemeentebestuur dat altijd graag met de neus vooraan
staat als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Dat
was niet alleen met de vorige ‘colleges’ het geval, maar
het zal nu niet anders zijn na de donderslag bij de
heldere verkiezingshemel in maart anno 2022.

hebben en bij sommige boeren of boerinnen twijfelde
ik daar wel eens aan.
Ik heb vernomen dat dit niet aan de snelheid van de
glasvezel ligt, maar meer aan de snelheid van denken
en handelen bij de dame of heer van agrarische afkomst. Dat vraagt toch een heel andere geestelijke
instelling dan voorradig is. Je moet dan toch meer
‘stads’ gaan denken. En ik kan met voorstellen dat de
betreffende ‘vrijers en vrijsters’ van die landelijke
komaf daar toch wel eens moeite mee hebben.
Misschien dat bij sommigen de leeftijd er een rol in
speelt.

Het college wil dat de Goese gemeentenaren ook
kunnen profiteren van het snelle internet en zadelde ze
daarom dit voorjaar op met allerlei graafwerken met
oranje en groene kabels die snel in de grond (ver)stopt
moesten worden. Dat gebeurde dan ook en ik heb de
blaren op de handen gezien van de gravers die daarmee
belast waren. Het graven was namelijk voor al
handwerk. Maar het lukte en alles was snel onder de
grond (ver)-stopt, behalve de stukjes die nog voor de
huisaansluiting boven de grond bleven staan. Je moest
daarbij oppassen dat je ‘de poten niet brak’, want het
waren gemene uitsteeksels. Dat leed duurde ook niet zo
lang, want ook deze hindernissen werden (ver)stopt.
Gevolg is nu dat we ons suf kunnen rennen om de
snelheid van het internet bij te houden. Ik heb dat wel
geprobeerd, maar het lukte mijn vierentachtigjarige
onderstel niet om het tempo bij te benen. Ook al liep ik
‘mijn benen onder mijn gat uit’.

Toch vind ik die glasvezeluitvindingen wel een ontdekking. Als ik een bericht snel moet verzenden, weet
ik nu ten minste dat via de glasvezelkabel die nu op
mijn grondgebied (ver)stopt ligt mijn bericht met een
ontiegelijke snelheid onderweg is naar het afleveradres
om daar met graagte bekeken te worden en voor
blijdschap of misschien wel teleurstelling te zorgen.

Maar dankzij die snelle internetmogelijkheden hebben
we nu de tijd om ons voor de televisie te vermaken met
allerlei leuke programma’s. Voor mij hoeven dat ‘Heel
Holland bakt’ of ‘Boer zoekt vrouw’ niet meer te zijn.
Daar heb ik al genoeg van gezien. Het zou hoogstens
kunnen zijn dat je door het bekijken van het bakprogramma weet hoe je als boer ‘aan de meid’ kunt
komen als je daar nog niet van voorzien bent. Namelijk
door ‘zoetje broodjes’ bij hen te bakken.
Als ik de afleveringen van de afgelopen jaren zo eens
in gedachten terug haal, kan ik me herinneren dat het
voor een boer niet altijd even gemakkelijk is om het
hart van een ‘burgerjuffrouw’ op hol te laten slaan als
je er vijf tegelijk op bezoek krijgt. Om het goede ‘zoete
broodje’ eruit te pikken, moet je toch een goede smaak

Het is maar hoe je het bekijkt. Maar bij dat alles denk
ik dan wel ‘Haastige spoed is zelden goed’. En misschien dat sommige echte boeren daarom alles op hun
‘dooie akkertje’ doen, zodat ze ‘zichzelf niet voorbijlopen’ om ‘hun hand niet te overspelen’.
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