
In de geest van Driek

’t Was onvoorstelbaar vroeger back te zijn

voor paal te staan bij elke schijnbeweging

waar jij altijd zo argeloos weer meeging

De clown was Coen en jij de harlekijn

De eng’len riepen vrolijk: ‘Kom toch, kom!’

Hij kwam, maar ging nog één keer buitenom

Voetballer Coen Moulijn overleden

Coen Moulijn

Een zwarte kat kruist onverhoeds mijn pad

Er dansen dertien duivels in z’n ogen

Ik heb die vreemde wezens nooit gemogen

M’n ex (een heks) heeft ooit zo’n beest gehad

Gelukkig kan ik vluchten voor de moor

Een steeg in … snel die ladder onderdoor

Bijgeloof blijkt onverminderd groot

Vrijdag de dertiende ...

Het nationaal beleid raakt Pekela

Diens raad besloot het plan te accorderen

Om géén muziekschool te subsidiëren

Dat laat op voorhand al ontstemming na

Want onlangs was nog zuiver wat wij hoorden

Maar weldra klinken vals gedoogakkoorden

Bezuiningingen op cultuur in Pekela

In ontstemming gebracht

Ons sanitair is aangepast na proeven:

De beren poepen rechts, de zeugen links

Op porselein van Villerooi en Sfinks

En wassen daarna keurig net hun hoeven

De boer is hier een graag geziene gast

Hij wordt zo van een afvalhoop ontlast

Oplossing voor mestprobleem

Hotel "Het Gouden Zwijntje"

Hij was alleen met 86 koeien

Dus stuurde hij een brief naar "Boer zoekt vrouw"

De aandacht van de dames kwam al gauw

Hij voelde ongekende passie gloeien

Hij heeft sinds kort een nieuwe stal gebouwd

Waarin hij 86 vrouwen houdt

Het kijkcijferkanon schiet weer

Boer zoekt vrouw

Geïmporteerde bever verlaat zijn territorium

De Hondsrug over

In eenzaamheid hier sterven wil ik niet

Denkt Bever in de plas van Berend Botje

Hij googelt met een laptop op zijn vlotje

Want eenzaamheid geeft hem een groot verdriet

De eerste beverdate brengt hen nu samen

Zij spraken af op een terras te Amen

Hoera, er is een nieuwe miss in ’t land!

Het is - alweer - een Vlaamse jongedame

Ze is tweetalig, hoeft zich niet te schamen

Al vindt men het wat vals langs Waalse kant

Ach, hadden zíj op ’t Nederlands gezwoegd

Dan waren zij misschien niet zo missnoegd

Justine De Jonckheere is Miss België 2011

Miss Belgiës doornenkroontje

Nu er met Valentijn opnieuw weer niets

van anonieme vriendschap is gebleken

Ben ik daarop nu meer dan uitgekeken,

verwacht geen kaart meer verder of zoiets

Ik stuur mijzelf het volgend jaar een brief

die eindigt met: ’Maar ik vind jou wel lief ’

Vrees voor eenzaamheid stijgt

Valentijn

Het gaat toch maar om goed vijfhonderd man

Die niet bedoeld zijn om daarginds te knokken

Maar ’on the job’ die lui te leren blokken

Voor hun Afghaans politiescholingsplan

Die troepen zijn echt allemaal docent

Zij maken elke Taliban agent

Nieuwe missie voor Afghanistan

Trainingsmissie

De kans op diabetes type 2

Verlaagt bij dagelijkse drinkgelagen

Dit kleine nieuws is aardig aangeslagen

Zo werkt de wetenschap een keertje mee

Wie hecht aan wat gestookt dan wel gebrouwd is

Weet dat het preventief en onderbouwd is

Nieuw onderzoek naar diabetes

Nuchtere feiten

Dit zijn ze dan: de tien
beste sonnettettes van de
eerste Driek van Wissen
Sonnettette Competitie.
Geschreven naar aanlei-
ding van de ’actualiteit’

door sneldichters uit heel
Nederland en België. Voor
u gekozen door Jean Pierre
Rawie, Bert Visscher en Jan

Boerstoel. De schrijvers
van de tien sonnettettes

op deze pagina krijgen een
exemplaar van de sonnet-
tette-bundel De laatste

jaren van Driek van Wissen
thuisgestuurd.
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