
Van de prinses
geen kwaad weten...
Hier, doar hej um lopen, de niejen prins. Ik kijk mee-warig achterom en zie de plaatselijke warendealer van zijn post komen en mij hartelijk op de schouder slaan. Klone echt, iej zol een alderbastend goeien adjudant weazen…Mijn collega op strooptocht langs de plaatselijke drankgelegenheden ziet het ook zo gebeuren. Klone, iej mot zekers vri’j heb-ben met ut prinsenbal? Knipoog, knipoog….Woar zal mien prinsjen sloapen kloontje….Hef Hofkoe ow al evroagd, ne’n Elsje dit joar zal wal ens mooi weazen… Onnietan? Gelaten laat ik de wilde specu-laties zo rond het prinsenbal maar over me heen ko-men. Even lachen, zeggen dat ik geen nee zou zeg-gen en weer door. Prins…Puh, was het maar waar. Zouden we maar eens een keertje in beeld zijn bij die noffels van de Knunnekes. Nee, ik heb een heel ander vermoeden…Ik ben bang dat ik er elke avond naast lig in de kribbe. Ik denk echt dat mijn duifje dit jaar gaat verrassen. Dat die twee vangmeesters mijn eigenste madonna op het nus gevangen hebt…

Zo moest ik op een druilerige donderdagavond ergens rond de lechtenveurdse karmisse plots naar mijn kameraad in de zwolse binnenlanden. Klone, Nonkel Rudi hef ebeld, iej mot dee keerl noe helpen met ziene trekkert. Moar Jolann, ik heb toch gans geen sjoegel van zo’n ding. Iets met bandjes wis-selen Klone, das toch gin probleem keerl? iej hebt toch wal wat oaver veur ow kameroad…Om daar aangekomen een zwaar verbaasd gezicht te zien en de constatering dat Jolann ons mooi bij het snotje had. De hele terugweg zat ik me af te vragen waar-om ik juist die avond weg moest. Zou ze een andere lover hebben? Neh, dan zou ze het niet zo opzich-tig aanpakken. Mijn verbazing en achterdocht werd nog groter toen ik thuisgekomen de koelkast opende. Er was een flink gat geslagen in de voor-raad knalpotten. Zou ze bezoek hebben gehad van iemand… Of twee iemanden. En toen viel het  kwartje. Althans dat denk ik nu dus.

Mevrouw moet plots overwerken. Gaat 

opvallend vaak naar haar vermoedelijke 

adjudante om ‘wat’ te bespreken. We 

zijn al met de pakken voor de optocht 

aan de gang is dan de verklaring. Als ze 

thuis komt straalt ze aan alle kanten en 

ik merk zelfs aan de manier waarop ze 

naar de voortuin kijkt dat er iets speelt. 

Waarschijnlijk kijkt ze of alle zooi na het 

prinsessenbal wel past. Maar als ik er 

naar vraag komt er alleen een grote glim-

lach op haar gezicht. Kloontje, we zijn er 

alleen wat vroeger bij dit jaar. De dames 

hebben ondertussen al wel zeven ver-

gaderingen over de pakken gehad, zijn 

al vier keer voor stof weggeweest…

zogenaamd… Luister beste prinses, ik 

ben gekke Henkie niet. Maar het enige 

wat ik krijg is een dikke zoen en een grote 

glimlach. Geen hellige kenau in deze hut… 

Klone, moet jij nog niet naar het café? 

Kloontje, ga jij nog met de jongens dit 

weekend naar dat festival? Regel anders 

lekker een hotelletje. Kan iedereen drin-

ken… Nee, mijn duifje wordt prinses Jo-

lann de eerste. Toen ik als ultieme test zei 

dat ik met het prinsenbal moest darten… 

Zag ik heel even, maar dan ook heel even, 

paniek in haar ogen. Ik weet het zeker, 

de Knunnekes gaan eindelijk ook eens 

mee met de tijd. Maar wat ben ik dan als 

Jolann prinses wordt?

Klone
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Knunnekes Pronkzittingen
9, 10, 11, 12, 17 & 18 januari 2020

Kaartverkoop bij Café Frielink:

Vrijdag 22 november: Knunnekes & Kapstok

Vrijdag 29 november: Vrije kaartverkoop

Zaal open 19.30 uur. Aanvang trekking door P&A om 20.30 uur.

Stadsprins Edwin II &

Adjudant Robby

    (beide van Reukers)

Noot van de redactie: Op moment van plaatsing van dit artikel was het 
bij ons nog niet bekend dat Klone de nieuwe Stadsprins van Grolle zou 
worden... (zijn open sollicitatie “Ik heb er geen Prinsenbal verstand van” in 
de Natte Krant van vorig jaar heeft dan toch zijn vruchten afgeworpen!)

Aan een lange tafel tijdens de Dameszitting:

Berendien: “Wat he’j een leuk kostuum an.”

Toos: “Danke, alleen ik liek altied zo dik in blauw.”

Berendien: “Hol toch op, ie liekt aoveral dik in.”

(om privacy-redenen zijn de namen gefingeerd)

Carnaval wordt allang niet 

meer alleen in het Zuiden 

goed gevierd. Beneden alle 

grote rivieren, dus ook bene-

den de Berkel, kunnen ze er 

wat van. Alleen in Noord-

Nederland wil het maar niet 

los komen. Ondanks dat ging 

in Groningen het dak d'r van-

nacht wel weer af. 

Als er voldoende sneeuw ligt 

zal de afsluiting van het car-

naval op tulpendinsdagavond 

dit jaar iets heel speciaals 

worden. Adjudant Martin zal 

dan de volledige proclamatie 

vanaf het stadhuisbordes in 

de sneeuw plassen. Prins 

Maarten gunt hem die eer. 

"Dit is echt Martin zijn ding," 

zei Maarten tegen onze ver-

slaggever. "Het enige wat ik 

doe is zonodig enige schrijf-

fouten verbeteren. Je wilt 

als stadsprins toch een be-

paalde kwaliteitsnorm hand-

haven." 

Gehoord bij Emte: 

"Ik heb mijn zegelkaartje vol 

dus ik kom die grote doos 

ophalen." 

"Dan ben je te vroeg. Annie 

 moet tot 6 uur werken." 

***** 

Gehoord bij de Pauw: 

"Marie en ik bunt al joaren 

gelukkig etrouwd, uut liefde. 

Wi'j hebt gin verstandshuwe-

lijk."  

"Dat wet ik wal, Gerard. Ba-

ovendien bunt jullie te dom 

veur un verstandshuwelijk." 

                *
**** 

Gehoord bij de Bron: 

Henk Nijhof heeft zich be-

hoorlijk geërgerd aan de 

buut van Willem te Molder. 

"Belachelijk dat een nobody 

als Theo van Druten 6 keer 

genoemd werd, en ik maar 5 

keer." 
***** 

BREKEND: 

De stadswacht heeft op de 

pc van Fried te Brake duizen-

den foto’s aangetroffen van 

deelnemers aan de pronkzit-

tingen, veelal in uitdagende 

poses. Daaronder enkele fo-

to’s van buutredners die op 

het moment dat de foto’s 

werden genomen nog geen 

50 jaar waren. 

Carnaval in alle 

gewesten 

Barkwootjes 

Officiële  

Knunnekes 

mededeling 

Cultuurspeld verkrijgbaar aan 

de kassa van City Lido voor  

2 muntjes 



Na(ch)t-gedachte:

Van de acht huwelijken 

beginnen er vier met 

goeie deodorant...

Bar Het Oude Haasje is op 

zoek naar een dame voor 

20 uur per week in de func-

tie van Deeltijddoos. Wij 

zoeken een teamplayer die 

goed ligt bij onze klanten.

Natte Kleintjes

 

ProclamatieWi’j, 

Stadsprins Edwin II 
Luien chroniqueur op sterk water. Eeuwigen 
tweedes bi’j the speed hogs, bezemhanger en 
lijnenuitzetter bij Elsje. Ne helen knappen op 
noord in Gelsenkirchen. Gedoogd heerser in casa 
Weltevree. Stiefelaar van de betere kilometers en 
genieter van het tegendraadse geluid.

verordonneert en maakt bekend dat:

What Elsje!?
Als Donald Trump president kan zijn en Boris Johnson 

premier. Dan is de keuze voor ons, zo gek nog nee!

Triples, dubbels, be’j ons is het altijd bulls eye! 

Is er ook iemand van Elsje in de zaal, voor een warm onthaal?

Met dissen prins krieg ie de kachel wàl an!

Geen kunst dat de adjudant zijn vak meester is!

Applaudisseren of demonstreren voor dissen prins en 

adjudant is toegestaan, moar dan wal s’nachts op onze eigenste 

Maliebaan!

Als de koters van oe uut de pampers bunt, wordt het tiet da’j ze 

het dweilen op Tulpendinsdag gunt!

Heel Nederland ligt binnenkort door het stikstof beleid plat. 

Dus met het grolse carnaval heeft iedereen tiet zat!

Adjudant Robby swiped naar links...

Uniek; weergaloos, excentriek, ongewoon, 

uitmuntend, exceptioneel, alderbastend 
zeldzaam!

Oftewel:

“Neet te Klone(n)”

Aldus opgemaakt in de Veste Grol

Vrijdag 15 november 2019
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Ten eersten

Ten tweede

Ten darten

Ten vierden

Ten viefden

Ten zesden

Ten zeuvenden

Ten achtsten

Ten negenden

Ten tinder

Ten elfden

en Adjudant Robby
geboren en getogen binnen de Grolse grachte. 
Gedoopt onder de bierpomp bij Pondarosa. 
Kartrekker bij Elsje.  
1ste zonnegod van Zonnedael. Oprichter van 
zwemvereniging “Het Excuus” en blauwalg-
bedwinger van de Grolse gracht.
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