
 
 

Poetry slam – De Duits-Nederlandse relatie 
In mijn laaste vakantie ben ik met mijn vrienden in Nederland camperen geweest. Met een 

volledig ingepackte auto zijn wij richting Nederland gereden, maar iets te drinken hebben wij 

thuis gelaten omdat jij in Nederland blikjes krijgt zonder pand. Met tweehonderd kilometer 

per uur zijn wij gestarted, maar vanaf de grens kwamen wij alleen maar nog half zo snel 

vooruit.  

We waren niet de einige Duitsers in Nederland. Op de autosnelweg richting Nederland waren 

alleen Duitse autos te zien. En toen wij op de autosnelweg richting Duitsland keken waren 

alleen Nederlandse autos te zien. Dus kun je zeggen dat de bevolkingen hun landen wisselen 

tijdens de zomervakantie. 

Toen wij op de kampeerterrein ankwamen hebben wij onze tent opgezet waarbij wij in de 

garten werden gehouden door de Nederlanders, die gezellig zaten in hun waterdichte 

kampeerwagen zodat zij snel kunnen vertrekken als Nederland overstroomd. En het duurde 

niet lang voordat het begon te regenen en wij met onze bagage in het washuis zaten.  

Vervolgens zijn wij naar het strand gereden, met de fiets natuurlijk. Het strand was helemaal 

overvol. Op de eerste rij zaten de “zwart“ gebruinde mensen die warschijnlijk de hele zomer 

deze plein nog niet hebben verlaten. Mijn vrienden zijn meteen de zee in gegaan. Maar ik hou 

niet van zwemmen in de zee. Dus dacht ik, ik kann een zandkasteel bouwen. Ik had al mijn 

eerste kasteeltorm gebouwd toen een strandwachter naar me toe kwam en zei: „Het is 

verboden een sloot te graven in het zand.“ De Nederlanders zijn gewoon bang om zelf in het 

gat te vallen. 

Aan het einde van deze vakantie hebben wij nog frikandel en bitterballen gegeten. Wij zullen 

bijde specialiteiten niet vergeten, positief en negatief. De frikandel was heel erg lekker … maar 

de bitterballen zagen van binnenuit alsof ze al waren opgegeten.  

Afsluitend van deze vakantie kann ik zeggen dat ik veel stereotypen en vooroordelen niet kann 

bevestigen en het wird duidelijk: Nederlanders zijn Duiters die in plaats van bier melk drinken.  

 

 


