
Multimiljenair 
 
As 'k nou 'n baor goud in de kast hà legge en ik zou 'm verkôôpe, dan krij 'k 'r  dik 'n 
kwart meljoen euro voor of ruim 'n haalef meljoen in oud geld! En as 'k 'r wel zes had? 
Dan was 'k multimiljenair! Waer dut op slaot? Dà zà 'k u vertelle ... 
 
Op d'n êêste dag van d'n Twêêde Wereldoorlog besluit de Nederlanse Bank  om een 
dêêl van de goudvoorraed naer vaailig Engeland te brenge. In Rotterdam worde kiste 
mè bij mekaor 937 staove goud aan boord van 'n loodsbôôt gebrocht. Dà schip zal ze 
naer Hoek van Holland brenge en daer vandaen gaot 't goud richting Londe. Mor 
zôôwijd komp 't nie. In de buurt van Vlaordinge vaert de bôôt op een mijn en vliegt de 
lucht in. Van de 22 mense aan boord komme d'r zestien om en 't goud belandt op d'n 
bôôjem. 't Schip mò geburrege worde en bij die baareging wordt hêêl veul goud al 
gevonge. Uitaaindelijk zijn d'r nog 161 staove kwijt. Volleker krijg opdracht om te gaon 
baggere en die haolt 'r ok nog is 40 naer bovene. Pas nae d'n oorlog, as Volleker daer 
opnieuw aan 't waarek is, komt 'r nog meer goud bove waoter. 
 
En dan slaon 'n paor baggeraers d'r slag! Aailijk gêên wonder, want as ie in die daege 
tevaallig op zuiger 'Sliedrecht IX' mò weze, legge op 't dek in 'n hoeksie de goudstaove 
letterlijk voor 't opraope. 't lijkent gelukt, maor nae 'n paor jaer lôôpe ze aalsnog tege de 
lamp. Een clubpie het 'r drie achterover gedrukt en twêê maote (êêntjie uit Slierecht, d'n 
aore uit Giessendam) hebbe saome een staof uit de blubber gevist. Ze krijge aallebaai 
gevangenisstraf. En dà blijk gêên pretjie. Piet van den Bos, want zô hiet die Slierechse 
goudbaggeraar, schrijf hierover 'n brief aan z'n broer en schôônzus. Dien brief is voor 
neef Daniël 't begin van 'n speurtocht naer 't verhaol over de goudstaof. Hij duik in de 
geschiedenis en schrijft 'r een boek over. Dà boek lees as 'n spannend jongesverhaol. 
  
En dát verhaol kom Daniël in 't geboortedurrep và z'n moeder en vaoder vertelle op 'n 
lezingaevond van d'n Historische Verêêniging. Mor dat is tuurlijk nog gêên antwoord op 
de vraeg waer dat multimiljenair op slaot. As 't baggere ophoudt (en de dieve zijn 
gearresteerd) zijn d'r 931 staove gevonge. Nog zes zijn d'r kwijt en de Nederlanse Bank 
beschouwt die officieel as verlore. Ze legge dus nog óf in de Waoterweg bij Vlaordinge 
óf op de opgespote Spaonse Polder bij Rotterdam. Nie bij mijn in de kast dus ... 
Jammer, hee! 
 
Gert 
 
  
 
 
 


