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Harrie Smits

Een veliefde cipier dei in Ommen
‘n gevangen lief vröwken vestommen.
Hi-j zei: “Ooit kom i-j vri-j, 
oh schat, trouw dan met mi-j.    
En bi-j mien mag i-j laevenslang brommen!”

De hazen bi-j camping ‘De Wrange’
die laoten de oren now hangen.
Der wödt door getreurd,
want ze hebben geheurd:
een koe het een haas door gevangen!

d’Eigenspraok 
 Werkgroep dialect

Contactpersoon Wim Epskamp

epskampwim@gmail.com

Ons maondblad is een pdf en zowat laes 
i-j het beste met (gratis) Adobe Rae-

der (klik) of in ‘Boeken’ op de iPad. 
Dan werken alle interactieve 
knöpkes helemaol zoas het heurt. 

Online laezen is niet an te raojen umdat 
de krant door völ te dik veur is. Baeter 
is downloaden en opslaon. 
Dan kö’j wiejerlaezen wanneer a’j ei-
ges maor wil.

Ons blaedje

Van de veurzitter

Beste eigenspraokers en andere pröttel,

Duk denk ik: hoe zol de wereld deruutzien bi-j 
onze laezers in het butenland, dichbi-j of an de 
hele andere kant van de wereld. Woor maken zi-j 
zich druk um en hoe zien zi-j onze vehaaltjes en 
gedichten die wi-j elke maond letterlek de we-
reld insmieten? Veur de luj die now denken da’k 
weer ‘s haeveg an ’t aoverdrieven bun – en door 
kan’k goed inkommen – rechs een screenshotje 
woorop i-j könt zien woor de afgelopen maon-
den onze butenlandse laezers op dat moment 
waren toen ze d’Eigenspraok bekekken4
Wat zol het toch alderbastend mooi zun as 
sommigen een fotootje zollen sturen met een 
köt berichje. 

Ik wet nog da’j vrogger ow eiges op de foto 
konnen zetten met een krant in de hand en a’j 
dén foto dan opsturen, kwam i-j door ok weer 
met in de krant. Now geet dat niet zo makkelek 
met een digitaal maondblad, maor met een 
betje fantasie kö’j vas eiges wel iets leuks be-
denken. Bun heel beni-jd!

Deurum: please, per favore, bitte, s’il vous plaît, 
por favor, amai alstublieft, 拜托, おねがいし
ます, 감사합니다 laot ‘s wat van ow heuren an 
ons van d’Eigenspraok!
Haopelek het ‘Google translate’ mien now niet 
gewoon een paar scheldwoorden op laoten 
schrieven...

Der is ok een website woorop mensen aoveral in 
de wereld laoten zien hoe de buurt der uutzut 
a’j deur hun raam naor buten kiek. 
Door he’k met völ plezier naor gekekken. 
De deelnemmers mieken een köt filmke van 
tien minuten vanuut hun eigen raam. Al die 
filmkes staon bi-j mekaar op: 
https://www.window-swap.com  (KLIK)       

很好，好的 (mooi toch, veur mekaar!)

https://get.adobe.com/nl/reader/otherversions/
mailto:epskampwim%40gmail.com%0D?subject=
https://get.adobe.com/nl/reader/
https://get.adobe.com/nl/reader/
https://get.adobe.com/nl/reader/otherversions/
https://www.window-swap.com
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Paoter Willem Erinkveld ✝

Bi-j ons op de boerderi-j hadden wi-j nog 
zo’n olderwetse kelderplank. Dat wil 
zeggen a’j de kelder ien gingen dan was 
door zo’n schap woorop zo van alles 
gezet wier wat niet onder ien de kelder 
hoefde te staon. Zo stong door dan ‘t 
penneke met pannekoekenbeslag, ‘n 
fles aek, wat kommen met zo van alles 
derien. En ook stong door altied ‘n fles 
met wi-jwater, kenboor aan ‘t palmteks-
ke dat ien de körk of aan de hals van de 
fles zat.

Soms ook stong door ‘n fles met olde 
klaore, veural at der ‘n vejeurdag of zo 
ien de loch zat. Now wier dat grei vrog-
ger ien ‘n gewone fles bi-j den slieter of 
ien ‘t cafe gehaald. Tegeswoordig kump 
‘t jao ien alle mögeleke flessen recht-
streeks van Schiedam. Zo stong door 
weer ‘n kier zon fles met olde klaore en 
de wi-jwaterfles. Now wet ik niet precies 
meer wie wi-j now eigelek te pakken 
wollen nemmen.

Maor veur da’w naor ‘t land gingen 
ha’w ‘t wi-jwatertekske aan de olde 
klaore gedaon en de wi-jwaterfles was 
schoongepoets en um de körk van den 
olde klaore ien de hals gedrukt.
‘t Pakken hillemaol anders uut as dat 
wi-j ‘t ons gedacht hadden. Laot now 
net den margen de pastoor op bezuuk 
kommen. Moeder had zich nog gauw ‘n 
ni-jen schöldoek veur gedaon toen hi-j ‘t 
hofpad afkwam. Zi-j baoj de pastoor ‘n 
stoel aan en zei “U wilde zeker de baas 
gespraoken gehad hemmen, maor hi-j 
is naor ‘t veld maor kan ook ieder ogen-
blik weer hier zun. Gao der zitten pas-
toor en za’k nog efkes ‘n köpke koffie
zetten, of ...misschien had u net zo 
graag ‘n borreltje, ‘t löp al zo tegen de 
middag.”

“Och mien goede mens maak 
toch geen drukte voor mij,” 
zei de pastoor. “Now jao, dan 
krieg ik efkes de fles, door 
bunk ‘t hendigst met kloor.” 
Moeder poetste ‘n glaeske 
nog efkes uut an de schöl-
doek en gaot de pastoor de 
borrel ien. “Pastoor laot ‘t ow smaken, 
de baas zal zo hier zun dan bekommer 
ik mien efkes um de aerpels.”

Goed, de pastoor nam ‘t glaeske veur-
zichtig op en nam ‘n klein sluukske. 
Hi-j had meteen ien de gaten dat ‘t niet 
van Schiedam gekommen was, maor 
zei niks, want hi-j wist wel zeker dat de 
“baas” drek ook wel ‘n borrel met ‘m zol 
nemmen.

Efkes later kwam vader thuus en moe-
der meende hi-j mos maor ‘n borrel-
tje met de pastoor drinken. “Now jao 
vrouw, de pastoor kump ook niet iedere 
dag. Giet der mien dan ook maor een 
ien.” Vader nam de borrel en gaot ‘m 
naor binnen en hi-j begon te krökhalzen 
en had ‘t beslis weer uutgespojjen, maor 
dat doe’j natuurlek niet at de pastoor 
der bi-j is. “Maor wat heb i-j mien dan 
now gemaak, ha’j dat maor aan de bloe-
men gegeven, ‘t is klinkkloor water.”
“Godzaegenons,” zei moeder en de pas-
toor het den tweeden al, door zölt die 
verdulde knäök van jonges wel meer 
afwetten.” De pastoor mos wel zo ge-
weldig lachen en later vader ook, toen 
ze den heiligen smaak met Schiedam-
mernat wegspuulden. “Jao wa’k uut 
dit kleine glaeske drink he’k liever uut 
Schiedam dan van de pastoor,” zo meen-
de vader.

De pastoor op bezuuk

Dat de regio rond de DRU bekend steet as 
een van de meest inventieve in ons land, 
was mien bekend. Vebazen mien dan ok 
niks toen de uutbater van het Schaflokaal 
iets biezunders bedach um, ondanks alle 
beperkingen van disse tied, de klandizie 
op een of andere manier toch weer naor 
zich toe te trekken. 

Um te laoten zien wat der vrogger alle-
maol in die olde gebouwen gebeuren, wed 
gegreppen naor het middel van een rume 

uutstalling van olde pröt-
tel met an begin (wien) 
en end (warm aeten) een 
stukske bedrievegheid 
gerich op de inwendige 
mens. 
Dé bliktrekker was wat 

mien betrif de grote 
verlichte gietpan dén 
vanaf de straot al goed 
zichtboor is, al hink e 

achterin de grote loods. 
Een vriendeleke jongeman 
heitten mien welkom en lei 
mien uutvoereg uut wat ter 
allemaol te zien zol zun. 

De wien liet ik veur wat e was en ik fietsen 
eers een rundje deur het gebouw um een eer-
ste indruk te kriegen. Gin moeite was tevöl 
um de toeschouwers woor veur hun geld (de 
entree kos niks!) te bieden. Veur de luj die 
op de interactieve toer willen gaon, staon 
aoveral bodjes met doorop een QR-code dén 
i-j op ow tillefoontje könt opnemmen, woor-
nao de hele mikmak wödt vedudelekt.

Jan Verheijen

Knaejen deur de DRU
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As liefhebber van interactieve kunsjes wet ik 
da’j door niet een-twee-drie met kloor bunt. 
Knap stukske vakwerk, al vraog ik mien af 
hoevöl luj der gebruuk van maken.
Umda’k op het moment van mien bezuuk de 
enige was, kon’k mooi kalm eers een rundje 
van de zaak ri-jen um doornao mien fiets bi-j 
de fluusterboot te parkeren. Te voet gong ik 
alle attracties langs en ik kon net zovöl foto’s 
van al dat moois maken a’k maor wol. 

De echte kenners van de Hut, en dat zun der 
in Ulf natuurlek heupen, zal het meeste grei 
bekend veurkommen, maor ik von het een 
mooi vezörgde uutstalling. 

Um het autovekeer in goeie banen te leiden, 
zun der rume ‘sträötjes’ angeleg en umdat 
alles wagenwied lossteet zö’j ok niet gauw las 

hebben van bezine-
dampen. Door zörgt 
de enorme hoogte 
van de hal natuurlek 

ok veur.

Op de DRU 
wed vrogger 
völ gietiezer 
vewerkt, 
maor dat 

door ok een kruus veur op het kerkhof wed 
gegaoten, was mien helemaol onbekend.

Vri-j veuran de expositie in de SSP-hal steet 
een badkuup woor een geschiedenis an vas-
zit. Wat wi-j now allemaol zo mooi en vanuut 
de luxe van auto of fiets könt bekieken was 
vrogger heel andere koek. 

Der mos hier onmundeg had gewerk wodden 
onder umstandegheden woorvan now bi-j 
de arbeidsinspectie de heuren rechaoverend 
zollen gaon staon. De vakluj die zo’n badkuup 
mossen emailleren en in de aoven mossen 
plaatsen, hadden pakken an woorin ze op 
maonmennekes lekken. En dat was bepaold 
gin luxe! Die helden zun mooi te bekieken 
op de film ‘Symphonie van vuur en ijzer,’ dén 
door end joren veerteg gemaak is. 
(KLIK hier  veur een klein stukske van de film) 

Geliek ondekken 
ik het plekje woor 
de fluusterboot in 
de winter altied 
wödt opgeborgen.

De expositie is nog de hele maond april los 
en nem van mien an dat het de moeite weerd 
is um doorveur naor Ulf te fietsen.

Vegaet dan ok niet um effen naor de grote 
schossteen te lopen dén door buten steet. 
Door rondumhen staon de namen van de 
echte helden die door soms gewerk hebben 
töt ze der letterlek dood bi-j neervielen. 

As de mensen die dat metgemaak hebben, 
now nog zollen laeven, kekken ze zich de 
ogen uut as ze hun laeftiedsgenoten van now 
en jongeren heurden näölen aover de quaran-
taine-maotregelen en het gemak woorop völ 
luj tegeswoordeg arbeien vanuut huus, on-
derwiel ze veur hun computertje zitten. 
‘s Aoves niet deruut können um te daldejen 
en dooraover klagen? Nee door wazzen de 
Huttekeerls völs te muuj veur, want as die 
nao een zwore dag arbeien thuus de enkele 
koe, geit of kniens hadden vezörg, mossen ze 
nog het land op um te zörgen dat ter eerpels 
of gruuntes op de bodden van vrouw en kin-
ders kwammen. 

Ode an de Huttekeerls en haopelek bu’j veur 
end april in de gelaegenheid um hier ‘s een 

uurke te gaon kieken, zoda’j besef da’w on-
danks de coronacrisis niks te klagen hebben, 
vegelekken bi-j de tied van vrogger toen alles 
zogenaamd baeter was, behalve de tandats.

https://janmac.nl/Badkupen.m4v
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Opdracht

Jan kump net thuus nao ‘t uutlaote van de 
hond, as der wudt aangeklop.
Der steet ‘n man op de stoep in ‘n aoveral.
“Tillefoon”, zeit de man, schienbaor ‘n mon-
teur, köt-af.
Jan lut ‘m der in. “Gaot ow gang”, meer zeit’e 
niet. De man mik de tas los en begint te slöt-
tele an de tillefoon.
“Woor is dat veur?”, vrug Jan.
De man hilt de scholders op. Terwijl’e ge-
woon deurwark, zeit’e: “Ik bun alleen maor 
gestuurd um dit dingske in ‘t toestel te zet-
te. Ik wet wiejer nörges van af.”

‘n Paar waeke later krig Jan opni-j bezuuk. ‘n 
Man met ‘n fototoestel.
“Ik moet even ‘n foto van u maken”, zeit’e.
Meteen nimp’e de kamera en knips af, nog 
veurdat Jan ‘t deur het.
“Ho, ho“, zeit Jan, woor is dat goed veur?
“Daar weet ik niks van”, zeit de fotograaf. “Ik 
ben maar gestuurd. Ik hoef alleen maar even 
deze foto te maken, verder niets. Als ik de foto 
maar betaald krijg, dan is voor mij de kous af. 

Nou, bedankt hoor”. En weg is’e weer.

‘t Duurt gin maond, of Jan krig ‘n aangete-
kende brief in de bus. Door steet in dat’e ‘t 
huus niet meer uut mag.
Hi-j krig een saldaot bute veur de deur.
“Mag ik effe vraoge wat der gaonde is?”, 
vrug Jan. “Ik heb alleen opdracht deze deur 
te bewake, zodat er niemand in- en uitgaat, 
verder weet ik nerges van”, zeit de bewaker.
Jan belt ‘t gemeentehuus. Door zeit de tille-
foniste, dat der niks van bekend is.
Hi-j belt Den Haag. Maor gin minesterie wet 
der iets van. Dan wudt Jan per aangetekende 
brief opgeroepe veur ‘n rechtzaak. De aan-
klacht zal ter zitting worre veurgelaeze.
As Jan op de aangegaeve dag bi-j ‘t gerechts-
gebouw kump, zut’e zien foto op ‘n aanplak-
biljet aan de muur hange in ‘t portiershökske.
“Ik mot veurkomme”, zeit Jan.
“U bent meneer met de Pet, klopt dat?“
“Jao, dat klop as ‘n zwerende vinger”, zeit Jan.
“Uw zaak is de vorige week al behandeld”, 
zeit de gerechtsdeurwaarder. “De rechter 
had vandaag geen tijd. Hij moet tennissen”.
“Wat? Veurige waek? Ik bun nów opgeroe-
pe,” rup Jan.

“Ik moet u helaas mededelen dat u ter dood 
veroordeeld bent”, zeit de deurwaarder dreug.
“Wat? Ter dood? Ik wet niet ens woor ik van 
beschuldig wod,” schreeuwt Jan.
De portier druk op ‘n knöpke en meteen 
komme der drie man parketpolitie, die ‘m 
mettrekke. “Opdracht”, zegge de drie, as Jan 
um de reden vrug.
Jan wudt terechtgesteld. Elektrische stoel.
“Wat is dat allemaol? Hol op, der is ‘n vergis-
sing in ‘t spel,” rup Jan. Maor de beul druk ‘m 
op de stoel. “Opdracht,” zeit’e. “Ik wet der 
niks van af. Ik hoef alleen maor op ‘t knöpke 
te drukke.”

Umdraejer

Henk Harmsen (Barghs dialect)

Hier ’n bezunder verhaal van Henk Harm-
sen. Henk (1951-2018) was journalist met 
grote passie veur ’t verhaal van de streek. 
Hi-j sting aan de wieg van Old Ni-js en van 
de dialectwarkgroep in ‘s-Heerenberg. 

Onder ’t pseudoniem ‘Umdraejer’ schref Henk 
in de rubriek ‘De Andere Kant’ in ’t waekblad 
‘Doetinchem Nu’. Eiges zegt’e dooraover: “De 
opzet van mien rubriek De Andere Kant van 
‘Umdraejer’ in de jaore ‘80 was, um datgene 
wat iedereen als gesneje koek beschouwde 
tegen ‘t lich te holde en dan de andere kant 
van de zaak te beschrieve. 
Dat is ontstaon uut ‘t feit dat ik in ‘t toen-
malige waekblad ‘Doetinchem Nu’ as pseudo-
niem Umdraejer had gekaoze.

Dat was genuump naor de in 1978 opgerichte
carnavalsvereniging De Umdraeyers, um 
de indruk te wekke dat ik ‘n echte Durkum-
mer was. Maor ik warkte door alleen aan ‘t 
Simonsplein, en kreg dus aoverdag genoeg 
met, um der iets van te make. De carnavals-
vereniging hiet naor de Omdraai - in streek-
taal De Umdraej. Dat is de schieleke boch um 
de Catharinakerk hen. Dén boch was veur de 
Durkumse optocht in ‘t begin ‘n groot obsta-
kel. De rubriek ging dus aover tegestellinge.”

Normaal gespraoke schref Henk aover ‘gewo-
ne’ veurvalle en situaties. Hi-j hield niet van 
fictie, want dat was allemaol ‘niet echt’. Maor 
in ’t volgende verhaal liek ’t wel of hi-j zich 
het laote inspirere deur ’n beroemde roman. 
De in ’t Duits schrievende Franz Kafka uut 
Praag schref in 1914/15 in Der Prozess aover 
de mins dén deur ’n onbekende, anonieme 
macht wudt vermale. ’t Zal ow maor gebeure…

Henk schref zien rubriek uteraard in ’t dia-
lect, maor de autoriteite praote doorin heel 
afstandelek en dus standaardnederlands, 
behalve … de beul! Is dah niet luguber!?
Kafka’s verhaal stoelde op diverse eige erva-
ringe en zeker ok op de tied van ‘t onderga-
onde Habsburgse riek, woorin hi-j laefde. 
Was der veur Henk ‘n aanleiding um dit the-
ma op te pakke? Had hi-j Kafka gelaeze?
We wette ‘t niet, maor wel is zeker dah Henk 
niks mos hemme van autoriteite en hi-j ok 
wel ‘s veur de goeie zaak naor de rechtbank 
getrokke is.

Antoon Berentsen (Barghs dialect)

De andere kant

3Henk Harmsen in de jaren negentig. De foto is afkom-
stig uit het boek: Mo’j ’s kieken wah’n schrievers (1999).
Foto: Huib den Uyl.
(Dit artikel verscheen eerder in ‘Old Ni-js’, ledenblad van 
de Heemkundekring Bergh, Nr. 108, maart 2021)
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Op 17 meert was het weer zowied: Stemmen 
veur de Tweede Kamer. Ik heb dat altied een 
heel biezundere dag gevonnen, niet zozeer 
dat stemmen an sich, maor de poppenkas der-
umheer. Natuurlek, stemmen is een serieuze 
zaak en deurum gelukkig stevig verankerd in 
onze grondwet. Met poppenkas bedoel ik de 
manier woorop kandidaten en parti-jen zich 
profileren, de moeite die ze zich getroosten 
toch maor zovöl meugelek in de schienwer-
pers te staon. Hoe meer andach hoe meer 
zetels, dat is woor het um geet. 

Toen ik zo’n jungsken was van een joor of 
twaalf zat ik bi-j ’t hoofd van de jongens-
school, meister Buitinga, in de klas. As der dan 
weer ’s gestemd mos wodden, dan wed dat 
lokaaltjen ingerich as stemlokaal. Het gevolg 
doorvan was dat wi-j ‘schoolblagen’ dan een 
vri-je dag harrren - alleen de vijfde en de zesde 
klassers - alle andere leerlingen mossen ge-
woon naor school. Het schooltjen telde maor 
vier lokalen, vandoor dus twee klassen in één 
lokaal. Der kon wat ons betrof niet vaak genog 
gestemd wodden, wi-j hadden door immers 
alle belang bi-j! 

Pas toen ik 21 joor was moch ik veur de eerste 
keer stemmen. Dat mot dan in 1956 gewaes 
zun. In 1972 is de kieslaeftied vasgesteld op 
18 joor, doorveur was ’t 21 joor. Ik wet nog 
precies hoe dat was: ‘Veur ’t eers stemmen!’ 
I-j harren toen twee grote parti-jen en een 
antal kleine parti-jkes. Die twee groten waz-
zen: De KVP Katholieke Volkspartij, de PvdA 
Partij van de Arbeid. De rest wazzen allemaol 
kleine meestal religieuze parti-jen zoas: De 
CHU de Christelijke Historische Unie, ARP 
de Anti Revolutionaire Parti-j en de SGP de 
Staatkundig Gereformeerde Partij. Wiejers 
ha’j toen ok nog; de CPN, Communistische 
Partij Nederland. En de VVD natuurlek, ok 
toen al de Volkspartij voor Vrijheid en Demo-
cratie. Later kwam door ok nog de Boeren-

partij van Boer Koekoek bi-j. Den had meestal 
wel de lachers op zien hand as hi-j ’t woord 
voeren in de Tweede Kamer.

Toen ik dus veur de eerste keer moch stem-
men, was de KVP de grootste parti-j van ’t 
land. Dat hiel in dat de parti-j as eerste op ’t 
stembiljet ston. De tweede parti-j was toen 
de PvdA met as gevolg het tweede ri-jken op 
’t stembiljet. De lijsttrekker van de KVP was 
Marga Klompé, die later de eerste vrouwe-
leke minister zol wodden. Menig katholiek 
antwoordde op de vraog woorop hi-j of zi-j 
gestemd had: “Ik heb de klumpkes van Klompé 
rood gemaak.” De lijstrekker van de PvdA was 
Willem Drees. Op dat moment heel populair in 
Nederland, want had net de wet die de AOW 
regelde deur de Kamer geloodst. Alle mensen 
in Nederland kregen op hun 65e automatisch 
een pensioen, betaald deur de Staat der Ne-
derlanden. Heel völ mensen dachten toen dat 
Willem Drees dat uut zien eigen tes betaalde, 
maor zo diep wazzen de tessen van Drees niet. 
Vanaf dat moment mossen alle werkenden in 
Nederland premie betalen veur de AOW die 
automatisch van hun loon ingehollen wed. Dat 
nimp niet weg dat alle olderen die toen veur ’t 
eers pensioen 
kregen door 
nooit premie 
veur betaald 
hadden. Een 
cadeautjen 
van Drees, 
niet veur niks 
was de man 
toen zo popu-
lair. Mien va-
der was toen 
66 en was der 
uuteraard 
heel verguld 
met. 

Joop Keurentjes

Stemmen

Toen ik op den bewuste dag anstalten miek 
um veur ’t eers in mien laeven te gaon stem-
men, drong mien vader der veurzichtig op an 
toch veural ’t baovenste höksken van de eer-
ste ri-j rood te maken. Dit in ’t verlengde van 
wat de pastoor op de zondag veurafgaonde an 
de vekiezingen vanaf de kansel de beminde 
gelovigen al min of meer ongevraogd dringend 
geadviseerd had. En de pastoor sprak weer uut 
naam van de bisschoppen die de parochianen 
via een amandement ’t dwingende advies had-
den gegeven op liest één te stemmen. 

Ik von ’t heel interessant um mien olde klaslo-
kaaltje weer ’s trug te zien. De mien bekende 
platen van Jetses hiengen nog op dezelfde 
plek an de wand en de grote ronde kaolenka-
chel was ok nog dominant anwezig. De banken 
wazzen an de kant geschaoven en in ’t midden 
ston een grote taofel met een stuk of vier no-
tabelen derachter. Doorachter wazzen weer – 
deur gemeente ambtenaren - driej stemhöks-
kes opgesteld. Ik heb toen in eer en geweten 
tegen alle goedbedoelde adviezen in veur de 
eerste keer gestemd. 

Ik zit dit vehaal aover stemmen – niet hele-
maol toevallig - een dag veur de vekiezingen 
van 17 meert jl. te schrieven. Op de tillevisie 
is een programma aover de anstaonde vekie-
zingen. Geert Wilders en Mark Rutte zitten 
an een diner op ’t Binnenhof en zun druk an 
’t aoverleggen en discussiëren. Jesse Klaver 
kömp derbi-j zitten en vrug of ze snode plan-
nen an ’t beramen zun. Zegt Wilders: “Wi-j zun 
een ni-j plan veur de integratie an ’t maken.” 
“Zo, . ….zo,” zegt Klaver. “En wat zun die plan-
nen dan wel?” “Now,” zegt Wilders, “wi-j zun 
van plan anderhalf miljoen allochtonen uut ’t 
land te zetten en één melkboer.” “Een melk-
boer?” Zegt Klaver, “weurum een melkboer?” 
Wilders draejt zich naor Rutte: “Now wat he’k 
ow gezeg?” “Gin mens den zich druk mik aover 
die allochtonen.” 
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In onze maondblad van februari stonnen 
wat afbeeldingen van mondkepkes en die 
gavven niet zo’n fraai beeld van onze um-
geving. Gelukkig zun der ok luj met hele 
andere ideeën aover zukke dingen.

MondkepkenMondkepken Jan Verheijen
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Los grei

Amböstig, hechtereg ammechteg
löp e zien gezóndheid integen.
Ok dan nog gemeten; koortsegheid.

Hie bekik de barcodeteikens
machteg doar de snotterbellenkroon.
Daags doarnao; platgetraede bleujsels.

Amböstig, hechtereg ammechteg
löp e zien gezóndheid integen.
ok dan nog gemeten; koortsegheid.

Barkenstof wei’jt mi-j in de gaete
‘t brech mangs de neuze an ‘t lopen.
Proestereg wa’k amböstig al zei; 

Amböstig, hechtereg ammechteg
loop ik mien gezóndheid integen.
Ok dan weer koortsegheid gemeten.

In geraniums en ellebaog
haal’k mi-j van alles in de kop.
Hypernöffeleg huusarts dan moar

op’ebeld. Niks anders dan een-
heu’jkoorts wier uutendelek de kroon.
de curve platter; jao geröstgesteld.

Aosembenemmend ‘t vrogtiedeg
hemelen manges moar uut’esteld.

Dit is de mees interessante lamp van 
de hele wereld, teminste a’j 5 katten, 
een spölgoedpoetje en twee keerls 

3op de tillevisie mot geleuven...

Hans Mellendijk; spelling volges de Ettense Meister Van der Lugt

Snotterbellenblues

https://janmac.nl/losgrei/taofeldekken.mp4
https://janmac.nl/losgrei/tering.mp4
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As wi-j nog op de steenaove wone, hemme wi-j 
elk jaor wel te make met hoog water. 
De toegangsweg aoverstreump en wi-j könne 
nörges meer hen. Zitte op ’n eiland. 
De gemeente verschaf ons veur de periode 
van ’t hoge water ’n roeiboot zodah wi-j niet 
helemaol van de butewereld afgeslaote zun.

Dat aoverkömp ons ok in ’t veurjaor van 1966. 
De steenaove leit al ’n peuske plat. Der wördt 
niet meer geproduceerd. De andere gezinne 
die der woonde zun al naor elders vertrokke. 
Wi-j wachte nog op ’n andere woning in Gie:s, 
mao dah zal nog wel effe andure: de huu:s,  
waor wi-j der één van kriege, motte nog ge-
bouwd worre. 
De boot dén wí-j now te leen hemme gekrege, 
is gin holte zoas normaal, mao ’n iezere. Pappa 
is hier helemaol niet bli-j met. Hi-j denk dah 
zo’n iezere boot gemekkeleker kantelt en dah 
bi-j ’n botsing met een paol of beumpke der 
völn sneller ’n gat in geslage wördt as in zo’n 
holte. Maor wi-j hemme gin keus, wi-j motte ‘t 
der met doen. 

Op een marge zun wi-j al vrog op pad. Mien 
vader, twee bruurs en ik. De jonges motte met 
de GTW-bus van kwart aover ach naor Does-

burg. Mien bus richting Arum geet tien minute 
eerder. ’t Is zeuve uur en nog duuster. Hoewel 
der weineg wind steet, is het kold.
Wi-j hemme ‘n flink stuk veur de boeg. Wi-j 
motte naor De Bahrse Pol, de steenaove aan ’t 
andere end van de dam baove an de diek. 

Mien vader roeit. Wi-j zitte verspreid aover de 
boot: de jonges achter achter de rug van mien 
vader en ik veurin. As we aoverdag naor de wal 
roeie, wödt der meestal uut volle bös gezonge. 
‘t ‘Gloria in Excelcis Deo’ galmp dan kilometers 
ver aover ’t water. Of ’t now kestmis is of niet, 
’t Gloria klink altied. Vanmarge zun wi-j stil. 
Amper zeuve uur is nog wel wat vrog um te 
zinge. 
In een rösteg tempo gli-je wi-j deur ’t duuste-
re water. ‘n Endje veur de sluus trik pappa de 
boot ’n stuk naor rechs, wiejer bi-j den dam 
vandaan. Dat mot wel umdah der aan de zied-
kante van de sluus ‘n afvrachting van päöl en 
puntdraod naor beneje löp.
 
As we de sluus veur ’t grootste deel veurbi-j 
zun, stuurt pappa de boot naor links, richting 
de dam. “Nee dat is te vrog pap,” zeg ik. “Da-
lek kömp der nog ’n stuk puntdraod.” Mien 
bruur gif mien geliek. Dit stuk hemme wi-j 

Diny ten Brink, Laothums dialect

Puntdraod

disse waek al ’n paar keer eerder geroeid. De 
afvrachting was toen nog goed te zien. On-
dertusse is ’t water wiejer gewasse en hem-
me de päöltjes en ’t puntdraod aoverspuuld. 
“Nee, dah geet weh.” reageert pappa, “Wi-j 
gaon now precies langs d...,”  inens zwieg hi-j. 
Wi-j vu:le ‘n schok en de boot leit stil. Wi-j 
zun baovenop ‘n paol gevare. Wi-j könne niet 
veur- of achteruut. Pappa commandeert ons 
stil te blieve zitte. Wi-j dörve nog amper ao-
sem te hale. Hi-j inspecteert vanaf zien plek 
de baojem van de boot. “Hi-j mik gelukkeg gin 
water, dus d’r zal gin gat in dit kreng geslage 
zun,” zeit hi-j rustig. “Maor as wi-j niet kalm 
blieve zitte, kan dén zo van de paol afschiete. 
De kans is groot dat’e umkiep en wi-j met z’n 
alle in ’t water terech komme. Dat he’j met die 
verrekte iezere bote.” Door zitte wi-j dan. Half 
ach in de kolde wintermarge. Vrieze wi-j dood, 
dan vrieze we dood. 

Op de Bahrse Pol zien we nog niks bewaege. 
Der liek nog gin warkvolk te zun. Maor um dah 
goed te könne zien is ’t nog te duuster. Dah wil 
natuurlek ok zegge dat wi-j vanaf de wal niet 
gezien könne worre. Vief minute verstrieke, 
tien minute... Met ‘n roeispaon probeert mien 
vader langs de boot te vu:le op wat veur plek 
disse op de paol is vas gelope. Messchien kan 
hi-j de boot der dan veurzichteg vanaf douwe. 
Maor ‘t enige wat hi-j vuult is de butekant van 
de boot en water, heel völ water. Wi-j lieke alle 
vier beheurlek rösteg mao ’t hart klop mien in 
de kael en dah zal niet alleen bi-j mien zo zun. 
As den boot umslöt, zun wi-j der gewes. Op dit 
punt is het water beheurlek diep. Wi-j könne 
gin van alle zwemme. Baovendien zal ‘t kolde 
water ons meteen verlamme. 

Mien haop leit bi-j wat meer daglich. As wi-j 
dan met ons alle om hulp roepe, worre we wel 
opgemark deur het volk op de Bahrse Pol. Zi-j 
könne dan met ‘n bootje komme um ons te 
helpe, zo plan ik veur mienzelf de reddings-

actie. Maor zo wied kump ’t niet. 15 Minute… 
Deur zelf veurzichteg van veur naor achter 
en van links naor rechs te wiebele löt pappa 
de boot zachtjes schommele. Opens ’n schok, 
de boot schöt naor veure met de punt rechs 
onder water, maor gelukkeg kömp’e meteen 
weer strak te ligge. ’n Grote plens water spuult 
aover de bene van de jonges hen, hun bokse 
zun driefnat, maor… wi-j zun los van de paol! 

Ongeleuveg kieke wi-j mekaar aan. Wi-j zun 
niet ens umgeslage. Opgeluch hink pappa de 
roeispaone weer in de dolle en nao tien minu-
te stoek de boot op de wal. Mien bruurs blieve 
zitte, die könne met dat natte grei an niet naor 
school. “Kom op deern,” zeit pappa, “a’j deur-
loop ku’j nog net de bus hale.” 
Hi-j hilp mien uut de boot en ik haos mien 
aover de diek. A’k ’n hötje later nog ’s opzied 
kiek zie’k in de verte de boot met drie pö-
ppekes derin met ’n baog um de sluus hen 
vare. “Wat zol der bi-j mien vader deur de kop 
hengaon?” vraog ik mien af. Oei, gin tied veur 
gepieker, door kump de bus! 
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Beste Jan van Puffelen,
Prins Bennad het altied een grote trouwe anhang gehad dén graag een graan-tjen met wollen pikken van zien uutstraoling. Ik nuum ze altied de Hans Wos-ten van onze samenlaeving. En i-j kent ’t spraekwoord: met een wos naor een zi-j spek gooien. Dén zi-j spek is in mien belaeving de prins. En een zi-j spek is een stuk van een varken. En door lig de link naor zien gedrag. Een varken is niet intelligent, maor wel slim en zörgt altied goed veur zichzelf, het wisselen-de partners, kan goed vruten en zörgt ok veur voldoende naokommelingen. Liefs in meerdere worpen. Wiejers is een varken een zwerver dén zien terri-torium of jachtgebied graag vekent op zuuk naor buit. Allemaol goed ontwik-kelde eigenschappen van onze prins. Dén buit slöppen ze dan naor hun nest woor ze ’t dan onder de jongen vedelen. De sterksten kriegen ’t beste en de zwakkeren niks. Wat de onderdanen ok van de prins vinnen: Het zal ‘m een wos zun.  ❤ Ow Bea

Beste Bea,
Umda’k der van hol um ok in mien vri-je tied alle wetenschappeleke literatuur 

bi-j te hollen, zelfs a’k bi-j de kapper zit, he’k mien door vediep in het doen en 

laoten van iemand dén zich vrogger koninkleke hoogheid moch numen veur-

dat e ontmaskerd wed as een van de grootste schavuiten die ze door gekend 

hebben. In het Achterhoeks zollen wi-j zeggen grootste ‘zwans.’ Een van zien 

kleinzoons is huuskesmelker en dén het ok al niet zo’n goeie naam. Trouwes 

namen nuum ik hier niet. In zien testament had e zelfs angegeven naor wie 

zien manchetkneupkes mossen gaon. Die wazzen dan wel van gold, net as zien 

tabaksdozen. Olifanten had e ok zat, gin echte, want die schaot e liever dood, 

maor van allerlei materialen, het ene nog duurder as het andere. Jammergenog 

was ik an de beurt veur ik het hele blad uut had, dus het fiene wed ik der niet 

van gewoor. Kon moeilek nao het knippen blieven zitten um al die wetenschap 

in mien op te nemmen. Buten stonnen ze namelek al op de stoep te wachten 

töt ze an de beurt wazzen. Gelukkeg ha’k een huudje bi-j mien, want het was 

vies kold toen’k kloor was. Wat ik now niet snap is dat ter nog heupen luj in ons 

land rondlopen die dén man heel hoog hebben zitten. I-j wet nogal völ, heb i-j 

door now een vekloring veur? 
Jan van Puffelen
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Wat wet i-j nog van vrogger.
Lof met oetstelling van t Allerheiligste in ne monstrans,

elken aovend thoes de rozenkrans.
Priesters, broeders in ’t lang,

hoogmisse met gregoriaansen zang.
Op feestdage ne dree-heren-mis,

en vri-jdags nargens vleis, maor vis.
Iedere club zien eigen geestelek adviseur,

bi-j oetvaart gin bloomen, allene maor ne zwarte kleur.
De pastoor dén kwam op hoesbezook,

alle dooien in ‘t zielebook.
Volle aflaot en veertig-uren-gebed de Quadragenen,

gin korte rökskes maor veural gin blote benen.
De priester met de rugge naor ’t volk,

heel veule engeltjes op ne wolk.
Dood, oordeel, hemel of hel,

ne misdienaar met ne altoorbel.
Antoniusbrood, Hubertusbrood,
de karke met eur moederschoot.
Veule wierook oet ’t wierookvat.

’n zieltje woor ne vlek op zat.
Processie met een baldakijn,

en lid van de Heilige Familie zijn.
Zundags, vespers of completen,

maor veural ’t karkbook neet vegeten.
Veur alles krieg i-j genade van staat,

’n schietgebedjen kan nooit gin kwaod.
Geloof, Hoop, Liefde en Berouw,

op ’t priesterkoor gin vrouw.
De stilte met eerbied in Gods huis,

leef vrom, zedig, rein en kuis. 
Hoog, zeer, en gewoon eerwaarde,

kruisdagen veur de vruchten van de aarde.
Te Deum Laudamus en pauseleken zegen,

Christoffel beschermt op alle wegen.
Ne echten priester met bonnet,

de heilige misse begint met ’n voetgebed.
Zundags ma’j absoluut neet breien,
en in de vastentied ok neet vri-jen.

De vief geboden van de kark,
zilverpapier veur ’t missiewark.

Af en too ne bedevaart,
St. Josef wordt evierd op 19 maart.

Eerste, tweede, darde schaal,
met ne cent begunt ’t kapitaal.

Ridder van ’t Heilig Graf met kap en degen,
zondaars dee ’t schoefken kregen.

Donderpraeke met latien,
misdienaars zaten an de wien.

Missionarissen dee zwartjes bekeren,
dreemaol daags de Engel des Heren.

Openen en sloeten met ne Christeleken groet,
ne moder dee den karkgang doet.
Ne bisschop slöt ow op de wang,

De vastentied was o zo lang.
Antonius veur veloren zaken,

de geleuvigen bunt veplich de hun 
bekende huweleksbeletselen bekend te maken.

’n Zegen met de wi-jwaterskwas,
een dreetal beelden op de kas.

Aflaten op Allerzielen,
op een of twee knene knielen.

Engel van God dee mien bewaart,
hef den duvel, wal of neet ne staart.

Ne retraite veur ’t volle laeven,
ne missiepraeke um van te beven.

Van de broeder of zuster ’n heel mooi prentjen,
ne knikengel dankt al veur ’n centjen.

Sint Caecilia patrones van ’t koor,
’n centenzakje hielden ze ons voor.

Bid en wark en geneet van ’t laeven,
dat ’t oes nog lange is gegeven.

Ben Rouwhorst (Zieuwents dialect)

Wet i-j nog van vrogger?

20 21
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Ik dreumen vannach aover vrogger toen’k 
verkering kreeg met mien vröwken. Ok dreu-
men ik dat ’t tied wier da’k weer ‘s een ver-
haaltjen mos schrieven. 

’t Was op de veertigjorege brullef van mien en 
mien vröwkes oom en tante da’w mekaar leren 
kennen in de zaal van Jo Schepers in Oer. Mien 
moeder was een zuster van de bruid en mien 
vröwkes vader was een bruur van de bruide-
gom. Ku’j ’t nog volgen? Mooi, want wi-j waren 
dus gin familie van mekaar. 

’t Was in september 1962 en wi-j waren zes-
tien en vieftien joor. Toen’k eur zag, was ’t al 
gebeurd. Een mooi klein, deur de zomerzon 
bruungebrand, sportief ogend deerntjen met 
een köt röksken an, dooronder twee sportieve 
brune benen en in eur snuutjen een mundjen 
met een parelwit gebit. Der was een mooi 
orkesjen dat lekkere Engelse foxtrotjes spöllen 
en Els en ik (wi-j hadden beiden dansles ge-
had) hadden mekaar gevonnen. Wi-j dansen 
dén aovend de sterren van de hemel en wieren 
straolverlief op mekaar. Der wier afgespraoken 
da’w mekaar vaker wollen zien. Ik zol eur de 
kommende zondagmiddag ophalen veur een 
ritjen op mien bi-j mekaar gespoorde ni-je 
brommer. 

Zo gezeg zo gedaon: ‘k ree-j de zondag naor 
Zillewold. Bi-j ’t begin van de mark, op de hoek 
van café Te Dorshorst kreg ik ’t met de angs te 
doen en mos alle moed bi-jmekaar rapen öm 
wieder te gaon. Ik kwam bi-j ’t goeie huusnum-
mer maor stong veur een winkel. Een soort 
winkel as dat van mien schoonvader besteet 
niet meer in disse tied. Hi-j verkoch die dinge 
die’j toen in kökkens zag: rekskes met bussen 
woorop teksten as zand – zeep –soda. In onze 
kökken hing ok zo’n reksken an de muur. Ok 
stongen der serviezen en spölgrei in de eta-
lage. In een huuksken van de etalage stongen 
Heilighart- en Mariabeelden en der laggen 

kerkboeken naos met rozenkransen. Ik vulen 
an de deur, maor den zat op slot. Een bel was 
der niet te zien en ik wis niet hoe now wieder. 
In disse tied ha’j efkes een appken gestuurd. 

Ik bun den zondagmiddag maor weer naor 
huus gegaon. In de waek derop kom ik een 
van mien nichjes tegen en die vroeg hoe ‘t dén 
zondagmiddag was gegaon. Ik vertellen van 
de winkeldeur en ze numen mien een dözzel, 
want ik had achterum motten gaon, zondags 
zat den deur op slot natuurlek. Zi-j ging dén 
waek toch nog naor Zillewold en zol Els wel 
zeggen dat ik de volgende zondag zol kommen. 

De zondag derop bun’k achterum gegaon en 
Els stong mien opzied van’t huus al op te pas-
sen. Ik was de koning te riek. Eenmaol veurge-
steld an eur vader en moeder, vroeg Els of wi-j 
met zien tweeën naor de bioscoop in Teborg 
moggen. Eur vader von ’t niet gelieks goed, 
“Wi-j hemmen hier zelf bioscoop” zei eur vader. 
Ze hadden net een paar waek derveur hun eer-
ste tillevisie gekregen. Els smoezen effen met 
eur moeder en ’t was veur mekaar. 

In de bioscoop draejen een film van Harry Be-
lafonte met ’t liedje ‘Island in the sun’ en wi-j 
zatten heerlek op de achterste ri-j heel roman-
tisch in ’t halfdonker. Ik moch veur de eerste 
keer ’t mundjen met die mooie witte tendjes 
kussen en eur lekker tegen mien an knoedelen. 
Volges mien kwammen wi-j met rooie wenges-
kes naor buten en lopend deur de Paosberg 
hadden wi-j ’t gevuul da’we zweefden. Naoda’k 
afscheid had genommen van mien toekomste-
ge schoonolders liep ik samen met Els deur de 
winkel en gaf eur nog een laatste kusjen veur 
de winkeldeur den eers dich zat veur mien. 

’t Is inmiddels bi-jnao 60 joor geleien en wi-j 
hemmen heel völ gereis en in die tied heel wat 
eilanden in de zon gezien.

Wim Epskamp

Eiland in de zon

‘t Zal in de tweede of derde klas van de lae-
gere school gewes zun, dah wi-j veur ’t eers 
de opdrach krege ’n opstel te schrieve. Dah 
had mien toen nog niemand gezeid, maor 
veur mien gevuul ha’k al zoiets van ‘blief 
dich bi-j ow eiges.’ Now, dah dee’k. In mien 
verhaaltje vertel ik dah mien moeder bute 
de was aan de draod hing en mien vrog um 
’n paar boodschappe te gaon hale. Ik geleuf 
iets van ’n kilo suker en een bus Vim. Toen 
ik met ’t gevraogde spul terugkwam wier ik 
beloond met ’n snuupke. De non waor wi-j 
toen les van hadde, was verruk van disse 
belaevenis en de manier waorop ik ’t opge-
schreve had. Ik kreeg ’n dikke 9. 
De waek derop krege we opni-j zo’n verzuuk. 
Ik ging der weer met an de geng en was 
vol vertrouwe aover ’t risultaat. Maor dah 
viel mien rauw op ’t dak; de zuster was niet 
tevraeje; zi-j gaf aan dat ’t verhaal ‘t eigeste 
was as dat van de waek daorveur. Maor hoe 
kwam ze daor now bi-j? Veurege waek mos 
ik suker en Vim veur mien moeder hale en 
now zalt en mael! En ‘n snuupke kreeg ik 
now ok niet.

Diny ten Brink (Laothums dialect)

Boodschappe

Ko’j de eier niet trugvinden met 
Paosen?
Nem dan een gratis 
abonnement op d’Eigenspraok.

Van al dat moois in ons maondblad
kö’j genog sjokkela maken! 

mailto:janverheijen%40gmail.com?subject=
https://www.janmac.nl/island-in-the-sun.mp4
https://www.janmac.nl/island-in-the-sun.mp4
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Pinocchio

24

24 Pinocchio, haopend op tied te kommen 
um zien arme vader te helpen, zwom de hele 
nach deur.

En wat een veschrikkeleke nach was dat! Het 
raegenen, het hagelen, het donderen alder-
jekes, en met bepaolde bliksemflitsen lek het 
wel asof het aoverdag was. ‘s Marges kon hi-j 
dichbi-j een lange strook land zien. Het was 
een eiland midden in de zee.
Dus dei hi-j alles wat e kon um op het strand 
te kommen, maor dat gong niet zo makkelek. 
De golven, die mekaar opjoegen, sleurden 
‘m met, asof hi-j een teksken van de boom of 
een stro-sprietje was. Op het lets, en töt zien 
geluk, kwam der een golf, zo haeveg, dat dén 
‘m op het zand van het strand smet.
De klap was zo onmundeg hard dat, toen 
hi-j op de grond kwam, al zien ribben en but 
kraakten, maor hi-j had der vraej met en zei: 
“Ok disse keer kom ik der weer goed met 
weg!”

Intussen kloren de luch ‘n betje op, de zon 
kwam te veurschien met heur mooiste 
lichstraolen en de zee wed heel kalm en zo 
glad as peteraolie.
Toen lei de marionet zien kleren in de zon um 
ze te laoten dreugen en kek rond of e op dat 
uutgestrekte water toevalleg een bootje met 
een menneke derin kon zien. Maor naodat hi-j 
goed gekekken had, zag hi-j niks anders veur 
zich as luch, zee en een stuk of wat zeilen van 
een schip, maor zo wied weg dat ze op vliegen 
lekken.
- A’k eers maor ‘s wis hoe dit eiland heit! - zei 
hi-j. - A’k eers maor ‘s wis of dit eiland bewoond 
wödt deur fatsoenleke luj, ik bedoel luj die der 
gin pötje van maken en de kinder an de tak-
ken van de bomen ophangen! Maor wie kan’k 
dat vraogen? Wie kan’k dat vraogen, at der ga 
niemand is?... - 
Het idee um kats alleen te zun, eenzaam, 
alleen, midden op dat grote onbewoonde land, 

miek hem zo treureg dat hi-j op het punt ston 
te gaon hulen, toen hi-j inens een grote vis zag 
veurbi-jkommen, dichbi-j de kant, dén kalm 
zien gang gong, met zien hele snuut uut het 
water.
Umdat hi-j niet wis hoe hi-j ‘m bi-j zien naam 
mos numen, riep de marionet met hadde 
stem, um zich te laoten heuren:
- Hé, meneeer Vis, ma’k ow wat vraogen?
- De vis antwoordden: “Gao ow gang,” want ‘t 
was een adege dolfijn, zoas i-j die in alle zeeën 
van de wereld könt vinden.
- Kö’j mien vetellen of der dörpkes op dit 
eiland zun woor i-j wat kön aeten zonder het 
gevoor te lopen da’j eiges wodt opgegaeten?
- Ik wet zeker dat die der zun,” antwoordden 
de dolfijn. - en da’s ok nog ga niet zo wied hier 
vandan - 
- En hoe kom ik door?-
- I-j mot hengaon en het pad links nemmen, en 
eengaal rechdeur lopen. Kan niet missen.- 
- En nog wat... A’j de hele dag en nach aover 
zee bun gegaon, zol i-j dan gin bootje entegen 
kommen met mien vader derin?
- En wie is ow vader dan?
- Hi-j is de beste vader van de hele wereld, en 
ik bun de slechste zoon dén je maor zol kön-
nen hebben.
- Met de storm dén vannach waejen,” ant-
woordden de dolfijn, “mot dat kleine bootje 
kats onder water zun gelopen.”
- En mien vader?
- Tegen disse tied zal de veschrikkeleke hond-
vis, dén enkele dagen lang venieteging en 
vewoesting in onze wateren is kommen zaejen 
‘m hebben opgegaeten.
- Is disse hond-vis erg groot? - vroeg Pinocchio, 
dén al begon te beven van angs.
- En of hi-j groot is! - antwoordden de dolfijn. - 
Da’j der een idee van krieg, za’k ow zeggen dat 
e groter is as een huus met vief vediepingen, 
en zo’n breje en diepe bek het, dat de hele 
spoorwegtrein der gemakkelek deurhen kan 
ri-jen met de locomotief deran vas.

Jan Verheijen - vevolg van het maartnummer (klik)
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- Mamma mia! - riep de marionet geschrokken, 
en onderwiel hi-j zich snel antrok, draejen hi-j 
zich naor de dolfijn en zei tegen ‘m:
- Goed gaon, meneer Vis. Sorry veur het on-
gemak en hattelek dank veur ow vriendeleke 
hulp. -
Naodat hi-j dat gezeg had, gong hi-j geliek 
het pad op en begon mien toch een pötje te 
lopen: zo hard, dat het haos lek of hi-j rennen. 
En bi-j elk geluud dat hi-j heuren, draejen hi-j 
zich geliek um uut angs achternao gezaeten 
te wodden deur den veschrikkeleke hond-vis, 
zo groot as een huus van vief vediepingen, en 
met een spoorwegtrein in zien bek.

Nao een wandeling van meer as een half uur 
kwam hi-j bi-j een klein stadje dat ‘de stad van 
de nievere bi-jen’ wed genuump. De strao-
ten wazzen vol met mensen die aoveral druk 
wazzen met hun bezigheden, iedereen was an 
‘t arbeien, iedereen had wat te doen. Der was 

gin voelender of schooier te vinden, al zo’j ‘m 
met een lempken zuken.
- Ik heb al deur,” zei den voele Pinocchio, “dat 
dit land niet veur mien gemaak is! Ik bun niet 
geboren um te arbeien!”
Intussen had hi-j een adeg pötje honger, want 
hi-j had now vierentwinteg uur niks meer ge-
gaeten, zelfs gin schaaltje wikke.
Hoe mos e der met an?
Der blevven ‘m maor twee manieren aover 
um zich te behelpen: of hi-j mos vraogen um 
arbeid, of schooien um een cent of een köske 
brood.
Hi-j schamen zich um aalmoezen te vraogen, 
want zien vader had ‘m altied veurgehollen 
dat alleen olden en zieken aalmoezen mochen 
vraogen. De echte armen van disse wereld, die 
hulp en medeli-jen vedienen, bun alleen die luj 
die deur olderdom of ziekte veroordeeld zun 
um niet langer hun brood te können vedie-
nen met het werk van hun eigen handen. Alle 
anderen zun veplich te arbeien, en as ze niet 
werken en honger li-jen, dan is dat allemaol 
nog slimmer veur hun eiges.
Intussen liep ter een man langs de weg, he-
lemaol bezweit en muuj, dén met völ moeite 
twee stötkarren met kaolen trok.
Pinocchio, dén von dat e deruut zag as een 
goeie keerl, gong naar ‘m hen en zei, onder-
wiel hi-j zich haeveg schamen, met een laege 
stem tegen ‘m:
- Zol i-j zo vriendelek willen zun um mien een 
cent te geven, want ik sterf van de honger.
“Niet maor éne cent,” antwoordden de kaolen-
boer, “maor ik geef ow der vier, a’j mien help 
disse twee stötkarren met kaolen naar huus te 
trekken.
- Ik vraog mien af! - antwoordden de marionet, 
bi-jnao beledig, - volges mien bun’k nooit een 
ezel gewes: ik heb nooit een kar getrokken!
- Dan völ succes! - antwoordden de kaolen-
boer. - Mien jong, a’j ech smach heb, aet dan 
twee flinke sneien van ow trots, en zie da’j der 
niet van an de drieteri-j komp. -

https://www.janmac.nl/Blad23pagina.pdf
http://www.maranola.it/pinocchio/cap24.htm


26 2726

Nao een paar minuten kwam der een metsel-
der langes, dén een emmer kalk op zien schol-
ders droeg.
- Zol i-j beste meneer, een stuver willen geven 
an een arm jong dat gaapt van de honger?
- Dat zo’k graag doen, kom met um de kalk te 
dragen,” antwoordden de metselder, “en in 
plaats van één stuver krie’j der van mien vief. 
- Maor kalk is zwoor,” antwoordden Pinocchio, 
“en ik wil niet te had arbeien.”
- A’j dat niet wil mien jong, völ plezier met 
gapen, en völ geluk dermet. -
In minder as een half uur kwammen der nog 
twintig mensen langes, en an allemaol vrog 
Pinocchio um een aalmoes, maor zi-j gavven 
‘m allemaol as antwoord:
- Schaamp ow! In plaats van op straot rond te 
hangen, gao’j maor arbeien, en leer i-j eiges 
ow brood te vedienen! -
Eindelek kwam der een goed vröwken langes 
met twee kruken vol water.
- Is het goed, beste vrouw, da’k een slökske 
water uut ow kruuk nem? - zei Pinocchio, dén 
dös had as een peerd.
- Drink maor, mien jong! - zei het vröwke, on-
derwiel ze de twee kruken op de grond zetten.
Toen Pinokkio gedronken had as een spons, 
mompelen hi-j met een zach stemmeken, on-
derwiel hi-j zien mond afvaegen:
- Mien dös is aover! Ha’k now maor niet zo’n 
honger meer!... -
Het goeie kleine vröwken, dat disse woorden 
heuren, zei toen geliek:
- A’j mien help één van deze kruken water naor 
huus te dragen, krieg i-j een lekker stuk brood.-
Pinocchio kek naor de kruuk en antwoordden 
niet met jao of nee.
- En bi-j het brood krie’j een lekker schötteltje 
bloemkool, met aolie en balsemico derop,” zei 
de goeie vrouw.
Pinocchio kek nog ‘s naor de kruuk, en ant-
woordden weer niet met jao of nee.
- En nao de bloemkool, geef ik ow een lekkere 
gesukerde en gevulde amandel. -

Door kon Pinocchio niet langer nee tegen zeg-
gen en vasbeslaoten zei e:
- Veur mekaar! Ik breng de kruuk naor huus! -
De kruuk was onmundeg zwoor, en de mario-
net, dén gin krach had um het ding met zien 
handen te dragen, zetten ‘m uuteindelek maor 
op zien köpken.
Thuus angekomen, liet het goeie vröwken 
Pinocchio plaatsnemmen an een täöfeltje dat 
al veur ‘m gedek ston, en zi-j zetten het brood, 
de gekrujde bloemkool en de snuupkes veur 
‘m neer.
Pinocchio at niet, maor het lek meer op schran-
sen. Zien maag zag deruut als een straot dén al 
vief maonden läög en verlaoten was.
Naodat zien haevige honger langzamerhand 
aover was, draejen hi-j zien köpken umhoog 
um zien weldoenster te bedanken, maor hi-j 
was nog niet kloor met naor heur gezich te kie-
ken, toen hi-j een heel lang ohhh! van vebazing 
uutriep en door kats van perceel blef staon met 
zien ogen wiedwagen los, zien vörk in de luch 
en zien mond vol brood en bloemkool.
- He’k wat van ow an? - zei de goeie vrouw 
lachend.
- Het is... - antwoordden Pinocchio, stotte-
rend, “Het is .... Het is..., da’j liek op... i-j doet 
mien denken an... jao, jao, de eigeste stem... 
de eigeste ogen... het eigeste heur... jao, jao, 
jao... i-j heb ok turquoise heur... net as zi-j! 
Oh, mien Fee!... Oh, mien Fee!... Zeg mien da’j 
het bun!... Maak mien niet meer an het hulen! 
A’j ‘s wis! Ik heb zo völ gehuuld, ik heb zo veel 
geleien! -
En onderwiel hi-j dit zei, hulen Pinocchio 
knoerhad en viel e op zien kni-jen op de grond, 
en umhelzen de kni-jen van dat geheimzinnege 
kleine vröwken.

Joop Keurentjes

Een plaats met geschiedenis

In de dorpskern van Etten steet de olde 
Ettense kerk. Een old kerkgebouw dat 
’s zondags gebruuk wödt deur de Hervormde 
Gemeente Etten/Ulft. Sinds de aovername 
deur de Stichting Olde Gelderse Kerken is 
het ok een ruumte woor exposities wodden 
gehollen en concerten gegeven. De kerk 
was in vrogger dagen in gebruuk bi-j de 
rooms-katholieken in Etten. Een gebouw van 
veur de reformatie dus. Sommigen herinne-
ren zich nog dat vrogger op de ‘triomfbaog’ 
in de kerk ston: 
“Anno Domini MCCCCXLII” (1442)

De bouwstijl van de kerk is grotendeels 
gotisch. De kerk is deels opgetrokken in 
tufsteen en deels gemetseld van baksteen, 
met een kloeke vierkante Romaanse toren. 
De toren het vier geledingen en is gedekt 
deur een ingesnoerde naoldspits. Ter de-
coratie zien wi-j rondbaogvensters met 
een typerend Romaans deelzuiltje. De driej 
onderste geledingen zun van tufsteen, al-
leen de baovenste is van baksteen. Tegen de 
zuudkant van het kerkgebouw is een gotisch 
portiek gebouwd. Het gebouw is beeld-
bepaolend veur Etten. Tiedens de Tweede 
Wereldoorlog is in en um de kerk gevochten, 
woordeur het gebouw zwoor beschadig wed. 

In de joren vieftig van de veurige eeuw zun 
disse beschadigingen hersteld en is de kerk 
gedeeltelek gerestaureerd. Veurafgaond 
an disse restauratie het de Rijksdienst veur 
Oudheidkundig Bodemonderzoek opgravin-
gen gedaon en doorbi-j is völ interessants 
te veurschien gekommen. Het bleek dat dit 
gebouw meer as 500 joor old is, terwijl de 
oldste delen dervan niet minder as 1000 
joor old zun. Archiefonderzoek het dudelek 
gemaak dat op disse plek niet alleen een 

kerksken het gestaon dat wed gebouwd 
umstreeks het joor 1000, maor dat doorveur 
ter plaatse nog een older kerkje het gestaon. 
Een biezundere plaats dus woor meer dan 
1000 joor evangelie wed vekondigd, wed 
gedeup, getrouwd en begraven. Een plek 
woor wed gevierd en getreurd. Woor völle 
generaties Ettenaren troost en inspiratie 
hemmen gezocht. En woor meer as 1000 
joor dorpsgeschiedenis heur sporen het ach-
tergelaoten. Een plaats met geschiedenis. 
Een geschiedenis die het weerd mik dat dit 
kerkgebouw ok veur de volgende generaties 
beholden blif.

Uut de bundel: 1000 jaar kerk in Etten deur G. van Essen

De Olde Martinuskerk in Etten
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Dit joor was der gin carnaval. Jammer? 
Ik von ‘t niet slim. Ik doe toch niet met. 
Normaal geet ‘t in mien dörp in die dagen 
haeveg tekeer. De mensen gedraagt zich 
anders van de butenkant. De één is prins, de 
ander adjudant of dansmarietjen. En zo zun ze 
ok verkleed. Maor as ‘t veurbi-j is zun ze geen steek veranderd. 

Ik kiek wel graag naor de carnavalsoptoch. Veural uut leedver-
maak. In een kleumend publiek bekiek ik langs de kant, weggedao-
ken in mien jas, aover de kraag hen hoe een bont gezelschap, dat 
vette pret spölt, an mien veurbi-j trek. Fees zol ‘t zun. En ‘t mot 
gezellig. Veural gezellig. Bi-j de kroegen hangt ze met de benen uut. 
Weg met het vlees. Leve het bier. 

Maor ‘t begin is al op de elfde van de elfde. Wi-j hebt twee carnavals-
verenigingen in ‘t dörp, die mekaar wel könt schieten. Ooit bun’k ge-
vraog um een buut te hollen bi-j een pronkzitting van één zo’n club. 
Dat zag ik wel zitten, want ik zol dat platte vermaak wel ens diep-
gang geven. Waekenlang had ik mien veurbereid. Ik las dageleks de 
krant van begin töt end um van alle actuele zaken op de hoogte te 
zun. Ok liet ik mien regelmaoteg de letste roddels uut het dörp in-
fluusteren. Ik schreef een vlammend betoog, woorin, met scherpe 
humor en actuele grappen, de gemeenteleke notabelen te kiek wed-
den gezet. Ik was der zelf kats tevraejen aover en aovertuug da ‘k 
de buut een ni-je dimensie zol geven. Succes vezekerd. Het zol de 
verklede meute töt naodenken stemmen. Now, dat deien zi-j ok. Nao 
elke deur mien bedachte grap zag ik ze denken, onmundig lang en in 
iezige stilte. Een lauw applaus was nao afloop mien deel. De afmars 
deur de zaal hen was een martelgang. In de kleedkamer heurde ik, 
tussen de troostende woorden van de dansmarietjes, het geschater 
opklinken bi-j de buut van Kachelhöltje. Het joor doorop wol ik re-
vanche en meldde mien al in juni veur een plek in de buut. Helaas 
was der geen plek meer in het programma, volges de organisatie.
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Um veuruut maor ‘s wat dudelek te ma-
ken: ik bun onmundeg onhandeg en abso-
luut niet technisch! Zo van: ik wet woor 
het gaspedaal en de rem van de auto 
zitten, kan beheurlek goed ri-jen, maor 
heb totaal gin vestand van de techniek 
derachter en eerlek gezeg vilt dat ok he-
lemaol buten mien interessegebied. 

En a’k vrogger een hamer of zaag pakken, 
renden onze kinder al naor het vebandtrum-
melken. Vrogger op school een radio inme-
kaar prutsen bi-j de natuurkundeleraar he’k 
doorum ok maor aan mien veurbi-j laoten 
gaon. 

Maor de afgelopen waeken wazzen der 
toch veur disse technische onbenul een 
aantal momenten um vals te grijnzen, 
umdat dudelek niet alleen technisch onbe-
nullen kats van perceel raken vanwaege ap-
paratuur die weigert um volges vewachting 
te werken. 

Dat zit zo: wi-j hebben thuus al een beheur-
lek hötje, meer as twintig joor, een Bose ge-
luudsset. Prima setje, maor eiges von ik het 
joren geleien al tied veur wat ni-js en wat 
baeters. Doorbi-j kreg ik jammergenog niet 
de neudege metwerking van mien vröwken 
Riet. “Hi-j döt het toch goed!?” Maor intus-
sen hingen de luudspraekertjes een betje 
ongelukkeg an de standaards en cd’s wed-
den der ook ga nooit meer gedraejd. En der 
is zo alderbastend mooi grei op de mark 
met zovöl meer meugelekheden. Een goed 
moment dus um maor ‘s weer een aover-
legmoment rond het agendapunt “anschaf 
ni-je geluudsapparaten” te organiseren.

Het lukken mien um Riet te aovertugen 
van de ‘noodzaak’.  Een afspraak gemaak 
van wat het moch kosten. Internet op, 
reviews laezen, allemaol hatstikke leuk! 
Soundbars, rondum luudspraekers, luud-
spraekers die deur WiFi met mekaar vebon-
den zun.... wow! En door kwam nog bi-j: i-j 
konnen gewoon tegen die dingen praoten 
en dan praotten nog trug ok! I-j geef ze op-
drachten en dan doet ze gewoon wa’j zeg. 
Lek mien ok wel ‘s wat, want mien vröw-
ken döt dat al joren niet meer. I-j konnen 
gewoon roepen da’j muziek uut de joren 
zeuventeg wollen heuren, of Miles Davis, 
of Mozart. En dan regelen zi-j (der zit een 
stem van een deerntjen in die apparaten) 
‘t. 

Wi-j gongen veur een soundbar met twee 
luudspraekers derbi-j. Een soundbar hang i-j 
onder de tillevisie en dan krie’j bi-j films een 
zo völ baeter geluud en ok de muziek die’j 
wil heuren wödt heel mooi afgespöld. Cd’s 
he’j ga niet meer neudeg, want i-j roep wat 
en zi-j draejt. Ga niet te geleuven toch!? Ik 
zie mien vader nog klooien met dén bak van 
een Philipsradio.  

De reviews op internet enzo vonnen Har-
man Kardon het beste klinken, maor wel 
moeilek te installeren. Dat laatste miek 
mien ga niks uut, want veur de installatie 
lopen wel een paar super ingevoerde luj 
rond in onze familie, die dat graag veur ons 
willen doen. 

Naor de winkel dus, een paar sets beluus-
terd en uiteindelek inderdaod met de Har-
man Kardon weer huus opan. 

Onze schoonzoon was de eerst uutverko-
rene um de set te installeren. Dei e graag, 
want hi-j höldt van alles woor dräödjes en 
knöpkes an zitten, wat lich gif, geluud mik 
of bewaeg. Doorbi-j is hi-j erkend handeg 
en wet van alles aover moderne appera-
tuur. Hi-j zol wel effen langeskommen, 
fluitje van een cent, zo kloor. Now mo’j 
wetten dat de truc bi-j disse handel zo is, 
dat de veschillende onderdelen zo op me-
kaar wodden afgestemd, dat ze het eigeste 
afdraejen op het eigeste moment. 

Arm jong, het lukken ‘m niet.....hi-j snappen 
der niks van, hi-j dei toch alles volges de 
gebruuksaanwiezing en met de bi-jbeheu-
rende app. Uutproberen en nog ‘s uutprobe-
ren en nog ‘s. ‘Effen’ wed uren en de eerder 
genuumde wanhoop ko’j nao een hötje goed 
an ‘m zien. Hi-j kon niet anders as de moed 
opgeven en met de stat tussen de benen 
huus opan gaon. 

De volgende dag kwam één van onze zoons ‘s 
kieken. Hi-j het een verantwoordeleke baan 
in de ict, zo ingewikkeld, dat ik, as iemand 
vrug wat hi-j now eigelek döt veur de kos, ik 
alleneg maor zeg: “den döt wat in de ict.”

In ‘t köt kump het hier op neer: hi-j is een 
middag druk bezeg gewes. Wi-j hebben het 
wel aover een consumentenproduk, denk 
ik dan bi-j mien eiges. Hoezo, as zelfs min 
of meer experts zich zo motten inspannen? 
Maor goed, hi-j kreg ‘m an de praot, alles 
dei ‘t en ston goed op mekaar afgesteld. 
Zelf praotcommando’s deien ‘t. Wi-j (en 
hi-j) helemaol bli-j! ‘s Aoves film kieken 
met het geluud aover de soundbar... fan-
tastisch!  

Het eerste wa’w de volgende dag deien, was 
tegen het deerntjen van Google roepen dat 
ze muziek mos draejen. En toen begon het 
gekloot: der kloppen ga niks meer van de 
afstelling. Op de ene luudspraeker radio Su-
blime en op den andere de Beatles. Um kats 
gek van te wodden! Ik proberen via helder 
en dudelek Hooghollands te praoten me-

vrouw Google weer op het goeie spoor te 
kriegen. Zi-j elke keer netjes terugpraoten 
en veural dingen zeggen aover wat ze niet 
van mien opdrach begrep. Op een gegeven 
moment wed ik mietereg en reageren met: 
“ja0 jao, jao jao!” Woorop zi-j (door is gin 
woord van gelaogen) “Wat zegt u? U klinkt 
geïrriteerd!” 

Hengegaon en onze zoon gebeld en dén 
klonk ok geïrriteerd. Al het grei netjes 
ingepak en truggebrach naor de winkel. 
Aover een hötje nog maor ‘s kieken. Die 
luudspraekertjes blieven nog wel effen 
hangen.

Weg met die olde 
pröttel!

Henk Ruijter
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Der is een ni-je onderscheiding veur, zoas ‘t 
wödt genuumd, ‘een persoon of organisatie, 
die de Achterhoek op een positieve manier 
voor het voetlicht brengt’. Op 20 maart in de 
Olde Mattheüskerk in Eibergen zol de win-
naar bekend wodden gemaak van de Willem 
Sluiter Pries. Dat gong nie deur vanwaege de 
coronamaotregelen. Het is nog nie dudelek 
wanneer de uutreiking now is.

De pries is bedach deur historicus en schrie-
ver Bennie te Vaarwerk uut Eibergen. Hi-j 
aoverleed in 2018 en miek het met een legaat 
meugelek dat disse pries ens in de vief joor 
wödt uutgereik. De onderscheiding is genuumd 
naor dichter en dominee Willem Sluiter (1627-

1673). Zien bekende dichtregels ‘Waer iemant 
duisent vreugden soek. Mijn vreugt is in dees’ 
achter-hoek’, woorin de ‘achterhoek’ veur het 
eers as streeknaam genuumd zol zun, inspi-
reerden ‘m hierveur.

Maurits Steverink
Uut 42 veurdrachten zun deur een jury tien 
genomineerden gekaozen veur disse Achter-
hoekse pries, dén besteet uut een geldbedrag 
en een erepenning. Maurits Steverink is der 
één van. De Sillevoldse foodspecialist is con-
sultant of ondernemt zelf initiatieven vanuut 
zien Kenniscentrum Nelles in de eeuwenolde 
familieboerderi-j in buurtschap de Kroezen-
hoek bi-j Sillevold. 

Marcel van Berkum

Nao zien studie genetica an Wageningen Uni-
versiteit hef hi-j nationaal een wied netwerk 
opgebouwd onder bedriefslaeven, aoverheid en 
onderwies. De 54-jorege Achterhoeker hef een 
passie veur streekeigen Achterhoeks ambach-
telek kwaliteitsvoedsel. “Voedsel is meer dan 
kilo’s. Der zit laeven achter. Ik heb mien verdiep 
in hoe boeren het vrogger dejen en dat com-
bineer ik met Wageningse technische kennis.” 
Zien bruurs zun boeren, maor zelf hef hi-j nooit 
die ambitie gehad. 
Met zien Smaakacademie Achterhoek werkt hi-j 
succesvol samen met het onderwies en coördi-
neert activiteiten um historische kennis aover 
de Achterhoekse voedselcultuur breed uut te 
dragen.

Veurbeelden zun de prachtige Smaakboeken 
‘Alles van de grond’ en ‘Alles van het dier’, die 
ok as lesmateriaal wodden gebruuk, met in-
formatie aover producten, tradities, ambacht, 
recepten en smakeleke foto’s. 

Leerzaam en lekker um te laezen en in te blajen.
Kiek maor ‘s op https://www.nelles.nl

Krig Maurits Steverink 
de ni-je Achterhoekse 

pries?

Volges streekonderzuker Peter 
Rutgers, ok uit Eibergen, hef 
dominee Sluiter niet as eerste 
de streek zo genuumd. Dat wol 
hi-j ga niet. Hi-j bedoelen met 
‘achter-hoek’ dat zien kerkeleke 
gemeente in een uuthoek, een 
afgelaegen plek rond Eibergen, 
lag. 
Rutgers hef dat gepubliceerd in 
zien boek ‘Sluiter-mania’.

https://www.nelles.nl
https://www.youtube.com/watch?v=tn-nXWDEjoc&t=22s
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Lange tied verkochten wie op onze boerderie 
scharreleier. Wi-j hadden mooie brune tamme 
legkippen die de gansen dag konnen scharre-
len in een grote ren. Bie ons de kinder wazzen 
ok gek met die kippen. Nick brach der wel 
ins ene met naor binnen en zetten ’t dierken 
ponteficaal op de kökkentaofel. Laura dei ze 
achterop de fiets in een deus en fietsten rund-
jes op’t erf. 

De luu kwammen van heinde en verre eier bie 
ons kopen. Een grote struise vrouw met een 
wilde krullenbos kwam ‘s zaoterdags altied 
as ze op de camping ston. Van de wiedte ko’j 
ze al an heuren kommen. Ze kwam uut Rot-
terdam en altied was ’t vaste riedeltjen: “ik 
wil graute eiere grote graute, de grautste die 
je hebt.” I-j zult begriepen da’w daor neet an 
konnen beginnen en ik pakten ze gewoon veur 
de vuut af an. Luu van hier zeien gewoon ‘tien 
eier’ maor zi-j mos altied ‘grote eier’. Ik hebbe 
een groewleke hekkel an hebberige mensen, 
dus ik negeerden ‘t. 

A’j kippen hebt, mo’j ok een hane hemmen. 
Noe hadden wi-j een prachtige zwart-witten 
een hele grote dén de kippen beschermden 
tut en met.
’t Was zo’n rotzak dat bees: a’j de eier uut 
’t hok hiel, mos i-j de bessem veur de deure 
zetten en ‘m vejagen a’j deruut kwam, an-
ders vlaog e ow an. Op een dag ha’k met de 
kinder een geintjen uutgehaald. Mien keerl 
was in’t kippenhok um eier uut te halen en ik 
had de bessem weggehaald. De filmcamera in 
de anslag en geduldeg wachtten wie op wat 
kommen ging. De deur ging lös, hie wol de 
bessem griepen, maor den was der niet en hie 
mos ’t op een rennen zetten met een emmer 
vol eier en te grote leerzen an, de hane in vol 
ornaat achter ‘m an. I-j zult begriepen da’w 
een prachtig stuksken film hebt. 

De hane wier op een gegeven moment old 
en is te grazen genommen deur een marter. 
Der mos een niejen kommen en al gauw ha’w 
een prachtige haan. Gold van kleur, veural in de 
zonneschien. Zodoende kreeg hie de naam 
goldhaantje. A’j praot van een slim bees, dat 
was der mien ene! ’t Bees was zo vernemstig 
te passe, ’t lek net of hie klok kon kieken.

Laura, de grootste dierenvriend die’j maor 
kunt bedenken, mos ’t ontgelden bie Gold-
haantje. At ze van de laegere schole weer-
kwam ston hie eur op de stikke draej op te 
wachten. Raps fietsen ze dan naor de andere 
ingang van’t erf en door ston e ok al weer 
kloor, luud kakelend en zich groot makend.
’t Kind was doodsbang veur de hane. Hie vlaog 
dan op eur af en wol anvallen. 

Den kere dat ik op de boek in’t gres lag um 
jonge kukens te filmen, vegaet ik ok nooit 
meer. Ik dach da’k veilig was. Goldhaantje 
was in gin velden of waegen te bekennen en 
filmden der lustig op lös. Mooi die kukentjes 
zo van dichbie. Inens een spektakel en een 
gekukel: door kwam goldhaantjen op mien af-
gestaoven. Ik reerden en wild gebarend kon’k 
‘m op afstand hollen. Zo kon ’t neet langer. 
I-j wazzen neet veilig meer op eigen erf. Gin 
terrorbuizerd, maor een terrorhane. Hie be-
landden met de kop op’t hakblok en de 
res ku’j wel raojen…

Hanna uut Durkem

Goldhaantje A’j wil, kö’j ow dit vehaal zelfs hele-
maol deur de schriefster laoten veur-
laezen! Klik maor‘s op disse radio 4

Los grei

Wi-j bunt het helemaol zat dat wi-j nooit meer iemand 
zien in het museum...

Is iedereen intussen alweer naor de kapper gewes?

https://www.janmac.nl/goldhaantje/goldhaantje.html
https://janmac.nl/losgrei/ei.mp4
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Ni-jste boek van Joop Keurentjes: ‘Bekiek 
‘t ow’ 

Eén van de luj, die zich inzetten veur de pro-
motie van de Achterhoek en het dialect is 
Joop Keurentjes. “I-j könt de streektaal niet 
baeter promoten dan in het Achterhoeks 
te schrieven en te publiceren,” zeg de Ulfse 
streekschriever. Zien werk was in de afgelo-
pen joren te laezen in kranten en tiedschrif-
ten en de letste tied veural in ons maond-
blad d’Eigenspraok. I-j hebt zien stukskes 
vas wel ‘s in dit blad met völ plezier gelae-
zen. Die vehalen en gedichten wodden ok 
altied gebundeld. Dan kö’j ze nog ‘s op ow 
gemak op papier truglaezen. Binneköt kump 
zien viefde boek uut met de titel ‘Bekiek ‘t 
ow. Dan köj altied nog zien.’

Joop gruuide op in Warm, woonde lang in 
Etten en sinds enkele joren is Ulft zien stek. 
Hi-j was jorenlang leraar bouwtechniek in 
het praktijkonderwies. 25 Joor geleien gong 
hi-j met pensioen en kreeg tied veur schrie-
ven as hobby. Het begon met een boek 
aover zien geboorteplaats Warm bi-j Etten. 
In het boek ‘Van Heugenaer tot Kemnade, 
Warm een buurtschap’ staon vehalen en 

weteswaardegheden aover de bewoners van 
vrogger en now. Naodat hi-j lid wed van de 
dialectwerkgroep van de Oudheidkundige 
Vereniging Gemeente Gendringen (OVGG) 
begon hi-j ok in het dialect te schrieven. 
De 85-jorege Ulftenaar bleek een smakelek 
verteller en wed een kenner van de spelling 
volges WALD: Woordenboek van de Achter-
hoekse en Liemerse Dialecten.

Ok was hi-j samensteller van het boek ‘De 
Moezeköttel’ aover de boerderi-jke in Meg-
chelen, dat fraai is gerestaureerd. Toen het 
nog mog dee hi-j ok altied met an de veur-
laesmargens van de dialectwerkgroep in de 
DRU in Ulf. Veur zien inzet kreg Joop in 2018 
deur burgemeester Otwin van Dijk van Olde 
Iesselstreek een koninkleke onderscheiding 
opgespeld. “Ik dach krieg now wat. Ik had 
niks in de gaten.”

Zien vehalen zun soms fantasie, maor vaak 
belaevenissen of streekhistorie. “Ik heb veuraf 
eigelek nooit een plot in gedachten. Ik gao 
veur de computer zitten en al schrievend 
ontsteet het vehaal. Wel geliek in het dia-
lect.” Joop is, volges eigen zeggen, nog lang 
niet uutgeschreven.

Marcel van Berkum

Bekiek ‘t ow
Dan kö’j altied nog zien

Keurentjes gif zien boek eiges uut en de 
opbrengs geet naor een goed doel. ‘Bekiek 
‘t ow’ is een hardcover van 160 pagina’s met 
een stuk of tien gedichten en 41 smeuïge, 
metslepende, humoristische en herkenbore 
vehalen in het Achterhoeks. 
Jan Verheijen, veurzitter van d’Eigenspraok, 
hef de lay out en de illustraties gedaon.
Het boek kos bi-j veurintekening 12,50 euro. 
I-j kön het boek bestellen deur te klikken op 

of te mailen naor: janverheijen@gmail.com
Geef in het e-maitje ok effen ow adres en 
tillefoonnummer deur. I-j wodt dan gemaild 
of gebeld as het boek kloor is. Wiejers wödt 
met ow aoverlegd wanneer het boek wödt 
afgeleverd of met de post vestuurd. 

As het boek kloor is, kö’j het ok kopen bi-j 
Welkoop in Sillevold en bi-j Deco Home 
Hendrixen in Gendringen.

mailto:janverheijen%40gmail.com?subject=bestelling%20boek%20van%20Joop%20Keurentjes
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Liesbeth Bolk

Lentekriebels

Jao heur, ‘t was weer lekker veurjoor.
Dat wil zeggen, ‘t letste heupke sneeuw was gesmolten en veurzichtig kekken
der al wat bloemböllekes uut de grond. Ok was ter vaag een bitje gruun gres, 
dat de gemoederen weer haopvol stemde nao een lange winter binnenzitten.

De achterdeur kon weer ‘s helemaol los en moeders kon de was weer ‘s lekker 
buten in de veurjoorswind hangen. Ik snaof gretig de frisse luch in geliek met 
de geur van Sunil waspoeier. Ma rammelde gretig in de emmer met wasknie-
pers, bukte en strekte zich um de was zo goed meugelek an de draod te han-
gen. Zi-j had mooi niet in de gaten da’k een paar waskniepers an heur schöt 
hing. Ha ha wat leuk en ze liep der lekker met rond. Ik begon ‘t spelleke leuk 
te vinden en trakteerde de andere gezinsleden ok stiekum op een wasknieper 
aan de trui. Wat een schik ko’j toch hebben.

‘t Mooie weer was veur völ luj een openbaring en meer buurtkinderen kwam-
men weer naor buten op straot spöllen. Ik beslaot maor ‘s een lekker endje 
langs de huzen te gaon lopen woor meer was buten hing um ok weer effen een 
buurtpräötje te maken. 
Op het lets mos ik weer ‘s naor huus op an. Trug in onze straot viel mien op 
dat de lentekriebels wel erg aanstaekelek waren, wat een gekheid met me-
kaar! Maor binnenshuus, now ja... Ha ha, ha’k mooi de hele margen eiges ok 
met een paar waskniepers an mien trui rondgelopen.
“Lekker gewandeld?” vroeg ma met een frisse lentelach. 
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te sporen knuffels met te nemmen en die gon-
gen wi-j toen naoschetsen bi-j gedemp lich. Zo 
haopen ik dat ze het tekenen van clair-obscur 
in de praktijk zollen brengen en afstappen van 
het gebrukeleke tekenen in umtreklijntjes. Het 
woord clair-obsur (lich-donker) gebruken ik 
natuurlek niet. Bi-j kinder is een stukske gum 
altied het belangriekste tekengereedschap en 
dat mochen ze toen dus niet gebruken. 
Hierbi-j wat resultaten van de onbevangen 

manier woorop kinder örges naor kieken. 
Dat is iets wat de meeste volwassenen, met 
uutzondering van kunstenaars, jammergenog 
afgeleerd hebben. Blif ongeleuflek mooi!
Dat olderen zowat niet meer können is, um 
maor weer ’s een ni-je categorie te numen, 
doodzund. Wa’k toen ok doodzund von, was 
da’k altied weer een waek mos wachten töt 
het weer knutseltime in groep vijf was. 

Op de laegere school  leerden wi-j vrogger on-
der de catechismusles da’j vanaf ow zeuvende 
laevensjoor in staot wed geach um een zonde 
te begaon. ‘Zonden doen’ heitten dat toen en 
in dén spannende bezegheid ha’j veschillende 
categorieën en gradaties. Zo wazzen der dage-
lekse zonden, gewoon veur aoverdag, deurde-
waekse aovertredingen za’k maor zeggen en 
Doodzonden. 

Een Doodzonde was gin kleinegheid en um de 
dooran vebonden straf via de biecht te ontlo-
pen, mos i-j naos de ‘akte van berouw’ nog een 
antal vergaonde penitentiaire maotregelen 
ondergaon. Wie trouwes bi-j ‘akte van be-
rouw’ denkt an een deur de notaris opgesteld 
schrieven is niet helemaol op de hoogte met 
de roomse mores en die luj neudig ik uut um 
zich eers wiejer te vediepen in wat historische 
kerkeleke terminologie veur ze wiejer laezen.

Umdat een Doodzonde dudelek verschilt van 
een dagelekse, bu’j as heiden en dus gewone 
leek ongetwiefeld geneigd um te denken dat 
een dergelek vegriep alleen de nachteleke on-
deugden betrif. I-j hoef ga niet aover een dirty 
mind of uutgebreide fantasie te beschikken 
um ow een veurstelling te können maken van 
interessante zonden die het daglich niet könt 
vedragen. Echter, een Doodzonde onderscheidt 
zich van de dagelekse zonde niet wat de tied 
angeet, maor alleneg in gradatie of haevegheid. 
De hierop in het veuruitzich gestelde straffen cul-
mineren zelfs töt Eeuwige Verdoemenis!

Een eenvoudig veurbeeld: het doodslaon van 
een vlieg of mug pas naor mien idee nog nie 
ens in de categorie van de dagelekse zonden, 
wooran normaliter een köt logeerparti-jken 
in het vagevuur is toebedach. Wanneer het 
slachtoffer een wat groter dier betrif -niet ter 
consumptie angebaojen, zoas koe, varken en 
tuut- dan he’j te maken met een onvervalste 
en degeleke dagelekse zonde. Een kikvos is 

kleiner, maor het met hulp van rietje opblaozen 
van een kikvos heurt hier zeker bi-j. Haopelek 
he’j now geleerd dat dag of nach hierbi-j ga 
niet van belang is. Bi-j een moord as Doodzon-
de, um bi-j dit veurbeeld te blieven, dient het 
slachtoffer teminste een mens te zun en hierbi-j 
gelden, naor ik meen, gin uutzonderingen, zodat 
zelfs een schoonmoeder hieronder vilt. Intussen 
merk ik af te dwalen van wa’k ow dit keer eigelek 
wol vetellen. 

Een paar joor nao het bereiken van mien pen-
sioensgerechtege laeftied belaeven ik het 
genoegen um les te meugen geven an leerlin-
gen die ach joor of iets older wazzen. Volges 
mien wazzen ze absoluut gin van allen in staot 
töt een vegriep uut zelfs maor de kleinste 
categorie van de dagelekse zonde. Ik raekende 
disse kleintjes, wooronder toen ok mien oldste 
kleindochter, töt de categorie van de onnoze-
le kinder en door is het, um maar weer ’s een 
biebels woord te gebruken, zalig um met te 
werken. Zi-j reageren namelek enthousias op 
alles wat veur hun ni-j is. 

De klassejuf, juffrouw Thea, vroeg mien ooit 
um veur de lessen beeldende vorming iets in de 
‘kessfeer’ te bedenken. Een heidense kesboom of 
zowat lag niet in mien belangstellingsgebied en 
op een ‘aopenbare school’ hoeven i-j naor mien 
idee ok niet an te kommen met kindje Jezus en 
naoste gezinsleden in een stalletje.

Een simpel waxinelichtje lek mien toen echter 
biezunder sfeervehogend en deurum bedach 
ik dat het tekenen bi-j fotolampen en bi-j 
keerslich op een of andere manier zol können 
bi-jdragen aan de goeie ambiance in die don-
kere dagen. 
Ik gaf een les aover Rembrandt in toen, ik meen, 
groep vijf en heb ze geleerd um met een stukske 
holtskool te ‘schilderen’. Wat later he’k ze het 
eigeste laoten doen met grafietpotlood (8 B!). 
Ik had de klassejuf gevraog um de kinderen an 

Jan Verheijen

Zonde en doodzund
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Antoon Berentsen
Woordvan de maondvan de maond

“Näöle”, ja daar kunnen we ons na een jaar 
corona wel iets bij voorstellen. Kan het wel 
of niet? Is protest tegen de coronamaatrege-
len näöle of is het oprechte bezorgdheid?

Het was echter niet de lockdown die mij op 
het näöle-woord bracht. Het was de burge-
meester van Nijmegen. De gemoedelijk ogen-
de Hubert Bruls (Nuth 1966) houdt, zegt hij in 
de krant van 11 maart, van lezen. “Literatuur 
geeft zoveel meer inspiratie en ontroering 
dan de zoveelste beleidsnota.” Hij laat drie 
schrijvers een roman over de stad schrijven. 
Een soort veredelde city marketing. Maar de 
schrijvers hebben de vrije hand en Bruls vindt 
ook dat ze best dat mogen doen, wat Nijme-
genaren kennelijk goed kunnen: nuilen. “Dat is 
dialect voor zeuren”, voegt de burgemeester toe. 
Nuilen is een soort geuzenwoord in de stad. De 
website www.nuilen.nl noemt het een “Nim-
weegse hebbelijkheid”.

De tweeklank ui bevreemdt hier. Hij komt in 
de Oost-Nederlandse dialecten eigenlijk niet 
voor. Een huis wordt huus of iets noordelijker 
hoes en buiten is bute of boet’n. Dat het juist in 
Nijmegen een ui is, heeft misschien te maken 
met het feit dat het Nijmeegs stadsdialect 
al bijna is verdwenen en het woord zich aan 
het standaardnederlands heeft aangepast. 
In elk geval heet de carnavalsvereniging van 
het iets zuidelijker gelegen Cuijk De Nölers. 
Dat een ander woord, bijvoorbeeld tuin die 
ui niet verliest, heeft mogelijk te maken met 
het feit dat het juist geen dialectwoord is. 
Mensen die daar tuun van maken, construeren 
quasi-dialect, omdat ze vergeten zijn dat het 
dialect een ander woord heeft, namelijk hof.  
Voor het woord ui gebruikte men – vroeger –  
look, siepel of zwiebel. In de klinkerlijst van de 
WALD-spelling komt de klank ui niet voor.

Ons nuilen is dus näöle (Liemers) of näölen 
(Achterhoek). Niet neule, maar de letter o 

met een Umlaut, uit te spreken als het Keulse 
woord voor Keulen Kölle, maar dan uiteraard 
lang uitgesproken. Dit woord komt met ver-
schillende klinkers (eu, ui, äö) in Nederland 
van Maastricht tot Groningen voor. 
De website www.mijnwoordenboek.nl/di-
alecten/ laat bij het woord zeuren zien waar 
welke variant gebruikt wordt. En omdat taal 
zich niet aan grenzen houdt – zo was het ten-
minste vroeger – wordt het woord uiteraard 
ook in de aangrenzende Duitse streken ge-
bruikt. Van daar komt de uitdrukking “Wat
 jongk es, dat spölt gern; wat alt es, dat nölt gern.” 

We kennen ook de afgeleide zelfstandig 
naamwoorden als näölpens en genäöl. In het 
Duitse gebied komt ook benölen (bekritiseren) 
en vernölen (iemand afrossen, ofwel in ons 
dialect afsmeren) voor. In Heinsberg is een Nöl 
ook gewoon een langdradige en saaie prater. 
In Grevenbroich kan iemand nölig zijn. En 
dan is vanuit onze streken het woord ook nog 
geëxporteerd naar het Deens en het Noors, 
waar nøle resp. nøla de iets andere betekenis 
van ‘treuzelen’ en ‘aarzelen’ hebben gekregen.

Op de kaart hiernaast is ook te zien, welke sy-
noniemen er zo gebruikt worden. We kennen 
ze soms ook wel uit ons dialect of uit het stan-
daardnederlands: zaniken, mauwen, zemelen, 
mermeren, granten, lameteren, knorren, nuten, 
zeiken, dreinen, emmeren, zieveren, kwarren, 
zwammen, jammeren, krimmeneren, bunzelen, 
zagen, plazen.

Vragen naar de oorsprong van het woord 
näölen heeft weinig zin. Het woord heeft 
geen bron in welke oude taal dan ook. Het 
gaat hier simpelweg een onomatopee ofwel 
klanknabootsing. Dat is een woord dat fone-
tisch het geluid dat het beschrijft nabootst of 
suggereert.  “Näöl nie:t, maor waes tevraeje”, 
schrijft Henk Harmsen in zijn “Trop Barghse 
Weurd”. Een goede tip!

Näöle - näölen Näölkaart van Nederland (detail)
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Het is alweer een hele hot geleien da’k (op 10 
november 2009) het Mauritshuis in Den Haag 
heb bezoch. Hier hink -volges zeggen- het 
mooiste pottret van de Nederlandse schilder-
kuns, gemaak deur Johannes Vermeer. 

A’j het zelfpottret van Rembrandt uut 1669 ge-
liek doornao bekiek gao’j wel twiefelen. Ik denk 
dat het toch een subjectieve kwestie is. Beide 
pottretten zun schitterend. Het museum is een 
statische cultuurtempel, maor aover de ingang 
was goed naogedach. Het liek een attractiepark- 
achtege manier van binnenkommen en an het 
end van de rondgang kom i-j van eiges weer bi-j 
de uutgang. O ja, fotograferen is niet toege-
staon. Het maken van eigen foto’s -uuteraard 
zonder flits- mik ‘t deurum nog leuker. 

De tentoongestelde werken variëren van kleine
op kaoper geschilderde pottretjes töt grote 
schilderi-jen met stillaeves. Völ, veurnamelek 
zeuventiende-eeuwse werken, hangen vedeeld 
aover meerdere vediepingen. In een van de 
zalen wed ik verras deur een enorme plafond-
schildering dén helemaol anders was as i-j zol 
vewachten. Hi-j bliek te zun gemaak deur Ger 
Lataster in 1987. In het abstracte werk löt hi-j 
het vehaal van Icarus zien, maor um dén veur-
stelling derin te ondekken, mo’j wel heel goed 
kieken! Ik heb de meeste afbeeldingen later van 
het internet gehaald umdat de suppoosten heel 
erg streng kekken naor mien iPhone.

Weer was ik bli-j da’k een aantal van de mees 
bekende schilderi-jen uut de kunstgeschiedenis 
in het ech had gezien. Het mik zovöl uut of i-j 
ech veur het schilderi-j staot of in een boek kiek. 
Het levert een völ intensievere ervaring op. Het 
zien van disse werken miek doordeur mien cul-
tuurdragersschap völ groter! 
Het was een schitterende dag in Den Haag, 
maor nao het Mauritshuis was ik nog lang niet 
uitgekekken... 

D. de Pieuwo

Mauritshuis Den Haag

Clandestien meisje

Het meisje met de parel 

Frans Hals, Pottret van een man, ca. 1660

Rembrandt, zelfpottret, 1669

Ger Lataster, Icarus Atlanticus, 1987 plafond-
schildering

Jan Steen, Soo voer gesongen, soo na gepepen, 1668 - 1670
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Eersdaags te koop: de ni-je vehalenbundel in 
kleine oplage van Joop Keurentjes, 160 bladzi-jden vol 

vehalen en gedichten. Reserveren wödt sterk angeraojen!
De afhaalpries, zonder vezendkosten dus, is 12,50 euro. Bestellen bi-j 
Joop Keurentjes, of bi-j janverheijen@gmail.com

Moederdag
kadotip!

mailto:%20janverheijen%40gmail.com?subject=bestelling%20boek%20van%20Joop%20Keurentjes
https://janmac.nl/Bekiek/Bekiek.html

