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Ni-je wien in een ni-je zak

Beste laezer van d’Eigenspraok, jullie zul-
len vas gemerk hebben dat de letste tied 
veschillende schrievers/dichters ‘van buten-
af’ wat van zich lieten heuren in ons blad, 
zelfs uut de Liemers. En wat is ter now 
nog mooier as dat de Nedersaksen en de 
Opperfranken mekaar bi-j de hand nem-
men en dat wi-j ons samen presenteren 
tegenaover het völ kleinere taalgebied dat 
Nederlands sprik? 

Völ mäöjte zu’j der niet met hebben, want 
wi-j gebruken allemaol de spelling  van het 
WALD en dat steet veur Woordenboeken 
Achterhoekse en Liemerse Dialecten. 

Zoas jullie wetten, is Wiet van Loosen ons 
as redactielid ontvallen, zodat Joop en on-
dergetekende alleen aoverbleven.
Gelukkeg konnen wi-j de redactie uutbrei-
den met journalist Marcel van Berkum en 
germanist Antoon Berentsen. Wi-j vormen 
een hecht kwartet van präötjesmakers. 
Van Marcel en Antoon hebben jullie al duk-
ker een en ander können laezen in ons blad. 
En Joop? Joop heurt bi-j de inventaris. 
Zonder Joop was ter nooit gin maondblad 
gewes! A’j wil, kö’j nog steeds inschrieven op 
zien ni-je boek ‘Bekiek ‘t ow.”

Lex Schaars wol al langer graag een (inter-
actieve) inholdsopgave en an dén wens is 
now ok voldaon. Van bli-jdschap het Lex 
weer een mooi stuk veur ons geschreven.

Ons logo en de letters zun ietskes ange-
pas. Völ plezier met de ni-je lay out van 
digitaal maondblad d’Eigenspraok.

Ons blaedje

Twee limericks

Van de redactie

redactie-adres:  janverheijen@gmail.comjanmac.nl

Harrie Smits

Bi-j’n waterput in Palestina
zag Jezus een pracht ballerina
Dit vrouwelek schoon
verraste Gods zoon
en had riep hi-j toen: “jezusmina!”

Ik zag letst een meisje uut Kilder,
veliefd dach ik: Oh jao ik wil der.
Ik kek toen bedretten,
umdat ze liet wetten:
‘ik trouw binnenköt met een schilder!’

d’Eigenspraok is ontstaon as 
communicatiekanaal veur leden 
van de de gelieknamege dialek-
werkgroep van OVVG.
Ons maondblad is een pdf en zo-
wat laes i-j het beste met (gratis) 
Adobe Raeder (klik) of in ‘Boeken’ 
op de iPad. Dan werken alle inter-
actieve knöpkes helemaol zoas 
het heurt. Online laezen is niet an 
te raojen umdat de krant door völ 
te dik veur is. Baeter is downloa-
den en opslaon. Dan 
kö’j wiejerlaezen wan-
neer a’j eiges maor wil.

 d’Eigenspraok

 Digitaal Maondblad
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Paoter Willem Erinkveld ✝ Jan Verheijen

Een van mien zusters, ik heb der zes, 
diende vrogger bi-j mien grotvader 
dén door köt aan de boskant woonde. 
‘t Was de grotvader van moeder’s kant 
en die hadden nogal ‘n hele sluchteri-j. 
Grotmoeder wier al wat older en kon 
bes ‘n jongere hulp bi-j aover de vloer 
hemmen.
Wiejers wazzen der ook nog twee 
knechten, de peerde- oftewel grote 
knecht en een melkknecht of kleine 
knecht. ‘t Was der merakels goed van 
aeten en drinken en ‘t personeel was 
der as kind ien huus en zeker mien 
zuster. Door wier goed gewarkt maor 
ook merakels goed gegaeten. Grotmoe-
der kon heel goed kaoken en nog denk 
ik wel ‘s aan de lekkere bosbaezenpan-
nekuuk die ze bakte, de lekkere soep, 
die der op taofel kwam, maor veural 
de kennemelkse pap met roggebrood 
zo ‘s aoves was ‘n traktatie.
Umdat iedereen door goed aan metdei, 
hadden ze ‘n hele grote sleef, ook wel 
potlaepel, aangeschaft. Op dén potlae-
pel kon precies ‘n hele telder vol pap. 
Umdat ‘t zo bastes groot was nuumden 
ze dat ding al gauw ‘Den Almachtige 
Schepper.’ De weurde wazzen ont-
leend aan onze geloofbelijdenis, och 
Onze Lieve Heer zal wel ‘s geknipoogd 
hemmen.
Grotmoeder zat dan soms al met dén 
grote pot vol pap kloor at de mansleu 
en ‘t jonge volk nog buten onder de 
linden zatten. Ze zei dan wel vaker: 
“Leu, kom dan binnen, want der is gin 
groter verdriet dan aan taofel te zitten 
en aeten niet.” Ze hoefde dat trouwens 
niet zo vaak te zeggen, dan wieren de 
stuul en de köpkes van de koffie en zo 

met naor binnen genom-
men en schaoven ze alle-
maol um de lange uuttrek-
taofel heer en wier der pap 
opgeschept. Soms kwam-
men der eers nog wat ge-
braojen aerpels veuraf, ‘n 
gebruuk dat now wel uutgestorven is 
en misschien maor goed ook.
Foj, wat wier dan nog gegaeten en zo 
köt veur ‘t naor bed gaon. At der dan 
onder ‘t afwassen de rozenkrans gebae-
jen wier, vielen der vaak al wat wat ien 
slaop.
Op ‘n zekere zaoterdagaovend, stong 
den grote pot vol pap op de kachel met 
den almachtige schepper der ien. De 
olde leu waren naor de kark. ‘t Jonge-
re volk had de ruumte alleen, de radio 
spölde mooie walsmuziek en de grote 
knecht vroeg mien zuster met um te 
dansen. En zo draejden zi-j door lostig 
aover de vloer. Opens scheerden ze 
geveurlek köt naeven de kachel, de 
haok van de schepper häökte precies 
achter mien zuster’s schötteband en 
door ging den almachtige schepper vol 
glujende kennemelkse pap met ien de 
rondte.
Met ‘n geweldige zwaai ging de pap 
langs de muur aover de schilderi-jen. 
Alles zat onder de pap. Foj wat wieren 
ze toen druk. Met natte schoddeslette 
wier de pap weggenommen en weer 
dreuggemaakt met ‘n dreuge duuk. 
Alles was weer zon bietje ien ‘t reine 
toen de olde leu thuus kwammen. 
Maor nog lang ko’j ‘n lichtere streep 
aover de gevarfde muur zien gaon.
Door had de almachtige schepper zien 
wark met pap gedaon.

Almachtige schepper Harrie Smits

Onze limerick-
schriever Har-
rie Smits, kump 
uut een familie 
van taallief-
hebbers. Niet 
veur niks had 
zien bruur Jan 
een talenstituut 

en was Leo, woorvan i-j in ons blad elke 
maond een stripvehaaltje könt laezen, ok 
iemand dén graag met taal spöllen. 
Net as bruur Leo – Harrie mist ‘m nog elke 
dag –  had ok vader Smits der adegheid in 
um op te treden en de humor zit der ok bi-j 
alle kinderen Smits ingebakken. Ok zien 
zus, die in het klooster zit, wet heur mede-
zusters regelmaoteg te vemaken.

De minst jeugdege bi-jdrager, qua laeftied 
dan, an ons blad, hölt van spitsvondeghe-
den en woordspöllingen en het der door-
van honderden bi-j mekaar vezonnen in de 
vorm van limericks. 

Harrie is bi-j mooi weer meestal in zien tuin 
te vinden, woorin hi-j naos allerlei spölse 
huukskes ok een plaetske het ingerich veur 
zien stenenvezameling. “A’k vrogger met 
onze reisvereneging naor het butenland 
gong, en dat he’k ruum twaalf joor gedaon, 
nam ik eengaal een of meer interessante 
stenen met naor huus. Zo liggen der stenen 
uut Israël, Palestina, Italië, Turkije, Cyprus, 
Griekenland, Malta, Kreta, Noorwegen, 
Spanje, Kroatië, Rusland en van het hette-
kamp in de Slangenburg.”

Ooit kwammen parochianen van de Paskerk 
in Dörkem op het idee um ieder joor een 
bus- of vliegtuugreis te maken met as idee 
derachter um landen te bezuken met een 
biebelse achtergrond. Reizen zit der niet zo 
meer in en door zun natuurlek de corona- 

umstandegheden debet an. “Ik bun der ok 
te old veur gewodden,” meent Harrie. 

Maor limericks maken is en blif al joren een 
liefhebberi-j van de drieënnegentegjorege 
old-Gaandernaar. Hi-j vezint ze at e veur 
zien computer zit, maor ok in de tuin, as e 
in bed lig, at e tillevisie an ‘t kieken is, en 
aoveral liggen dan ok opschriefbuukskes 
kloor. Soms steet de limerick geliek op 
papier zoas hi-j ‘m bedach het, maor vaak 
mot der ok wat an geschaafd wodden. Dan 
duurt het wat langer. 

“Het umzetten in het Achterhoeks is gin 
kleinegheid. Het riemen op de goeie plek 
mik het vaak lasteg um ‘t een op een te 
hertalen en dus motten der dan andere 
woorden en zinnen an te pas kommen. 
De kuns is um het eindriem op de goeie 
plek te kriegen en met het goeie ritme van 
de zin met te laoten lopen.” Sinds april 
veuregsjoor zun wi-j bli-j met twee maon-
delekse limericks van Harrie in onvervals 
Achterhoeks. Vanaf dit 25e nummer staon 
ze now op de eerste pagina nao de um-
slag.

Het biezundere van Harrie’s limericks zit 
‘m in wat ondeugendegheid af en toe. “Een 
limerick leent zich heel goed veur lompe of 
schunnege liedjes of riemkes, maor dat vin 
ik te gemakkelek,” zo meent de schriever. 
“Platvloersegheid, door he’k een haekel 
an. Het geet mien um de spölsegheid van 
woorden bi-j mekaar woormet i-j de laezer 
in zich eiges laot glimlachen.” 

Harrie het de ‘prik’ al lang achter de rug en 
is der niet noemensweerdeg ziek van ge-
wes. Veurlopeg is onze dichter ok nog niet 
uutgelimerickt en wi-j meugen haopelek 
nog lang inwendeg schik hebben met zien 
creatieve bedenksels.
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De hande van mien moder.
’t Bunt gien vrouwleuhandjes ,
zee denen neet veur ’t gemak.
Zee hebt gin zwakke vingers,
gin naegels veur viele of lak.
Nooit spöllen ze op ne piano,
nooit hef ze ne auto estuurd.
Zee hebt völle kone emolkene,
en völle bussen eschuurd.
Zee hebt völle kalvere ewetterd,
en völle poggen evoord.
Soms mossen ze vader helpen,
met ’t knuppen van zienen boord.
Negen kindere hebt ze vezörgd,
völle kneupe an-eneejd.
Völle gaete in de sökke estopt
en veschrikkelek völle ebreid.
Völle stoetens hebt ze esnene
en bottrams esmeerd.
De ramen heft ze ewoskene,
en de kökkene oet-ekeerd.
Völle garven hebt ze ebondene,
in den heten zunnebrand.
De geste helpen toodrejen,
at ’t donker worde op ’t land.
Völle arften hebt ze epoot,
en bonestake ezet.
Slaot hef ze ezeejd en worteln,
völle roet oet-eweed langs ’t pad.

Ben Rouwhorst; Zieuwents dialect

De hande van mien moder
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Völle koffie in-egottene,
völle beschuutjes epresenteerd.
De hande van moder stonnen,
veur gin enkelen arbeid vekeerd.
En gavven disse zelfde hande,
ow ne kere geveulig veur ’t gat.
Dan ko’j deur alles hen marken,
hoo ze zelf vedreet derumme had.
A’j zeek wazzen en i-j hadden,
den angst van den nacht epreufd,
Dan strelen dee keulige hande,
zo treustend ow gleujende heufd.
Dee hande, zee gingen nooit teumig,
zee lagen nooit stille in eur schoot.
Of enkel as moder baejen,
zo moders veur eur kindere doot.
Noo bunt dee olde hande,
met rimpels en voorn.
Wordt mager van baoven,
zit ze vol met blauwe aorn.
Ze wordt ’n betjen beverig,
’t wark geet neet meer zo best.
Zee hebt jao genog edaone,
’t is meer as good ewest.
De hoogheid het moder vegetene,
en eur nooit ne medaille veleend.
Maor mi-j duch, dee hande van moder,
hadden den dubbel en dwas vedeend.

7
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Pinocchio
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25 Pinocchio belaoft de Fee dat hi-j braaf 
zal zun en zal leren, umdat hi-j der hele-
maol genog van het um een marionet te 
zun en een echt jungsken wil wodden.

Eers begon de goeie kleine vrouw te zeg-
gen dat zi-j niet de kleine Fee met het 
blauwe heur was, maor toen zi-j zag dat ze 
deur de mand gevallen was en het spelle-
ken niet langer vol wol hollen, miek zij zich 
uuteindelek bekend en zei tegen Pinocchio:
- I-j stoute kleine marionet! Hoe he’j ‘t ooit 
deurgekregen dat ik het was?
- Dat kump deurdat ik zo vreselek völ van 
ow hol toen i-j mien dat zeien.
- I-j wet het dus nog? I-j liet me achter as 
klein deerntjen, en now vin i-j mien een 
vrouw, zo’n vrouw, da’k bi-jnao ow moeder 
kon zun.
- En ik vin dat hatstikke fijn, want op dis-
se manier, in plaats van klein zusje, nuum 
ik ow mien moeder. Ik wol al zo’n hot een 
moeder hebben zoas alle andere jonges!... 
Maor hoe he’j dat veur mekaar gekregen 
um zo rap te gräöjen?
- Da’s een geheim.
- Wi’j mien dat ok leren? Ik wil eiges ok een 
betje volwassen wodden. Zie’j het niet? Ik 
bun altied maor een halve cent gewes.
“Maor i-j könt niet volwassen wodden,” 
antwoordden de Fee.
- Woorum niet?
- Umdat poppen nooit volwassen wodden. 
Ze wodden als marionet geboren, ze laeven 
as marionet, en ze gaon dood als marionet.
- Oh! Ik bun der toch zo hatstikke kloor met 
um altied marionet te zun! - riep Pinocchio, 
onderwiel hi-j zich eiges veur de kop sloeg. 
- Het wödt tied dat ik ok een man wod!
- En dat zu’j ok wodden, a’j ‘t wet te vedie-
nen....
- Ech woor? En wat kan’k doen um het te 
vedienen?
- Da’s makkelek zat. Probeer eers maor ‘s 

een fatsoenlek keerltje te zun.
- Bun’k dat dan niet?
- Helemaol niet! Adege jonges zun gehoor-
zaam, en i-j bunt...
- ...en ik bun dat nooit.
- Fatsoenleke kinder kriegen adegheid in 
leren en werken, en i-j...
- ...en ik, helemaol ‘t umgekeerde, een lap-
zwans en een voelender het hele joor deur.
- Fatsoenleke kinder vetellen altied de 
woorheid...
- ...en ik bun eengaal an’t liegen.
- Fatsoenlijke kinder gaot graag naor 
school...
- ...en van school krieg ik aoveral pien.
Maor vanaf now wil ik mien laeven veran-
deren.
- Belaof i-j dat?
- Ik belaof het. Ik wil een goed keerltjen 
zun, en dat mien vader trots op mien zal 
zun...
Vader... Woor zal mien arme vader zun op 
dit uur?
- Ik wet het niet.
- Za’k ooit het geluk hebben ‘m weer te 
zien en ‘m te umhelzen?
- Ik denk het wel. Wat mien angeet, ik bun 
der zeker van. -
Bi-j dit antwoord was Pinocchio zo bli-j dat 
hi-j de handen van de Fee pakken en ze zo 
haeveg begon te kussen dat het lek asof 
hi-j zowat gek was gewodden. Toen, on-
derwiel hij zien köpken umhoogdraejen en 
heur aankek - Zeg het mien, mama, is het 
dan ech niet woor, da’j dood bun?
- Bliekboor niet,” antwoordden de Fee 
glimlachend.
- A’j ‘s wis wat een pien het dei en hoe ge-
spannen ik mien vulen toen ik las da’j door 
lag....
- Ik wet het. En doorum he’k ow vegeven. 
Deur ow oprechte verdriet wis ik da’j een 
goed hat heb, en veur jungskes met een 
goed hat ok al zun ze een betje vreg en 

Jan Verheijen - vevolg van het aprilnummer (klik)
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onveurzichteg, is ter altied goeie haop, dat 
wil zeggen, der is altied haop dat ze op de 
goeie weg trugkeren. Doorum bun’k ge-
kommen um ow hier te zuken. Ik zal veur 
ow een moeder zun...
- Oh! Wat hatstikke mooi! - riep Pinocchio, 
onderwiel hi-j rond begon te dansen.
- I-j zult naor mien luusteren en i-j zult 
altied doen wa’k ow zeg.
- Graag, graag, graag!
- Vanaf margen,” zei de fee, “gao’j naor 
school.” Pinocchio wed geliek een 
betje minder bli-j.
- Dan leer i-j wa’j eiges wil: een 
kuns of een vak... - 
Pinocchio wed serieus.
- Wat zit i-j toch met ow je tanden 
te knarsen? - vroeg de Fee met 
een betje kwaoje stem.
- Ik zei... - mompelen de pop met 
een piepstemmeken - ik denk dat 
het een betje laat is veur school 
now....
- Nee, meneertje. Denk derum 
dat het nooit te laat is um wies te 
wodden en te leren.
- Maor ik wil geen kuns of am-
bacht doen...
- Woorom?
- Umda’j van werken muuj wodt.
- Mien jong,” zei de Fee, “de luj die 
dat zeggen, eindigen haos altied 
ofwel in de bak of in het zieken-
huus. De mens, en da’s een regel, 
of hi-j now riek of arm geboren is, 
is verplich in disse wereld iets te 
doen, bezig te zun, te arbeien.
Waar ow a’j ow laot metslöppen 
deur voelegheid! Voelegheid is 
een lilleke ziekte en door mo’j 
geliek van genezen wodden, van-
af da’j kind bun, anders, a’j groot 
bun, geet het nooit meer aover. - 
Disse woorden raakten Pinocchio’s 

ziel, en hi-j draejen laevendig zien köpken 
umhoog en zei tegen de Fee:
- Ik zal gaon leren, ik zal gaon arbeien, ik 
zal alles doen wa’j mien zeg, want, intussen 
is het laeven van een marionet knap vevae-
lend gewodden en ik wil met alle geweld 
een gewoon jungsken zun. Dat he’j mien 
toch belaof? -
- Ik heb het belaof en now hink het hele-
maol van ow af. -

https://www.janmac.nl/Blad24pagina.pdf
http://www.maranola.it/pinocchio/cap25.htm
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Joop Keurentjes

Collegium 
philosophicum

Een professor steet veur zien filosofie- 
klas en het op een täöfeltjen veur zich 
een antal spullen liggen. Op ’t moment 
dat zien college begint, pakt hi-j een gro-
te glazen mayonaisepot en vult dén met 
golfballen. 
Dan vrug e zien studenten of de pot vol 
is. Jao, zegt de klas de pot is vol. Vevol-
gens pakt de professor een doos met 
kleine steentjes en gooit die ok in de pot. 
Hi-j schudt de pot en de steentjes nem-
men de holle ruumte in de pot in tussen 
de golfballen. Weer vrug de professor 
zien klas: “Is de pot now vol?” En jao, 
zeggen de studenten ok now weer, de 
pot is vol. 

Dan pakt de professor de volgende doos 
van ’t täöfeltjen. Dén is gevuld met fien  
zand. En ok disse doos dut e in de pot. 
En, i-j ziet ‘m al ankommen, de zandkör-
reltjes vullen de plaats op van de holle 
ruumte die de pot nog het. 

Dan vrug hi-j weer an zien studenten of 
de pot now vol is. De klas is ’t unaniem 
met meka eens, jao de pot is now ech 
helemaol vol. Vevolgens haalt de pro-
fesssor twee brune päöterkes, oftewel 
twee Grolsche beugelfleskes gevuld met 
bier vanonder zien bureau vandan en göt 
die läög in de mayonaisepot. Het bier 
vult de kleine minigaetjes die nog aover 
gebleven zun. De hele klas begint te 
schaterlachen. 

“Now,” zegt de professor as ’t weer stil is: 
“Stel ow veur dat disse pot ow laeven en 
ow doen en laoten van alle dag veurstelt. 
De golfballen vebeelden de belangriek-
ste dingen in ow laeven – ow familie, ow 
kinderen, ow gezondheid, ow vrienden 
en ow grootste passies. En a’j alles wat 
ow dan nog rest kwiet zollen raken en i-j 
alleen dit nog zol aoverhollen dan is ow 
laeven nog steeds vol, compleet en de 
moeite weerd. De steentjes zun alle an-

dere dingen die ok belangriek zun, zoas 
ow baan, ow huus en ow auto. En ‘t zand 
is de rest, de kleine dingen, die ’t laeven 
glans können geven.” 

“A’j ’t zand as eerste in de pot doet,” 
zo vevolgt de professor, “dan is der gin 
ruumte meer aover veur de steentjes en 
de golfballen. En in ’t dagelekse laeven 
werk dat krek net zo. A’j al ow tied en 
energie besteet an de dagelekse be-
slommeringen dan he’j nooit meer tied 
veur de dingen die ech belangriek zun. 
Focus ow op die dingen die werkelek 
van belang zun veur ow geluk. Breng 
tied deur met ow kinderen en breng 
tied deur met ow olders. Gao ok ’s op 

bezuuk bi-j opa en oma en heel rele-
vant: nem ow partner ’s met uut veur 
een aetentjen. Dan is der altied nog tied 
um ’t huus schoon te maken en ’t gres 
te maejen. Zörg eers da’j de golfbal-
len in de pot heb zitten, de dingen die 
ech noodzakelek zun. De rest is alleen 
zand.” 

Eén van de studenten stik heur vinger 
op en vrug woorveur ’t bier dan steet. De 
professor begint te lachen en zegt dan: 
“Ik bun bli-j da’j dat vraog, Het bier lut 
zien dat ’t niks uut mik hoe vol en druk 
ow laeven ok liek, der is altied ruumte 
veur een paar pilsjes met vrienden.”

Elke derde dinsdag van de maond wod ik der 
op mien computer of tillefoontje automatisch 
an herinnerd da’k de fiets mot pakken um op 
tied bi-j het clubhuus in Ulf te zun. Normaal 
he’w dan altied onze maondelekse bi-jeen-
koms, maor de letste was in september 
veuregsjoor.

Döt wel pien a’j wet da’w mekaar al zo lang 
niet meer gezien of gespraoken hebben. 
Bi-j veschillende leden van onze dialectwerk-
groep lig de schrieveri-j al een helen hot stil. 
Haopelek kump met het mooie weer ok de 
zin an schrieven weer trug. Intussen blif onze 

Joop haeveg an de geng met zien productie.
Zien letste boek is nog niet gedruk of hi-j is 
al met het vieftiende vehaal van ‘t volgende 
bezeg. Mien oom Frans, dén oberkellner 
was – besteet dat vak tegeswoordeg nog? 
– had as vaste spreuk: “Wie schrif, die blif.” 
Maor dat gong natuurlek aover raekeningen. 

Intussen lao’k de wekker gewoon deur-
tikken. Ik hoef mien jammergenog niet te 
haosten. 

Kump haopelek gauw weer, a’w allemaol ‘de 
prik’ gehad hebben!

Anmaken!
Jan Verheijen 
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“De inspiratiebron is wat de lezer mot vulen as hi-j naor de tekening kik. Dat moment mik 
100 hele saaie, onsmakeleke stappen - i-j wet wel, zet de lijn een betje wiejer naor links; 
teken een hond in plaats van een kat; ... teken een stoel in plaats van een taofel.”
Christoph Niemann

Disse tekeningen zun van grafisch ontwerper Christoph Niemann en dén het een joor lang 
elke zondag, naos zien werk veur opdrachgevers, iets getekend woorbi-j een gewoon al-
ledaags ding het onderwerp was. Zien motivatie doorachter steet hierbaoven. Gin grote 
gedachte dus, maor gewoon werken.

Visueel vehalen vetellenVisueel vehalen vetellen

Én gewoon kieken, maor dan iets anders zien 
dan wat anderen zien en dat idee dan in een 
beeld umzetten. Het proces naor dat resultaat 
is soms frustrerend en kan lang, heel lang 
duren. Is ok niet uut te leggen. Is gewoon gin 
sommetje van een en een mik twee. A’j eiges 
wel ‘s een creatief idee mot bedenken, ken i-j 
dat. Mooi werk, maor... niet zo makkelek as 
het deruut zut.

Wel werk dus! Vraog maor’s an Joop hoe hi-j 
altied op de ideeën kump van zien vehaaltjes. 
Goed um te wetten dat hi-j elke dag uren veur 
zien laptop zit en gewoon begint.

“I-j begint niet gewoon bi-j 0 en eindegt dan 
bi-j 100. In werkelekheid gao’j van nul naor 
-250 en dan gao’j naor 17.000 en dan naor R. 
Op het letst eindig i-j dan bi-j 100.” 
A’j derbi-j zollen zitten, zo’j kats mesjokke 
wodden. De kunstenaar eiges trouwes ok.

Belangriek um te begriepen dat dit dus gin 
gewoon proces is van 0 naor 100 in een rech-
te lijn.

Geniet der maor van en a’j nog meer wil zien 
of iets wil kopen, gao dan naor zien website:

http://www.christophniemann.com

http://www.christophniemann.com
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Diny ten Brink, Laothums dialect

Uut aete, ik hol der van. 
Zo zuutjes an he’k zo af en toe bes last van 
’n coronadip, dah gif ‘k grif toe. En ik bun 
ech niet de enege denk ik. Heel wat min-
se wille der now eindelek wel ’s uut. A’k 
op ’n frisse zondagmiddag in de auto zit 
te wachte op mien man, dén effe veur wat 
boodschappe ’n supermarkt in is gelope, 
bun’k getuge van ’n paar aardege tafreeltjes.

De frietkraom vlakbi-j de parkeerplaats 
duut goeie zaken. ’t Is ’n gaon en komme 
van hongerege klante. De meesten stap-
pe met ’n goed gevulde plastic zak vlug 
in hun auto um zo snel meugelek op huus 
an te gaon. Maor der zun kennelek minse 
die hun behoefte um uut aete te gaon niet 
langer konde bedwinge.

Een eindje van mien auto vandaan staon 
’n paar jonge keerls tegen de frietkar an-
geleund. ’t Ziedraemke van hun eige auto 
is ’n endje naor beneje gedraejd. ’t Bonke-
bonk-geluud dat hieruut kump, resoneert 
deur mien auto. Op ’t dak van dén wagen 
staon ’n paar blikskes met ‘n mierzuut 
drenkske. Ze denke woorschienlek dat ze 
vleugeltjes kriege as ze zo’n blikske läög 
drinke, net as in dén reclame. In hun hand 
hemme ze ’n bekske friet. As  één van de 
knapen ’n frietje in zien mond wil stoppe, 
völt der ‘n  kwekske mayo op zien lere jeske. 
Hi-j vluukt en probeert de smurrie van zich 
af te vaege. Doorbi-j hölt hi-j ’t nog goed 
gevulde bekske wat scheef, woordeur der ’n 
groot deel van de inhold op de grond terech-

kump. Kwaod schöpt e de gevalle frietjes an 
de kant. Of dah die ’t helpe könne dat hi-j zo 
onhandeg is.

’n Paar plekke bi-j mien vandaan steet ’n 
lichtblauw autootje. Der zit ’n wat older stel 
in: winterjasse aan, gebreide mutse op de 
kop en dikke sjaals um de nek. Deur hun 
omvang hemme ze al niet zo veul ruumte, 
maor deur de dikke kleding zien ze der he-
lemaol uut as ‘n stel Michelinmennekes in 
een dwangbuus. Op ’t dashboard ligge pa-
piere zekskes uutgespreid. Sommege lieke 
läög, maor andere zun aan de baovekant 
nog strak dichgevouwen. In hun worste-
hendjes holle ze zo te zien allebei ’n bekse 
patat én ’n kroket. Uut aete, heerlek!

Bi-j ’n wat groter model vehikel ’n  paar 
ri-je veur mien, staon een man, vrouw en ’n 
paar kleine kindjes. De motorkap ziet der 
uut als ’n taofel dén veur tien minse gedek 
is. Witte tuutjes in allerlei vorme en maote 
ligge kriskras vespreid. ’t Oldste kind - ‘n 
grietje van zo’n joor of vijf - wil met heur 
zekske friet in de auto klimme. Maor ze 
wödt onmiddellek deur heur moeder trug-
geflote, nou ja geflote, meer geschreeuwd: 
“Nee, niet de auto in met die vette zooi!” 
’t Kind draejt zich gedwee um en pikt met 
heur kleine vingertjes ’n lange friet uut ’t 
bekske, dipt ’t diep deur de mayo en stopt 
’t met heur vuuske in de mond. Heur bruur-
ke dén ’n paar joor jonger liek, steet op zien 
vuutjes hen en weer te hippe en jengelt dat 
ie now echt heel neudeg mot. “Ha‘j dah 

straks thuus niet konne doen dan?” vrög de 
moeder. “Now wach i-j maor effe tot ’t aete 
op is.” Gezien de barg verpakkinge op de 
motorkap, zol dat nog wel effe könne gaon 
dure. Zo denk de vader der woorschienlek 
ok aover. Hi-j nemp zich ’n fricadel van de 
‘dis’, pakt ’t jungske bi-j zien arm en trekt 
‘m met naor ’n struukske vlakbi-j zien auto. 

As hi-j zich bukt um de rits van de boks 
van ’t kind los te maken,  merkt e dat hi-j 
de fricadel in zien hand het. Hi-j klemp ’t 
aover dwars tusse zien veurtande. Opni-j 
buug hi-j zich naor ’t kind en hilp ‘m in de 

goeie richting te mikke. Kennelek is ’t lek-
kere hepke toch nog wat aan de heite kant 
veur de vader, want met ’n grom spi-jt hi-j 
inens ‘t stukske vleis van zich af. ’t Völt 
veur de vuut van ’t jöngske op de grond. 
Dén vindt dah prachteg en richt zien sträöl-
tje op ’t warme wöske. Net op dat moment 
stik de vader zien hand uut um zien mäöl-
tje nog te redde. Maor te laat…. 

Ah, door kump mien man met de bood-
schappe! Op naor huus. 
Uut aete, ik hol der van, maor voorlopeg 
kaok ik toch liever nog ons eige pötje.

Uut aete

Zo’n driej waek geleien was ik bi-j de drive-in van 
McDonald’s in Dörkem, umdat wi-j een adeg endjen 
geraejen hadden en mien vrouw effen gin zin had 
an kaoken. Achter ons raej een vrouw en volges eur 
gong het allemaol niet rap genog. Kan ok zun dat ze 
haeveg smach had. Ze was mien toch een pötje an ‘t 
toeten, niet normaal meer! 

Ik werken rösteg mien riedeltjen af en trok mien van dat toeten ga niks 
an. Toen ok zi-j wat besteld had, vroeg ik an het deerntje van de kassa 
wat dat was en ik betalen heur portie derbi-j.
Doornao raej ik naor ‘t volgende raemken, zi-j leunen uut de auto en wis 
niet woor ze ‘t zuken mos van schaamte toen ‘t deerntje van de kassa 
heur vetellen dat ik alles al veur eur betaald had. Ze waogen mien ga 
niet an te kieken vanuut de auto.

Toen’k bi-j het tweede raemken ston veur mien aeten, pakken ik heur 
portie ok an! Ik had derveur betaald, dus was ‘t van mien! Now mos die 
vrouw ‘t hele rundje nog een keer van ni-jen maken en duren ‘t wachten 
nog minstes een half uur langer. Had ze toch weer wat geleerd dén dag!

Jan Verheijen 
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Los grei

He’j al op de ni-je gli-j-baan in 
de Koekendaal gezaeten?
3Kiek maor uut! (KLIK)

Letst mos ik nog effen bi-j Harrie in zien 
winkeltjen zun veur honden-, kattenbröks-
kes en potplanten. Wi-j hemmen al ’s eer-
der met Harrie kennisgemaak bi-j de aope-
ning van zien ni-je winkel, ok alweer een 
paar joor geleien. Ik mos een ni-je bloem-
pot hemmen, want ik had mien een mooie 
nogal zeldzame kamerplant angeschaf. 
Een vlinderstroek op stam, met prachtige 
purperblauwe bloemen. De plant het weinig 
onderhold neudeg en ik hoef ‘m gin water 
te geven. Door let ik altied op, want dat 
schut der bi-j mien nog wel ‘s bi-jin! 

Ik kom graag in ’t winkeltjen van Harrie, ’t 
is der gezellig en i-j wodt altied vriendelek 
en heel deskundig behandeld. Ok zien han-
delswaar is steeds van een hoge kwaliteit: 
hi-j vekuch ow brokken en gin luxe vepak-
king. Baovendien is Harrie een autoriteit op 
’t gebied van honden en katten as huusdier 
en uuteraard van potplanten.

Ik vraog ‘m hoe ’t in coronatied met zien 
handel geet. “Niet bes”, zeg Harrie, “i-j könt 
’t grei an de straotstenen niet meer kwiet 
worren. Mien klanten bezunigen eers op 
hun dieren en erger nog: heel völle honden 
en katten zun al gedump in ’t asiel, ik kan ’t 
goed merken an de klandizie. Gin hond of 
kat meer in huus dus ok gin brokken meer 
halen bi-j Harrie. Het gevolg doorvan is dat 
de handel in mien potplanten ok op zien 
gat lig. En dan he’j ok nog de leuj die met 
een angebraoken zak trugkommen. Of ik 
’t restant weer trug wil nemmen, want ze 
hemmen Fikkie – dén ooit bi-j de brand-
weer was as speurhond - de deur uutge-
daon. Da’s toch vreg, of niet? Ik adviseer 
ze dan dat ze de aovergebleven brokken 
dan zelf maor op motten aeten. Een betjen 
paeper en zalt en een lik mayonaise derop 
in combinatie met een pilsjen, in de oorlog 
is slechter gegaeten, zeg ik dan. Dan kie-

ken ze ow an as een aap in een hoge boom. 
Een paar dagen geleien ston hier ok een 
boer met een angebraoken zak in de win-
kel. Toen’k ‘m dat veurstelde zei e dat zien 
vrouw gin bier lussen. Ik wet niet wat ’t 
niveau is van de warme hap dén door elke 
middag op taofel kömp, maor zien vrouw 
kennende zullen dat vas gin hoogstandjes 
zun.  

Harrie het ’t zichboor moeilek met dat hele 
coronagebeuren en de gevolgen veur zien 
handel. “Jao, en dan now met dén aovend-
klok, mensen bellen mien um veur één dag 
een hond te lenen. Können ze ’s aoves töt 
in de kleine uurtjes stappen, maor door 
leen ik mien honden niet veur,” aldus Har-
rie. “En dan kommen hier ‘s marges vrog 
vaak een paar boa’s met een  grote herder 
of een buldog. Dan hemmen ze ’s nachs 
een paar boeven in de bak gezet. Die hem-
men dan van dat soort hund en die kom-
men ze dan bi-j mien stallen.” “Da’s niet 
zo mooi: Wie met een hond naor bed geet 
steet met vleuj weer op,” meen ik nog te 
motten zeggen, doelend op de niet al te 
vriendeleke honden en de bi-jpassende 
baasjes. 

“Het klinkt allemaol niet erg positief wa’k 
van ow heur, he’j nog wel schik in ow werk 
hier of is de lol der helemaol af?” Ik vraog 
’t Harrie umdat e alleen maor an ’t klagen 
is. “Bo…..h nee,” zeg Harrie. “Gisteren he’k 
mien nog laoten testen op corona en de 
uutslag was positief, dus wat dat betrif vilt 
’t nog wel met. 

Joop Keurentjes

Positief

https://janmac.nl/losgrei/Koekendaal.mp4
https://janmac.nl/losgrei/Koekendaal.mp4
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Beste Bea,
Umda’k van meertaligheid holle bun’k butengewoon interesseerd in oew femilie. Wat 

zal dat bie ule ‘n bont gekakel waen an ‘t kasdiner en tiedens de broodmaoltied nao de 

zovölste begraffenis. Gaot maor nao, oew oldste zuster hef eur kaerl uut Spanje ehaald 

en oew jongste zuster dee ‘t met ‘n Cubaan. Ene heel ‘t Hollands met eur Pieter en iej-

zelf trokken oe van gin rookbom wat an to’j met ene van de Pruus veur den dag kwam-

men. Dat was trouwens wel den besten dén ik ooit heb ekend. Oew oldste zunne zöch 

‘t nog wieter vot met zien deerne van de Zuud-Amerikaanse pampa’s. As al dat familie-

volk met mekare käövelt wilt ze mekare dan wel verstaon? Ik vraoge dat umdat van dee 

butenlanders der nogal ‘s ene te vrog vertrok en niks meer met jullie van doon wol heb-

ben. Meertaligheid, dat is mien vraoge: an de oostkante van de Veluwe praote wiej anders 

dan in de umgeving van Drakesteyn en Noordeinde. Is oe dat wel ‘s op-evallen? Noe wil ‘t 

geval da’w ons van jullie kante um dat taalverschil neet altied begrepen en waardeerd 

veult. Wiej wilt ons eigen taal blieven spraeken, maor wiej wilt neet votlopen, umda’w 

bie dit land heurt. Zo’j ‘s met oew zönne willen aovernaeren ho dat wieter mot. Jullie 

bunt immers de nationale experts van ‘t cultuurverschil. 

John van Hekkenstein

Beste John, 
Wat he'k now an de fietse hangen, was mien eerste gedachte toen'k ow berichje deurgestuurd kreg. Wat later begrep ik da'j mien verwarren met mien naamgenote, want op Drakesteyn en Noordeinde bun'k nog nooit gewes. Maor wat die luj angeet woor i-j het aover heb, die bunt nooit zo bezig gewes met de belangen an onze kant van ‘t land. Now jao, af en toe op de vejeurdagen wat handjes schudden, spelletjes doen en ‘n paar uur vriendelek lachen um ons tevraejen te hollen. Zi-j woont ok niet veur niks in ‘t westen, da’s dichbi-j Schiphol. De familie woor i-j het aover heb, is graag in ’t butenland: Griekenland en Mozambique bunt favoriet. Kiek, door loopt ze gin luj veur de vuut die ze verstaot of lastig völt met vraogen. Wat dén familie angeet: wie binnenkump leert Hooghollands, dat was altied ‘n veurwaarde um ‘t door vol te hollen. De ni-jste warmbloedege schoondochter dich door anders aover en die sprik Spaans met eur kinder. Da’s de ni-je tied zö’w maor zeggen. Haopelek begrip ze de luj van de onze kant van de Iessel ok. Samen met eur man wil ze messchien wel ‘s langeskommen um ‘t deraover te hebben en meer van ons te leren. As der op tied ‘n kold Achterhoeks biertje kloor steet dan wil Willy vas wel wat veur de luj hier betekenen. Maor dat blif natuurlek afwachten, want ik kan ze wel veur de kop kieken, maor niet derin.❤ Ow Bea
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Lex Schaars

Achterhoek en Liemers

Da’k enthousiast bunne, is neet allene 
umda’k der nog weer ’s op kan wiezen 
dat ’t um praktische, geografische rede-
nen prima is um te bepaolen dat de Olden 
Iessel de grenze tussen Liemers en Ach-
terhook is, maor dat dat niet inhöldt dat 
a’j an de linkerkante van dee rivier woont 
oe gin Achterhoker of Achterhoeker zollen 
meugen veulen en neumen en al helemaole 
neet da’j mot geleuven dat de Olden Iessel 
‘n grenze is tussen onze streektalen. Want 
de taal van bevobbeld Silvolde hef meer 
aovereenkomst met de taal van Ulf as van 
Sinderen. Nee, dat enthousiasme kump ok 
nog argens anders vandan; dooraover wi’k 
’t dan veural hebben.

Veur 50 joor, in 1970, begon ik in Nijmegen 
mien studie Nederlands, met specialisatie 
Dialectologie. Onder leiding van mien leer-
meester, prof. dr. A.A. Weijnen, he’k ton ’n 
studie emaakt aover de Achterhookse en 
Liemerse streektalen. Um door wat aover 
te können schrieven he’k dr. Jo Daan – dee 
ton an ’t heufd van de afdeling Dialectolo-
gie van ‘t Amsterdamse Meertens Instituut 
ston – evraogd of ik vraogenliesten naor 
de metwarkers dee ’t Meertens Instituut in 
onze streek had, moch sturen met vraogen 
aover boerentermen. In aoverleg met eur 
en met Jan Berns – uut Pannerden af-
komsteg en ok warkzaam op dat instituut 
– he’k ton twee vraogenliesten meugen 
sturen naor de Achterhookse en Liemerse 
metwarkers. 

In 1977 kwam mien proefschrift Agrarische 
terminologie in Oost-Gelderland en haar 
dialectgeografische aspecten uut. Doorveur 
he’k in 54 Achterhookse en 18 Liemerse 
plaatsen metwarkers ezocht. Veur ’n deel 
waren dat leu dee ok de vraogenliesten van 
’t Meertens Instituut in-evuld hadden, maor 
ok via de Dialectvereniging Achterhoek en 

Liemers, ADW en 
veeartsen kreeg ik 
namen van informan-
ten. 
Negatieve reacties 
bie ’t vinden van 
boeren dee mie 
konden helpen, he’k 
feitelek maor twee 
keer ehad, beide ke-
ren van Achterhook-
se leu. 
De eerste kere was, 
ton ik zo maor bie ‘n 
boer ankwam; hee 
had gin telefoon en 
e-mails en appjes 
gaf ’t nog neet. Ik 
vertellen ‘m dat ’n journalist mie zien name 
eneumd had en dat veel heel slech: van 
dat soort volk mos e niks hebben! ‘t Leep 
zó hoge op da’k neet wisse hoo gauw ik 
vot mos kommen. De andere kere was, ton 
ik ’n veearts opbellen en vroog of e mie ’n 
zegsman kon neumen. Hee begon met-ene 
te zeggen dat e dat streektaalonderzeuk 
niks weerd von, maor toch gaf e mie zien 
vader op en an dat bezeuk he’k dan wel 
weer goeie herinneringen. Neet zo verwon-
derlek trouwens dat de informanten van ’t 
Meertens Instituut en dee van mien tweede 
onderzeuk met wollen warken: zee hadden 
leefhebberieje an eur moderspraoke en von-
nen ’t mooi um door in en aover te vertellen. 
Dén veearts von precies wat der ok al veur 
den Tweeden Weerldoorlog ezegd wodn: dat 
dialecten uut de tied van vrogger waren; wat 
ha’j door noe nog an. Ie mossen, zoas dat 
ton bie veurkeur eneumd wodn, Algemeen 
Beschaafd Nederlands praoten: dat was de 
taal van de toekomst! Begrip hebben veur 
’t feit dat dezelfde taal praoten leu verbindt 
en da’j plezier könt hebben a’j oe verdeept in 
talen: flauwe kul, vonnen ze dat alles.

Bie ’t begin van ’t WALD in 1979 was ’t 
met-ene weer dudelek dat ’t vinden van 
metwarkers weineg problemen zol ge-
ven en dat is 40 joor later nog altied zo. 
Maor – en noe kump ‘t – ’t enthousiasme 
was in ’t begin in den Achterhook wel wat 
groter as in de Liemers. Veur ’n deel kwam 
dat umda’k in wat plaatsen gin persoon 
vinden kon dén as secretaris de ant-
woorden op mos schrieven dee anderen 
gavven. In twee plaatsen lukken dat pas 
joren later, zoda’k door de eerste joren zelf 
henging um de antwoorden op te schrie-
ven. Maor in dee begintied spöllen in de 
Liemers, meer as in den Achterhook, ok ’t 
stigma dat de leu zich wat schamen veur 
eur modertaal. Ie mossen netjes praoten: 
Algemeen Beschaafd Nederlands! Ha’k dat 
al ’s niet eerder eheurd? 

A’j de 14 delen van de serie Telgen van ’t 
WALD bekiekt, krie’j ‘tzelfde beeld: dat de 
Liemers in ’t begin wat achterleep bie den 
Achterhook. Van de eerste tien delen van 
dee serie bunt der twee met Liemers dia-
lect: Telge 3 ’n Trop Barghse weurd (1982) 
en Telge 7 Käöbelend aover ’t Eiland van 
daerp tot dorp (1988). Maor nao Telge 
10 kump de Liemerse inhaalslag: Telgen 
11 Liemers dialec in Westervoort (1996) , 
Telge 12 Woorden en weurd uut de grune 
grensgemeente Gendringen (1999), Tel-
ge 13 Zaenderse praot van A tot Z (2011) 
en Telge 14 Waehls plat (2011). Drie joor 
later kwam uut Zo zegge wi-j dah in Die:m 
(2014). En nao dee inhaalslag is Antoon 
Berentsen noe in samenwarking met Dirk 
Jan Eertink van ’t ECAL begonnen um de 
Liemerse telgen te digitaliseren zodat ze 
uuteindelek op ’t internet toogankelek 
bunt: ‘n mooi geval van wat ze de wet van 
de remmende voorsprong neumt. 

En ton schreef Jan Verheijen mie: “De 

letste tied krieg ik steeds meer vehaal-
tjes van laezers die niet in de Achterhoek 
maor in de Liemers wonen. Intussen he’k 
eiges de charme van dat dialek ok ondek 
en door bun’k hatstikke bli-j met. Doorum 
he’k beslaoten um vanaf mei, bi-j het 
veschienen van het 25e nummer speciaal 
de relatie met De Liemers in de naam van 
het blad vas te leggen: d’Eigenspraok, 
veur Achterhoek en Liemers”. En ok dee 
ontwikkeling maakt mie enthousiast.

Maor, an ’t slot nog dit. Op ’n ander gebied 
hef de Liemers nog wel ’n achterstand op 
den Achterhook in te halen: ’t vasteleggen 
van boerderieje- en veldnamen. Vanaf 
1987 töt 2017 bunt der in de serie Boerde-
rij- en veldnamen 16 delen uut-ekommen; 
12 doorvan gaot aover Achterhookse ge-
meenten, dree (vroggere) gemeenten hebt 
ok Liemerse namen (Gendringen, Stad en 
Ambt Doetinchem, Hummelo en Keppel), 
allene de vroggere gemeente Wehl is de 
enegste uutgave woorin allene Liemerse 
namen staot. Bunt der in den Achterhook 
nog maor twee (kleine) gemeenten dee ‘n 
publicatie van boerderij- en veldnamen 
neet veurmekare könt kriegen (de vrogge-
re gemeenten Groenlo en Dinxperlo), in de 
Liemers is wat dat anbelangt nog heel wat 
meer te doon. En dat wordt de hoogste 
tied want juust door is der landschappelek 
de laatste joren heel wat veranderd wat ’n 
anslag dut ok op de streekeigen taal. Dus, 
Liemerse luj, zoas Henk Harmsen in Telge 
3 (blz. 16) schrif: der aan met de biel!

21 april 2021

Toen ik Lex Schaars 
schreef dat in ‘t vervolg 
in de titel van ons blad 
niet alleen de naam 
Achterhoek, maor ook 
de naam Liemers zol 
kommen te staon, 
antwoordden e door zó 
enthousiast op, da’k 
‘m vroeg of e ‘s wol 
schrieven woorum e 
door enthousiast aover 
is. Hierbi-j zien bi-jdra-
ge; in Achterhoeks – 
Borklo’s – dialect. 
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Los grei

In ‘La Domenica del Corriere’, een gratis 
Italiaans zondagskrant van 16 december 
1962, ston een mooie illustratie van Walter 
Molino. 4
De tekenaar was goed bi-j de tied, want 
het liek wel asof hi-j zowat veerteg joor 
veuruut kon kieken. Toen gong het aover 
het vekeer in de Italiaanse steden dat een-
gaal drukker wed.
Disse mini-autootjes nammen zelfs nog 
minder plaats in as een gewone Fiat 500 
maor het mees opvallend is de plastic kap, 
woormet i-j helemaol van de butenwereld 
was afgesloten. Corona-proof, toen al!

Wiejers lek het voertuug völ op een Seg-
way, maor door zitten maor twee wielen
onder. A’j deur Rome loop, zie’j die Seg-
ways aoveral rondri-jen. Toeristische web-
sites maken der reclame veur en a’j wil, kö’j 
zo’n ding huren en der met een gids in een 
gruupje mooie rondleidingen op maken. 
Schaelt pien an de vuut, maor i-j mot der 
wel effen met aoverweg können.

Eiges ha’k het binnen tien minuten onder 
de kni-j toen’k door in 2010 in Darmstadt 
de kans veur kreg.4

5Segways op een bekende plek in Rome.

Jan Verheijen

Ri-jen wi-j zo deur de stad?

te koop: alle onderdelen veur een sneeuwpop; 
hoef alleen maor immekaar gezet te wodden.

Feest: (KLIK)

https://janmac.nl/segwayorigineel.m4v
https://janmac.nl/segwayorigineel.m4v
https://www.janmac.nl/Feest.mp4
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Los grei

Ik heb gin uutgebreide familie. Mien veurolders bunt 
nooit zo losbandig gewes um zich op grote schaal veurt 
te planten. Der zun der maor een paar met de eigenste 
achternaam en dat zun ok maor twee huusholdings. Now. 
Veurige waek nog wonen mien achternaef örges in het wes-
ten van het land. Now is hi-j dood. Ik bun gin familieman en wi-j 
zaggen mekaar zowat nooit. Dat was goed zo. Wat e metmiek las ik op Facebook. 
De letste maonden leveren hi-j fanatiek dagelekse bi-jdragen. Hi-j heuren töt de 
corona-ontkenners. Dat stellen hi-j veur as een onschuldige griep woorbi-j now 
eenmaol joorleks slachtoffers vallen. Zo denken der meer aover. Hi-j had der schik 
an um de complottheorieën, die hi-j van geliekdenkenden heuren deur te geven. 
Bill Gates, Rutte en ‘t 5G-netwerk wazzen der allemaol schuld an. Ok zetten hi-j 
zich af tegen anderhalve meter en mondkepkes. Sommige van zien strijdmakkers 
gaon schreeuwend de barricaden op en die konnen ze baeter een muulkorf veur-
binden. Maor hi-j miek zich alleen druk op de sociale media. Iedere gek zien ge-
brek al gong e soms zo idioot tekeer in zien bi-jdragen da’k deraover dach ‘m te 
‘ontvrienden’. Veurige waek op een dag ontbrak zien bi-jdrage. De volgende dagen 
weer gin ni-js. Effen later kreg ik berich dat hi-j was aoverleden. Ziek en binnen 
een waek dood. Corona!

Plat as een pannekoek
De coronatied is een moerassige voedingsbaojem veur wereldvremde theorieën, die 
in ene keer weer aandach kriegen. Zo zun der mensen die geleuven dat de eerde plat 
is. Zo plat as een pannekoek met iesbergen der umhen. Dat foto’s uut de ruumte 
hebben bewezen dat wi-j toch ech op een grote bol laeven, door hebben zi-j gin 
boodschap an. Dat numen ze volksverlakkeri-j. De Flat Earth Society besteet al 
eeuwen en hef anhangers aover de hele wereld. Dom en eigewies is van elke tied 
en kent gin grenzen. Ach, zolang at ze ons maor geen las bezörgen.

‘Zeg der dan wat van’, is de reactie a’k vertel aover ondervonden aoverlast in de 
buurt. He’j niks an. Ik denk, dat iemand dén knater mesjokkene dingen döt, niet 
veur rede vatboor is. De veurspelbore reactie ‘Dat maak ik eiges wel uut’ is van 
disse tied. Iemand, dén ik beheurlek hoog heb zitten heuren ik köts nog zeggen: 
‘Een bietje burgerleke ongehoorzaamheid mot können.’ Maor wat is een bietje? 
Wie bepaolt de grens?
“Weurum maak i-j mien kasteel kapot?” vroeg mien kleindochter. Zi-j zat in de 
zandbak en een jungsken ging extra op heur kunswerk staon. Hij zei niks, lek ver-
baas aover die reactie en gong op zuuk naor meer ravage. Ik heb mien kleinkind 
altied veurgehollen dat niet iedereen het altied goed met ow veur het. Dat het 
kwaoje ok niet altied van butenaf te zien is en dat achterdoch mot metbeslissen 
in het oordeel aover een persoon. Messchien een bietje zwoor, maor een gewaar-
schouwd mens telt veur twee. Dat jungsken stralen zoiets uut as dat e in zien 
wiejere laeven niks zol maken alleen maor ‘kapot maken’. Ik bekek het van een 
afstandje. Ik heb ‘m der niet op angespraoken. Het gin zin.

25

Mangel

Achterdoch
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De uutgebreide uutvoering van dit vehaaltje kö’j hier vinden. (KLIK)

https://www.bayeuxmuseum.com/en/the-bayeux-tapestry/discover-the-bayeux-tapestry/explore-online/#termsofuse
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Liesbeth Bolk

Op ow gezondheid

‘t Was prachtig weer, met een mooie blauwe luch en witte wolkjes, met mals 
gruun gres vol meizoentjes en klaver. De peerdebloemen nammen ok lang-
zaam de aoverhand. De natuur wed wakker, de zon kwam op, alles bi-j me-
kaar een schitterende vrogge margen. Mien buurvrindin en ik liepen samen 
te mijmeren richting`t grune weiland. Nog een paar maonden en onze waegen 
gingen zich scheiden vanwaege een andere schoolrichting.
Wi-j zollen mekaar niet vaak meer zien. Langzaam lopend en kiekend in de 
grune verte naor Varsselder, naor de boerderi-j woor ok een vriendin  wonen.
Vanaf de rand van Ulf ging het wiejer deur de wei, springend aover sleutjes 
vol met kikkerdril, vliegjes en muggen, met glibberende natte oevers vol van 
alles wa’j niet kon zien. Met onze blote vuut in de holten kleppers, lopes zeker 
dik een uur aover de natte grond vol met slakken, woorvan wi-j der geregeld 
effen een tussen de tenen weg mosten halen.  
“Wet i-j dat in de toekoms slakken wodden gegaeten, sprinkhanen in de pan 
gaon, vette maaien wodden gekweek veur de eiwitten?” Ik kiek heur an. 
“Goh, ik had mien net neergeleg bi-j ‘t feit dat wi-j van de apen afstamden, en 
vuulde mien net een bitje ontwikkeld.” Ik haalde weer effen een paar slakken 
tussen mien tenen weg en bekek ze nog ‘s.
 
Inderdaad, joren later zatten ze in een pötje en de sprinkhanen stonnen ge-
frituurd en wel op ‘t menu. Dankjewel, doe mien maor een patatje. En ik hol 
mien toch maor liever bi-j de kip en ‘t ei.
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Dit vehaal spölt in de tied dat Zaal Arts in 
Gaanderen nog volop in bedrief was. Der 
waren altied brulften, dansaovenden, uut-
voeringen van de toneelclubs, zang- en 
muziekvereniging, en niet te vegaeten de 
kermis en carnavalsfeesten enz. enz. 

Vader Arts was mien schoonvader en het 
was de gewoonte dat ik methielp bi-j dat 
soort uutvoeringen, met kelneren of bedie-
nen, zoas dat wed genuumd. Vader Arts 
was ok köster en zei toen ’s ’n keer: “Ze 
kunt baeter deur ow wodden bediend as 
deur de pastoor.”

Zo was ter ok ’n keer ’n dames modeshow, 
georganiseerd deur ’t toenmalige manu-
facturenbedrief van Chef Wissink. Umdat 
wi-j onder de show niet mochen steuren 
(bi-j binnenkoms kregen de gasten ’n köpke 
koffie) had ik dus mooi de gelaegenheid 
um dat spul ‘s goed te bekieken.

Der ston nörges “vebaojen veur mannen,”
dus schoefelen ik veurzichteg naor ’n 
gunsteg plaetske. Het lukken mien  de 
verontwaardige vrouwenblikken, die zich 
kennelek afvroegen ‘wat mot dén dan hier,’ 
te negeren en ik wachtten, net as alle on-
geduldege vrouwluj, op de koms van de 
mannequins.

Toen de pronkjuffrouwen uut hun kooien 
op de uutgelaoten vrouwenmenigte wed-
den losgelaoten, dach ik dat ik wier opge-
laoten! Wat ’n schoonheden, wat ’n sterren 
en wat ’n gang! Echte mode-gangsters 
von ik! Heel gracieus trippelden ze aover 
de loopplanken (Catwalk heit dat in ’t En-
gels) hen en weer, de ni-jste modesnufjes 
in allerlei tinten en modellen lieten ze zien. 
Fascinerend was hun straolend gezich op 
hun ranke hals. Imponerend hun verstelbore 
borstkast en elastisch middenrif en goed 

functionerend hun weldeurdacht heupwerk, 
gedragen deur ’n paar met zörg gekaozen 
benen, die deur ons mannen zo biezunder 
wodden gewaardeerd! 

Onderwiel gaf ’n kenner commentaar op dit 
mode-ni-js. Elk modelletje (model) tintje en 
figuur (figuurtje) wist hi-j de dames uut te 
leggen en an te priezen. Ik heb disse man, 
dén zich zo in disse vrouweleke materie 
had verdiep, erg bewonderd.
Angenommen dat disse man zich veur alle 
anwezige dames in begriepeleke termen 
uutdrukken, veur mien was het ondoenlek. 
Naodat ik eers met met ogen heb staon 
knipperen, ston ik later met mien oren te 
klapperen. Natuurlek begrep ik wel wat hi-j 
bedoelen in zien anpriezingen met “iets 
adegs”, “iets grappegs”, “iets stemmegs”, 
“iets vroleks”, “vol romantiek en fantasie”, 
zeker. A’j dat allemaol bi-j mekaar doet dan 
heb i-j bes iets leuks, da’s dudelek. Maor 
wat bedoelen hi-j met “een ondeugend 
Frans mouwtje” zoas hi-j zich uutdrukken? 

Was het ondeugend umdat i-j dan de koe-
pokkenflatsen op de baovenarm konnen 
zien? Ik von ‘t ’n ondeugende leugen, want 
ik zag helemaol gin mouw! An dit probleem 
wis ik helaas gin mouw an te passen. En 
wat waren dan “kleine verantwoorde spat-
jes?” Op die bewuste japon kon ik ze niet 
ondekken. Wel he’k bi-j een van de manne-
quins van die andere, natuurzuvere spat-
jes gezien (in kaopertint) die wi-j gewoon 
sproeten numen, maor die ok alleszins 
verantwoord waren!

Hoe aoveriges te denken aover die japon met 
“een fraaie heupparti-j met een regengoot”? 
Wie geet ter now met ’n mooi geschapen 
heupwerk in de raegen staon? ’t Mees onbe-
griepeleke von ik echter het heufddekseltje, 
dat hi-j ’n “vliegend hoedje” numen. Dat ding 

Harrie Smits

Modeshow
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had gin één veer, laot staon vleugels um te 
vliegen!

Effen later kon ik ter helemaol niet meer bi-j. 
’t Begon mien te duzelen toen hi-j vertellen 
aover een “kreukherstellende doorknoop-
japon met een aangeribbelde zestienbaans 
rok in kopertint, met grappige zakgarnering 
en fraaie halspartij, rijk van rug en rijk van 
lijn in een verantwoord dessin van Ameri-
kaans import….”

Al mien interesse verliezend en gefrustreerd 
trok ik mien trug en zoch het gezelschap 
van één van de weinege heren, dén mien 
vriendelek als gesprekspartner accepteren. 
“Hoe vindt u het?”, vroeg hi-j glimlachend. 
Ik kreeg het idee, dat hi-j mien gemoedstoe-
stand anvulen, maor ik beantwoordde dén 
vraog toch met: “Nou ik vind het heel aardig, 
dit is mijn eerste modeshow!”
“Aardige mannequins hé?, vrog hi-j. “Ja, die 
mogen er wel zijn,” von ik. “Maar ik denk 
dat die vanavond het heen en weer krijgen
van iedere keer zes pasjes vooruit, huppe-
lend omdraaien, zes pasjes terug, omdraai-
en…., vooral die dikkere dame daar, die 
tante lijkt mij niet zo jong meer!” 

“Hoe oud schat u haar?” vrog de man be-
langstellend wiejer. Nao een ogenblik van 
serieus monsteren, woorbi-j ik heur maot 
schattend (46) as uutgangspunt nam, maor 
toch goed raekening hiel met heur make-up, 
waogen ik toch ’n kleine 40 joor te schatten.

Mien gesprekspartner begon eigenadeg 
te lachen en kek wat bedretten.  “U zit er 
ver naast hoor, zij wordt 28!”, zei hi-j met 
enige verontwaardeging. Terwiel ik mien 
verbazing proberen te baoven te kommen 
trippelde bedoelde dame juust in onze 
richting. Ze hiel heur lieftallige blik op ons 
gerich, wat weldadig andei. Effen veur-
dat zi-j heur zes pasjes trug ging maken, 
knipogen ze tegen ons (wat mien ok ’n fijn 
gevuul gaf!) 
“Kent u haar ?” vrog ik met vremd veurge-
vuul. “Ik denk het wel, dat is mijn vrouw!” 
zei  hi-j toen met ’n rare glimlach.

Terwiel de 28-jorige zich umdraejen veur 
de zes pasjes trug, schuvelen ik, met meer 
as zes passen, naor het angrenzende café. 
Die vrouwenblikken hadden geliek, ik heu-
ren niet thuus in disse dameswereld. 
’n Stevige borrel dei mien toen goed.

Mien vrouw, die ok 
naor de show had 
gekekken, was hat-
stikke enthousias en 
natuurlek had zi-j 
ok wat moois veur 
heur eiges gezien. 
’n Paar dagen later 
kwam zi-j thuus met 
’n ni-je jurk (zonder 
raegengäöt). 
Zi-j mos haevig 
lachen toen’k heur 
vertellen over mien 
inschattingsblunder.

Lina kek op van eur wark. 
Daor kwam Hendrik an. No? dach ze nog. 
Ze kek ‘m an, schrok van wat ze zag.
“Gaot zitten, Hendrik!” zae ze. “Gaot zitten!”
Ze schoof ‘m ne stool onder ’t gat, duwen 
‘m teggen de achterkante van ziene knene. 
Bwof! Met ne doffen klap ploffen e dale.
“Zo, en no vertellen!” commanderen ze. 
“Vertel!”
Gin reactie.
“Hendrik, vertel! Waorumme bu’j zo van 
slag?”

Hendrik zae niks. He zat op den stool, zien 
heufd in ziene hande verborgen. De alpino 
gleed ‘m van de kop. He marken ’t neet. 
Helemaol veraltereerd was e naor binnen 
estrompeld, bövvend ovver zien hele li-
chaam. Den groten Hendrik, met hande as 
kollenschoppen, ziene harde stemme en 
veur niemand bange, trillen as een rietjen 
en kon gin stom woord oetbrengen. Gin 
kleure had e meer op zien gezichte…..

Met ne klap zetten ze een glas water veur 
‘m neer. 
“Drinken!” commanderen ze. 
Ze draejen zich umme en streed naor boe-
ten umme oet te vinden wat euren Hendrik 
zo van streek had emaakt. 
Bi-j den nöndeure heel ze inens stille. Ze 
sloog de hande veur eure ogen. Dat was ’t 
dus, wat Hendrik van slag had ebrach. As 
verlamd bleef ze staon, neet wetend wat te 
done. Was ’t waor, wat ze had ezene? Be-
donderen eure ogen eur neet?
Veurzichteg schoof ze de vingere van euren 
linker hand iets oet mekare. Met samen-
gekneppen oog kek ze tussen de vingere 
deur. Effen maor... Eure knene knikken, ze 
veulen zich week worden. Ton zakken ze as 
ne zaltzak in mekare. 
Zo vond Hendrik eur ton e thoes kwam. 
“Lina, wat maak ie toch?” vroog e. 
Verwonderd sloog ze de ogen op. “Hendrik? 
Bunt ze weg?” 
“Waor he’j ’t ovver?” vroog e.

Else KlompsVan ‘t rit

Alles wat in het onmundeg grote heelal rondvlug, 
is een eend of gin eend. 
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zun.” Dat had beheurlek wat impact in 
het darp. Pietje Precies kreg een fulltime 
baan bi-j Natuurmonumenten as bos-
wachter en tevens as bi-jbaan: ‘Nationale 
vogelteller.’ 

Pietjen kennende zag hi-j ze aoveral 
vliegen woor anderen dat niet zagen. Het 
vehaal geet dat hi-j in september ooit 70 
zommerspreeuwen had geteld op een 
draod van een hoogspanningsmast in 
zien werkgebied. Door hiel e de landeleke 
pers met. 

Ondertussen ging ’t met de olde Piet Lut 
minder goed. Het alleenwerken viel ‘m 
zwoor, door kwam nog bi-j dat e las kreg 
van plankenkoorts. Plus ’t feit dat der gin 
opvolger was, noodzaakte olde Piet zien 
timmeri-jken te vekopen. Een ‘Doe ’t zelf’ 
uut de stad wed de ni-je eigenaar. Ok an 
de activiteiten van Knötjen kwam een 
end. Een landeleke begrafenisondernem-
mer nam heur taken aover. En zo kwam 
der een einde an een jorenlange traditie. 
De moderne tied had zien intrede gedaon 
in ’t kleine dörpken.
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Joop Keurentjes

Piet Lut

Piet was van beroep timmerman. Niet 
zomaor een timmerman, nee Piet was 
de dorpstimmerman, dat wil zeggen dat 
Piet altied kloor ston veur spoedeisende 
klusjes zoas ‘n plafönneke hier, of een 
deurken van een varkeshok door, en niet 
te vegaeten: doodkisten, door het Piet 
der honderden van gemaak. 

Nee Piet het nooit grote huzen gebouwd, 
dat was an ‘m niet besteed. “Völs tevöl 
gedoe,” zei e altied as e doornaor ge-
vraogd wed. Dan mo’j weer extra perso-
neeel in diens nemmen, nee door mos 
Piet niks van hemmen. Now kon e zien 
dag mooi indelen zoas ‘t ‘m uutkwam. 
Tussen alle klantenperikelen deur had e 
dan ok nog effen de tied um een borrel-
tjen te pakken in de plaatseleke dorps-
kroeg. Baovendien dei Piet zien naam 
alle eer an deur heel secuur en geor-
ganiseerd te werk te gaon, in de bouw 
was ’t, vergelekken met zien werkplaats, 
maor een janboel, von e. Nee, Piet had 
de gewoonte um nao gebruuk elk stuk 
gereedschap meteen weer op zien vaste 
plek weg te hangen of op te bergen. De 
werkbank mos altied schoon zun, aeven-
als de vloer. ‘Oooh …..weeeh,’ as door een 
bröksken afvalholt of wat krullen rond-
zwierven. In zien atelier, zo numen hi-j 
zien werkplaats, ko’j van de vloer aeten. 

Piet was getrouwd met Hanne, die in de 
volksmond ok wel Knötjen genuumd wed. 
Dat had te maken met ‘t feit dat Hanne 
eur heur altied in een knötjen baoven op 
de kop droeg. Ik wis niet dat ze Hanne 
heitte, door kwam ik pas achter toen ze 
dood was, maor toen was ’t te laat um 
mien dén naam nog eigen te maken. 
Vandoor dat ik heur steevas altied nog 
Knötjen bun blieven numen. Knötje kwam 
pas in actie as der iemand dood was in ’t 

darp. Dat kwam gemiddeld wel zo’n twee 
à drie keer in de maond veur. As Piet de 
kis dan kloor had, ging Hanne dén mooi 
bekleden en samen gingen ze dan naor 
’t sterfhuus um de aoverledene in de kis 
te leggen. Ok ging Hanne altied naor de 
kerk bi-j de begreffenis en dan liep Piet 
in zien beste zwatte pak met hoge hoed 
veurop bi-j de begreffenisstoet naor ’t 
kerkhof. Jao, Knötjen en heur Piet waz-
zen allebei bezige bi-jen en zeer geziene 
figuren binnen de dorpsgemeenschap. 

Ze harren één kind, een zoontjen. Dat 
zoontjen wed naor zien vader vernuumd: 
dus ok Piet. Laot kleine Piet now ’t aeven-
beeld zun van vader Piet. De eigeste neus, 
het eigeste ronde köpken, de eigeste 
heurkes: vlassig rood en de eigeste oren, 
namelek flaporen. Köt-um, jonge Piet 
was een kloon van olde Piet. Door kon 
niemand uuteraard wat an doen, maor 
dat nimp niet weg dat kleine Pietjen deur 
’t klootjesvolk dus Pietjen Precies genuumd 
wed. Baovendien, hi-j was ok net as zien 
vader in al zien doen en laoten een pietjen 
precies. 

Vader Piet was een hadde werker en miek 
lange dagen. Kleine Piet mos al vrog 
helpen in zien vri-je tied. De werkplaats 
schoonmaken, spullen naor de klanten 
brengen en in de werkplaats helpen as 
vader Piet een handje teköt kwam. Het 
lag dan ok in de lijn der verwachtingen 
dat jonge Piet de timmeri-j van olde Piet 
in de toekoms aover zol nemmen. Echter 
Pietje Precies had door helemaol gin zin 
in. Völs te ongeregeld werken en völs te 
had, dat was niks veur Pietje, dat had e 
zich al lang bekekken. As vader Piet dan 
zei dat van had werken nog nooit iemand 
dood was gegaon, dan zei jonge Piet: 
“Dat wet ik wel, maor ik wil niet de eerste 
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Kots las ik ‘n berichtje op sociale media 
met foto, op ‘n plenksken: ‘Alleen toegang 
voor Achterhoekers’ ston derop. ‘n Tekst 
dén onschuldig liekt, maor waor den énen 
de grap dervan inzut, les ‘n ander de uting 
van onverdraagzaamheid. Ik zagge ‘n lange 
lieste met reacties veurbiejkommen; posi-
tief en negatief. 

A’j zukke weurde letterlek nemt, dan kö’j oe 
der an steuren en denken dat andere luu 
dermet uut-eslaoten wodt. A’j iets begriept 
van de aard van de Oost-Nederlander en 
zien humor, dan raak iej der neet van on-
derstebaovm.   

Ik heure nogal ‘s de term ‘vertrutting’ 
langskommen. Bedoeld wodt dat elke 
woordspölling en elk grepken, dat aover 
de grens geet van wat inmiddels gewenst 
fesoenlek wodt bevonnen, as ongepast 
wodt classificeerd. Sommegen wilt der me-
tene ‘n rel van maken, luu an de schand-
paol naegeln en zo meer. Zolange ‘t neet 
um persoonleke kwetsing geet, kö’j ok de 
scholders ophalen. Effen naodenken of 
naovraogen wat precies wodt bedoeld is ok 
‘n optie. 

In de oosteleke dialecten klinkt humor 
messchien wel ‘s wat grover dan elders in 
‘t land, dat völt neet te ontkennen. Vaker 

is ‘t völle subtieler dan de deursnee grap 
den op tillevisie veurbiejkump. Wee zich in 
de historie van de lokale taal verdiept, zal 
marken dat daor zelden kwaoje gedachten 
achter zit. ‘t Is ‘n meniere van zeggen en a’j 
dat van binnenuut metmaakt, begriep iej de 
context.  

Wee op ‘t Platteland verzeild raakt is wel-
kom en wodt van harte as Achterhoeker, 
Sallander enzovoort binnen-ehaald. A’j 
komt um deel te nemmen an de gemeen-
schap zo a’j ‘m antreft dan heur iej derbie. 
Kom iej vertellen dat der niks deugt en 
alles anders mot, dan he’j ‘n probleem. Dan 
völt oe zo’n uutdrukking ten deel as op dat 
bordje. Dat mo’j willen snappen.  

‘t Feit da’k töt disse zinne 296 woorden 
gebruke um uut te leggen wa’k bedoele, 
gif an hoo ingewikkeld disse materie is 
ewodden. ‘t Is balanceern tussen context, 
tunnelvisies en geveulegheden. Nao dree 
alinea’s ha’k ‘t können afdoon met: ik bun 
de vertrutting in ons land zat. Dat wodt 
neet begrepen. De ‘aovergeveulegen’ mot 
gaon snappen dat der bevolkingsgroepen 
bunt met ‘n aegen idioom.

 

Joop Hekkelman

Vertrutting
Knikkeren

D’r völt gin piele op te trekken en gin zin-
neg woord aover te zeggen. Ik bedoele de 
tied waorop bepaalde kinderspöllekes eur 
intrede doet op ’t schoolplein. Dat is now 
zo en dat was vrogger niet anders. Aover 
zo’n old spölleke wo’k ’t effen hebben. Wi-j 
begint met knikkeren. 

I-j hadden twee soorten knikkeren. Ik bedoel 
now knikkeren as werkwoord. I-j trokken 
ergens een strepe in ’t zand of met kriet op 
de stene, i-j gingen daor een ende afstaon 
- allemaole aeven wied weg - en ums te 
beurten gooien i-j owwen knikker zo dich-
te meugelek bi-j de strepe. Eerst afpraoten 
met hoevölle knikkers ’t pötjen geet.  Een 
pötjen met dri-j? Goed. Wie ene van ziene 
dri-j knikkers ’t dichtste bi-j de strepe had 
egooid, had ewonnen. Den mocht alle ande-
re knikkers in tesse staeken. 

Met wat veur knikkers spöllen i-j? Meestal 
met glazen knikkers met van de mooie ge-
kleurde slengeskes d’rin. I-j hadden groten 
en kleinen glazen knikkers. In Dinxper te 
koop bi-j Piet Albert of Bazar Remmelink. 
Véur de tied met glazen knikkers, vlak nao 
d’n oorlog, spöllen wi-j met van die broene, 
lemen knikkers. I-j konnen ook ruilen: tien 
broene kleiknikkers veur enen glazen.

Völle interessanter dan ’t strepe-knik-
keren was ’t pötjes-knikkeren. I’j zörgen 
eerst veur een mooi vlak stuk zand op ‘t 
schoolplein. In ’t midden bozzen i-j een 
kuultjen. Eerst afspraeken: met hoevölle 
knikkers en hoevölle kinder doet t’r met? 
Lao’w maor zeggen: met dri-j knikkers en 
dri-j kinder doet met. 
Iederene geet op gepasten afstand staon 
en gooit ziene of heure dri-j knikkers zo 
dichte meugelek bi-j ’t kuultjen. Wie van de 

dri-j ’t dichtstebi-j kump mag beginnen. De 
bedoeling is da’j met doem en wiesvinger 
ow eigen knikker tegen ene van een ander 
knipst. Raak i-j den, dan mög i-j dri-j kere 
proberen den anderen in d’n pot te knipsen. 
A’j gin anderen knikker meer raakt, bu’j af 
en dan mag een anderen spöller ’t proberen. 
Wie d’n letsten knikker in ’t pötjen hef ek-
nipst, mag alle knikkers hebben. 

Wi-j hadden allemaole onze eigen spelre-
gels. Dan riep i-j bi-j ’t begin beveurbeeld: 
Niet vaegens! (Verbaoden ’t streuken tussen 
de knikker en ’t pötjen weg te vaegen) of 
Niet hollens!, dan kreeg i-j an ’t ende van ’t 
spölleken ow eigen knikkers weer.  
Wi-j hadden thuus allemaole een eigen 
knikkerbuul. Soms was den van mi-j läög 
a’k alles verspöld hadde. Dat kon ow bi-j 
’t haktollen niet aoverkommen, maor daor 
he’w ’t een andere kere aover. 

Theodoor Boland; Dinxpers plat

Olde kinderspöllekes 1
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Jan Verheijen Joop Keurentjes

‘Veur niks gekekken in’t hemp gedretten,’ 
was zo ongeveer mien eerste ervaring met 
de schone kuns van het dichten. Intussen 
wet ik dat het ga niet rijmt en of het dicht, 
door he’k ok mien twiefels aover. Ik denk 
dat ter wel meer luj zun die dit versje vrog-
ger opzeien as ze iemand veur de gek had-
den gehollen en dén persoon örges naor 
lieten kieken wat ter ga niet was.

Halverwaege joren vieftig kwam het toerisme 
vanuut Duitsland naor ons land op gang. 
Dagjesluj kwammen dan met bussen, die 
namen droegen as ‘Weltenbummler’, bi-j ons 
in het café en de zaal veur een köpken kaffee 
met kuuksken. Die wazzen dan onderweg 
naor het westen van ons land en mien moe-
der Mieneke Harbers had bedach dat ter bi-j 
die butenlanders ok wat te vedienen viel an 
pakken koffie en an kaes. Door had ze dan 
heupen van ingekoch. Böllekes van ik schat 
zo’n kilo of twee, in rood cellofaanpapier 
vepakt, gongen dan net zo makkelek aover de 
teek as glaeskes bier of borreltjes. De chauf-
feur dén de passagiers naor ons toeleidde, 
kreg dan natuurlek gratis kaffee en doornaos 
nog een adegheidje in de voes gedruk, dat 
sprik veur zich.

De kaffeedrinkende dames, of der 
ok mansluj bi-j wazzen wet ik niet 
meer, zatten gemütlich bi-j mekaar 
en zongen dan liedjes, compleet met 
veurdrach, zoas: ‘Ist das denn ein 
Regenschirm? Jao, das ist ein Regen-
schirm.’ Doorbi-j kwam der een heel 
stel attikelen an de beurt die allemaol 
bezongen wedden en met een töwken 
an dat regenschirm hingen. I-j heuren
dan bevobbeld: ‘Ist das denn ein 
Büstenhalter? Jao, das ist ein Büsten-
halter.’ 

Dat zinnetje is mien altied speciaal 
bi-jgebleven, want ik had gin idee 

wat een büstenhalter toch wel zol zun. De 
diensmeisjes - zo heitten dat in die tied - 
moesten natuurlek vreselek lachen um dat 
ni-jsgierige keerltje van een joor of ach-negen 
dén kwam vraogen wat een bustenhalter 
mos veurstellen, dat kö’j ow wel indenken. 
Lang hebben ze mien wies gemaak dat bus-
tenhalter ston veur bushalte. Heel völ joren 
later wier ik ok het veschil tussen welten-
bummeln en weltbummsen pas gewaar.

Op dén jonge laeftied dus mos ik ok wel ‘s op 
het markplein op de uutkiek staon um te waar-
schouwen as de bus der ankwam. ‘Bus!’ riep ik 
dan knoerhad, onderwiel ik het café binnenren-
nen. Geliek wier der dan begonnen met köpkes 
inschenken uut zo’n grote koffiezetmachine in 
de ‘tussenkamer’, de ruumte naos de kökken. 
Het was dan ech een kwestie van ‘alle hens 
aan dek’. Op een gegeven moment von ik het 
ok wel een adeg idee um ‘bus’ te roepen en 
dan effen later... ‘van de Gelderse Tramwegen’ 
derachteran, want dén stoppen ok ongeveer 
bi-j ons vlak veur het huus. 
Is alweer zo lang geleien da’k ga nie meer 
wet of mien moeder door kwaod aover wier 
of dat ze door um mos lachen. Is ok net zo’n 
adegheidje as woor ik dit stukske Sillevoldse 
historie met begon.

Toeristen in de joren vieftig Mien buurman en ik

Op het markplein in Sillevold met links Wunderink en in ‘t midden 
mien oldershuus.

Wi-j wazzen nog maor net getrouwd en 
mossen nog een betjen wennen an onze 
ni-je buren. Het was midden joren 60 van 
de veurige eeuw en nog gebrukelek a’j ow 
örges ni-j vestigde da’j dan buurt mieken. 
Mien schoonolders harren ons ok uut-
drukkelek ‘t advies metgegeven toch 
veural een flinke buurt te maken, immers: 
‘Een goeie buur is baeter as een verre 
vriend’ zeien ze. Uutendelek wedden dat 
der een stuk of vijf. Jao, de keus was 
moeilek, a’j de ene wel nemp, dan kö’j de 
ander niet links laoten liggen. Wi-j heb 
der altied goeie buren an gehad en – zoas 
ze dat dan zeggen - lief en leed met meka 
gedeeld. 

Zelfs a’j weinig met ze gemeen heb, loont 
’t um in ow buren te investeren. Want 
goed contact mik ’t laeven aantoonboor 
aangenamer. En nee, doorveur hoef i-j ech 
niet de deur bi-j meka plat te lopen. Hoe 
goed ken i-j ow buren? Gemiddeld ken-
nen mensen negen buren van naam en 
veertien van gezich. Da’s weinig a’j be-
denk hoevöl tied i-j in mekaas naobi-jheid 
deurbreng. Wie zien buurman kent, zo 
bliekt uut onderzoek, vuult zich veiliger, 
minder eenzaam en gelukkiger. Doorveur 
hoef i-j niet elke middag bi-j meka op de 
thee. Alleen al een vrolek ‘hoj’ op straot 
kan wonderen doen. 

Schuuns tegenaover ons wonen Hent met 
zien vrouw Mient. Een al wat older ech-
paar, zeuventig plussers, schatte ik. Hent 
was alzienlaeven eerste peerdeknech 
gewaes bi-j een grote boer en Mient had 
altied de huusholling gerund. Hent en ok 
Mient wazzen gezellige praoters en An-
nie, mien lief, neudigde ze zo af en toe 
wel ’s uut veur een köpken koffie. Zo ok 
dén keer op een vri-jdagmiddag. Ik kwam 
wat vrogger thuus van mien werk en had 

onderweg bi-j een stalletjen een bösken 
bloemen gekoch, veur ‘t weekend. Hent en 
Mient zatten gezellig bi-j Annie in de kök-
ken an de koffie. Mient zut da’k veur An-
nie een bösken bloemen metgebrach heb. 
Zeg ze tegen Hent: “Hent, zie’j dat? Dat 
mot i-j ok ’s doen!” Woorop Hent: “Hoe-
zo dat dan. I-j bunt toch nog niet dood?” 
Kiek, op zukke momenten leer i-j ow bu-
ren pas ech kennen. 

Onze woning was gebouwd deur het 
‘Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.’ 
Door stonnen der een stuk of twaalf van 
in onze wijk, de meeste in blokken van 
twee. Alle woningen wazzen ’t zelfde qua 
grootte en indeling. Kömp op enig mo-
ment een andere buurman bi-j mien: “Zeg, 
onze woningen hemmen toch precies de-
zelfde afmaetingen?” “Jao dat klopt”, zei 
ik. Buurman: “Ik zag da’j letst alle muren 
van de woonkamer heb behangen. Vetel 
‘s, hoevöl rollen behang he’j gekoch?” 
“Precies twaalf rollen”, zei ik. Een paar 
dagen later kömp denzelfde buurman 
weer bi-j mien. “Zeg, ik heb twaalf rollen 
gekoch, maor ik had der wel zes aover!” 
Ik: “Dah klopt, dat had ik ook!” Ik bedoel 
mao: ’t Was een buurt woor iedereen al-
tied veur een ander kloor ston, in veur en 
tegenspoed. 

Mien naoste buurman was Teun. Teun 
was een autoliefhebber pur sang. Hi-j raej 
altied in de ni-jste modellen en as ’t effen 
kon de luxe uutvoering. Zo had e zich op 
enig moment een ni-je ‘TOYOTA PRIUS + 
1.8 Dynamic’ gekoch. Zwart leren bekle-
ding, electrische bestuurderstoelverstel-
ling en de veurstoelen verwarmboor. 

Teun had de auto nog maor een paar da-
gen of hi-j kwam al bi-j ons langs: ‘’He’j 
gin zin um samen effen een rundjen te 
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ri-jen op de snelweg, effen uutproberen 
en kieken hoe had of e kan?” Jao, dat lek 
mien wel een leuk idee, al had ik al wel 
zo mien twiefels aover zien ri-jvaardig-
heid. Volges mien had e al minstens een 
stuk of driej Grolsche päöterkes achter de 
kiezen. Het was mien ’t ritjen wel. In een 
recordtied van 7 seconde accelereerde ‘t 
‘Toyotaatje’ in de tweede vesnelling van 
nul naor 100 km. Veurwaar een prestatie. 
Bi-j ’t uutproberen wat de maximum snel-
heid van ’t wagentje was ging ’t fout. Dat 
zo’j dan net zien, asof ‘t zo waezen mos. 
Toen der 298 km. op de teller ston reed 
der zomaor opens, uut ’t niks een politiewa-
gen naost ons. De ‘wouten’ gingen veur 
ons ri-jen, stoplich ging an en de richtin-
ganwiezer di- rigeerde ons naor de 
vluchstrook. “Zo…, meneer heeft 

haast?” zegt één van de wouten. “Now, 
niet per se,” zegt Teun. “Maor ’t is zo’n 
geweldig stuksken techniek wa’j hier ziet 
en dat kömp helemaol uut ‘t verre Japan.” 
“Jao, ongeleufelek,” zegt één van de wou-
ten, “en in Schiedam maken ze jenever en 
ik kan ’t hier ruken.”

Mangs uut ’t niks kwam e d’ran
Mangs uut ’t niks löp daor ’n beest
Mangs uut ’t niks was daor de smacht
Mangs uut ’t niks ging e mooi liggen
Mangs uut ’t niks kwam daor de trein
Mangs uut ’t niks schot e zich deur ’t knie
Mangs uut ’t niks lag e in gruzzelementen
Mangs uut ’t niks ’n wagen van rechts
Mangs uut ’t niks wa’j daor in ‘t lech
Mangs uut ’t niks sneeuwen ‘t wit
Mangs uut ’t niks ondeugd in de gedachte
Mangs uut ’t niks trok e ’t geweer
Mangs uut ’t niks zag e ’t beeld
Mangs uut ’t niks ’n bokstessegesprek
Mangs uut ’t niks grip ’t ni-js mi-j bi-j de kael
Mangs uut ’t niks zwelt dri-jmaol ’t gejoel
Mangs uut ’t niks klonk daor ’t schot
Mangs uut ’t niks geld op de rekkening
Mangs uut ’t niks n dònderslag bi-j heldere hemel
Mangs uut ’t niks ’n gedicht gebrouwen
Mangs uut ’t niks de bocht uut-evlaogen
Mangs uut ’t niks in de armen van ’n ander
Mangs uut ’t niks de zwaluw op ’n draod
Mangs uut ’t niks bu’j d’r
Mangs uut ’t niks kust de bokser zien tiggenstander
Mangs uut ’t niks scoort de midveur ’n goal
Mangs uut ’t niks piept ’t oor zien melodie

Mangs uut ’t niks uut de tied

Op ens

Niks!

Hans Mellendijk

Op ens

Spelling volges de Ettense Meister Van der Lugt
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De website van het - Platform Nedersak-
sisch – is online gegaon. Dit Platform is 
opgerich um de taal, cultuur, geschiedenis, 
gebruken en mentaliteit van noordoost 
Nederland onder de andach te brengen. De 
website lut de aktiviteiten van de deelnem-
mende organisaties zien. Dit zun: Centrum 
Groningen Taal en Cultuur, Stichting Stel-
lingwerver Schrieversronte, Huus van de 
Taol, Overijsselacademie en het Erfgoed-
centrum Achterhoek en Liemers. 

Het Nedersaksisch wödt gespraoken van 
Groningen töt Twente en van Stellingwerf 
töt in de Achterhoek. Elk gebied het zien ei-
gen varianten, denk an het Gronings, Stel-
lingwerfs, Drents, Twents, Sallands, Veluws 
en Achterhoeks. Maor niet alleen disse 
unieke zelfstandige taal verbindt het noor-
den en oosten van ons land. Der heerst ok 
een unieke cultuur. Met een rieke geschie-
denis.
Op de ni-je website vind i-j disse en nog 
völle meer informatie. 

www.nedersaksisch.com

Hieronder kö’j ok rechstreeks naor de veschil-
lende onderdelen van de website nedersak-
sisch.com deur derop te klikken:

Het Nedersaksisch laeft 
met dank an de geschie-
denis, de rieke cultuur met 
heur tradities. Het laeft in de 
streektaalmuziek, prachtege 
historische gebouwen en 
landschappen, in de hanze-
steden, de brinkdörpen, 
maor ok in de gebruken en 
gewoontes van de bewo-
ners. Het Nedersaksisch 
verbindt vanwaege de men-
taliteit van naoberschap en 
gewoon doen. Hier wödt 
veurtgebouwd op de rieke 
geschiedenis, kennis en 
ervaring. Niet deur nostalgie 
of te blieven hangen in het 
olde, maor deur de kwalitei-
ten van de Nedersaksische 
cultuur eigentieds van bete-
kenis te maken.
Het Nedersaksisch erfgoed zit in ons hart. 
Deurum zetten wi-j der ons graag veur in 
um een ni-je betekenis te geven en derveur 
te zörgen dat het beschermd, benut en be-
laefd kan wodden. Wi-j verbinden mensen 
en organisaties en staon veur een duurza-
me zörg van ons Nedersaksisch erfgoed.

Geschiedenis van het Nedersaksisch
De oorsprong van het ontstaon van het 
Nedersaksisch geet trug rond het joor 500 
nao Christus. ‘t Was de tied van de Grote
Volksverhuzing woor meerdere volks-
stammen, wooronder de Germanen, het 
West-Romeinse Rijk binnenstreumden. 
Het Nedersaksisch, veurtkommend uut 
het Oldsaksisch beheurt dan ok töt de 
West-Germaanse taalfamilie, net as het 
Oldfrankisch, het Oldfries, het Oldengels 
en het Oldhoogduits. Uut het Oldfrankisch 
ontston het huidege Nederlands, uut het 
Oldfries het Fries en uut het Oldsaksisch 

het Nedersaksisch. Het Nedersaksische 
taalgebied is ongeveer het olde Saksische 
woongebied veur de tied van veur de oost-
kolonisatie, dat wil dus zeggen töt an oos-
telek Holstein en de Elbe. Het Nedersaksi-
sche is deur de eeuwen hen gegräöjd en is 
dus gin vebastering van het Nederlands. 
Een taal, bestaonde uut diverse variëteiten 
zoas het Gronings, Drents, Stellingswerfs, 
Sallands, Twents, Veluws en Achterhoeks, 
die nog wödt gespraoken in maor liefs zes 
van de twaalf provincies in Nederland en 
doornaos ok nog ‘s in een groot deel van 
Duitsland. Het is dus een echte taal, en niet 
-zoas jammergenog nog völ mensen den-
ken – een vebastering van het Nederlands. 
Een taal, maor ook een cultuur die nog 
steeds te heuren en te vulen is in de regio 
tussen Groningen en de Achterhoek.

(Van de website umgezet in het Achterhoeks van 
rond de Olde Iessel; red.)

www.nedersaksisch.com
https://nedersaksisch.com/nedersaksisch-leeft-en-verbindt/
https://nedersaksisch.com/naoberschap-in-de-21e-eeuw/
https://nedersaksisch.com/nieuws/
https://nedersaksisch.com/agenda/
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Antoon Berentsen
Woordvan de maondvan de maond

Het dialect kent gekke gasten, of mis-
schien moeten we zeggen ‘kende’. Veel 
dialectwoordenboeken bevatten naast 
woordenlijsten en verhalen ook lijstjes met 
locale bijnamen en scheldnamen. 
‘Vlugge Dientje’ was in mijn jeugd de naam 
van een klein schrepel vrouwtje die vlie-
gensvlug lopend door het leven ging. Haar 
tempo werd haar bijnaam. Naast deze bij-
namen zijn er ook persoonsaanduidingen, 
woorden voor soorten mensen. Die zijn wat 
breder in het taalgebied verspreid. Twee 
daarvan wil ik, op verzoek, graag nader be-
kijken.Dit keer het eerste: ‘Makkedoor’ en 
volgende maand ‘Piezewiet’.
Mijn associatie met het woord makkedoor 
is, dat het iemand betreft die wat voor el-
kaar weet te boksen. Dat blijkt maar deels 
overeen te komen met hetgeen ik in de 
literatuur vind; spaarzaam weliswaar, want 
heel veel kom je dit woord niet tegen.

Van de Liemerse woordenboeken heeft 
alleen Waehls Plat het woord opgenomen. 
Daar wordt er de betekenis van ‘zonder-
ling, apart persoon‘ aangegeven. In het 
Limburgs woordenboek vind ik meer van 
mijn gading. Daar is een makkedoor een 
‘uitblinker’. Even verder naar het westen in 

Zeeland is de makadoor echter een ‘boos-
doener’. Wat hebben die twee tegengestelde 
betekenissen nu gemeenschappelijk? Nico-
line van der Sijs, de Nijmeegse hoogleraar 
taalkunde, nam Spaanse leenwoorden in de 
Nederlandse dialecten onder de loep en be-
toogt dat het woord makkedoor/makadoor 
afgeleid is van het Spaanse ‘matador’. 

Het Spaanse woord ‘matar’ betekent ‘do-
den’. Het is afgeleid van het Latijnsche 
‘mattare’ dat oorspronkelijk ‘slaan, stoten’ 
betekende. Een matador is de stierenvechter 
(‘torero’) die de stier daadwerkelijk doodt. 
Het is dan ook een man van aanzien en 
macht; in het kaartspel is de matador een 
van de hoogste troeven. Macht en schuld 
liggen hier dicht bij elkaar. 

Hoe komen de samenstellers van het Wehl-
se woordenboek dan toch bij hun beteke-
nis? Het gebeurt vaker bij dialectwoorden 
dat de aangegeven betekenis per woorden-
boek-gebied sterk verschilt. Mogelijk ligt 
de oorzaak in het feit dat dialecten anders 
als de standaardtaal niet over instituten en 
scholen beschikken die de woordenschat 
verzamelen en doorgeven. Nog meer als 
standaardtalen staan dialecten in de wind! 

Makkedoor

Opa of oma zun is heel biezunder. Door 
können wi-j het wel aover eens zun. I-j 
holdt net zovöl van ow kleinkinderen as 
van ow bloedeigen blagen, en wel onveur-
waardelek. Tegeliekertied is de verant-
woordelekheid veur de opvoeding nau-
weleks anwezig. De band den i-j met ow 
kleinkind heb, is doormet uniek. Opa’s, 
en uuteraard ok oma’s, hemmen de tied 
um leuke dingen met hun kleinkinderen te 
doen. As ’t goed is dan breng i-j vaak heel 
völ tied met ow kleinkinderen deur. Dat kan 
een waekelekse oppasdag zun, of af en toe 
samen een keer op stap.

Zo ok Jan, ofwel inmiddels ‘opa Jan’, ex 
fulltime internationaal vrachwagenchauf-
feur. Jan werken in de bloemenhandel, 
vervoerde verse bloemen en planten töt 
in alle uuthoeken van Europa. Hielp bi-j 
’t laaien en lossen, zörgen veur de juuste 
temperatuur in de vrachwagen en veur een 
goeie afhandeling van de documenten. En, 
heel belangriek, Jan wis aoveral de weg in 
Europa. 

Maor now is opa Jan al een hötjen met 
pensioen. Door wil ik niet met gezeg hem-
men dat opa Jan now achter de geraniums 
zit. Verre van dat, onze Jan is een ‘fitte 
vutter’, zoas ze dat tegeswoordig zeggen. 
Toch is der iets heel biezunders an de hand 
met de termen: ‘opa’ en ‘oma’. In ‘Van Da-
le-woordenboek steet bi-j het woord: ‘opa’, 
naost ‘grootvader’ ok de betekenis ‘olde 
man’. Een opa is doormet niet alleen een 
grootvader, maor ok vaak een benaming 
veur een ‘sukkelige olde man’, den nauwe-
leks kan lopen. 

Mensen zeggen ok: ‘wat is dat een opa-
tje’, as ze een old iemand zien gaon. Van-
door dat sommige mensen der een haekel 
an hemmen. Opoe en omoe, dat wed vrog-

ger ok gezegd. Dat klinkt bi-jnao asof i-j 
al bi-j de bidprentjes in de olde schoenen-
doos lig. 

Ieder zondagmargen nimp opa Jan zien 
kleindochter met uut in zien auto um de 
band tussen opa en kleinkind laevendig te 
hollen. Dan geet hi-j samen met zien klein-
dochter op pad. Tot op een zondag opa 
zich vreselek ziek vulen en in bed bleef lig-
gen, Gelukkig kwam oma op ’t idee um de 
plaats van opa in te nemmen op den dag 
en zei: “ik nem onze kleindochter wel met 
vandaag, blief maor lekker in bed.”

Toen ze weer trug wazzen van ’t ritjen rende 
’t deerntje opgewonden naor baoven um te 
kieken hoe ’t met opa ging. “En, was het leuk 
vandaag in de auto met oma”, vrug opa. 
“jao, geweldig leuk”, antwoordde ’t wichje. 
En weet je wat opa? Wi-j zun vandaag gin 
enkele blinde oen, zondagsri-jer, amateur, 
kuttekop, droplul, olde zak, mietjen, sukkel, 
stomme huppeltrut, däözel, hanswos of 
wegpiraat onderweg tegengekommen, ech 
woor opa gin ……. ééééntjen opa !!!! 
Fijn hè, opa? 

Joop Keurentjes

Oppasopa

Dialecten sterven met hun spre-
kers langzaam uit. Er blijven 
niet veel smaken over, aldus de 
NRC van 28 april 2021. 4
Het artikel is gebaseerd op het 
themanummer van Taal & 
Tongval ‘Dialectologie zon-
der dialecten'44

Dialectdood?

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/27/nederlands-eindigt-in-vier-smaken-a4041502
https://www.meertens.knaw.nl/cms/en/nieuws-agenda/nieuws-overzicht/286-2021/146346-themanummer-taal-tongval-dialectologie-zonder-dialecten
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/27/nederlands-eindigt-in-vier-smaken-a4041502
https://www.meertens.knaw.nl/cms/en/nieuws-agenda/nieuws-overzicht/286-2021/146346-themanummer-taal-tongval-dialectologie-zonder-dialecten
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betje een te grote uutgave ; )
Wel he’k der nog effen ingekek-
ken en geliek opgeschreven 
wat mien toen belangriek lek. 
Da’k door ooit twinteg joor 
later gebruuk van zol 
maken um alles in het 
Achterhoeks nog 
een keertje op te 
schrieven, kon’k 
mien toen natuurlek  
niet veurstellen.

Rudi Fuchs schreef hoe het idee ontston 
um de Konegin te vraogen een eigen ex-
positie samen te stellen en hoe disse ten-
toonstelling veur mekaar kwam. Ik stellen 
mien doorbi-j veur dat de konegin heel 
vaak ongezien met ‘m deur het depot mot 
hebben gelopen, zo van: “dén wi’k der 
graag bi-j, en dén, en dén. O nee, dat wödt 
messchien tevöl!”

Har Sanders; Veurkant achterPhilip Akkerman; zelfpottret 1998

Ger van Elk; Diplomacy

D. de Pieuwo

Stedelek 1 (2001)

Op zaoterdag 9 december 2001 aopende 
in het Stedelijk Museum ‘De Veurstelling’, 
now dus zowat eenentwinteg joor geleien. 
Veur dén biezundere happening waren toen 
ruum twee maonden uutgetrokken en dus 
had ik ruum de tied um der op een zaoterdag 
in de kesvakantie samen met een klasge-
nootje met de trein hen te gaon. 

De aopening was toen op tillevisie gewes 
en umdat der zovöl veschillende dingen te 
zien waren, lek mien dat wel wat veur het vak 
CKV. Mien olders hadden het toen te druk, 
anders waren ze graag metgegaon. Gelukkeg 
moch ik wel vaders camera metnemmen. 

De tentoonstelling was samengesteld deur 
toen konegin Beatrix, die as gastconserva-
tor een keuze miek uut de collectie van het 
Stedelijk Museum. De konegin was toen 
de derde biezundere gastconservator van 
het museum. Harry Mulisch en de beroem-

de Achterhoekse schriever Gerrit Komrij 
gingen heur veur. Met ruum 350 kunswer-
ken van meer as 120 kunstenaars gaf ‘De 
Veurstelling’ een uutgebreid beeld van de 
nao-oorlogse Nederlandse kuns. De perio-
de die Koningin Beatrix zeer bewus en van 
dichbi-j had metgemaak en woor zi-j een 
grote binding met had. 

Bi-j de selectie had zi-j gekaozen uut schil-
deri-jen, tekeningen, sculpturen, wandkle-
den, reliëfs en assemblages. De uutstal-
ling was gemaak vanwaege het 20-jorege 
ambtsjubileum van de konegin. Zi-j vertel-
len onder meer aover heur belangstelling 
veur moderne beeldende kuns en wat veur 
soort kunswerken heur biezunder antrok-
ken. Ok miek zi-j dudelek hoe de selectie 
van kunswerken was ontstaon en wat veur 
ideeën zi-j doorbi-j had. De catalogus 
kostten toen 59,50 gulden, maor dat was 
veur mien toen as middelbare scholier een 

Carel Willink; koningin Juliana Jeroen Henneman; koningin Beatrix 2000
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Moederdag
kadotip!

now te koop: de ni-je vehalenbundel in kleine oplage van 
Joop Keurentjes, 160 bladzi-jden vol vehalen en gedichten! 

De afhaalpries, zonder vezendkosten dus, is 12,50 euro. Bestellen bi-j 
Joop Keurentjes, Wim Epskamp, of bi-j  janverheijen@gmail.com

Ok in de winkel bi-j Welkoop in Sillevold, bi-j Deco Home Hendrixen 
in Gendringen en bi-j Koenders ‘t Ware Huis in Gaanderen!

https://janmac.nl/Bekiek/Bekiek.html
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