
1

no 31
januari 2022

 d’Eigenspraok
  veur Achterhoek en Liemers



2 3

Beste Eigenspraoker en andere pröttel,

Vrogger, toen ik nog jong was, zo’n vieftien 
joor geleien za’k maor zeggen, lazen men-
sen boeken van papier. Vanaf 2010 doen ze 
dat op ‘n iPad of tablet, soms op ‘n computer 
of laptop, en wodden boeken veurnamelek 
gebruuk as muurisolatie. Nog vrogger, in 
de middeleeuwen, wazzen de boeken van 
perkament. Ok was ter toen zo goed as nör-
ges fatsoenlek internet en dus hadden de 
luj zwoor de pest in. Letterlek! 

Jan Boccaccio – in Italië dat ‘t toen eige-
lek nog ga niet gaf, numen ze alle goeie 
jonges gin Jan maor Giovanni (Zo heit 
Johannes de doper dus gewoon Giovan-
ni Battista) maor ik dwaal af – Giovanni 
Boccaccio dus, schreef rond de tweede 
helf van de veertiende eeuw ‘n boek aover 
de tied van de pest: de Decamerone.

Veur wie dit zeer an te raojen boek niet 
kent: dit middeleeuwse meesterwerk geet 
aover ‘n stel jongeluj die zich tien dagen 
trugtrekken uut de wereld dén aovervallen 
wödt deur de pest, dus net zoas wi-j deur 
corona. De luj der umhen stierven toen 
bi-j buskes, maor door wed toen niet zo 
ethisch en medisch verantwoord met um-
gegaon as tegeswoordeg.

Drie mansluj en zeuven vrouwluj gaot met 
bedienden en al weg uut Florence um lek-

ker decadent tien dagen op ‘t platteland 
deur te brengen en mekaar mooie vehalen 
te vetellen, in totaal honderd stuks! 
Pier Paolo Pasolini miek door begin joren 
zeuventeg van de veurege eeuw ‘n opval-
lende rooie-oortjes-film van (KLIK).

In disse tied vervullen wi-j met ons blad 
min of meer de eigenste functie as Jan 
Boccaccio met zien ‘Decamerone’ van 
650 joor geleien. Haopelek kommen jullie 
disse beroerde tied goed deur terwijl wi-j 
jullie amuseren met onze vehalen. Wie 
wet kump ter ok nog ’s wat veurbi-j woor 
a’j rooie oortjes van krieg. A’j dat ‘n goed 
idee vin veur ‘t ni-je joor, wens ik ow ‘n fijn 
rooie-oortjes-joor toe. Laes mao’s wat 
Bea disse maond onder ogen kreg!

Ons blaedje

Twee limericks

Van de redactie

redactie-adres:  janverheijen@gmail.comjanmac.nl

Harrie Smits

Een haan bi-j zien kippen in Linden
had las van wat boekpien en winden.
Toch nam hi-j ’n kip; 
de kip dach: verhip,
zi-j zullen straks windeier vinden!

Een hitsige haan het in Ommen
per ong’luk een plofkip genommen.
En onder de wip
ontploffen de kip
nog veur hi-j ech kloor was gekommen!

d’Eigenspraok is ontstaon as 
communicatiekanaal veur leden 
van de gelieknamege dialekwerk-
groep 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.
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Paoter Willem Erinkveld ✝

Vrogger von ik dat ‘t Godsvertrou-
wen völ groter was dan vandaag 
de dag. Ik wet nog goed bi-j welken 
boer ik ook diende dat der völ ge-
baejen wier. Ik woonde jao altied 
bi-j roomse boeren, maor ik denk 
dat ‘t toen aoveral wel zo was. 

Wi-j roomsen mosten ‘s aoves op de 
kni-jen veur de stoel op stenen of es-
terikken vloer de rozenkrans baejen 
met de neudige franjes der bi-jan. Der 
wier gebaejen veur de dooien ien de 
familie, veur de zieke koe of het peerd 
dat ‘n völlen most kriegen, veur rae-
gen en tegen donder en bliksem en 
slech weer. 

Och, wat za’k ow zeggen, wi-j wazzen 
‘t jao van huus uut gewend en ‘t heur-
de der gewoon bi-j. Maor um eerlek te 
waezen, ik wet niet of ons gebed völ 
wiejer kwam dan de zolder en ‘t zol 
vaak de hanebalken ien ‘t huus wel 
niet halen. A’j den godsganseleke dag 
hard gewark hadden en i-j hadden ‘t 
aovendmäöltje op, dan vielen wi-j der 
wel ‘s bi-j ien slaop. De vloer was zo 
had, i-j gingen van de ene kni-j op den 
ander of i-j lieten ow deurzakken zo-
da’j met ow achtersten op de hakken 
van de klompen kwammen te zitten. 
En dan kreg i-j van die groeven ien 
de armen van de biezen mat van de 
stoel. Maor bi-j één boer bun’k gewes, 
door vielen wi-j ‘s zaoterdag- saoves 
niet ien slaop veur de stoel. 

“Door was ‘n old mins ien huus, zi-j 
was heel wat mans en gruujde ‘n snor 
woor wi’j as zukke bungels haos ja-

loers op konnen waezen. 
Maor op zaoterdagaovend 
dan mos den boer eur den 
snor wegknippen en wel 
onder ‘t rozenkransbaejen.

‘t Was jao ‘n merakels goed 
mins en arig wat mans ook. Nao ‘t 
aovendaeten wier der ‘n krant op de 
taofel veur eur gelegd en begon de 
operatie. Wi-j zatten ien de hoek van 
de kökken op de knieën veur de stoel 
en kekken onder de armen deur naor 
de boer as kapper en ‘t olde mins. De 
boer den de scheer al handtierde vroeg 
(goed verstaonboor) “Moeder a’j now 
de lippen ‘s goed op mekaar holdt dan 
kan’k beginnen. Hoe wens mevrouw 
het, zullen we het maar kort hou-
den?” 

Kiek, dat zei he dan ien ‘t Hollands 
en wi-j begonnen te proesten van ‘t 
lachen. ‘t Olde mins begon gewoon 
te beven van gif en soms wier ze zo 
kwaod en dachten wi-j dat ze ieder 
ogenblik de boer aan de snuut zol 
slaon, want door was ze bes toe ien 
staot ook. Maor de boer ging röstig 
deur en zei: “Moedertje, mondje dicht, 
anders krijg je haartjes binnen.”

Op die manier viel ons ‘t baejen hille-
maol niet lang, ‘t was gewoon ‘n ver-
maak. Jao, gebaejen wier der wel, of 
zoiets now völ uuthiel, dat is ‘n ande-
re vraog. Maor jao, ‘t gezegde is jao 
ook: “Dien de Heer ien vrolekheid en 
dat dejen wi-j wel op die manier.

Godsvertrouwen

A’j den titel hierbaoven laes, dan zo’j hos 
denken da’k een vehaaltjen in ’t Engels 
gaot schrieven. Da’s dus ech niet zo, al 
wil ik hier wel effen bi-j antekenen dat 
ons Achterhoekse dialek wel wat van de 
Engelse taal weg het. Maor door kom ik 
misschien in een andere contex nog wel ’s 
op trug. Wat hierbaoven mien vehaal steet 
da’s oerdegelek, alledaags Achterhoeks. 
Het betekent niks meer en niks minder 
gewoon; barbekjoewen in de tuin, in goed 
Nederlands kötweg bbq’n in de tuin. 

Iedereen het ‘t wel ‘s gedaon. De meeste 
mensen vinden ‘t heerlek! I-j könt der ok 
alle kanten met op. In Nederland gaon ze 
allemaol spontaan aan zodra de thermome-
ter hoger dan 23 graden aangif. In ’t sträöt-
jen, of liever gezeg: Het ‘Hofje’ woor ik  ooit 
woonde met mien lief en de kinderschaar 
harren wi-j de anstaekeleke gewoonte um 
elk joor – op de letste zaoterdag van de 
grote zommervakantie - een barbecue te 
hollen woor alle bewoners – zo’n twaalf 
gezinnen - an metdeien, inclusief de kinde-
ren. Door was speciaal een vereniging veur 
opgerich met de toepasseleke naam: ‘De 
Vetpot’, met statuten, een ledenlies en een 
bestuur. Elke maond betaalden de leden 
een klein bedragje as contributie wat auto-
matisch afgeschreven wed. An ’t end van ’t 
joor zat der genog in de pot veur een older-
wetse Boergondische braojeri-j.

De ingrediënten veur disse joorlekse hap-
pening wedden nooit bi-j de plaatseleke 
slager gehaald, maor bi-j twee oerdegeleke 
boerderi-jen in de buurt. Bi-j de ene boer 

een pakket met vleis van originele zwart-
witte scharrelvarkes en bi-j de andere boer 
was het pakketje samengesteld uut vleis 
van zwerfkoeien, puur natuur! Populair 
zun nog steeds de hamburgers, speklap-
jes, kippenpeutjes en saucijzen. Natuurlek 
angevuld met allerlei sauzen, stokbrood en 
de huzarensalade. Dat alles wed stichtelek 
angevuld met een vaatjen pils van ‘Toon 
Bier’ uut Sillevold? Der wazzen steevas 
twee mannen die gin bier lussen. Door wed 
altied raekening met gehollen middels een 
flesken Bokma dat bi-j de buurman in de 
koelkas ston. De dames hielen ’t bi-j een 
rood of wit wientjen en veur een paar lief-
hebbers was ter zelfs een advekäötjen. De 
kids konnen  uuteraard kiezen uut fris in 
alle kleuren.
 
De veurzitter van de ‘Vetpot’ – tevens chef 
inkoop - had elk joor de eer um de barbe-
kjoe met ‘n ‘stichtelek’ woordjen te aope-
nen. Dan bedanken hi-j altied in zien eigen 
woorden de mensen die het veurbereiden-
de werk gedaon hadden: 
“Wi-j hemmen nörges een staek laoten 
vallen. Woor een gril is, is een weg. Ik wil 
mienzelf niet op de worst kloppen, maor 
den enen zien dood, is de koriander zien 
brood. Dat gif de burger moed. De boeren, 
c.q. de leveranciers van ’t vleis wodden 
steeds grilliger en da’s een worst-kaas-
scenario. Door motten wi-j de gaten in-
hollen.” 
Jao ’t was soms wel ’s op ’t vetrandje wat 
de veurzitter zei, maor ’t wazzen zien eigen 
woorden en de spareribs smieken der niet 
minder um.

Dikdoen in town; bbq’n in de tuin
Joop Keurentjes
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Margot Jansen

Mien bruurken is nog net 
gin anderhalf joor older 
dan ik bun, deurum trok-
ken wi-j vrogger völ met 
mekaar op. Wiejer he’k 
nog wat jongere bruurkes 
en zuskes, dus wi-j zun de 
oldsten van de zes blagen. 

Toen ik zes joor was, 
verhuusden wi-j van ‘n 
baovenwoning, in ‘t huus 
van mien opa en oma an 
de Durkumseweg in Te-
borg, naor de Rijksweg in 
Gaanderen. ‘t Was dezelfde 
lange weg as de Durkem-
seweg, maor dén wed in 
Gaanderen inens Rijksweg 
genuumd.
Wi-j woonden toen zo’n 
bitjen op de olde grens 
Gaanderen/Teborg. De 
grens van Gaanderen is 
later nog ‘n bitje wiejer 
veschaoven in de richting 
van Teborg. Maor door 
geet ‘t now efkes niet aover, in ieder geval 
lag ‘t vrogger andes.

Wi-j bleven ondanks disse vehuzing naor 
Gaanderen toch gewoon in Teborg naor 
de Sint Jorisschool gaon en wi-j heurden 
door ok bi-j de kattelieke Sint Georgius-
kerk, met meneer de daeken. Dén laatsten 
kan ik mien nog goed veur de gees halen. 
En dan met name vanwaege dén strengen 
kattechismusles met völ moeileke tek-

sten woor ik niks van begrep, behalve da’j 
ow vader en moeder mos eren en da’j gin 
kwaod met kwaod vergelden moch. 

Wi-j gingen in Teborg naor de gimmestiek-
vereneging en ok naor de bibliotheek. Disse 
was gehuusvest in ‘t olde mariakleuter-
schooltje an de Hoofstraot naost de kerk. 
Zus Wenting, de zus van Toon Wenting van 
de schoenwinkel, hiel bi-j wa’w zoal an 
laesvoer met naor huus nammen en weer-
um brachten. 

Mien bruurken en ik liepen dan in de win-
termaonden (ik denk da’w alleen in de win-
termaonden buukskes lazen) dat hele end 
vanaf Gaanderen, met onze kleine peutjes 
deur ‘t duuster naor de Hoofstraot in Te-
borg en gingen meestal met buukskes van 
Dik Trom en Pietje Bel weer op huus an. 
Bi-j ons thuus lag ‘t spölgoed van ons en 
dat van alle bruurkes en zuskes deur ‘t hele 
huus hen. Een eigen schepken woor wi-j de 
boeken op konnen leggen, hadden wi-j niet. 
Dat was toen een goeie oplossing gewes 
veur ‘t probleem dat wi-j steeds weer te-
genkwammen. Dus kö’j ow vas wel veur-
stellen hoe der flink gezoch mos wodden 
tegen de tied dat wi-j de gelaezen buuks-
kes weer in mossen leveren. 

Zus Wenting zat achter ‘n täöfeltje, dat een 
soort balie mos veurstellen. Wi-j hebt Zus 
Wenting regelmaotig diep heuren zuchten, 
terwijl ze in eur administratie zag dat wi-j 
nog een aantal buukskes thuus hadden 
liggen, die wi-j toch ech niet konnen vinden 
veurda’w van huus vetrokken. 

Ik was altied ‘n bitjen bang veur heur. 
Dan zei ze heel streng, en schudden ze 
met de kop, umdat ‘t bi-j ons völ te vaak 
veurkwam, da’w thuus nog ‘s goed mossen 
zuken en ‘t spul as de gesmeerde bliksem 
mossen inleveren.Toen wi-j weer op huus 
an liepen met z’n beien, ha’k altied ‘n bitje 
‘t gevuul wa’k ok had as tandats Annema 
weer met zin grote bus bi-j de school ver-
trok: ‘zo, door bu’w veurlopeg efkes van af.’ 
Terwijl ik ok wel wis dat ‘t probleem zich 
vas nog wel vaker zol veurdoen. In ieder 
geval, at de zwore iezeren deur van ‘t ma-
ria-kleuterschooltje achter ons dichviel, 
konnen wi-j weer opgeluch aosem halen en 
liepen wi-j samen weer deur ‘t duuster op 
huus an. 

Buukskes inleveren
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Pinocchio

8

Jan Verheijen - vevolg van het decembernummer (klik)

klein 

9

Maor ‘t kleine menneke lachen niet. Hij liep 
naor de opstandege ezel en bet ‘m, onder-
wiel hi-j net dei asof hi-j ‘m een kus wol 
geven, een stuk van zien rechteroor af.
Ondertussen ston Pinocchio kwaod op van 
de grond, en sprong op de rug van het arme 
dier. En de sprong was zo hendeg dat de 
jongens ophielen met lachen en begonnen 
te roepen “Leve Pinocchio!” en onmundeg 
begonnen te klappen.
Plotseling schuppen de ezel zijn beie ach-
terpeut umhoog en met een krachtege ruk 
slingeren hi-j de arme marionet midden op 
de weg, aover een bultje grind.
Toen wed der weer gelachen, maor in 
plaats van te lachen, wed de kleine man 
weer heel adeg veur dat onrustege ezeltje, 
en bet ‘m ‘n stuk van ‘t andere oor af. Toen 
zei hi-j tegen de marionet:
- Spring maor weer op ow ezel en waes 
niet bang. Ik heb twee woordjes in zien 
oren gefluusterd en ik haop da’k ‘m tam en 
redelek heb gemaak. -
Pinocchio stappen op en de kar begon 
te ri-jen, maor onderwiel de ezels galop-
peerden en de kar over de kasseien van de 
hoofstraot rei, lek ‘t de marionet of hi-j een 
zachte, nauweleks vestaonbore stem heu-
ren zeggen:
- Arme dwaas! i-j krieg ter spiet van! -
Pinocchio, haos bang, kek hen en weer 
um te wetten waar die woorden vandan 
kwammen, maor hi-j zag niemand: de ezels 
liepen, de kar ging wiejer, de jonges in de 
kar sliepen, Sloompie snurken as een os en 
‘t menneke zat op de bok te zingen:
“Iedereen slup ‘s nachs en ik slaop nooit ....”

Nao nog een halve kilometer heuren Pinoc-
chio weer ‘t stemmeke zeggen:
- Hol dat in gedachten, kleine snotneus! 
Jonges die ophollen met studeren en boe-
ken, scholen en leraren de rug toedraejen 
um alleen maor te spöllen en te daldejen, 

kommen slech terech! Ik wet ‘t uut ervaring 
en ik kan ‘t ow vetellen! Der kump ‘n dag 
dat jullie ok zullen hulen, zoas ik vandaag... 
maor dan zal het te laat zun!”
Bi-j disse zachjes gefluusterde woorden 
sprong de marionet, banger as ooit, van de 
rug van de ezel en pakken de ezel bi-j de 
snuut.
Stel ow veur hoe hi-j zich vulen toen hi-j 
ontdekken dat zien ezeltje hulen net as ‘n 
klein jungsken!
- Hé, meneer de kleine man,” riep Pinocchio 
tegen de koetsier, “Disse kleine ezel huult.”
- Laot ‘m maor hulen. Dat geet wel aover.
- He’j ‘m ok leren praoten?
- Nee, hi-j het zich eiges geleerd ‘n paar 
woorden te mompelen, nao driej joor bi-j 
getrainde honden te zun gewes.
- Arm bees!...
- Kom, kom,” zei ‘t menneke, “stap weer op 
en laoten wi-j gaon: de nach is kold en de 
weg is lang. -
Pinocchio gehoorzamen. De kar gong wie-
jer en ‘s marges bi-j het begin van de dag 
kwammen ze gelukkeg an in Luilekkerland.
Dit land lek op geen enkel ander land in de 
wereld. Der wazzen alleen maor jonges. De 
oudsten wazzen veertien joor, de jongsten 
net ach. In de straoten was ter een vro-
lekheid en ‘n een haeveg lawaai! Aoveral 
bendes snotapen: sommegen raejen op 
een fiets, sommegen op een holten peerd: 
sommegen spölden vestoppertje, anderen 
zatten mekaar achternao: weer anderen 
wazzen vekleed as clowns, sommegen 
acteerden, sommegen zongen, sommegen 
mieken salto’s, sommegen liepen op hun 
handen met de benen in de luch.‘t Was 
mien toch een herrie, da’j watjes in de oren 
moes stoppen um niet doof te wodden. Op 
alle pleinen stonnen kleine theatertenten, 
die van ‘s marges vroeg töt ‘s aoves laat 
vol zatten met kinder, en op alle muren van 
de huizen ko’j mooie dingen laezen, ge-

31. Nao vief maonden in Luilekkerland, zut 
Pinocchio töt zien grote verbazing, ‘n mooi 
stel ezelsoren teveurschien kommen en wödt 
e ‘n ezel, met stat en alles d’rop en d’ran.

Eindelek kwam de kar en dén kwam an 
zonder geluud te maken, want de wielen 
wazzen umwikkeld met vlas en lompen.
Twaalf paar ezels trokken ‘m, allemaol on-
geveer aeven groot, maor met verschillen-
de kleuren heur.
Sommege wazzen gries, andere wit, weer 
andere zalt-en-paeperkleureg, en weer an-
dere met grote gaele en peerse strepen.
Maor het meest biezundere was dat die 
twaalf paar, of liever die vierentwintig ezel-
tjes, in plaats van hoeven zoas alle andere 
last- en trekdieren, kleine-mennekes-leer-
zen van wit leer an hun poten hadden.
En de man op de bok?
Stel ow een klein menneke veur, brejer as 
lang, zo zacht en smeuïg als een kluntje 
botter, met een gezich as een appel, een 
mundje dat eengaal lacht, en een zach, 
slijmerig stemmeke, as een kat, dén zit te 
spinnen veur ‘t goeie hart van zien baasje.
Zo gauw zi-j ‘m zaggen, wedden alle kinder 
gek op ‘m en mieken ruzie um in zien koets 
te kommen, um deur ‘m te wodden metge-
nommen naor dén echte goldmien dén be-
kend steet onder de naam “Luilekkerland”.

In feite zat de wagen al vol met kleine jon-
ges tussen de ach en twalef joor, op me-
kaar gestapeld as haringen in ‘n tunneke. 
Ze wazzen misselek, ze wieren in mekaar 
gedrukt, ze konnen bi-jnao gin aosem ha-
len, maor niemand klagen. As troost wis-
sen ze dat ze aover ‘n paar uur in een land 
zollen zun waor gin boeken, gin school, gin 
onderwiezers wazzen. Door wedden zi-j zo 
bli-j van dat ze gin ongemak, honger noch 
dös, of slaop vuulden.
En hi-j sprong op en gong op de bok staon.

- En i-j, lief keerltje,” zei de kleine man, 
onderwiel hi-j zich zo adeg meugelek naor 
Pinocchio draejde, “wat bun i-j van plan te 
gaon doen? Gao’j met ons met, of blief i-j 
hier?
- Ik blief hier” antwoorden Pinocchio. - Ik 
gao trug naor huus: ik wil studeren, en ik 
wil mien eiges op school eer andoen, zoas 
alle fatsoenleke jonges.
- Völ geluk dermet!
- Pinocchio. -  zei Sloompie toen. - Luuster 
naor mien. Kom met ons met, en wi-j wod-
den gelukkeg.
- Nee, nee, nee!
- Kom met ons met, en wi-j maken schik!” 
riepen vier andere stemmen uut de koets.
- Kom met ons met en wi-j zullen bli-j zun 
- riepen honderd stemmen tegeliek.
- As ik met ow met gao, wat zal mien goeie 
fee dan zeggen? - zei de marionet, dén week 
begon te wodden en begon te twiefelen.
- Maak ow maor niet zo druk aover dat 
gevuul. Stel ow veur, wi-j gaon naor ‘n land 
woor wi-j van ‘s marges vrog töt ‘s aoves 
laat herrie könt schuppen! -
Pinocchio antwoorden niet, maor zuchten, 
daarnao zuchten hi-j nog ‘s, doornao een 
derde zucht en op letst zei e:
- Maak plek veur mien! Ik wil ok met!...
- De stuul bunt allemaol bezet,” antwoor-
den ‘t kleine menneke, “maor um ow te lao-
ten zien hoe adeg a’k ow vin, ma’j op mien 
plaats zitten...
- En i-j dan?
- En ik gao de rest van de weg lopes.
- Nee, ech niet, dat geet niet. Ik ri-j nog 
liever op de rug van een van disse ezels! - 
riep Pinocchio.
Toen hi-j dat gezeg had, liep e naor de ezel 
rechs veuran en dei asof hi-j derop wol 
springen; maor  beesje draejen zich um en 
schuppen ‘m in de boek zodat e umviel. I-j 
kön ow veurstellen dat de jonges zich hele-
maol te basten lachten.

https://www.janmac.nl/Blad30pagina.pdf
http://www.maranola.it/pinocchio/cap31.htm
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schreven met holtskool, zoas disse: lefe al-
tied spöllen! (in plaats van leve): wij willen 
gin schoolen meer (in plaats van scholen), 
weg met raeken (in plaats van raekenen) 
en meer van dat soort dommegheid.
Pinocchio, Sloompie en alle andere jonges 
die met de kleine man wazzen metgekom-
men, mengden zich, zo gauw zi-j binnen-
kwammen, geliek in de herrie en binnen ‘n 
paar minuten wedden zi-j vriendjes van ie-
dereen. Wie was gelukkeger, wie was meer 
tevraejen?
Midden in ‘t eeuwege plezier 
en schik maken, vlaogen de 
uren, dagen en waeken zo 
snel voorbi-j as maor kon.
- Oh, wat een mooi laeven! 
- zei Pinocchio altied as hij 
Sloompie toevalleg tegen-
kwam.
- Zie’j now, da’k geliek had? - 
...zei dén. - En dan te beden-
ken da’j niet weg wol! En dan 
te bedenken da’j ‘t in de kop 
had gehaald um naor huus 
te gaon naor de Fee, um te 
studeren!
Da’j vri-j bun van dat vervae-
lende boeken laezen en naor 
school gaon, he’j an mien 
te danken, an mien raod, an 
mien zörg! 
- Da’s woor, Sloompie! Da’k 
vandaag zo’n gelukkeg jong 
bun, kump allemaol deur ow. 
En we’j wat de meester altied 
tegen mien zei aover ow? 
“Gao niet um met dat ondeu-
gende jong Sloompie, want 
Sloompie is een slech jong, 
en kan ow alleen maor an-
raojen um kwaod te doen!”
- Arme meester! - antwoor-
den de ander, met zien kop 

knikkend - Hi-j had ‘n haekel an mien en 
hi-j von’t leuk um mien veur gek te zetten; 
maor ik bun adeg en ik vergeef ‘m!

Intussen was het al vief maond geleien 
dat hi-j ‘t de hele dag had uutgehollen, 
zonder ooit ‘n boek of een school te zien, 
dat Pinocchio op een margen bi-j ‘t wakker 
wodden, zoas ze zeggen, een heel vevae-
lende verrassing wachten, woor hi-j onmun-
dege slechte zin van kreg. Op 24 ok-

tober van ’t 
veureg joor 

was – zoas in ’t novem-
bernummer (nr. 29, p. 21) vermeld – de 
feesteleke presentatie van Het dagboek 
van Eimert Papenborg in ’t Zuwwent, in de 
schole woor Eimert van 1832 tut 1838 zien 
legere schooltied deur-ebracht hef. Eimert 
hef zien dagboek tut zien dood in 1888, 47 
joor lange, bie-ehollen. ’t Gif ’n mooi beeld 
van hoo in dee tied ‘n van oorsprong een-
voudege, katholieke boer ’t veur mekare 
ekregen hef um ’n belangrieke rolle te spö-
llen in ’t dorpse en ok nog ‘s in ’t Reurlse 
politieke laeven.
Hieronder steet ’n uutgebreidere versie van 
’t verhaal wat Lex Schaars bie de presenta-
tie eholden hef.

Misschien is ’t aardeg um ’s nao te gaon 
woorumme Eimert zien dagbook in ’t Ne-
derlands eschreven hef en neet in zien 
moderspraoke: ’t Zuwwents. 
’t Kan neet anders of Eimert hef de eerste 
joren van zien laeven niks of heel weineg 
Nederlands eheurd en ’t zal dan ok ’n hele 
verandering veur ‘m ewes waenn um naor 
de legere schole te gaon en door met dee 
vrömde taal in anraking te kommen. Tut 
wied in de veurege eeuw bunt der kinder 
ewes dee datzelfde aoverkommen is: dat 
ze op de legere schole veur ‘t eerste Ne-
derlands heurden. 

Maor, Eimert was ’n vernemsteg jungsken: 
hee kon heel good leern. En zo leern e op 
de legere schole neet allene in ’t Neder-
lands te praoten, maor der ok in te schrie-
ven. Want in 1804 (haoste 25 joor veurdat 
Eimert ’t laevenslicht zag) was de eerste 
spelling van ’t Nederlands vaste-esteld: de 
spelling Siegenbeek.
Wat veur spelling gebruukten de leu dee in 
Eimerts tied in onze streektaal schreven? De 
eerste dee dat edaone hef, was de in zien 
tied bekende dichter A.C.W. Staring, dén 
wonen op kasteel de Wildenborch in Vorden. 
In de tied dat Eimert nog maor ’n paar joor 
old was, hef Staring zon 200 dialectweurde 
op-eschreven. Dat e dat schrieven meujlek 
von, blik uut wat e schrif: “Ik was met de 
spelling verlegen”. Zien spelling was dan ok 
neet al te makkelek: zo schreef e de ao (in 
praoten) as aa met streepjes der baoven: 
āā. Pas in 1905 kwam der ’n spelling dee 
speciaal geschikt was veur de Nedersak-
sische streektalen, dus veur ’t Gronings, ’t 
Drents, ’t Stellingwarfs, ‘t Aoveriessels, ’t 
Achterhooks en ‘t Veluws. Doorop hef in 
1958 nog weer ’n commissie ekekken naor 
de spelling in onze streek en ton in 1980 bie 
’t Staring Instituut begonnen wodn met ’t 
WALD, hef ’n commissie de WALD-spelling 
emaakt. Dee spelling slut an bie de andere 
twee spellingen. En doorumme schrieve wie 
de òò as in praoten met ao en de èè as in 
laeven met ae. Dat is dus al ’n schrieftraditie 
dee meer as 100 joor besteet. 

van 
Eimert Papenborg

Lex Schaars
oktober 2021
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In Eimert zien tied wodn der wel volop 
streektaal epraot, maor ’t schrieven der in, 
dat gebeuren haoste neet. Allene deftege, 
geleerde leu deden dat tontertied. Behalve 
de woordenlieste hef Staring ok ’t eerste 
gedicht in onze streektaak eschreven: De 
tuchtiging der Algerijnen op den 27 van 
oogstmaand 1816. Dat gedicht beschrif 
de aoverwinning op de “Barbarijsche zee-
rovers” dee de Middellandse Zee van tied 
tut tied onveilig maken. Dat gedicht kreeg 
in dee tied völle wardering; dat zol noe wel 
anders ewes waezen. ’n Andere defteg-
heid, L.A.F.H. baron van Heeckeren, dén in 
Zutphen ewoond hef, hef in 1859 ’t Evan-
gelie naor Johannes in ’t “platteland-Zut-
phensch” vertaald; meugelek is e doormet 
den eersten ewes dee ’n biebelvertaling 
in streektaal emaakt hef. In Kleverlandse 
streektaal schreef ds. O.G. Heldring “snao-
rige stukskes van meister Maorten Baord-
man” dee in de Geldersche Volksalmanak 
epubliceerd bunt. In dee almanak hebt ok 
Achterhookse schrievers dialectverhalen 
gepubliceerd: ds. J.G.C. Kalckhoff, ds. W.C. 
Wansleven, ds. J.C. Kobus en de onderwie-
zers E.J. Pannekoek, dén in ’t dialect van 
Zutphen eschreven hef en F.D.H. Postel uut 
Loorne. En dan mo’w de in Vorden gebo-
ren prof. J.H. Gallée nog neumen; hee hef 
twee dialectverhalen op-eschreven dee e 
van zien grotmoder eheurd hef. In 1895 
hef e ’t Woordenboek van het Geldersch-
Overijselsch Dialect gepubliceerd. Behalve 
Staring en Gallée hebt ok andere deftege 
leu uut Zutphen dialectwoordenliesten an-
elegd: R.W. Tadema, H.I Swaving en J. Gim-
berg. De laevens van Tadema en Swaving 
hebt nogal wat aovereenkomsten: ze hebt 
neet allene allebei woordenliesten emaakt, 
maor ze hebt ok rechten in Leiden gestu-
deerd en bunt der gepromoveerd tut doc-
tor; ze bunt kantonrechter in Zutphen ewes 
en ze hebt in ’t politieke en maatschappe-

leke laeven ’n veuranstaonde rolle espöld. 
Ok twee onderwiezers hebt woordenlieste 
an-elegd. J. Gimberg, dén ok in Zutphen 
elaefd hef, was der neet allene onderwiezer, 
maor ok archivaris. Aover zien geboorte-
stad hef e völle eschreven. En hee hef dus 
’n woordenlieste samen-esteld. H. Loman 
is in 1854 in Varsseveld geboren, maor was 
onderwiezer in Dalfsen woor e  in 1882 ’n 
lieste emaakt hef van zon 200 woorden dee 
e in zien jongesjoren eheurd had. M. Bruyel 
hef de eerste uutgebreide woordenlieste 
van Kleverlandse woorden emaakt. Hee is 
in Zeddam geboren en in 1901 in Utrecht 
bie prof. Gallée gepromoveerd op Het dia-
lect van Elten en Bergh. De woordenlieste 
heurt bie dee publicatie.

Terugge naor Eimert. Ondanks dat e zien 
dagbook neet in onze streektaal eschreven 
hef, staot der hier en door nog wel ’n paar 
aardege dialectwoorden in. Ik von disse 
wel interessant:

mangels “voederbieten”. Mangel is, verkort, 
aover-enommen uut ’t Hoogduuts, wat 
mangelwurzel kent; dat woord is ontstaon 
uut ’t Middelhoogduutse woord mangolt. 
Wat de betekenis van dat woord is, is on-
dudelek. 

koolde “koorts, griep, koudvuur”. Koolde is 
’n variant van kolde, ’n woord wat de met-
warkers van ’t WALD aoveral in onze streek 
op-egeven hebt. Allene de metwarkers uut 
Gelselaar hebt ok koolde op-eschreven en 
dat woord steet ok in een verhaal wat in 
1838 in de Geldersche Volksalmanak epu-
bliceerd is in de Loornse streektaal. In zien 
Twents Achterhoeks Woordenboek hef G.H. 
Wanink kole op-enommen. Hee kent één 
betekenis: koorts; maor meugelek is dus ok 
dat Eimert ’n andere zeekte op ’t oge had: 
verkolden, griep of last van koudvuur.

mest varen “mest rijden”. Varen in de be-
tekenis “rieden” is deur de metwarkers van 
’t WALD  nog maor veur zeuven plaatsen in 
onze streek op-egeven; de varianten veu-
ren en vuren bunt in den Achterhook völle 
bekender. ’t Wordt neet allene gebruukt a’j 
met peerd en wagen of met ’n auto argens 
hen gaot, maor ok as dat op de fietse of 
met den trein is. En in wat plaatsen kö’j, 
a’j in ’n vleegmachine of ’n luchtballon zit, 
zeggen da’j vaart. Dat slut dan weer an bie 
’t Nederlandse woord luchtvaart. Net as ’t 
Nederlands trouwens wordt varen veural 
gebruukt a’j met ’n boot aover ’t water 
gaot.

As Eimert witte kool pot, neumt e ’t kab-
bes, maor verköch e ‘t, dan hef ’t aover 
boeskool. In ’t Middelnederlands kump ’t 
woord cabuuscole veur; dat cabuus hef 
te maken met ’t Franse woord cabus dat 
weer ’n afleiding is van ’t Latijnse woord 
caput “hoofd”. Uut ’t woord cabuuskole 
bunt twee woorden ontstaon: kabbes (uut 
cap) en boeskool (uut buuscole). Interes-
sant is dat Eimert ze beiden gebruukt, neet 
as synoniemen, maor bie ‘m is der dus met 
’n mooi woord betekenisdifferentiatie. Ton 
ik rond 1975 dialectonderzeuk edaon heb, 
kwam ik dee bezunderheid op ’t spoor bie 
de woorden zeel en touw. Vake vonden de 
metwarkers dat der gin verschil in beteke-
nis was, maor in ’t Zuwwent zeien ze dat ’n 
lang touw ’n zeel was en da’j anders aover 
‘n touw praotten. In Varsseveld zeien ze 
mie dat de name afhankelek was van de 
dikte: was ’n touw dik, dan neumden ze ‘t ’n 
zeel.

Bolkalf “stierkalf” en starkenkalf “vaars-
kalf” holdt verband met de woorden bolle 
“stier” en starke “vaars”. Dat Eimert star-
kenkalf en neet veerskalf schrif, löt zeen 
dat veerskalf vanolds neet in onze streek 

bekend was. Maor, as Eimert maolkalf 
eschreven had, dan was dat nog zo gek 
neet, want de grenze tussen de streek woor 
starke en de streek woor maol ezegd wordt, 
lig vanolds in de buurte van ’t Zuwwent, 
dat in ’t grote veengebied lag tussen Reur-
le, Zelhem en Lechtenvoorde. In Zelhem, 
Halle, Westendarp en Varsseveld wordt ’n 
vrouwelek rund gin starke eneumd, maor 
maol; in Lechtenvoorde, Vraogender en 
Levelde praot ze vanolds van ’n starke. 

A’j meent dat kluppel “knuppel” ’n verbas-
tering is, dan he’j ’t fout: ’t is net anders 
umme. Want in ’t Middelnederlands besteet 
’t woord knuppel nog neet, maor kluppel 
wel. Dat woord geet terugge op ’t wark-
woord kloppen. In ’t Middelhochduuts is ’t 
klüpfel. 

In een recept schrif Eimert “een fles waar 
een mengelen in kan”. In het dertiende deel 
van ‘t WALD - wat nog in veurbereiding 
is - staot o.a. de namen veur inholds-
maoten. ’t Blik dat de 200 metwarkers 
van ’t WALD dat woord neet kent. Maor ’t 
kump wel veur in twee oldere woordenbeu-
ke: ‘t Twents-Achterhoeks Woordenboek 
van G.H. Wanink uut 1948 en ’t Woorden-
boek van ’t Winterswijks van G.H. Deunk 
uut 1972. Beiden geeft op dat ’n mengel 
’n flessenmaot is van 80 cl. Deunk gif nog 
dit veurbeeld: “Ne mengel foezel: een fles 
jenever”. Dat ‘t ’n old woord is, blik uut ’n 
receptenbook wat in 1615 in Keulen op 
schrift esteld is deur Christina Poppincks 
en wat in ’t Regionaal Archief Zutphen lig. 
Doorin steet: “nembt ein mengelen joppen 
biers”, vertaald: neem een mingel/mengel 
joppenbier. Dat joppenbier is ‘n dik, krach-
tig soort bier wat al vanaf de Middeleeu-
wen ok as medicien gebruukt wodn.
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Mien handtas heurt bi-j mien
Mien hele laeven lang  
Töt an mien dood messchien
Dén heurt gewoon bi-j mien
Ook as ik op visite gao
Bi-j ome Hent en tante Katrien

Mien handtas heurt bi-j mien.
heb i-j mien wel ‘s zonder 
Huudjen, jeske, jurkske         
of zonder onderbokse an gezien
Nee, doorum heurt dén handtas zo bi-j mien

Mien handtas geet met mien met naor de kerk
met rozenkrans, centen, ‘n zaddoek en 4711
Ik sjouw met miene hand derop 
deur raegen, sneeuw en iezel hen
Dat geet as bas, dat geet vanzelf

Mien handtas heurt bi-j mien
Wi-j blieven samen tötdat ik ummeval
Wi-j heuren bi-j mekaar
Töt ik weer een ni-jen kopen zal

Maaike Arts, vrogger Marian Erinkveld, 
van Jan van Kracht, de posbode uut Oer

Mien handtas
Op ‘n aovend in november fietsen ik naor Ulf 
um het werk van de echte vakmensen met 
hamer, guts en liem te zien.’t Gutsen was al 
kloor en dus kon’k alleen vasleggen hoe der 
eendrachteg wed samengewerk um de deur-
gezaagde delen van ‘n midwinterhoorn weer 
anmekaar te maken. Dit was dudelek een 
sociaal gebeuren. En dat gold ok veur ‘t aan-
leren van ‘t blaozen. Verenegingslaeven in de 
mooiste zin van ‘t woord.

Veur meer info, klik hier!

de Huttepiepende Huttepiepen
Jan Verheijen

https://www.ovgg.nl/werkgroepen/midwinterhoorngroep/midwinter-algemene-informatie/
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Duo Fris van de draod (KLIK)

’t Is nog stil in’t tutenhok, alle tuten nog op stok 
Theet dén mot ze voeren gaon, hi-j is net krek opgestaon
Net de koffie deur de strot, dalek mot e naor de pot
At-e eier rapen duut, kump e in de vuu-hu-uut

Refrein
Jao as boer Theet naor de tuten geet, a-ja-ja-jaj
Wet-e waor de borrel steet, a-ja-ja-jaj
Derde plenkske uut de hoek, daorachter steet dén fijne sloek
Gin mins dén ‘m daor achter kik
gin mins dén wet hoe ‘m dat smik
As boer Theet naor de tuten geet, a-ja-ja-jaj

’s Middags nao de botterham, met wat schink of met wat ham
Tuutjes mo’j dan niet vergaeten, met schoon water legt dat baeter.
Jao ze zitten mooi te pikken, Theet dén moes al driekeer hikken
Theet kik niet zo goed meer uut, traejt haos op ’n tuu-hu-huut

’s Aoves, moeder zit te breien, Theet kik effe naor de eier
Sträöjt veur haan en hen wat zaod, mik zien fleske dan saldaot
Wet-ie wat daor dan van kump: strukelt aover eigen klump
Dan wet Theet ’t is weer zowied en hi-j het weer spie-hie-hiet

Och laot Theet maor met zien tuten, het zien laeven lang gerend
Heb van de tuten maor gin zörg, want die bunt der aan gewend

Tuten 
Theet

Klik hier um ‘t filmke te bekieken. (Heb 
wel wat geduld, want ‘t is 168 MB ! )

https://www.berghapedia.nl/index.php?title=Fris_van_de_Draod
https://www.janmac.nl/TutenTheet/TutenTheet.html
https://janmac.nl/Huttepiepen2021groot.mp4
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85 blz. full colour, 
hard cover, wördt deur 
HSV De Breuly in eige 
beheer uutgegeve.

Zolang de veurraod strekt ku’j ‘t boek 
as volgt anschaffe:

• Inwoners van Zaender en Diem:
€ 10 storten op raekeningnummer 
NL24RBRB0943201896 ten name 
van Hengelsportvereniging de Breuly, 
onder vermelding van “Stekkie”, plus 
ow naam en uw woon- en emailadres.  
Ow boek krie’j dan thuus bezörgd.

• Inwoners bute Zaender en Diem: 
€ 15 (incl. verzendkoste) storte op 
raekeningnummer 
NL24RBRB0943201896 ten name 
van Hengelsportvereniging de Breuly, 
onder vermelding van “Stekkie”, ow 
naam en ow woon- en emailadres. 
Ow boek wördt dan as brievenbus-
pakket aan ow geleverd.

“Ons Stekkie”beschrif in vogelvluch de ge-
schiedenis van 70 joor Hengelsport in Zaen-
der (Zevenaar).
Interessant is de ontstaonsgeschiedenis van 
‘De Breuly” en de aovergang van adellek naor 
gemeentelek/aopenboor eigendom. Deur de 
renovatie van de Panaoven en Breuly in de 
joren 70 kunt wi-j tegeswoordig nog steeds 
volop geniete van dit mooie gebied. De kern 
van het boek besteet uut verhale van en 
aover minse die op een of andere manier 
doormet verbonde zun. Hoofdstuk 13 geet 
aover streektaal an de waterkant.

Klik hier um vast effe in het boek te kieke

https://www.janmac.nl/Breuly/Breuly.html
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Het eerste wat een mens krig as e geboren 
wödt is een klap veur de kont en een roep-
naam. Het is de bedoeling da’j met dén 
klap flink gaot schreeuwen zodat de lon-
gen op gang kommen. In de regel wödt dén 
roepnaam töt het letste moment geheim 
gehollen veur de butenwereld. Pas nao dén 
klap wödt der gevraogd: “En …., hoe heit 
ons kindjen dan?” Dan können de geluk-
kige olders ’t grote geheim bekendmaken. 
Ons zoontjen heit Jopie.

Zo ongeveer mot ’t  gegaon zun toen ik ge-
boren bun, althans dat stel ik mien zo veur. 
Vervolgens bun ik de eerste 15 joor deur 
’t laeven gegaon as Jopie. Ik wet nog heel 
goed dat ik as kind Jopie gin mooie naam 
vond, maor ja ik mos ’t dermet doen! Door 
zatten leerlingen bi-j mien in de klas die 
völle mooiere namen hadden, zoas: Kees, 
Anton, Teun en Aloys. Veural dén letste 
naam klonk héél deftig, maor ’t was dan 
ok ’t zoontjen van een grote boer. Vanaf ’t 
moment da’k naor ’t veurtgezet onderwies 
ging he’k geprobeerd, de naam te wijzigen 
in Joop. As de luj vroegen hoe’k heitte dan 
zei ik consequent ‘Joop’. Uutendelek was 
het in mien ‘inner circle’ en in een grote 
kring der umhen, wel deurgedrongen hoe 
ik van veuren genuumd wilde wodden. 
Al bleven altied een antal mensen eigen-
wies vashollen an de eerste versie van 
mien veurnaam. Mien lief en toeverlaot 
Annie, koos op gezette tijden veur een va-
riant. Dan zei ze ‘Josje’, dan was ’t oppas-
sen geblaozen, want dan mos ik met naor 
de stad ni-je kleren kopen. 

Ik bedach mien ok wel ’s da’k now niet 
bepaold in een slech gezelschap verkeerde 
met zo’n veurnaam. Iedereen kent Johan 
Cruijff, dén wed heel vaak liefkozend Jopie 
genuumd. Johan wödt wereldwied erkend 
as één van de beste voetballers aller tijden. 

De aanvaller en spelverdeler wed met name 
genuumd vanwaege zien techniek, start-
snelheid en spelinzich. Ik heb ‘m één keer 
in ’t ech zien voetballen. Dat was met ’t 
Nederlands Elftal in ‘De Kuip’ in Rotterdam. 
Tegen Ierland, Nederland verloor helaas 
met 0 -1. 

Ook een bekende ‘Jopie’, is Jopie Huis-
man uut Workum. Ik bun een paar keer met 
mien lief in ’t museum van Jopie gewaes.
Wi-j hemmen genoten van zien ontroerend 
mooie schilderi-jen. Een natuurtalent! Gin 

Een mooie naam
Joop Keurentjes

Jopie Huisman – Borstrok op Deventer stoel 1980

scholing kan hier tegenop, dat mik ’t zo bie-
zunder. In al zien schilderi-jen pruuf i-j zien 
eenvoud, humor en waardering veur de sim-
pele dingen. Wi-j hemmen ons der staon 
vergapen an al die mooie schilderi-jen. 
Veural de borstrok van zien oma is een ju-
weeltjen. A’j niet baeter wisten zo’j denken 
dat ’t kledingstuk door ech hieng. Köppig 
as e was, weigerde hi-j um zien werken te 
verkopen. Deurum kö’j in ’t museum ok zo’n 
uutgebreide collectie bewonderen.

Now wi-j ’t toch aover Jopie’s hemmen 
dan heurt Jopie Pengel ok in dat ri-jken 
thuus. Hi-j het een grote rol gespold in de 
Surinaamse politiek as minister-president 
in  de joren ’60 – ’70 van de veurige eeuw. 
Veur völ Surinamers is hi-j een soort vader 
des vaderlands. Zoiets as Willem de Zwie-
ger in ons land ooit was en Willem Drees in 
‘n latere tied. Hi-j was ok ’t symbool veur 
een tied woorin ok wel ’t neudege misging, 
maor woor in ieder geval gin plaats was 
veur drugshandelaren en moordenaars. 
Hi-j het vol gedaon veur de armen in de 
volkswijken van Paramaribo, gaf disse 
mensen veur ’t eers een politieke stem.

De meest bekende Jopie is ‘Popie Jopie’. 
Dat was paus Johannes Paulus II. 
De reden dat hi-j zo populair was, kwam 
umdat hi-j de eerste paus was dén de wieje 
wereld in trok. Zo won hi-j de mensen veur 
zich met zien ondernemmende aard. De 
mensen vuulden zich ok meer betrokken 
bi-j ’t Vaticaan. Bi-j zien bezuuk an Neder-
land in 1985 brach e duzenden mensen op 
de been. De paus bezocht verschillende 
steden en wed dan met de ‘pausmobiel’ 
rondgeraejen. Het komische duo Spaan en 
Vermeegen het door vervolgens een liedjen 
van gemaak getiteld: ‘Popie Jopie’. Het was 
maondenlang een kaskraker. 

Uut alles wa’k hier now op papier heb ge-
zet kö’j wel concluderen da’k heel lang 
niet tevraejen was aover mien veurnaam. 
Ooit he’k mien moeder ’s gevraog hoe ze 
in godsnaam ’t toch in hun heufd hadden 
gehaald um mien Jopie te numen. Dat was 
helemaol niet zo biezunder, zei ze. I-j bunt 
geboren in mei, en de meimaond is bi-j ons 
luj de Mariamaond. Maria was getrouwd 
met Jozef, meisjes wedden dan ok stee-
vas Marietjen genuumd en jonges Jozef 
of Joep, Jos, vandoor ….! Maor…, zei ze der 
toen bi-j: Wi-j vonnen Jozef toch wel wat 
te deftig veur ons luj. Deurum hemmen 
wi-j der maor Jopie van gemaak. Achteraf 
was ’t een veuruutziende blik. Want ach-
terum kiekend mot ik vasstellen dat der in 
’t joor dat ik geboren bun, der in Rusland 
een despoot de dienst uutmiek met de 
naam Jozef en in Nazi-Duitsland meerdere 
kopstukken met disse veurnaam al allerli-j 
boze plannen an ’t smeden wazzen.  

https://anderetijden.nl/aflevering/651/Jopie-Pengel
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Los grei

gast an taofel (KLIK)

Zo zut zand deruut onder ‘n microscoop

Mis! (KLIK)

As ‘t kold wödt, wodden dieren ange-
trokken deur de warmte van ow auto. 
Kiek altied goed uut veurda’j wegri-j!

Beste Bea, 
Veurege waek kwam ik een uur eerder thuus van ’t werk as op alle an-

dere normale werkdagen. Gewoonlek zit mien vrouw in de kökken as 

ik thuus kom en dan steet de koffie kloor. Echter op dén bewuste dag 

was dat niet zo. Ik von dat vremp, want in ‘t geval dat ze niet thuus kan 

zun as ik van ’t werk kom, leg ze altied een briefken kloor. Ik loop naor 

de slaopkamer en zie dat mien vrouw in bed lig met ’t raam wiedwagen 

los. Onder ’t bed staon een paar vremde schoen! Ik vraog heur woor 

die schoen van zun. Door wil ze gin antwoord op geven. Beste Bea, 

haopelek kö’j dat veur mien uutzuken, of kö’j bemiddelen bi-j iemand 

dén door kiek op het. Ik vetrouw derop da’j der achter kom van wie die 

schoen zun. Antoon uut Zuwwent

Beste Antoon,
Da’s wel een hele ampatte vraog dén i-j mien veurleg. Maor ik kan ow vezekeren da’k al dukker met dit bieltje heb gehak, ik praot dus uut ervaring. Wa’j zo in de gauwigheid naor mien schrief, lut niks an de vebeelding aover. Gelukkeg is mien buurman van ‘n klein endje wie-jerop in de straot old-politieman en tegeswoordeg prive-detective. ‘t Het een paar centen gekos, want hi-j mos der nog een paar colle-ga’s bi-jhalen, maor dat was ‘t wel weerd. Nao intensief speuren bunt ze töt de conclusie gekommen dat ‘t schoen van de ‘BATA’ zun. Maot 44, wissen ze ok nog uut te vinden.
❤ Ow Bea

https://janmac.nl/januarigrappen2022/gast.mp4
https://janmac.nl/januarigrappen2022/gast.mp4
https://janmac.nl/januarigrappen2022/Mis.mp4
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Een van mien völle slechte eigenschappen 
is da’k op school altied graag blagen moch 
plaogen.
As ik dan ’n stel ni-je brugklassertjes veur 
de neus had, mochen ze um kennis te ma-
ken wat vetellen aover hun liefhebberi-jen.
Dan kon ik het niet laoten um te vraogen 
wie eiges ’n peerd had, of wie van peerden 
hiel of ’n peerd vezörgen. Meestal wazzen 
dat meisjes en ja, meisjes plaogen von ik 
altied, en nog steeds ‘t leuks. 

As ze dan uutgebreid aover hun peerd of 
pony hadden veteld, zei ik dan dat ik ok gek 
was op peerden... ’veural peerdenbiefstuk 
en peerdenrookvleis’. Now dan sprongen ze 
zowat baoven op de bank. ‘Grapje, grapje’ 
zei ik der dan geliek achteran, want ’t zol 
niet handeg zun as ze de eerste les al een 
haekel an mien zollen hebben. Dat ik dat 
trouwes nog nooit gegaeten heb, zei ik der 
– naor woorheid – natuurlek ok geliek bi-j.

Een van de vaste onderdelen in het lespro-
gramma was solderen. Der is wat afgesol-
deerd bi-j mien in de klas! Met een soldeer-
boutje kö’j ok onmundeg goed ow ideeën 
kwiet. Ik bun van de stroming ‘problem 
solving’ en lanceerde vaak ’n probleempje 
dat de kinder dan op een creatieve manier 
mossen oplossen. Niet veur niks gong ‘t 
altied um creativiteitsontwikkeling in mien 
vak. Iets gewoon naomaken was ter niet 
bi-j. Globaal kö’j twee onderdelen onder-
scheiden bi-j de beeldende vakken: ideeën-
ontwikkeling en ‘t aanleren van de doorbi-j 
te gebruken technieken.

Bi-j solderen wazzen de meisjes meestal 
beheurlek in ’t veurdeel: die hadden ge-
woonlek ’n baeter ontwikkelde motoriek. 
Dus begon ik dan duk met de opmerking 
dat meisjes niet kunnen solderen. Solderen  
was meer iets veur jonges. Natuurlek wis ik 

Basale ganglia
Jan Verheijen

dat door niks van kloppen. As ze eenmaol 
de angs veur dat loeiheite gereedschap 
veurbi-j wazzen, deien de deerntjes de jon-
ges wat veur. En hoe!

Köts las ik in ’n attikel aover ’n onderzuuk 
naor de relatie tussen motoriek en taal-
vaardegheid. Wetenschappers hadden 
in 2019 onderzoch dat luj die ’n moeilek 
motorisch probleem hadden opgelos, 
geliek doornao ok baeter wazzen in het 
begriepen van ingewikkelde zinsstructu-
ren (syntax). ’n Zweeds en ’n Frans onder-
zuuksteam hadden dat verband wetten te 
localiseren binnen de neurologie, dus in de 
herses, za’k maor zeggen. Paleo-neuro-
biologie het ok angetoond dat de gebieden 
in de herses die te maken hebben met 
taal, bi-j onze veurolders wiejer waz-
zen ontwikkeld toen het gebruuk van 
gereedschap toenam.

’t Onderzuuksteam liet de menseleke 
proefknienen met ’n tang ’n hötje iets 
moeileks doen. Met dén tang mossen 
ze kleine onderdeeltjes örges instop-
pen. Nao een bepaolde tied deien die 
luj dan ’n taaltest en toen kwam deruut 
dat ze dén taaltest, met zinnen in een 
moeilek zinsverband, baeter konnen 
maken as luj die niet met dat gereed-
schap an de geng wazzen gewes, maor 
gewoon met de handen. 

’t Gebied van de herses, woor dat bie-
zundere leerpatroon optrad bi-j gereed-
schapgebruuk en bi-j ingewikkelde zin-
nen, wed gemaeten met ’n MRI-scanner. 
A’j maor lang genog met de sni-jma-
chine uut ‘t filmke hiernaost an de 
geng gaot, kom i-j ’t van eiges tegen: 
de basale ganglia (KLIK). Dit gebied het 
te maken met bewaegingscoördinatie, ‘t 
vestand en ‘t gevuul.

’t Zal ow niks verbazen dat deerntjes aover 
’t algemeen ok baeter in taal zun as jon-
ges, en door was ik ok al heel lang achter. 
Veural ’t maken van beschouwingen aover 
bevobbeld ’n theaterveurstelling die ze ge-
zien hadden of ’t bezuuk an ’n museum dat 
ze onder woorden mossen brengen, gong 
ze makkeleker af. En dat ontdekken ik weer 
toen ik het vak CKV gaf, Culturele en Kuns-
zinnege Vorming. Maor dat is weer ’n heel 
andere tak van sport en ok völs te leuk um 
dat now met een paar woorden af te doen.

Op dit moment wet ik niks adegers te verzin-
nen as ‘n maondblad in dialect maken, maor 
a’k trugdenk an dat schik maken met blagen 
wa’k ruum drieënveerteg joor heb gedaon... 
dat was nog net ietske-pietske leuker.

KLIK

https://www.researchgate.net/figure/Figuur-1-De-basale-ganglia-omvatten-verscheidene-onderling-verbonden-hersengebieden-diep_fig1_225112451
https://janmac.nl/januarigrappen2022/een-onsje-meer.mov
https://www.janmac.nl/januarigrappen2022/een-onsje-meer.gif
https://www.janmac.nl/januarigrappen2022/een-onsje-meer.gif
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Mangel

Verlangen Los grei

Au! (KLIK) Au2! (KLIK)

Au3! (KLIK) Au4! (KLIK)

Zo corona he’k ok gehad. Een ervaring rieker. 
Dat kan’k ow wel zeggen. Ik bun bli-j da’k mien 
twee prikken heb gehad, al kan’k nooit bewiezen 
da’k het doordeur heb overlaefd. Now kan’k dóór ok 
aover metpraoten. Der bunt luj die zegt da’j alles een keer metgemaak 
mot hebben. Now door denk ik anders aover, want ik hoef niet zo neu-
deg overal aover met te kunnen praoten.  Der bunt ter genog die de bek 
los hebt aover van alles en nog wat. Die aoveral een mening aover hebt 
en die dan ok nog ongevraogd gèven. En is het niet op een vejeurdag of 
op het terras, dan doen zi-j dat wel op de sociale media. Ik mag der wel 
graag naor luusteren, maor ik maak mien eigen mening, die ik niet zo 
neudeg hoef te delen. Ik luuster en bekiek ‘t. 

Der bunt luj, die wied weg in butenlanden bunt gewes en door uren 
aover kunt lullen. Die precies kunt vertellen woor i-j op de Noordpool 
lekker ijs kunt aeten of welk nog niet ontdekt pietzeriaatje in Napels de 
lekkerste Quattro Stagioni hef. Ik wèt dat niet. Now bun ik wel wiejer 
gewes dan Anholt en Boekelt, maor de letste tied vin’k dat reizen zo’n 
gedoe. En i-j raak zovöl kwiet! Mien onschuld op Terschelling op de eer-
ste vakantie met een deerntje. Luchbedden en tenten, die vanaf het dak 
van de auto waejden op mien reizen deur Amerika. Mien verse relatie 
an een straotzanger in Brussel.

Völ luj hebt een bucket list. A’k dat heur dan denk ik altied an Mis-
ses Bucket oftewel Bouquet van de tv-serie Keeping Up Appearances 
(schien ophollen). Maor ik dwaal af. Op de bucketlist steet wa’j nog in ow 
laeven mot doen veurdat ‘t genog is gewes. As het ni-je joor begint dan 
kump de bucketlist met goeie veurnemmes weer teveurschien. Ik heb 
ze niet. Die goeie veurnemmes. Ik bun bang veur de teleurstelling. Da’k 
van plan bun um te gaon bungee jumpen vanaf een hoge brug, maor op 
het letste moment niet waog.

Mien kleinste kleindochter geleuft nog heilig in Sinterklaos. Van eur 
moeder kreeg zi-j een A3 vel papier veur een verlanglies. Uut allerlei 
buukskes knipte zi-j foto’s van spölgoed en plekte dat op ‘t papier. Maor 
het was niet genog. Zi-j niette nog een vel papier der onder bi-j an um 
alle foto’s kwiet te kunnen.

Altied weer het verlangen naor meer.

https://janmac.nl/januarigrappen2022/au.mp4
https://www.janmac.nl/januarigrappen2022/au.mp4
https://janmac.nl/januarigrappen2022/au2.mp4
https://janmac.nl/januarigrappen2022/au2.mp4
https://www.janmac.nl/januarigrappen2022/au3.m4v
https://www.janmac.nl/januarigrappen2022/au4.mp4
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Dialect-ABc
Deur Lex Schaars en Arie Ribbers. 
Illustraties van Harrie Kemperman.

Met de vraogen, die kommen uut naevenstaond buukske van 2003, 
ontdek i-j niet alleen heupen ni-je woorden, maor he’j ok haeveg 
schik deur de humor van zowel de teksten as de mooie illustraties. 
‘t Buukske is gemaak deur uutgeveri-j Fagus.

De antwoorden op de vraogen vin i-j deur op ‘t knöpke onderan 
de pagina te drukken. Niet geliek kieken. Eers eiges naodenken!

5
Wat is ‘n bolderbokse?
Is dat  A) een druk, onrustig persoon?
  B) een vrouw die een legging draagt?
 C) een met wind gevulde broek?

Wat is de betekenis van het werkwoord söttere?
 A) onrustige bewegingen maken.
  B) slurpend drinken
 C)  tijdens het carnaval van het ene naar het 

andere café trekken.

Wanneer wordt de Achterhoekse uitdrukking ‘Hee 
völt aover alle scharven’ gebruikt? 
 A)  Dat wordt gebruikt als iemand een scheve 

schaats rijdt.
 B) Dat wordt gezegd als iemand heel labiel is.
  C)  Dat wordt gezegd als iemand overal aan-

stoot aan neemt.

Old geluud uut ’t zicht van ’t oor

De zicht, zjoew, zjoewt
geluudnaobootsend, in maejend 
zoezend ritme, vli-jt ‘t dale.

Tiep, tiek, tiek.
Kukentjens, tiekskens donzig gael
onder de kunstmoder rood ‘t lecht.

I-j roept: kies, kies, kies
de kalvere naor ow too.
Kiezemenneke, kiezemenneke.

‘n Weerld van zoezen en waejen
brekt zich los uut de floribos.

Dichter bi-j de oersprong 
van de taal, kom i-j manges neet.
Hans Mellendijk

30

https://janmac.nl/Bolderbokse/opl.5.png
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’t Gebeuren in de jaoren nao den oorlog 
dat ik op miene fietse ’t verkeer in de 
Kerkstraote in gevaor brachte. ‘Mien fietse’ 
schrief ik, maor eigelek was ’t een afdan-
kertjen van mien olderen bruur en dén had 
‘m weer van vader gekregen en dén weer 
van de Tommies, de geallieerde soldaoten, 
want ’t was een Britse soldaotenfietse dén 
hier nao de bevrijding was blieven staon. 
Zo’n groten grunen met handremmen, 
maor veur Theodoor goed genog.
 
Op een goeien dag laveren ik weer ’s lae-
vensgeveurlek met mien fietse deur de 
straoten van ons dorp toen ik op-ens een 
passerenden arbeider van de tapijtfabriek 
van de zökke redde. (An de karbies met ’t 
blauw geëmailleerde drinkensbusken ko’j 
zien dat e van de fabriek naor huus red.) 
De man proberen zich nog staonde te hol-
len, maor schaof opzied en belanden op de 
kinderköpkes. Onmundeg eschrokken rem-
men ik, zetten miene vute an beide kanten 
van de stange op de grond en wachten op 
wat ter kommen zol. Ziene ogen schotten 
vol vuur. “LUMMEL!” riep e, “kiek toch een 
betjen uut!”    
Sinds dat ogenblik he’k een heileg ont-
zag veur ’t woord ‘lummel’. In mien optiek 
betekent dat altied nog iets as: schobbe-

jak, kluns, bengel, ondocht, schavuit. Maor 
bi-j naovraoge blik een lummel iemand 
heel anders te waezen, namelek een niets-
nut, een vroleke flierefluiter, een domme 
lanterfanter. Gin eigenschappen um trots 
op te waezen, maor gin greintjen kwaods 
in de zin. Een echten lummel verlummelt 
zien kostbaore tied en verdut die met lum-
melachtege activiteiten die niks veurstelt 
zoas: op ow rugge in ’t gres liggen en naor 
de wolken kieken. Of aover een balustrade 
hangen en kieken hoe andere engelen de 
Madonna-Met-Kind draagt.

Dit bunt ze dus: de twee lummelende, 
mollege engeltjes van Rafaël. A’j de echte 
lummels zuukt: hier bunt ze. Ze staot op 
’t beruumdste schilderi-je uut de Semper 
Galerie in Dresden. Dat schilderi-je heit 
officieel de Sixtijnse Madonna. 
De lummels-van-engeltjes denkt dat de 
Madonna met Kind ergens op steet, maor 
at ze goed kiekt ziet ze dat ze edragen 
wördt deur een groten trop engelen. ‘Zi-j 
wel,’ denkt de twee lummels, lui aover ’t 
muurken hangend, ‘maor dat mot ze jao 
zelf wetten.’ 
De lummels/engeltjes staot niet enkel op ’t 
schilderi-je. Ze staot op mokken, handduke, 
lampekappen, valentijnskaarten en T-shirts. 

Theodoor Boland

Lummel

Kiek maor ’s in ’t museumwinkeltjen.
Lummel: d’r bestaot nog meer betekenissen. 
Um te beginnen schient Lummel een wijk 
van Mestreech (Maastricht) te waezen. Dan 
is een Lümmel een origineel Duuts zitmeu-
bel. En de draejbaore verbinding tussen de 

mast van een zeilboot en de giek schient 
ook ‘lummel’ te heiten, zegt ze. Maor ten-
slotte is ‘lummel’ met afstand ’t mooiste 
woord dat precies angef wat ’t betekent. 
Een lummel is de combinatie van een kluns, 
een luilak en een flierefluiter, dat is ‘t.
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Jan Verheijen

Frau Merkels top 1

Ik wed uut mien middagsläöpke wakker 
toen ik op de tillevisie een omroepster heu-
ren zeggen an welke muziek Angela Merkel 
de veurkeur gaf bi-j heur afscheidsfeesje. 
Wat ik heuren klonk alderbastend mooi. 

Umdat tillevisiekieken ‘n biezunder onder-
ontwikkeld vakgebied van mien is, vroeg 
ik mien vrouw of zi-j dat stukske effen wol 
trugdraejen. Zi-j wet namelek precies welk 
knöpke op de afstandsbediening doorveur 
bedoeld is. 
Het eerste lied miek bi-j mien pas ech de 
döppes en veural de oren goed los, want ik 
heuren iets wat mien bekend veurkwam en 
ok weer helemaol niet. 

Wat naor baoven kwam, was de herinnering 
van vrogger an ‘Moeder onze kraai is dood’, 
maor op de tillevisie klonk ‘t völ mooier! In-
tussen was ik wakker genog um mien trug 
te trekken op mien gebrukeleke en favoriete 
stekkie van wooruut dit krantje in mekaar 
wödt gezet en ‘t duren niet lang of ik had 

gevonden wat mien efkes doorveur uut ‘t 
hazensläöpke had gehaald. Meneer Google 
gaf beheurlek rap antwoord toen ik inge-
typt had ‘Moeder onze kraai is dood. Hij is 
van z’n stokkie gevallen. Hij heeft gebroken 
zijn linkerpoot. Moeder onze kraai is dood.’ 
Ik denk dat de eerste regel ok al wel genog 
gewes was, maor ik bun graag volledig.

Haopelek zun der laezers die der net zo 
bli-j met zun as mien (dan ik, veur de taal-
gevulegen). Klik maor’s op de foto hieron-
der en umdat de teks derbi-j steet kö’j zelfs 
metzingen. Messchien is klassieke muziek 
net zowat as pistache-nötjes aeten: i-j mot 
der wat meer mäöjte veur doen, maor ze 
smaken baeter.

Rond 1.30 zit ‘n blond deerntje ons zo 
ondeugend toe te lachen da’k geliek weer 
‘n ander mooi liedje in de kop kreg: ‘man 
müsste nochmal zwanzig sein und so ver-
liebt wie damals’…, maor da’s weer veur ‘n 
andere keer. 

KLIK

Kespriesvraog
De puzelaars die de mäöjte hebben genommen um onze puzel op te lossen, hadden de volgende 
woorden gevonden. De winnaars staon op de volgende pagina bli-j te waezen met hun pries.

Jan Geerts

https://www.janmac.nl/GrosserGott/GrosserGott.html
https://www.janmac.nl/GrosserGott/GrosserGott.html
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Gisteren was ik in de kökken be-
zeg met de aovendpot; ‘boeren-
kool met wos’. Jao, ’t is weer de 
tied van ’t joor en boerenkool 
met wos geet der altied wel in 
bi-j ons. Mien moeder wachtte 
vrogger altied met de eerste pot 
‘moes’, zoas wi-j dat numen 
toen, töt ‘t een nach flink 
gevroren had. Maor met 
’t warmer wodden 
van de eerde kö’w 
door niet meer op 
wachten. Mien 
kleindochter 
Lieske van 
tien joor is 
op bezuuk 
en zit ge-
zelleg bi-j 
mien an de 
grote kök-
kentaofel 
huuswerk 
te maken. 
Dat geet 
mooi samen 
en dan heb ik 
ok een betjen 
’t oog derop. 
Want ons Lieske 
wil der nog wel 
’s met de pet naor 
gooien. Ze zegt altied 
dat ze alles al af het, maor 
dat klopt natuurlek niet. Jammer 
genog kan’k heur door ok niet met helpen. Ze 
was bezig met Nederlands: Vremde woorden 
en dan de betekenis dervan invullen. Opens 
zeg ze: “Opa, wat betekent ‘relatief’ …..?” 
Relatief ……, relatief …….? Ik mos heur ’t ant-
woord schuldig blieven. 
Ik was wel geïnteresseerd in de betekenis 
van dat woord en ik denk: We’j wat? Ik zuuk  
effen op Internet; da’s tegeswoordeg jao 
zo makkelek en handeg. 

‘A’j iets niet wet, zuuk ’t op In-
ternet’. Dat is een ni-j gezegde, 
net zoiets as ‘De morgenstond 
het gold in de mond’.  I-j könt 
tenslotte niet alles wetten, al 
bun der bes wel heupen men-

sen die dat denken, maor die 
kommen vaak van een kolde 

kermis thuus. 

Wi-j dwalen af. De vraog 
was: Wat is de betekenis 

van relatief? Volges In-
ternet is ’t een woord 

met meerdere be-
tekenissen zoas: 
Aardeg, beperkt, 
ten opzichte van. 
Relatief betekent 
letterlek ‘be-
trekkelek’, iets 
is betrekkelek 
ten opzichte 
van iets anders. 
Verholdingen 
tussen twee za-
ken spöllen dus 

een rol. 
Vaak wödt het 

begrip ‘relatief’ ge-
bruuk in een afwae-

ging of vergelieking. 

Lets was der een old diens-
kammeraod van mien op be-

zuuk. Was alweer joren geleien 
da’w meka gezien harren. Zegt e opens 
tegen mien: “Goh……… Joop, woor bu’j toch 
met ow heur gebleven, i-j heb nog maor 
een paar heurkes op de kop, zo ken ik ow 
gaan niet!” Ik zeg tegen ‘m: “Jao, dat klopt, 
maor ’t is maor net hoe’j ’t bekiek. A’j nog 
maor ‘n paar heurkes op ow kop heb, is dat 
inderdaod heel weinig, maor a’j der twee in 
de soep heb is dat héél völ!” Alles is be-
trekkelek!

Hans Wentink uut Grolle krig de taart van Jos  
de Bakker in Sillevold uut handen van Monique.

Gerda ten Have uut Bontebrug wödt hier verrast 
met een mooie pries van Truefoods uut Sillevold.

Adri Bunink uut Harderwijk wint een mooie rol-
lade van slageri-j Aalders uut Ulf!

Michiel Hageman (r) uut Gendringen wed bli-j 
gemaak deur Leon met wien van ‘t Oerlegoed.
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Ik vraog mien af, wanneer ‘t is begon-
nen: da’k ondekken dat sommege, veur-
al fysieke, dingen niet meer of minder 
gaon. Was ‘t dén keer heel, heel lang 
gelaejen da’k op ‘n zondagmargen met 
een ach joor jonger bruurken naor de 
kerk fietsen en hi-j mien in een ‘man to 
child’ wedstriedje kats versloeg? Of bi-j 
‘t daldejen met die blagen van bruurkes? 
(Ik bun eiges de oldste zoon in ‘n ge-
zin van zes jonges met grote laeftieds-
veschillen. De letstgeborene is zestien 
joor jonger).

Heel lang kon ik bi-j dat brekken en 
angaon, al dan niet met een paar genie-
pege trucjes, der wel een paar tegeliek 
hebben. Töt dén keer dat zi-j ons, as pu-
bers woorvan één met ri-jbewijs, tiedens 
een zommervakantie wazzen gevolgd 
naor een plek in Zuud Frankriek. Op ‘t 
strand mosten ze weer zo neudeg hun 
krach met mien maeten en één van die 
zwanzen sloeg de arms um mien hen, 
pakken mien op en droeg mien zonder 
da’k door wat an kon doen, naor de wa-
terkant en mieteren mien in de Middel-
landse Zee (zo blauw, zo blauw). 
‘n Flits: ‘niet meer met die keerltjes 
krachdingskes doen!’

Maar door blef het jammergenog nie bi-j. 
‘t Afstrepen ging wiejer.
Ooit he’k ‘n adeg pötje gevoetbald. Jo-
ren na mien hebben ok de andere vief 
door in het eerste gespöld. Zoas zo-
völ clubs is ok ons voetbalclubken op 
een gegeven moment vewaterd in een 
fusieclub. Door heuren van eiges een 

afscheidswedstriedje bi-j met old-eer-
ste-elftalspöllers. Tuurlek mossen alle 
bruurs Ruijter opdraven. Die mochen 
niet ontbraeken, ampart toch, zes jonges 
uut één gezin!? As altied stappen ik stoer 
‘t veld op, völ ervaring as vri-je vedediger 
en altied een goed lang schot in de benen 
gehad, ok bes wel rap. Dus toen bruur 
linksbuten ‘n vri-j veld veur zich had, zol 
ik wel weer effe een schot aover veertig 
meter geven. Jao, jao …! De umstanders 
lachten zich ‘n gat in de boks toen dén 
uuthaal niet meer as een stuiterbelleken 
van hooguut een metertje of tien wed. En 
dan de sprint dén ik in de kop had, toen ‘n 
tegenstander mien passeren. Jaozeker, 
in de kop had… mien benen, die ‘t uutein-
delek mossen doen, reageerden as een 
onwillige hond dén ‘t verrekt um de stok 
te halen dén zien baas um te apporteren 
het weggesmetten.

En wat duch ow van de elftalfoto nao 
afloop? Met enige trots ma’k zeggen, da’k 
op heel wat elftalfoto’s patent anwezig 
bun. Maor disse… dat ELFTAL op dén 
foto… ‘n bi-j mekaar geraapt zootje! 
Dat völs te kötte bukske van mien was 
nog töt door an toe, maor dat buukske… 
en die spillepeutjes… Ohhhh! Nie meer 
doen! Nooit meer doen!

De volgende fase betrif onze eigen kin-
der.
Arnold, de middelste, was zestien joor. In 
dén periode had elk lid van ons gezin ‘n 
racefiets. Veur onze fietsvakanties wed-
den door bagagedragers op gemonteerd. 
Deur ‘t joor hen mieken wi-j, al dan niet 

Henk Ruijter

Afstrepen
samen, toertochjes. Eiges had ik al duk-
ker de ‘Ronde van Noord-Holland’ ge-
fiets. ‘n Rundje van 160 km, altied op de 
letste zaoterdag van april. Arnold, dén 
nog nooit dat soort afstanden had ge-
raejen, ging met mien met in ‘t ploegje, 
woormet ik zukke tochten altied raej.
Hi-j was al wel een sterke fietser, maor 
onervaren in het ri-jen met een groep en 
aover zo’n afstand. Dus met vaderleke 
zörg zei ik: “Kiek uut, nao Schoorl, as wi-j 
aover het Noord-Hollands kanaal zun, 
gaot ze d’ran en geet ‘t der haeveg hen. 
Blief dan maor bi-j mien!” En jao heur: op 
de eigenste plek as ieder joor staof ‘t grei 
der van tussen. Arnold zag ‘t gebeuren, 
schaot achter mien hen en miek het gat 
van een meter of vief dich. Der bleef mien 
niks anders aover as ok an te zetten um te 
proberen an te häöken. Tsja… proberen…! 
Met gin meugelekheid kon ik bi-j de groep 
kommen en zag dat keerltje met de ande-
ren van mien wegri-jen.
Pas in Medemblik, an de andere kant van 
de provincie, toen hi-j al met die andere 
luj op een terras an de bottrams en de 
sjokomel zat, zag ik ‘m trug.  

Windsurfen, ok gedaan en nóg. Onze 
jongste zoon Sipke was mien surf-
mäötje. Lang kon ik ‘m op snelheid van 
mien afhollen. Töt ‘t moment dat hi-j 
met ‘n grote grijns en één hand umhoog 
met het bekende gebaar van duum en 
pink umhoog langes mien racete: asof ik 
stilston. En slimmer nog, tegeswoordeg 
racen ok alle surfende kleinkinder mien 
met dezelfde grijns op de snuut en het 
eigeste gebaar veurbi-j. Rotblagen!
Aoveriges was het vrogger zo, da’k de 
raod van de alderbastend goeie profsur-

fer Björn Dunkerbeck volgen: “A’j twie-
felt aover wat veur zeil i-j mot nemmen, 
nem dan ‘t grootste!” Now, dat doe’k 
dus allang nie meer en ik nem mooi het 
kleinste.

Now wi-j toch bi-j de kleinkinder bunt 
angekommen…
Mien racefiets geet ok altied met naor 
ons huusken in de Franse Alpen. Dat 
steet op ‘n camping an het Lac de Mon-
teynard. De camping lig ten opzichte van 
de umgeving op ‘n laeg punt. I-j begint 
hoe dan ok met klimmen en naor la 
Mure, ‘t dichstbi-j liggende plaetske, is 
zestien kilometer. Toen die kleinblagen 
ech nog ‘klein’ wazzen en met umhoog-
raejen, was het gebrukelek dat, as zi-j ‘t 
zwoor begonnen te kriegen, ik zei: “Ri-j 
maor achter mien an en kiek naor dat 
wiel, dan gaon wi-j kalm wiejer!” Töt de 
dag dat Rikkert, de oldste van die miet-
zakken, met gemak naor baoven fietsen 
en ik ‘t zwoor had um ‘m bij te hollen. 
Wat zei dat jong: “Ri-j maor achter mien 
an opa!”
En het höldt nie op hè … 

Haopelek nog lang nie!
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k was ’n jaor of vier toen wi-j thuus 
’n ni-j apparaat krege. ’t Was op ’n 
woensdagmiddag. Het ding wier in 
de keuken baoven ’t gasstel op ’t 
schap gezet waorop ok de panne in 

’n lange ri-j naos mekaar stonge.
  
Ik vond ’t ‘n allerbastend mooi ding, maor 
had gin idee wat ’t veur mos stelle. ’t 
Was een soort deus, maor dan ’n hele 
mooie: glimmend bruun holt met ’n hele 
ri-j prachtige witte knöpkes aan den on-
derkant. Mien vader zol ’t ding anslute en 
dan zol ik wel ens wat belaeve zei die. Ik 
vrog ‘m of ik helpen mos, maor daor wol 
hi-j niks van wette.  Hi-j wier zelfs ’n bitje 
kribbig toen ik aan ’n dräödje trok, dat hi-j 
net met ’n paar van die glimmende peutjes 
in ’n kastje aan de muur had gestop. 

Mamma had wat meer geduld. Ze riep 
mien naor zich toe en legde mien uut dat 
dat kastje ’n radio was. Ik mos nog effe 

geduld hemme en dan zol der mooie mu-
ziek uut dah ding kommen. 

En ja heur, mien vader draejde aan wat 
knöpkes. Eerst gaf dah ’n raar vremp 
geluud, maor toen h-j deur bleef draejen, 
klonken der inens een heleboel kinder-
stemme die ’n liedje zonge. Dah liedje 
had mamma mien ok geleerd. Maor as 
wi-j dah zongen, klonk ’t lang niet zo 
goed. Och, zoiets moois ha’k nog nooit 
geheurd. Maor wa’k niet snapte was, dah 
we niemand zage. Waor zolle al die zin-
gende blage toch zun? 

Ik klauterde met mien korte peutjes op 
de gasfles den onder den plank met ’t 
toestel stond. Van daor uut kon ik zo op 
het aanrecht stappe. Pappa wol mien 
der meteen vanaf trekke, maor mamma 
zei, laot dah kind maor efkes kieke, ik hol 
heur wel in de gate. Ik vuulde eerst met 
mien hand langs de stof aan de veurkant 

Kinderkoor

I

van het apparaat. Disse vuulde lekker zacht 
en warm aan. ’t Kriebelde ok wat aan mien 
hand en het was alsof ik iemand vuulde 
duwe. ’t Doek bewaog steeds ’n bitje op en 
neer of dah der iemand vanaf de binnen-
kant tegenaan klopte.  Ik lei mien oor op 
de plek waor ik ok ’t geklop zag en vuulde. 
Toen heurde ik de kindere nog  dichterbi-j 
zingen. Ik kreeg ’t der warm van. Waor zate 
ze toch? Ik wis toch zeker dah dat geluud 
vanuut den kast kwam, maor toch zat der 
nergens ’n deurtje waordeur ze naor bin-
ne of bute konde. Links baove op ‘t doek 
zat ’n prachtig rond, glaze, gruun lempke. 
Zou dah ’n raempke zun?  Ik probeerde der 
deurhen te kieke, maor zag effe later alleen 
nog maor blauwe en rooie vlekskes veur 
mien ogen danse. Opens wis ik ‘t: ze waren 
natuurlijk achterum naor binne gekomme.  

Ik vuulde langs de ziedkante van de kast, 
maor die ware helemaol glad, daor zat dus 
gin deurke. Ik probeerde het hele geval naor 
veure te trekke, zoda’k de achterkant kon 
bekieke, maor dat was zelfs mien moeder 
te gortig. Ze vlaog aoverend, pakte mien 
bi-j kop en kont en zette mien weer met 
beie vuut op de grond. Ondertusse zonge 
de kinderen maor deur. Mamma zag mien 
verontwaardiging, pakte mien beide hend-
jes en sprong met mien als ’n dolle op de 
maot van de muziek deur de keuke. 

Opens stopte ’t zinge. Ons dansje ok. 
De stem van ‘n vremde vrouw vertelde 
dat ’t zangkwartiertje van de Roodborst-
jes veurbi-j was. Ik keek mien moeder 
geschrokke en met träön in de oge aan. 
Weurum ginge die kindere now weg?  ’t 
Was net zo leuk. Het kostte mien moeder 
heel wat moeite um mien uut te legge dat 
zo’n radio verschillende programma’s 
het; veur kindere maor ok veur grote 
minse. Maor ik snapte der helemaol niks 
van. En ok niet van dah vremde verhaal 
dah ze mien op de mouw wol spelde. Ze 
probierde mien toch wies te make dat dat 
geluud van die kindere en alle minse die 
verder op den radio te heure zun, deur 
die zilvere peutjes, uut dah kasje aan de 
muur in de radio terech komme.

Waor ze mien nog met wol trooste, is 
met de belofte dah deze Roodborstjes  
de andere waek trug zolle komme um te 
zinge. Ach grote minse, ik snapte der niks 
van en as blaag ko’j der niks van op aan. 
Het kostte mien ’n volle waek um aover ’t 
verdriet hen te komme. En um heur ein-
delek weer ’n bitje te geleuve: woensdag-
middag um drie uur kwamen ze terug die 
Roodborstjes, al bleve ze ok disse keer 
in de dräödjes hange. Mamma had tóch 
geliek!

Diny ten Brink
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Los grei

Ik pak ow (KLIK) Ik pak ow 2 (KLIK)

Facebook veur senioren
Veur de luj van mien generatie die 
niet begriepen weurum Facebook 
besteet: Ik probeer vrienden te maken 
buten Facebook um en de eigenste 
principes toe te passen. 
Deurum loop ik elke dag ‘n stukske 
buten en vertel alle luj die ik tegenkom 

wat ik heb gegaeten, hoe ik mien vuul, wat ik de avond derveur heb 
gedaon, wa’k straks gao doen en met wie. Ik geef ze foto’s van mien 
familie, mien hond en van mien eiges a’k in de hof an’t werk bun, ’t gres 
maej of spruuj, bi-j belangrieke monumenten of gebouwen stao, deur 
de stad ri-j, an’t aeten bun, en doe wat zo’n betje iedereen elke dag dut. 
Ik luuster ook naor wat ze mekaar allemaol vetellen, geef ze “duumkes 
umhoog” en vertel ze dat ik ze “leuk” vin. En het geet precies zo as bi-j 
Facebook. Ik heb al vier mensen die mien volgen: twee luj van de pliet-
sie, een privédetective en ’n psychiater. 👍

Antoon Berentsen

Eiges

Mij valt de laatste tijd op dat een heel ei-
gen dialectwoord aan het verdwijnen is. 
In november vond een promotiebijeen-
komst voor het Nedersaksisch dialect in 
de VIP-room van het Graafschap-stadion 
plaats. Een week later de jaarvergadering 
van onze Heemkundekring. Daar heb ik er 
eens op gelet. Ik miste eiges! Je hebt het in 
gesprekken al gauw over jezelf. Zo ook bij 
deze twee bijeenkomsten met platpraoters. 
Daar was echter uitsluitend het standaard-
nederlandse zelf te horen.

Het is inderdaad verwarrend. Het dialect 
kent het aanwijzend voornaamwoord ei-
ges, waar het standaardnederlands zelf 
gebruikt. Het Nederlandse eigen komt in 
het dialect net zo voor, uiteraard (in de 
Liemers) met weglating van de uitgangs -n. 
Twee voorbeelden ter verduidelijking:   
Nederlands: Ik heb het zelf gehoord. Zij 
heeft zich het dialect heel snel eigen ge-
maakt. 
Dialect: Ik heb ‘t eiges geheurd. Zi-j het 
zich ‘t dialec heel rap eige gemaak.

Voor eiges kunnen we terecht in de 
WALD-woordenboeken, zowel in het grote 
thematische woordenboek -waarvan ove-
rigens de afgelopen maand deel 12 is ver-
schenen- als in de locale Telgen van het 
WALD. Luister maar naar deze twee stok-
oude Stokkummers (uit WALD 1: De mens 
en zien huus, 1984)
A: “Nol M. mot ‘n keske hemme woor prao-
teri-j en muziek uut kump”. 
B: “Gi-j bunt jao hatstikke gek!”. 
A:”Now, gaot dan maor luustere; ik heb ‘t 
eiges geheurd”.
Het door Henk Harmsen samengestelde 
Berghse woordenboek ‘n Trop Barghse 
Weurd (Telg nr. 3) illustreert bovendien in 

de zin “Ik heb ‘t Jan van Heek eiges ge-
vraog” het ontzag van de gewone mens 
voor autoriteiten.

Het woord eiges figureert in deze woorden-
boeken vaak ook in verhalen over armoede 
en oorlog. Uit Zeddam: “Veur ‘t greszaod 
ginge ze in de warkloze tied  - maor ook in 
de Tweede Oorlog nog - smaele sni-je. Ze 
ginge dan met ‘n zak de wei in en verdiende 
zo ‘n cent bi-j, want ze deie ‘t zaod verkope 
as greszaod. De boere deie ‘t eiges niet; ‘t 
wier klandestien gedaon.”  En nogmaals uit 
Stokkum:  “De arme luj verkochte ‘t baetere 
vleis - schink, wös - um eiges ‘t witte spek 
te aete.” Uit Lobith: “Wi-j hemme altied 
eiges behange. Nao de Tweede Oorlog nam 
mien man van de steenaove ringaovepapier 
met. Baeter gezeid: ‘t wier gejat. Dat was 
bruun papier dat ien de aove gebruuk wier 
tege de trek. Gi-j wou behange um niet te 
hoeve witte, want ‘t witsel begon te schiffe-
le en dan viel ‘t ter af.”
Wat voor eiges geldt, geldt ook voor over-
treffende trap eigeste, het dialectwoord 
voor zelfde. Het woordenboek Trop Bargh-
se Weurd komt met de voorbeeldzin ‘t Is 
met ów iedeskeer ’t eigeste.

Toch komt zelf in het grote WALD-woor-
denboek meer als drie keer vaker voor 
als het woord eiges (183 t.o.v. 56). Uit de 
dialectvragenlijsten die het Ergoedcen-
trum Achterhoek en Liemers ten behoeve 
van het WALD-woordenboek al sinds jaar 
en dag rondstuurt, blijkt in het geval van 
de verdeling tussen zelf en eiges dat het 
woord zelf met name in het gebied van de 
Liemers ontbreekt. Aan de noord- (Wes-
tervoort) en zuidkant (Ulft, Megchelen) 
komt het wel ook voor. Voor het gebied van 
Bergh wordt alleen eiges vermeld.

https://janmac.nl/januarigrappen2022/au.mp4
https://janmac.nl/januarigrappen2022/ikpakow.mp4
https://janmac.nl/januarigrappen2022/au2.mp4
https://janmac.nl/januarigrappen2022/ikpakow2.mp4
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‘t Was midden joren negentig van de veure-
ge eeuw. Goed Amerikaans veurbeeld dut 
volgen. ‘n Paar Nederlandse olderenorgani-
saties lieten zich veurlichten aover Senior-
net. Zi-j wollen iets maken um olderen be-
kend te maken met de meugelekheden van 
de computer en internet. Geïnspireerd deur 
de Amerikaanse organisatie mieken zi-j 
de website SeniorWeb. In september 1996 
wed de website gelanceerd op de 50Plus-
Beurs en de Stichting SeniorWeb was een 
feit. In de herfs van veurig joor vierde de 
organisatie zien 25-joreg jubileum.

Het zilveren jubileum was de anleiding 
veur een speciale site woorin nog ‘s wödt 
truggekekken op wat der in de afgelopen 
joren veur mekaar is gemaak. Met de koms 
van Windows 95 wed pc-gebruuk makke-
leker en ko’j baeter op internet. Het wed 
dageleks gebruuk, maor met name olderen 
sjokten achter de feiten an. Sommegen 
mosten der niks van wetten, anderen waz-
zen ni-jsgiereg. De stichting probeerde 
veur hun doelgroep de veurdelen van de 
computer dudelek te maken. Dat gebeuren 
sinds die tied met praktijkveurbeelden, tips 
en cursussen.

SeniorWeb blif ok nao 25 joor neudeg en 
niet alleen veur de oldere doelgroep. De 

digitale wereld verandert deurlopend in 
een onmundeg tempo. De afgelopen joren 
kwam Whatsapp, Twitter en Facebook. De 
pc is al lang ga gin grote bak met los toet-
senbord meer. Laptop, tablet en smart-
phone wodden dageleks gebruuk deur mil-
joenen luj aover de hele wereld. ’t Liek of 
niemand der meer buten kan. De Helpdesk 
van SeniorWeb gif antwoord op dringende 
vraogen, maor doornaos gif de stichting 
cursussen; online of op één van de honder-
den plekken in het land.

Een lidmaatschap van SeniorWeb het völ 
veurdelen en gratis toegang töt uutleg en 
tips aover de meest uuteenlopende zaken 
op het gebied van pc-gebruuk. Maor op de 
website steet onder de knop Tips & Uitleg 
ok onnumelek völ informatie, die openboor 
toegankelek en praktijkgerich is. Ok de 
veur- en naodelen van veschillende soor-
ten software wodden bespraoken met een 
link um de programma’s te downloaden. 
Wi’j bevobbeld video’s maken en opslaon, 
foto’s ordenen, muziek streamen, opslaon 
in Google Drive? Honderden onderwerpen 
wodden uutgeleg. 
SeniorWeb is ok de kommende joren een 
prima hulp bij pc-gebruuk.

https://www.seniorweb.nl

          Seniorweb hilp al 
25 joor digibeten wiejer
Marcel van Berkum

https://www.seniorweb.nl
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