
Andoek  
 

Veurige wèke waeren wi’j weer is met ’t alsmaer kleinerder wörrende grupien 

mensen van de Zwolse Dialectkringe  bi’j mekander umme èven bi’j te praoten 

tiedens een gezamenlijke lunch in ’t Ärt van Zuud.  

Nörmaal sluten wi’j ’t seizoen der met of, maer dit keer kwamp ’t bèter uut 

umme der is een keertien mèè te beginnen.  ’t Ef  tenslotte te maken met èten  

en dan is verandering van spijs netuurlijk een goeije  inkopper. 

 

Want ter is netuurlijk wel ’t ien en ander verandert . . . leden die ons bint 

ontvallen . . . wat gaon of kunnen wi’j doen . . . de wanhoop oe oe in te zetten 

veur ’t Zwols . . . en ’t merkbaere  gebrek an  belangstellink veur ’t Zwols. 

Der is op dit moment gien enkel uus-an-uus blad dät nog andach ef veur 

sprèèktaal.   Rtv-ZOo is ook al weer um-eteuvert töt Rtv Zwolle-Fm,   maer der 

is  gien  woord  Zwols  te  euren.   ( past niet in ’t beleid )  
 

Dus zatten disse  Valderappe  mooi met zien ziel onder de ärmen te 

prakkeseren of e der nog wel energie in zol mutten stèken of niet.   Toe-egöven 

dät andere umstandig-eden ook niet al te goede invloed ebben e-ad op mien 

gemoed, maer èven zo goed dan toch . . . gooi ik de andoek in de ringe of ’t 

bieltien der bi’j neer ? 
 

En dan inies . . . kriege ik een bedänkien veur ’t steeds maer weer toesturen 

van stukkies Zwols . . en wel in de vörm van een andoek.   Mensen die mi’j een 

bettien kennen weten dä-k der iene bin die juust van kleine dingen kan 

genieten en kanne  waerderen.   Een andoek met juust de goede symbolische 

weerde . .  De Pèperbusse  in  ’t rood  . .  ’t  socialisme  ef  Zwolse  wörtels.   
 

Nee die gooi ik niet in de ringe,  maer kan em bèter oprapen en op-angen. 

Dät wil zègen . . . as ter ärgens toch nog belangstellink bestiet veur ’t Zwols . .  

mut  ik  dan  degene  wèèn  die der  met  op  mut   ollen ?   . . .   Niet  dus ! 
  

 

Nee laot  disse andoek dan maer een reden wèèn  mi’jzels weer is een keertien 

onder  de  konte  te  skuppen  en  de  stapel  antekeningen  umme  te zetten  in  

beeldveraelties met  lèèsbaere  Zwolse  tekst. 

 



De perikelen  rondumme  ’t  Stedelijk Museum Zwolle bint nog vers 

en gaonde.    De discussie aover de slutink van ’t museum in ’t gemeente-uus 

op 16 oktober adden zo’n impact  op ’t Drostenuus  dät die zels an ’t liepen is 

egaon, net as alle medewärkers van ’t museum die un baentien verliezen, dät 

de  luchtontvochtiger  ’snachens  spontaon  is  explodeerd  en  de zaak  in  de  

fik is  evlögen.  

 

En al waeren de besluten al zoverre dät  ’t Stedelijk Museum zol wörren onder 

ebrach  onder  de  vlagge  van  ’t  HCO,  umme  ’t  zo uut  ’t  slob  te  trekken  en  

de bezunigingen te aoverlèven.  Aalt de Aagse politiek ’t weer in de ärsens 

umme  A.Slob  uut  ’t  HCO  te  plukken. 
 

Elaas elpen ier gien  ofdreugen  meer  . . .  Interim directeur Benjamin Koolstra 
mag  misskien  now  de  keulties  uut  ’t vuur alen veur de Stichting Allemaal 
Zwolle   wöör  ’t Drostenuus  bi’j  mut  wörren  onder-ebrach umme ’t verael 
van  Zwolle   te  laoten  zien.   
              . . .     ’t  Zal  mi’j  beni’jen. 
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