
’t Wöörumme   
 
Umme  ’t be-endingen van een 36 jörig dienstverband an de Iesselacademie, 
niet ongemärkt veurbi’j te laoten gaon,  is ter veur Dr.  Philomène Bloemhoff  een 
ofskeidssymposium örganiseerd  onder de titel Waorumme – Daorumme .  
 
Drs. Arie Slob, directeur HCO en Iesselacademie is 
tevens symposiumveurzitter en nemt met lovende 
woorden as eerste officieel ofskeid, deur de 
anstellingsbrieve van Philomène van 19 februwaeri 
1981 veur te  lèzen  wöörin  zi’j  de anstelling as  
dialect-onderzuker in dienst  van de Iesselacademie  
veur 12 uur per wèke, bevestigd kregen.  
Dät  Philomène  ier mos beginnen  met  ’t wärk van 
aer man, Henk Bloemhoff,  te gaon  anneliseren  en 
uutwärken . . . .  ach een bi’jkomstig-eid. 
 
’t Wöörumme . . . van ’t symposium?    Umdät ter een antal universitaire 
sprèkers kwammen die de groep toe-eurders uutleg gaven aover  ’t oe en 
wöörumme van onderzuuk naor gebruuk en verspreidink van de verskillende 
sprèèktalen en in ’t biezunder de Nedersaksische taal.     ’t  Wöörumme  gonk 
hier vandaege veural aover de zin en noodzake van ’t onderzuken en vastlègen 
van de verskillende taalgebruken en wa-j der dan zoal in tegenkommen.   
Maer dan kump ’t . . . zo’n simpele ziele as ikke ef ier en döör toch echt zien kop 
ter bi’j neudig umme te kunnen snappen wat die mensen in un vakbekwaom-eid 
as een automatisme kunnen uutlègen. 

 

Want wi’j ebben ’t wel aover dialecten . . . maer der is 
gien woord dialect bi’j .   
 

Teminse  a-j de Vlaming Prof. Dr. Gunther de Vogelaer 
van de Universiteit Münster buten beskouwing laot, 
want die sprèk gewoon zien moerstaal. 
 

Wel kan die man ons nog wat ni’je  wéurties leren . . . 
in zien prötien aover ’t nut en de noodzake van 
dialectgrammatica.  
 

Grammatica . . ik ebbe der nog nooit wat van esnapt en bij Nederlands  op 
skoele niet al te beste ciefers eaald.       Ik ware  altied  ’t  liedend  veurwärp  en 
de  onderwiezers  adden  völle  muuite met  mien  praoteri’je.  



Of wat dach ie van de (h)istoriek van de dialectologie ? As ze now gewoon 
luusteren . . . kunt ze toch euren wa-k zegge ?  Maer goed ’t bint wetenskappers 
en die willen, misskien wel dwangmatig,  altied alles kunnen verklören. 
En dan wörren wi’j met-enömmen langes publikasies van Kloeke (1927), 
Overdiep (1932) en Gerritsern  (1990) en kommen uut op ’t verskienen van de 
dialectatlassen in 2005.  Ook vertellen prof.dr. Gunther ons dät de tied van ’t zo 
snel mogelijk ofleren van ’t dialectgebruuk in Nederland now wel veurbi’j is en 
dät ter ook gien sprake meer is van een lager loon of een mindere beoordeling 
in functioneren van dialectgebrukers. Der wörren now zels wetenskappelijke 
studie emaakt van bidialectale kinder.    Kinder dus die een moerstaal sprèken en 
een dialect be-eersen.     Zi’j snappen zaken bèter, beslissen sneller . . . enz. 
Maer toch waere ik wel bli’j dät em misskien ien dink was ontgaon . . . bi’j alle 
varianten op de ’t jullie-lieden  benumingen was ij de Zwolse vergèten . . . wi’j 
ebt ook nog de unnie en zullie. ..  
 

Toch ’t wärk van instellingen as de Iesselacademie ten spiet . .  de värdergaonde 
globalisering en digitalisering  laoten de talen en dus ook dialecten uutstärven. 
 
Iernao is de eer te beurte an Prof. Dr. Nicoline van der Sijs, verbunnen an ’t 
Meertens Instituut en Radboud Universiteit, aover ’t nut en noodzaak van 
dialectwoordenboeken. 
Zi’j begint aer prötien met te vertellen dät iederiene een andere invulling kan 
gèven an ’t weurtien nut.   Umme vervolgens een beeldt te tonen van ’t olste 
weurdenbukien  . . . ’t  Haagsch Nederduitsch Woordenboekje  uut 1780. 
Maer as  wi’j dan te  lèzen  kriegt  wat ter de  anleidink is . . . .   
 

 

Snappe ik inies wöörumme völle van mien lèèftiedgenoten, 170 jöör later, wier 
verböden in ’t dialect te praoten.  Der  skient ook absoluut niks goeds vanuut 
Den Haag te kommen. 



Prof. Dr. Nicoline van der Sijs benuumd de andskriften van Dumbar as wel de 
olste bekende Nedersaksische dialect beskrievink.  
Een al wat echter liekend woordenboek veur Aoveriessel kump ter in 1835 van 
J.H. Halbertsma en ef dan ook al  veurbeeldzinnen  bi’j  ’t  woordgebruuk. 
Der bint wel eel völle verskillende weurdenbuukies veur de ook zo verskillende 
dialecten, maer de veurzienigeid van Matthias de Vries as oofdredacteur van 
WNT (Woordenboek der Nederlandse Taal) niet te verwaerren met wnt (wet 
normalisering topinkomens) die in 1851 al skreven dät die allemaole ies zollen 
wörren samen-evoegd,  is now de inspanning van Nicole met tal van vri’jwilligers 
in aer wärk an de tötstandkomming van ’t elektronisch woorden-boek van de 
Nedelandse dialecten. (eWND)    
 

’t Nut van de dialect woordenboeken is eigenlijk  een noodzaak umme  iets van de 
dialecten te kunnen bewaeren. 
 
 
As leste sprèker introduseren drs. Arie Slob as 
symposiumveurzitter  Dr. Hans Gerritsen. 
 
Hans Gerritsen sprakken as veurzitter Streektaal-
Örganisasies Nedersaksisch Taalgebied (SONT) en 
veurzitter hco: nut en noodzaak van taalkundig 
onderzuuk veur verstärking van de posisie van ’t 
Nedersaksisch.    
 
Now dät kri-j mooi niet op ’t naamkaertien op oe 
colbert . . der e-j zowat een rugplakkaat veur 
neudig. 
 
’t Verstärken van de posisie van ’t Nedersaksisch richen zich veural op de 
erkennig  as minder-eidstaal.   ’t Nedersaksisch is toch een taal die deur 2/3 van 
de 3 miljoen mensen in noord Nederland wört ebezichd.  De ontwikkeling van 
een meerwaerdering veur geskiedenisse en streektalen is neudig as tegenanger 
van globalisering en införmatisering. 
Anders dan een andvest met dwingende regelties die aovereden doen skrikken, 
zoas  met de erkenning van de Friese taal, zöt men now meer in een convenant 
met  een meerjörig beleid umme  töt  erkenning  te kommen. 
’t Doel is toch ’t Nedersaksich as  een lèvende taal te be-ollen.  
De ontwikkelingen bint positief en ook al is ’t Nedersaksisch wel is een brak-
waeterdialect  enuumd deur zien verskillende varianten . . . zo is ter now toch al 
een leerstoel Nedersksisch an de RU–Amsterdam. 



Töt slot maggen Philomène zwels ook nog 
èven achter ’t katheder plase  nemmen.  
 

Philomène memoreren an een antal zakies 
wöör zi’j zich veur ef in-espannen zoals ’t 
uutwärken en anneliserenvan ’t 3 jörig 
schriftelijk onderzuuk van echtgenoot Henk 
naor de verskillende varianten binnen de 
Nedersaksische taal. 
 

Dät ’t wärkverband streektaal binnen de 
Ieseselacademie zich aoste töt een 
skrieverspact ontwikkelen, wöör zels met 
regelmaot een skriefwedstried wier e-ollen 
en wöörvan dan soms ook nog een 
wedstriedbundeltien van wier uut-egöven.    
Elaas . .  dät is verloren egaon.  
Toch was de instelling ’t streektaalgebruuk te blieven stimuleren.   Jammer was 
dan wel dät ’t veurstel töt gebruuk van de SONT-spelling in 2000  deur de 
verskillende  (deel-)groepen bint of-ewèzen.   Met de in gebruuk-eraakte 
spelling veur de streektaal van de Iesselacademie  is Philomène wel bli’j, want 
die gaven aer wat makkelijkerder vergeliekingsmogelijkeden.   
Aer  ope  is dät de Iesselacademie / HCO de database veur de taal van 
Aoveriessel met zörg magen be-eersen en disse toch nog as on-line database 
kunnen bewärken.    ’t  Is  absoluut een zeer unieke verzaemeling van woorden 
en ’t zol  toch verrekte  zunde   wèèn as  die niet veur iederiene  toegankelijk is. 
 

As leste kump de symposiumveurzitter nog ien keertien an ’t woord umme te 
zègen dät ’t of-elopen is en wi’j naor  de kwebbelruumte kunnen gaon veur een 
appien en een drankien.    En a-j alle toe-eurders van disse middag is bekieken. . 
zitten der 80%  bi’j die now  inies allemachtig bli’j bint in um eigen taal an ’t 
praoten te kunnen  gaon.    
  

Maer de mooiste verrassing zatten em toch in de staert . . . Philomène ad een 
selectie van 14 ampärte, angriepende, anprèkende, duustere, krudige, 
spreukiesachtige en vervremdende veraelties en gedichies  laoten bundelen en 
dät  bukien  kregen  elke  bezeuker  an-eböden . 
 
Now ik  bin der wel bliede met.                                                    Görendrögien W.   Zwolle   
  
 

Döörumme dus . . ! 


