
Dat neme me mee ... 
Deur mijn waarek kom ik op bijêênkomste waer bestuurders van ’n stad komme 
praote mè  beweuners. De inweuners hebbe dikkels ideeë en oplossinge voor ’t 
perbleem waer die bestuurders ’t over wille hebbe. Inspraok hiet dat. Soms zit ik 
daer met aalsmor krommer wordende têêё. Zeker as ’n bestuurder over een idee 
tege ’n beweuner zegt: “Dat nemen we mee.” De beweuner denkt dat de 
bestuurder ‘t een goed idee vingt en ’t dus in de planne op ’t end trug te vinge 
zalle weze. Mijn doet die opmaareking denke aan Wim Sonneveld. Die speult, 
in wà z’n leste theaotershow zou worde, een sketch as stalmêêster bij de 
koninklijke femilie. As koningin Juliana d’r verjaerdag viert, met ’t defilé, dan 
geef ze hum de kedoochies deur die ze krijg aangebôôje. “Veel goed bedoelde 
rotzooi”, zeg Sonneveld. ’t Gros neemt ie mee en sodemietert ’t achter de 
rododenderons. Want ja, wat mot jie d’r aanders mee? Aan de stalmêêster met 
de goed bedoelde rotzooi voor de koningin, denk ik dus steeds as ’k weer is 
 iemand hoor zegge dat ie iets mee zal neme: achter de rododenderons d’r mee! 

D’r zijn meer van zukke krete waer ‘k me groen en geel aan aaregert. “Een 
nieuwe uitdaging” is t’r ok êên. As ie tegewoordig een aanderen baon zoekt, hiet 
dat ”toe aan een nieuwe uitdaging” en laet dat nou aaltijd percies dát nieuwe 
baontjie zijn! Ik snap ok wel dà je nie ken zegge dà je je huidige waarek zwaer 
waerdelôôs vingt, mor ’n nieuwe uitdaoging … Aailijk is ’t toch gewoon leuk is 
iets aanders te gaon doen, weer is aandere mense te ontmoete. As ie dà bedoelt, 
zeg dat dan gewoon. Nog êêntjie … Op tillevisie zie je vaok veraal Bekende 
Nederlanders, de BN’ers, vertelle dà ze gevraegd zijn om iets te gaon doen. Een 
nieuwe show prizzentere, of voor d’n êên of aandere orgenisaosie 'n pôôsie naar 
Aofrikao. Dà zal aamel wel, mor je ben netuurlijk pas echt belangrijk as ie 
aareges voor wor gevraegd. 

Een tijdjie geleeje las ik dat ‘r een Top 100 is gemaokt van ’on-woorde’. ’t Is 
een lijsie woorde die mense die veul met taol bezig zijn al een haaleven êêuw 
aaregerlijk of aanstellerig vinge. ’Opstarten’, ’ ’t gebeure’, en ’ ’t (financiële) 
plaetjie’ staon boven-aan. Dat kranteberichie besluit met een stuksie, waarin ‘n 
stel van die ’on-woorde’ bij mekaor staon. In ons diёlect: “Wat d’n insteek van 
dut verhaol is? Ziet ’t as een stuksie service naer de lezers toe. Een soort van, 
zeg mor. Best wel handig. Ja, toch?” 
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