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Zojuist ontving u het Bulletin van de RvK Arnhem voor de maand november 2020. 
Helaas staat hier een oude bijdrage in van onze columniste Jeanne van Engelen. 
Het is de column, die vorig jaar november ook al in ons Bulletin stond. 
 
U ontvangt dit extra nummer nu met de juiste door Jeanne ingestuurde bijdrage. 
 
De redactie excuseert zich naar Jeanne. 
 

Streektaal 
Column door Jeanne van Engelen 
 
De meesten gebruiken het woord dialect als streektaal wordt bedoeld. Fout! Streektaal komt 
niet voort uit een veronderstelde correcte standaardtaal. Het Algemeen Beschaafd 
Nederlands is ontwikkeld vanuit een dialect dat door de maatschappelijke en economische 
"elite" werd en wordt gebezigd. 
  
Als 19- jarige Brabantse ben ik in 1975 naar de Randstad (Leidschendam) vertrokken om 
een opleiding te gaan doen. De elpees van Gerard van Maasakkers, Ad de Laat en nog een 
paar in mijn streektaal zingende mensen gingen mee.  
Zo ging dat met de latere verhuizingen ook. En altijd heb ik de streektaal van de woonplek 
van dat moment opgezogen: Rotterdam, Den Haag, Twente, Achterhoek. Ik herinner me dat 
ik in het Haaksbergens café Ottink na verloop van tijd in arren moede Bosch ging praten om 
te voorkomen dat iedereen maar steeds Nederlands tegen me bleef klappen. Dat werkte... ik 
leerde het Twents goed begrijpen. 
En ach, ook leerde ik de Groningse taal van mijn schoonmoeder via Ede Staal waarderen. 
 
Ik hou zó van streektaal! Favoriete streektaalambassadeurs:...Gerard van Maasakkers, 
Daniel Lohues, Ede Staal, Amazing Stroopwafels, Gé Reinders, Jeroen Zijlstra en Harrie 
Jekkers. 
Moeilijk is om -bijvoorbeeld- aan de lieve Rotterdammers (en andere Randstedelingen) uit te 
leggen dat zij toch ook echt een streektaal gebruiken. Al gauw wordt gedacht dat streektaal 
iets "van de provincie" is. 
 
Als het gaat om me genuanceerd uit te laten over ontroering en/of andere 
gemoedstoestanden; dat gaat het best in mijn eigen streektaal; het Bosch. Ik vermoed dat 
dat voor eenieder geldt.  
Streektaal is onoverwinnelijk! 
 
Jeanne van Engelen werkte 44 jaar in de psychiatrie 
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