
WAT ZIT D’R AN EEN KEG EN WAT DOE’J D’R MEE

door de Werkgroep dialecten

De keu is ‘emaakt van spek, doar zit 
een huid um heen en doarop zit var- 
kenshoar.
Doar maken ze borstels van.
Spek dat oardig lekker is, heet ham. 
Ham is an de achterkant vast ‘emaakt, 
umdat ie doar niet bie kan.
Je kunnen altied weten wat achter is, 
umdat de keu doar niet knort.
An de keu is un kop vast ‘emaakt, 
in die kop zit un bek en doar vreet ie 
mee.
As tie veul vreet, kriej veul spek.
Ajum um de are dag veul vreten geef, 
kriej veul deuregen spek, da’s een 
laagje vet en een laagje vleis.
Mit de darmen van ’t keu is ut heel 
noar ‘esteld, want die zitten in z ’n lief 
net zo lang as tie leeft.
Mer as de keu dood is, doen ze wat in 
heur darmen en dat heet worst.

Een keu dat helemoal in de war is, 
heet zult.

In het lief vande keu zit een bloas, 
doar ku’j mee voetballen.
Mer ik begriep niet hoe ze zo’n groot 
ding d’r uut kriegen, want doar woar 
die deur moet is mer un heel klein 
goatje.
Soep van het keu heet snart, doar 
doej zun poten in en doarum raak je 
doarvan wellus an de loperie.
Dur bin allerlei keuen, een hele grote 
heet zwien, een keu mit kleinen heet 
zog.
Kleine keutjes bin wellus kwoad op de 
zog en doarum bieten ze d’r in heur 
lief, en proberen ze dur knopen van 
der jek te trekken en umdat ze zo bar 
te keer kunnen goan, heten ze oek 
wel speunkeutjes.
O ja, noen bin ik nog èèn ding ver
geten te zégen, een keu het oek een 
start en die zit an de kant woar ie uut 
scheit.
Zo, noen is de keu of en hoop da’j dur 
veul van ‘eleert hen.
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SFEERTEKENING VAN SPEÜLD

De redactie probeert dit jaar wat meer 
aandacht te besteden aan historische 
gebeurtenissen in de buurtschappen 
in de gemeente die tot nu toe weinig 
aan bod kwamen. Immers, niet alleen 
in het dorp Ermelo is sprake van een 
historisch verleden maar ook in de 
gebieden eromheen.
Wat meer historische kennis over die 
buurtschappen voor het voetlicht 
brengen behoort ook tot de doelstel
ling van de Oudheidkundige Vereni
ging “Ermeloo”.

De eerste bijdrage komt van mevrouw 
P. Huisman uit Speuld. Zij trof in de 
nalatenschap van haar (schoon va
der een met potlood geschreven g e 
dicht uit 1941 aan met een lofzang 
op Speuld. Het gedicht stond reeds in 
‘Tolnieuws’, het blad van de buurtver
eniging Speuld e.o., met de vraag of 
iemand de naam, die moeilijk te lezen 
is, van de schrijver of schrijfster heeft 
gekend en wie dat was. Daar kwam 
helaas geen enkele reactie op. Mis
schien dat u het weet?

Speulde
Hoort ons lied, gij Speuldsche lieden, 
’t Is een hymne uit ons hart 
En een groet die wij bezingen 
Een dankwoord aan uw mooie land

In het Speulde aan de heide 
Omzoomd van dennegroen 
Wonen rustig ingetogen 
De Speuldersen die er hun arbeid 
doen

Rust en eenvoud is hun karakter 
Nijverheid, hun groote deugd 
Opgewekt en levenslustig 
Godsvrucht is hun zielevreugd.

Zelfs Speulde in oorlogsdagen 
Biedt een extra zonnestraal 
door verdraagzaamheid der 
menschen
en hun smeuïg Speuldsche taal.

29 juli 1941 words by P. of R.c. 
Commi (es?)

Speuld kende in de oorlog ook men
sen die er tijdelijk verbleven: onder
duikers, Joden, misschien zelfs pilo
ten en andere geallieerde militairen. 
Vrij zeker is echter dat de persoon die 
het gedicht schreef het Nederlands 
goed beheerste. Dat sluit iemand 
van buitenlandse herkomst eigenlijk 
al uit. Helaas is de naam die onder 
het gedicht staat niet helemaal goed 
te ontcijferen. Mogelijk staat er: P. of 
R.C. Commie of Commies. Als het 
om de laatste naam gaat, dan hebben 
we vermoedelijk te maken met een 
naam die momenteel nog voorkomt 
in de provincie Groningen. Uitgaande 
van die veronderstelling bestaat er 
een grote kans dat een vakantiegast 
uit die provincie in Speuld zijn warme 
gevoelens voor de buurtschap op pa
pier heeft gezet. Maar misschien dat 
u lezer een betere oplossing heeft. De 
redactie hoort het graag.
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