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Colofon 

 

Deze lesbrief is een onderdeel van een pakket aan materialen dat ontwikkeld is voor scholen om 
kinderen uit de groepen 7 en 8 in de gemeente Deventer te informeren en te interesseren voor (de 
geschiedenis van) het plaatselijk dialect en voor een bekende ‘Deventer uitvinding’: het leesplankje. 
Bij deze lesbrief behoort een klankenplankje voor het Deventers dialect en een blikje met 
klankenkaartjes. Daarnaast is er een boekje met het verhaal Nöör de stad. Het is in het dialect 
geschreven en er wordt de Nederlandse vertaling bijgeleverd. Het verhaal is ook ingesproken, zodat 
kinderen het verhaal zich in het dialect kunnen laten voorlezen of kunnen proberen om het in het 
dialect mee te lezen.  

De ingesproken tekst is te vinden op www.deventerverhaal.nl/klankenplankje. 

Het totale pakket is de Deventer basisscholen in tweevoud aangeboden door Deventer Verhaal in het 
kader van het thema ‘Leermonument’ van Open Monumentendag 2020.  

 

Het pakket is tot stand gekomen met hulp van: 

Deventer Verhaal 

De Academie Pedagogiek en Onderwijs, Saxion Hogeschool 

Dankzij financiële steun van gemeente Deventer en provincie Overijssel kan het pakket gratis 
aangeboden worden aan het onderwijs.  

 

Met dank aan Gerrit Mäkel, Henk van Baalen, Lianne Berends en Harrie Scholtmeijer (Stichting 
IJsselacademie) voor het meedenken en commentariëren van conceptteksten. Dank ook aan Arnon 
Brouwer en Paschal Vliegen die de conceptversie van de lesbrief van commentaar hebben voorzien. 

 

Tekst René Berends, 2020 

Tekeningen Hans Stempher 

Uitgave Deventer Verhaal 
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Voorwoord 

 

Taal is een middel voor communicatie, expressie en conceptualisatie. We hebben taal nodig om 
gedachten onder woorden te brengen, met anderen in contact te komen en om relaties te bouwen. 
Je kunt natuurlijk ook van (creatieve) taaluitingen genieten, want de taal draagt onze cultuur. Geen 
wonder dat er in het (basis)onderwijs veel aandacht is voor de taalontwikkeling van kinderen. Dat 
gebeurt natuurlijk in de lessen mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, maar ook daarbuiten – in 
de dagelijkse omgang met volwassenen en met elkaar – worden kinderen taalvaardiger.  

Bij taalontwikkeling is de moedertaal voor kinderen onontbeerlijk. En omdat er in Nederland een 
groeiende groep kinderen is waarvoor het Nederlands niet de moedertaal is, is er steeds meer 
aandacht voor de ontwikkeling van meertaligheid. Een goede beheersing van de eerste taal is 
namelijk bevorderlijk voor het leren van het Nederlands als tweede of zelfs als derde taal.  

Waar er terecht veel aandacht is voor meertaligheid, is het met de aandacht voor streektalen en 
dialecten matig gesteld. In Twente, de Achterhoek, Limburg en Brabant wordt er nog vaak in de eigen 
streektaal gesproken en ook wel geschreven, maar in de stad Deventer en de regio Salland is het 
plaatselijke dialect niet meer de vanzelfsprekendheid, die het een kleine honderd jaar geleden in alle 
lagen van de bevolking nog wel was.  

Toen bekend werd dat het thema van Open Monumentendag 2020 Leermonument was, is al snel het 
plan ontstaan rond een van de vele leermonumenten die de stad rijk is – namelijk (de geschiedenis 
van) het leesplankje – materialen voor het onderwijs te ontwikkelen, waarbij er ook aandacht zou 
kunnen worden geschonken aan het plaatselijk dialect. Het idee ontstond om een Deventer 
klankenplankje uit te brengen, met bijbehorende klanktekens op kaartjes en een verhaal in het 
Deventers dialect, waarmee leraren (weer) wat aandacht zouden kunnen schenken aan de 
streektaal.  

Een lesbrief zou daarbij passen om leraren te voorzien van de nodige achtergrondinformatie en met 
een aantal lesideeën en kopieerbladen, om op school wat aandacht aan het thema te schenken. De 
materialen zijn aan alle basisscholen in de gemeente Deventer in tweevoud aangeboden en bedoeld 
om in lessen taalonderwijs in bovenbouwgroepen gebruikt te worden of tijdens lessen of thema’s 
waarin aspecten van de geschiedenis van de stad aan de orde komen.  

Hopelijk is het materiaal en de aandacht voor de moedertaal voor dialectsprekende kinderen een 
feest van herkenning en een bevestiging van het feit dat hun eigen ‘toale’ ertoe doet en aandacht 
verdient. Voor niet-dialectsprekende kinderen is het materiaal hopelijk een mooie kennismaking met 
het Deventers stadsdialect.  

Mijn dank gaat uit naar de samensteller van het materiaal, René Berends, docent Nederlands aan de 
pabo van Saxion in Deventer, aan Gerrit Mäkel, een van de samenstellers van de handleiding van het 
schrijven in het Dèventers dialect voor het geleverde deskundige commentaar bij de conceptteksten, 
aan dialectspreker en expert van de stadsgeschiedenis Henk van Baalen die het verhaal heeft 
ingesproken en aan de twee leraren die meegelezen hebben met de lesbrief: Arnon Brouwer en 
Paschal Vliegen. 

 

Ewout van der Horst 

directeur Deventer Verhaal 
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Inleiding, leeswijzer en beschrijving van de materialen 

 

Inleiding 

In de twintigste eeuw hebben miljoenen kinderen leren lezen met een leesplankje. Bijna iedereen 
kent wel het ‘aap-noot-mies’. Het leesplankje hoort tot het culturele historische erfgoed van 
Nederland.  

Er zijn verschillende van zulke leesplankjes in gebruik geweest, ook leesplankjes waarbij andere 
woorden centraal stonden dan ‘aap-noot-mies’. Zo is er bijvoorbeeld een leesplankje voor het 
katholieke onderwijs (het leesplankje van Becker), is er een joods plankje, een plankje voor het Zuid-
Afrikaans, zelfs een plankje speciaal voor gebruik op scholen in de voormalige koloniale gebieden van 
Nederlands-Indië.  

Er zit een bijzonder Deventer tintje aan die leesplankjes. Het leesplankje is namelijk een ‘echte’ 
Deventer uitvinding. Het allereerste leesplankje is namelijk in 1897 uitgegeven bij Uitgeverij 
Brinkgreve in de Nieuwstraat. Het was een voorlopertje van het aap-noot-mies-plankje, ontwikkeld 
door Hoogeveen.  

Leesplankje versus klankenplankje 

Het leesplankje is decennialang een prachtig hulpmiddel geweest bij het leren lezen. Met de 
woorden en de letterkaartjes van het plankje konden kinderen leren dat bij klanken lettertekens 
horen en omgekeerd dat bij lettertekens klanken horen. Zo leerden kinderen gesproken taal 
omzetten in geschreven taal en andersom, geschreven taal weer verklanken tot gesproken taal. 
Omdat kinderen op school al vertrouwd waren met de klanken van het Nederlands, lag het accent op 
het leren lezen en sprak men dan ook over een leesplankje. Vanwege dit accent op het leren lezen, 
kozen de makers van de leesplankjes een minimaal aantal eenvoudige woordjes waarmee de 
belangrijkste klanktekenkoppelingen aangeleerd konden worden. 

Bij deze lesbrief hoort het Deventer klankenplankje. 
We spreken hier over een klankenplankje, niet over 
een leesplankje. Al roept de vormgeving natuurlijk 
de associatie op van het traditionele leesplankje, 
het doel ervan is niet zo zeer om kinderen te leren 
lezen – dat kunnen ze immers al –, maar om ze de 
klanken van het dialect aan te leren en om ze 
eenvoudige teksten in het Dèventers te leren lezen 
en misschien ook wel wat woordjes te schrijven.  

Het klankenplankje kent een vijftiental woorden. De woorden zijn zo gekozen, dat allereerst alle 
klanken in het Deventers dialect erop voorkomen. Daarnaast zijn het ook woorden die goed 
geïllustreerd kunnen worden met een voor Deventenaren herkenbare beelden. De vijftien woorden 
zijn dus geen medeklinker-klinker-medeklinker-woorden, zoals op de leesplankjes. Zulke eenvoudige 
woorden zijn belangrijk bij het leren lezen. De woorden van het klankenplankje zijn bedoeld om 
kinderen vertrouwd te maken met de klanken van het Dèventers.  

Klankenkaartjes in een blikje 

Het unieke van de oude leesplankjes als didactische materiaal was, dat het een impuls gaf aan de 
zelfwerkzaamheid van de leerlingen. Kinderen konden met letterkaartjes zelf woordjes leggen en zo 
zich de vaardigheid van het leren lezen eigen maken. 
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Ook bij het Deventer klankenplankje zijn letterkaartjes bijgeleverd. Liever spreken we over 
klankenkaartjes. Daarmee kunnen kinderen de woorden in het dialect op het plankje ‘naleggen’ en 
op de onderste regel van het plankje – zoals dat ook op de leesplankjes kan – proberen om eigen 
woorden te leggen.  

Let wel! De kaartjes zijn op een A4’tje van karton aangeleverd. Vóór gebruik moeten ze nog wel zelf 
gesneden worden. Doe dat het liefst met een stanleymes en niet met een snijapparaat, omdat de 
kans om het materiaal te ‘versnijden’ met een snijapparaat groter is.  

Nöör de stad 

De vijftien woorden van het klankenplankje zijn gebruikt in het verhaal Nöör de stad, dat in de vorm 
van een boekje is bijgeleverd. 

Op de linker pagina’s in het boekje staat het verhaal in dialect. Op de rechter pagina’s het verhaal in 
het Nederlands. De vijftien woorden van het klankenplankje zijn in de tekst aangegeven.  

Het verhaal is om verschillende redenen waardevol. Het biedt een betekenisvolle context voor de 
vijftien woorden van het klankenplankje. Het dialect is immers niet alleen een verzameling klanken 
die allemaal in de vijftien woorden terug te vinden zijn, het gaat natuurlijk om een taal, waarin je met 
elkaar kunt communiceren en waarin je verhalen kunt vertellen en lezen.  

Er zullen misschien kinderen in uw klas zijn voor wie de klankkleur van het Deventers dialect 
vertrouwd is. Zij zullen het verhaal in het dialect kunnen lezen en het zelfs kunnen verwoorden en 
verklanken. Voor andere kinderen is het verhaal in het Nederlands misschien het uitgangspunt van 
waaruit de dialectversie van het verhaal verkend kan worden.  

Voor zo’n verkenning is ook de film- en geluidsopname te gebruiken van het verhaal Nöör de stad. 
Dialectspreker en Deventer kenner Henk van Baalen, heeft de tekst ingesproken. De opname is te 
vinden op: www.deventerverhaal.nl/klankenplankje. Laat kinderen het verhaal beluisteren en/of ze 
het verhaal meelezen. 
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Achtergrondinformatie voor leraren 

 

Om in uw (bovenbouw)groep aandacht te schenken aan de (Deventer) geschiedenis van het 
leesplankje en (de geschiedenis van) het Deventers dialect en om daarbij gebruik te maken van het 
klankenplankje en het bijgeleverde boekje kan het wenselijk zijn om eerst zelf wat te weten over die 
geschiedenis. 

In deze paragraaf bieden we wat achtergrondinformatie. We schenken aandacht aan: 

1. De Deventer geschiedenis van het leesplankje 
2. De geschiedenis van het Deventers dialect 
3. De regels voor het schrijven van het Deventers dialect 
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1. De Deventer geschiedenis van het leesplankje 1 

 

Het leesplankje behoort tot het Nederlandse culturele erfgoed. Tot diep in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw hebben kinderen ermee leren lezen. Het aap-noot-mies-plankje van Hoogeveen is het 
bekendste, maar er zijn er, zoals gezegd, meer geweest. 

Het leesplankje kan met recht een ‘Deventer uitvinding’ genoemd worden. Het vreemdst is misschien 
wel dat er zelfs meer Deventer leesplankjes zijn geweest.  

Hoogeveens eerste leesplankjes 

[Eerste leesplankje Hoogeveen, uitgeverij Brinkgreve, Deventer: 1897] 

 

M.B. Hoogeveen (1862-1941) was een van de eerste kwekelingen die op de Rijkskweekschool in 
Deventer zijn onderwijzersdiploma behaalde. Na een tijdje in Stiens (Friesland) gewerkt te hebben, 
wordt hij in 1894 benoemd tot hoofd van de in 1891 nieuw gebouwde ‘weeshuisschool’, zoals School 
H vanwege de ligging naast het Burgerweeshuis in de volksmond genoemd werd. Tegenwoordig is in 
dit gebouw de Hagenpoortschool gevestigd.  

In Friesland had Hoogeveen in 1891 al op een originele manier kinderen leren lezen. Hij bevestigde 
een paar horizontale planken aan een schoolbordenstandaard en zette daarop voorwerpen als een 
roos, een ei, een raap en een ui. Soms gebruikte hij ook afbeeldingen. Eronder hing hij aan spijkertjes 
kleine leitjes waarop hij de letters schreef. Eigenlijk was de klassikale leesplank er dus eerder dan het 
individuele leesplankje voor de kinderen.  

 
1 Over de Deventer geschiedenis van het leesplankje is een artikel verschenen in het Deventer Jaarboek 2013. Het is te 
downloaden op: http://www.reneberends.nl/e107_files/downloads/Berends_2013_Iets_geheel_oorspr_is_het_niet.pdf 
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Als Hoogeveen in Deventer terugkeert, maar nu als ‘hoofd der school’, leert hij zijn collega in de 
aanvangsklas te werken met het experimentele, klassikale leesbord. Dit materiaal ontwikkelt 
Hoogeveen door wanneer hij voor zijn eigen zoontje een kleinere versie van dat leesbord maakt. 
Ditmaal eentje alleen met afbeeldingen.  

 

En de ‘uitvinding’ van die kleinere versie leidt er vervolgens toe dat Hoogeveen in 1897 bij uitgeverij 
van firma Brinkgreve aan de Nieuwstraat zijn eerste ‘legplankje’ uitbrengt.  

Het is een tweeregelig plankje met vijftien afbeeldingen en de daarbij behorende woorden. Onder de 
twee regels bevindt zich een smalle, grijs geschilderde richel, waarop leerlingen met losse letters 
woordjes kunnen leggen.  

Dit eerste plankje is verre van ideaal. Hoogeveen ‘vergeet’ bijvoorbeeld de letter ‘uu’ en kiest voor 
het aanleren van de ‘eu’ het ongelukkige woordje ‘deur’, dat niet klankzuiver is. Vergelijk de /eu/  
van ‘deur’ maar eens met de /eu/ van ‘reus’ of van de naam van onze bekende Deventer schrijver 
‘Eus’.  

Bij het woord ‘gat’ geeft Hoogeveen het advies het plankje op de plek van de illustratie te laten 
doorboren. Dan kan het plankje aan een spijker aan de zijkant van de schoolbank opgehangen 
worden. 

Al snel komt er een verbeterde versie. Nu is wel de /uu/ in ‘muur’ en een goede /eu/ in ‘neus’ 
opgenomen. Het woordje ‘ui’ is vervangen door ‘duif’. Vanwege de uitbreiding met een extra woord 
telt dit tweede plankje drie stroken met drie rijen woorden. Het woord ‘gat’ zit nu rechtsboven, een 
betere plaats als het plankje ophangen moet worden.  

Bij de verbeterde versie verschijnt ook een klassikale equivalent van het plankje en in 1899 verschijnt 
in druk de Toelichting bij Hoogeveens leesplankje. Ook worden er zes leesboekjes uitgegeven. 

 [Tweede leesplankje van Hoogeveen, uitgave Brinkgreve Deventer, 1898] 
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Ook de uitgave van de verbeterde versie met een uitbreiding van het materiaal leidt niet tot succes. 
Uitgeverij Brinkgreve ziet er al snel geen heil meer in en verkoopt het materiaal en de rechten rond 
1900 aan de firma J.B. Wolters uit Groningen. In eerste instantie overplakt Wolters slechts de naam 
van Brinkgreve op de leesplankjes met de eigen naam en houden ze de oude voorraad in de handel.  

Ook bij Wolters is er eerst geen succes, maar de uitgever blijft aan het plankje ‘knutselen’. Er 
verschijnen nog verschillende versies van het leesplankje-met-het-gat op de markt.  

Uiteindelijk brengt Wolters in 1910 het nieuwe aap-noot-mies-plankje uit met het bijbehorend 
letterdoosje, een klassikaal leesbord en dicteerdoosje, de beroemde klassikale vertelselplaat met de 
aap van Teun in de dakgoot en zes leesboekjes. Hoogeveen herschrijft zijn handleiding en staat erop 
dat het materiaal zijn naam blijft dragen, maar het zijn toch vooral de teksten van het schrijversduo 
Ligthart (1859-1916) en Scheepstra (1859-1913) en de illustraties van Jetses (1873-1955) die 
‘Hoogeveens verbeterde’ een schot in de roos laat zijn. 

De methoden van Colenbrander 

De geschiedenis van het leesplankje kent nog een tweede Deventer verhaal.  

Als Hoogeveen op School H hoofdonderwijzer wordt, werkt daar de aan de Lange Bisschopstraat 
geboren J.H. Colenbrander (1865-1947) als onderwijzer. In de jaren voordat Hoogeveen zijn ‘baas’ 
wordt, geeft Colenbrander ook les in klas 1. In die tijd ontwikkelt hij allerlei ideeën voor 
leesmaterialen waar uitgeverij W.J. Thieme & Co. in Zutphen wel brood in ziet. In 1894 wordt het 
eerste leesmateriaal van Colenbrander op de markt gebracht, bestaande uit de handleiding Het 
Leeren Lezen, een zevental wandplaten voor leesoefeningen en een achttal leesboekjes, met de titel 
De Kleine Lezer.  

Bij dit eerste materiaal wordt nog geen plankje met letters uitgegeven. Toch zegt Colenbrander in de 
handleiding uit 1894 hierover wel iets 
opmerkelijks: “Er dient gezorgd te worden 
voor de zelfwerkzaamheid der leerlingen. Zij 
kunnen de letters en woorden, welke zij 
geleerd hebben, op het bord en op de lei 
nateekenen; woorden maken op eene 
letterkast of met behulp van letterplankjes; 
woorden en zinnen op het bord wijzigen en 
aanvullen... Het woorden maken op eene 
letterkast of met behulp van letterplankjes is 
mede een uitstekend middel, om te 
onderzoeken, of de associatie van 
letterklank en letterteeken in den geest des 
kinds vast is.” Vervolgens geeft hij de tip aan 
onderwijzers om die letterdozen met letters, 
letterplank of letterkast onder toezicht bij 
een timmerman te laten vervaardigen. Hij 
zegt er nog bij dat: “Bij het gebruik van eene 
letterkast of van letterdoosjes … (is) het 
wenschelijk zooveel lettervormen te hebben, 
dat alle woorden en zinnetjes, die in den 
eersten leerkring voorkomen, daarmede 
gemaakt kunnen worden.”  

 

[Leesboekje uit de serie De Kleine Lezer, 
uitgeverij W.J. Thieme & Co., 1894] 
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Colenbrander toont hiermee aan dat hij al in 1894 bekend is met het werken met letterkaartjes, 
letterdoosjes en letterplankjes om de zelfwerkzaamheid te stimuleren en dat materialen daarvoor in 
die tijd al in experimentele vorm gebruikt worden.  

Drie jaar later, in 1897, geeft Thieme aanvullend Colenbrander’s Nieuwe Leermiddelen voor het 
Aanvankelijk Leesonderwijs uit met een Toelichting, letterdoosje, letterkaartjes en een letterplankje. 
Thieme laat de plankjes – 505 in totaal – maken bij Stoomhoutzagerij P. Stoffel Cz. te Deventer. 

Dus in het jaar dat Hoogeveen bij Uitgeverij Brinkgreve zijn eerste, onvolkomen leesplankje 
uitbrengt, verschijnt van een onderwijzer van dezelfde school bij een concurrent ook een plankje om 
lettertjes op te leggen. Het enige verschil is dat bij Hoogeveen er plaatjes op het plankje zelf 
afgebeeld zijn en er bij Colenbrander afbeeldingen op de klassikale wandplaten staan. 

Het materiaal van Colenbrander maakt zeker tot 1935 deel uit van het fonds van Thieme.  

Colenbrander zelf maakt na 1898 als auteur echter de overstap van Thieme uit Zutphen naar de 
Deventer uitgever Æbele E. Kluwer. De reden van die overstap is niet duidelijk. Maar feit is dat de 
voorganger van Hoogeveen als schoolhoofd op school H, Nanne Veenstra, zijn baan in het onderwijs 
ingewisseld heeft voor die als uitgever bij Kluwer. Colenbrander had via zijn oud-schoolhoofd 
Veenstra dus een ingang bij Kluwer. 

De jonge Deventer uitgever Kluwer wil 
zich als onderwijsuitgever profileren en 
het voortschrijdend didactisch inzicht van 
Colenbrander leidt tot een geheel nieuwe 
aanpak van het leren lezen met 
bijpassende materialen. Kluwer geeft 
Colenbranders De nieuwe leerwijze voor 
het eerste onderwijs in lezen en zuiver 
schrijven uit, bestaande uit een 
handleiding Recht op het doel af, een 
(klassikale) grote leesplaat, Oefeningen 
met 45 schetsteekeningen voor het 
schoolbord, te gebruiken door den 
onderwijzer, het kleine leesbordje, 
letterkaartjes en -doosjes, de serie 
leesboekjes Blijde Kleuters en de leg- en 
leesoefeningen voor school en thuis Ik 
leer mijzelf.  

 

[Colenbrander’s klassikale leesplaat, Uitg. Æ.E. Kluwer, Deventer: 1902] 

 

Om de zelfwerkzaamheid te stimuleren is de leesplaat ook op een kartonnen leesbordje uitgegeven, 
waarop de leerlingen kartonnen letterkaartjes bij de woorden kunnen leggen. Bij intensief gebruik 
blijkt de kwaliteit van dit kartonnen leesbordje snel achteruit te gaan. Daarom besluit Kluwer in 1909 
er een duurzamere, houten versie van op de markt te brengen. 
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Dus nadat Hoogeveen in 1897 en 1898 
de eerste twee ‘Deventer plankjes’ op de 
markt heeft gebracht, en Colenbrander 
bij Thieme in 1897 een legplankje 
uitgeeft, komt Kluwer in 1909 met het 
leesplankje van Colenbrander als 
verbeterde versie van het uit 1898 
stammende kartonnen leesbordje.  

 

[Houten leesplankje Colenbrander, 
Uitgeverij Æ.E. Kluwer Deventer: 1909] 

 

 

Kinnesinne en achterklap 

De uitgave van het houten plankje bij Kluwer in 1909 leidt tot kinnesinne en achterklap tussen de 
twee Deventer onderwijzers van dezelfde school, die bij drie verschillende uitgevers lees- en 
legplankjes uitgegeven hebben. 

Als in 1913 Verburg aan een heruitgave van een didactiekboek over het leesonderwijs werkt, stelt hij 
een onderzoek in naar plagiaat. In een briefwisseling met hem betwisten Hoogeveen en 
Colenbrander elkaar het vaderschap over het plankje. Ze zetten elkaars materialen neer als 
‘probeersel’, ‘namaaksel’ en als ‘een onooglijk en allerslordigst afgewerkt ding’. Over en weer 
typeren de oud-collega’s elkaar als ‘plagiërende concurrent’, ‘ kip zonder kop’ en ‘duitenpletter’ en 
met Bijbelse metaforen als ‘met een anders kalf ploegen’ worden elkaars werkwijzen neergesabeld. 
Het onderzoek van Verburg levert niets op. Als hij beide benaderingswijzen en materialen besproken 
heeft, wordt de vraag niet beantwoord of er sprake is geweest van toeval, van eenzijdige of 
wederzijdse beïnvloeding of van ‘letterdieverij’. 

Is er een conclusie te trekken? Hoogeveen experimenteert als eerste met een klassikale plank (1891), 
Colenbrander noemt van hun tweeën de mogelijkheid van een individueel legplankje als eerste 
(1894) en Hoogeveen lijkt daarop weer de eerste te zijn die zo’n plankje op de markt brengt (voorjaar 
1897). En dat eerste plankje van Hoogeveen, met afbeeldingen van vijftien normaalwoorden, lijkt het 
meeste op wat tegenwoordig nog als ‘het’ leesplankje gezien wordt.  
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2. De geschiedenis van het Deventers dialect 

 

Het Deventers is het stadsdialect van de stad Deventer. Het is onderdeel van het Sallands dat weer 
deel uitmaakt van het Nedersaksisch.  

Dit Nedersaksisch is in 2018 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de 
regionale bestuurders van Noordoost Nederland erkend als een volwaardig en zelfstandig onderdeel 
van de taalsystematiek in Nederland. Naast onder andere het Gronings en Twents is het Sallands er 
een van de zeven hoofdvarianten van. 

Het Deventers dialect werd zeker tot in het begin van de twintigste eeuw door brede lagen van de 
bevolking gesproken. Het was normaal en gebruikelijk dat ook de plaatselijke elite dialect sprak. Met 
name de migratie – veroorzaakt door de industrialisatie van Deventer in de 19de eeuw, waardoor veel 
arbeiders van buiten de stad naar Deventer toekwamen – is er de oorzaak van geweest dat steeds 
minder mensen het oorspronkelijke Deventers gingen spreken. Geleidelijk kreeg het spreken van 
dialect ook een lager aanzien. Nederlands spreken werd gezien als een kwaliteit om maatschappelijk 
‘hoger op’ te komen. En zeker in het onderwijs was er geen plaats voor het dialect. 

 

Kenmerkend voor het stadsdialect van Deventer is onder andere de ‘brouwende’ uitspraak van de ‘r’. 
Het gevolg is dat de ao als öö wordt gerealiseerd. Deze ‘brouw-r’ wordt niet gehoord op het 
platteland; het is een verschijnsel dat alleen in de stad gehoord wordt.  

Een ander kenmerk, dat het Deventers van de andere Sallandse varianten onderscheidt, is de 
uitspraak van de lange klinkers ee, eu en oo. In Deventer klinkt kaas bijvoorbeeld als keeze. 

Waar in het oosten van Salland de klinkers in ‘goot’ en ‘eten’ kort worden uitgesproken als götte en 
etten gebeurt dit in Deventer met een lange klank: göte en èten.  

 

Door de instroom van arbeiders uit andere delen van het land, die allen ook hun eigen taal 
meenamen, kende het Deventers dialect in het begin vaan de twintigste eeuw ook nog wel 
nuanceverschillen tussen verschillende wijken in de stad. Zo werd in het Noordenbergkwartier de ‘h’ 
bij woorden die met deze letter begonnen, vaak weggelaten, maar werden woorden die met een 
klinker beginnen vaak een ‘h’ toegevoegd. Als iemand dus zei: “Mien ome ef een ond diee eet ektor”, 
dan wist je dat hij uit het Noordenbergkwartier kwam. En ook als hij met sinterklaas bij de 
banketbakker een letter bestelde: “Doe mien moar de ‘H’ van ‘H’Albert’.  

 

Het eerste inventariserende onderzoek naar de woordenschat van het Deventer dialect is uitgevoerd 
in 1896 door W. Draaijer. Zijn Woordenboekje van het Deventersch dialect werd veertig jaar later 
bewerkt door J.C.L. van der Lande en prof. dr. P. Fijn van Draat. Deze laatste publiceerde in 1923 ook 
een onderzoek naar de klankleer van de tongval van het Deventers.  

In de jaren ’80 van de vorige eeuw is op initiatief van de Dialektkring Salland en Oost-Veluwe 
opnieuw een woordenboek van het Deventers uitgegeven. In de Dialektkring is ook gewerkt aan een 
Handleiding voor het schrijven in het dialect.  

In 1993 verscheen van de hand van de bekende Deventer leraar Gerrit Kuijk (1927-2018) een 
Grammatica van het Deventers dialect. Deze auteur, maar eerder ook mensen als H.J.E. (Hein) van 
Beek (1868-1956): o.a. Dèventer vrogger en noe), Herman Korteling (1898-1994) en Broos Seemann 
(1934-1998) schreven veel in het dialect. Op de site van Gerrit Kuijk zijn nog verschillende verhalen 
van hem te lezen in het Dèventers dialect: https://www.gwkuijk.nl. 



14 
 

 

3. De regels voor het schrijven van het Deventers dialect 

 

Lambert ten Kate (1674-1751) schreef aan het begin van de achttiende eeuw: “De spelkunst is een 
spil- en quelkunst.” Veel kinderen zullen dat nog steeds vinden. Al worden spelfouten zelden nog met 
een rood potlood nagekeken, voor veel kinderen zijn dictees nog steeds een bron van 
teleurstellingen en frustraties.  

De vraag is dan ook waarom we niet gewoon schrijven ‘het leven is vurrukkulluk’?, zoals de schrijver 
Remco Campert dat deed. Waarom mag iedereen niet gewoon schrijven zoals hij denkt dat het goed 
is? Het antwoord op deze vraag heeft natuurlijk alles te maken met dat als iedereen woorden anders 
gaat schrijven, dat tot vragen, onduidelijkheden en tot discussies leidt. Er zijn bijvoorbeeld grote 
verschillen in hoe mensen woorden uitspreken. We zouden elkaars teksten een stuk moeilijker 
kunnen lezen. Bovendien zou het veel lastiger worden om de relatie tussen bepaalde woorden en 
woordbetekenissen te leggen. Als iemand zou schrijven ‘goeje wijn’, dan zou het minder snel 
duidelijk zijn dat het woord ‘goeje’ iets met ‘goed’ te maken heeft. En dat we begrijpen wat een 
‘hantas’ is, omdat we ‘handtas’ schrijven, heeft toch ook zo zijn voordelen. 

Afspraken over hoe je woorden schrijft, zijn ook nodig voor het besef dat het Nederlands een 
eenheidstaal is. Zonder een vaste spelling zou er niet eens sprake zijn van een eenheidstaal. De 
uitspraak van veel woorden zijn regionaal zo verschillend, dat woorden in elke regio anders gespeld 
zouden worden. 

Tot slot zou ook het opzoeken van betekenissen van woorden in een woordenboek zonder 
spellingafspraken onmogelijk zijn. Als er geen standaard schrijfwijze van woorden is, is het opzoeken 
van woorden knap lastig. 

 

In de middeleeuwen was het Diets (Middelnederlands) in ons land de spreektaal. Die taal werd niet 
gebruikt als schrijftaal. Daarvoor werd het Latijn gebruikt. Dat was de taal van de kerk. En de kerk 
was eigenlijk de enige plek waar geschreven en gelezen werd.  

Het Diets was de volkstaal. Maar met de opkomst van de burgerij ontstond geleidelijk de behoefte 
ook in de volkstaal te schrijven.  

De oudst bekende tekst in het Diets is de volgende: 'Hebban olla uogala nestas bigunnan hinase hic 
enda thu' (zijn alle vogels begonnen nestjes te maken, behalve ik en jij?). Het is door een monnik 
geschreven aan het eind van de elfde of het begin van de twaalfde eeuw. Vermoedelijk had hij een 
nieuwe ganzenveer gesneden en probeerde hij de veer uit toen hij deze tekst op een stukje 
perkament schreef. Dat stukje perkament is later gebruikt om de rug van een oud boek te 
restaureren. En toen dat boek vervolgens in de twintigste eeuw nog eens gerestaureerd werd, kwam 
de tekst weer tevoorschijn. 

Aan deze tekst, maar ook aan bijvoorbeeld teksten van Henric van Veldeken (rond 1150) kun je zien 
dat de eerste uitingen in het Nederlands nog geen spellingsconventies kenden: scone wort bit soeten 
sange troosten dicke swaren moet (aangename woorden met een zoete melodie, troosten dikwijls 
een bezwaard gemoed).  
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Het streven naar eenheid in taal en spelling is pas 
echt op gang gekomen in de tijd van de Dordtse 
Synode, waar besloten werd voor het eerst de bijbel 
in de volkstaal te vertalen (Statenbijbel, 1637). 
Vanuit alle staten werden geleerden afgevaardigd 
om zich over het schrijven van die Statenbijbel te 
buigen. Voor de Staten van Overijssel nam de 
Deventer predikant Jacob Revius deel aan de 
vergaderingen. In die vergaderingen werd uit de 
afzonderlijke dialecten, die in dit taalgebied 
gesproken werd een soort grootste gemene deler 
gezocht, dat als leidraad gebruikt kon worden voor 
het schrijven van een bijbel in de volkstaal. Het is de 
belangrijkste impuls geweest voor het ontstaan van 
het Nederlands. 

 

[De Deventenaar Jacob Revius] 

 

De eerste officiële spelling stamt uit de tijd van de Bataafse Republiek. Onder invloed van de Fransen 
werd het openbare leven in het begin van de negentiende eeuw gestroomlijnd. In dat licht moet ook 
de eerste officiële spelling uit 1804 gezien worden. Professor Siegenbeek kreeg de opdracht die 
spellingregels uit te werken. Vanaf dat moment werd er officieel geschreven kagchel, klagt, koeijen 
en koffij.  

Zoals altijd in de geschiedenis van spellingswijzigingen werd er ook toen al flink geageerd tegen de 
regels. Zo is van Bilderdijk de uitspraak bekend: “Eer zal een trekschuitschipper stichter van een 
stoomvaartmaatschappij worden, dan Siegenbeek welsprekend!” 

Sindsdien zijn er tal van spellingwijzigingen doorgevoerd. Aan een van die wijzigingen hangt nog de 
naam van een andere Deventenaar: de spelling Marchant. Marchant was in 1934 als minister 
verantwoordelijk voor een van de vele spellingwijzigingen. Sinds die tijd schrijven we ‘niet zoo maar 
zo’.  

Alleen al in de 20ste eeuw is er vijf keer wat aan de spelling gewijzigd. We kennen allemaal de laatste 
spellingwijzing uit 1996. En sindsdien schrijven we pannenkoek in plaats van pannekoek en vragen 
kinderen thuis om pannenkoeken met stroop, wat ze daarvoor nooit deden. Regels voor de 
schrijftaal hebben namelijk ook invloed op de spreektaak.  

De essentie van afspraken over spelling is dat we in het alfabetisch schriftsysteem van het 
Nederlands met schrifttekens (grafemen) verwijzen naar de kleinst mogelijke klankeenheden 
(fonemen). In een ideale spelling zou elke letter daarbij verwijzen naar één klank. Bij zo’n een-op-
een-relatie van grafemen en fonemen zouden we zonder fouten schrijven en zou het lezen van 
ingewikkelde woorden ons ook geen enkele moeite kosten. 

Helaas is een alfabet nooit zuiver fonetisch. Het Engels is een voorbeeld van een taal, waarbij de 
klanken vaak heel erg veel afwijken van de klanken die de letters in het alfabet weergeven. Het 
Koreaanse alfabet komt nog het dichtst bij het meest perfecte fonologische systeem. 

Ook het Nederlands is niet zuiver fonetisch. Ook in deze taal representeren de klanken van de letters 
in het alfabet niet volledig de klanken zoals die in de taal gesproken worden. We kennen in het 
Nederlands 26 lettertekens en zo’n 35 tot 40 klanken. Zo maakte Hoogeveen op zijn aap-noot-mies- 
plankje een onderscheid tussen de /o/ van hok en van bok. Voor hem was het verschil in klank zo 
groot dat hij boven de ‘o’ van b ȯ k een stipje liet zetten.   
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[Het aap-noot-mies-plankje van Hoogeveen] 

 

Er zijn dus grafemen die gebruikt worden om meerdere klanken aan te duiden. Dat wordt heel 
duidelijk in de woorden ‘berenvel’ en ‘element’, waarin het grafeem ‘e’ gebruikt wordt voor drie 
verschillende klanken (/ee/, /u/ en /è/).  

Om toch die 35 à 40 klanken te kunnen schrijven, worden lettercombinaties gebruikt, die een 
klankwaarde toegekend hebben gekregen: aa, au, ei, eu, ng, oo, sj, enz. Overigens zitten daar ook 
weer overlappingen tussen. Kijk maar naar de au en de ou, en de ei en ij. 

Losse klanken zijn dus moeilijk als uitgangspunt voor een ‘ideale spelling’ te hanteren. Overigens is 
dat ook de reden waarom we hierboven spraken van 35 tot 40 klanken. Wetenschappers zijn het met 
elkaar oneens wat nu wel en wat niet meer als een aparte klank beschouwd moet worden. Zijn de 
/ee/ in ‘peer’ en in ‘heel’ nu dezelfde of twee verschillende fonemen? 

Schrijven in het dialect 

Hoewel er dus discussie is over het schrijven van het Nederlands, er is wel een spellingbasis 
vastgelegd voor de basistaal in ons land. Dat geldt niet voor het schrijven van het dialect. Er bestaat 
niet zoiets als een ‘wettelĳke’ spelling van het Deventers. In principe staat het iedereen vrij om het 
dialect te schrijven zoals hij of zij dat zelf wil. 

In wezen gebeurt dat ook. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de wijze waarop de naam van de stad 
Deventer in het dialect geschreven wordt: Demtu, Demter, Dèventer, Demptuh, Dèmter, Daeventer, 
Dèmpter, Dèèmter en Demtàh. Zeg het maar! Geen een van deze schrijfwijzen is ‘fout’, omdat er niet 
officieel een systeem is vastgelegd met regels en afspraken over het schrijven van het dialect. Er 
bestaan dus niet zoiets als goede of slechte spelling in het dialect. 

Dat mag allereerst ervaren worden als een verlossing van de knellende banden van een bindend  
spellingsysteem, maar het gebrek aan regels maakt het schrĳven in het dialect wel lastig.  
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Bovendien, als we heel fonetisch gaan schrijven en met allerlei ‘nieuwe’ tekens op de proppen 
komen om nuances en verschillen tussen klanken te onderscheiden, wordt het lezen van dialect weer 
heel lastig.  

Daarom worden er over het algemeen twee stelregels gehanteerd bij het schrijven in het dialect. 
Allereerst is het belangrĳk zo dicht mogelĳk bĳ de spelling van het Nederlands te blĳven. Dat 
vergemakkelĳkt het lezen. Een tweede stelregel is om zo consequent mogelĳk te blĳven. Vanwege 
deze stelregels is bij het samenstellen van het klankenplankje en het schrijven van het verhaal Nöör 
de stad gebruik gemaakt van de Handleiding veur ’t schrieven in ’t dialekt van Deventer en 
umstreken, die in 1984 is uitgegeven door de Dialektkringe Salland en Oost-Veluwe.  

Het gevolg van deze beslissing is dat we ‘Dèventer’ schrijven en het over het ‘Dèventers’ hebben. Dat 
maakt het in het dialect geschreven verhaal heel leesbaar. Een meer fonetische schrijfwijze zou 
wellicht meer tegemoet komen aan de klankkleur van het dialect, maar het zou daardoor minder 
leesbaar worden, zeker voor kinderen. Probeer het volgende zinnetje bijvoorbeeld maar eens te 
lezen. Dan is het duidelijk waarom het wel handig is om je aan de twee stelregels te houden. 

O, wat was ’t lekker bûten! ’t Was zommer, ’t höj ston an d’n ȫpper, ’t zaod was rîpe, de haver 
grôn.  De heiläover lîp op zîn lange rooie pooten égiptîs te babbelen; dat taaltjen hatte van 
môdderman eleerd. 
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Lessuggesties 

 

Ideeën voor lessen over (de geschiedenis van) het leesplankje 

1. Leesplankje: een introductie 
Wellicht heeft uzelf, op school of in uw kennissenkring nog een oud leesplankje met een 
letterdoosje. Neem die mee naar school en laat kinderen er in tweetallen kort mee werken.  
Misschien is er een ouder of grootouder die kan vertellen over de ervaringen met het plankje. 
Houd een klassengesprek over hoe kinderen tegenwoordig leren lezen en hoe dat vroeger ging. 
 

2. Zelf een leesplankje maken  
Het bekende leesplankje van aap-noot-mies schenkt aandacht aan de meeste letters van het 
alfabet. Ook zijn sommige lange klanken en tweeklanken opgenomen. 
Maar er zijn veel letters en tweeklanken die niet op het plankje opgenomen zijn.  
Laat kinderen in tweetallen op zoek gaan naar die letters, lange klanken en twee- of drieklanken. 
En laat ze een alternatief leesplankje maken met afbeeldingen waarin deze letters en 
lettercombinaties wel op voorkomen.  

Ideeën voor lessen over spelling 

 

3. Het waarom van spelling 
De bedoeling is dat kinderen bedenken waarom er regels voor de spelling van woorden wel of 
niet nodig zijn. 
 
Schrijf op het bord de zin: Het leven is vurrukkuluk. 
 
In ronde 1 verdeelt u de groep in tweeën:  
Groep 1 bedenkt argumenten vóór deze schrijfwijze.  
Groep 2 bedenkt argumenten tegen deze schrijfwijze. 
 
In ronde 2 verdeelt u de kinderen uit de groepen 1 en 2 in nieuwe groepjes van zes leerlingen. De 
groepjes wisselen argumenten voor en tegen uit.  
 
Argumenten kunnen bijvoorbeeld gaan over: 

• Het snel begrijpen van wat je leest 
• Duidelijk maken hoe je iets schrijft 
• Het opzoeken van betekenis van woorden in woordenboeken 
• Het opzoeken van informatie in bijv. Google: wat zou er gebeuren als je woorden 

‘verkeerd’ zou spellen? 
 

4. Letters om te lezen en klanken om te horen 
Schrijf de volgende woorden op het bord: 

• Heer en heel 
• Berenvel en element 

Vertel aan de hand van deze voorbeelden dat er in de spreektaak meer klanken zijn dan dat er 
(schrijf)letters zijn en dat we dus of nieuwe (schrijf)letters zouden moeten uitvinden en 
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toevoegen aan het alfabet of dat er dus regels bedacht moeten worden om de spreektaal vast te 
leggen in een beperkt aantal (schrijf)letters. 
Laat de kinderen in tweetallen in twee kolommen woorden bedenken als ‘heer’ en ‘heel’. 
 

heer Heel 
Peer 
Zeer 
Keer 
Weer 

Veel 
Geel 
Deel 
Meel 

 
5. De ‘o’ van hok en de ‘o’ van bok 

De makers van drie van de vier leesplankjes vonden dat er een verschil te horen is tussen de 
klank ‘o’ in het woord ‘hok’ en de ‘o’ in de woorden ‘bok’ en ‘schop’.  
Op Hoogeveens verbeterde leesplankje en op het katholieke leesplankje van Becker wordt er 
daarom zelfs een stipje op de ȯ geschreven bij bȯk en schȯp.  
Zoek een afbeelding op Google en laat de kinderen de twee leesplankjes op het digibord zien. 
 
Kunnen de kinderen het verschil horen tussen de ‘o’ in ‘hok’ en ‘bȯk’?  
Laat ze een tabel maken met twee kolommen. Schrijf boven de eerste kolom ‘hok’ en boven de 
tweede kolom ‘bȯk’. Vervolgens bedenken ze verschillende woorden met een ‘o’. In welke kolom 
moet je de woorden schrijven, die van de ‘o’ of die van de ‘ȯ’? 
 

Hok Bȯk 
Kok 
Mok 
Klok 
Knol 
Flop 

Schop 
Bon 
Zon 

Glom 
Bron 

 

Ideeën voor lessen over het dialect 

 

6. Het verhaal Nöör de stad zelf lezen 
Vraag kinderen wie het boekje Nöör de stad in het dialect kan lezen. Ze mogen het zelfstandig 
proberen. 
 

7. Nöor de stad voor laten lezen 
Gebruik de opname op www.deventerverhaal/klankenplankje en laat kinderen in het boekje het 
verhaal proberen mee te lezen. 
 

8. Nöör de stad voordragen 
Kinderen die het verhaal zelf kunnen lezen, kunt u vragen het voor de groep voor te dragen. Doe 
dat vooral met kinderen voor wie de klankkleur van het dialect vertrouwd is.  
 

9. De spelling van het dialect 
Schrijf de volgende schrijfwijzen van de naam Deventer in het dialect op het bord en laat de 
kinderen in groepjes hun voorkeur aangeven voor de schrijfwijze en daarvoor argumenten 
bedenken. Vraag naar argumenten voor of tegen bepaalde schrijfwijzen. 
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Demtu Demter Dèventer 

Demptuh Dèmter Daeventer 
Dèmpter Dèèmter Demtàh 

 
Het is waardevol om in dit verband te bespreken dat je in het Nederlands woorden ‘fout’ kunt 
schrijven, omdat er regels vastliggen voor de schrijfwijze. Dat is voor dialect niet het geval.  
 

10. Een dialectspreker in de klas 
Wellicht is er een ouder / kennis die Dèventers spreekt en die u uit kunt nodigen in de klas. Laat 
de kinderen vragen bedenken over zijn of haar ervaringen. Spraken ouders ook dialect? Hoe was 
het vroeger op school? Hoe reageren andere mensen op het spreken van dialect, et cetera.  
 

11. Dèventer zegswieses 
Veel mensen die nog (een beetje) dialect spreken, gebruiken vooral nog typisch Deventer 
gezegden of zegswijzen. Het is leuk om met kinderen zulke zegswijzen te verzamelen en uit te 
(leren) spreken. Let er wel bij op dat zulke zegswijzen wel vaak wat ‘straattaalachtig’ zijn. Dat 
maakt het soms wel grappig en voor kinderen interessant, maar het is de vraag of u ze kinderen 
wel wilt leren. 
• Op https://www.mijnwoordenboek.nl/dialect/Deventers zijn voorbeelden te vinden. 
• Op www.detaalvanoverijssel.nl is het woordenboekje van het Deventers dialect te 

downloaden. 
 

12. Filmpjes over het dialect 
De volgende twee filmpjes gaan over het Deventers dialect 
• Op http://www.mooioverijssel.nl/videos/salland/deventer/dialectpad-in-deventer/10496 

gaat Gerard Oostelaar, cabaretier en journalist van TvOost, op zoek of er in Deventer nog 
dialect gesproken wordt. Het is een opname uit 1997. 

• Op het volgende filmpje uit 1981 vertelt Wim Roetert (1924-2003) het verhaal Geveltuintjes 
in het dialect: https://www.facebook.com/HerinnerJeDeventer/videos/2172807736350483/ 

 
13. Samen een gesprek voeren in het dialect 

Vraag kinderen die vaardig genoeg zijn in het spreken van dialect om voor de groep een 
gesprekje in het dialect te voeren. 
Denk bijvoorbeeld aan een tweegesprek om een Deventer koek in de winkel te kopen. Misschien 
is het leuk om het gesprekje te filmen, zodat de kinderen het zelf (ook) terug kunnen kijken.  
 

14. In tweetallen woordjes leggen in het dialect 
Het klankenplankje omvat vijftien woorden, waarin alle klanken uit het dialect minimaal één keer 
voorkomen. Bij het plankje zijn in een blikje ook kaartjes bijgeleverd van alle klanken.  
Laat de kinderen in tweetallen met de kaartjes een paar woordjes van het plankje leggen. Laat de 
kinderen proberen ze ook te verklanken.  
 

15. Eigen woorden in het dialect leggen 



21 
 

Op de onderste regel kunnen kinderen in tweetallen met de kaartjes eigen woorden in het 
dialect leggen. Laat ze overleggen welke woorden ze in het dialect kennen en hoe ze deze 
woorden in het dialect zouden moeten schrijven. 
Verzamel de verschillende woorden die de kinderen in de groep bedacht en geschreven hebben, 
bijvoorbeeld op een prikbord of in het dialectwoordenschrift van de klas.  
Gebruik de verzamelde woorden voor ‘leeslesjes’, of preciezer gezegd: voor ‘verklankingslesjes’.  
 

16. Kopieerblad 1: Leesplankje 
Kopieer voor de kinderen kopieerblad 1. Het gaat over de kennismaking met verschillende 
leesplankjes die er in de geschiedenis van het leesonderwijs geweest zijn. De opdracht staat op 
het blad. 
 

17. Kopieerblad 2 
Met kopieerblad 2 kun je een spel doen. Kinderen moeten raden wat deze typisch Deventer 
woorden betekenen. Het is in de vorm van een multiple choise gesteld. Let erop dat het niet een 
toets is, maar een aardige spelvorm om achter de betekenis van wat ‘hilarische’ dialectwoorden 
te komen.  
Hieronder staan de ‘goede’ antwoorden.  
 
Je kunt het als een wedstrijdvorm doen met groepjes in de klas. Laat kinderen dan in de groepjes 
overleggen over de meest waarschijnlijke betekenis. Kunnen ze ook aangeven waarom ze denken 
dat hun keuze het goede antwoord is? 

Hieropan Deze kant op Huppelwater Jenever 
Nööldert Iemand die fantaseert Brödekes Kleine gebakken aardappels 
Grösnekke Lompe man /lomperik Drekbak Vuilnisvat 
Anstrieken Er een beetje bijschilderen Ellekoke Een koek zo groot als van je 

hand tot je elleboog 
Doedelkop Een slaapkop Karreketten Ouderwets kinderspel 
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Kopieerblad 1: Leesplankjes 

 

Opdracht voor tweetallen: 

In de 20ste eeuw leerden de meeste kinderen op school lezen met een leesplankje. Er zijn 
verschillende leesplankjes geweest, die allemaal een beetje van elkaar verschilden. Hier zie je er vier. 
Nummer 1 en 2 zijn in Deventer gemaakt zijn. 

Bespreek in groepjes de volgende vragen: 

1. Leerden de kinderen met deze vier leesplankjes wel alle letters aan?  
2. Bespreek hoe je dat zou kunnen onderzoeken.  
3. Wat zijn de uitkomsten van jullie onderzoek?  
4. Vergelijk het met andere groepjes in de klas. 

 

  

1. Eerste leesplankje Hoogeveen, Deventer: 
1897 

2. Leesplankje Colenbrander, Deventer: 1909 

  

3. Leesplankje Hoogeveens verbeterde, 
Groningen: 1909 

4. ‘Katholieke’ leesplankje Becker, Tilburg: 1905 
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Kopieerblad 2: betekenissen raden van woorden in het dialect 

 

Opdracht: 

Op dit blad zie je tien woorden in het Deventers dialect. Probeer te achterhalen wat de woorden 
betekenen. Kies een van de vier antwoordalternatieven.  

 

Hieropan 1. Pan om in te koken 
2. Deze kant op 
3. Bak- en braadpan 
4. Een bepaald soort insect 

Huppelwater 1. Prikkellimonade 
2. Opspetterende 

regendruppels in een plas 
3. Jenever 
4. Flesje water voor 

onderweg 
Nööldert 1. Iemand die noten in het 

bos verzameld 
2. Iemand die altijd klaagt 
3. Iemand die fantaseert 
4. Molenaar 

Brödekes 1. Kleine kinderen 
2. Kolen voor in de kachel 
3. Kleine gebakken 

aardappels 
4. Ouderwetse knikkers 

Grösnekke 1. Lompe man /lomperik 
2. Iemand die gras maait 
3. Iemand met lang haar in 

zijn nek 
4. Potje om tuinkers in te 

zaaien 

Drekbak 1. Broodtrommeltje 
2. Vieze sloot 
3. Middeleeuws 

muziekinstrument 
4. Vuilnisvat 

Anstrieken 1. Er een beetje bijschilderen 
2. Het haardvuur aansteken 
3. Met een lucifer vuur maken 
4. Een overhemd strijken 

Ellekoke 1. Een koekje voor meisjes 
2. Een turf 
3. Een koek zo groot als van je 

hand tot je elleboog 
4. Eierkoker 

Doedelkop 1. Een doedelzakspeler 
2. Een punaise  
3. Een slaapkop 
4. Een kopje chocolademelk 

Karreketten 1. In een goot vallen 
2. Ouderwets kinderspel 
3. Kroketten 
4. Een fietsketting 

 


