
Monementendag 2014 
 

 

Zaoterdag de 13e  september was ’t alweer veur 28e keer  monementendag en 

was der dit keer  ’t thema reizen ieran verbunnen. 

Iermet wörren dan wel ’t reizen op alle mogelijke menieren bedoeld. Per trein, 

per boot met de auto, een peerdekörre of koetse danwel in gedachten , in 

tiedsbelèving of in veraelties.  

Now ik ebbe disse keer maer weer de fietse epakt en bin samen met mien 

zönne ier en döör wèèn kieken.     ’t Begun trouwens al geod.   

Bi’j de kraome veur de Grote Kärke wöör ie elk jöör  die zeer goed verzörgde  

drukwärkies aover de monementendag kunnen kriegen, wier mi’j gelijke al 

evraogd . . .  e-j oew kleinzönne niet bi’j oe  ?  Now disse keer niet . .  tja ij 

wörren older en dan maken ze zelf aofspraken, maer döörumme ebbe ik zien 

va maer met-e-nömmen. 

’t Wazze dus toch wel op-evallen dät ik vake met mien kleinzönne op stap bin 

op dit soort dagen. 

 

 

 

 

Peter Vader,  alias  Harm Boom,  

Gèf ’t stärtskot veur disse 

monumenstendag, deur te veraelen 

dät  (H)Arm Boom 166 jöör gelejen 

een wandelinge deur de stad Zwolle 

ef emaakt en döörbi’j meerdere 

gebouwen ef  bezöcht die der 

meestens now nog staot. 

’t Is dus mogelijk dä-j dezelfde 

wandelinge, as een reize deur de tied,  

nog zollen kunnen maken.   

 

 

 



Wi’j bint eerst èven de Pèperbusse op ewest umme nog wat panoramabeelden 

te skieten en döörnao naor de Waalse Kärke umme te lusteren naor een 

opterden van a-capellakoor Blent.  Ie weten wel ... een antal meiden met ier en 

döör een vent. (bint un eigen woorden) Die mensen zingen met un ele 

lichem, en kunnen döör een mimiek an toevoegen van eb ik oe döör.  

Zingend kriegen wi’j een ärtelijk welkom bi’j Blent en de ankondiging dät de 

eren zich later op de dag nog in een monnikspij zollen stèken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



’t  Rippertwöör  is zoas altied beoorlijk divers. Van Nederlands en Franstalig 

naor old Spaans en Engels en ook now weer wat tekstuele  anpassingen.  

Zo zo-j  in  ’t  Engels  de  skuld  an  de  bewèging  of  dansen  kunnen  gèven  

(blame it on the boogie), maer Blent ef ter toch weer een meraekels mooie 

drei’j an egöven deur de skunt bij de moderne internet media in de skoenen te 

skoeven.   Blame it on de Cookie !  

Nee gien kukien!, maer die ge-eimzinnige stiekeme data-verzamelaers in oew 

computer. 

Kiek en dan bin ik der weer emaole bi’j . . . ier kan ik mi’j wel in vinnen.  

 
Nao een e-zungen dank oe wel en de bosskop dät zi’j naor (H)Attem gaon 

veur ’t Dikke Tinne Festival, um döör in middeleeuwse kledij an de activiteiten 

deel te nemmen, is un optreden ier ten ende.  

 

 

Ook ’t Kärel de Viefde uus met de (H) Of van Ittersum is altied wel een bezukien 

weerd, der zit gewoon een boel gekiedenisse in dät pand.  En ook al bin-k der 

wel vakerder binnen ewest , details vallen pas later op. En dit keer was dät de 

kelder en ’t binnen brengen van de daglicht in de keuken deur een lichtloek in 

de zoldering met een koker naor ’t dakraam.  

 



 
Koker wöördeur  ’t daglicht in de keuken kan kommem. 

 

Dan bi’j de loge van de vrij metselaers naor binnen en dan toch en veural de 

blauwe zaal bekieken.  

 

Op weg naor (H)Attem gaon wi’j maer aover de Skellerallee umdät ik ärg 

ni’jskierig  binne  naor   ’t  uus  de Skellerberg.   



De udige bewoner,  dr Mostert, gef zelf 

een rondleiding rond ’t woonuus en de 

tuinen en verteld ook oe muuilijk ’t soms 

is um in een monement te mogen en 

willen (kunnen) wonen.   

De regelgèving en de op-e-eisde inspraak 

van de betrökken ambtenaeren, maken 

’t ter lang niet altied makkelijk op. 

Zo mos ij bij ’t erstellen van de kezienen 

um de ramen en deuren toch weer 

rèkening ollen dät der old enkel, 

etrökken, glas  in mos  wörren  eplaatst  

umdät  ’t  authentiek  mut  wèèn. 

 

Ik magge open dät döör dan wel Ruysdael-glas is in-ekommen, anders betaal ie 

oe ook nog ies een ongeluk an staokkosten.   

Maer ie  ebt  ’t  ter  maer  met  te doen. 

 

 

Uuze Skellerberg is ooit ebouwd as een zo-enuumde Spieker (spyker). Dät is 

een opslagplase veur koren, granen en andere gewassen die as opbrengsten 

van de pacht in natura,  ier wieren opgeslagen umme later in de stad te wörren 

ver-andeld.   Veurdät ’t töt woonuus is gewörren bint ter nogal wat 

anpassingen en verbouwingen an veuraof egaon. 

 

In onze tocht rond  de 

Skellerberg bint wi’j ook  

langes ’t oenderok uut 1850 

ekommen.  

 

Dät dink wörren ook wel  

’t kippenpeleis  enuumd en 

ef  èvenas  ’t  woonuus, de 

dienstwoningen  en  koetsuus 

een monement status. 



Dr Mostert leggen niet zonder trots uut wat ter zoal is edaon  umme ’t uus zo 

te kriegen as ’t now is en oe ze ook eggen en andere begruuingen ebben terug-

e-snoeid um de de prachtige beelden die nog deur femilie van Aleida Greve(n)  

(van ’t Vrouwenuus) nao vererving in 1875 bint eplaatst.  

 

Naor alle wöörskiendelijkeid bint de beelden deur de Belgische architect en 

beeldouwer Jan Peter Baurscheit emaakt.    

 

 

De skellerberg laoten wi’j achter ons en trappen de Iesseldiek op. 

Umdät ’t toch mooi weer is besluten wi’j maer’t puntien te pakken. Is ’t mi’j 

döör ärtsikke druk b’j dat dink. Een lange riege fietsers en glijerrieders staon al 

te wachen töt de pont zol kommen. Is dät ding der endelijk mag ien vrouwe die 

veur on ston op ’t plankier der al niet meer bi’j en wi’j dus ook niet.  Eb ik weer!  

Dan maer ummedreijen en aover de brugge fietsen. Now wi’j waeren eerder in 

(H)Attem dan dät  ’t puntien  en- en weerumme was ewest. 

 



Monementendag dus de Diekpoorte ma-j ook in. Mooi, leuk, ampärt, 

veerkant,   . . . .  maer völle kaler en soberder dan onze Sassenpoorte. 

 

 



’t Dikke Tinne Festival spölt zich in de middeleeuwen van (H)Attem en ef zien 

name te danken an de olde vestingtorens die in de stadsmure van (H)Attem 

bint openömmen en de leste restanten bint van ’t kesteel van Ärtog van 

Gelre die zulke onzettende aoverdrèven dikke muren zaol ebben e-ad, van wel 

7 meter, dat die döörum de Dikke Tinne wier enuumd. 

A-j zo in de massa bezukers van dit festival opgaot is ’t toch wel 

bewonderenswaerdig dät toch nog zovölle mensen met zo’n festival bezig bint.  

 

 

 

Aoveral lopen figuranten as skooiers , zwärvers, kooplui, dames van stand en 

andere zeden rond in tiedsgetrouwe kledij, wöörvan ie maggen uutgaon dät die 

ook deur unzelf bint emaakt.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A-j dus ier kommen umme wat sfeer te pruven, e-j de camera wel neudig 

umme ’t ien en ander vast te lègen. Maer de vocalisten van Blent e-k der niet 

meer etröffen. ( ad ook vaste een mooi plagien kunnen wörren.) 

 

 

Ik bin de dag wel weer deur-ekommen en lève in de wetenskap dät ’t wärk dät 

ik vri’jdes heb achter e-laoten der maondag nog net zo lèg. 

 

  

        

         Görendrögien W.                         september 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


