
Oera  . . .  ! ik  blieve  amateur 

 

Vri’jdag  29 november 2019 wieren de leste ni’jbouwfase op de Technische 
Universiteit Twente officieel in gebruuk enömmen en is onze koning Willem-
Alexander der ook nog èven kommen kieken en luusteren wat ter zoal an 
ontwikkelingen  gaonde  is. 
 

En geleuf ’t of niet . . der is allemachtig völle gaonde in de ontwikkelingen in ’t 
specialisme van disse ni’je faculteit . .  de medisch-technische toepassingen.  Der 
is zels een ieper medärne operasiekamer in-erich,  zodät ter ärtsen  en 
specialisten kunnen  wörren  etraind  oe met de  apperatuur  umme te gaon.  
 

Maer ’t meest e-k mi’j verbaast oaver de uutspraak van ien van de eren  
tegenaover  een verslaggèver van  RTV-Oost.    
 

”  Wi’j leiden ier de mensen ook op töt  beroeps-professionals ! “ 
 

Elaas e-k nooit een aan een Technisch Universiteit kunnen studeren . .  ie mut oe 

plase netuurlijk wel weten . .   en ook de (H)ogere Technische Skoele wazzen veur 
mi’j al een stap te oge.  Ik ebbe wel ies op HTS ezèten (op ’t dak) en ook de TU-
Twente deurlopen (tiedens de ni’jbouw wärkzaemeden ),  maer veur mien opleiding in 
de elektrotechniek e-k  ’t  toch mutten  laoten  bi’j  de UTS.  
 

Die opleiding e-k in ieder geval met goed resultaot kunnen deurlopen en der 
bin-k dus vanof ekommen met een diploma  en  . . een trouwbukien. ( soms doe-k 

dingen niet elemaole goed ).   
Maer wat a-j ook ebben an een opleiding . .  a-j niet willen begriepen of 
accepteren dät mensen uut de praktiek  ervaeringen ebben, die niet in skoelen 
kan wörren doseert, . . zu-j  ’t  ook  nooit leren.     
Zo van skoele of an-t wärk . . veur de dienstplicht vri’j-e-steld umwille van kostwinnerskop 
. .  e-k machtig völle e-ad an een eerste-monteur-elektrotechniek bi’j de eertse 
wärkgèver, wöör ik  vanuut mien stageperiode bin blieven angen.      Die man 
(fietsenmaker van beroep) ad zich in loop der jören  de toe-epaste elektrotechniek 
in de praktiek elemaol eigen emaakt en kon deur zien ervaering  raozendsnel 
vertellen oe zwöör  wi’j  motoren e.d. mossen ofzekeren umme die veilig te 
kunnen laoten wärken . .  ik mosse der eerst een alf uur aover naodenken en 
berèkenen umme op dezelde getallen uut te kommen.   Ook de meniere van 
wärken en de volgörde wöörin iets ’t beste kan wörren edaon leer ie pas in de 
praktiek.   



Nee dät soort leermeesters bint ter aoste niet meer en döörumme  wörren  ’t  
wiel  tegen-woordig  zo vake  opni’j  uut-e-vunnen.   
Maer a-k dan now  eure wat universitaire opleidingen doen . . . die proberen van 
oe  een beroeps-professional  te maken . . .  giet  bi’j  mi’j  de lampe  uut. 
 

De taalvervuiling wörren aoveral steeds dudelijker en a-j der wat van willen 
zègen,  kieken ze oe an . . asof a-j de goedwies kepot ebt.  Dat lèvende talen 
veranderen  wi-k nog wel accepteren, maer aopelijk wörren an de verengelsing 
van de Nederlandse taal ies een alt toe-eroepen,  want zo lankzaemerand giet ’t 
elemaol närgens meer aover.     Aloewel  . . as ’t  jöörlijkse  gezanik aover de 
verkiezing van ” ’t mooiste ni’je woord  van ’t  jöör ”  strakkies ook weer giet 
beginnen . . . is  dit  netuurlijk  wel  een  kansebber.  
 
Ik ebbe in mien lèven gelukkig allemachtig völle folt edaon . . maer ebbe nog 
steeds de aope der van te kunnen leren, maer van ien dink kriege ik absoluut 
gien spiet . .  nee . . ik  binne  der gewoon nog  trots  op  ook . . .  
 

Oera ! . . . ik bin niet allenig een autodidact, maer ook een (beroeps-)amateur.  
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