Thörbecke an-t woord:
Dät Bert de Vries as directeur van Istorisch Centrum Aoveriessel, ’t HCO, ofskeid zol
nemmen kan oe aoste niet ontgaon wèèn.
’t Istorisch Centrum ef zich de leste jören wel vakerder in de pubiciteit weten te manipuleren
en andacht te trekken met veural grote spandoeken as gèvelpublicatie.
Veur de lèvende geskiedenisse of tentoonstellingen, maer umme op disse meniere ’t
weeggaon van de directeur kenbaer te maken, a-k niet direkt verwach, maer ’t ing der wel.
Zelfs de entree was now is niet in de Zwolse kleuren met blauwe en witte belonnen versierd
maer met rooi’jen en witten. Of bint dät de kleuren van Amsterdam ?

Èvenzogoed . . . vri’jdesmiddes de 30e oktober wier der in ’t HCO een ofskeidsrecepsie
örganiseerd, zodät eneudigden en belangstellenden Bert persoonlijk un wensen en
kedeugies konnen aoverbrengen. En döör is mi’j toch een kladde volk op of-ekommen !
Jao en oe giet dät op zo’n officieel gebeuren? . . . dan kommen de Otemetoten altied èven
een prötien aolen . . . ach ’t eurt ter now ienmaol bi’j.
Maer des te verrassender was ’t dät inies Johan Rudolf Thörbecke, as toch wel zeer
veuranstaond old Zwollenaer, van zien sökkel op ’t stationsplein is estapt en ier achter ’t
katheder plase nemt umme met gepraot de uut-eneudigde bestuurders ien veur ien te
introduceren veurdät ij zien plekke weer vri’jmaeken.

En laot now juust die verpersoonlieking van
Thörbecke, eplaetst in de uidige tied, een zeer goeie
vondst wèèn.
De old staatsman alen gelieke de politiek èven
derbi’j, of zetten de uidige politiek èven op de
wipwap.
Ooohh . . ik magge dät wel, . . maer ik konne dät
niet allemaol zo gauw metskrieven.

Toch vertellen Thörbecke, zich met zien inleidend
prötien richtend töt burgemeester Henk Jan Meijer,
dät ij zichzelf een a-liberale Liberaal nummen,
umdät ij toch meer en veural dichter bi’j de
burgerij wol staon.

En dan citeren ij zichzelf, zo now en dan, met prachtige volzinnen as:

”Zo de gang van de maatschappij en staat de wet volgt, die in de
lichamelijke gelijk in de geestelijke wereld aan hoger ontwikkeling
steeds sterker uitgedrukte individualiteit en grote verscheidenheid
paart, dan hebben wij in de toekomstige staat waarlijk ni et de
algemene gelijkheid van leven en bestemming, welke de hedendaagse
republikeinen of socialisten zich voorstellen , te wachten.”
Gelukkig kan dät in ’t Zwols körterder: As de maatskappi’je maer blif deurgaon met ieder
veur zich, . . . oef ie ook van regeringen niks te verwachen.

En veur de otemetoten die denken dät zi’j bèter bint dan anderen, ad Thörbecke der ook nog
iene:

”alles wat hem van nabij omringt, smadelijk veracht boven alle
nietigheden en middelmatigheden ... hij bezit een gelee rde
waanzinnigheid, die tot monomanie leidt. Zij openbaart zich het
eerst in de orakeltoon die zij aanneemt.”
Oftewel: . . . doe niet uut de eugte en acht oe niet bèter dan da-j bint.
Iernao wier burgemeester Henk Jan Meijer, as toch wel oogstaond individu, ’t woord
egöven.
Ook Henk Jan Meijer memoreerde an Thörbecke’s woorden ..

”toegankelijkheid is de kracht in (van) deze tijd”
en dankte Bert de Vries veur ’t samentrekken van kennis vanuut
meerdere culturele verenigingen die de Zwolle kent.
Jammer dät Bert naor Amsterdam vertrekken, maer wel een
begriepelijke stap.

Weer kwamp Thörbecke naor ’t
sprèèkgestoelte umme met een
wat fluusterend gedichien as
anloop,
Weist du noch , Adelheid, wie
wir zusammen in Ubigau
waren? . . . . . . . . enz.
en een verontskuldigink ierveur,
de Commissaris van de Koning,
Ank Bijleveld, te introduceren.

Ook now kwamp ter weer een stukkien belerende praot an te passe as ziende een memorie
ten tiede van ’t schrieven van de (Nederlandse-)grondwet en de aoverleggen die döörveur
neudig waeren.

Oefen in deze minder eigen of regeringskracht uit (want die is
beperkt), maar roep de kracht op van de burgerij ( die onbegrensd
is).
”Ik wil eens aannemen dat vreemdelingen hier juist geen stoffelijke
kapitalen gebracht hebben; dan is toch ontwi jfelbaar dat zij tot de
schepping van kapitalen hebben meegewerkt, doordat zij door
materiële en intellectuele arbeid onze maatschappij hebben ver rijkt.
Dankbaarheid behoort onder de zeldzame deugden: maar wie zou
hetgeen wij aan vreemdelingen, tot ons overgekomen, te danken
hebben, in onze geschiedenis willen missen? “
Ook ier denk ik dä-k dät in ’t Zwols wel wat körterder kan umskrieven:
Iederiene dragen direct of indirect bi’j an de vörming van de maatskappi’je zoas wi’j die
now kennen.
En wat dach ie van disse . . . een denkertien:

De tijd moet rijp zijn voor veranderingen; ingaan tegen het
historisch tij is zinloos. Sluit de nieuwigheid zich niet aan de nog
levenskrachtige elementen van het bestaande, dan zal zij schipbreuk
lijden. Staatsbescherming van . . nijverheid, wetenschap, kunst . . .
van al wat uit vrije individuele werkzaamheid ontspringen moet, is
een vleiende, populaire, maar bedrieglijke, verderfelijke stelling. De
beschermer wordt, ook tegen zijn wil een meester.
En dan is het kenmerk van een liberalen Staat en een liberaal
Gouvernement, dat zij de ontwikkeling van zelfstandige kracht
bevorderen; zelfstandige kracht in provincie, gemeente, vereeniging
en individue.
Bevorderen, dat heet de algemene voorwaarden scheppen, waardoor
die ontwikkeling mogelijk wordt. Men kan krachten subsidiëren die
reeds in beweging zijn en op het punt om een werk tot stand te
brengen; maar krachten door subsidies in beweging te brengen is
mijn inziens in de regel verkeerd. Behoud en verandering zijn beide
goed en nodig zolang ze samengaan; ze zijn breide kwaad als ze
elkander uitsluiten.
Op zien Zwols: Aovereid . . ondersteunen is goed maer subsidiëren op ni’je zaken niet !
A-j dit zo lèzen, ku-j ook begriepen wöörumme skrieven in ’t verlèden monnikenwärk was.

De Commissaris van de Koning, Ank Bijleveld reageren direct op de antieging van Thörbecke
deur em maer veural dudelijk der op an te sprèken, dät niet iederiene as Liberaal maggen
wörren uut-emaekt.
Döörnao gonk zi’j värders met Bert de Vries met mooie
lofwoorden een bettien op een voetstuk te plasen.

Iernao ston Thörbecke der weer.
Disse keer mos ij een anloop nemmen umme Marens Engelhard, as directeur van ’t
Nationaal Archief, an te kondigen.
En oe Thörbecke deur ärchieven mut snuffelen is wel ebleken.
Zo wis ij oe de loopbane van Marens Engelhard zo’n bettien is verlopen en lei as ’t waere de
volgörde van Bert de vries der aoveren. Oeps ! . . .
Dan maer èven rap een citaat van een andere minister uut ’t verlèden der bi’j alen;
die van Samuel van Houten , bekend van ’t kinderwettien uut 1874 dät kinderärbeid gong
verbieden.
Citaat uut een briefwisseling:

“Gij tracht mij van mijne historische plaats te verdringen; dit kan u
niet gelukken; zoek eene eigen staanplaats.”
Wöör dit op slöt?
Marens Engelhard’s veurige baan was die, die Bert de Vries now ef an-enömmen . . .
directeur Stadsärchief Amsterdam.
En as zich zo deurzetten . . . .

Èvenzogoed Engelhard kon ’t wel waerderen en gaven Thörbecke wel geliek dät met de
zeuvendelige uutgave van de familieärchieven van Thörbecke inies iederiene zien
( Thörbecke’s) achtergrond van vinnen.

In de praot an Bert de Vries ericht, gaven Marens Engelhard wel an dät Bert in Amsterdam
netuurlik wel te maeken krig met een zooitje eigengereide individuen, maer dät döör
misskien ook wel de grootste uutdagink achter skuil giet.
Op stellige vraoge of Amsterdam (Stadsärchief) Bert wel neudig zol ebben ? . . .
Engelhard dach van wel, umdät a-j gien idealen naostreven, ie in feiten gaot berusten.
De Vries wier dan ook op-eroepen kritisch te blieven.
Johan Rudolf Thörbecke namp weer plase achter de katheder en kwamp met zien leste
belerende uutspaken op de proppen zoas disse:

”met herinneringen regeert men net zo min als men honger stilt met
maaltijden van gisteren.”
Vertaelink: . . zuuk en gao uutdaging niet uut de weg en dörf te veranderen.
En disse:

”Blijf handelen alsof er
despotisme. Despotisme
brengen, maar ze zijn
voorstelt, dan berust gij
verbetering wordt aan
ideaal.”

geen twijfel bestaat, maar hoedt u voor
kan weliswaar grote werken tot stand
niet productief. Indien gij u geen ideaal
in de feiten zoals die zich aandienen. Elke
een ideaal ontleent. Elke tijd heeft zijn

’t Is een zwöre maer goed: ’t is niet te verwachtingen dät Bert de Vries zich inies as een
despoot zal gaon gedragen en alle macht wil ollen en gien tegenspraeke zol dulden.

En eralen töt slot een al eerder edaon citaat.
Behoud en verandering zijn beide goed en nodig zolang ze samengaan; ze zijn
breide kwaad als ze elkander uitsluiten.

Naodät Bert de Vries alle sprèkers ef
bedankt, kreup toch Thörbecke weer
achter de microfoon umme met een
veraeltien over wettelijke drankverboden
en de mislukte uutvoering döörvan toe
te juichen, iederiene uut te neudigen
aover te gaon naor ’t informele
samenwèèn en de drank niet te laoten
staon.

He, he, . . Dät ebben wi’j weer e-ad . . .
ja wi’j wel, maer Bert nog lange niet.
Der onston opni’j een ele riege wachtend
volk umme Bert op zien minst èven te
feliciteren.

Now . . . ik adde dörst en wis wel wat
anders te doen.

De ketering was zoas gewoonlijk alderbärstens goed veur mekaere en de dames sjouwden
de bienen aoste onder de konte vandan met ’t rondgaon van allerlei appies en ’t weer
vergaeren van de löge glazen.
Dät informele is toch makkelijkerder vol te aolen dan ’t verplichte nummertien en der
onstaon aoveral praotgrupies en begroetingen van bekenden onderling, asof ’t ien grote
pärremetaosie is.
En as ’t naor ’t ende begint te lopen is ter netuurlijk altied wel weer ien jandoedel die de
andacht op zich weet te vestigen . . . . Görendrögien !
Umdät ij zich niet töt de otemetoten wil rèkenen en ook niet thuus euren in ’t offciële
pregramma, krig ij van de ceremoniemeester, Marieke Steegmans, de gelègeneid um Bert
de Vries publiekelijk toe te sprèken . . . in ’t Zwols dan wel te begriepen.
Een simpel kört prötien wöörvan de tekst en bi’jbe-eurende plagies bint toe-evoegd, zoas die
ook achterof an Bert bint met-egöven.

Bert de Vries in ’t Zwols(e).

Dät kopte de Stentor op 9 november 2007 baoven ’t stukkien tekst aover de
ni’j benoemde directeur van ’t Istorisch Centrum Aoveriessel – ’t HCO.
En now, 8 jöör laterder, 1 november 2015, giet Bert de Vries mooi terugge naor zien 1 e
stageplekkien ’t Stadsärchief Amstedam.
IJ willen nog ien keer een mooie carrière-tukse maeken, veur ijzelf töt ärchiefstuk zal
wörren bestempeld. Want in de ärchievern zal ij zeker terechte kommen, as förmgèver an
de veurtrekkersrolle van ’t HCO umme ’t anlègen, ’t ebben en be-aolen van ärchieven naor
buten toe te verantwoorden, alsook ’t ienvoldig toegankelijk maeken ervan veur
gewone belangstellenden.
Bert is ter zo in eslaegd de mensen naor de ärchieven toe te alen. Belangstellink genog . . .
open daegen resulteerden in lange ri’jen.
In 2007 tipte Bert al èven an de sluier of ter een eigen tiedskrift zol kommen al dan niet as
uus-an-uus krantien. Maer dit jöör is Mien Stad - Mien Dörp as een eus digitaal magazine
feestelijk online egaon.
Bi’j de stärt van de leste tentoonstelling aover ’t lèven in Zwolle in je jören ’50 en ’60,
vertellen Bert dät ij dit soort tentoonstellingen met plezier anstuurd. Maer ij vertellen der
ook bi’j dät ter nog een factor ontbrakken. Veur Zwolle vin ik dät elemaol niet zo ärg, maer
noe Bert naor Amsterdam vertrekken wi-k em toch ien dink mèègèven.
A-j echt willen dät een tentoonstellink aover die revolutionaire tied van de jören ’60,
want dät waeren ze wel, wilt completiseren met alle döörbi’j be-eurende kretelogie, . .
. denk ik da-j juust dät, in Amsterdam eel succesvol van de grond zol kunnen tillen . . .
anders ezegt . . . gewoon DOEN !
Ik oeve as Görendrögien, Bert de Vries niet lange toe te sprèken dus wi-k ’t ierbi’j laoten,
maer niet zonder em toch nog een andenken met te gèven welk eigenlijk allenig deur de
winnaer van ’t Zwols dictee kan wörren bemachtigd.

En zelfs ik bin niet in staot umme ’t dictee foltloos te skrieven dus mag ik van Bert ook niet te
verwachen em te winnen, maer dit presentien is as dank veur ’t wel meugelijk maeken van
’t Zwols Dictee in ’t HCO en umme oe, op oew ni’je bureau in Amsterdam, Zwolle toch
niet te laoten vergèten.
En a-j ooit toch perongeluk een stekien zol laoten vallen . . . gewoon een Zwols bällegien
uutdelen, dan bint zi’j zo weer stille.

31 oktober 2015.

Görendrögien W.

