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Ada deelt op blog haar leven met de rest van de wereld.  
 

RODEN - Op haar blog ‘de waarde van de dag’ deelt Ada Waninge haar leven met de rest 

van de wereld. Wat ooit begon als een handwerkblog, mondde uit in een goed gelezen blog 

waarin Ada stukjes schrijft over haar leven en hoe er in elke dag en bij elke gebeurtenis wel 

iets moois voorbijkomt. 

‘Ik noem het zelf een digitaal tijdschrift. Het leek me leuk om handwerkprojecten te posten, 

maar ik kwam er al snel achter dat er zo veel is om over te schrijven. En ik vind het leuk om 

andere mensen te laten zien hoe we hier in Drenthe leven. En dat is totaal anders dan je 

bijvoorbeeld in ‘Saar’ leest. Daarin gaat het over vrouwen vanaf 50 jaar, die botox nemen, 

eigen bedrijven beginnen, uitgaan en nieuwe relaties beginnen. En dan kom ik. Ik woon al 

jaren in hetzelfde huis, ben al jaren met dezelfde man en geniet van de kleine dingen in het 

leven.  

 

Aanvankelijk dacht ik: niemand gaat dit lezen. Maar ik heb nu in acht jaar een leuke 

lezerskring opgebouwd. En ik heb er zelf enorm veel plezier in.’ 

Op een gegeven moment begon Ada ook teksten in het Drents te schrijven.  

‘Mijn man en ik spreken altijd Drents met elkaar. Ik vind het heel belangrijk dat streektalen 

blijven bestaan. Ik herinner me een voorval op school. Ik zat net op de HAVO en zat samen 

met een paar vrienden een spelletje te kaarten. Onderling spraken we in het Drents en toen 

een leraar dat hoorde kwam hij naar ons toe en zei: ‘hou toch eens op met dat achterlijke 

plattelands!’ Dat vond ik zo belachelijk! Ik schreef er een opstel over en kreeg een 9 van 

hem. Maar onder het opstel schreef hij dat hij het niet met me eens was.  

20 jaar later kwam ik hem tegen bij een streektaaldienst in de kerk. Toen ik hem erop 

aansprak zei hij: ‘Dat heet voortschrijdend inzicht’. Mooi vind ik dat.’ 

 

Er is geen officiële spelling voor het Drents dat Ada schrijft. ‘Er is wel officieel Drents, maar 

dat spreken wij niet. Er zijn in het Drents veel dialecten, dus ik schrijf het eigenlijk fonetisch 

op.’ 

Er wordt soms neergekeken op streektalen en accenten. ‘Dat vind ik zo jammer. Je moet je 

nooit schamen voor waar je vandaan komt. Mijn vader zei dat altijd al. Daar komt bij dat 

mensen altijd het idee hebben dat dialect een soort verbasterd Nederlands is. Maar weet je 

dat het net andersom is? Drents valt onder het Nedersaksisch, dat werd gesproken van 

Nederland tot delen van Duitsland tot aan Denemarken en een deel van Zweden. Ik ben 

eens in Duitsland geweest en kon in het Drents met een Duitse vrouw spreken. We konden 

elkaar prima verstaan. Het Nederlands is uiteindelijk een verbastering van het 

Nedersaksisch. Het Drents was er eerder.’ 

Drents is een nog steeds levende taal. ‘Dat verandert voortdurend. Mijn dochter is 

taalkundige. Zij zegt dat zodra een taal geen podium meer heeft, zoals op de radio, in 

boeken of in kranten, hij snel verdwijnt. Dat is bijna met het Welsh gebeurd, maar door daar 

actief mee bezig te zijn, is die taal weer levend geworden. Daarom is het zo fijn dat er nog 

steeds Drents op de radio en op tv wordt gesproken. Zo blijft onze taal ook levend. En 

daarom schrijf ik ook stukjes in het Drents. Want ik spreek het nog met mijn familie, maar als 

ik er straks niet meer ben, dan is die taal in onze familie weg.’  

 

De stukjes van Ada zijn te lezen op www.adawaninge.nl. 


