
 
 
 
 

Accent-discriminatie. 

In 2016 stun der een column van Daniel Lohues in het Dagblad van het 
Noorden. Hij schreef over de tied dat hij nog in Bussum woonde en te 
maken kreeg met ‘accent-discriminatie’.  
Persoonlijk heb ik daor nooit last van had. Het was eigenlijk wel makkelijk 
dat ik  plat kun praoten toen ik bij Justitie in Assen warkte begun jaren 
80.  Der belde ies een oldere man uut Karkenveld (under Hoogeveen) die 
muite haar met het hoog–Hollands. 
De collega die hum an de lijn haar (oorspronkelijk een Hagenees) begreep 
niks van hum en de Drent begreep niks van hum en zien juridische 
terminologie.  
“Volgens mij is dit geen Nederlands, ik kan er geen chocola van maken. 
Probeer jij het eens. Jij praat soms net zo gebrekkig als deze man”.  
De Karkenvelder en ik kwaam d’r prima uut. De man was opgelucht dat er 
ok ambtenaren bestunnen die Drents preuten. “Och maagie, wat wordt het 
daor ja een stuk makkelijker van…..”  
Maor ja, dat was in Assen en niet in Bussum.  
 
In Assen können ze der op zich ok wat van.  
Toen ik in 1977 op de HAVO in oonze Drentse hoofdstad kwam, was het 
Drents opiens een handicap, iets waor as ie van of mussen kommen.  
Op de legere schoele waren de lessen in het Nederlands, maor wij preuten  
as kiender allemaole Drents met mekaar.  
Op de MAVO in Smilde kun ok iederiene buuten de lessen zien eigen 
streektaol praoten (Fries, Maleis, Drents) zunder dat daor moeilijk over 
daon weur deur de leerkrachten.  
In Assen was dat aans. Der was daor zölfs een leraar Nederlands die het 
bestun um in de pauze, toen wij zaten te klaoverjassen, tegen oons te 
zeggen: “Praat eens gewoon Nederlands man, altijd dat achterlijke 
plattelands!”  
Ik was tot op het bot beledigd. Ik schreef een vlammend betoog in de vorm 
van een opstel en kreeg een 9.  
“Maar ik ben het niet met je eens!” stun d’r under. 

Wij leuten oons toen op de kop zitten: streektaol weur in die jaoren wat 
minderwaordigs.  
Ie mussen je kinder niet meer met de streektaol opvoeden, want daor 
leupen ze een leerachterstand van op. 
En as ze later op de arbeidsmarkt zollen kommen, zollen ze allent maor last 
hebben van heur dialect.  
Dat hef der toe leidt dat wij oonze dochters niet in het Drents grootbracht 
hebt. Ze kunt het verstaon, maor praot het niet.  
Zunde, zunde; maor wij kunt het niet meer truggedreien.  



 
 
 
 

De waorheid is dat ze beter Engels kunt dan Drents.  
Dat komp netuurlijk niet allent deur die leraar Nederlands uit de jaoren ’70. 
Die kwam ik trouwens tot mien stomme verbaozing later tegen in een 
streektaoldienst in Roal waor Gerard en ik zungen. Nao de dienst zöchten 
we mekaar op en bij een kop kovvie vertelde hij dat e d’r achter kommen 
was dat e zich vergist had.  
Voortschrijdend inzicht. 
Waren wij ’t nao dartig jaor toch iens: positief over het plattelands!  
 
Ada Waninge-Vrieswijk 
 


