
Boezewind is een bewaeging van enthousiaste leu deet zich in wilt zetten um 

de streektaal te behollen. I’j vindt ze verspreid ovver den helen Achterhook en 

de Liemers, en het bunt mensen van allerhande pluimage. Ze bunt met 

mekaere van mening da’j der zelf de scholders onder mot zetten a’j het dialect 

echt belangriek vindt. Met ne vinger wiezen naor de aoverheid hef gin zin a’j 

zelf neet laot zeen dat het oe wat weerd is en da’j der möjte veur wilt doon. De 

name Boezewind is symbolisch veur ne stille kracht weet deur alle kieren hen 

waejt en zich nargens deur löt teggenhollen. 

In den Achterhook en Liemers bunt 15 gemeenten en nog völle maer kleine 

kernen. Elke buurtschap of kern hef bienao zien eigen dialect. Dat mek het 

soms moeilijk um samen op te trekken, enen voest te maken. En dat is no net 

wat der wal gebeurn mot.   

Den Achterhook is meestal een gebied van rust. Maor zeker ene keer in het jaor 

is der duftig reuring. Vaer dage lang is den Achterhook het middelpunt van de 

wald as de Zwarte Cross los barst. Doezenden mensen komt dan naor den 

Achterhook en wet de sfeer en de humor van het festival (met sprökken in het 

dialect) te wardeern. Dit jaor hef de organisatie van de Zwarte Cross een 

kinderbook oet egevven tiedens het festival: “Tante Rikies onmundig mooie 

verhalenboek”. Net as Boezewind hef ok de feestfabriek (organisatie van de 

Zwarte Cross) zich veur enommen um zich veural op de kindere te richten en 

dee waer kennis te laoten maken met de streektaal. De vaders en mooders van 

de kindere kent het dialect vake neet maer en praot het ok neet met de 

kindere. De opa’s en oma’s könt daor nog ne belangrieke rolle bi’j spöllen, dee 

könt de kindere veurlaezen in de streektaal en plat met aer praoten.  

Wat dut Boezewind? Boezewind boest, jeg an, en verbundt verenigingen en  

organisaties deet zich inzet veur de streektaal. Boezewind wil een platform 

wezzen dat bereikbaor is veur een grote groep mensen. Nieuwe media maakt 

dat möggelijk en kent gin grenzen.  

Iederene kan Boezewinder wodden deur de facebookpagina  van Boezewind te 

volgen en te “liken”. Op de pagina is van alles te vinden en i’j könt oew eigen 

teksten en/of foto’s anlevvern. Ok activiteiten kö’j melden, dee wodt dan in de 

agenda op enommen. Het arfgoodcentrum in Doetinchem (ECAL) hölt controle 

ovver wat der  eplaatst wodt en hölp met  hand en spandiensten. 



Afgelopen jaor bunt der allerhande activiteiten ewest. Neet allemaole van 

Boezewind zelf, maor sommige ideeën bunt der wal ontstaone of der is an met 

ewarkt,  zoas het muziekfestival Plat Gespöld en het verhalenbook. 

Der bunt plannen veur het opstarten van een Achterhook Akademie en het 

schrieven van kinderleedkes in het dialect. En het netwark kan nog baeter en 

nog intensiever op ebouwd wodden. 

Boezewind hef de draod heel stoer op epakt. Maor ofschoon  ze prebaert 

begrip te hebben veur de politieke afwaegingen bi’j bezunigingen vund ze het 

wal heel  jammer dat der gin geld maer is veur professionele ondersteuning 

veur de streektaal bi’j ’t Eca. Dee ondersteuning is neudig um veur de 

continuïteit  te zorgen deet vrijwilligers neet altied beên könt. 

Is der sprake van ne Renaissance van het Plat of neet? Wi’j mot realistisch 

blieven, het zal gin groten vlocht nemmen. Maor der bunt völle leu deet der 

plezaer an belaeft, jong en old, deet met de streektaal het geveul hebt van 

thoes kommen/thoes wezzen. In de zorg spölt dat veural ok ne belangrieke 

rolle. Taal verbundt, in unze regio ok ovver de landsgrenzen hen. 

Töt Slot: Alles wa’j andacht geft greujt. Zolange a’t der taalwille is en der 

schrievers en dichters blieft deet in het dialect wilt schrieven zal de streektaal 

blieven bestaon, maor wi’j mot het zelf doon.  

Gao met de tied met en gebroek de möggelekheden.  

Blief boezen, boezewind hölt de leu wakker. Misschien steet het Dialect dan ok 

ovver 50 jaor nog stevvig ovverende. 


