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Voordracht in de Markertaal door Kees Visser en Jongejaap Commandeur 

tijdens de IJSBRUILOFT op de IJsclub op 15 september 2019. 

 

J Merekers  en oar volluk of zo as ze teugenwoordig zeggen nuwe-

Merekers. 

 We open dat jullie allegoar Merekers kennen want wij kennen nie oars. 

 Jelaw wete netuurlijk wel wie wij binne, moar een bereg mense wete 

 dat musschien nag nie. 

 Dit ier is Kees van Kloas de Koleboer en Neeltje van Lof. 

 

K En dit is Jongejoap van Jan van Jongejoap en Tut van Moa. 

Vandoag viere we de IJsbruilofdt en dat is wel te zien ok, want jelaw eve 

allegoar je basse goed an. Jongejoap en ik hadde edocht een stikkie veur 

te droage, want een bruiloft zounder stikkie is gien bruiloft. 

 

J Moar joa, wet veur stikkie. 

 Een levensloap veur vier bruidspoare dat geet nie, dan steen we ier 

 meurege nag. 

 

K Moar joa, een ijsbruiloft oort nou ienmaal op Mereke. 

 De leste was op 4 maart 1995. Toen roakten we van Mereke oaf. 

 Helegoar nee de Joap Edenhal. Vandoag binne we lekker dichtbij. 

 In ploats van ijs eve we nou gras. Dus uitglisse kenne we nie. 

 

J Moar wet binne jelaw mit een berrug volluk,veul  meer dan 24 jeer 

elede. Oe zou dat komme Kees. 

 

K Ik  ef eve round ekeke en er zitte een poar natnekken bei, die luste 

er wel een zooitje. En as ze dan bezope binnen, dan kenne ze eventueel 

kruipend of rollend nee uis.  

 

J Moar er is ok een berrug jeugd, dat is wel erug bizounder. 

 Proaten die jongeren nach wel Merekers. 

 

K Nou de meesten mochten et nie van hun voar en moer. 
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 Moar nou proaten ze wel Volendams. Zou dat kome omdat ze allegoar 

 in Volendam op school zitte, op et Don Bosko college. 

 

J Moar in 24 jeer is de jeugd veul asseraander eworre. 

 Ze geen teugenwoordig de ele wereld round. 

 Bin jij veureen ok vaar eweest Kees. 

 

K Ik mocht nie vaarder dan het grote over, en jij. 

 

 

J Ik ging meestal nee de vuurtoren om te zwumme of mit me voar mee 

 et oost in om koeien te verbregge. Moar vaarder bin ik nooit eweest. 

 

K Nou dorst ik ok nie vaarder, want ik werd bang emaakt dat er een boze 

vent an de dijk liep en veur de nokker, die konde je wel meenemen.  

 

J Dr is oars wel veul veraanderd in die 24 jeer. 

 Toen weunden er een poar vreemden op Mereke, en nou weet le nie wet 

je ziene. 

 

K De meesten ken je gelukkig wel mit moar der binne dr een poar bij 

 die heve overal last van. 

 

J Moar lete we deerom niet te hard proate Kees want oars mag een 

 IJsbruiloft straks ok nie meer. 

 

K En de schep uit de kom: jonges hou de lepel goed vest en leet em nie 

 teugen de kom komen, want as die vent op Wittewuref et oort dan 

 belt ie de polisi. 

 

J En ok an de hoave weunt een stelletje gespuis. 

 Die hadde lest last van Jan Smit. 

 

K. Zingt ie dan zo ard! 
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J Nee, van de boot van de Mereke-Express. 

 

K He, van die iene boot, veueen lagge dr wel vier of vijf boten an et 

breggetje.  

  

J Oh joa, lagge dr zoveul. 

 

K Joa, de Jonge Jacob van Japie Kes, de Koeboot uit Munnikedam, de 

 Eiland Marken van Piet van Keetuisie en nag een poar. 

 Dr kwamme dr zelfs 2 uit Amsterdam, de Blue Lady en de Iglesius, 

 En deer eve we de nuwe  vuurtorenachter an overouwe. 

 

J Et was toen veul gezelliger an de hoave mit al die herejoagers. 

 

K As je nou kijke wet er allegoar loopt, dan wor je dr bang van. 

 Veural die grote groepen mit vreemdelingen,  deer wor je elegoar gek 

van. 

  

J Dr weunde ok een vent op Mekeuruf en die kloagde dat de kerekklok 

 op zundag laafde. Deer wor je toch nie goed van. 

 

K 24 jeer elede adde we nag de gulden en een berrug winkels, moar die  

 binne temet allegoar weg. Jan van Outger, Klaas Stoker, de Edelslager,  

 De Centra, Klaas de Schilder, de Smit en nag een poar. 

 Et was een gezellige tijd. 

 

J We zitte iet  op et ouwe voetbalveld. En achter de ijsbaan lag een laandje 

van m’n voar.En deer an de oare kaant van 

 de knoal lag het trainingsveldje mit in de midde een grippel. 

 Ik hef ier nag evoebalt mit Lange Kloas, Roskie, de Kets, Kesie Jansen 

 en nag veul meer. 

 

K Moar terug nee vandoag. Meer dan 200 mense in Mereker klere. 

 Dan is er nag Mereker goed zat. Moar je moete ok nag anekleed 

 worre en dr lope nie veul mense meer die deer verstaand van eve. 
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 As die dr nie meer binne dan binne we an us oofd vest. 

 

J Dr is inderdoad Mereker goed zat. Ze moake dr zelfs welkomsttassen 

 van veur de nuwe Merekers. 

 

K Een berug maase eve een cursus ad in een middeltje make en nou  

 ken niemand et meer an. Ze binne allegoar dikker eworre. 

 

J Me snaartje za echter dat Mereker klere in de kast kenne krimpe. 

 Dat komt woarschijnlijk deur de motte-balle. 

 Nou deer geloof ik elegoar niks van.  

 

K Welnee, de maase binne geweun dikker eworre en nou is et middeltje te 

 klaan. Ze gene allegoar nee de winkel van Gaartje van Pietje om een  

 langere veter te kope, dan ken et middeltje wet waaier. 

 

J Ut was oars weer een tijd elede dat ik Mereker goed an ad ef. 

 Ut eregste vein ik altijd die Mereker gebraaide kouse. 

 Ze kriebele zo oakeleg an je biene. En dan ok nag die kousebande. 

 Je zitte amoar an je biene te krawe. 

 Toe za Pietertje teuge me, weerom neem je gien jarretelletje. 

 Een wet? Dat is een band om je middel mit elastiekies, die houwe 

 je kouse vest. Ik bin toch nie gek, as dr zo een elastiekie losschiet 

 Nou dan ken je et wel rede!!  

 

K Dat mens uit Munnikendam is er ok weer. As er wet te doen is op 

Mereke dan loopt ze altijd mit dr basse goed an. Weer ze weunt weet ik 

nie, ik weet allien dat ze op het gemeentehuis werekt. 

 Het is nag en gnap wijfie ok. 

 

 Nou ef ik tog wet Jongejoap. Maanden lang ef ik oefent om op eulefte te 

lope. En nou moet ik musschien wel op kouse nee uis. 

 

J Weerom dan Kees. 
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K Nou ze eve ier bij Wittewuref vanof half zes een stiltezone inesteld, we 

mage dan gien geluid meer moake. 

 

 Ik begin een droge strot te krijge van al dat geproat. Zou de kom al leeg 

weze. 

 

J We kenne wel eve kijke, misschien eve ze ok nag een erinkie. 

 

K Nou kom dan gene we eve kaike. 

 Mense allegoar ut beste, we zien mekoar wel weer. 

 

  

 

 


