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1.                          2.                   3.           4. 

hoe tegels naar een borrel leiden 
Groot Dictee der Lopikerwaard geschreven door Utrecht Verhaalt 

De tekst van het dictee: 

 

1. 

Vorige winter publiceerde Verhaalt (dat is een eigennaam) Bijbelverhalen 

die zijn weergegeven op 17e-eeuwse tegels in een neorenaissance 

schouw in Maarssen. Overigens, Verhaalt schrijf je in de actieve vorm, dat 

wil zeggen in de derde persoon enkelvoud, in de onvoltooid  

tegenwoordige tijd. Maar dit geheel terzijde.  
2. 

Veel van de tegelverhalen hebben we inmiddels teruggevonden, naar  

vele zijn we nog op zoek. Daarnaast speurden we naar andere locaties 

waar dergelijke tegels te vinden zijn. Zo belandden we in de  

Lopikerwaard.  
3. 

De historische tegels daar hebben we echter niet kunnen aanschouwen. 

Ze bevinden zich in het interieur van een boerderij die particulier  

bewoond wordt.  

Zonder zich te tonen, brachten ze ons wel iets anders: een mooie, koele 

maar zonnige dag waarop we een heel andere kosmos ontdekten. Ons 

inziens meerdere, maar dat woord kent geen meervoudsvorm. 
4. 

Naast kerken, onder andere die in Cabauw, welke karakteristieken  

vertoont van de Amsterdamse School, de stijl die we in de editie van  

februari beschreven, en de Middelste Molen, die ons verleidde tot een 

inspirerende wandeling door het ingedijkte land, hebben we ons laten  

verrassen door de magnifieke boerderijen. 

Zoals elk gebouw vertelt ook de hofstee zijn eigen én een gedeeld  

verhaal. Als je een dwarshuis-, krukhuis- of  langgevelboerderij goed  

analyseert, kun je het ontstaan eigenlijk reconstrueren. 
5. 

Opmerkelijk genoeg raakten we het meest geboeid door de kleine  

appendances. Je denkt dan allicht aan hooimijten en schuren, maar ons 

verrasten vooral de boenstoepen en boenhuisjes. Zo’n makelij met een 

grootte van een paar vierkante meter verhaalt je over een niet zo lang 

geleden bijna prodigieus verleden. Als dit geen dictee zou zijn had ik  

overigens veeleer het woord onvoorstelbaar gebruikt.  
6. 

Als de zichzelf contemporain en chill noemende mens denkt aan kleding 

wassen in de sloot, dan verwacht hij dat in exotische oorden. Maar in de 

19e eeuw was dat hier ook zeer gebruikelijk. En dan was zo’n boenstoep 

of -hok maar al te handig. Ook het serviesgoed werd er met slootwater 

gespoeld. Een te chic woord misschien, wellicht is tafelgerei in deze  

context een passender term. 
7. 

Over chic of niet-chic gesproken: grappig dat wij dit woord soms  

chiquer en Franser maken dan het eigenlijk is. Enfin we dwalen af, voor je 

het doorhebt zijn we in een Franstalig dictee verzeild geraakt.  
8. 

We zijn ontegenzeggelijk toe aan een pikketanissie: iets uit een andere 

Amsterdamse school, eentje met een Franse oorsprong. Een  

pierenverschrikker waarmee we dit dictee beëindigen, proost!  
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6. 



lagen 

1. Er bestaan verschillende vormen polders. De drie belangrijkste zijn de droogmakerij, 

de indijking en de ontginning.  

2. Iets luxer dan de boenstoep is het boenhok of boenhuis. 

3. Bijbelsetegels brachten ons naar de Lopikerwaard. Lees meer op utrechtverhaalt.nl (document 

Bijbels tegelverhaal). 

4. Dwarshuis– krukhuis– en langgevelboerderijen. De structuur en de details vertellen laten de   

geschiedenis herleven. 

5. Het groot dictee de Lopikerwaardjaarlijks georganiseerd door Stichting Kunst en Cultuur Lopik 

6. Na het afbranden van zijn voorganger werd de huidige Middelste Molen in Cabauw in 1772 door 

Anthony van Lith gebouwd. 

7. Het Dijkhuis in Jaarsveld is veelvuldig in beeld in de verfilming van ‘Het wassende water’ van 

Herman de Man. 

8. In 1986 werd ‘Het wassende water’ verfilmd met o.a. Kitty Courbois. 

9. De jury van het dictee werd verrast met een van de streekprodukten uit de        

Lopikerwaard: kaas. 

10. De kerk in Cabauw vertoont karakteristieken van de Amsterdamse School-stijl. 

 

 

 

 

taal 
Amerongen (A)  

 Kasteel Amerongen Zeldzaam in Nederland: 

vrijwel alle boeken in de kasteelbibliotheek zijn van de 

oorspronkelijke bewoners.  

Drostestraat 20  

Langbroek (La) 

 Landgoed Sandenburg Gerrit Achterberg werd 

hier geboren. 

Langbroekerdijk A26 

Utrecht (U)  

 De letters van Utrecht  Gedicht voor de       

toekomst groeit in stenen van de straten in Utrecht.    

Oudegracht, op de hoek bij de Smeebrug ter hoogte 

van nummer 279, en loopt richting het Ledig Erf. 

 Universiteitsbibliotheek Voormalig stadspaleis 

koning Lodewijk Napoleon           

Drift 27 

evenementen 

Lopikerwaard (L)  

 Groot dictee der Lopikerwaard  jaarlijks  

georganiseerd door Stichting Kunst en cultuur Lopik 

Utrecht (U)  

 Utrecht over Utrecht Beeld en literatuurfestival 

25 juni 2017  www.utrechtoverutrecht.nl  

U• 

verbinding 

L 

anders 

maar nabij 

Gerbrandytoren, Lopik 

 

Heksenwaag, Oudewater 

Poort van kasteel Montfoort 

Hieronder een aantal lagen in en rond de  

Lopikerwaard.  De nummers verwijzen naar de  

foto’s. 

•A Het jaarlijkse dictee de Lopikerwaard, een initiatief van Stichting 

Kunst en Cultuur Lopik werd op 7 april gepresenteerd door 

voorzitter Dieny Scheffer en voorgelezen door Hanriëtte 

Bergstra onder het toeziend oog van de jury bestaande uit 

Dieny Scheffer, Jan Kooijman en Albert Retel).  

7.                        8.                        
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Het wassende water 
De Lopikerwaard, einde negentiende eeuw. Zoon 
Gieljan uit de rijke boerenfamilie Beijen, komt 
in opstand tegen het boerenleven en zijn           
protestantse komaf. Hij wordt tegengewerkt door 
zijn strenge en stuurse moeder, Thera.              
Aanvankelijk gehoorzaamt hij haar en trouwt met 
de rijke boerendochter Aaigie, in plaats van met 
zijn grote liefde, de in armoede levende Nelia 
Boonstoppel. Als Aaigie sterft aan hondsdolheid, 
opgelopen door een beet van Giels hond Wees, 
vertrekt Giel uit de polder. Als er een  
watersnood dreigt, keert hij echter terug om met de 
familie te vechten tegen het opkomende water.  

. 
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10. 

Verhaalt mogelijk maken? Ontvangen of niet? 
albertretel@utrechtverhaalt.nl 

•La 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lopikerwaard
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opstand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protestant

