
 
Een uniek boek over Streuvels’ streekdialect !! 

 
 

Geachte Heer, Geachte Mevrouw 
 
Een werkgroep van Davidsfonds Anzegem is reeds meerdere jaren druk bezig met ‘dialect’. 
En, na het maandenlange luisteren, verzamelen, opschrijven, bijhouden, doorsnuisteren, 
uitpluizen, weggooien, schikken en herschrijven zag “Ae’s ge dat hier lui’ë leest, teus … 
hoôrde hoe da’ me wilder klapp’n al de kant’n van Anzegêm” het levenslicht. Nu, drie jaar 
later, verscheen reeds de derde druk onder de nieuwe titel: “Een dialect op de grens van Oost- 
en West-Vlaanderen: ’t Anzegêms”. 
Die eerste editie werd verbeterd en nog uitgebreid tot een kanjer van zo’n 720 bladzijden. Een 
audio-cd is bijgevoegd om het gesproken dialect ook te kunnen beluisteren. 
 
Het is een boek, vooral geschreven IN ons dialect, dat u aanspoort om de teksten luidop te 
lezen en zo dubbel te genieten van ons en dus ook … Streuvels’ dialect. Na ‘het Heuls’ zal 
‘het Anzegems’ zeker zijn tweede dialect geweest zijn. Zovele jaren woonde Streuvels 
immers in de deelgemeente Ingooigem en had hij – vanuit zijn schrijverskamer – zicht op de 
glooiende landerijen van Anzegem. 
 
Naast een korte historiek over de ‘overgangsdialecten’ tussen West- en Oost-Vlaanderen’ 
bevat ons boek vooral luimige teksten over eigenheden van en in ons dorp, dat in niets 
verschilt van andere dorpen van vroeger! Zo komen onderwerpen aan bod als “Vrijen en 
trouwen”, “Dood gaan”, “De boer en het weer”, “Kerk en school”, “Eten en drinken”, enz… 
U leest er ook talloze gezegden en spreekwoorden die Streuvels zeker geregeld kon horen en 
wellicht ook zelf gebruikte. 
En dan is er nog onze woordenlijst met wel 7400 speciale of streekeigen woorden die u, 
telkens toegepast in hun context, kunt lezen. U vindt er bovendien een schat aan vergeten 
recepten, geneeswijzen van vroeger, aftelrijmpjes die wij of onze ouders als kind nog 
gebruikten. Of, u leert er (weer ?) hoe Streuvels en zijn tijdgenoten een “zoeve” maakten, of 
een “klakkebosse”, een “schuiflinkske”, een “draoke”, enz… 
Gegarandeerd een boek om te schaterlachen en volop te genieten. Vooral ook als u er luidop 
zal in lezen, of de foto’s van vroeger, of de 52 unieke tekeningen van de befaamde 
cartoonist Nesten zal bewonderen!! 
 
Een boek dus om te hebben, om te krijgen en … om te schenken. Ja, waarom zou u er niet uw 
ouders, grootouders of uw (uitgeweken) vrienden en kennissen mee verrassen? 
 
Voor de prijs van amper €25 is het boek + cd uw eigendom en … bij een aankoop van 
meerdere exemplaren betaalt u zelfs maar €20 per stuk!!  
De audio-cd is ook afzonderlijk te verkrijgen voor €2,5. 
 
Geïnteresseerd? Neem dan contact met mij via 056/689054 of 0479974103. Een mailtje kan 
ook op volgend adres: depraetere.erik@skynet.be. 
 
Hartelijke groeten 
 
E. Depraetere 
Lange Winterstraat 14, 8570 Anzegem 


