
À ln het huisje van de bekende familie Mak, nu museum, wordt in dialect gesproken. FoToJoHNDEeATER

'spikkenisser' dialect
herleeft in Museumwinkel
Janet van Klink
Spijkenisse

De woonkamer van Voorstraatzí
in Spijkenisse zatgisteren prop-
vol bezoekers. Laatste bewoner
'Klààsie' Mak overleed in zoo3,
maar de verhalen over de familie
Mak zijn springlevend.

,,1 an }:rad, z' n zakies goed voor
mekander. Behalve de groente-
winkel had tie oek een bode-
dienst op Rotterdam", weten
Leen en Marijke Kok en Nel van
den Tol over hetgezinshooftl.

De drie museumvriiwilligers
houden in de piepkleine woonka-
mer achter het winkeltje een sa-
menspraak over het gezin Mak in
het'Spikkenisser dialect'.

De Museum- & Groentewinkel
Mak is één van de twintig'huis-
kamers'waarin tijdens het huis-
kamerfestival Gluren bij de buren
de hele zondag uiteenlopende
acts zijn.

|an en Aagje Mak begonnen
hierwaarschijnlijk in rgrr een
groentewinkel. Spijkenisse was
destijds'een klein durrep mit

zzoo inweuners.'Het dorp had
wel drie groenteboeren, vier bak-
kers en vier slagerg. De winkel
van Mak had toen nog als adres
nummer 213. ,,Ut durrep had toen
zo weinig hussies dat't hele dur-
rep geweun wier deurgenum-
merd", vertelt van den Tol.

Maks vrijgezelle dochters Antie
en Klaasje namen na hun vader
en moeders dood de zaak over.
Klaasy'e stierfals laatste van de
zussen in zoo3. Woonhuis en
winkel zijn nu een museum, te-
ruggebracht in de situatie van
rond r9zo.

Sigarenwinkel
Leen Kok (78) is een geboren en
getogen Spikkenisser. Ziin v ader
had tegenover Mak een sigaren-
winkel. Hij vindt het belangrijk
om deze samenspraak in het dia-
lect op te voeren.,,Het bliiftzote
horen en behouden."

Het aantal oud-Spikkenissers
vermindert met de dag. Het dia-
lect is tot zijn verdriet gedoemd
tot uitsterven.,,Dialect hoef je
niet bii na te denken. Het rolt zo

de mond uit", vindt Kok. Ook de
6o-1'arige Van den Tol is ermee
opgegroeid en bleefhet spreken.
,,Met mijn moeder sprak ik altijd
dialect."

Bang
Bestuurslid Cora van der Linden
§9) van stichting Museum Mak
luistert alleen naar de voordracht.
Ze spreekt geen dialect. Van der
Linden woont nu een halve eeuw
in Spiikenisse en heeft het dorp
zien groeien en veranderen. Ze
weet nog goed dat de Voorstraat
dé winkelstraat was.,,Ik was een
beetje bangvan Klaasie", bekent
ze.,,Het waren bijzondere men-
sen,"

Ook Stephanie van Gool (47),
geboren en getogen in Spijke-
nisse, luistert aandachtig naar de
verhalen.,,Een feest van herken-
ning", reageert ze enthousiast.,,Ik
mocht op zaterdag een snoepje
bij de gezusters Mak kopen."

De museumwinkel aan de
Voorstraat is iedere eerste en
derde zaterdagmiddag van de
maand geopend.


