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De Gelderse Kleiroze wordt als prijs uitgereikt om het maken van goede muzikale 
dialectproducties uit Achterhoek en Liemers aan te moedigen en te waarderen. 

De Gelderse Kleiroze eert een haevige muzikale productie van het afgelopen jaar met 
een scholderklöpke. Die productie kan van alles zijn, als de streektaal uit Achterhoek 
en Liemers maar centraal staat. Het kan dus in willekeurige volgorde gaan om 
een haevige liedtekst, een haevig liedje of een haevige dialect CD. 
Het predicaat ‘haevig’ staat voor mooi en opvallend.  

De jury van DGK, gevormd door radiomakers van de streekzenders uit Achterhoek en 
Liemers, heeft dit jaar opnieuw gekozen voor een lied. Het verscheen vorig jaar op 
een album vol prachtige streektaalliedjes.  
 
Vaak wordt gedacht dat de streektaal die hier gesproken wordt, een prachtig middel 
is om te vertellen over vroeger, over alles wat voorbij is gegaan of om -wat minder 
fijnzinnig- de leut en de lol te portretteren.  
 
Onze winnaar laat al jaren horen en zien dat streektaal juist een prima middel is om 
te vertellen, om te zingen over nu, over wat je bezig houdt.  
 
Onze Nederlandse kleinkunst is rijk aan prachtige liedjes, die altijd ergens over gaan, 
die mensen wakker maken of wakker houden omdat het moet. Het zijn liedjes die 
raken en willen raken. Zoals een schilderij je kan doen bevangen, je diep van binnen 
kan raken. Je hoort ze nog steeds voorbij komen: werk van Frans Halsema, Robert 
Long, Ivo de Wijs etc. 
 
De jury herkent in deze kleinkunsttraditie het werk van onze winnaar. In zijn werk 
gebruikt de winnaar de streektaal die in de Achterhoek wordt gesproken om te 
zingen over grote en kleine kwesties, zoals het geluk, de liefde, de tijd die vliegt, de 
bijzondere zaken die je soms om de oren vliegen. En hij doet dat steeds op een 
emotievolle manier met zijn muziekinstrumenten, zijn karakteristieke stem en zijn 
compagnons.  
 
Hun muziek klinkt altijd goed, vindt de jury. Overdags, ’s avonds heel laat of ’s 
morgens als je voorzichtig wakker wordt gemaakt door je lief.  
 
Dames en heren de vakjury kent voor het jaar 2015 De Gelderse Kleiroze toe aan Jan 
Ottink en zijn band voor het lied Maak Mie Wakker! 
 
 



 
De jury voor het regionale scholderklöpke bestond uit de radiomakers Hans Jansen 
(Radio Favoriet RTV), Wilfried Poorthuis (Radio Oost en Alles Plat), Eric van den Berg 
(Omroep Gelderland), Jan Breukelaar (Aladna FM), Joop Derksen (Slingeland RTV), 
Gerbert Abbink (Ideaal RTV), Ben Nijkamp (Streektaal Radio bij Hofstreek FM) en 
Seebe Janssens (Optimaal FM) onder voorzitterschap van Hans Beernink.  
 
Ook dit jaar kreeg het publiek de kans zijn favoriet te kiezen. Op de Facebookpagina 
van Plat Gespöld kwam de lijst van de genomineerden staan. Daaruit kon het publiek 
tot 17 maart drie haevige liedjes kiezen. Via stemming maakte het publiek zijn 
voorkeur kenbaar maken. 
 
Omroep Gelderland stelde in samenwerking van Optimaal FM haar digitale 
stemmachine beschikbaar om het publiek de gelegenheid te geven te stemmen voor 
het streektaallied dat een scholderklöpke verdient. Met 23% van de stemmen pakte de 
Jan Ottink Band deze prijs. Tweede werd Joop Boxstart met 19% van de stemmen voor 
het lied Naar Plekje. Op de derde plaats met 11% van de stemmen eindigde Vals Plat 
met Van Durp naor Durp . Ex aequo op de vierde plaats met 9% van de stemmen 
eindigen Boh Foi Toch (Honderd en Ene) en Jan Wilm Tolkamp (Toevallig). 
 
Kort samengevat kwam de jury met betrekking tot de andere genomineerden tot het 
volgende oordeel. 
 
Er werd beoordeeld aan de hand van de onderstaande criteria 1, 2 en 3. Voor 
criterium 1 kon elk jurylid 1-10 punten geven, voor criterium 2 kon elk jurylid een +1 
of -1 punt geven. Voor criterium kon elk jurylid 1 extra punt geven. 
 

  Naam artiest        Titel gekozen 
nummer 

Haevige 
score (1) 

Muziek 
origineel/cover 
(2) 

Hobbymatig 
(3) 

Totaal 
score 

 

           
 Honderd 

en ene 
Maak 
mie 

wakker 

Ik hol 
van ow 

Naar 
plekje 

Dat land 
dee leu 

Van 
durp 
naor 
durp 

Hol ow  Laot 
gaon 

Toevallig Witte 
wieven 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
score 65 85 49 66 40 38 82 57 32 39 

uitslag 4 1 6 3 7 9 2 5 10 8 
 

 

 

 


