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De hele redactie van Brabants loopt al weken trots met de borst
vooruit. Onze secretaris, Cor Swanenberg, de ’witte motor’ van
ons kwartaalblad, is onderscheiden met de Brabant Bokaal. Dit
(ver)heuglijke feit mochten wij in deze aflevering van Brabants
natuurlijk niet onvermeld laten. Wij feliciteren Cor en zijn echtgenote Nelleke van harte met deze zeer prestigieuze, maar dik
verdiende onderscheiding en wensen hen toe dat zij nog lang
en in goede gezondheid van deze eer mogen genieten.
Daarnaast – en ook dat vermelden we met trots – zijn wij er
opnieuw in geslaagd om een inmiddels landelijke beroemdheid
van Brabantse bodem te bewegen haar diepste zielenroerselen aan ons ter publicatie toe te vertrouwen. Wij danken Karin
Bruers voor haar openhartigheid.
Riny Boeijen en Ed Schilders starten een nieuwe rubriek:
Spraak-makend, waarin ze bijzondere dialectzaken van buiten
onze provincie van het internet opdiepen.
Bij elke aflevering van Brabants is op de achterzijde een humoristische prent te zien van de hand van Kees Wouters en het
brein van Jan van Rijthoven, alias Van Hepscheuten. Henk Janssen laat u nader kennismaken met deze bijzondere persoon.
Jos Swanenberg benadert op wetenschappelijke wijze een aantal dialectverschijnselen in zijn artikel Van zult, beuling en balkenbrij.
Jan Luysterburg heeft het gedicht Hirosjima van Frans Hoppenbrouwers, de beste Brabantse dichter ooit, hertaald in zijn
eigen dialect.
Riny Boeijen wijdt aandacht aan het 20-jarig artiestenjubileum
van Noud Bongers en de bijbehorende nieuwe cd Dalek.
In deze periode van het jaar gaat Sinterklaas niet ‘stilletjes ons
huisje voorbij’; Ed Schilders beschrijft het verschijnsel Sinterniek over de vloer.
In Boxmeer vindt binnenkort de jaarlijkse Kerstgedichtenwedstrijd plaats. Wij besteden aandacht aan het winnende gedicht
van 2015.
En dit zijn nog maar enkele heerlijke krenten uit de rijkelijk gevulde Brabantse taalpap. U als trouwe abonnee kijkt hier inmiddels al niet meer van op. Toch hopen wij het niveau van ons
kwartaalblad Brabants nog lang vol te houden en zo mogelijk
te verhogen. Dat kan alleen als wij voldoende trouwe abonnees
hebben zoals u. Het is daarom misschien een mooi idee om, in
deze periode van cadeautjes aanbieden aan elkaar, iemand een
gratis jaarabonnement op Brabants ten geschenke te geven.
Het maakt ons niet uit of u hiervoor Sinterklaas op pad stuurt
of dat u het doet onder de kerstboom. Wij wensen u prettige
feestdagen.
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COR SWANENBERG

Karin Bruers, daadkracht en passie
De afspraak met Karin was in haar Duvelhok in Tilburg. We hadden er geen notie van dat de locatie aan de Sint Josephstraat zo
majestueus zou zijn: het statige voorplein met oude bomen achter een smeedijzeren hekwerk is al indrukwekkend, maar het fabrieksgebouw erachter - met de dominerende schoorsteen en eeuwige vlam - oogt overweldigend.
Binnenin dit bijzondere pand is het niet anders. Geweldige ruimtes die prachtig benut
worden. Allereerst is er de Kantine, onder meer
de plek waar Omroep Brabant-presentator Arjo
Kraak met gasten terugblikt en vooruitkijkt op
het nieuws van de week. De grote hal erachter
is een expositieruimte met veel mogelijkheden. Van daaruit kijk je de Social Salon in, de
plek waar ouderen gezelligheid vinden. Je zou
het een kap-, schoonheids- en gezelligheidssalon kunnen noemen met bijzondere zorg voor
65-plussers mannen en vrouwen. De naam
doet natuurlijk ook denken aan de Social Sofas
die we op het voorplein al gezien hebben en
hier in de werkplaats geproduceerd worden.
Het idee is van Karin Bruers die dit als middel
tegen de sociale verkilling bedacht. Ze wilde
duizend bèngskes in Tilburg plaatsen, als plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Het is ondertussen het grootste mozaïekproject in Europa, met duizend bankjes in Nederland, vijf in Ravenna en in Barcelona. Het zijn
betonnen ‘hufterproof’ zetels in de verleidelijke vorm van een chaise longue die met kleurig
mozaïekwerk opgesmukt worden. Er staat ondertussen zo’n bèngske in Changzou in China
en er zijn onderhandelingen met Miami.

Utopie
We horen van Karin graag waar de naam Duvelhok vandaan komt. ‘In 1862 zat hier een
katoenspinnerij en er werd dus door slaven
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geplukte katoen verwerkt. Maar toen de burgeroorlog in Amerika uitbrak, hield de toevoer
van katoen op en stapte men over op wol. De
eerste bewerking van wol heet duvelen. Het
schoonmaken en kammen is heel vies werk.
Door de textielcrisis is de productie in 1969
ten onder gegaan. Vervolgens heeft de Kunststichting in dit gebouw gezeten en zijn er tal
van cursussen gegeven tot de stichting ter ziele
ging. Aan het gebouw is dertig jaar lang geen
onderhoud gepleegd. Toen ik het twee jaar geleden overnam, wilde ik de prachtige ruimte laten zien. Het is mij om het pand te doen. Soms
denk ik: hier op zolder zet ik een bed neer; dit
wordt mijn vlucht uit de samenleving… Ik wil
de samenleving mooier maken, dan wordt de
wereld blijer en beter. Dat is mijn utopie. Maar
samen kan niet als je gekozen hebt voor kapitalisme. Door concurrentie kom je tegenover
elkaar staan… De samenleving moet gedotterd
worden. Welzijn moet betekenen dat je ook vrij
bent in je zwakte. Ik ben een heel vrij mens.
Ik heb geen angsten. Ik vind dat je de dingen
samen moet aanzien. Geef anderen een kans.
Ook vreemdelingen en daklozen…’
Linkse sympathieën zijn haar niet vreemd.
Aan een muur prijkt een groot portret van Lenin en in de imposante zolderbibliotheek zijn
de marxistische economie en filosofie goed
vertegenwoordigd.
’t Bèngske
We kennen Karin al vanaf ’t Bèngske op TV8,
een populair samenspraakje in dialect dat
startte in 1997. Zij speelde Bets en bedacht de
humoristische teksten die met medespelers
Fons en Jos vertolkt moesten worden. Eigenlijk was het geheel bedoeld als een weekstoppertje om de uitzending een Brabants karakter
te geven. Na drie maanden was het een hit. Hilarische voorbeeldjes: ‘Zulle we naor Benidorm
gaon?’ ‘Doen ze daor òn bingo?’ of ‘Kunde gij
een woord noemen van vier letters dat de tijd aongeeft?’ ‘Lozie!?’
‘’t Bèngske is mij heel dierbaar. Ik kwam na tien
jaar terug uit Spanje. Stond hier met twee baby’s, dochters van een Spaanse vader. Ik had
niks. Hoe kunde da? Overdag bij de kindjes. Als
ze in bad waren geweest en naar bed gingen,
kwam mijn moeder oppassen. ’s Avonds ging
ik naar Schijndel om op te treden in ’t Tunneke

voor 75 gulden. Ik begon mijn Entertainment
Atelier, dingen bedenken voor themafeesten en
allerhande kleren maken. Ook sinterklaaspakken. Toen Samie - mijn oudste dochter - daarover vragen begon te stellen, zei ik dat ik waste voor Sinterklaas. Het succes van ’t Bèngske
vergrootte mijn mogelijkheden. Opeens kon ik
wel duizend gulden vragen voor een optreden.’
Over de Spaanse vader van haar kinderen zegt
ze: ‘Het was een heel mooie man, maar ik had
eerst Spaans moeten leren… Toen ik hem verstond, was het te laat en had ik al twee kinderen.’
Karin is geboren in Goirle, maar beschouwt
zich als rasechte Tilburgse. ‘Boven mijn wieg
was alles dialect. “Och, kik daor nou toch..!” Dialect is emotie voor mij. Ik voel de nuances.
Het is echt ons moeders taal! Ik kan me veel beter uitdrukken in Tilburgs. Dat dialect van ons
moeder was niet plat. Ze was een flamboyante
vrouw, ze was niet volks. Ze heeft haar acht
kinderen alleen opgevoed. De oudste vier en
ik spreken Tilburgs, de jongste drie veel meer
Nederlands. Als ik in mijn shows terugga naar
mijn Tilburgs, dan komt dat door emotie.’
Je kunt Karin een gepassioneerd voorvechtster
van dialect noemen. Dat komt vooral tot uiting
als we het over Omroep Brabant krijgen. ‘Dat ze
daar zo weinig doen met Brabants dialect is zo
jammer. Als provinciale omroep zou dat veel
beter moeten gebeuren. Brabants dialect komt
betrouwbaar en gemoedelijk over, ook boven
de grote rivieren. Waarom zou je de warmte
van de ziel van de eigen taal niet laten horen?
Het is zo’n gemiste kans.’
Nieuwe show
Karin is bekend als cabaretière. In 1999 deed
ze mee in een theatertour als stand-upcomedian. Raoul Heertje van Comedytrain had haar
daarvoor gevraagd. Opeens was ze comédienne. Via impresario Angelique Finkers begon
ze aan solovoorstellingen. En dan krijgt ze op
haar vijfendertigste een hartaanval! Gelukkig
komt ze er relatief snel en goed doorheen. Na
drie weken doet ze al weer een meertalige presentatie voor Philips.
‘Toen ik veertig was, besloot ik te stoppen met
podiumwerk. Mijn dochters Samie en Lieke
waren ondertussen rond de tien jaar. Ik wilde
alleen nog schrijven. Er werd aan me getrok-

ken, want er waren veel te weinig vrouwen in
het humoristische podiumwerk. Maar ik had
geen behoefte om te spelen boven de grote
rivieren en besloot mijn shows alleen nog in
Brabant te geven.’
Ondertussen heeft dat geresulteerd in theatervoorstellingen als Bruers for president, We
komen er wel, Waar was ik? en De warme wintershow. Karin schreef o.a. voor de landelijke
televisieprogramma’s Ook dat nog!, Klokhuis
en Jopie Parlevliet.
Ondertussen voelt ze zich te oud voor tv, zegt
ze, maar ze is wel bezig met een nieuwe show
voor komend jaar die Karin Bruers haalt uit
gaat heten. Daarin zal ze weer zichzelf zijn en
de voorstelling zal opnieuw opgebouwd zijn
uit eigen emotie. ‘Ik speel weer gewoon mezelf.’ Ze gaat dan een samenwerking aan met
musicus Nol Havens (van VOF de Kunst).
Ze is zeer tevreden over haar Duvelhok, de verwezenlijking van haar Dutch Dream. ‘Van alleenstaande moeder tot ondernemer!’ constateert ze met terechte trots.
Karin is impulsief en daadkrachtig. Dat bewees ze vorig jaar nog maar eens nadrukkelijk.
Malawi werd drie dagen lang geteisterd door
zware regenbuien. Honderden mensen verdronken, huizen spoelden weg en de maïsakkers werden voor het grootste deel verwoest.
Het gevolg was fataal: een zware hongersnood.
Karin sprong erin en kocht een jaarvoorraad
maïs voor 175 gezinnen in het dorpje Mkanda
Village.
We kunnen lang niet alle kwaliteiten van deze
ludieke, creatieve, ondernemende vrouw belichten, maar dat ze bewondering en succes
verdient, staat buiten kijf. 
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ED SCHILDERS

VAN DE REDACTIE

Cees Robben aan het woord 3

Brabant Bokaal 2016
voor Cor Swanenberg

I

Op maandag 14
november jongstle
den heeft Cor
Swanenberg, onze
redactiesecretaris,
uit handen van
Wim van de Donk,
Commissaris van
de Koning en voorzitter van het Prins
Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, tijdens een
bijeenkomst in het
provinciehuis in
’s-Hertogenbosch
de Brabant Bokaal
2016 ontvangen.

n de vijfendertig jaar dat de Tilburgs/Goirlese tekenaar Cees Robben vanaf najaar 1953
zijn Prent van de week publiceerde in het weekblad Rooms Leven en vanaf 1970 in het dagblad
het Nieuwsblad van het Zuiden heeft hij waarschijnlijk elk jaar wel een prent getekend die
betrekking had op het kerstfeest. Vaak staan
die prenten in het teken van de kerstgedachte: vrede op aarde, aandacht voor de minder
bedeelden, of een gefronste wenkbrauw bij de
overdaad aan spijs en drank. In de jaren vijftig
zijn er ook nog kerstprenten die in het teken
staan van de schaarste en de bijbehorende ‘zuinigheid’, zoals een prent uit december 1954
waarop vader en zoon uit het bos komen, pa
met een kerstboom op de schouder en zoonlief
met twee gestroopte konijnen.

T

oen Robben in de jaren zeventig voor de
Lokale Omroep Goirle (LOG) wekelijks een
gesproken column voordroeg, had hij dus volop keuze aan onderwerpen die hij al ooit verwerkt had in zijn tekeningen. Het is daarom
opmerkelijk dat hij in de twee gesproken kerstcolumns ervoor gekozen heeft om teksten voor
te dragen die geschreven zijn rond de beleving
van het kerstfeest door een kind. In de ene gaat
het om het opwindende idee dat de kerstgroep
weer van zolder komt en opgezet moet worden, in de andere over de rol die een kind in
het kerstverhaal zou willen spelen; tenminste,
als hij een keuze kan maken…
Brabants kreeg uit het digitale archief van de
LOG twee audiobestanden met twee kerstcolumns van Robben. Op onze website kunt u ze
beluisteren. Robben draagt zelf de teksten voor
van de hier getoonde prenten.
Als u de LOG steunt met vijftien euro per jaar
krijgt u een dvd/cd met radiowerk van Robben
cadeau. Zie: www.lokaleomroepgoirle.nl/pg29512-7-99880/pagina/welkom.html.
Met dank aan: Regionale Omroep Goirle en Cees
Robben Stichting (Goirle). 
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D

Geef een abonnement op
Brabants cadeau!
Voor slechts € 24,00 verras je iemand met een jaarabonnement
op Brabants.
Stuur een mailtje met de gegevens naar
info@stichtingbrabants.nl en wij regelen het voor u.
Voor familie of vrienden in het buitenland? Ook dat is mogelijk,
zowel een papieren abonnement als een digitale versie.
(Zie voor meer info het colofon achterin).

e Brabant Bokaal is een onderscheiding
van het Prins Bernhard Cultuurfonds
Noord-Brabant die jaarlijks wordt toegekend
aan maximaal drie personen, die zich langdurig en op meer dan bijzondere wijze voor de
cultuur en de natuur van Brabant hebben ingezet. De onderscheiding wordt uitgereikt sinds
2008.
Cor Swanenberg heeft dit eervolle huldebetoon gekregen ‘voor zijn grote bijdrage aan
behoud en versterking van de Brabantse taalen muziekcultuur. Als liedjesmaker, verteller,
redacteur, schrijver en zanger heeft hij zijn
kwaliteiten en energie in dienst gesteld van de
Brabantse cultuur’.
De andere twee laureaten zijn Gerard en Corrie van Beurden uit Raamsdonk en Peter Dictus uit Zundert. Gedrieën treden zij nu toe
tot De Brabantse Hoeders, het samenwerkingsverband van vrouwen en mannen die met de
Brabant Bokaal zijn onderscheiden en jaarlijks
in samenspraak met het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant in de provincie een
aansprekend cultureel project realiseren. Het
zal niemand verbazen, dat ook wij er grif gruts
op zijn, dat Cor met deze onderscheiding voor
zijn vele verdiensten is gehuldigd. Het bestuur
van de Stichting Brabants, de redactie en allen
die betrokken zijn bij de totstandkoming van
het tijdschrift Brabants feliciteren Cor van harte met dit ten volle verdiende en zeer terechte
eerbetoon. 
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COR SWANENBERG

Piet Brock, druk en gedreven
Een mooie dichtbundel hoeft niet groot te zijn. Dat bewijst de
nieuwe uitgave Stoppelveld van Piet Brock uit Heeze. Het is een
bescheiden boekje met een dertigtal gedichten, gelijkelijk verdeeld
tussen Nederlands en Brabants. In het geval van Brock is de moedertaal Gôols, het dialect van Goirle. Wat de titel aangaat, vermeldt
de auteur vooraf: ‘Als de rog was gemaaid, in schoven gebonden
en in hokken op het stoppelveld gezet, zei onze paa (1879) tegen
ons kleinmannen en meisjes: “Gao naa de pèèltjes marris opraope.
Van jöllie busseltjes wòrt ok brôod gebakke”.’ Dat beeld van aren lezen na de oogst wil de schrijver benadrukken. ‘De verloren gevallen aren zijn net als de klaprozen en de korenbloemen heel
belangrijk,’ zegt hij.

piet voor dementerenden. Tot die laatste groep behoort
ook zijn vrouw Thil. Natuurbeleving is belangrijk voor
hem. Piet is de verteller, actief voor IVN (Vereniging voor
Natuur- en Milieueducatie) en ouderen, de man achter
de verhalenkist. Ondertussen is hij ernstig ziek, maar
daarover wil hij niet veel kwijt. ‘Daar zeur je niet over.
Ik wil bewust leven en doe dat al jaren zonder horloge…,
maar de pijn in mijn hoofd verhindert me om nieuwe
gedichten te schrijven.’ Toch wil hij nog wel een boekske
maken.

H

et valt natuurlijk niet mee rustig te leven als je blijft
bruisen van ideeën en creativiteit.
De jongste bundel Stoppelveld is opgedragen aan Thil,
zijn vier zonen en zijn veertien kleinkinderen. De gedichten getuigen van een brede belangstelling en van
een standvastig katholiek geloof. De dialectgedichten
hebben titels als Hèbbe èn zèèn, En bild van Sint Joozef,
Kèrse-mis, Den twidde gòd, Brabanders waarenet, Schèpping, Meej de meziek meej, De èrreme, Et jaor rond en Kietelkaajkes.
Wij kiezen hier Schèène als voorbeeld, omdat daarin ook
de humor in de tweeledige betekenis van de titel mooi
meespeelt.

D

e begeleidende brief maakt gewag van ‘mijn laatste
boekske’. De auteur schrijft: ‘Hierbij ingesloten mijn
laatste boekske vol gedichten. Deze keer dialect en Nederlands naast elkaar. ’t Zal wel het laatste boekske zijn,
gezien mijn leeftijd van 87 jaren. Ik stuur het naar jullie, mensen van de redactie van Brabants als dank voor
het blad dat ik iedere keer weer met interesse lees. Ga
door met jullie werk; het signaliseren van het Brabants
dialect, zijn veranderingen, zijn oorspronkelijkheid, zijn
rijkdom, zijn klank en kleur etc. In mijn boekske lees je
mijn tweetaligheid.’
We kenden Piet Brock van het gedicht Kèrse-mis dat in
Brabants, jaargang 2, nummer 3 werd opgenomen en
van zijn sfeervolle vers Wenterwêêr dat staat in Brabants
Bloesem, Bloemlezing van gedichten in Brabants dialect en
van zijn bijdragen op CuBra. We hoorden dat hij de man
was achter de Brabantse Catechismus die ondertussen
zijn tiende geamendeerde verschijning beleeft (‘humor
kunde rapen’), maar we hadden hem nog nooit ontmoet.
We wisten niet eens dat hij in Heeze woonde. Nu we
post van hem ontvingen, wilden we wel een vraaggesprek met deze dichter.
Vooraf toch nog maar eens even op de onvolprezen site
van CuBra gekeken en genoten van zijn dialectdichtbundel Vuurstintjes kètse, waaruit het eerder genoemde
gedicht Wenterwêêr afkomstig is. Ook de Nederlandstalige bundel Geel zand staat er compleet op, evenals Het
wegkruis op Abcoven in Goirle en zeven verzen met een
katholieke kijk uit de bundel Onderweg (bezorgd door
Ben van de Pol).
Piet Brock werd in 1929 als middelste van zeven kinderen geboren op een boerderijtje in Goirle. Hij heeft
daarover een aardig, nostalgisch huisvlijtbundeltje gedichten gepubliceerd met de titel ’t Huufke. De eerste
strofe hieruit luidt:
’t Huufke host een euw
leei aon de Laai
en mee d’r vurse deur
toe aon de kaai.
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De dichter beschrijft het ouderlijk huis en zijn
gebruiken als een warm nest. Het geheel beslaat maar vijf gedichten, waaronder Kènderspellekes, Gin naaw zonder vruuger en Oe ziel en
oewe botterham. De allerlaatste strofe:
Veul is t’r veraanderd in ’t dörp
in d’afgelôôpe jaoren.
Gebleven is van ’t aawe,
’k zal ’t nog eene keer verklaoren:
Oe ziel en oewe botterham
moete in de gaoten haawen.

H

et gezin Brock heeft dan al veel te verduren gehad. Moeder sterft in het kraambed
van het zevende kind en het jongste zusje hemelt al na drie maanden. Vader blijft met zes
kinderen achter. De twee oudste jongens raken betrokken bij het boerenbedrijf. Piet heeft
geen boerenhart. Na de lagere school wil hij
Scheutist worden, net als oudere broer Jan en
gaat naar het seminarie Sparrendaal in Vught.
(De congregatie van missionarissen werd in
1862 gesticht in Scheut bij Brussel.) Als Piet
op de priesteropleiding zit, zijn er maar liefst
vier kinderen uit hun gezin op kostschool.

Op de zeven jaar bij de Paters van Scheut kijkt
Brock met voldoening terug. Hij noemt het
zijn rijkste tijd. Hij mocht viool spelen, toneel
leren, foto’s maken en had er goede leraren.
(‘Het was een oase van cultuur.’) Hij maakte
het seminarie af, maar men vond toch dat hij
geen priester moest worden. Piet ging in militaire dienst. Daarna volgde hij de kweekschool
in Dongen om schoolmeester te worden. Drie
jaar was hij onderwijzer in Tilburg toen hij
gevraagd werd om directeur te worden van
de Levensschool in Waalwijk. Acht jaar vulde
hij met verve die nieuwe baan in. Toen kwam
Philips met de vraag of hij personeelschef wilde worden in Waalwijk. Met zijn latere personeelsbegeleiding in Eindhoven erbij deed hij
dat ruim 25 jaar. Van een verlegen manneke
werd hij een assertieve pragmaticus die vooral
oog had voor zijn mensen. Dat hij ondertussen
zijn Thil ontmoet had en vier ‘Brockskes’ in de
wereld gezet, vermeldt hij amper.
Piet Brock blijkt een spraakwaterval, een man
van 1.001 verhalen. Hij is zijn hele leven al
aanstekelijk actief geweest. Hij is de goochel-

Schèène
Aachter de wolke
schènt de zon!
Aachter de wolke
schènt den heemel?
En tèùs schènt
onze Tienus,
de lillekert,
mèn èùt vur
schènhèllige.
Et schènt dè
schèène
niej aaltijj schènt
te zèèn
wèt schènt.
Uit Stoppelveld, 2016
De publicaties van Piet Brock zijn in eigen beheer uitgegeven. Hij zegt daarover: ‘Ik schrijf voor mijn plezier
en heb, om het met een goei Gôols woord te zeggen, een
‘drive’ in me om te schrijven, maar ik maak die boekskes
eigenlijk alleen voor familie, kennissen en vrienden.’
We maakten opnamen van ingesproken gedichten voor latere edities van
Brabants, opdat ook de stem van de
dichter te horen zal zijn. 
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RINY BOEIJEN EN ED SCHILDERS

RINY BOEIJEN

Spraak-makend

blijkt uit het proefschrift van Steven Delarue van de
Universiteit Gent.
tussentaal in de klas

In de rubriek Spraak-makend trekt de redactie de grenzen van Brabant over op zoek naar interessante en opmerkelijke artikelen over andere dialecten en regionale
talen. Voor de complete artikelen: googel met de achter
aangegeven trefwoorden.

Hoe sterk is het dialect?
• ‘De Limburgse taal is veerkrachtig en taai’. Dat blijkt
uit een jubileumboek van de Vereniging Veldeke, een organisatie die zich inzet voor instandhouding en bevordering van de Limburgse dialecten.
Limburgse taal:
veerkrachtig en taai
• Het einde van de streektaal wordt al jaren voorspeld. Het
aantal mensen dat nog gebruik maakt van zijn regionaal
patois is gestaag aan het afnemen, zo komt uit meerdere onderzoeken naar voren. Toch leven dialecten nog
steeds.
waarom dialecten nog niet zijn uitgestorven
• ‘Het Limburgs culturele erfgoed moet beter aan de man
worden gebracht, anders is het ten dode opgeschreven’.
Dat schrijft de provincie Limburg in de nota Toekomst
voor Erfgoed.
provincie stoft erfgoed-instanties af
• Onderzoeker Geert Driessen (Radboud Universiteit Nijmegen) concludeert in zijn studie dat het ‘vijf voor twaalf
is voor het Fries’. De taal wordt al lang niet meer automatisch overgebracht van vader/moeder op zoon/dochter. Zo dreigt het Fries volgens Driessen een langzame
dood te sterven.
Friese taal met uitsterven bedreigd

Illustratie Mathilde Artwork

Media
• Hoe bepaal je als regionale omroep wanneer je algemeen
Nederlands gebruikt en wanneer dialect? Leo Hauben,
de hoofdredacteur van de Limburgse omroep L1, schreef
een genuanceerde kijk op die kwestie neer: de nieuwsprogramma’s worden in het Nederlands gepresenteerd,
behalve specifieke dialectprogramma’s en carnavaluitzendingen. Maar ook bij sportverslaggeving is er meer
ruimte voor dialect, omdat “emotie daar een hele grote
rol speelt”.
welke taal bij een regionale omroep?
Onderwijs
• Het mbo breidt het lesaanbod flink uit om studenten beter voor te bereiden op de praktijk. ROC’s mogen zelf bepalen welke vakken voor hun regio een aanwinst zijn. Zo
biedt ROC Friese Poort bij de opleidingen Zorg en Welzijn
het vak Fries aan.
ROC Friese Poort: Kies voor Fries
• Rina van der Doe van de Koningin Julianaschool heeft wederom het Jeugddictee der Thoolse taal gewonnen. Net als
vorig jaar bleek zij de spelling van het Zeeuwse dialect
het best te beheersen.
jeugddictee der Thoolse taal
• Bûter, brea en griene tsiis... Wereldwijd zijn er veel mensen die zich deze spreuk eigen willen maken. Liefst
vijfduizend mensen hebben zich bij de Rijksuniversiteit
Groningen ingeschreven voor de online introductiecursus Fries.
wereldwijde interesse in Friese taal
• Ooit gedacht om Hindeloopers, Schiermonnikoogs of
een ander dialect te leren spreken? Vast niet. Maar Ken
Ho (23) uit Hongkong wil na Fries ook andere bedreigde Nederlandse talen onder de knie krijgen. Het liefst
zo snel mogelijk.
Chinees spreekt bedreigde Nederlandse talen
• In Vlaanderen wordt van leerkrachten verwacht dat
ze in de klas standaardtaal spreken, maar dat doen ze
bewust niet altijd. Ze gebruiken ook geregeld ‘tussentaal’ en daar hebben ze verschillende redenen voor. Dat
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Politiek
• Minister Plasterk van BZK is niet van plan om de Belastingdienst te vragen via de Belastingtelefoon in het
Fries te communiceren met Friese belastingplichtigen.
Dit laat Plasterk weten in antwoord op Kamervragen
van de Friese PvdA-fractieleden Manon Fokke en Lutz
Jacobi.
belastingtelefoon niet in het Fries
• Heeft gedeputeerde Ger Koopmans wel een hart voor
de Limburgse taal? Met Vereniging Veldeke (organisatie
voor instandhouding en bevordering van de Limburgse
dialecten) lijkt het in elk geval niet zo te boteren, blijkt
tijdens een uitzending van het tv-programma Avondgasten van de Limburgse omroep L1.
heeft Koopmans hart voor de Limburgse taal
Van alles ’n bietje
• ‘Maam, ik heb er nèt enne doewd gemakt’ , dat zou zo
maar een vertaling in een Maas- en Waaldialect kunnen zijn van Bohemian Rhapsody van de band Queen.
De zanggroep Hullie zingt liedjes uit de Top 2000 in
het dialect van Maas en Waal
Hulllie zingt het Maasen Waalse dialect
• Nieuwsgierig naar de leukste Zeeuwse woorden? Vlogster Mara maakte een Zeeuwse woordenvideo en zette
die op YouTube.
leukste Zeeuwse woorden & Mara
• Geregeld komt een streektaal voorbij in reclame. Bennie Jolink van Normaal in het Achterhoeks, Pietertje
(van den Hoogenband) in het Brabants. En in Den Haag
hebben ze Duh Haagse Kleuruh Waaieâh van schildersbedrijf Bierens. Waarom kiest een bedrijf voor dialect in
zijn reclame-uitingen?
dialect in jouw reclame?  

Vur de keinder:
Bas en Bea ùit Bommel
Dit jaar vieren Olivier B. Bommel en Tom Poes, de striphelden van
Marten Toonder, hun 75e verjaardag. Is het toeval dat Leo Faes en
Cor Swanenberg enkele maanden geleden het vertelboekje Bas en
Bea ùit Bommel hebben uitgebracht of is het een slimme, commerciële zet? ‘Puur toeval’, aldus de geestelijke vaders van deze nieuwe
jeugdhelden.

L

eo Faes (1948) is voormalig leraar Nederlands, schrijver en (strip-)tekenaar. Hij is
onder meer auteur van de educatieve strips
Reynaerts wraak en Keizer Karel en Elegast. In
dialect werkte hij al eerder samen met Cor
Swanenberg (Oost-Brabantse streekwoorden Uitgeverij Van de Berg 2003).
Dit keer zijn de heren de weg naar Bommel ingeslagen om een vervolg te schrijven op de befaamde sage over ‘een heer van stand’, Olivier
B. Bommel, geesteskind van Marten Toonder.
Birke Bas en birrinneke Bea, een tweeling, gaan
met behulp van unnen eijzerzuuker op jacht
naar de schat van graaf Grizzly de Groote. Ze
beleven onderweg allerlei avonturen. Bea en
Bas vinden van alles, maar of daar ook de schat
bij zit?

D

e auteurs leggen in het verhaal een duidelijke link naar de 75-jarige oom Ollie.
Behalve dat de oom door Bas en Bea wordt
geciteerd, hebben de overige figuren in het
boekje een touch van meester Marten Toonder
meegekregen: baron Buikvol, zeerover Loeck
de Lolbroeck, Mieske de Mol en Kas de Kraai
bijvoorbeeld. Ook de woordgrapjes getuigen
daarvan: het bouwen van birramides in Egypte
en boer Biet die door bietmuziek en bietkonsèrte
bijna doof is geworden.
Voorlees- en kleurboekje
Swanenberg en Faes hebben gekozen voor
‘Algemeen Brabants’ dialect. Een verstandige
keuze. Dialect is vaak moeilijk leesbaar en met
hun keuze weten ze het (vele) gebruik van accenten in streekgebonden dialect te omzeilen.
Bovendien is het ook commercieel aantrekkelijk vanwege het grotere afzetgebied. Niettemin is Bas en Bea ùit Bommel een voorleesboekje. Het is in eerste instantie bedoeld om
de opa’s en oma’s (en vaders en moeders) aan
het werk te zetten. Behalve een leuk verhaal

geven ze daarmee ook hun moedertaal door
aan de (klein-)kinderen. De schrijvers eindigen menige pagina met een cliffhanger, zodat
de spanning blijft voortduren.
De zwartwit tekeningen zijn zeer verzorgd
en vertonen duidelijk ‘familiaire trekjes’ met
het werk van Toonder. De keuze voor zwartwit
heeft een reden, want behalve voorleesboekje
is het ook een kleurboekje zodat de jeugdige
luisteraars aan de bak kunnen.

A

l met al een geslaagde poging om het
werk van Toonder voort te zetten en bijzonder is dat dit in Brabants dialect gebeurt.
Bas en Bea ùit Bommel is het eerste boekje in
een reeks. De titel van het volgende deel kan ik
al verklappen: D’n dollen doedelzak.
Uiteraard heb ik ook de heer Bommel om een
reactie op dit kleinood gevraagd. ‘Ach, … véél
is niet mooi of lekker, en groot is helemaal niet
prachtig. Leer dat van een oudere en wijzere,
die door het leven gelouterd is! Als u begrijpt
wat ik bedoel.’
Bas en Bea ùit Bommel - Leo Faes & Cor Swanenberg - Uitgeverij Van de Berg 2016 - 64 pagina’s zwartwit - geïllustreerd - omslag in kleur
- ISBN 978-90-5512-466-4. 
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JUNT

ED SCHILDERS

Gekleurd Neejs
Eigeluk is ’t hêrstikke lollig um in Buul te
wonen. Dao gebeuren hiê in Buul dingen die
ge nêrreges ânders tegen komt. Eech zal ’s
’n veurbeld gèven. In de Grenskoerier van ’n
paor wèken geleejen stoond: ‘Nieuwe politiechef afdeling Cranendonck Ronald Verveer,
een goedlachs en ambitieus man’. En dao
onder hân die van de Grenskoerier ’n verhaaltje geschreven over wa dae dien Ronald
Verveer eigeluk vur iemed was. Wa dae die
van de Grenskoerier veural was opgevallen
was ‘het feit dat hij zwart is’. En ieën riggelke
vêrder stoond: ‘Ronald Vergeer is geboren
en getogen Amsterdammer, een plaats waar
zijn huidskleur nauwelijks opvalt’. Eech hêb
ut drej kier aen ozze Sjang veurgelèzen! Hoezoewe valt unne zwêrte mins in Amsterdam
minder op as in Maores? Asof Amsterdam
midden in ’n oerwoud ligt! Roondum Maorus
liggen miér bossen as roondum Amsterdam!
En ’t moiste van alles voond eech nog dae
die van de Grenskoerier bie dae stukske
’n gröte kleurenfoto hân gezet wo dae hij
opstoond. Asof die van de Grenskoerier
wilde zeggen:’ Zieje now wel, now kunde zêlf
óch zeen dae hij zwêrt is’. Eech hêb wel ’n
minuut lang nao die foto gekeken en umdae
er toch verder nimmed bie ós binnen was
hêb eech mich ne ingehawwen. Eech hêb
mich kepot zitten lachen over dae stukske
me die foto. Ozze Sjang zeei dae dien pliesie
bèter zien pet op hâw kunnen hawwen me
ziene nakse kop. Eigeluk was ’t wel ’n bitje
unne trieste Grenskoerier. Un half veurpagina
me kleurenfoto van dien zwêrte pliesie en
op de ânder helft van de veurpagina ’n stuk
mé kleurenfoto van unne provinciale politieker die aen de burregemester ’n rapport âf
kwâmp gèven over dae bedriêf van Reiling.
Dien provinciale politieker was blânk maer
dae hân die van de Grenskoerier er vergèten
biê te schriêven. En pas op bladzijde zêstiên
van dienzelfde Grenskoerier stoond leenks in
’n hukske ’n klein stukske over ozze pestoer
die gestörven was. Ze hân er ’n klein slêcht
zwart-wit fotooke biê gezet. Johan Roes
is ver-en-twintig jaor lang de pestoêr van
Buul gewist en zoe’n klein miezerig stukske
âchteraon in de Grenskoerier was alles wa de
Grenskoerier over ozze pestoer te vertellen
hâw. Dae zigt wa meech betrêft miér over de
Grenskoerier as over de pestoer. Dees wêk

12

Brabants nummer 11 - december 2016

stoond in de Grenskoerier dae willie hiê in
Buul unne neeje gementesecretaorus gekregen hêmmen. Ziene nâm is Martien van Vliet
en hij is zoe blânk as eech en ozze Sjang en
Jezus van Nazeret. De neeje sekretaorus get
er, vur unnen ambtenaar, fleenk tiggenaon.
In de Grenskoerier stoond dae hij honderd
dâg nodig hit ‘om Cranendonck, ’t bestuur,
het ambtelijk apparaat en de gemeenteraad
te doorgronden’. Wa kan dien mins seempel
deenken. De gementeraod en ’t bestuur van
Craonendoonck zal hij nöit kunnen ‘doorgronden’. Dae is meech óch nöit gelukt, dus
dien vrimde snoeshaon oet Oosterhout moet
neet deenken dae hij nao honderd dâg wet
hoe dae Buul in mekaor stekt. Dao bin eech
’t trouwes óch ne me ens. Eech vin dae unne
gementesekretaorus van Craonendoonck in
Buul moet wonen. Hij is per slot van rèkening de bàs van alle ambtenaren en moet
dan óch wieëten wa dae er in Buul spult. En
dae moet hij neet allieën van verslagjes en
oet de Grenskoerier te wieëten komen maer
door er zélf tussen te staon. Buul is ’n gevuul
en dae haje ne in Oosterhout. As hij Buul
allieën maer gebruukt um er zien gêld op te
komen haolen um ’t êrreges ânders wer oet
te gôn gèven dan kan dae nöit genne goeie
zien. Eech deenk dae hij zit te wâchten tot
dae Breda unne neeje gementesekretaorus
noeëdig hit en dae willie dan bedânkt zien.
Zou hij al gelèzen hêmmen van die wiêtplantazjes die ze in Buul en Zurrik gevonnen hêmmen? Op veer plakken tussen de
asperzjes. Zou de neeje sekretaorus zich óch
afvraogen wurrum dae die van de pliesie ne
efkes gewâcht hêmmen tot dae die plânten
riêp waren um dan vanachter ’n struukske te
kiêken wie dae de ogst binnen kwâmp haolen? Ozze Sjang vroog aen mich of dae eech
de overieënkomst wis tussen ’t gêld wa ze
me die wiêtplantazjes verdeenen en de bàs
van de pliesie oet Maores. Eech wis dae neet.
Ozze Sjang wel. ‘Allebei zwêrt’.
’t Is ongepermeteerd! 


Sinterniek over de vloer
door Clement C. Moore, in het Tilburgs vertaald door
Ed Schilders uit het Nederlands van Martin Hulsenboom
’Twaar saoves vur Kòrsmis – ’twaar donker in hèùs.
De kènder die sliepe, d’r piepte gin mèùs.
D’r schuuntjes die stonne persies vur d’n hèrd
Te wòchte-n-op Siendereklaos en z’n pèrd.
De brakke die laage al onder de spreie
Te drôome dè Sint de kedookes kwaam rije.
Ik laag nog mar krek meej m’n muts op in bed
Bij moeder de vrouw meej d’r sjaal om d’re nek,
Toen ik in de vurtèùn geroezemoes heurde.
Ik sprong öt d’n ieper… Wè daor naa gebeurde?
Ik neem unne ramscheut, ik open de lèùke
Ik kèèk dur ’t raom, èn wè zie ik daorbèùte?
Ik zaag dè de vurtèùn waar ondergesneut
Zô wit as de maon, en zô hèlder as kneut.
Wè denkte weddik toen zaag staon bij de deur?
Gin perd mar ’n slee meej aacht hèrte d’r veur!
’N dik en klèèn bòske, hêel oud mar toch kwiek,
Zaat fier op d’n bok! Jè, dè waar Sinterniek!
Toen vlooge die herte ineens langs ons raom
En Niekske die floot en hij riep ze bij naom:
‘Djuu, Sprinter! Djuu, Daanser! Djuu, Pronker en Wonder!
Vòrt, Furie! Vòrt Vuurbòl! Vòrt, Pirke! Vòrt, Donders!
Omhôog! Nor de schouw! Kekt goed èùt! Daor staon muure!
Mòkt vort! Affeseert! Want we hebbe gin uure!’
En net as de blaojer, ast heel hard gao waaje,
De hôgte in gaon en daor rondjes gòn draaje
Zôo zwierde die herte omhôog nòr de nok
De sleej zaat vol pekskes, en Niek op d’n bok.
Ik hêûrde metêen ’t tevreeje geklak
Van hoeve van herte bij ons op ’t dak.
Ik sloot rap de lèùke, en draaide me-n-om
En zaag toen hoe Niek dur de schouw binneklom.
Hij droeg, top toe têen, ’n rooi pekske van bont
Dè ondaanks wè roet ’m toch bist wel goed stond.
Hij droeg unne körf meej kedoos volgestouwd,
Krek as unne krèèmer die spulle ontvouwt.
’N kers van ’n neus en twee ooleke ôoge,
En twee spulse költjes in wange als rôoze.
Hij ôogde best lollig meej lippe die krulde,
D’n baord wit as sneu, waor z’n vingers meej spulde.
Hij lörkte sewèèle ok flink òn z’n pèèp
En blies dan de rôok, aawreejooltjes gelèèk

Z’n toet ston hêel bol en z’n bökske dè zaagde
As plumpudding schokke temee dettie laagde.
’Ne pronte kebouter zo rond as meloen,
Ik moes er mee laage mar hield m’n fesoen.
Z’n knipôog, z’n knikske, waar toen meer dan zat
Ik wies dè’k vur hum ginnen bange mir had.
Hij zee-t-er gin êene, z’n wèèrek begon.
Hij vulde de schuuntjes, keek toen nor’t plafon.
Hij hield unne vinger stèèf teege z’n lippe,
Vurdettie ineens wir de schôrstêen in glipte.
Meej fel geflèùt vuurt Sinterniek z’n herteroedel aon.
As plèùzebolle zèn ze toen de naacht wir ingegaon.
Mar eer ie öt m’n zicht verdween, riep ie öt alle maacht:
‘’n zaolig Kòrsmis, meense! En ’nen hêele goeie naacht!’
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JAN LUYSTERBURG

COR SWANENBERG

Eerbetoon aan Ton van de Watering

Hij werd gezien als het nieuwe talent binnen de Werkgroep Alterse
en Straotse Dialecten. Vanwege zijn enthousiasme, maar ook om
zijn onmiskenbare talent en zijn kennis van het dialect van Halsteren. Genoemde dialectgroep komt maandelijks bij elkaar en bij
elke bijeenkomst had Ton van de Watering weer een kostelijk verhaal of gedicht meegebracht om voor te lezen.
Hij was ook actief voor het jaarlijkse Brabants Boekenweekboek en
in 2015 kreeg hij zelfs een eervolle vermelding voor zijn verhaal in
Kierewiet. Vorig jaar werd hij echter ernstig ziek en daardoor moest
hij zijn geliefde hobby, de dialectschrijverij, opgeven.
Foto: John
van Tilburg
overhandigt het
eerste exemplaar
aan Angeli van
de Watering. Foto
Jan Luysterburg
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T

on had nog een dialectgerelateerde hobby: tijdens de carnavalsperiode speelde hij
met veel verve de rol van vastelaovedveldwachter
LaForce. In die rol hield hij elk jaar een leutege
toespraak, uiteraard in zijn eigen Alterse dialect.
Toen Ton op 18 augustus 2015 op drieënvijftigjarige leeftijd overleed, heeft Frans Nefs het op
zich genomen om samen met Tons weduwe
Angeli en haar dochter Ellis zo veel mogelijk
de schrijfsels van Ton bij elkaar te zoeken en te
bundelen. Het resultaat is een fraai uitgevoerd
en zeer lezenswaardig boekwerkje met de titel
Verhaole en veldwachterspraotjes in Alters dialect.
De 48 pagina’s tellende bundel werd op 23 juni
2016 gepresenteerd in de gezellige vergaderruimte van Heemkundekring Halchterth. Naast
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de familie van Ton waren daarbij ook de reeds
genoemde Werkgroep en een afvaardiging van
de Stichting Alterse Carnaval aanwezig. John
van Tilburg, de voorzitter van de Stichting, had
de eer om het eerste exemplaar te mogen overhandigen aan Angeli.

H

et boekje bestaat uit twee delen: verhalen
en gedichten die door Ton zijn geschreven als actief lid van de Werkgroep en verhalen
die hij heeft geschreven in zijn rol van LaForce.
Deze laatste zijn weer te verdelen in twee categorieën, te weten de Belevenisse van LaForce en
zijn Veldwachterspraotjes.
Prachtig is in het tweede deel na te gaan, hoe
Ton in vier jaar tijd gestalte heeft gegeven aan
de figuur LaForce, een man die overigens werkelijk heeft bestaan en veldwachter was in Lepelstraat, maar over wie eigenlijk zeer weinig
bekend is. Ton beeldde zich zo nauwkeurig
mogelijk in hoe deze veldwachter in zijn tijd
moet hebben gefunctioneerd, om er vervolgens een carnavaleske draai aan te geven.
Wie belangstelling heeft voor het boekje kan
via e-mail contact opnemen met Frans Nefs
(frans-nefs@ziggo.nl). Het bundeltje kost
slechts € 3,00 (exclusief verzendkosten).  

Nico van de Wetering,
duizendpoot in
dialectpromotie
Geboren in 1953 in het gezin van tien
kinderen van de plaatselijke hoofdonderwijzer is Nico van de Wetering zo
Roois als maar kan. Natuurlijk gaan enkele van zijn liedjes dan ook over Sint
Oedenrode, zoals Rooi op z’n zondags
heet. Behalve Rond d’n Torre, Ik kom uit
Rooi en Dùrpse bijnaome hoort daar ook
Lieke vur Rooi bij van Thieu Sijbers, ome
Thieu voor Nico. (Zijn moeder Truus
was de zus van Thieu.) Nico heeft grote
bewondering voor het werk van wijlen
zijn oom en heeft dat ook nadrukkelijk
uitgedragen. Op zijn eerste cd Rond d’n
Torre staan vijftien liedjes, waaronder
zes van Thieu, uitgevoerd door Nico.
Op zijn tweede schijfje, Wor ik me content vuul, zijn er zelfs tien nummers
waaraan zijn oom heeft bijgedragen.
Toen Nico samen met zijn neef Harrie
Sijbers een Brabants programma met
veel van Thieu’s werk bracht, noemde de oom dat een beetje plagend het
‘nevenverschijnsel’. Nadat hij Nico’s
vertolking van zijn liedjes hoorde, zei
Thieu: ‘Oh, doede gij dè zo’ en gaf verder geen oordeel. De paden van oom en
neef bleven zich aanvankelijk kruisen.
In 1997 kreeg Thieu Sijbers als eerste
De Vergulde Klomp, een Brabantse dialectprijs. Een goede en terechte keuze.
De oude Nijnselse dichter-zanger had
een bijzonder dialectoeuvre en was een
van de pioniers met eigen dialectliedjes
en conference. Bij de uitreiking kwam
meteen ook een tweede laureaat op de
proppen: Nico van de Wetering. Nico
vond het zelf gênant; hij had zijn eerste cd uitgebracht en was eigenlijk nog
maar net begonnen aan zijn ‘Brabantse
carrière’.
Op de indrukwekkende site van Nico
van de Wetering kun je alle liedjes van
hem vinden en gratis downloaden. Die
liedjes zijn op thema gesorteerd. Kennelijk zijn de woonplaats, Brabant, het
gezin en humor de belangrijkste inspiratiebronnen voor de zanger, want in
deze categorieën vinden we de meeste
van zijn titels. Persoonlijk vinden we
de humorafdeling het aantrekkelijkst.

Prachtige voorbeelden zijn Mar-tien
(over een gezin van tien natuurlijk) en
D’n beste van de klas. Uit dat laatste lied
stamt volgend fragment:
Vat de laogere school, dè waar dan mistal
mer zes jaor
Mer in dieje korten tijd krig ik dè echt nie
vur mekaor
En ’t is dôrum dè’k wè langer geblivve ben
Aander schooljong zinne dan vort mister
tege mèn…
Bewonderenswaardig zijn de pogingen van Nico om het Brabants dialect
een bredere achterban te bezorgen. Zo
heeft hij Ik heb tijd zat geschreven, een
leuk liedje tegen gejaagdheid, dat zijn
destijds zeven jaar oude dochter Janske samen met haar vriendinnetje Sonja vertolkte. Inmiddels is Janske 21 en
wil ze liever niet meer aan dat dappere
nummer herinnerd worden. Nico bedacht het lied Ik kom uit Brabant voor
de oudere jeugd en het sloeg aan. Het
werd nummer een bij de verkiezing van
de top-250 van Omroep Brabant, omdat
de jongeren elkaar massaal opstookten
vooral te stemmen op de househit van
Nico. Op YouTube heeft deze versie ondertussen zo’n 65.000 hits.
Vijf jaar lang gaf Van de Wetering het
Brabants Buukske uit. Het eerste jaar
deed hij dat zelfs helemaal gratis. Later
kon men zich abonneren voor zes afleveringen per jaar tegen een minimaal
bedrag. Hij is de maker van het Brabants leesplenkske. Dat zal zeker mede
zijn oorsprong gevonden hebben in het
gelijknamige liedje van Thieu Sijbers.
Hij maakte zes cd’s, waarvan Rond d’n
Torre, Tevreeje, Wor ik me content vuul
en Braborock waarschijnlijk de bekendste zijn. Hij organiseerde een tiental
succesvolle Brabantse Avonden in zijn
geboorteplaats, een groenfeest en een
sponsoravond voor gehandicapte kinderen. Hij was in Rooi tien jaar lang de
drijvende kracht achter de Avond van het
Nederlandse lied. Nico zorgde ervoor dat
een prachtig boek met alle liedteksten
en gedichten over de gemeente kon
worden uitgegeven: Roemrijk Rooi. Te-

vens droeg hij zorg voor de productie
van een gelijknamige dubbel-cd met 35
liedjes over Rooi en omgeving, waarop
bijzondere opnamen zijn te beluisteren, bijvoorbeeld van wijlen dialectdichter Bertus van der Zanden en van
de Zusjes van de Biggelaar. Nico was de
man achter de succesvolle Rooise Revue
die in het gemeenschapshuis Mariëndaal opgevoerd werd.
Momenteel geeft hij gitaarles aan een
kleine honderd vijftigplussers.
Alles overziend kun je alleen maar concluderen dat Nico van de Wetering veel
verwezenlijkt heeft en een van de meest
ondernemende zangers van Brabant is.
Hem wordt wel eigengereidheid aangewreven, maar zou hij zonder eigenwijsheid dit alles ooit tot stand hebben
kunnen brengen?
Hij is een muzikale hobbyist met
prachtige ideeën. Toch heeft hij daarnaast een zware baan in de zorgsector
(groepsleider van tbs’ers) en is hij de
man van Annette en vader van drie volwassen kinderen.
Nico begon zijn zangcarrière met het
lied Altijd fist. Helaas is het niet altijd
feest gebleven voor hem. Hij werd getroffen door een ernstige ziekte die hij
gelukkig overwonnen heeft. Komend
jaar hoopt hij zijn 25-jarig jubileum als
Brabantse zanger te vieren met een
Bonte Avond waarin het dialect centraal
zal staan. Brabants wenst hem daarbij
veel succes.
Websites: www.nicovandewetering.nl
of www.brabants-dialect.nl 
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AD LOUWERS

TEVREJE ZÈN...
‘Kijk,’ zin Jozef tot z’n zwanger vrouwke,
hul lang geleje in dieje Kerstnacht toen,
‘‘t is mar ’n krakkemikkig auw gebouwke,
mar ge zal ’t ’r mi moete doen....
Da ze ons nie in de herberg liete,
getuigt nie echt van veul fesoen.
Mar ‘t begint bè jou al aorig op te schiete,
dus we moeten ’t ’r wel mi doen...’
‘Och,’ zin Maria, ‘laot ons mar nie klage.
Ik ben mi wennig al tevree.
‘t Is ammel best um te verdrage,
Jozef, we doen ’t er wel mee....’
Jozef begos wa stroisel te vergare
en lin Maria daorop zachjes neer.
Gin kraombed om ‘nen baby in te bare,
mar d’r waar gewoon nie meer.
En toen ’t Kiendje waar geborre,
gaaf Sint Jozef ’t ’n dikke zoen
en zin : ‘Wa schon is ‘t toch geworre.
Daor zalle wij ’t goed mi doen....’
Waor die twee zich hendig nir bij kosse legge
is iet wa tegeworrig bekant niemes doet.
Hoeveul mensen heurde nou nog zegge;
‘We doen ’t er mi, ’t is mijn goed....’
En toch, moete gullie nou ’s kijke,
zèn wij nou nie verschrikkeluk rijk.
As ge ‘t mi Jozef en Maria gaot verglijke,
dan hebbe wij ’t toch gelijk....
Tevreje zèn, da is de wijsheid van ’t leve.
Krek zuas Jozef en Maria toen.
Want of oe veul of wennig wordt gegeve,
ge zallut ’r gewoon mi moete doen.... 

< In het dialect van Son >
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VAN DE REDACTIE

Win/winsituatie
in Loon op Zand
B

ij het opruimen van een kamer
of leegruimen van een woning
komt het helaas steeds vaker voor,
dat Brabantse dialectboeken (woordenboeken, verhalen of gedichten in
een streektaal en dergelijke) terechtkomen in de papiercontainer. Eeuwig zonde natuurlijk. Daar zouden
andere mensen nog veel genoegen
aan kunnen beleven!
Marja van Trier heeft dan ook enige
tijd geleden het plan opgevat om in
haar woning de Brabantse Dialectbibliotheek te installeren. Zij vraagt
mensen die dialectboeken willen Marja van Trier in
opruimen om deze niet bij het oud haar bibliotheek
papier te dumpen, maar ze in haar
bibliotheek een tweede leven te gunnen. De boeken zijn
en blijven daardoor voor iedereen toegankelijk.
Dat Marja al heel wat lezenswaardigs op dialectgebied
heeft verzameld, kunt u desgewenst nalezen op haar site
www.treveris.nl , waar haar boekenlijst wordt weergegeven onder de noemer Boekenlijst Brabantse dialectbibliotheek .

D

e bibliotheek is open op vrijdagmiddag tussen 13:00
en 16:00 uur op het adres Kasteellaan 2a, 5175 BD
Loon op Zand. U kunt er boeken lenen, maar u bent ook
welkom om eens een kijkje te nemen, wat te snuffelen en
te lezen in het ruime aanbod of te luisteren naar dialectopnamen uit de hele provincie. Ook ons eigen Brabants
is er te zien en te lezen, evenals de voorganger ervan. En
het spreekt vanzelf dat u er niet streng gedisciplineerd
het zwijgen toe dient te doen. Integendeel, u kunt er bijkletsen met andere dialectliefhebbers en praat u daarbij
alstublieft in uw dialect. De toegang is gratis.
Voelt u de aandrang om zelf verhalen of gedichten te
gaan schrijven in uw dialect, maar u weet niet goed hoe
dit aan te pakken? Ook dan kunt u terecht op hetzelfde
adres. Marja van Trier geeft namelijk workshops voor beginnende dialectschrijvers en -dichters. De eerstvolgende workshop is op zaterdag 7 januari 2017 van 11:00 tot
15:30 uur. De kosten bedragen € 10,- per persoon, een
Brabantse lunch inbegrepen. U kunt zich aanmelden via
marjavantrier@xs4all.nl .
Wellicht is het u inmiddels bekend dat u dialectprogramma’s kunt boeken met gedichten, voordrachten en zang,
voor gezelschappen vanaf acht personen. Informatie
hierover is verkrijgbaar via het telefoonnummer 0416363713 of via e-mail: marjavantrier@xs4all.nl 


JOS SWANENBERG

’t Is schaand vûr de mieñse
Onlangs verscheen het boek ’t Is schaand vûr
de mieñse met volgens de ondertitel bijzondere
verhalen, gedichten, woorden en gezegdes in
de dialecten van het Land van Heusden en Altena. Een boek dus dat niet over het dialect van
één plaats handelt maar over de dialecten in
een heel gebied. De samensteller van dit boek
is dr. Cees de Gast, historicus en voormalig leraar aan het Altena-college in Sleeuwijk.

D

e Gast heeft als voorman van de Stichting Behoud Aalburgs Dialect al eerder - in
2011 en 2013 - twee Boekskses van de Aolburgse Taol uitgebracht. Daarin werkte hij ook al
‘dorps-overstijgend’, want de hele gemeente Aalburg kwam aan bod, dat wil zeggen de
dialecten van Babyloniënbroek, Drongelen,
Eethen, Genderen, Meeuwen, Veen, Wijk en
Aalburg. In die boekjes kwamen al heel mooi
de overeenkomst én de verscheidenheid van
die dialecten uit de verf. Ze delen vele woorden
en klanken maar zijn toch ook weer verschillend van elkaar.

I

n dit derde boek heeft De Gast een groot aantal mensen betrokken die bijdragen leverden voor een van de dorpen uit het Land van
Heusden en Altena. Zodoende kwamen er bij
de zojuist genoemde dorpen uit de gemeente
Aalburg ook nog eens Almkerk, Andel, Dussen, Giessen, Hank, Nieuwendijk, Rijswijk,
Sleeuwijk, Uitwijk-Waardhuizen, Werkendam
en Woudrichem! Je moet wel zeer geestdriftig
en gedreven zijn om in je vrije tijd zo’n project
uit te zetten, en het resultaat mag er zijn. Al
die deelnemers hebben mooie woorden en gezegdes aangeleverd of verhalen in het dialect
aangedragen. Zij worden bedankt in de verantwoording achterin het boek. Dit is een project
waaraan vele handen hebben gewerkt, en dat
is natuurlijk prachtig.
‘t Is schaand vûr de mieñse is niet alleen een
vermakelijk boek om zijn prachtige verhalen,
maar voor de dialectliefhebber ook een schitterend overzicht van woordenschat, zegswijzen
en uitspraakverschillen in een groot dialectgebied. Het Land van Heusden en Altena is een
bijzonder gebied. Dialectoloog A.A. Weijnen
noemde dit het Hollands-Brabantse dialectgebied. Als we het over Brabant hebben, over
Brabantse cultuur en Brabantse dialecten, gaat
het al snel over de meest stereotiepe streken

van Noord-Brabant, zoals de Peel, de Baronie,
de Kempen of de Meierij. In die streken is al
heel wat over Brabants dialect gezegd en geschreven. Maar het Land van Heusden en Altena is ook al meer dan twee eeuwen deel van
de provincie Noord-Brabant en men spreekt er
Brabantse dialecten met doede gij, ’n plangeske,
’n manneke, ’nen aauwen hond, houdoe enz.
Voordat Cees de Gast deze dialectboeken samenstelde, was er maar weinig te vinden over
het dialect van deze streek (met uitzondering
van het Woerkums, dialect van Woudrichem).
Het is dan ook heel goed dat deze dialecten nu
zo krachtig op de kaart gezet zijn! Van harte
aanbevolen:
’t Is schaand vûr de mieñse. Bijzondere verhalen,
gedichten, woorden en gezegdes in de dialecten
van het Land van Heusden en Altena. Verzameld
door Cees de Gast. Stichting Behoud Aalburgs
Dialect, Meeuwen 2016. (206 blz.) ISBN 97890-820358-1-0. 
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FRANS VAN DAAL

Kiendje Jezus in Lederhose
’t Moet eind jaore taagentig zèn gewist
van de vurrige euw dè dees verhaol zich
afspeulde rond de jaorlijkse kerststal in
ons durrep.
Ge kont veul zegge van de kerststal
neffe de staotige kè-rk op de mèrt, mèr
de poppe die erin stonne leken ‘verduuveld’ è-cht. De stal waar bùite
opgebouwd op ’n plats in de onfrisse oksel van de linker zijbeuk en ’t
middenschip van de kè-rk.
Dur de wèèk dee die plek dienst
als fietsestalling en in ’t weekend
tevens als ‘wijwatterplats’ van de
stappers uit de kroege van de mèrt.
Hoewel ’t de leste tèèd minder wier;
vèèfenzeuventig gulden kost oe dè als ge
getrappeerd wordt pi- plassend tegen de
kerk. En vur dè geld hedde nog steeds
verrèkkes veul pilskes.
Joske wònde tegenover de kè-rk en had ’t immekaor
zette van de kerststal van hiil dichbij gevolgd. Mee ope
mond had ze ’t nirzette van de lèèvesgrôôte poppe
gevolgd. Ze ware net è-cht en ’t leek alsof ze ieder moment weer weg zouwe lôôpe.
Want wà moete toch dag en naacht in dieje stal als ’r in
dè bedje mee stroi-j geen kiendje ligt. Dè stoppe ze ’r
stiekem in tijdens de kerstnaacht, tenminste normaol
gesproke. Mèr nouw hadde ze zich vergist of wilde ze
wà nieuws ötprùbere, want de volgende mèèrege toen
Joske nur school ging, lag ’r in ’t kribje van de stal de
moiste pop die ze ooit in de zes jaor van d’r lèève haj
gezien. Mèr veulstevruug!
‘Di klopt nie, di is nie ’t kiendje Jezus, want dè brengt
volgens oma de zwarten ooievaar pas in de kerstnaacht’, staomelde ze tegen z’n eige. Ze waar d’r van
overtùigd dè dees pop vur heur bestemd waar en dur
Sinterklaos, vlak vur dettie terugging nur Spanje nog
gau-w efkes als kadootje waar neergeleed in de kerststal. Want bij heur thuis zou hij nie meer durve komme, sinds heur pap en mam hadden gezeed dè ze dees
jaor gin ‘Sinterklaos’ zouwe doen.
Mee Kerst zou de pakjesaovend worre gehouwe, alsof
ge Sinterklaos kont afdanke als n’n ouwe jas en vort
dôôdzwèège. ’t Verdriet van Joske hierover waar nao
teleurstelling stillekes veranderd in koi-jigheid. Ze vond
dè ge Sinterklaos nie zòmèr kont verandere in n’n
Kerstman, n’n twiiddehandse.
Sinterklaos die z’n vak nog lang nie behirste.
Joske waar d’r zèllef bij gewist toen de juf van de klas
heur verlanglijstje, same meej de wense van heur
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klasgenotjes in n’n envelop haj
gedòn en an Sinterklaos bij
zijn jaorlijks bezoek an school
had overhandigd. Mèr ja,
Sint waar al wir ’n por daag
op trugreis nur Spanje en an
hum kon ze ’t nou nie mir
vraoge. Hoe meer ze nur
de stal keek, hoe meer ze d’r
van overtùigd rokte dè de pop
in ’t bedje van de stal vur heur
bestemd waar. Ze smeedde ’t plan
om diejen aovend vur ’t èète stillekes
heur cadeau in de stal op te haole.
Umdè ’n kribbe mee stroi-j zonder
kiendje wel erg leeg is en zeker zou
opvalle, leej ze ’n pop van heur eige d’r
vur in de plats terug. En ze viet durvur
de mist keinderèèchtige pop die ze
haj, iin vur ’n kiendje van drie en zij waar al zes. Dè
Tiroler bruukske wat ie droeg haj ze toch al nooit schòn
gevonde.
D’r planneke lukte. Onopgemerkt wist Joske hiil rap vur
’t aovendèète de wisseltruc öt te voere. Ze verstopte
d’r nieuwe prachtige pop, ’t leek wel ’n è-cht menske,
onder de diikens van d’r bed.
De volgende dag wier al snel dur iemes van afdeling
Groen van de geminte ontdekt detter iet mis waar mee
’t kiendje Jezus. Zunne maot waar vergèète um nao ‘t
paase gisterenmiddeg, ’t kerstkiendje eröt te haole tot
de kerstnaacht. Watter nou in de kribbe lag klopte nie,
want hij wist vaast en zeker, puttend uit zèèn historische kennis, dè ’t kerstkiendje nie öt Oostenrijk kwam.
De gewarschouwden bòs van de stal en de pliesie
konne de grap wel ’n bietje wardere. Mèr dè Tiroler
pupke paaste van gin kante bij de aander poppe in de
stal. ’t ‘Originele’ kerstkiendje moes daor ‘absoluut’
terugkomme!
De lokale media wiere ingeschaokeld en binnen de
kortste kirre waar ’t Tiroler kerstkiendje ’t gesprek van
de dag.
Nao de daogelijkse nieuwsötzending van de lokale tv
wiere de inwoners van ’t dörrep via ’n sòrt ‘Opsporing
Verzocht’ gevraoge mee te werke ùm ’t verdwene kerstkiendje te vèène. De eigenaar van die ‘Tiroler Bube’ zou
d’r zeker meer van moete weete.
En dè klopte. De moeder van Joske keek diejen aovond
nur ‘t nieuws op de lokale tv en bij ’t onderwerp en de
foto van ’t Tiroler kiendje Jezus ginge bij heur ’n por
kerstlichtjes braane.
Beeldscherm grôôt zag ze de pop die, gekocht in Zell

TOINE NOOIJENS

am See, door heur persoonlijk tijdens de
Europese kampioenschappe voetbal waar
vurzien van ’n oranje voetbalshirtje. Want
chauvinistisch als iederiin wilde Joske nao de
uurste successe van ’t Nederlands elftal ôk
heur pop gekleed in oranje. Mèr de lederhose
moes ie wel anhouwe.
Dees kon dus nie misse. Ze besprak heur
ontdekking diejen aovond mee hurre mens.
Die reageerde mee n’n glimlach en zee dèttie
wel ’n oplossing wis.
De volgende mèrge toen Joske nur school
waar, ging moeder op spurtocht nur de
verdwene pop. Sneller dan gedocht vond ze
’t kiendje Jezus op de slòpkammer van Joske.
Onder de grôôten bèèr neffe ’t ledikant,
waarschijnlijk om ’m lekker wèèrm te houwe,
vond ze’m, de aokelig echte babypop die in
de kerststal hurde.
Diejen aovond bij ’t èète stond de ouwe keinderstoel van Joske an de èèttoffel. Toen ze
verbaosd d’r neffe wilde gòn zitte, zag Joske
wie derin zat. Ze schrok zich ’n Tiroler hoedje
bij ’t zien van de door heur gerùilde pop uit
de kerststal.
Schreuwend vertelde Joske dè zij gedaacht
haj dè Sinterklaos de pop vur heur daor had
neergeleed, omdè ze nie in de Kerstman geleufde en Sint dit jaor nie bij hen moch komme en dè ze durum hiil verdrietig waar en dè
’t kerstkiendje altij pas in de kerstnaacht in
de kribbe kumt te ligge en dè en dè..........
Lachend en trôôstend zee heur vadder, dè de
pop hoe dan òk terug moes nur de stal. Nao
’t èète zouwe ze saome de pop terug gaan
legge in de kribbe, want ’t kiendje Jezus hurt
daor nou immel.
Snikkend stemde ze toe, mèr ze zou alles
tege Sinterklaos vertelle dur de telefôôn nur
Spanje!
Toen ze efkes latter saome nur de stal liepe,
zôdè Joske ’t kiendje Jezus terug kon legge in
de kribbe, kwam d’r opins unne lach op heur
gezicht.
In ’t stroi-j van de kribbe lag ’n pakketje mee
unne strik, hil schòn verpakt in Sinterklaospapier, vur heur. 


DE WOESTIJNRÓÓS…
As de tijd oe ee bedróge; oe leeve lekt verknoeid
en ge stao mee leege aande; oe bloem is uitgebloeid.
As oe daoge grijs vurbij gaon; ge bang bent vur de naacht,
zal ’t licht toch blijve braande; straol schwòner as verwaacht.
As oe drwòme zen vervlóge en zörg z’n spore trekt;
al oe tijd, vol leegte, vort strwòmt; gin doel nog zinvol lekt.
Ag ge zoekt nor nuwe weege, die moeilijk zen te gaon,
zal ’n gids oe wijjer ellepe en aaltij nèfen oe staon.
As oe art van stjin en kou is; gin waarmte oe nog rokt;
wòk ’n glimlach niks betjeekent; dur God wòit zellef gemokt.
As gin mès oe wit te vinne; ge kwijt lwòpt in de naacht,
zal de wòp ’t pad verlichte, waor stil de liefde waacht.
As d’n aoved is gevalle; oe dagtaok is gedaon
en de ure traog verstrijke; de tijd nie stil wul staon.
As gin mès oe schent wul kenne; ge moei en jinzaom bent,
klienkt ’n stem, die toch oe naom roept: ’n vriend, die oe nog
kent!
…En d’n dag zal zeeker komme, dad ’t geluk wir stilaon groeit;
uit de drwògte wor gebore; in kleure ópe bloeit
en dur zaand en wiend gesleepe; gevörmd in eige pijn,
flonkert oe leeve as ’n sieraod: ’n róós in de woestijn!... 

< In het dialect van Etten-Leur >

< In het dialect van Valkenswaard >
Tekening Frans van Daal
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HENK JANSSEN

LIZZY VAN PELT

DE KERREKSTRAOT
‘A. de E.’ vân nummer vier
(iederêên die kint ’r hier)
Hâ d’n lekker kluske
Zai hâ hêêl wâ afgetobd,
âfgeboend en âfgesopt
in d’r klèène huske
Mè d’n grôôte rol behâng
ging ‘De E.’ vlot aon de gâng
en ze von ’t mâchtig
Toen ze âlles mè veul tâkt,
hâ gemete en geplâkt
wâs ’t huske prâchtig
Toen vândaog de buurvrouw kwâm
en een bâkske koffie nâm,
zee ze: ‘Mot t’s kaike
Ik vain dâ behâng vân jou
mè tie blomme in dâ blaauw,
veul op ’t maine laike

Jan van Rijthoven, alias
Van Hepscheuten
Toen wij in juni 2014 Brabants een tweede leven bezorgden en over de vormgeving van het
nieuwe tijdschrift brainstormden, stond eigenlijk op voorhand vast dat wij de in 2011 begonnen publicatie van de kostelijke Van Hepscheutenprenten graag wilden continueren. Sedert
die tijd sieren de prenten van bedenker Jan
van Rijthoven en tekenaar Kees Wouters onze
achterpagina. Hoog tijd om Jan van Rijthoven
nader aan u voor te stellen.

van Brabants kunnen derhalve gerust zijn. Er
staat ons nog veel moois op het achterplat te
wachten. De prenten verschenen eerder al in
vier boekjes bij uitgeverij Van de Berg, Almere, die ook zeven prentenboekjes in hertalingen uitbracht, onder meer in het West-Friese,
Twentse en Groningse dialect. Daarnaast verschenen drie scheurkalenders in het Algemeen Nederlands. Goede humor, zo blijkt, is
tijdloos en kent geen grenzen.

G

J

eboren en getogen in Tilburg, wonen
Jan en echtgenote Marga al veertig jaar
in Oisterwijk, waar ik door hen gastvrij word
ontvangen. Het is in Oisterwijk, waar Jan ruim
zeventien jaar zijn humoristische prenten in
het plaatselijke weekblad publiceerde. In totaal
leverde dat circa achthonderdvijftig prenten
op. Jan: ‘Hoe dat in zijn werk ging? Ik bedacht
de grap, schetste de mise-en-scène en schreef
dan de tekst in dialect. Vervolgens kwam Kees
Wouters aan bod. Hij maakte de tekening. Als
ik er nu op terugkijk, stel ik vast dat circa honderdvijftig tekeningen achteraf niet krachtig
genoeg zijn om de tijd te overleven en er zo’n
honderd betrekking hebben op een toenmalige actualiteit in Oisterwijk. Maar dan is er nog
altijd een leuke oogst van om en nabij de zeshonderd prenten, die mijns inziens nog steeds
de moeite van het bekijken waard is.’ Lezers
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an kan op dit vlak op veel meer verrichtingen
trots zijn. Naast zijn beroepsmatige werk als
zelfstandig bedrijfsadviseur en interim-manager heeft hij altijd geschreven. Gedichten, liedjes, sketches, cabaretteksten, conferences, korte
verhalen, het is een omvangrijk en veelzijdig
oeuvre. Hij regisseerde verder maar liefst negen producties van de Oisterwijkse revue, bewerkte twee toneelstukken die met succes werden opgevoerd, trad jarenlang als sauwelaar aan
in Tilburg, Maarheeze en Oisterwijk, en was in
2013 de eerste stadsdichter van zijn woonplaats.
Sedert 1998 treedt hij samen met Erik Potters
op als Brabants Cabaret. In die samenstelling
verzorgen ze ook een kerstprogramma. Het zal
niet verbazen, dat hij ook voor Brabants Cabaret
alle teksten en liedjes heeft geschreven. Ruim
zes jaar trad hij verder samen met Karel Groenland op voor de lokale televisie. Ze presenteer-

den in een café-setting als Koos en Kiske een satirisch programma, dat om de zes weken het wel
en wee van Oisterwijk onder de loep nam. Toen
ze in dat programma de partij Eigenbelang oprichtten, was Oisterwijk in rep en roer. Er kwamen vanuit de officiële politiek zelfs verzoeken
voor een lijstverbinding. Meer satisfactie kun je
van satire niet hebben.

D

Mins, t’is inder, krek dâ is’t
Binde gai bai main gewist?
Ut is toch potverdomme
krek ’t zellefde behâng
Maor bai main is’t in de gâng
en stripkes in plek van blomme’
Uit Woerekumse gedichte
< In het dialect van Woudrichem >
Illustratie Chris Roodbeen

e laatste jaren is Jan van Rijthoven als
auteur van romans actief. In 2010 begon
hij aan zijn debuutroman, Julia, het besluit van
Chartres. In 2015 kreeg deze eersteling een
vervolg met de roman De Vermogensbeheerder.
Als dit eindejaarsnummer van Brabants bij u
in de bus valt, ligt de derde roman van Jan van
Rijthoven in de boekhandel. In de schaduw van
het bestaan is weer een spannend en intrigerend verhaal dat velen zal boeien. Inmiddels
werkt Jan al aan een vierde boek. Het verhaalconcept ligt kant en klaar op zijn bureau. Hij
schrijft vier tot vijf dagen per week gedurende
ongeveer vijf uur en die volgende roman zal
dus niet lang op zich laten wachten. Daarnaast
verzorgt hij ook nog presentaties voor lees- en
schrijfclubs onder de titel Een debuutroman
schrijven, waar begin je aan? Informatie over
zijn vele activiteiten en over zijn boeken is te
vinden op zijn website www.janvanrijthoven.
nl .
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ARNOLD ZEGERS

NOUD BONGERS

De heks van Nabbegat
Lang geleejen stond aon de voét
van d’n Nabbegatsen berg, ’n klein
huiske. In dè huiske wònde ’n aauw
vrouwke. Alleman nuumde heur: de
heks van Nabbegat. Noit kwaamp
ze in ’t dùrp.
Mar tów, op unnen stùrmééchtigen
dag, gebeurde d’r iets opzienbaorends. Wie liep daor deur de
stroot? Krèk, dè waar die heks!
Ovveral wieren de gordijntjes aon
de kante geschovven, en ze loerden
naor ’t vrommis. Ze zagen dèsse op de kerk af din. Trui van de
pestoor, haj d’r ok aon zien kommen. Di vrouwke haj ze noit in’t
dùrp gezien, mar toch wisse mee
wie ’t waar. Nou zag ze dè vrommis
in livvenden lijve en ze zou heur
mar goed in de gaoten houwen. Zo
zag ze dè ’t vrouwke ’t kerkhof op
liep. Bij ’n aauw schifgezakt kruis
blif ze stoon en rapte wa op. Dan draèjde ze d’r eige
schierlijk um en gonk d’n eigesten weg terug.
Trui haj in d’r geheugen gegrift wa dè vrouwke haj
gedaon. Mar nou moesse kijken wàsse din. Ze zag dè
’t blif stoon veur ’t huis van de köster, en dèsse iets
aachter een van de leindebeum lin. Tów liep ze vlug wir
weijer en verdween in’t donker. Trui din al wa ze kos op
de kamer van de pestoor af. Ze din d’r verhaal en tów
ze uitgepraot waar, daacht de pestoor diep noo. Tów
zènnie dè Trui d’re jas aon moes trekken en saomen
gonken ze naor ’t kerkhof. Trui wis aon wor dé vrommis
haj gestaon. De pestoor din ’n par kirres um ’t graf hin
en liep tów rap ’t kerkhof af, mi Trui aachter hum aon.
Ze vroeg van wie dè graf waar. Mar de pestoor zweeg.
Hij zin wel dè Trui mi niemest moch praoten ovver wà
ze gezien haj.
Diejen eigensten aovond gonk de pestoor naor de
köster en efkes laoter liepen ze saomen rondum de
leindebeum. De pestoor keek op de grond en tów inèns
zag-ie iets gleinsteren. Hij rapte’n ’t op. ’t Waar ’n
stukske kòpper zo te zien. De köster veegde ’t plaotje
wa af en tów zagen ze dètter vier gegraveerde letters op
stonten: A D H V. De pestoor draèjde’n ’t um en zag
dètter op d’n aachterkant ok iets stont: mar nou gin
moi letters, nieje, di waren letters die d’r in gekèèrfd leken te zèn. De pestoor zette zunnen bril ’s goed rèècht
en tów zagen ze dètter de volgende letters opstonten:
LS E AAN ALT. Ze blivven nog unnen tijd naor die letters staoren mar wa die beduiden, daor snapten ze niks
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af. Uiteindelijk stont de pestoor
op en gonk naor z’n pastorie
terug en nam’t plaotje mee.
Mar van slaopen kwaam diejen
naacht nie veul. Gedurig moes
de köster denken aon wa ter zo’n
virtig joor gelejen gebeurd waar.
Ze hajen ’n kiéntje gekriggen.
Kei blij waren ze d’r mi want
ze hajjen d’r lank op moeten
wááchten. Vuurig hajje ze gebid,
veur ’t Mariabild in de kerk. Ze
noemden ’t dùrske Maria. Mar
ochèèrm; ’t kiéntje gonk dóód.
En tów waar ’t gebeurd. Naodè
ze ’t kiéntje hajjen begraven,
waar z’n vrouw trug gegaon
naor de kerk. Heur verdriet waar
overgegaon in gruwelijke woede
en dormi waar ze wies veur ’t
bild van Maria geloope. Ze viet’t
bild van zunne sokkel en gòide’n’t op d’n hardstenen
trap kepot. Wir buiten de kerk, wier ze opgevangen dur
heure mins. Hij perbeerde heur te kalmeren, mar ze
waar nie te bedaoren. Ze kwikte dè ze hum nooit mer
wou zien en ze spolde weg. Um nie mir trug te komme.
En seinsdien wònde ze alléén, aon d’n voet van d’n
Nabbegatsen berg…
Nao virtig joor waar ze truggekòmmen naor ’t grèfke
van d’r keind en ha ’t kòpperen plaotje veur ’t huis van
d’rre mins neergeleed. Dè plaotje stelde de köster veur
’n raodsel. Wa beduiden die letters? ’t Eigeste vroeg de
pestoor z’n eigen ok af. ’t Plaotje liet hum nie mi rust.
Hij hiel ’t tussen z’n vingers, draèjde ’t um en um, mar
snapte d’r nog steeds niks af.
Mar... inèns zag-ie’t! Die gekraste letters piesen krèk
aachter de vier aon d’n andere káánt, zodètter kwamp
te stoon: ALS DE HAAN VALT. Veul gedachtes
kwaampen bij hum op. Mar gin enkele kos hum
tevreejen stellen. Uitèndelijk besloot-ie mar de zaok
te laoten rusten. Hij moes mar ’s naor bed gaon. Mar
midden in de naacht wier de pestoor wakker en hij wis
’t inèns. Diejen haon waar netuurlijk d’n haon van d’n
torren, wor dè plaotje van afgebroken waar.
De volgende mèèrgen bráándde d’r al vruug licht bij de
köster. Hij haj getijd um naor ’t grèfke van z’n dùrske
te gòn; ’t waar vandaag heure stéérfdag. Op ’t kerkhof
blif-ie veur ’t grèfke staon. Hij daacht aon vruuger.
Inèns heurde’n-ie ’n aorig geraos bovven hum. Hij verschoot ’r gorsgruwelijk af en draèjde z’n eigen um. Dor

zag-ie unnen donkeren schim réécht op hum
af kommen. Van schrik blif-ie stokstijf staon.
’n Groot gevaorte donderde boven op ’m. ’t
Waar d’n haon van d’n torren.
In de pastorie hajjen ze dè leven ok geheurd
en de pestoor en Trui vlogen naor buiten.
Haost vaneiges keek de pestoor naor boven
en zag da d’n haon d’r af waar. En toen zag-ie
op ’t kerkhof diejen haon liggen, tussen de
zèèrken. En tów-ie dichterbij kwaam, zag-ie
onder d’n haon de köster liggen. Die waar kei
dood. En nou wis ie inèns wa de betekenis
van die woorden waar…
Enkelde daag laoter, daocht de pestoor wir
aon dè plaotje. Hij gonk kijken en zag da ’t ’n
stuk van d’n haon waar. De pestoor vond ’t
toch mar ’n bietje vrimd. Hij moes toch mar
’s gaon prooten mi dè vrommis.
Diejen naomiddag gonk hij op weg. D’n
stùrmweind waejde nog grif hard. Hij waar blij
tów-ie eindelijk ’t huiske zag stoon. Veur de
deur blif-ie stoon. Veurzichtig douwden-ie d’r
tiggenaon. En door zaag-ie heur. ’t Leek asof
ze sliep. Mar dan inèns din ze van d’re stoel af
en d’r klonk ’n gorsgruwelijk lawaai bovven ’t
bùlken van de weind uit. ’t Vrommis liep kwekend naor buiten. En ze waar nog mar krèk
uit d’r huiske of ’t donderde mi veul geweld in
mekare. Kwekend din ze ’t bos in. De pestoor
gonk heur achternao, Hij kos heur haost nie
bij houwen. Tów kwaampe ze op unnen open
plak waor ze blif staon… En onderwijl dè die
heks de mist helse kreten uitstiét, begos
’t záánd onder heur te verzakken. Ze wier
zuutjes naor benejen getrokken, dieper en
dieper. De pestoor stùlperde op de ráánd van
dieje kuil af um heur d’r uit te trekken, mar hij
kos ze al nie mir zien. De kuil liep zuutjes vol
wàtter; gitzwert, smèrrig, stinkend wàtter. En
efkes laoter lag dieje plas d’r bij asof tie dor
altijd al gelegen haj. De pestoor waar gruwelijk
verschoten. Z’n plicht as zieleherder gebood
’m nog wel um ’n zeegenend gebaor te máoken. Zo rap as z’n vuut hum kosse dragen,
liep-ie dan terug naor z’n pastorie.
En naoderhand hèttie nog duk moeten vertellen wàttie, aon de voét van d’n Nabbegatsen
berg, haj meegemakt. En ’t wàtter dè door
ontstaon waar, en dè d’r nou nog alt li, kreeg
bij ’t volk van Zelland de naam Smèrdèl.  

BOKS
Ik wissel duk van bokse, wel alle daag, ’ne ker of tien.
Jons vrouw mi al d’r bokse, ik kan ècht gin boks mer zien.
Thuis of op ‘n aander, ik moet ‘r goed op stòn.
Men boks hè ‘k ‘r vol van, mar toch moet ik ze òn.
Jons vrouw die het de boks òn, dus doe ik alt mar heure zin.
Ze zit aachter m’n boks òn, boks ùt en boks wer in.
De een boks gaauw wer ùt, de aander schiet ik òn.
Ze hangt de bokse klaor, ‘k moet ‘r netjes op stòn.
Vier lang kaaste, al m’n bokse in de plooi,
’t is ’n boksgala, och ze veint dè toch zu mooi!
Jons vrouw komt van Boxmeer, ’n boks minder waar ok zat.
Ik baal van di gedoe, ja ik hè ‘t vort gehad.
’t Klèintje kregt van men in de babyboks de pap.
Vur de drumles moet ik schokkend, in m’n ritmeboks op stap.
M’n ouw boks moet ik òn, vur ‘t Heemkunde vertier.
Boks 1, 2 of 3, vur ‘t belastingformulier.
In de milieuboks nòr de Kringloop, strakke boks, ès ik hog zing.
M’n skiboks vur de sneuw, de geluidsboks ès ik swing.
In m’n jukeboks draai ik plaotjes, mi m’n wasboks strijk ik was.
Timmer in de spijkerboks, mi m’n tuinboks mèèij ik gras.
Toepaaselijk geklèèjd zen, mar di is ècht te maf.
Alt hange bokse klaor, ja ik wissel zoo wè af.
M’n durdewèèkse boks vur ’s zondags òn te doen.
Ik draag lère bokse die kleure bè men schoen.
In de stretchboks zè’k soepel, gò nèrges tiggenin
en in m’n koelboks doe ’k verhit de sauna in.
De toiletboks moet ik òn, è’k duk de boks ùt moet.
In ouw vekansiebokse ontspan ik reuzegoed.
De garageboks vur ’t werke òn d’n motor in de schuur
en oit vertel ik moppe, in m’n lolboks òn de buur.
Aachter de cepjuter komt m’n mailboks goed van paas.
Vat de boks mi de rùtjes è’k oit de raome waas.
In m’n Borneboks nòr Twente, m’n boksboks è -’k- um rèèj.
M’n brainbox vur ’t schake, m’n springboks ès ik vrèèj.
De golfboks mi ‘t roeie, de shagboks ès ik rook.
M’n lulboks um te lulle, de matchboks ès ik stook.
Jons vrouw gift zelfs galge, èk de groote boks oit draag.
M’n pyjamaboks doe ’k òn, nòr de gemente alle daag. 
< In het dialect van Lith>
Tekening Iris Bongers

(In het dialect van Zeeland, gemeente Landerd)
Aquarel Nelleke de Laat
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JAN LUYSTERBURG

HÁS VAN DE ZANDE

Hertaling van Hirosjima als hommage
aan Frans Hoppenbrouwers

Dierkes van d’n donkere

In de vorige twee nummers bracht Brabants
een hommage aan dichter Frans Hoppenbrouwers. Zijn sonnet Gloria Brabantica werd door
Cor Swanenberg als Brabants glorie in het dialect van Rosmalen hertaald. In de vorige editie

’t Hoef hier nie alt enkelt over blommen en
plante te gaon, mèin ik. Deeze keer wó’k ’t
hebben over de bevolking onder de blomme
um zoomar ’s te zegge.
Blaow zeug of kèlderzeug zinne we b’ons teege pissebedde. Kaoie naam vur zón nietig en
kèijnuttig gedierte, denkte misschien. ’t Beesje hurt bij de bòjemdierre en huist vurral onder steen, hout en blaojer. Blaow zeug worre
dik op innen hoop gegoid mi duuzendpoote,
slèkke en pierre. ’t Is onooglijk, friemelig en
nie ‘aaibaar’ gedierte. Mar de zeugskes zen
oeroud; ze doen denken òn trilobiete die al
miljoene jorre geleejen op de zeebòjem leefde en al lang ùitgestùrve zen. Die blaow zeug
heuren eigelijk ok in zee thuis, want ze zen
van de familie van ‘kreeftachtigen’. Ze zen verwant òn krabbe, kreefte en garnale en ok òn de
wòttervloikes. Ze aojeme dur kieuwe en moete
in d’n donkere in vochtighèid bleijve, anders
overleeve ze nie. Ze zitte veul onder blompotte die dik gegote worre en van ondere dus nat
bleijve. Ze leeve van rottend blad, dooi beesjes en vermolmd hout. De kèlderzeugskes zen
alleen mar nuttig; ge hoeft ’r nie bang van te
zijn; ze steeken of beijte nie. Ze wille in d’n
donkere gèire mi rust gelaote worre um d’r
wèrk van afvalverwerking te doen. En ja, ok in
de kèlder of aander donker en vochtige plòtse
binneshuis kunde ze teegekomme. Mar nou
de naam ‘zeug’; die hen ze gekreege umda de
jong nèt as bij de vèrkes gèire teege de aauw
ònkrùipe. ’t Is dik nèt unnen toom bagge rond
’n vèrkeszeug. (Ze zegge in onzen hoek ok zóg
teege de zeug.)
En nou we’t over binneshuis en prehistories
hebbe, moete we zeeker ok de skieterkes mee
in ’t geding brenge. D’n boekewùrm zegge
sommigte minse terècht, want ge kunt ze in
de boekekaast teegekomme. Liever nie, want
ze freete alle lijm ùit de kafte. Ze kommen
op geknoeide suiker af. Dùrrum worre ze ok
wel ‘suikergaste’ genoemd. Ze huizen in d’n

HIROSJIMA

heeft Riny Boeijen het gedicht Ignis frigidus
ofwel Koud vuur hertaald in het dialect van
Berghem. Nu neemt Jan Luysterburg het stokje over met een hertaling van Hirosjima in het
dialect van Woensdrecht. 


HIROSJIMA

6 augustus

6 augustus

Hirosjima, hef uw ontvleesde handen
en toon de wereld uw verslagenheid
opdat de zee zich vullen zal met spijt
die uit zal dijen over alle stranden.

Hirosjima, ef t’oew ontvljeesde aande
en twoon te wèèreld oew verslaogenèèd
opda te zeej z’n èège vult meej spèèt
die uit zal daaje oover alle straande.

Hertel de sterren en herschik de maan,
opdat ze licht aan ootmoed zullen paren
zodat de zon gerechtigheid zal baren,
die aan geen graf of zerk voorbij zal gaan.

Ertèl te staare en erschiek te maon,
opda ze liecht aon wootmoed zuulle paore
zoowda te zon gerechtegèd zal baore,
die aon gin graf of zaark vurbaaj zal gaon.

Een oude vrouw hanteert de ronde wan
om rijst en vliezen van elkaar te scheiden
en in de boomgaard staat haar broze man

’n Ouwe vrouw anteer te roonde wan
om rèèst en vlieze van mekaor te schaaje
en ien d’n boogerd stao t’re brooze man

te vegeteren in het grote lijden
dat hij nog alsmaar niet bevatten kan.
De vrouw schept rijst en water in een pan.

te veegeteere ien ’t grwoote laaje
da t’ie nog alsmar nie bevatte kan.
De vrouw schep rèèst en waoter ien ’n pan.

Frans Hoppenbrouwers
Uit: Calendarium poeticum CCXIX 6 augustus

Jan Luysterburgs hertaling in het dialect van
Woensdrecht.

FRANS NEFS

WÀ WULDE GIJ WORRE À GE GROOT ZIJT KUL?
Ik von paus wel mooi.
Zo vornaom in de Sint Pieter
mee die mooie pausetooi
en zo’n tiara op m’ne liter.

Vor pliesie waar ik nie in de wieg geleed
en ok ’n boot zat er nie aon.
Vliege was’t ok nie, zogezeed,
dus zijn’k naor ambachsschool gegaon.

Mar vliegenier is ok wel spannend
of op ’n boot meschien
of timmerman of smid
of pliesie, me zulle ’t wel zien.

Zo zijn’k in ’t klein mar wà begonne.
Bietje bij bietje verlee ik m’ne grens.
Dikkels wà nuuws d’r bij verzonne
en ik wier wà’k worre wou,
ik wier wà’k worre zou:
Ik wier - zeg mar –
nen kontente mens. 

Ik heb wà motte laote valle,
want jao, ge kun nie alles zijn.
En paus, allee toe zeg nou zelf:
wà mo’k mee al dà fraai latijn.
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donkere, onder de vloerbedekking en zèlfs
in oves, want dees nietig beesje kan teege hil
hog tèmperatuur. Ze worren dik ‘zilverviskes’
genoemd. Ok unne goeie naam, want ze hen
iets zilverigs òn d’r lefkes. Mar umda ze alt in
d’n donkere huize en wegskiete as ge onverwaachs iets boven hullie oplicht, hiete ze b’ons
vurral skieterkes. In Brabant kommen ok nog
de name schietmot, schietworm, suikerdief,
witviske, zilvermot en zilverbeesje veur.
’t Zen nietige beesjes die misschien al hil oew
leeve bij oe huize, zonder da ge’t wit. Ge kun ’t
gin goei gezelskap noeme, mar kèij intressant
zen die dierkes eigelijk wel, ok al leeve ze òn
d’n onderkant van ons bestaon. 

Foto en tekening Gurt Swanenberg



< In het dialect van Halsteren >
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WIM VAN GOMPEL

Over flieflodder en pattepoef
We spreken van beginrijm (stafrijm, alliteratie) als in woordcombinaties de beginmedeklinkers van twee of meer beklemtoonde
lettergrepen hetzelfde zijn. Guido Gezelle gaf het beroemde voorbeeld: Stafrijm is de stapsteen waarop men steunt met de stemme. Beginrijm is een expressiemiddel dat vaak door dichters wordt toegepast. Maar ook dialectsprekers maken er gebruik van.
Kaarten es klippels
Door toepassing van beginrijm in woordcombinaties gaat het expressieve en soms ook
speelse karakter een grotere rol spelen. Vooral
spreekwoordelijke vergelijkingen lijken zich
bij uitstek te lenen voor toepassing van beginrijm. Woorden worden niet alleen gecombineerd vanwege de betekenis, maar ook – en
soms zelfs op de eerste plaats – vanwege het
beginrijm.
Zo kerks es n’n hond klippels ‘niet vaak naar de
kerk gaan’.
Kaarten es klippels ‘slechte speelkaarten’.
Ne kop es ’n ermminsenkont ‘groot hoofd’.
Zo vol es ’n pötje mee pieren ‘overvol’.
Zo bitter es brem ‘heel bitter’.
Handen es n’n haoispaoier ‘grote handen’.
Honger es n’n haoispaoier ‘heel veel honger’.
Kijken es ne kaoter tegen onweer ‘zeer nors kijken’.
Zo muug es ’n maoi ‘heel moe’. (maoi ‘made’)
Zo peers es ne pastoor in n’n biechtstoel ‘buitengewoon paars’.
Zo vet es ’n vèrken ‘heel vet’.
Zo zuiver es de zon ‘kraakhelder’.
Akkerderen ès hond en haos ‘slecht met elkaar
overweg kunnen’.
Ook in andere woordcombinaties kan beginrijm een prominente rol spelen.
Op de vraag wat iemand voor de kost doet,
kan geantwoord worden: ik ben burgemister van
buitenlandse binnenpaadjes. De vraag ‘wat eten
we vanavond?’ kan leiden tot: stront mee stripkes.
Kust m’n kloten ‘loop naar de bliksem’.
’n Drölleke draoien ‘grote boodschap doen’.
Jut en Jul ‘een raar stelletje’.
Pik en pook ‘ruzie’.
Boe of ba zeggen ‘zwijgen’.
Hoe wilde ’t hebben: dik of dun of dur ’n duukske?
Ziek en zuchtig ‘voortdurend ziek’.
Donder op n’n dorren boom is waoter mee ne volle
stroom ‘als het vroeg in het voorjaar onweert,
wordt het een natte zomer’.
Te gribbel te grabbel gooien ‘verkwisten’.
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Wim van Gompel
Neffe ’t pötje pissen ‘iets verkeerds doen’.
Achteraf kaokelen de kiepen ‘kritiek achteraf is
gemakkelijk’.
Kontekruiper
Beginrijm kan ook binnen één woord voorkomen. We nemen hier alleen woorden op die
naar mijn eigen (subjectieve) beleving een expressief karakter hebben; dus geen neutrale
woorden als kleerkast, waarin het beginrijm toevallig is. Er moet sprake zijn van ‘toegevoegde
emotionele waarde’. We denken allereerst aan
spot- en schertswoorden, die per definitie gevoelswoorden zijn: kontekruiper ‘slijmbal’, pispaaltje ‘voetveeg’, flierefluiter ‘losbol’, wipwap
‘lang, dun persoon’, langelente ‘lang, mager
persoon’, strosnijer ‘mager persoon, met dunne
benen’, pattepoef ‘dik persoon’, bietebauw ‘boeman, bullebak’ en tenslotte sloerieslet, dat geen
nadere uitleg nodig zal hebben. Pattepoef komt
van het Frans patapouf ‘dikke, zware man’, dat
in oorsprong een klanknabootsing zal zijn.
Het woord schavot in schavotspringer betekent
‘werktafel van de kleermaker’.
Snipsnapsnijer
Dan nu naar het dierenrijk. Voor de volgende
dierennamen hebben we het Woordenboek van
de Brabantse Dialecten geraadpleegd. Sommige
vogelnamen geven met spraakklanken het geluid weer dat de vogel in kwestie maakt. Hierin kan beginrijm een rol spelen. We denken
aan het Helmondse tuktukvogelke ‘roodborsttapuit’, het Bredase piepieperke ‘pimpelmees’
en tjiptjap ‘tjiftjaf’ in Rijsbergen en Budel.
De vlinderbenaming flieflodder heeft een zeer

toepasselijk bewegingschilderend karakter.
Vuurvlamke heeft met het uitbundige uiterlijk
van de vlinder te maken. Piekepèl (Rucphen) en
piekepèlleke (Nispen) zijn door hun beginrijm
waarschijnlijk expressieve vormen bij de veel
algemenere vlindernaam kapèl. Deze naam
komt van het middeleeuws Latijnse capella
‘mantel’, een verkleinwoord van het Latijnse
capa ‘mantel’. De vlinder werd blijkbaar met
een mantel vergeleken. Met tietouwke ‘soort
donderbeestje, dat bij drukkend weer vaak in
grote groepen door elkaar krioelt, vooral aan
bosranden’, kromkont ‘daas, horzel’, bisbouw,
bisbouwel ‘horzel’ zijn we in de wereld van de insecten beland. Bouwel is een verkleinwoord van
bouw. Dit zal een klanknabootsend woord zijn
naar het brommend geluid van het insect. Een

bisbouw is een bouw die doet bizzen ‘wild rondlopen, van vee gezegd’, een woord dat in oorsprong waarschijnlijk ook een klanknabootsing
is. Snipsnapsnijer ‘langpootmug, libel’ lijkt een
expressieve uitbreiding van het woord snijer
met dezelfde betekenis te zijn. De oorspronkelijke betekenis van dit woord is kleermaker. In
mestmulder ‘mestkever’ (Waalwijk, Riethoven,
Westerhoven) vinden we de beroepsnaam mulder ‘molenaar’. We besluiten met de Roosendaalse gele goeper ‘geel graafbijtje’.
Met bovenstaande voorbeelden hebben we wel
voldoende de suggestieve werking van beginrijm aangetoond. De taalgebruiker kan met
dit beginrijm de expressiviteit intensiveren, de
betekenis dwingender overbrengen en een ritmische structuur aanbrengen. 


MRINUS DE WITTE

De Witte
wit wir wè
Na lezing van het prachtige boek
Appetjoek!, Spotten en schelden in Tilburg, Goirle en ommelanden kon ik
het niet nalaten op zoek te gaan naar
scheldwoorden in het Bèrgs Woordenboek (het dialect van Berghem).
Wat opvalt in deze verzameling is
het grote aantal scheldwoorden dat
op vrouwen van toepassing is. Ik heb
hier geen andere verklaring voor dan
dat de aanbrengers van de woorden
veelal van het mannelijk geslacht
waren.
Bij die ‘vrouwelijke’ scheldwoorden
wordt soms een relatie gelegd met
de dierenwereld: gèèt (nieuwsgierige
vrouw en ingeval het een blondine
betreft: witte gèèt), holstènder (manwijf, vernoemd naar het Duitse paardenras Holsteiner), huishen (huismus), schriikekster (schreeuwlelijk)
en de benamingen voor een mager
meisje zoals pineegel, schrielhen of
spelrèèger (reiger met diarree).
Bij de ‘mannelijke’ scheldwoorden
vond ik slechts twee verwijzingen
naar een dier: laamen trekhond (luie
donder) en ont vèèreke (ongemanierde vent). Daarentegen komt in de

mannensectie vier keer ‘de nek’ in
beeld: duiknèk (man met een uitzonderlijk korte nek), natnèk (verwaande
kwast, maar ook klootzak), neetnèk
(kwajongen) en stieknèk (benaming
voor lange man met gevoel voor humor).
Een zwaarlijvige vrouw krijgt de etiketten karresier (volgens Appetjoek!
afkomstig van het Franse cuirassier,
een cavalerist met een pantser van
leer), mothuif (die behalve dik ook
nog traag is) en smots.
Ook karaktertyperingen zijn de
moeite van het vermelden waard.
Voor een vrouw die het met de hygiëne niet zo nauw neemt: plèk, smertès
of smerdèl (mannelijk is smerzak) en
roaw roakel. Of voor de wijze waarop

een vrouw zich uitdrukt: hollewaai
(druk), klapèèj (flapuit), maawtès of
maawwijf (zeur, mannelijk is maawzak of maawkloewt), plèèt (rappe tong,
afgeleid van pleiten) en spèèt (feeks).
Om het evenwicht te bewaren en
onze vrouwelijke lezers ook wat munitie te leveren, nog een vijftal typeringen die op mannen betrekking
hebben: lauwman (nietsnut), sokkesnèijer (sukkel), zèèknèist (snotneus),
vrèèloer (ruziezoeker) en wèijwôtterzèèkerd (man die wijwater pist ofwel
vroom persoon). En hier eindigt
mijn opsomming, want ik wil niet
worden uitgemaakt voor sèmmelzak
(langdradig persoon). 

Illustratie Mathilde Artwork
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RINY BOEIJEN

HENK JANSSEN

Noud Bongers

Gildekoor
Sint Barbara
met Brabantse
dialectmis

viert 20-jarig jubileum met ni euwe cd Dalek
Vijftig jaar geleden ontmoette ik
Noud Bongers voor het eerst. Hij,
een puisterige, langharige tiener,
die op het podium van jeugdsoos De
Deel in Oss als zanger-gitarist van
de band Story de meiden imponeerde. Ik, een puisterige, lang
harige
tiener die met bewondering én enige afgunst in het publiek stond.
Vandaag kijken we samen terug op
zijn 20-jarige carrière als Brabantse
troubadour en naar zijn nieuwste cd
Dalek, die deze muzikale mijlpaal
markeert.
Noud Bongers (1952) is geboren en
getogen in Lith. Hij is de derde in
het gezin Bongers dat zes kinderen
telt en waar muziek het bindmiddel
is. Zingen zit hen in het bloed en
menig jongerenkoor wordt verrijkt
met enne van Bongers. Vanaf zijn
twaalfde speelt Noud ook gitaar en
krijgt hij grote belangstelling voor de
kleinkunst, met name Nederlandstalige en streektaalmuziek. Toch weten
drie andere muzikale tieners hem
over te halen de Engelstalige coverband Story te beginnen. Er volgen
optredens; eerst in buurthuizen en
jeugdsozen, later in grote dans- en
uitgaanscentra.
Na tien jaar onderbreekt hij zijn muzikale carrière voor een hbo-studie
economie, maar richt daarna het koor
Lithanie op waarvan hij twintig jaar
muzikaal leider zal blijven. In deze periode is Noud - samen met zijn broer
Leo - ook als singer-songwriter verbonden aan de fameuze Lithse Revu.
Cello
In 1995 keert Noud terug naar de
kleinkunst en schrijft nummers in
zijn eigen Maaskantse dialect. Dia-

28

Brabants nummer 11 - december 2016

lectzangeres Lya de Haas adviseert
hem de liedjes op cd te zetten. Een
jaar later komt zijn eersteling Aachterum is ’t kermis uit en wordt meteen
cd van de week bij Omroep Brabant.
De cd wordt opgenomen in de studio
van Hennie Korsten en die samenwerking zal blijven. In de jaren die
volgen, verschijnen er nog vijf cd’s
met als hoogtepunt de toekenning
van de Ad de Laatprijs in 2009.
Nu, twintig jaar later, zit ik met de
Brabantse troubadour aan tafel en
krijg zijn nieuwste cd Dalek in handen: ‘Weer met zestien liedjes, net
als mijn andere cd’s. Ik ben er twee
tot drie jaar mee bezig geweest. Liedjes over de gewone, alledaagse dingen van het Brabantse leven en dat
van het Maasland in het bijzonder.
Ik schrijf eerst de muziek, daarna de
tekst. Ideeën ontstaan op de gekste
momenten, dus heb ik altijd mijn
telefoon bij de hand om aantekeningen te kunnen maken. De arrangementen zijn van Hennie Korsten
en Paul Verschuur. Twee geweldige
kanjers om mee samen te werken.’
Daarmee zegt Bongers niets te veel,
want de arrangementen zijn zonder
uitzondering verzorgd. In totaal zijn
veertien verschillende instrumenten
gebruikt door acht musici. In het intro van het openingsnummer Unne
nèèjen dag bijvoorbeeld klinkt een
cello en je hoort de zon als het ware
opkomen.
Balans opmaken
De cd is erg gevarieerd: reggae (in
Dokters zat! ), rap, een disconummer
dat overgaat in een wals, country,
americana, rumba en enkele luisterliedjes. Noud: ‘Ik heb naar zoveel
mogelijk afwisseling gestreefd: mi-

Discografie:
1996 - Aachterum is ’t kermis
1998 - ’t Brabants ketierke
2002 - Effe rust
2004 - Zomar..!
2008 - Aanders
2012 - Dagdrome
2016 - Dalek

neur en majeur, slow en uptempo.
Daardoor zijn onderweg een aantal
nummers afgevallen.’ In z’Opa en
z’oma (een eerbetoon aan zijn ouders) is zelfs een kinderkoor te beluisteren (Re-belletjes uit Oss).
Gevraagd naar ‘de rode draad’ van
de cd antwoordt Noud: ‘Mijn levensmotto is: “Het leven is één feest,
maar je moet zelf de slingers ophangen”. De tijd vliegt echter. Met
deze cd maak ik de balans op.’ In het
gevoelvolle Fer - zijn bij de geboorte
overleden zoontje - vraagt hij zich af
hoe het geweest zou zijn als Fer nog
geleefd zou hebben.
En in Èkkes langs Maria erkent hij:
‘Ik wit, ik moes m’n ège schame, dè ’k
hier nie dukker bè oe zè. Mar ’t gò zu
goed, we hèn niks te klage. Soms lek ’t,
dè ’k oe nie mer noddig hè’.
Met de titelsong Dalek kijkt Bongers
vooruit, maar waarschuwt tegelijkertijd voor gebrek aan daadkracht: ‘D’n
tijd vliegt ’t is zoo dalek. Stel niks ùt tot
dalek. Dalek is ’t al dalek en dan is ’t
te laot’.
Noud Bongers koestert met de cd
Dalek niet de nostalgie, maar weet

ook dat er zonder verleden geen heden is. Hij kijkt om zich heen, luistert, proeft, wikt en weegt over toen
en nu en vat zijn conclusies samen
in melodieuze liedjes. Soms met
humor (Boks), soms met kritiek (Vervrèmde van ’t Brabants!). De tekstdichter in hem heeft gezocht naar
beeldspraak en spitsvondigheden en
is in die zoektocht geslaagd. De cd is
voorzien van een tekstboekje, fraai
geïllustreerd door zijn dochter Iris,
en voor € 15 te koop bij de CD Kiosk
(De Schakel 3 in Oss) of via www.
noudbongers.nl .
Zijn gedroomde toekomst is niet
opzienbarend. ‘Als ik over vijf jaar
nog steeds mag optreden en hetzelfde niveau heb, dan ben ik tevreden.
Wel zou ik willen dat de media zoals
Omroep Brabant meer aandacht aan
dialect besteden.’
Na twee uur nemen we afscheid.
Noud heeft weer een volgende afspraak, want dalek is ’t al dalek en dan
is ’t te laot. 

Foto Fotografie Janssen Macharen

Op zondagmiddag 23 oktober 2016
presenteerden Henk Habraken en
het Gildekoor Sint Barbara in de Sint
Servatiuskerk in Dinther een bijzondere cd. Op die cd de teksten uit de
mis - de rooms-katholieke eucharistieviering - en andere religieuze liederen, geschreven en gezongen in
Brabants dialect. In een volle kerk
werd de cd in zijn geheel door solisten, koor en orkest uitgevoerd, voor
het authentieke ritme vanzelfsprekend ondersteund door de traditionele gildetrom. Het eerste exemplaar
van deze op zijn minst opmerkelijke
cd werd tijdens de uitvoering door
Henk Habraken overhandigd aan
prof. dr. Jos Swanenberg, die - zo
bleek uit hun toespraken - had aangedrongen op het vastleggen van
deze manifestatie van Brabantse cultuurhistorie.
Het is onmiskenbaar zo, dat in ons
land zowel de kerk als de dorpsdialecten het vandaag de dag lang niet
makkelijk hebben. Door individualisering, ontzuiling en een proces
van de-institutionalisering hebben
de kerken veel van hun vroegere
positie verloren en dat komt onder
meer tot uiting in een grote afname
van het kerkbezoek. De agenda van
het Tweede Vaticaans Concilie, dat in
1965 door de Rooms-Katholieke Kerk
werd afgesloten, was er mede op gericht om de plaats van die kerk in de
veranderende wereld in een nieuw
en meer eigentijds perspectief te
plaatsen. Zo wilde men de liturgie
dichter bij het volk brengen en dat
resulteerde erin dat de eucharistieviering vanaf die tijd in de volks
taal kon plaatshebben. Dan ook in
het Brabants, moet initiatiefnemer
Henk Habraken gedacht hebben,

toen hij de gehele dienst in het Brabants hertaalde. De ingrijpende veranderingen die de religie in een paar
decennia heeft ondergaan, treffen
we in zekere zin ook aan in het dialectlandschap. Ook de traditionele
dorpsdialecten staan al jaren onder
druk. Geleidelijk aan muteren die
lokale dialecten in een meer regionale spreektaal. Anders gezegd, het
is niet zo dat het dialect verdwijnt,
maar het verandert wel sterk. Uit de
toelichting die Henk Habraken op
de hoes van de cd geeft, blijkt dat hij
in feite twee vliegen in één klap wilde slaan. Een cd maken als tijdsdocument, om aldus zowel de mis als
het dialect anno 2016 te boekstaven.
Dat was zijn oogmerk. Henk Habraken en het Dintherse Gildekoor Sint
Barbara zijn daarin zeker geslaagd.
De cd is voor tien euro te koop bij
Jan Meulenbroek, contactpersoon
Sint Barbara Gilde in Dinther, e-mailadres jan1944@hetnet.nl of telefonisch 0413-292243 
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Van zult, beuling en balkenbrij
ook aksel of haksel wordt gezegd. Aksel omdat
de h- aan het woordbegin in West-Brabantse dialecten vaak niet wordt uitgesproken. Dat woord
is ontstaan als benaming voor het eindresultaat
van ‘het kortmaken van vlees’, dus fijn hakken.

Beuling, balkenbrij en zult zullen hoog prijken op de lijst van
vleesbereidingen die typisch voor Brabant zijn. Het zijn niet alleen
bijzondere streekgerechten, maar ook deze drie woorden zijn bijzonder. De laatste, zult, is volgens het Bosch Woordenboek ‘te vergelijken met hoofdkaas, maar daaraan wordt azijn toegevoegd’. Het
woord ‘zult’ zal niet voor iedereen meteen heel smakelijke associaties oproepen. Voor mij persoonlijk wel (lekker! op roggebrood),
maar ik denk dat ‘hoofdkaas’ nog veel onsmakelijker klinkt. Zult
wordt gemaakt van gekruid en fijngesneden varkensvlees, zwoerd
en soms ook rundvlees. In de meeste woordenboeken van het Nederlands wordt ‘zult’, als het woord er al in staat, gewoon gelijkgesteld aan hoofdkaas. De toevoeging in het Bosch Woordenboek ‘te
vergelijken met hoofdkaas, maar daaraan wordt azijn toegevoegd’,
lijkt te willen zeggen dat zure zult hetzelfde is als hoofdkaas. Hoe
het ook zij, bereidingswijzen en benamingen van dit soort spijzen
kunnen regionaal verschillen en het is vaak lastig precies te achterhalen wat wordt bedoeld met een bepaald streekgerecht.
Waar komt de naam ‘zult’ eigenlijk vandaan? In
de Middeleeuwen sprak men in het gebied dat
nu Nederland en Vlaanderen is, al van sult, sulte, silte ‘pekel, gezouten spijsʼ, nog vroeger van
sulta ‘zout waterʼ, en in nabije streken die nu in
Duitsland liggen, van sulte ‘zout water, pekelgerechtʼ, en sulza ‘zout waterʼ 1). Daaraan zien we
dat het woord ‘zult’ een nevenvorm is van zilt en
zout. Het woord ‘zout’ heeft in een ver verleden
ook een -l- gehad, die in het Duitse Salz en het
Engelse salt nog steeds te horen is. Zult heet dus
zult omdat zout essentieel is in de bereidingswijze; pekelen was lang een van de beste manieren
om vlees lang te kunnen bewaren.
Tegenwoordig is zult een algemeen Noord-Brabants dialectwoord, hoewel in het westen van de
provincie en in het Land van Heusden en Altena

30

Brabants nummer 11 - december 2016

Beuling en bloedworst
Beuling is een Bossche specialiteit, waarvan het
Bosch Woordenboek vermeldt dat in 1930 de
Keuringsdienst van Waren besliste dat dat product geen beuling mocht heten. Bossche slagers
zouden er te veel meel in stoppen en daarom
kon het geen beuling zijn, want beuling is worst
en daar mag niet te veel meel in. Slager Van de
Mortel verdedigde de bereidingswijze als volgt:
‘Beuling is beuling en worst is worst. (…) Een
slager kookt zijn afvaldeelen zooals koppen,
harten, longen in een grooten ketel; wanneer dat
gaar is wordt het gesorteerd. Het eene voor zult,
het andere voor leverworst, en de longen, althans
hier in Den Bosch, voor beuling.’ (Citaat uit H.
v.d. Meulen 1998, in Bosch Woordenboek 2009:
50). Sindsdien kent de Warenwet een uitzondering voor Bossche beuling, een worst gemaakt
van de longen met veel meel.
Het woord beuling komt van bodels, bodelinge
(mv.) ‘darmen, ingewanden, worst’ een Middeleeuwse term die al in 1293 is genoteerd. Via bodelinc, bouwelinc, bolinc komen we tot beulinc.
In de zestiende eeuw vinden we beulinck, beulingh, bolingh ‘gevulde darm, worst, worstjes’.
Het woord is via het Oudfranse bodel ‘ingewand’
(en in het hedendaagse Frans nog boyau ‘darm;
slang aan een pomp, binnenband van een racefiets’) ontleend aan Middeleeuws Latijn botella
‘darmen, ingewanden’, meervoudig verkleinwoord dat teruggaat op Latijn botulus ‘ingewand, worst’. U heeft al geraden dat in de betekenis van deze woorden zowel darm als worst
terugkomen, omdat darmen gebruikt werden om
worst in te stoppen.
Hoe typisch Bosch deze beuling ook mag zijn,
het woord wordt in vele Oost-Noord-Brabantse
en Antwerpse dialecten gebruikt, maar dan in de
zin van bloedworst. Dat blijkt uit het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (afl. Eten en
drinken, 2004) en uit een vragenlijst van Vraog
en Antwoord van begin 2016. De Bossche beuling kent wel een typisch Bossche bereidingswijze (dat is immers juist geen gewone bloedworst),
maar het woord beuling is niet exclusief Bosch.
De namen van bloedworst in Frankrijk, boudin

noir, en in Engeland, black pudding, gaan zeer
waarschijnlijk ook terug op het hierboven genoemde Latijnse woord botulus ‘worst’.
Balkenbrij
Tot slot hebben we nog de balkenbrij, een heerlijk gerecht dat in dit rijtje niet ontbreken mag,
maar dat in verschillende vormen in grote delen
van Nederland bekend is onder deze naam. Niet
typisch Brabants, maar wel leuk om te weten:
balkenbrij is geen vleesbereiding die aan een
balk wordt gehangen, maar een ‘brij van balken’,
dat wil zeggen de buikresten van een geslacht
dier, zoals darmen en pens. De herkomst van dit

woord, balk of balg, heeft dus niets te maken met
een houten balk in huis of schuur, maar gaat terug op Middeleeuws balge ‘buik’ in het Nederlandse en balc ‘buik, zak’ in het Duitse gebied.
We gebruiken dit woord tegenwoordig nog in de
samenstelling ‘blaasbalg’.
Ik zou zeggen, geniet u vooral nog van uw zult,
beuling of balkenbrij!
NOOT
Alle opmerkingen over de herkomst van woorden zijn op basis van verschillende woordenboeken, geraadpleegd op www.etymologiebank.nl. 


ELLY SCHEPERS-CORSTJENS

Kestbwoom
Stao bij jullie de kestbwoom ok
al? Jao toch zeker? Nou ik em ’t
geweete! Vorig jaor aar ik ’n mwooi
klein bwomke in ’n pot! Mar neije
wor, vorige week kwaam oons Maai
tuis en die zeej dasse ’n grwoote
kùnstbwoom tot aon ’t plefon, van
d’r schwoonmoeder aar g’ad, die
wouw d’r vanaf! Dus zeej ze teege
mijn, ge kun òònze bwoom krijge
die is jinne meter vijf en taggetug
w’oog, die kunde gij mwooi tusse
de twee stoele zette. ’k Laot ’m Edwinne wel effe brenge! Nou da effe
kunde wel vergeete, jao brenge wel,
mar toen begon ’t geneuk!
IJ aar wel de voet in mekaore gezet,
waor dieje bwoom in moes komme, want zee tie, da kunde gij nie.
IJ maokte de dwoos ope en daor
zaat ’n soort van bouwpekket in,
kepleet meej bouwtjeekenieng. Op
dieje standaord zaate nummers en
aon ’n bussel meej takke ok.
Nou stong da dieng midde op de
mat, zoda ge d’r ròònd kon lwoope! Nou motte gij ’s prebeere om
meej tweej kùnstknieë ’n kùnstkest
bwoom in mekaore te zette!!
’t Waar me nog al ’n kerwei om ieder kjeer van stoel te wiesele net ’n
stoeledaans mar dan in oew jintje!
Nao tweej uur aar ’k em in mekaore staon, toen schuive meej tafels
en stoele om ’m op z’n plek te
krijge, tusse tweej stoele in, mar ge

mot uitkijke dagge gin takke in oew
w’ooge krijt!
Nou dan kom raamp nummer
twee, de kestdwoos mot uit ’t
schuurke, die emme ze vorig jaor
boove op ’n kast gezet. Ak op m’n
tjèène gao staon kaank ’r net bij!
Stukske bij bietje trek ik em naor
voore, mar jao wor, attie net over
den elft is kom tie meej ’n nwootvaort naor beneeje! De punt precies
op m’n stui! ’t Bleft in de dwoos ok
nie jillemaol stil, d’r klienk flienk wa
gerammel!
Binne bekijk ’k de schaoi, nou da
val meej, de balle zen van plestiek,
en d’r zitte nog ’n baarg laampkes
op n’n dot gefrut! Die zen d’r vorig
jaor van ’n afstaandje ingegwooid,
waant agge ze in mot pakke, lijke
bij mijn de dwoskes waor ze uit
komme, altij veul kleiner!
Om jil die rotzooi uit de war te aole
aar ’k ok wir ’n uur nwoodig! Mar
eindelijk onge ze, ’k waar wel zo
slim gewiest om ze jist int stopketakt te douwe om te zien of z’t nog
deeje en da waar nao de val nog ’t
geval!
Toen de ballekes, nou ’t is goed
da gullie d’r nie bij waar, waant ’t
waare allemaol jille kleine zilvere
en witte ballekes, uit m’n jille kleine
bwomke van vorig jaor! Nou ik
mot zèège, ’t is wel jil apart zo
ziede nie veul bwoome, waor ge de
balle mot zoeke! Mar ’k zen toch

mar effe naor de Novy gegaon om
d’r nog wa grwootere bij t’aole!
M’n stalleke is ok nie om over naor
uit te schrijve, ’t mot w’oog nwoo
dig gerestereerd worre, aanders
dèènk da ’t kiendje gin 33 jaor zal
worre!
’t Zen de bjildjes nog van òòns
tuis, en òònze Christ, da wit ik
nog, eej ze ’n kjèèr opgevaarfd,
nuuwe kleeje en zo! ’t Waare resjes
vaarf van òòns vaoder, dus ge wit
nie wa ge ziet!
Maria eej ’n soort blommekes
kljèèd aon in groen en grijs, Jozef
’n roze emd en blaauwe schoene!
Mar ’t aargste is nog dat ie alle
w’ooge stik scheel eej gemaokt,
de jille klup van erders en koninge
kijke wezelijk alle kaanten op, b’alve de goeie! ’t Is echt ’n aarmoeiïg
zooike bij mekaore.
D’n os en d’n ezel komme ok nie
wijd, waant die miese wa pwoote!
’t Kribbeke is ok allaank kwijt, dus
nou lig tie in ’n lusiefar dwoos, ’n
grwoote witte nog, en daor lèège
me ieder jaor nuuwe wattebollekes
in.
D’n engel miest ’n vleugel en ’n
stukske van d’r kop, dus die em ik
’r mar vor geleed in plek van aon
’t dak, vor dasse nog wijer in de
vernieling raokt!
Mar ik zen jillemaol klaor vor Kessemus, gullie ok?? 

< In het dialect van Oud-Gastel >
Brabants nummer 11 - december 2016

31

JOHAN BIEMANS

Z.O.P.

FRANS HOPPENBROUWERS

wense - bé mense bé wie ze driej jaor’ ingewônd hon, toen ze pas getröùwd wozze. Ik
en onzen Harrie mozzen op ’t haus paassen
en de rèèst laog al lang op één oor in z’n bed.
Toen onzen Harrie èfkes bùite wos weze pisse, hoj ie gehurd dät ’r wir e stel ston te vrèèjen en d’r wier nogal hard gepraot. Zodoende
zoo’n wijlie diej twee daor saome wel ’s èfkes
gaon aaflaustere, noewskierig äs ge dan zij.
Hil stillekes slope wijlie nèffen onzen tùin aaf
ne dä plèkske wor ’t te doewn wos. ’t Wos wel
hardstikken donker, want d’r wos gin maon
en straotlampe wozzen d’r toen nog gin, zo
kort nä den ôrlog. Wijlie zaoten nogal ’s rap
op ons kniejes, ik skat hôgstes anderhalleve
méter van dä stel. Kozzen zodoende dan ôk
alles letterlijk verstaon, want ze maokten op
hun menier iejt of wa ruzie.
Dä gonk ’r over, dä diej meid van hum ’n
noewjaorskaort gekregen hoj en néffe de
posseegel d’r ston: Z.O.P. Dä wil zegge... Zie
Onder Posseegel. Nou hoj diej meid dieje posseegel mee stoam van diej kaort aafgestômd.
En wa stit ’r onder dieje posseegel? D’r sti:
Blaost ’m op! Kèk, en d’r wos diej meid dan
zeker over getrojen en moes dä daor in ’t
kerrekpäjke ùitgevochte worre.

As kijnder hebbe wijlie vruger ok wel ’s
bisterééj uitgehaold. Zal ik ’w ’s wa vertelle?
Dan moete urst èfkes wete dä ons haus nèffe
de kerrekhof ston. Tussen onzen hof en de
kerrekhof wos wel e päjke, ’t kerrekpäjke
zogezeed, mee aon wirskante ’nen tùin. Aon
onze kant wos diejen legustertùin iejt van
’nne méter hôg, diejen buujkentùin van de
kerrekhof zoiejt van wel twee méter. Halleverwegen onzen hof hoj dä kerrekpäjke ’n
dwärspäjke dä bé den ingang van de kerrek
ùitkwomp. Aon de kerrekhofkant hoj dä päjke
’nen hoage muur van umtrent twee méter
hôgte. Ge kost ’r nie over henne kéke. Dä
dwärspäjke wier ’t vrèèjerspäjke genoemd.
Want ge moet wete, dä daor sond’gs saoves
wel ’s wa wier gehaffeld en gezoend, äs ’t in
de buurt daor erregend danse wos of zo iejt.
Wijlie perbeerden d’r äs kijnder wel ’s wa
van mee te snoepe. Zo äs dieje wijnteraovend kort nä noewjaor. Wa wos nou ’t geval?
Onze vaoder en ons moeder wozzen op ’nne
zondaggenaovend wezen buurte – Noewjaor
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Dä brocht onzen Harrie op ’n skôn gedaachte en wa wijlie toen ùitgefreten hebbe, dä
raojde nôit. Afijn, m’n bruur zee, wete wa, ik
vat de strontskepper ùit de keerzenboam en
dan kiepe’w dalijk ’nen emmer stront over
den tùin. Dä wos nog ’n hil gedoew, want
dä stel mos dä nie in de gaote krége. Hil
stillekes ne de keerzenboam, want daor hong
diejen emmer ’t hil jaor in. Alleen in ’t vurjaor
kwomp ie enne keer d’r ùit diejen boam, äs
onze vaoder den hof gonk stronte. Nou ik
daor aon denk, en dä’s toch meer äs seuventeg jaor’ geleje, dan rùik ik dä nóg! Mär och,
ge hoefden-’r nie meer van te nemmen äs ’w
neus vol, wier dan gezeed.
Onderhand wijlie stillekes mee diejen emmer
aon dieje lange steel, e sôrt bônstaok, ne de
gierput aachter ons haus vlakbé ons plee,
zo’n plonskot een. Dä wos ôk vlak bé diejen
tùin wor dä stel ston te stèggele. Mär ik zee
al, ’t wos pikdonker en mozze’w den deksel
van diej put perbeeren te vééne. Dä wos ’nen
betonnen deksel mee zo’n ézere ring en ôk
wel ’n bitje aon de zwaore kant. Wa hon ’w
toch e geluk dä we diejen deksel d’r aaf hon,

zonder hèrrie te maoke. Onzen Harrie wos
wel jonger äs ik mär wel veul stèèrreker en
diej perbeerde nou mee dieje lange steel in
z’n hand den emmer in diej put te stéke. Wel
op de vuujl, op den taast alllicht, want ge
zaogt ummers gin sotemieter. Inens skoat
diejen emmer mee ’ne plons in diej put, dä’w
nog dochte… äs ze dä mär nie gehurd hebbe!
Mär umdä die meid nogal ’n hôg woord hoj,
hon zijlie dieje plons dan ôk nie gehurd.
Durrum, wijlie volges plan mee diejen
halleven emmer stront wir stillekes nèffen
onzen tùin geslope. En krèk op de plak wor
’t te doewn wos, d’r kiepte onze Harrie den
inhoud over den tùin. En geleùft mär dä
wijlie rèècht in de roas geskoten hon en toen
op ’nen draf ne binne, begrèpte wel. Op ’nen
draf ja, want dieje vrèèjer sprong over onzen
tùin en perbeerde ons nog in te haole. Mär
wijlie wozzen ’m toch te rap aaf, want wijlie
din nog krèk vur z’n neus de skùif op de
aachterdeur. Gelukkig zèn diej twee sanderendaogs toch nie hun beklag komme maoke
en zèn wijlie d’r goewd en zonder straf van
aaf gekomme. Meskien hebben ze ’t z’n aaige
wel geskaomd, dä se daor stiekem in ’t kerrekpäjke stonnen te vrèèje. Want zoiejt wier
toen eigelijk nie geteld, alles op dä gebied
mos vruger stiekem.
Vur zo wééd ik weet, zèn diej twee toch nog
mee mekandere getröùwd, ondanks dieje
posseegel. ’t Zal, denk ik, ôk mär ’nne posseegel van twee cènte geweest zèn. Mär wijlie
hon wel vur twee tientjes plezier gehad. En
dan te wete, dä ik e jaor of tiejn laoter nog dik
in dä haushoùwe van diej meid gekommen
ben, umdä heur jongste bruur saome mee
mé in ’n orkesje speulde. En terwéle dä diej
meid toch mos wete, dä wijlie heur en d’re
vrééjer mee onzen emmer oùweklonje verraast hon, hi se d’r mee gi woord over gerept.
Ok weet ik nog zeker dä ik dä avontuur mee
diejen emmer stront nôit nie heb dörreven
te biechte. Meskien is ’t wel gin doadzonde
geweest en wijlie wozzen toch eigelijk mär
onneùzel kijnder. Mär dä’t. 


ZAND ‘R OVER
D’r waar tussen de bruurs Hekelhof
’n hil óuw, díepe vete.
van wirskante hadde ze hun èrgernis
ál dèrtig jaor verbete.
Dè wil zegge, ze waore wèl hil góed
in ’t mekaor koeienere.
Daor kon zèllefs de geminste mens
nog èrreg veul van lere.
Hil ’t dörrep keek dè zó mèr án,
ók den bùrger, ók de pestoor.
De pestoor, die moeide z’n èige nie,
want ze waore lid van ‘t koor.
D’n bùrger kreeg van allebèij
veul kèrmenèij en ham.
En daorin lì de reje
dè hij ’r nie tusse kwam.
De bruurs kwaome mekaor ’s tege
meej de káár op ’n hil smal brug.
Mèr ze deeje, knoestig as ze waore,
gin van tweeje ’ne stap terug.
Ze zeeje dinge tege mekaor
wor de hond gin bróód van lusse.
Hil ’t dörrep ston ’r bè
mèr niemes kwam ’r tusse.
Ze viete toen hun jááchtgewèèr
en schote mekaor vur de kop.
Toen kwam de pliessie ’r pas bè,
die rúimden ’t zaakjen op.
Nou ligge ze vlak langs mekaor
begraoven in díepe rust.
Zó hí dè dörrep z’n gewete
toch mèr wir schòn gesust! 



Uit ’n Snee irluk bróód

< In het dialect van Bergeijk >
Illustratie Nelleke de Laat

< In het dialect van Kempenland >
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RIEK JANSSEN-VAN DEN OEVER

JOHAN BOENIE

Woensdrechtse woordjes
Sebiet van recht naar strak

Luisterbox Brabants 11

Z

HÂNTJE OP D’N TOARE
lieven hemel
de wiend raost
’t dak krakt
kluere van herinneringe
in ’t mos
op de stiën
uule fladdere roepend
de diepte in
’t lâtste herfstblad dwarrelt
nor onder
en ’t hântje
’t hântje kiekt op
tegge d’n hemel die mej op stelte stut
ziet sterre flonkere
vandaag
umhelze
tègestellinge mekaar
bessems kère alles glad
klokke zulle leuje
durbrèke de Kerstnaachtstilte
vur dè klen Kiendje
in ’t kribke
vandaag
blinkt ’t hântje
gruts 
< In het dialect van Westerbeek >
Winnend Kerstgedicht Boxmeer 2015
Foto
Frans van den Boogaard
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owel in het Standaardnederlands als in de Woensdrechtse dialecten zijn er veel woorden die een
moment in de toekomst aanduiden, vanaf het huidige
ogenblik tot verder weg in de tijd: nu, meteen, onmiddellijk, dadelijk, straks, later, dat soort woorden. Het is vaak
belangrijk om het moment in het heden of de toekomst
nauwkeurig aan te geven en dus is het niet verwonderlijk dat onze taal daar veel woorden voor ter beschikking
heeft.
In de Woensdrechtse dialecten is dat uiteraard ook het
geval. Toch zijn er enkele opmerkelijke en daardoor interessante verschillen, die ik hier graag wil bespreken.
‘Recht naor uis, wur!’ Dit zeggen we tegen iemand als we
hem de opdracht geven om onmiddellijk en zonder dralen naar huis te gaan. Recht heeft hier de betekenis: meteen, rechtstreeks, regelrecht, zonder omwegen. Deze
betekenis wijkt nogal af van het Nederlandse woord
‘recht’, dat onder meer het tegengestelde is van ‘krom’
of ‘scheef’.
G’oef ’t mar aon ’m te vraoge n’en ij doe g’t gelèèk. (Je hoeft
het hem maar te vragen en hij doet het meteen.) Gelèèk
hier vertalen als ‘gelijk’ zou niet correct zijn, want in
het Nederlands heeft ‘gelijk’ niet dezelfde betekenis als
‘meteen’. Al moet ik toegeven, dat veel Nederlanders dit
verschil niet meer aanvoelen. Zelfs ‘Van Dale’ vindt dit
goed, nadat alle andere betekenissen van ‘gelijk’ uitvoerig zijn besproken.
‘Jaonus, doede gij d’errepels ’s schelle’. ‘Jao, sebiet wur moeder, iek zèèn nouw meej iet aanders bizzeg’. Vertaling: ‘Janus, schil jij de aardappels eens’. ‘Ja, straks hoor moeder,
ik ben nu met iets anders bezig’. Zelfs in grote delen
van Noord-Brabant kijkt men hier vreemd van op. Sebiet
komt immers van het Franse subit en in die taal betekent het: meteen. Maar niet alleen in die taal, ook in het
Nederlands en in veel Brabantse dialecten geeft het een
onmiddellijkheid aan. Niet echter in het Woensdrechts,
want daar wijst het op een uitstel, een vertraging. Sebiet
kom d’oos vaoder tuis. Sebiet valde. Sebiet gebeur t’r wa. Sebiet gaon iek m’n èège wasse. Dit zijn allemaal zinnetjes
die weliswaar wijzen op een tamelijk nabije toekomst (of
een vrij nabije toekomst voorspellen), maar zeker geen
aanduiding zijn voor het heden, het onmiddellijk nabije.
Strak gao d’ooze Pjeer naor de grwoote school. Da doen iek
strak wel. Strak zemme fejiet. Strak za’k de blommekes ’s buite zette. (Straks gaat onze zoon Piet naar de lagere school.
Dat doe ik straks wel. Straks zijn we failliet. Straks zal ik
de bloemetjes eens buiten zetten.) Het Woensdrechtse
strak heeft vrijwel dezelfde betekenis als het Nederlandse
‘straks’. Alleen ontbreekt bij ons de -s op het einde. Hoe
dat komt weet ik niet. Misschien is voor Woensdrechtenaren de uitspraak van -ks te moeilijk of te inspannend.
Zouden wij een gemakzuchtig volkje zijn? 
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Mooiste kerstgedicht
Op zaterdag 17 december 2016 vindt in de zaal
van Hotel Café Het Vertrek, Stationsweg 12 in
Boxmeer, de finale plaats van de wedstrijd om
het mooiste Brabantse kerstgedicht. Een jury
heeft uit de inzendingen twintig gedichten
voor deze finale genomineerd. Vanaf 14.00
uur worden deze gedichten door de inzenders
gedeclameerd, waarna bepaald wordt welk gedicht tot mooiste Brabantse kerstgedicht 2016
wordt uitgeroepen. De wedstrijd vindt dit jaar
voor de tiende keer plaats en krijgt daardoor
een extra feestelijk tintje. De toegang is vrij en
iedereen is welkom.
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