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Brabants gaat door!
Wij hebben u fantastisch nieuws te melden. Brabants gaat 
door! Zo’n negen maanden geleden gaf de Stichting Brabants 
ons groen licht om een jaar lang één keer per kwartaal te ver-
schijnen. Of we daarna door mochten gaan, hing af van het aan-
tal abonnees dat we aan het eind van dat eerste jaar hadden. 
Welnu, we hebben inmiddels een dusdanig aantal abonnees dat 
geen verlies wordt geleden en dat is voor de Stichting Brabants 
voldoende om het licht op groen te laten staan. Hartelijk dank 
aan de mensen van de Stichting, maar ook hartelijk dank aan u, 
want zonder uw steun hadden wij het hoofd in de schoot moe-
ten werpen en had Brabants moeten ophouden te bestaan.
Vol enthousiasme gaan we nu door op de ingeslagen weg, er-
voor zorgdragend dat we u telkens opnieuw een aantrekkelijk 
en kwalitatief hoogstaand product leveren. Uw op- en aanmer-
kingen zijn daarbij van grote waarde. Wanneer u een oordeel 
heeft over een nummer van Brabants of een onderdeel daar-
van, laat het ons dan alstublieft weten. Heeft u kritiek of tips 
voor verbetering, dan staan wij daarvoor te allen tijde open. 
Na elk nieuw nummer komt de redactie bij elkaar om mogelijke 
verbeterpunten te bespreken.
Ook het menu van dit nummer is erg gevarieerd. Om te beginnen 
een interview van Cor Swanenberg met de meest Brabantse 
cabaretier die er is: Mark van de Veerdonk. Charles Luijten haal-
de voor ons herinneringen op aan zijn makker Drik de Bruijn. 
Jos Swanenberg hield in Bergen op Zoom een mooie toespraak 
over de toekomst van het dialect. Ed Schilders neemt De moord 
van Raamsdonk onder de loep. U weet inmiddels dat er zich een 
aantal vaste rubrieken in Brabants genesteld heeft. Hopelijk zit 
uw favoriete onderwerp erbij.
De redactie doet ook steeds haar uiterste best om de hele pro-
vincie aan bod te laten komen. Opvallend genoeg komt er deze 
keer veel nieuws vanuit West-Brabant. Wij vinden dat verheu-
gend, al zal in ons volgende nummer vermoedelijk weer een an-
der gebied de overhand hebben.
Wij wensen u veel kijk- en luistergenot en … zegt het voort.
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COR SWANENBERG

‘Nevenverschijnselen’
We waren onder de indruk van zijn vele acti-
viteiten. We wisten van de try-outs voor zijn 
veertiende show, zijn dertigjarig jubileum, 
zijn columns... “Goed gezien, ik heb het èr-
reg druk, deze maanden. Nieuw programma, 
nieuwe DVD box Goed snik (kwam in decem-
ber uit met mijn drie laatste shows, plus nog-
al wat geks ernaast)  én mijn tweeduizendste 
voorstelling, in Den Bosch, op derde kerstdag 
2014. Misschien wel iets voor jullie, als je iets 
wilt schrijven over mijn Brabantse inborst…” 
We waren erbij en het werd een eenmalig feest 
waarbij heel Slabroek in een bus de rode loper 
op kwam gereden. De jubileumvoorstelling in 
het Theater aan de Parade in Den Bosch was 
heel feestelijk. Mark bood een overzicht van 
hoogstandjes uit de voorbije dertig jaar en het 
was prachtig de aaneenschakeling van ideeën 
en uitvoeringen te zien. Veel vroegere attri-
buten passeerden de revue: de telefooncel, de 
deux-chevaux, de wc-pot, de oude projector, de 
schoolbank… De herhaling van de act in die 
schoolbank met Johannus was fysiek zwaar en 
knap. Talloze typetjes heeft Van de Veerdonk 

die wisselwerking wordt humor en plezier ge-
boren.
Het is wel frappant dat het vooral de Braban-
ders zijn die in zijn vak de toon aangeven. 
Theo Maassen, Hans Teeuwen, Marc-Marie 
Huijbregts, Guido Weijers... en nog een tien-
tal meer. Mark van de Veerdonk mag wel de 
meest Brabantse cabaretier genoemd worden. 
Niet omdat hij zo vaak in de eigen provincie 
speelt of omdat zijn Brabantse tongval ken-
merkend zou zijn, maar omdat de inhoud van 
zijn programma zo Brabants is door de relati-
verende humor. Hij is een ‘grapjescabaretier’; 
hij doet dingen waarmee hijzelf lol heeft en 
hij wil dat plezier overbrengen op zijn audi-
torium. Hij staat garant voor een avond onge-
compliceerd cabaret en heeft ondertussen veel 
volgers en vaste fans. Volgens Mark heeft zijn 
Brabantse uitstraling vooral met de verbinding 
met zijn publiek te maken. Van zichzelf zegt 
hij bescheiden: “Ik rommel lekker mee in de 
subtop. Inderdaad, niet zo trots als een Fries, 
zoals onze Guus opmerkt. Gelukkig maar; wij 
Brabanders lopen niet te koop met maatschap-
pijkritiek. Nou ja, soms efkes...”

Cabaret Festival.” Andere toevoegingen op zijn 
erelijst betreffen een nominatie voor de Annie 
M.G. Schmidtprijs in 1993 voor zijn liedje Wim 
en de Werftheaterprijs te Utrecht in 1988. Van de 
Veerdonk was te zien op festivals als Lowlands 
en Humorologie te België. Hij verzorgde optre-
dens voor de Nederlandse gemeenschap in on-
der meer New York, Saoudi-Arabië en Dubai, 
Luxemburg, Peking en Shanghai. (Mark is een 
erkend feestredenaar en wordt vaak gevraagd 
als congresafsluiter of ‘evaluator’.)

Vooral in de provincie
De speellijst 2014-2015 van Mark is indruk-
wekkend. Zeventig keer moet hij tussen no-
vember en mei op pad door het hele land 
met zijn nieuwe show TOF. Daarbij zitten 
‘thuiswedstrijden’ zoals in Theater Markant in 
Uden, Den Durpsherd in Berlicum en Theater 
de Lievekamp in Oss, maar ook voorstellingen 
in het West-Friese Wadway, in het Zeeuwse 
Heinkenszand, in Schoonhoven, Nieuw Sint 
Joosland, Heemskerk, Leidschendam, Heer-
len, Hardenberg en Lelystad… 

Brabants
Ruw geschat werkt Mark wel driekwart van 
zijn voorstellingen af in onze eigen provincie. 
Hoe komt dat? 
 “Ich bin ein Brabander. Vooral in mijn shows 
zoek ik altijd naar die Brabantse verbinding 
(veul familie, veul over vruger, en veul relativering).” 
(Mark verwerkt vaak dialect in zijn shows. Wij 
hopen altijd dat hij zijn fictieve buurtgenoot 
Háske van der Heijden weer ten tonele zal voe-
ren om mooi plat Brabants te praote.) “Maar ik 
neem mezelf niet te serieus, en ik zoek heel an-
ders de band met mijn publiek dan een rand-
stedelijke stand-upcomedian dat doet. Mijn soort 
van cabaret raakt het metier van de tonpraoter, 
al zoek ik een balans tussen humor als doel én 
als middel.” Echt een boodschap voor het volk 
heeft hij niet. “Voor boodschappen moeten de 
mensen maar naar de Jumbo.”
Mark vindt dat wij Brabanders uit de ‘geniali-
teitslanden’ stammen. “Nee, niet de ‘generali-
teit’ dus; Brabanders zijn gezegend met wei-
nig historisch besef”, zo zegt hij. Zij bedenken 
nogal eens iets, ze zijn goed in uitvindingen 
en ze komen graag bij mekaar. Zij willen in 
gezelschap gewoon leuk zijn met elkaar en uit 

Op Slabroek
We waren uiteraard blij met het antwoord 
dat tevens aanbood naar zijn stek te komen. 
Mark woont op een unieke locatie in buurt-
schap Slabroek bij Uden. Het fraaie gedoentje 
van Mark en Inge bestaat uit een voormalige 
boerderij met opstal, grenzend aan het prachti-
ge heidegebied waar het beroemde Slingerpad 
zich doorheen kronkelt. Op een steenworp af-
stand heeft het Natuurcentrum De Maashorst 
zijn domicilie. ‘Stiltegebied’ staat er naast de 
voordeur van Marks woning. We worden ver-
welkomd door de huisbaas en zijn enthousi-
aste hond Sjeng. Adoptiepoes Bamboe en koe 
Saartje (buurtcadeau voor zijn vijftigste ver-
jaardag) behoren verder tot de ‘menagerie’ van 
dierenarts Inge en cabaretier Mark.

Van Heeswijk via Utrecht naar India
Vooraf aan het interview hebben we de site van 
onze hoofdfiguur bekeken. Wikipedia meldt 
dat hij geboren is in 1959 in Heeswijk-Dinther. 
“Heeswijk,” zegt Mark en vermeldt met de nodi-
ge zelfspot dat hij een nazaat is van de ‘notabe-
len’ uit die plaats. Zijn vader was er architect en 
zijn grootvader burgemeester. Zijn moeder was 
‘de parel van de Meierij’ uit Veghel. Mark was 
de tweede van vijf kinderen. Hij ging in Heejzik 
te voet naar de lagere school en het gymnasi-
um Bernrode. Daarna volgde een studie sociale 
geografie in Utrecht. In 1985 studeerde hij af, 
maar hij was in 1984 al als hobbyist begonnen 
met cabaret; hij trad op voor de studentenver-
eniging Veritas. Na zijn studie had hij vijf jaar 
lang een adviesbureau ontwikkelingssamen-
werking en werkte een half jaar in India. 

Cabaretier en entertainer
Terug naar de website: “In 1987 won hij de 
persoonlijkheidsprijs en werd hij tweede op 
het cabaretfestival Cameretten. In 1991 won hij 
zowel de jury- als de publieksprijs op het Leids 

Op ons verzoek om Mark van de Veerdonk te mogen ondervragen 
voor Brabants kwam navolgend cabareteske antwoord per e-mail: 
“Wij voelen ons zeer vereerd (pleuralis magistratus)! Oftewel, wie 
ben ik dat jij dit doen mag? W’rum ikke, wellek? Brabantse verba-
zing. Zelfs bij mijn Maastrichtse vriendin Inge (die gelukkig ook 
alweer bijna dertig jaar in het land leeft ‘waar nog licht brandt’). En 
bovenal: gaat dit jullie oplage werkelijk verhogen? Ehem .. hihi... 
Maar medewerking? Die kunde dus krijge!” 

Mark van de Veerdonk, de meest Brabantse cabaretier

Foto Henk Janssen
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uitbreidingen valt vooral op hoezeer scatolo-
gische elementen in de teksten verwerkt zijn, 
en soms zelfs de overhand hebben gekregen, 
waardoor de absurditeit nog vergroot werd, en 
daarmee ongetwijfeld ook de feestvreugde.

Cultuurkringen
Met de komst van website Delpher van de Ko-
ninklijke Bibliotheek is het mogelijk geworden 
zo goed als alle Nederlandse kranten online te 
doorzoeken. Ik heb dat gedaan voor De moord 
van Raamsdonk, en hoewel dat ons niet dichter 
bij de oorspronkelijke tekst brengt, leverde het 
toch belangwekkende gegevens op, in het bij-
zonder over de uitvoering en de indruk die het 
lied op toehoorders gemaakt heeft.
De oudste vermelding in gedrukte vorm die 
ik heb kunnen vinden, is een bericht uit De 
Graafschap-bode van 22 augustus 1885. Daar 
blijkt dat De moord uit volle borst gezongen 
werd op een politieke bijeenkomst van de 
Sociaal Democraten, nota bene samen met 
de Nederlandse vertaling van de Marseillaise. 
Raamsdonk moet toen dus al een zeer bekend 
lied zijn geweest. Een iets jonger bericht doet 
vermoeden dat de oorspronkelijke tekst toen 
nog niet als humoristisch werd ervaren en nog 
geen parodie was, maar als realistisch drama 
werd beleefd en als “zeer gevoelig voor fijne 
zenuwen”. (Noord en Zuid, jrg. 10, 1887) Vier 
jaar later spreekt een journalist van De Graaf-
schap-bode dan ook zijn verwondering uit dat 
Raamsdonk “een lied is welk men ‘zelfs’ op 
bruiloften zingt.” (12-12-1891) 
Uit latere vermeldingen in Nederlandse kran-
ten kunnen we opmaken dat de oorsprong 
zonder twijfel gezocht moet worden bij de 
markt- en kermiszangers. Een toneelrecensent 
van Het nieuws van den dag herinnert zich in 

Als er één lied is dat aanspraak mag maken 
op het predicaat ‘marktlied aller marktlie-

deren’, dan zou dat De moord van Raamsdonk 
zijn. Vanaf het midden van de 19de eeuw werd 
het in grote delen van Nederland door straat-
zangers uitgevoerd op markten en kermissen 
als een meeslepende ‘evergreen’ die droop van 
het bloed, en dus van emotie. Over het ont-
staan van de tekst is niets bekend, ondanks 
een aantal serieuze onderzoeken. Het lijkt 
aannemelijk dat de tekst rond 1860 gemaakt 
en verspreid is, maar van gedrukte tekstbladen 
is geen enkel exemplaar bewaard gebleven. 
De oudst bekende tekstvarianten bestaan uit 
een tiental coupletten waarin stapsgewijs de 
overval en moord op een boerengezin verteld 
wordt, hun onhandige verzet, en de berechting 
en dood aan de galg van de schuldigen. 
Deze moordpartij is niet werkelijk gebeurd, 
hoezeer de tekst ook in de stijl van de waar-
gebeurde-moordliedjes gesteld is. Daardoor is 
het lied ook niet van de actualiteit afhankelijk 
geweest. Het staat ook bekend om zijn rijmela-
rij en kreupelrijm, dat waarschijnlijk later be-
wust is aangedikt om het humoristisch effect te 
verhogen. De tekst kon daardoor, ondanks de 
gruwelijkheden, promoveren van huivering-
wekkend straatlied tot een gezelschapslied dat 
daarop een parodie is. Als gezelschapslied is 
Raamsdonk uitgebreid met honderden tweere-
gelige coupletten. De verzamelaars Moormann 
en Wouters kenden er in 1933 al tweehonderd. 
Zij noemen het “een van de heel zeldzame ge-
vallen, dat meerdere personen een lied maak-
ten.” (Het straatlied, dl. 1) In totaal heb ik de 
afgelopen jaren uit drukwerk en liedschriften 
en met hulp van correspondenten bijna vier-
honderd coupletten kunnen noteren (zie web-
site CuBra, rubriek Moordliedjes). Bij de latere 

ED SCHILDERS

Ik heb daar eerder Robin Hood en God Mother voor ge-
schreven. Daar word je dan opeens lid van een familie! 
Ik hou van geschiedenis en voor Heeswijk-Dinther zou 
ik willen schrijven over Dolle Dinsdag en over De Boe-
renapostel. Ik heb samen met Bart van Schijndel al eens 
opgetreden voor de heemkundekring… Maar samenwer-
ken… Ik ben zo eigenwijs. Ik zou nooit met mezelf wil-
len samenwerken…!”

TOF
De voorstellingen van Mark van de Veerdonk hebben 
iets ongecompliceerds en vrolijks dat je bij zijn vakgeno-
ten zelden vindt. Zijn shows stemmen opgewekt en zijn 
ideaal voor een onbezorgd avondje uit. We gingen naar 
de voorstelling TOF in de Berlicumse Durpsherd om ook 
van de laatste ontwikkelingen van Mark op de hoogte te 
zijn. De cabaretier staat als toffe peer groot op het affiche 
en blijkens de vooraankondigingen mogen we positieve 
verhalen verwachten. Geen gesomber dus. De peer op 
de afbeelding is groen en bronskleurig. Zou dat niet een 
Triumph peer zijn..? 
Wat ons betreft, was de voorstelling echt een topper. Veel 
humor, onverwachte absurde wendingen, mooie ver-

haallijn en inventief decor. Een avond die 
voorbijvliegt en veel sneller is dan de 

opgevoerde solex die na de pauze 
in het decor hangt. Een functi-

onele reuzennachtkast met 
fraaie licht- en geluidsef-

fecten en een enorme 
grapdichtheid dragen 
bij aan een knap staal-
tje vakmanschap. 
Mark van de Veerdonk 
is echt een rasenter-
tainer. En ze komen 

weer langs: d’n buur-
man, ons opa, ons vader, 

ons moeder, ons vrouw en 
er zat in Berlicum (twee-

maal uitverkocht!) veel 
mooi dialect in de voorstel-

ling. De shows van Mark heb-
ben iets aanstekelijk vitaals en jon-

gensachtigs. Zijn publiek varieert dan 
ook tussen zestien en zeventig.

Als je al dertig jaar cabaretier bent met zo’n 
Brabantse inslag, tweeduizend voorstellin-

gen hebt gegeven en veertien eigen 
humoristische shows op je naam 

hebt, dan heb je het goed ge-
daan en is dat aanleiding 

voor een uitgebreid 
artikel in Brabants, 

dunkt ons.  

ondertussen verbeeld. Brillen, tanden, nylonkousen en 
de vreemdste hoofdtooien kwamen eraan te pas. Ook 
daarvan waren er veel terug te zien. En natuurlijk stak 
Mark uitbundig de draak met zijn eigen jubileum. Hij 
kreeg een zelfbedachte trofee aangeboden en kwam tot 
de ironische slotsom dat hij waarschijnlijk de langzaam-
ste cabaretier van het land is, omdat hij na dertig jaar 
nog steeds niet is doorgebroken. Theo Maassen trok in 
een opgenomen filmpje aan het slot de lijn van zelfspot 
mooi door! Hij kwam tot de conclusie dat hij alles, maar 
dan ook alles in zijn loopbaan aan Mark te danken had. 
Mark van de Veerdonk is ook een begrip bij Omroep Bra-
bant. Hij deed in 2001 een Oudejaarsconference op tv en 
verzorgde vijfhonderd gesproken columns voor de radio. 
Rond de jaarwisseling van 2014 naar 2015 was zijn show 
Weltebarsten bij herhaling te zien. 
Mark schrijft sinds 2007 wekelijks columns voor het 
Udens Weekblad, Stadskrant Veghel en Regio Oss. Voor de 
Maasdriehoek (Boxmeer en omstreken) maakt hij een an-
dere versie. Een bloemlezing van deze stukjes verscheen 
onder de titel Once upon a time in the mest. Over die co-
lumns doet hij maximaal twee uur. Als het dan niet klaar 
is, neemt hij een ander onderwerp. Hij heeft een grap-
penarchief ter beschikking waaruit hij kan 
putten; een ‘kletskoektrommel’ waar-
in wel zo’n achtduizend grappen 
zitten. Als je dan bedenkt dat 
er in een show zo’n driehon-
derd voorkomen, kan hij 
nog wel even voort.

Vooruitzicht
Plannen heeft hij zat. 
Ooit dacht hij op zijn 
55ste te gaan stoppen, 
maar dat kan al niet 
meer. Nu denkt hij nog 
wel tien jaar door te 
gaan, tenminste als hij 
het zelf leuk blijft vinden 
en hij moet het ook nog 
kunnen. “Ik doe gemiddeld 
anderhalf jaar over een nieuw 
programma en daar werk ik dan 
zo’n vijf uur per dag aan. Als het min-
der wordt, ga ik wel eerder stoppen. Mijn 
stelregel is: de energie die je op het podium 
geeft, krijg je terug uit de zaal. Het gaat me 
nog goed af en dan denk ik aan Opa Peij-
nenburg die altijd zei: ‘Je moet lo-
ven als het wel is!’ Cabaretier 
is een eenzaam beroep. 
Ik zou nog graag twee 
stukken schrijven 
voor het Openlucht-
theater De Kersouwe. 

Herinneringen aan 
De moord van Raamsdonk

Ach mensen luister naar m’n lied
Hetgeen in Raamsdonk is geschied.
Een man, een vrouw en een heel klein kind
Die leefden samen van de wind.
Ze hadden ook nog enig geld
Daar waren rovers op gesteld.
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de vreeselijke tafereelen, vol bloed en el-
lende op een groote kaart uitgebeeld. De 
een stond stom te luisteren naar al die on-
geloofelijke wreedheid, de ander giechelde 
om de potsierlijken verhaaltrant.”

Hommage
De Moord is niet dood, hij leeft als een van de 
weinige marktliederen van vroeger nog steeds 
voort. Zijn populariteit in Brabant blijkt uit de 
vele tekstvarianten die door Harrie Franken, 
Ben Hartman, Klaas de Graaff en Rolf Janssen 
zijn opgetekend (zie website CuBra). Op You-
Tube is de gearrangeerde uitvoering van ‘Van-
diekomsa’ te beluisteren (2011).  Onlangs heeft 
Raamsdonker Remco Hofkens het plan opge-
vat De moord  te verfilmen. Hij zal zich base-
ren op het Raamsdonk van rond 1850. Veertig 
acteurs en veertig figuranten moeten de cast 
vormen voor de opnamen. Hofkens hoopt de 
film begin 2016 te kunnen uitbrengen.
En in Raamsdonksveer staat bij de kiosk op 
het Heereplein een bronzen monument van 
kunstenaar Ruud Ringers, opgericht ter ere 
van het marktlied en de marktzangers. Onder 
de voeten van een straatzanger met accordeon 
zijn in brons taferelen uit het moordlied ver-
werkt. Een unieke kunstzinnige hommage aan 
een uniek volkslied.  

Brabant
De oudste Brabantse bron vinden we in de Nieuwe Til-
burgsche Courant van 25 april 1905, en daar wordt meteen 
een bescheiden poging gedaan de oorsprong te verkla-
ren. Het bericht is een reactie op wat de rijksarchivaris 
van Noord-Brabant, mr. Bondam, een paar dagen eerder 
in de Nieuwe Rotterdamsche Courant had gepubliceerd, 
namelijk dat Brabants archiefonderzoek “geen licht heeft 
kunnen ontsteken over den befaamden moord”. (Het ar-
tikel van Bondam heb ik niet kunnen achterhalen.) De 
schrijver, die tekent als “C. te W.”, heeft zijn jeugdjaren 
doorgebracht “in den omtrek van Raamsdonk”. Daar 
woonde circa 1860 “een zekeren Verboom, die in een 
soort van dronkemanswaanzin eerst zijn vrouw heeft 
vermoord en daarna zichzelf heeft opgehangen.” C. te 
W. kent de tekst van het straatlied dat op die moord ge-
schreven werd nog goed, maar dat is meteen het nadeel: 
die tekst wijkt in alle opzichten af van Raamsdonk.
In 1933 haalt Gerard van Leijborgh, pseudoniem van 
heemkundige Lambert G. de Wijs, in de Nieuwe Til-
burgsche Courant herinneringen op aan de zogenaamde 
kouwmèrt, de eerste Tilburgse jaarmarkt tegen het einde 
van de winter. Die markt ging gepaard met kermisachti-
ge attracties:

“Speciale kramen kwamen extra koopwaar aanbie-
den. De tanden- en kiezen-trekkers stonden er op 
een verhooging hun heilzamen raad te geven (…) Iets 
verder stond een lange magere man, die de vreeselij-
ke omstandigheden van de moord van Raamsdonk 
verhaalde, daarbij met een langen stok wijzend op 

1894 hoe “vroeger op zeilen de schildering van den ver-
schrikkelijken moord van Raamsdonk” werd afgebeeld, 
en hoe de ‘explicateur’, de zanger die commentaar geeft 
bij de afbeelding, “het fel bewogen gemoed tot rust 
bracht” bij de laatste afbeelding op het roldoek:

“Een van de dienders pakte hem
En stopte hem in de petrolee-em…“ (6 maart 1894)

Eveneens in Het Nieuws van den dag herinnert zich een 
journalist “De moord van Raamsdonk, naar welker bij-
zonderheden wij in onze kinderjaren met angstig klop-
pend hart hebben gezien en geluisterd.” (9-10-1906)
Een recensent van De Tijd schrijft: “Ik denk hier dank-
baar terug aan de schorre man op de kermis, die met 
zijn stokje op het doek de taferelen van de Moord van 
Raamsdonk uitlegde in rijmen…” (7-9-1916) Hij voegt 
eraan toe dat deze kermisattractie pas “later een ironi-
sche vorm kreeg en daarmee doordrong tot cultuurkrin-
gen”. 

Jonge-mannen-oren
Het Rotterdamsch Nieuwsblad roept op 9 februari 1920 
zijn lezers op om mee te speuren naar de oervorm. Om 
de lezers aan te moedigen, verhaalt de anonieme redac-
teur zijn jeugdherinneringen:

“In onze jeugd stond op de Nieuwe Markt op zater-
dagavond een man, dien we den ‘Blikken Dominee’ 
noemden. Voor ‘twee centen geld’ verkocht hij het 
lied van den Moord van Raamsdonk (…) Om ’t voor 
de goe-gemeente smakelijk te maken, droeg hij het 
eerst zelf voor. Achter hem hing aan een langen stok, 
als een vaandel, een waterverfschilderij op linnen. 
In acht vakjes afgebeeld toonde het tafreelen uit den 
wreeden moord, er was veel rood op en dat rood was 
bloed. Met een wandelstok of een parapluie — dat 
hing van het weer af — toonde hij scène na scène en 
zong het daarbij behoorend couplet. Maar het waren 
veel meer dan acht coupletten (…) er werden door 
onbekende dichters allerlei coupletten bijgemaakt, 
waarvan de inhoud soms minder geschikt was om 
in het openbaar gezongen te worden. Meer bestemd 
voor vroolijke jonge-mannen-ooren!” (16-2-1920)

“We ontvingen twee-en-dertig Moorden”, schrijft de re-
dactie, maar dat waren vooral recente varianten. De re-
dactie bekende blij te zijn dat ze op voorhand een voor-
behoud had gemaakt. Teksten die uitsluitend voor “een 
gezelschap van enkel-heren-na-tafel geschikt zouden 
kunnen zijn”, zouden niet worden afgedrukt in de krant. 
En dat bleek maar goed ook: “Want wat de taal van vele 
dier verzen betreft, mogen we verklaren dat onze erg-
ste verwachtingen nog overtroffen werden.” Bijna een 
eeuw later is het toch wel erg jammer dat die erge ver-
zen niet gepubliceerd werden. Het vermoeden lijkt ge-
rechtvaardigd dat met teksten voor “jonge-man-ooren” 
of “enkel-heren-na-tafel” vooral de poep- en piesvarian-
ten bedoeld werden. Met bloed en bijlen had de redactie 
geen moeite.

DE INBRAAK
De dieven in het vak bekwaam
Kropen door het schijthuisraam
De juffrouw die er juist op zat
Kroop van angst door ’t afvoergat. 
En grootmoeder die oude boerin
Die sukkelde van schrik de beerput in

DE MOORDENAARS WORDEN NERVEUS
De roverhoofdman moest op de pot
Vond tot zijn spijt de deur op slot
Een poepte op de canapé
Een gewoon mens doet dit op de plé
Klaas die had z’n gat ontbloot
En deed het achter de tafelpoot

DE SLACHTOFFERS VERWEREN ZICH
De meid sprong toen gauw op een stoel
En scheet de moordenaars in d’r smoel
De oude Sis nam pot en pis
En sloeg ze op d’r verdommenis
De grootvader die nog moed bezat
Die beet een rover in zijn gat

DE KIPPEN SNELLEN TE HULP
De oudste kip had diarree
En liet een klodder naar benee.
De voorste rover keek omlaag
En kreeg een klodder in zijn kraag.

FLIKKEN RAAMSDONK
De burgemeester kwam terstond
En constateerde verse stront
Zeg mijnheer de commissaris
Weet jij niet van wie die sigaar is 
Sodemieter sakkerhel
Hier bakken ze worstjes zonder vel 

DE ROVERS OP HET SCHAVOT
Een van de zeven, het is een schande voor God
Die wou voor het laatst nog eens op de pot.
De moordenaar stierf op ’t schavot
Z’n hoofd viel in de waterpot.

Pagina uit een liedschrift in bezit van de familie  
Eijsermans, Goirle.

Liedblad uit de collectie Wouters/Moormann. 
Bron: Geheugen van Nederland. Onder de titel 
in handschrift: ‘Oudste lezing’.

Silhouet uit de animatiefilm ‘De moord van 
Raamsdonk’ van Frans Tergast, 1933.
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vooraf gaan een biografie van Cuijpers, door 
voorzitter van de heemkundekring Frank van 
der Maden, en een bespreking van Cuijpers’ 
dialectbeschrijvingen, door Jos Swanenberg 
en Ton van de Wijngaard. Laatstgenoemde is 
streektaalfunctionaris voor de provincie Lim-
burg en was betrokken omdat Cuijpers ook 
zijn eigen dialect, dat van Neeritter bij Thorn, 
heeft beschreven. Dat deed hij in eerste instan-
tie als reactie op verzoeken van Pieter Willems, 
hoogleraar te Leuven en in 1885 initiatiefne-
mer van een grote dialectenquête, en van J.A. 
Leopold en L. Leopold, samenstellers van het 
overzichtswerk Van de Schelde tot de Weichsel. 

Nederduitsche dialecten in 
dicht en ondicht (1882). 
Waarschijnlijk was dat 
werk als informant de 
inspiratiebron voor zijn 
latere optekeningen in 
Brabant, als Cuijpers 
naar Zeelst gekomen 
is. En waarschijnlijk re-
ageert hij dan weer op 
een oproep, dit maal 
van August Sassen die 
in opdracht van het Pro-
vinciaal Genootschap 
voor Kunsten en Weten-
schappen in Noord-Bra-
bant volkskundig onder-
zoek doet. 
Na de dialectafdeling 
komen in het eerste 

deel de sagen en sprookjes (door Willem de 
Blécourt), de gebruiken en tradities (door Cor 
van der Heijden) en de kinderrijmen (door Jant 
van der Weg) aan de orde. In het tweede deel 
staan het kalligrafisch werk van Cuijpers (door 
Albert Pennings) en zijn betrokkenheid bij de 
Mariaverering (door Frank van der Maden) 
centraal. De dvd bevat schitterende afbeeldin-
gen van kalligrafisch werk, maar ook van oor-
spronkelijke handschriften van Cuijpers, die 
bovendien nog niet eerder gepubliceerd mate-
riaal bevatten. Onderzoeker van dienst voor dit 
onderdeel was vooral Piet Vermeulen. 
Deze bijzondere publicatie bestaat uit een cas-
sette met twee zeer fraai vormgegeven boeken 
(samen meer dan 600 blz.) en een dvd. De ver-
koopprijs van de cassette is € 49,50 en de ver-
zendkosten bedragen € 10,60, maar u kunt de 
cassette ook persoonlijk gaan ophalen. U kunt 
bestellen via info@zeelstschrijftgeschiedenis.nl, 
en zo kunt u eventueel ook een afspraak ma-
ken voor het ophalen van de cassette.  

Op 11 december 2014 is een bijzondere pu-
blicatie gepresenteerd in Museum ’t Oude 

Slot te Zeelst (Veldhoven). Het onderwerp is 
het leven en werken van Jacques Cuijpers, die 
leefde van 1850 tot 1926 en een groot deel van 
zijn leven bovenmeester te Zeelst was. Hij was 
een van de eersten die het Brabantse dialect 
heeft beschreven.
Niet alleen het werk, maar ook de persoon 
Cuijpers zelf zijn in de 
vergetelheid geraakt, 
veel meer dan zijn tijd-
genoten als Petrus Nor-
bertus Panken of Hen-
drik Ouwerling, die ook 
belangrijk werk over de 
Brabantse cultuurge-
schiedenis nalieten. Dat 
was de aanleiding voor 
heemkundekring Zeelst 
Schrijft Geschiedenis 
om uitvoerig onderzoek 
te doen en te publice-
ren over deze markante 
figuur. Cuijpers publi-
ceerde aan het einde van 
de negentiende eeuw in 
verschillende tijdschrif-
ten, waarvan het meest 
in de Noordbrabantsche Almanak van August 
Sassen. Zijn bijdragen bestaan vooral uit klei-
ne verzamelingen van kinderrijmen, sprook-
jes, sagen, beschrijvingen van volksgebruiken 
en tradities, maar ook uit een uitgebreide di-
alectwoordenlijst en twee lijsten spreekwoor-
den. 
Ter illustratie: 
- bodenbrood (bojebrood) – dit woord heet ei-

genlijk bodenbroodeisch, dat echter minder 
wordt gebruikt, umdät te veul is in eenen ajem. 
Belooning, die iemand ontvangt bij het over-
brengen van eene tijding.

- peizen – ’t dragen op de arm van kleine kin-
deren.

- rummetik – vochtig. Deez kamer is zoo rumme-
tik dat de paddestoelen langs den muur wassen.

Zijn bijdragen zijn tegenwoordig nauwelijks 
nog raadpleegbaar. De woordenlijst is nu ge-
lukkig integraal overgenomen in deel I van 
Jacques Cuijpers, Een veelzijdig meester. Daaraan 

VAN DE REDACTIEFRANS HOPPENBROUWERS

Bergs Woordenboek

Vlnr: Elly de Jong- Elsackers, Lia Suykerbuyk, Joost Gabriëls, Hans 
Heestermans, Brigit Bakx.  Foto Peter Bakx

In 1997 verscheen van de hand van Hans Heestermans Bergs 
Woordenboek, Het enige, onvervalste, echte Bergse Woordenboek. De 

schrijver had voorafgaand aan dit boekje al elf jaar een vaste en zeer 
populaire wekelijkse dialectrubriek gehad in het Brabants Nieuws-
blad (Witte nog?) en in Dagblad De Stem (Westbrabants Zogezeed). 
In die periode ontving hij van trouwe lezers veel dialectwoorden, 
zegswijzen en uitdrukkingen, waarvan hij er in zijn boekje zo’n 
vijftienhonderd bij elkaar bracht. Alles bij elkaar een leuk boekje, 
dat gretig aftrek vond in Bergen op Zoom en omgeving.
In 2002 verscheen opnieuw Bergs Woordenboek, ook nu weer van 
Hans Heestermans. Het eerste boek was met vierhonderd woor-
den, zegswijzen en uitdrukkingen uitgebreid. De pretentieuze 
ondertitel was verdwenen. En ook nu weer had de schrijver met 
name op het gebied van de spelling uitgebreid gediscussieerd met 
leden van Dialectgenootschap De Berregse Kamer.
In 2014 bereikte Bergs Woordenboek van Hans Heestermans het 
stadium van volwassenheid. Het tweede boek was uitgebreid met 
nog eens vijfhonderd woorden, uitdrukkingen en betekenissen. 
De inbreng en medewerking van De Berregse Kamer was ditmaal 
prominent vermeld op de omslag. 
Het boekje begint met een uitgebreide theoretische onderbou-
wing, die zeer lezenswaardig is, maar toch veelal door de lezers 
zal worden overgeslagen. Dat is namelijk meestal het geval. Het 
eigenlijke woordenboek wordt dan nog gevolgd door onder meer 
een overzicht van oude straat-, veld- en gebouwnamen en een han-
dige woordenlijst Nederlands-Bergs.
Voor de liefhebber en kenner van de Brabantse dialecten is het 
boekje zeker een waardevolle aanvulling op zijn woordenboeken 
en andere naslagwerken. Daarbij moet niet uit het oog worden 
verloren, dat het dialect van Bergen op Zoom volgens uitgebreide 
studies een nogal geïsoleerd geheel blijkt te zijn, omringd door 
totaal ander West-Brabants en door Zeeuws.  

HEUVE 

Hij spaoit d’n hof nog mèr ‘s um,  
de vries is ùt de grond.  
Hij makt z’n vore díep en rècht,  
hij hóuwt van góed en pront.  
 
‘t Wèrrek vordert uur nó uur,  
mèr hij jaogt z’n èige nie.  
Hij nèmt vandaog wir allen tèèd,  
hij kèkt nie op ‘n spie.  
 
Dan lí den hof daor vèt en vors  
en opa is tevreje.  
De wijnter is wèl vort vurbè,  
‘t èrregste is geleje.  
 
Hij hurt de mèlle in de heg,  
en de hommels op de bloeme.  
Hij stí wa stil en lùistert ‘s  
nó dè zinge en dè zoeme. 
 
< In het dialect van Kempenland >

Uit: ’n Snee irluk bróód 

Pen-aquarel:
Nelleke de Laat

Jacques Cuijpers, 
een veelzijdig meester
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Op dit moment doen achttien lokale of regionale 
omroepen mee. Dat zijn er twee meer dan in het 

vorige seizoen. De verspreiding is groot: van Boxmeer 
en Someren tot aan Zundert en Steenbergen, met wat 
meer omroepen in het oosten dan in het westen. Het 
aantal reacties wisselt wekelijks van vijf tot tien. Vorig 
seizoen waren er minder reacties dan tegenwoordig, een 
gunstig teken van vooruitgang, groei en bloei. Achttien 
omroepen is al een flink aantal en geeft een gevoel van 
waardering voor allen die zich belangeloos inzetten om 
iedereen, Brabantbreed, elke week te laten genieten van 
ons aller muzikaal gesproken erfgoed.

Terugblikkend… 
2012 was echt een rampjaar. Het jaar waarin bij Omroep 
Brabant ook nog Op z’n Brabants en Brabant Leeft! uit de 
ether moesten verdwijnen. Waarom die omroep dan maar 
niet meteen van de kaart? Een extra klap was - het leek wel 
een complot - toen de provincie na acht jaar de subsidie 
schrapte voor ons mooie tijdschrift Brabants. Barbaarser 
kon het niet! En daarover wordt dan beslist door wezens 
die voor het oog van het kerkvolk onze Brabantse Cultuur 
en ons Brabants Erfgoed hoog in het vaandel dragen! Zitten 
de hersens bij sommigen dan toch op de plaats van de maag 
en ook nog andersom? Het moet maar eens gezegd.  

MIENTJE WEVER

Het spel, gepresenteerd door Eric Kolen, ver-
schoof van de woendag- naar de zondagmiddag. 
Inhoudelijk kwam het volledig in handen van 
onze eigen redactie en werd voortaan Brabant-
breed uitgezonden. Onze redactie bestond op dat 
moment uit het kwartet: Cor Swanenberg, Frans 
Verschuren, Hans Roothaert en mezelf. Met de 
komst van Michel de Koning in mei 2002 wer-
den we een kwintet. Jos Swanenberg en Piet Pels 
waren van meet af aan betrokken bij deze nieuwe 
opzet. Na het overlijden van Hans (2004) werd 
hij opgevolgd door Marja van Trier. Ook Adri 
Hoppenbrouwers kwam ons versterken in 2005 
toen Frans overleed. Kort daarna voegde Mientje 
Wever zich bij het gezelschap.
Uit de reacties was duidelijk dat ’t Uurke op de 
zondagmiddag veel en graag beluisterd werd. 
Daarom snapten we er niks van dat het in 2012 
plotseling moest worden geschrapt. Tijdens de 
laatste uitzending op 24 juni zong Marja van Trier 
een fel protestlied en Mientje Wever plengde haar 
poëtische tranen in rouw met ons allemaal. Maar 
dat was bij de Brabantvreemde directie van Om-
roep Brabant aan dovemansoren gericht.

We lieten ons niet kisten
Met Piet Pels, ridder in de bres voor het Brabants 
dialect, werden de koppen bij elkaar gestoken. 
Het plan om alle lokale omroepen te benade-
ren kreeg ineens handen en voeten. En jawel, er 
werd – we hadden niet anders verwacht – me-
teen spontaan op gereageerd. Een aanmoediging 
voor de redactie om meteen de draad en de pen 
weer op te pakken. In het seizoen 2013-2014 
ging het programma van start onder de welspre-
kende naam Bij wijze van za’k mar zegge. Helaas 
was onze vriend Michel de Koning in de zomer 
van 2012 onverwacht overleden. Met Jan Luys-
terburg in zijn plaats was de zeskoppige redac-
tie weer van oost tot west en van noord tot zuid 
compleet. Taalprofessor dr. Jos Swanenberg gaf 
trouw na elke uitzending tekst en uitleg over het 
gezochte woord van de vorige week.
De balans opmakend mochten we tevreden te-
rugzien op het eerste seizoen. Het lag dan ook 
voor de hand dat we, gesterkt door het succes, 
in juli voor het nieuwe seizoen 2014-2015 alle 
opnames konden maken. We mochten daarvoor 
terecht in de studio van Lokale Omroep Schijn-
del waar Piet Pels en Peter de Laat (technicus) 
ons gastvrij ontvingen en op onze wenken be-
dienden.

Dat radiospel, naar Fins voorbeeld, had het 
karakter van een orgel met vele registers, 

de registers van onze Brabantse dialecten als ui-
tingen van gesproken muziek. Achtereenvolgens 
mochten Thieu Sijbers (1977-1979), ondergete-
kende (1979-1982), Willem Iven (1982-1984), 
Miep Mandos-van de Pol (1984-1990) en Ad 
Dams (1990-2000) vanuit de Eindhovense stu-
dio het radiospel met ons verhaal verzorgen. Het 
programma begon met een bijna waar gebeurd 
vertelsel van enkele minuten, eindigend met de 
helft van een ‘Brabantse’ spreuk of gezegde. De 
ontbrekende helft werd door de luisteraars beant-
woord op een briefkaart met de gok op een prijs-
je. Frans van Hoof was onze vaste presentator.
Vanwege het succes vanuit de studio in Eindho-
ven kwam er in 1989 al gauw garen op de klos 
vanuit de studio in Den Bosch. Cor Swanenberg 
beet hier het spits af met zijn wekelijkse dialect-
column Dree de Kapper en vanaf 1994 tot 2000 
met ’t Brabants Ketierke voor Noord-Oost-Bra-
bant. Hans Roothaert verzorgde in de jaren ne-
gentig een wekelijkse dialectrubriek in het Til-
burgs voor Midden-Brabant.

Toen in 1988 het boek De Brabantse Spreek-
woorden van Hein en Miep Mandos ver-

scheen, werd de opzet van het radiospel aange-
past. Aan de hand van genoemd spreek- 
woordenboek kon iedereen het antwoord al met-  
een opzoeken. Daarom eindigde het verhaaltje 
vanaf dat moment op een dialectwoord waarvan 
men dan de betekenis moest raden. Dat karak-
ter bleef behouden tot het einde in 2012.
Het millenniumjaar 2000 was een breekpunt. 
Omroep Brabant koos voor een ander format, 
zoals dat met een lelijk woord heette en als een 
slagschaduw over de toekomst hing. De vier 
over Brabant verspreide redacties werden sa-
mengevoegd en er kwam ’t Brabants Uurke, één 
programma voor de hele provincie.

JOHAN BIEMANS

Bij wijze van za’k mar zegge
Voor de ontelbare fijnproevers van onze Brabantse dialecten was 
2012 echt wel een rampjaar. Om maar ergens mee te beginnen… 
Wij, de redactie van het radioprogramma Bij wijze van spréke, 
kregen van de directie van Omroep Brabant als een donder-
slag bij heldere hemel te horen dat het gedaan moest zijn met 
die prietpraat. Het oer-Brabantse programma, met vele trouwe 
luisteraars vanaf 1977 tot en met de laatste uitzending op 24 juni 
2012, werd zomaar de nek omgedraaid. Had Bij wijze van spréke 
haar bestaansrecht niet al bewezen door het vijfendertig jaar vol 
te houden? 

De redactie op bezoek in Bergeijk. Zittend vlnr. Marja van 
Trier (Loon op Zand), Adri Hoppenbrouwers (Rucphen ), 
Mientje Wever (Boxmeer), Staand vlnr: Cor Swanenberg 
(Berlicum), Johan Biemans (Bergeijk), Jan Luysterburg 
(Hoogerheide)

MIEN DOEL

nog enne keer fiets ik nô
wor ooit ons huus hèt gestaon
de grônd nô herhaling
van herfst en lente
van de fundering ondaon

ik vuul de lèègte

ân de raand van ’t grasveld
stut d’n ouwe kersebôm
vörbej de zommer valt ’t urste blad

ik klim ien d’n tied van trug

heur wer ’t liedje dè ik zong
-rode kersen lust ik graag-
oorbelle geriept dör de zon

de wiend bringt mien dinke
trug nor ’t now
de zon rakt mien snuut

unnen bal rolt tot ân mien vuut
inkele jonges wieze, roepe
’n keltje stekt zien ermen uut

ik ken de afstand, ’t is me gegund
op hoog hak scoor ik ’n doelpunt

< In het dialect van Boxmeer >

Uit: Gouwe tije?  
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ken, zonder te zeggen wat het is. Op die ma-
nier moesten we enkele regels schrijven over 
onze eerste en dus oudste herinneringen aan 
Sinterklaas. Ziehier wat uit mijn pen vloeide:
Störmaachtig gier te wind dur de schouw. IJ lèèk 
wel te fluite. Avvetoe woor ik iets rammele. Ik 
kruip diep weg onder de deekes, zooda d’aljeen m’n 
nuske nog te zien is. Zou t’ie al bij oons zèèn?...

Gloepends
De Streektaolconferentie in Hoogeveen was 
tevens een mooie gelegenheid om het boek 
Gloepends te presenteren. Het boek bevat zorg-
vuldig geselecteerde mooie verhalen in zeven 
streektaalvarianten van het Nedersaksisch en 
bestrijkt Groningen, Drenthe, Stellingwerf, 
Salland en Land van Vollenhove, Twente, Ach-
terhoek en Veluwe. Een prachtig resultaat van 
innige samenwerking tussen streektaalorgani-
satie SONT en Het Drentse Boek.
Al bij al was het een mooie en leerzame dag 
daar in Drenthe. Ik ben blij dat ik er bij ben 
geweest.  

Groen

’t Leeve begon groen vur mèèn
Wa wies ik jeelemaol?
Ik was nie aanders as de rest
We starte zoo allemaol.

Mar mèèn val d’op zoo nou en dan:
Ge kun ljeere dur ’t leeve
Toch zèèn ’r oover ’t algemjeen
Veul meese groen gebleeve.

Sinterklaas
In de workshop proza leerden we, dat het be-
langrijk is om de lezer meteen je verhaal in 
te trekken. Met name is dit van belang bij het 
vinden van een uitgever. Deze neemt immers, 
vanwege een enorm aanbod plus tijdgebrek, 
na vijf à tien zinnen al een beslissing over 
verder lezen of in de prullenbak smijten. Een 
belangrijk hulpmiddel bij het maken van een 
pakkend begin kan zijn: ’showing but not tel-
ling’. Dan laat je de lezer iets zien en meema-

JAN LUYSTERBURG

ADRI HOPPENBROUWERS

Oovertèèd stong’k in Rwoosendaol 
vur ’t stopliecht. ’t Liecht spriengt 
op gruun, ik wul optrekke , slaot 
de moter af. ’k Wul ’m opnuw 
starte mar hij sloog nie aon. Nog 
’s prebeere, mar gin beweegieng 
ien te krèège, Staot d’r daor jeen of 
aandre dêus aachter me te toetere. 
Ik wur stik zeenuwaachtig netuulijk. 
En nog ’s prebeere mar niks wur. En 
d’n dieje aachter mèèn mar toetere. 
 Ik wier daor zo piesig van. Ik stap-

ten ûit en gong d’r nor toe. ’t Waor netuulijk ne vent. Ik 
zee: “Menjeer ag gij prebeert m’ne waoge te starte, dan 
zal ik wel durgaon mee toetere.” 

Och en da verkjeer tiggesworrig. ’t Wur hoe langer hoe 
drukker. En dan die weege. Dan denkte de pad te wee-
te, hemme ze ’t ammel wir verleed. En ik kan me toch 
al zo moeilijk oriënteere.
Ik wur nou wook wel ies gevraogd op plaotse waor ’k 
nog nooit gewiest zen. En kaort leeze kan ’k jillemaol al 
nie dus motte ze ’t m’n ûitlegge hoe ’k mot rije. Mar ja, 
da geheuge van mèèn ies wook al nie mjeer hoe ’t mot 
zèèn. Mar siens a m’n tomtommeke 
mee me meerèèst ies da prebleem 
wook wir opgelost.

< In het dialect van Zundert >  

’t Vervoer
Zo gauw ’t wéér ’t toelaot goi ’k aaltij 
’n endje fietse. Mar nie te wèèd want 
ik hem makkelijk zaodelpijn. Ik dèènk 
da’k mar ’s ’n brommerke aonschaf. 
Zo’nne spartamettik…. of ‘n skoeter-
ke, da lekt me woojk wel leutig. ‘k Hoi 
vruger wook ne brommer. Die moeste 
jeest aontrappe vur te starte. 
‘t Waor ne twjeedhaase dus da starte 
gong nie meer zo vlot. ‘k Stong dikkels wel ’n paor 
menuute te trappe vur dattie aonsloeg. En gereegeld 
ne vûile boezjie. En mee m’n fiets waor ’t al nie veul 
beeter gesteld. Da waor wook ne twjeedhaase en trapte 
nog deur wook. Ik hoi al ies aon ooze Nil gevraogd 
of ie ’r ies naor wouw kèèke. Nou, da ee tie dan wook 
gedaon…..naor gekeeke. Op ne kjeer wouw ik wegrije 
en mar trappe en nog ginne millimeeter vurûit komme 
en ikke mar kèèke of ’t gin man zaog, want da wulde 
nie weeten ij, ge schaomd oe èège ’n ongeluk.
En ja wur, sewijl ik stoi te surplasse komt de gemeejn-
teboje dur aon en laache netuurlijk. 
”Hij trapt deur is ‘t nie?” en ikke gelêêk d’r bovenop; 
“ben de gek man, ik ben ’m aon ‘t starte.” Toen wies ie 
toch nie goêd waor tie moes kèèke.

Oozen auto ies wook al d’ellende van ’n aander. 

Voorzitster Veronique De Tier van de Stich-
ting Nederlandse Dialecten (SND) heette 

iedereen welkom op een wijze die in elk geval 
het ‘Internationale’ van de conferentie al de-
monstreerde: haar Vlaamse accent viel meteen 
op. Zij legde uit, dat we ons die dag gingen be-
zighouden met de vraag: Heeft de streektaalli-
teratuur nog toekomst?
Die vraag kreeg meteen al een antwoord, door-
dat dichteres Suze Sanders samen met het 
muzikale duo ‘Ballads2’ een voorstelling gaf. 
Gedichten en teksten, geïllustreerd met licht-
beelden, werden afgewisseld met ingetogen 
gezongen, eigentijdse Drentse dialectliederen. 
Een unieke en zeer aangename combinatie. 
Zoiets zou ik wel vaker willen meemaken!

Schrijven in streektaal
Aan Johan Veenstra werd de vraag gesteld, 
hoe hij er als Stellingwerfse streektaalschrijver 
in slaagt één van de best verkopende dialect-
schrijvers te zijn en te blijven. In de kern komt 
het erop neer, dat Johan alleen Standaardne-
derlands spreekt als het echt nodig is en dus 
bijna altijd zijn eigen Stellingwerfs spreekt en 
schrijft. Eenvoudige woorden en zinsconstruc-
ties gebruiken is daarbij de sleutel, evenals al-
tijd jezelf blijven en je eigen gang blijven gaan.
Weet u wat een ‘pitch’ is? Door drie knikkers in 
dozen naar keuze te leggen konden de aanwezi-
gen aangeven, welk van de vier genomineerde 
streektaalboeken zij kozen om de vraag ”Wel-
ke provincie heeft de laatste vijf jaar het beste 
streektaalboek uitgegeven?” te beantwoorden. 
Voor elk van de boeken kreeg een ‘promotor’ 
één minuut spreektijd. Zo hield prof. dr. Jos 
Swanenberg een warm pleidooi voor het Bra-

bants Boekenweekboek 2014. Friesland en Dren-
the eindigden ex aequo als eersten, maar dat 
was natuurlijk niet verwonderlijk.
De Friese schrijver Ferdinand de Jong mocht 
zijn initiatief om de Friese ‘sutelactie’ nieuw 
leven in te blazen toelichten. Bij zo’n actie 
gaan vrijwilligers van een vereniging met een 
kruiwagen de huizen langs om boeken te ver-
kopen, ten bate van de verenigingskas en van 
de streektaalschrijvers. Een fantastisch goed 
idee, maar er kleven wel haken en ogen aan.

Workshops
Na een eenvoudige, maar erg smakelijke lunch 
moesten de deelnemers zelf aan de slag in 
twee achtereenvolgende workshops van elk 
drie kwartier.
In de workshop poëzie leerden we, dat je kunt 
schrijven wat je wilt. Of het nu rijmt of niet, 
of het Standaardnederlands is of streektaal, 
het wordt altijd een gedicht, het is altijd kunst. 
Hierdoor aangemoedigd kregen we de op-
dracht om een kleur te kiezen en daarover een 
gedicht te maken. Bij mij had dit het volgende 
resultaat:

Streektaolconferentie 2014
Een persoonlijk verslag
Wat heeft een gepensioneerde onderwijzer uit Noord-Brabant te 
zoeken op de Internationale Streektaolconferentie in Hoogeveen? 
Dat vroeg ik me af. Maar mijn zoon woont toevallig in die plaats en 
dialect interesseert me bovenmatig, dus waarom niet? Bovendien 
bedroegen de kosten voor deelname slechts € 15,- per persoon, in-
clusief koffie, lunch en een drankje. 
Ik reed dus op 15 november 2014 naar de Openbare Bibliotheek 
in Hoogeveen, waar ik hartelijk werd ontvangen met een kopje 
koffie, maar me verder even een kat in een vreemd pakhuis voelde, 
want ik (her)kende er niemand. 

Annet Westerdijk, voorzitter van SONT (l.) en 
Veronique de Tier. Foto Jan Luysterburg
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vergetelijke repertoire van Ad zullen vertolken.
Nesterlé ondersteunt met de opbrengst van 
deze gedenkwaardige avond de stichting Freek-
enia, het project in Afrika van de neef van Ad, 
Freek Spits. Geheel zoals Ad dit zou hebben 
gewild, zoals omschreven op zijn gedachte-
nisprentje bij zijn begrafenis op 25 april 1995:
“We hebben Ad gekend als iemand met een 
grote persoonlijke warmte en een scherp oog 
voor detail. Hij wist ons het gevoel te geven dat 
we allemaal deel hebben aan de kleine dingen 
die het leven zo mooi en zo waardevol ma-
ken….
Ad blijft de vertolker van het Brabantse lied. In 
zijn eigen dialect en met zijn eigen muziek gaf 
hij ons bij zijn optreden het gevoel dat we sa-
men onderweg zijn. We zijn rijk zonder het te 
beseffen. De dingen van vroeger zijn de moei-
te waard maar ook de dingen van nu.” 

Zaterdagavond 6 juni 2015, 
aanvang 20.00 uur, toegangsprijs € 15,--. 

Cultureel Centrum Nesterlé, 
Parkstraat 2, 5388 HS Nistelrode
Telefoon: 0412-859001 
Kaartjes reserveren via: www.nesterle.nl  

Welke Nisseroise wever of weverin herkent in 
deze woorden niet meteen het begin van het 
Nisserois volkslied, geschreven door Ad de 
Laat? (Nisseroi is Nistelrode)

Zeker het stoelt op nostalgie, maar het is 
treffend verwoord door Ad en Willem de 

Laat en van een bedrieglijk eenvoudige melo-
die voorzien door Ad.
In april 2015 is het al 20 jaar geleden dat Ad de 
Laat, de zanger van Nisseroi is overleden. Hij 
mocht slechts 48 jaar oud worden.
Ad woonde jaren lang in Den Dungen, maar 
is bij de vertolking van zijn liedjes altijd zijn 
Nisseroise dialect trouw gebleven.
Om met de woorden van broer Willem te spre-
ken: “Ad heeft aan zijn geboortedorp een stem 
gegeven. En met die liedjes van iemand die 
zo gewoon en toch zo bijzonder was, heeft hij 
Nistelrode rijker gemaakt, het is nu aan ons 
om zijn erfenis serieus te nemen.”  
En dat zijn erfenis serieus genomen wordt, zal 
blijken uit het eerbetoon dat Cultureel Centrum 
Nesterlé op het programma heeft staan. In april 
2015 zal een expositie het licht zien, geheel ge-
wijd aan het leven van Ad. Deze tentoonstel-
ling in de foyer en andere ruimten van Nesterlé, 
zal bestaan uit films, foto’s en liedteksten van 
en over Ad de Laat.
De expositie is vrij te bezoeken tijdens ope-
ningstijden van Nesterlé.
Ter afsluiting van het herdenken, ter gelegen-
heid van de twintigste gedenkdag van Ad, zal 
op zaterdagavond 6 juni 2015 een grootse slot-
avond worden aangeboden.
Deze avond zal worden gepresenteerd door 
Cor Swanenberg die in het verleden veel met 
Ad heeft samengewerkt. Cor en andere vroe-
gere muzikale collega’s van Ad zullen alleen 
maar liedjes van Ad zingen en spelen. On-
der hen zijn het Afrika koor, Annelieke Merx, 
Lambert van Hintum en Henk Verhagen.
U zult weer kunnen genieten van klassiekers 
als: Brabant, ge verandert, De Koekoek, Jan en 
De Mònnikaspulder. Uiteraard mag ook het Nis-
serois volkslied niet ontbreken.
Laat u verrassen door alle talenten die het on-

THEO LANGENHUIJZEN

verkiezing van Brabants Mooiste Woord. Rosé 
Lokhoff was toen één van de juryleden. De 
overweldigende hoeveelheid reacties verraste 
hem, evenals het enorme aantal bij de krant 
bestelde T-shirts met daarop de winnende 
afscheidsgroet (H)oudoe. Dit duidelijke be-
wijs dat ook in West-Brabant het dialect nog 
springlevend is leidde ertoe dat Rosé zijn we-
kelijkse rubriek (H)oudoe en bedankt startte. In 
september begint hiervan de tiende jaargang. 
De werkwijze van Rosé Lokhoff is totaal anders 
dan die van zijn voorgangers. Rosé laat zijn 
lezers aan het woord. Hij daagt ze uit om in 
hun eigen dialect allerlei gebeurtenissen, voor-
vallen en herinneringen te beschrijven, die hij 
dan publiceert in zijn vrijdagse rubriekske.
Zijn enige eigen inbreng, behalve de selectie 
van de teksten uiteraard, is meestal een com-
mentaar van slechts enkele woorden: “Een 
mooi verhaal, Nelly” of “Wat zou Willy daar 
nou mee bedoelen?” Op die manier bindt Rosé 
een grote groep lezers aan zich, waarvan een 
aantal ook regelmatig zijn uitdaging aanneemt 
en een verhaal aanlevert. Het blijft immers 
leutig om een tekst die je zelf hebt geschreven 
officieel gedrukt te zien.
De populariteit van de rubriek (H)oudoe en 
bedankt leidde er in 2008 toe, dat de grappig-
ste, vermakelijkste en interessantste teksten 
gebundeld werden in een boekje, getiteld:   
(H)oudoe… en bedankt. Stukskes over het West- 
Brabants dialect. Eind 2014 verscheen hiervan 
deel 2 en het kan niet anders of ook dit boekje 
wordt weer een groot succes. Het volkse ka-
rakter van de teksten, het authentieke vooral 
ook, het zo herkenbare taalgebruik, het zijn 
allemaal elementen die ervoor zorgen dat veel 
mensen hiervan smullen.
Beide boekjes zijn op een fantastisch leuke 
manier geïllustreerd door Eric Elich, in het da-
gelijks leven tekenaar en een deel van het jaar 
de onnavolgbare Nar in het vastenavondgebeu-
ren van Bergen op Zoom. Misschien zijn het 
juist deze tekeningen, die de verkoopcijfers 
nog het meest de hoogte in jagen. Althans, dat 
is wat Rosé Lokhoff zelf zegt.

(H)oudoe…en bedankt en (H)oudoe…en bedankt 
2 zijn een uitgave van Vèrse Hoeven uitgeverij, 
Haydnstraat 2, 4941 AE Raamsdonksveer, tel.: 
0162-514357. Beide boekjes zijn in de Brabant-
se boekhandels verkrijgbaar.  

Het Brabants Nieuws-
blad (later verenigd 

met Dagblad De Stem tot 
BN/De Stem) heeft al een 
lange traditie wat betreft 
het in ere houden van de 
West-Brabantse dialecten. 
Al in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw publiceerde 
dr. Jan Stroop hierin zijn 
spraakmakende “krante-
stukjes over dialektver-
schijnselen in West-Noord-
Brabant”, onder de kop 
Sprekend een Westbraban-
der. Hij probeerde op deze 
manier aan het publiek 
duidelijk te maken hoe 
bepaalde opvallende dia-
lectwoorden zijn ontstaan 
en aan welke taalkundige 

wijzigingen en ontwikkelingen ze onderhevig 
zijn geweest. Vaak gingen zijn stukjes gepaard 
met een verhelderende tekening of een kaartje 
waarop het verspreidingsgebied van een woord 
of verschijnsel te zien was.
Toen Jan Stroop hiermee twee boeken had ge-
vuld, hield zijn productie voor de krant op. Hij 
werd meteen opgevolgd door dr. Hans Hees-
termans, met de rubriek Witte nog? in het Bra-
bants Nieuwsblad. Daarnaast had Heestermans 
ook nog de rubriek Westbrabants Zogezeed in 
Dagblad De Stem. Zijn aanvankelijke bedoeling 
was om het dialect van Bergen op Zoom vast 
te leggen, nadat hij had ontdekt dat de kinde-
ren van zijn aldaar wonende zus het typisch 
Bergse woord dilleke (fietsje) niet meer kenden. 
Op de rubriek kwamen erg veel reacties vanuit 
heel West-Brabant, waardoor het interessege-
bied van de onderzoeker zich geleidelijk aan 
uitbreidde over het hele westelijke deel van de 
provincie. De redacteur van het Woordenboek 
der Nederlandse Taal en hoofdredacteur van de 
Grote Van Dale toonde grote belangstelling voor 
de herkomst van de woorden en hun ontwikke-
ling tot op heden. Acht jaar lang schreef hij met 
kennelijk genoegen zijn wekelijkse stukjes, wat 
resulteerde in even zo vele boekjes.
De volgende lovenswaardige dialectpromo-
tie die BN/De Stem tot stand bracht, samen 
met het Brabants Dagblad en het Eindhovens 
Dagblad, was in 2005 het organiseren van de 

VOOR U GELEZEN

(H)oudoe… en bedankt 2 Nesterlé eert Ad de Laat
‘Tusse Donzel en Mènzel, tusse de Loo en de Rekt…
li ’n klèin stukske Brabant dè men altijd wer trekt…’
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de staart’ voor een ernstige stofwisselingsziek-
te die bij koeien na het kalven op kan treden. 
Volgens de overlevering zou er een worm in de 
staart zitten, genaamd de wolf. Wel te beschou-
wen als een demonische ziekteverwekker. 
Men probeerde dit euvel te verhelpen door de 
wolf uit de staart te snijen. Met een scherp mes 
maakte men een sneetje in de staart en smeer-
de de wond in met groene zeep. Hierop zou 
de wolf het hazenpad kiezen. Voor Reusel ken 
ik nog de benaming wolf ‘moederkoren’, een 
schimmel die op de aren van granen zoals rog-
ge en tarwe groeit. De benaming moederkoren 
is afgeleid van het gebruik door vroedvrouwen 
om weeën op gang te brengen met behulp van 
deze schimmel. Moederkoren produceert gif-
tige stoffen, die kunnen leiden tot darmkram-
pen, doorbloedingsproblemen en hallucina-
ties. Voor een volwassen persoon kan vijf tot 
tien gram moederkoren dodelijk zijn. Ook hier 
verschijnt de wolf dus weer als ziektedemon. 
In onze jeugd mochten we niet door het ko-
ren lopen. Om ervoor te zorgen dat we dat niet 
deden werden we bang gemaakt voor de wolf 
die zich in het koren schuil zou houden. Hier 
dus de wolf als kinderschrik. Jammer voor het 
koren, dat we er geen snars van geloofden.

Betekenissen van de dauwworm
We komen nu bij ons laatste voorbeeld. We 
hopen dan voldoende duidelijk gemaakt te 
hebben dat er inderdaad nog dialectwoorden 
voortleven, die met het volksgeloof van wel-
eer in verband gebracht kunnen worden. We 
besluiten met de dauwworm die in allerlei be-
tekenissen verspreid door bijna heel Brabant 
voorkomt. Er kunnen verschillende soorten 
‘beestjes’ mee aangeduid worden: glimworm, 
meelworm, houtworm, regenworm. Worm 
had een veel ruimere betekenis dan ons hui-
dige pier. Zo zijn een houtworm en een meel-
worm de larve van een kever. De glimworm 
is een lichtkever. Allerlei soorten van klein, 
kruipend ongedierte konden worm genoemd 
worden. Zelfs de slang en de draak werden 
wel worm genoemd. De benaming dauwworm 
kan gebaseerd zijn op het volksgeloof dat dit 
beestje uit dauw ontstaan is. Daarnaast bestaat 
dauwworm als benaming voor een paar ziek-
ten: eczeem, wormkwaal bij vee, en schurft-
mijt. De worm werd in het volksgeloof blijk-
baar als een (demonische) ziekteveroorzaker 
gezien. De benaming dauwworm ‘ongedierte’ 
zal primair zijn, waarna de ziekte die door 
deze worm veroorzaakt werd, naar het beestje 
genoemd werd.  

mon. Later kreeg het woord in het Nederlands 
ook de algemenere betekenis van kwade geest, 
monster, duivel. In mijn jeugd werden kinde-
ren nog bang gemaakt met het nekkermenneke 
dat in de put zou zitten of in andere wateren 
waarin je kon verdrinken. Het boosaardig we-
zentje had ook vaak een hark of iets dergelijks 
bij zich, waarmee kleine stoute kinderen in het 
water getrokken konden worden.
Dan komen we nu bij de wolven. Er worden 
veel sprookjes verteld over hun kwaadaardig-
heid zoals Roodkapje en de Wolf en de zeven gei-
tjes. Toch zijn er ook wel positieve uitzonderin-
gen. Zo werden Romulus en Remus – volgens 
een legende stichters van de stad Rome – door 
een wolvin gezoogd. En het jongetje Mowgli in 
Jungle Book werd door wolven grootgebracht. 
Wolven spelen een belangrijke rol in de fol-
klore. Een weerwolf is een mens die ’s nachts 
in een wolf verandert. Vrij algemeen was het 
volksgeloof verspreid dat een ziektedemon 
de gedaante van een wolf aan kon nemen. Zo 
komt in Brabant vrij algemeen het woord wolf 
voor in de betekenis van ‘cariës, tandbederf’. 
De wolf zou in de tand huizen en daar het on-
gemak veroorzaken. Minder bekend is ‘wolf in 

denk maar aan Duits Alb, Oudnoors alfr, Oudsaksisch 
alf, enz. In de Noorse mythologie is het een term voor 
de geesten der afgestorvenen, die als beschermers in de 
woning van overledenen blijven wonen en aan wie men 
offers brengt. In het Nederlandse volksgeloof zijn het 
vaak kleine boosaardige geesten. Daarentegen behoren 
alvermannekes volgens de volksoverlevering tot een soort 
goed aardig kaboutervolk dat ’s nachts arme mensen 
komt helpen met hun werk. De alvermannekes komen 
dan uit hun berg gekropen en maken stilletjes het huis 
schoon, melken de koeien, scheren de schapen, enz. Alf 
werd in de Middeleeuwen al in overdrachtelijke zin ge-
bruikt voor een zot, dwaas. Hiervan werd het werkwoord 
alven ‘gekheid maken’ afgeleid. In Oostelbeers komt al-
ven ‘niet stil kunnen zitten’ voor. Alfrank ‘bitterzoet, een 
giftige heesterplant uit de nachtschadefamilie’ komt in 
Breda voor. Het is een samenstelling van alf en rank. Het 
woord rank vanwege de windende takken. In het volks-
geloof werd deze plant blijkbaar met alven in verband 
gebracht. De Bont kent voor Oerle het woord allevrao-
ten ‘druk in de weer zijn, maar niet opschieten’ dat ik 
in verband zou willen brengen met alfraad ‘bijeenkomst 
van alfen’. In aolferkleut (= alferkloot) zien we alver zo-
als in alvermanneke. De verhouding tussen alf en alver is 
niet zonder meer duidelijk. Het Woordenboek der Neder-
landsche taal ziet in alver een afleiding van alven (zoals 
schaatser van schaatsen, loper van lopen, enz.). Dit lijkt 
me aannemelijk. Maar in het Rijnlands komt bijvoor-
beeld wel Albermännchen voor, maar niet het werkwoord 
alben. Daar is alber blijkbaar afgeleid van alb en dan zit 
Albermännchen in elkaar als Heinzelmännchen en alge-
meen Duitse woorden als Alfermann, Eikermann, Teller-
mann. Als dat bij ons ook zo is, dan is alver afgeleid van 
alf en niet van alven. In het Brabants etymologisch woor-
denboek van Debrabandere wordt alver gezien als een sa-
menstelling van alf en het Germaanse hari ‘leger’, wat ik 
minder waarschijnlijk acht. Maar we zijn nog niet ‘uit-
gealfd’. Het woord alver zal ook aanwezig zijn in dalver 
‘onnozel persoon’ (Rosmalen, Nuland). De ‘d’ van dal-
ver komt van het lidwoord ‘de’. Dus d’alver werd dalver. 
En een afleiding hiervan is weer dalveren ‘donderjagen’ 
(Noordmeierijs).

De schrik van kleine kinderen
Nekkermenneke ‘watergeest’ is Kempenlands. Het is een 
samenstelling met Middelnederlands necker ‘watergeest’, 
dat verwant is met Oudnoors nykr, Duits Nix, Engels nick-
er, Zweeds näck ‘watergeest’. Het Middelnederlandse nec-
ker werd ook wel gebruikt voor de klassieke zeegod Nep-
tunus. Het woord komt in de meeste Germaanse talen 
voor in de betekenis van fabelachtig waterdier of waterde-

Allereerst laten we de vermaledijde heksen de revue 
passeren. Een heks is meestal een vrouw die in 

contact treedt met boze machten, waardoor zij in staat 
is mensen en dieren te betoveren en schade te berok-
kenen. In de regel ligt in het volksgeloof de nadruk op 
het kwaadaardig handelen van de heks. Religieuze ver-
volging van vermeende heksen begon in de veertiende 
eeuw. Heksen werden nu niet meer alleen vervolgd van-
wege schadelijke tovenarij, maar vooral omdat ze een 
verbond met de duivel hadden gesloten, zo dacht men. 
Het geloof dat heksen leden waren van een geheime dui-
velse sekte, leverde de vereiste basis om tot heksenver-
volgingen over te gaan.

Ik kan nie hekse
Wat vinden we in onze dialecten nog terug van de heks? 
In ieder geval enkele woorden. Als we iemand aanspo-
ren om toch vooral op te schieten, ontlokt dat vaak de ste-
reotype reactie: ik kan nie hekse. Met andere woorden ik 
kan niet vlugger, want ik kan niet toveren. Heksen komt 
verder voor in de betekenis ‘punniken, vlechten met een 
garenklosje’. In Terheijden is heksenketel ‘ketelmuziek’ 
bekend. In het Tilburgs komt dit woord voor in de bete-
kenis van ‘grote ruzie’. Verspreid over bijna heel Brabant 
komt heksenvlechten ‘onontwarbare kluwen vlechten in 
de manen van een paard’ voor. Het volksgeloof schreef 
dit toe aan boze geesten die het paard ’s nachts bereden. 
Een heksenbezem of heksennest is een door een zwam ver-
oorzaakte woekering in de takken van bomen, die zich 
als een bezem vertoont. Vooral te vinden in berken. De 
‘echte’ heksenbezem was het vervoermiddel bij uitstek 
voor heksen. Verder ken ik een heksenboom in Bladel en 
Sint Anthonis. Volgens sommigen is de Zwarte Kaat on-
der de heksenboom in Bladel begraven. Onder de heksen-
boom in Sint Anthonis zou een heks begraven liggen. In 
de flora komen we nogal wat heksen tegen: heksendoorn 
en heksenhout ‘gaspeldoorn’, heksenkruid ‘herik’ (Haa-
ren), heksenmaast ‘zeeden’ (Tilburg). Waarom deze plan-
ten met heksen in verband gebracht werden, is niet met 
zekerheid bekend.

Alvermannekes
Alf ‘boze geest’ komt algemeen in het Germaans voor, 

WIM VAN GOMPEL

Volksgeloof en dialect
In de huidige maatschappij is het volksgeloof tot een 
marginaal verschijnsel verworden. We zijn de tijd van 
het geloof in kabouters, aardmannetjes, dwergen, spo-
ken, elfen, weerwolven en heksen wel voorbij. Maar een 
aantal dialectwoorden is wel in die mythische voedings-
bodem ontstaan. En daar zullen we een paar voorbeel-
den van bespreken.

Nekkermenneke  
Pen-aquarel 
Nelleke de Laat
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VOOR U GELEZENCHARLES LUIJTEN

schreef. Samen met horlogemaker 
Jan Verhaeren vormde hij daarin een 
komisch duo. Hij schreef limericks 
aan de lopende band.

Opgesloten
Het meest gelachen heb ik met hem, 
toen ik Drik in het praatprogramma 
van Han Pekel wist te krijgen om 
zijn liedjes De Geit van Van Zanten 
en Tietekot te kunnen lanceren. Daar-
voor moest ik de grote troubadour 
van het Brabantse platteland mee 
naar de studio nemen van de TROS. 
Daar was Drik de Bruijn echter in 
geen velden of wegen te bekennen, 
toen we samen voor de microfoon 
moesten. Omdat de wc er bij Drik 
thuis aan de Overasebaan heel an-
ders uitzag dan die van de TROS-stu-
dio, had hij blijkbaar aan iets zitten 
prutsen waardoor hij zichzelf in het 
toilet had opgesloten. Twee koks uit 
het restaurant hebben De Bruijn, die 
twintig minuten ‘gedetineerd’ was 
op de plee, vrij weten te krijgen. Ge-
volg: Het laatste couplet van Tietekot 
kon Drik niet volledig uitzingen. 

“Maag onderaand wellis gebeuren. Ze 
zeggen temienste da’k veur Sjo Pin nie 
onder doei,” liet hij een keer horen, 
waarbij hij Chopin bedoelde. Aan 
zelfspot deed de muziek makende 
veekoopman uit Rijsbergen maar al 
te vaak. Iemand die op karakteristie-
ke manier zijn mening over sommi-
ge beroepsartiesten niet onder stoe-
len of banken stak.
 
Dikwijls vroeg ‘the old master’ mij 
of ik hem wilde begeleiden wan-
neer hij gevraagd werd op te treden. 
Voor zover ik me kan herinneren is 
het hooguit twee keer geweest dat 
ik hem moest teleurstellen, omdat 
ik zelf ergens anders moest spelen. 
Omdat hij, als we samen op pad gin-
gen, zelf niet achter het stuur hoefde 
te zitten, kon Drik de Bruijn lekker 
aan zijn sigaartje lurken en dan ver-
telde hij vaak over de veemarkten die 
hij als veekoopman bezocht. Daar-
voor ging hij ver van huis. Zwolle is 
niet bij de deur en je fietst er niet in 
een paar uur naar toe. Maar we zon-
gen onderweg, bij wijze van repeti-
tie, ook het repertoire van het optre-
den waarvoor good old Drik stond. 

Drik de Bruijn is van 19 december 
1908. Hij trouwde in 1953 met Cor 
Gommers uit Prinsenbeek. Zij be-
trokken de ouderlijke boerderij van 
Driks ouders aan de Overasebaan 
4 in Rijsbergen. Drik was veehan-
delaar van beroep. Op late leeftijd 
kreeg hij toch nog twee kinderen, te 
weten een dochter en een zoon. Ook 
deze bleken allebei zeer muzikaal 
getalenteerd. 
Kort na de oorlogsjaren 1940-1945 
ontstond de Rijsbergse Revue waar-
voor Drik de Bruijn menig liedje 

‘Brabants Orkest’
Drik de Bruijn speelde en zong zijn 
Tietekot op menige boerenbruiloft en 
feestelijke partij in de omgeving en 
soms ver daarbuiten. Zelfs deed hij 
dat een keer in Paradiso, de poptem-
pel in Amsterdam. 
Er is een cd gemaakt met zijn lied-
jes: Schoon Portret. Daarop ontbreekt 
het Tietekot niet. In een wat andere 
bewerking werd zijn Tietekot aan 
Tietstraat nummer 1 door het ‘Bra-
bants Orkest’ uitgevoerd, toen dat op 
30 mei 2003 ter gelegenheid van 150 
Jaar Van Gogh in de kerk van de Hei-
lige Trudo te Zundert ’s avonds om 
halfnegen optrad. Het mag mijns 
inziens als een soort eerbetoon aan 
Drik de Bruijn beschouwd worden. 
Ook al mocht de erkenning mis-
schien wat aan de late kant zijn, toch 
valt alle kritiek weg, als het wordt ge-
daan door een orkest van allure zo-
als het ‘Brabants Orkest’. Mij viel de 
eer te beurt om het Tietekot begeleid 
door het ‘Brabants Orkest’ te mogen 
zingen, hetgeen op zich een hele be-
levenis was.     

Drik de Bruijn 
een markante entertainer 
(1908-2001)

70 X Paul

Paul Asselbergs uit Bergen op Zoom heeft een aantal grote pas-
sies. Het spelen met woorden en verzamelen van mopjes en 

grapjes is er één van. Paul smeedt dit alles aaneen tot korte ver-
haaltjes of grappige gedichtjes, die hij van tijd tot tijd uitgeeft in 
weer een nieuw boekje. Op die manier had Paul al tien boekjes 
uitgegeven, toen hij hoofdredactrice Irma van Schaijk vroeg om 
voortaan een column te mogen schrijven voor StadsMag, een huis-
aan-huisblad dat maandelijks gratis wordt bezorgd in de gemeente 
Bergen op Zoom.
Zeventig keer al zorgde Paul ervoor, dat zijn rubriek keurig op tijd 
werd aangeleverd, zodat deze met veel genoegen door het Bergse 
publiek kon worden gelezen. Omdat zeventig een magisch getal 
is en Paul zelf ook bijna de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt, 
werd besloten een nieuw boekje uit te geven, met de titel 70 X Paul. 
Op veel plaatsen is de tekst aangevuld met een grappig gedichtje.
Paul Asselbergs schrijft overwegend in het Standaardnederlands, 
maar zijn Bergse inborst druipt van zijn teksten af. En of zijn ver-
haal nu gaat over de jacht (Paul werkte bij Staatsbosbeheer), over 
het huwelijk (Paul is een veelgevraagd trouwambtenaar) of over 
een fantasieonderwerp (Pauls bekendste gedicht heet De verliefde 
asperge), steeds weer voert de humor de boventoon. Een aantal ja-
ren geleden heeft Paul een zeer ernstig ongeluk gekregen en daar-
van ondervindt hij nog dagelijks de kwalijke gevolgen. Toch heeft 
dat zijn levenslust niet aangetast. Paul is een vrolijke optimist ge-
bleven, of misschien wel nog meer geworden.
70 X Paul is dan ook een vermakelijk boekje. Eigenlijk zou je het 
lezen ervan moeten doseren en je beperken tot één verhaaltje per 
dag. Maar wij hebben het natuurlijk weer in één ruk uitgelezen.
Dat Paul niet wars is van zelfspot, moge blijken uit de tekst op de 
omslag:
Asselbergs is een Bergse naam,
naar men zegt, een familie met faam.
Sommigen lijken misschien blasé,
maar asse Berregs praten vallen ze wel mee.  

Moraal
Drik de Bruijn is vooral in eigen 
dorp maar ook op de plekken waar 
hij kwam een levende legende. Waar 
er in Rijsbergen ook maar wordt 
gefeest, Rijsbergen mijn dorpje wordt 
altijd stevig gezongen, waarbij zich 
velen op de stoel hijsen om er een ex-
tra dimensie aan te geven. Drik was 
uit oogpunt van de moraal geen fan 
van gescheiden artiesten. “Ze zingen 
niks anders dan: Ik blijf je trouw, Ik 
hou van jou, Ik kom naar jou, Kom 
dicht bij mij, Ik mis je en de een na de 
ander is bij zijn vrouw of man weg-
gelopen,” waren telkens zijn woor-
den wanneer we het over radio- en 
tv-artiesten hadden. Hij bestempel-
de hen als hypocriet. 
Alexander Pola vond De Bruijn een 
akelig manneke om te zien, maar hij 
was volgens hem wel de beste tekst-
schrijver. Toon Hermans beschouw-
de hij als een geweldenaar. 

Belofte
De vrolijke bruiloftszanger en trek-
zakspeler Drik de Bruijn bracht zijn 
laatste levensjaren door in Rijserf te 
Rijsbergen van waaruit hij op 85-ja-
rige leeftijd nog de hort op ging om 
mensen met zijn liedjes te verma-
ken. Ik beloofde het van hem over 
te nemen wanneer hij zelf niet meer 
kon en ik maak dat nu nog regelma-
tig waar. 
In de gezegende leeftijd van 92 jaar 
overleed Drik de Bruijn op 20 maart 
2001 te Rijsbergen. Bij het naar vo-
ren brengen van zijn lichaam in de 
Sint Bavokerk tijdens de uitvaart-
dienst speelde ik voor ‘the master’ 
zijn Tietekot op mijn accordeon. 
Een markante muzikale entertainer 
had ons verlaten.  

Een van zijn vele limericks tot slot:

De tiet kakelde tegen de grote haan,
Vandaag gaan ook wij er aan, 
Kruip nog maar eens vlug,
Lekker op mijne rug, 
Want na daarna is het met de pret ge-
daan.   

Met Drik de Bruijn (r) was het dikwijls lachen. Links zijn begeleider Charles Luijten.

Paul deelde ”gratis handtekeningen” uit bij de presentatie van 70 X 
Paul. Foto Jan Luysterburg.
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van anderen toevoegen. Niet méér van hetzelf-
de. Zo ben ik ook begonnen. Destijds schreef 
niemand liedjes in Brabants dialect. Dat toe-
voegen doe ik voor mezelf en als het publiek 
het leuk vindt, is dat mooi meegenomen.” Als 
voorbeeld noemt hij het optreden in de Lieve-
kamp in januari van dit jaar. “Ik had een tekst 
geschreven over iemand die een slecht bericht 
krijgt. Dan voel je de emotie in de zaal. Na de 
voorstelling vertelden mensen dat ze mijn ver-
haal bijzonder vonden. Daar word ik een blij 
mens van.”
Ook over de schrijfwijze van het dialect heeft 
Gerard een duidelijke mening. “Dialect kun 
je niet in een keurslijf persen. Daarom heb ik 
niets met richtlijnen en regels over de schrijf-
wijze. Ieder schrijft zijn eigen taal. Dialect is 
een spreektaal en dat moet het blijven. Ik zou 
het dialect dan ook het liefst willen vastleggen 
op geluidsdragers en niet als schrijftaal.”  
De toekomst van het Brabants dialect ziet hij 
positief. “Niets is levendiger dan dialect. Er ko-
men woorden bij en er vallen woorden af. Mijn 
kleinkinderen worden tweetalig opgevoed. Zij 
spreken een ander dialect dan ik. Dat is waar-
devol. Ze hebben recht op hun eigen dialect. 
Het is de taal die bij hen hoort.”

Nuchtere, historische weergave
Sinds zijn pensionering is Ulijn bijna dagelijks 
te vinden in het stadsarchief van Oss. Hij heeft 
familiegeschiedenissen beschreven, waaron-
der die van de Harense Smid en Vos Logistics, 
generaties uit zijn regio. Een uitgever vroeg 
hem voor geschiedschrijving over de stad Oss. 
En ook de kerk en de brandweer klopten om 
die reden bij hem aan. Gerard: “Ik streef altijd 
naar een nuchtere, historische weergave. Geen 
amusement, zoals bijvoorbeeld bij een deel 
van de Osse geschiedenis is gebeurd.” Verder 
schrijft hij gedichten voor begrafenissen en 
trouwpartijen. “Maar bij een huwelijk zeg ik er 
wel bij, dat ze het gedicht moeten terugsturen 
als ze uit elkaar gaan.” 
Ulijn werkt al jaren aan de voorbereiding van 
een proefschrift over prosopografisch onder-
zoek (= gericht op de gemeenschappelijke 
kenmerken van een bepaalde maatschappe-
lijke groep personen) naar mensen die in de 
Napoleontische tijd in het graafschap Megen 
woonden. Ook heeft hij plannen voor een boek 
over “Stakingen en arbeidsonrust bij Osse be-
drijven”. En daarna? “Wat er morgen komt, 
weet ik vandaag nog niet. Misschien wel een 
mooie gedachte.”  

de tijd dat ik nog misdienaar was. Later ging ik 
met een bandrecorder op stap. Dat had wel een 
nadeel, want als ze dat ding zagen begonnen 
ze grôts te proate.” 
Voor Gerard is vooral de inhoud van een ver-
haal belangrijk. “Ik probeer een gevoel over te 
brengen en het dialect zorgt voor een extra di-
mensie. Mijn verhalen zijn niet allemaal door-
spekt met humor. Ik schrijf ook over de serieu-
ze dingen in het leven. Met enkel humor wordt 
het vaak in een carnavaleske sfeer getrokken. 
Dialect is echter veel meer dan dat. Ik denk 
ook niet in het Nederlands, ik denk in dialect. 
Maar je moet wel in beide talen kunnen schrij-
ven.”  Dat laatste bewijst hij vanaf de jaren ze-
ventig met tientallen boeken met verhalen en 
gedichten in dialect en historische uitgaven in 
het Nederlands.

In 1982 vertrekt Ulijn naar Suriname om 
namens het Ministerie van Ontwikkelings-
samenwerking een opleiding voor leraren in 
het technisch onderwijs op te zetten. Na twee 
jaar keert hij terug en gaat op de Universiteit 
Leiden parttime college volgen in Sociale Peda-
gogiek, waarin hij uiteindelijk afstudeert. Van 
schilder tot doctorandus: een prestatie waar 
hij trots op is. Gerard wordt directeur van een 
school, verbonden aan het leerlingstelsel. Tot 
de politiek roept en hij tien jaar lang fulltime 
wethouder zal worden.

“Niets is levendiger dan dialect” 
Ulijn is een kritisch schrijver. “Ik probeer 
altijd te vernieuwen. Net zoals Gerard van 
Maasakkers dat doet. Als dat niet lukt, wil ik 
op zijn minst iets aan mijn eigen werk of dat 

Het is maandagochtend. In de verte kruipt 
de Maas door een mistig landschap. Het 

is rustig in Megen, nauwelijks mensen op 
straat. Megen is een typisch dorp: historisch, 
maar ook eigengereid. Geen wonder dat Ge-
rard Ulijn hier zijn woonplek heeft. Het monu-
mentale pand ademt de sfeer van weleer. “Alles 
is zoveel mogelijk in originele staat gelaten,” 
vertrouwt hij me toe terwijl we naar de voor-
kamer lopen. Daar wachten de koffie, wanden 
met boeken en oude familieportretten.
Gerard is een oorlogskind, geboren in 1942 in 
Oss als zoon van Jás Ulijn en Anna van Uden. 
Het gezin telt vijf kinderen en woont aan ‘t 
Geffes pèdje (de Geffensestraat). De kinderen 
worden eentalig opgevoed. Ze krijgen taalles 
op de Heilig Hartschool, maar verder wordt er 
geen Algemeen Nederlands gesproken. Ook 
niet door de onderwijzers. Na de lagere school 
volgt Gerard op de Ambachtsschool een schil-
deropleiding. “De Mulo had gekund, maar dat 
zou een kantoorbaan betekenen en daar had 
ik geen zin in,” legt hij zijn keuze uit. Met alle 
vakdiploma’s op zak gaat hij als schilder aan 
de slag bij Hendriks in Berghem. Later wordt 
Gerard zelfstandig ondernemer, zodat hij tijd 
heeft om de Nijverheidsakte te kunnen halen. 
Dankzij die akte kan hij de opleiding Sociale 
Pedagogiek (MO A/B) volgen.

“Ik denk in dialect”
Tijdens zijn studie begint hij –geïnspireerd 
door de Limburgse volkszanger Frits Radema-
cher– met het schrijven van liedjes in het Osse 
dialect. Gerard begeleidt zichzelf op gitaar en 
wordt al spoedig de ‘Zanger van het Maaskant-
se lied’ genoemd. Ook houdt hij zich bezig 
met regionale geschiedenis. Vanaf eind jaren 
zestig komen daar verhalen, gedichten en ar-
tikelen bij. Bron voor zijn dialectschrijfsels is 
de volksmond. “Dat begon al bij mijn opa in 

RINY BOEIJEN

“Het dialect is en 
blijft een spreektaal.”
Elke geschiedenis heeft haar pioniers. Voor Brabantse dialectzan-
gers en -schrijvers is Gerard Ulijn er een van. Eind jaren vijftig 
begon hij met het schrijven van liedjes in het dialect van Oss en 
kreeg bekendheid als “Zanger van het Maaskantse lied”. In januari 
van dit jaar stond hij als dialectschrijver en -dichter samen met 
Cor Swanenberg en Henk Janssen in De Lievekamp in Oss met het 
programma Verhalen & Wijn. Tijd voor een terugblik op meer dan 
vijftig jaar schrijverschap. Gerard Ulijn (foto Riny Boeijen)

Gerard Ulijn: “Mijn favoriete 
dialectwoord is sèp (drop)”

PIET SNIJDERS

DE ZWALUWWE

De snuw smelt; ‘t ijs is gebroke
en ‘t carnavalsgeld is verbrâst
de plak hè de ploeg al geroke
den dag hèèlt ‘t leecht langer vâst

en achter de mist is de veldslag beslist
zoetjesan wordt de winterse wirreld gewist
we make’n ons op vur de lente, dè fist
want de zwaluwwe komme nao huis

we wièjgen ons zeurg in ‘t donker
onzen angstigen aard bij den haard
mer keert dan ‘t klaor stergeflonker
dan zijn al ons trubbels verjaard

tot ziens grauwe kerst, gladde wege
tot ziens kaawe weind en ‘t geklaag
wie zit er um ellie verlege?
gèf ons mer de zommerse daag

want achter de mist is de veldslag beslist
zoetjesan wordt de winterse wirreld gewist
we make’n ons op vur de lente, dè fist
want de zwaluwwe komme nao huis

ja de zwaluwwe komme wer thuis

Piet Snijders 2014; met dank aan Karine Polwart

Foto Els Snijders-Nijssen
Piet Snijders (Asten, 1952) schreef meer dan veertig jaar om den bro-
de bij het ED (Eindhovens Dagblad). Daarnaast liet hij diverse boeken 
van de persen rollen, zoals het lokale geschiedenisboek ‘Te Heusden 
bij het moer’, het Astens woorden- en verhalenboek ‘Aastes van heu-
re Zegge’, de dubbelroman rond ‘Tieske, een minkukeltje uit de Peel’ 
en de Brabantse gedichtenbundel ‘Dartelende Weind’.  Ook schreef 
hij liedteksten, waarvan een aantal gedigitaliseerd door zijn volks-
muziekgroep ‘Horlepiep’, zijn nichtje Jennemieke (samen met Cor 
Mutsers) en de Brabantse liedjeszangers Hans van Gorp en Roland 
Verstappen. Speciaal voor Brabants liet hij zich tot een lentegedicht 
in dialect  inspireren door een lied van de Schotse zangeres Karine 
Polwart (ballad Follow the heron van het album Scribbled in chalk, 
2006).
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hij een mooi verhaal ten beste. De woorden 
zijn overigens niet in persoonlijke populari-
teitsrangorde gezet, maar simpelweg alfabe-
tisch gerangschikt. Daardoor begint het boek 
niet met meepesaant, en ook niet met èèrpel, 
maar met affeseere. Deze volgorde moge wei-
nig opwindend lijken, de inhoud van het boek 
is het zeer zeker wel. De lezer leert erin, fijn-
proevend te genieten van de manier waarop de 
volkse inwoners van Tilburg hun gedachten 
en gevoelens onder woorden brachten en vaak 
nog steeds brengen.
En deze sappige en smeuïge teksten zijn door 
Ronald Peeters opgesierd met fraaie foto’s, 
tekeningen, schilderijen en andere afbeeldin-
gen.
Het boekje kan als voorbeeld dienen voor veel 
schrijvende dialectliefhebbers. Zo heeft het 
bijvoorbeeld Johan Boenie geïnspireerd tot het 
schrijven van zijn reeks Woensdrechtse woord-
jes. Mogen er nog velen volgen, want zo hou-
den we ons dialect levend en levendig.  

Wat moet je doen, als je dialect je erg na 
aan het hart ligt en je wilt ervoor zorgen 

dat zo veel mogelijk mensen zich voor jouw 
taal gaan interesseren? Als je wilt demonstre-
ren hoe boeiend en belangwekkend jouw dia-
lect wel is? Ed Schilders geeft op deze vragen 
al een aantal jaren op zijn eigen wijze een ant-
woord.
Zo verscheen in 2012 van zijn hand Van Aaj-
kes tòt Zaandkèùl, een Tilburgs ABC-boek. Een 
boek dat tot stand kwam in het kader van het 
erfgoedproject Taal van Tilburg van Stadsmu-
seum Tilburg. Het was echter geïnspireerd op 
het Tilburgs ABC (1999) van JACE  van de Ven, 
die later de eerste Stadsdichter van Tilburg zou 
worden (2003-2005). Ed slaagde er heel mooi 
in om genoemde rijmprent om te werken tot 
een vlot en boeiend geschreven boek vol we-
tenswaardigheden over het Tilburgs dialect. 
Hij putte daarbij uit een ruim honderdjarige 
en rijke geschiedenis van Tilburgse dialect-
schrijvers, -dichters, -kunstenaars en -onder-
zoekers.
Een jaar later kwam bij Gianotten Printed Me-
dia het eerste deel uit van de In Tilburg-reeks: 
De schonste taol van ’t laand. De mooiste Tilburg-
se woorden, gekozen en uit de doeken gedaan door 
Ed Schilders en van plaatjes, prentjes en bildekes 
voorzien door Ronald Peeters. Een hele mond-
vol, maar het geeft dan ook precies aan wat het 
boek bedoelt te zijn. Ed Schilders heeft een 
lijst gemaakt van de vijftig Tilburgse woorden 
die hij het mooist vindt en bij elk woord geeft 

VOOR U GELEZENRINY BOEIJEN

Harrieke reej ’m ès unnen aawen 
dief. Hier zaat-ie nou, aachter de 
kompjoeter èn ’t ding wô nie mer 
vort of trug. ’t Apperaat waar eige-
lek van hullie Mientje mar die waar 
doewd, ochèèrum. Nog mar ’n por 
wiike geleeje. Veuls te jong, mar 
door haawe ze bove gen riikening 
mi. ’t Waar amôl gruwelek gaaw ge-
gôn. Kanker. Ze ha ok veuls te veul 
gerokt. Vruuger moes Harrieke d’r 
nog um laache, um dè roewke van 
hullie Mientje. “Die van ons,” zin-ie 
alt, “die trekt zô hard ôn d’r siegrèt 
dètte nieketiene in d’r onderboks 
zit.” Mar nou kon-ie wel janke.  
’t Waar ’n schôn begraffenis ge-
weest, dè wel. Alliejn Stan waar nie 
gekomme. Èn door waar Harrieke 
ontaard buus over geweest. Stan 
hiette eigelek Stanislav èn kwaam 
uit Pole. Ès hij d’r nie geweest 
waar, dan waar Harrieke d’r ok nie 
mer geweest. In d’n orlog ha Stan 
meegevochte tege de Duitsers èn 
hattie mi ’n enkelde saldoate bé 
Harriekes thuis op d’n hoizolder 
gesloape. Harrieke waar toen nog 
mar ’n mènneke, mar wel ’n laastig 
portrèt. Temiddag waar-ie ôn ’t 
speule bé de wôtterput die tèène 
op de misse ston. Hij wis verrek-
kenis goewd dèttie bé dieje put 
niks te zuujke ha. Hullie vôdder 
hattem dukzat de wacht ôn gezeed. 
Hoe ’t kwaam wit gen man, mar in 
enne kiejr waar Harrieke in dieje 
put geflikkerd. Èn die waar diejp. 
Harrieke waar koal verzope ès Stan 
’t nie gezien ha. Die waar al wèt-ie 
kon nor de put geloewpe èn ha z’n 
èège ôn ’t taaw woor d’n emmer 
ônhing nor beneeje loate zakke. Mi 
’n jankend Harrieke onder zunnen 
èèrem han z’n kammerooi ’m 
nor bove getrokke. Och, wè waar 
hullie moeder verschote. Èn hullie 
vôdder hattem ’t liefste ’n flinke 
schup onder z’n kont gegiive, mar 
dè din-ie nie umdè Stan ’rbé ston. 
Sanderdaags ha hullie moeder ’t 
hiejl verhaal ôn de pestoewr verteld 
èn die hagget wir tege d’n börge-

mester gezeed. En zoewe kwaam ’t 
dè Stan ’n medallie ha gekrege. Un 
gaaw. Umdèttie Harriekes uit dieje 
put ha gehôld.

’n Dikke twentig joar geleeje waar 
Stan wir in Nederland. Hij ston 
zoe mar in enne kiejr vur de deur. 
Geluuf ’t of nie, mar ok Harriekes 
vôdder moes janke toet-ie Stanne 
zaag. Èn Harrieke waar zô grôts ès 
unnen hond mi zeuve starte. De 
hiejl buurt waar weze kijke. Soaves 
han ze z’mbèìst ôn ’t bier geziite 
èn ha de Roewje Jan nog op z’n 
mônnieka gespuld. Seinds diejen 
tijd kwaam Stan um de por joar 
trug. Uurst nog allennig èn lôtter 
mi zunne zoon, want ’t waar ’m 
vort te wijd mitten auto. Hij waar 
ok op de begraffenis van Harriekes 
vôdder èn bé die van hullie moeder 
geweest. Dörrum kon Harrieke mar 
nie begrijpe dèttie nie op de begraf-
fenis van hullie Mientje waar.

Stan ha bé d’n tillefoon stôn janke.
“Ge komt toch ok?” ha Harrieke ge-
vraogd. “Dèssu ons Mientje oe nôit 
vergiive, ès ge nie komt.”
Stan waar nog nerges bang af 
geweest. Nog nôit. In d’n orlog nie 
èn ok nie in Pole. Mar nou hattie 
peur èn hij hagget Harriekes nie 
kunne zegge. ’t Waar begonne 
mittieje webseit. Dè waar op d’n 
tillevisie geweest èn ’t ha ok in 
de krant gestôn. ’n Por kerris. In 
Nederland moesse ze niks mer 
van die Pole hebbe. Die kwaame 
alliejn mar um wèèrek af te vatte èn 
um te zuipe. Och, ha Stan bé z’n 

èège gedaacht, dè gö wel over. Hij 
ha in Pole ok wel ’t iejn èn aander 
meegemakt mittieje pôllitiek. Totdè 
zunne klèèn zoon bé ’m kwaam. 
Die ha zunne kop hemôl kepot. 
Twieje blaaw jètte èn ’n por taand 
uit zunne moel. De jonge waar nor 
Nederland geweest um te gôn wer-
ke. Door han z’m mi ’n por man 
gruwelek sliig gegiive, umdèt unne 
Pool waar. Hij moes mar gaaw trug 
nor woor-ie vandôn kwaam, han 
ze gezeed. Èn toen ha Stan vur ’t 
uurst van zeliive peur gekrege. Mar 
dè kon-ie toch nie tege Harriekes 
zegge?

Daags nô de begraffenis waar de 
Roewje Jan bé Harriekes geweest. 
Ze han goewd ôn’t bier geziite 
èn toen waar Harrieke ôn’t janke 
gegôn. De Roewje wis nie goewd 
wèttie door mi ôn moes.
“’t Hé tijd nôddig,” hatte Roewje 
gezeed.
“Tijd?” ha Harrieke geroepe. “Stan 
hé tijd zat. Die ha hèndig kunne 
komme.”
Toen waar de Roewje vals geworre: 
“Dieje Pool, die dögt nie. D’r dögt 
’r gennenenne. Zet oewe kompjoe-
ter mar is ôn. Dan zal ik aaw wel is 
loate zien wè vur mense dè zijn.’
Èn Harrieke ha ok op dieje webseit 
gekeke. Op ’t lèìst hattie de Roewje 
d’r op loate zette dèttie Pole nie te 
vertraawe waare. Dèttie ’t èèges ha 
meegemakt.

Sanderdaags ha Stan gebèld. Hij 
hagget -tussen ’t janke deur- amôl 
uitgeleed. Harrieke ha ok moe-
te janke, um dieje klèènzoon èn 
umdèttie Stanne ha verroaje.
Èn nou zaat-ie aachter de kompjoe-
ter. Hij wogget eraf hoale, wè de 
Roewje ha geschreve. Want hij 
schamde z’n èège kepot. Mar ’t 
ding wô nie mer vort of trug.

< In het dialect van Berghem >  

Stan

Louise Peeters, Mathilde Artwork

De schonste taol van ’t laand 
De mooiste Tilburgse woorden

Bestèùte. De thuisslachter heeft het varken 
afgekapt en op de leer gehangen. Hij krijgt 
een borrel. De kinderen vermaken zich met de 
frutblaos. Schilderij van Jan Jozef 1 Horemans. 
Collectie Rijksmuseum.

Brabants in sportsponsoring
Veel grote merken werken vandaag de dag door middel van 
sportsponsoring aan hun naamsbekendheid en reputatie. Ook 
Brabants zet vanaf heden voluit in op deze marketinginspanning. 
Omdat wij op een sympathieke manier een breed publiek willen 
bereiken, hebben wij gekozen voor de voetbalsport. Ons speuren 
naar talenten in deze sport bracht ons vervolgens bij het team D7 
van voetbalvereniging Zwaluw VFC uit Vught. Door onze naam 
aan dit team te verbinden, denken wij ons imago in belangrijke 
mate te versterken en veel goodwill te kweken. Onze – om het 
maar eens in onvervalst Brabants te zeggen – marketingcommu-
nicatiemix krijgt hierdoor vanèiges ’n stevig daowke in de rug.  
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Interessante variatie
De nieuwe plaat opent met De 
booveste schuif, een liedje waarin de 
liefde verklaard wordt en zij de min-
naar op de bovenste plank plaatst. 
Met Ik praot plat breekt ze een lans 
voor haar dialect, het Zunderts en 
ze constateert dat het jonge volk er 
niet meer voor open staat. In M’n 
kotje (gemaakt van afvalhout) wordt 
vaderke en moederke, schooljuffrouwke 
en dokterke gespeeld. D’accordeonies-
te is een van de hoogtepunten; met 
vibrato gezongen en een melodie op 
de Franse musette geënt. De Franse 
inslag wordt nog benadrukt door de 
tekstfragmenten als “toujours l’a-
mour” en “valse triste”. Adri is hier 
welhaast de Édith Piaf van het Bra-
bantse chanson. Zeg heddet al gwort 
is een olijk roddellied. Het eindje 
komt wat abrupt over, maar mis-
schien voelt dat zo door het verlan-
gen naar meer. Fietse op de Rucphense 
hei heeft een spookdreiging die we 
ook kennen van de Roosendaalse 
muziekgroep ‘Smidje Verholen’ met 
het nummer Achter op de Rucphense 
hei. Adri is ‘geëmigreerd’ naar Ruc-
phen en kan er dus  over meepraten 
en –zingen!
Janus Vriends verdient complimen-
ten voor de arrangementen, maar 
Adri Hoppenbrouwers heeft de 
meeste eer verdiend; zij heeft bijzon-
der onderhoudende liedjes vastge-
legd in haar moedertaal. Het moge 
duidelijk zijn dat er veel heerlijke 
variatie te beluisteren is.
Info: adrihop@home.nl  

Adri Hoppenbrouwers verraste ons 
met een nieuwe cd met elf eigen 
liedjes. In het begeleidend schrijven 
liet de zangeres uit Rucphen weten 
dat ze nog wat liedjes op papier had 
staan met de melodie in haar hoofd. 
Ze had uiteindelijk besloten die toch 
nog maar vast te leggen, ook al is ze 
ondertussen met optreden gestopt. 
Janus Vriends uit Schijf had ze de 
opnamen en muzikale bewerking 
toevertrouwd en dat heeft  heel aar-
dig uitgepakt, ook al is Adri zelf niet 
in alle gevallen te spreken over haar 
eigen stem.

Vrolijkheid, weemoed en zelfspot
Na beluistering kunnen we gerust 
stellen dat ze er goed aan gedaan 
heeft de cd op te nemen, want de 
nieuwe schijf is zeker de moeite 
waard en haar stem klinkt doorleefd. 
Adri schrijft mooie, vaak geestige 
liedteksten en werkt bij voorkeur 
met meeslepende, herkenbare le-
vensliedachtige melodieën en dat 
boeit van begin tot eind. Op deze 
overwegend vrolijke schijf zijn ook 
liederen vol weemoed en zelfspot te 
beluisteren, zoals het titellied en De 
spoore van de jaore. “Uit rimpelnood 
geboren” horen we, want humor be-
houdt de zangeres-tekstschrijfster 
overal en dat maakt haar teksten 
sterk. Herfst in oew lèève is een mooi  
Brabants levenslied. ‘’t Is vur de liefde 
nwooit te laot’!  D’illektrieke fiets, Paos-
traditie en Ne wiete kest kenden we al 
als sfeervolle liedjes, omdat die eer-
der als single verschenen. 

Herfst in oew lèève

De Witte wit 
wir wè
Het katholieke geloof is onlosma-

kelijk verbonden met ’t  Bèrgs 
(het dialect van Berghem). En als je 
over het katholicisme spreekt, is de 
duivel nooit ver weg. Bijvoorbeeld 
om aan te geven of iemand angstig 
is aangelegd (zô bang ès de duvel vur 
’t kruis) of juist niet (vur de duvel nie 
bang). Gevaar werd vaak bezworen 
door een kruisje te slaan. In ‘t Bèrgs 
letterlijk beschreven als: De duvel vur 
oewèège weg slôn. Had de bezwering 
zijn uitwerking gemist, hoorde je: 
Dè zal de duvel doen. Opmerkelijk ge-
noeg werd de duivel ook ten tonele 
gevoerd als een persoon die verzot 
was op iets. Dan had hij of zij de duvel 
erges op in. 

Nu we toch in de religieuze hoek 
zitten: als ze de kerkgang ha ge-

dôn, betrof dit het eerste kerkbezoek 
van een kraamvrouw na de beval-
ling. De eerste tien dagen was ze na-
melijk ‘onrein’ en mocht de kerk niet 
in. Dat deze en andere rituelen niet 
door iedereen op waarde werden ge-
schat, blijkt uit de typeringen voor 
een vroom persoon: wènne wèèjwôt-
terzèèkerd en d’n dieje gö zeker mitte 
schoal rond (collectant).  

lêkker ’n waerm zon.” Wurrum zôn ze dae 
ânders op zoe’n kaort schriêven? En dae zien 
van die kaorten wo ’n strand op te zeen is wo 
allemaol half nakse meensen op liggen. 
Ozze Sjang kiekt er altied mej ’n vergroeët-
glaos nao. En as de meensen dan nao ’n paor 
wèken terug zien van verkânsie dan begint dae 
gezieëver en dae gezwêts wer opnij. Dae ze 
nog nöit zoe’n schon kemping gezeen hêm-
men. Dae ’t èten goeiekoeëp en neet te duur 
was en neet te veul kôsde. En dae ze “leuke 
buren met schattige kinderen” hân. En alles 
was leuk-leuk-leuk en lekker-lekker-lekker. En 
dae vertellen ze zoe dikwuls dae ge er aen got 
twiefelen of dae ’t allemaol wel waor is. 
Maer ’t êrgste moet dan nog komen. De 
verkânsiefoto’s!! Vul te veul foto’s moeten be-
wiêzen dae ’t waor is wa zillie allemaol zwêt-
sen. “De kindjes op ’n bruggetje, de kindjes 
bij ’t water, de buurvrouw bij haar voortent. 
De kindjes op hun fietsje, de kindjes in de 
speeltuin, de buurvrouw bij het zwembad. 
De kindjes eten een ijsje, de kindjes in de 
zandbak, de buurvrouw ligt in de zon...” “Die 
foto’s zien dór hum gemakt, neet dór heur,” 
zigt ozze Sjang.  As de meensen terug zien 
van verkânsie laoten zillie óch altied gèr zeen 
hoe broên dae ze geworen zien. Zoe broên 
as ’n rotte pèr. Vural vröllie laoten dae gèr 
kiêken. Mestal zien dae van die vröllie die 
dae bèter neet kunnen doeën. Die duun dan 
’n iets te korte bóks aon zoedae ge goe kunt 
zeen dae ’t lèven neet onopgemêrkt vurbie 
gegaon is. Die vröllie duun dan bloeskes aon 
zonder mouwen um te laoten zeen hoe broên 
dae zillie zien, maer ondertussen vergèten ze 
dae de kwabbelende onderkânt van hun bo-
venaerm de werkelukheid in zien volle glorie 
löt zeen.
’t Toppunt van gêkte zâg ich veurige wèk. 
Dao leep ’n vrommes me ’n vuls te kort 
truike aon zoedae ich tigge hurre nakse nâvel 
aonkeek. Maer dae was nog tot dao aen tow. 
Maer now hâw mich die vrouw ’n oeërbêl 
dwars dór hurre nâvel gestoken! Wo moet ’t 
henne mej de meensen, wa is nog normaal, 
wannier zieje gêk genog um opgesloëten te 
woren?
Vur wie nog op verkânsie get, die weens ich 
unne goeie reis. Duut meech ieën plezeer, 
stuurt mich gen aangezichtskaort, löt meech 
gen foto’s kiêken, want hoe 
“de buurvrouw in de zon 
ligt” intresseert meech niks. 
Ozze Sjang wel. 

’t Is stil in Buul.”Dae kumt,” zigt ozze Sjang, 
“umdae de meste meensen op verkânsie 
zien.” Maer dae hâw ozze Sjang meech neet 
hoêven zeggen. Dae wieët ich zêlf óch wel. 
De meensen praoten al wèkenlang nêrges 
ânders mer over as over op verkânsie gaon. 
Of ge now op unne verjaordâg kómt, unne 
brulluft of aen ’n koffietoffel nao ’n begraf-
fenis zit, ’t get bekant allieën maer over op 
verkânsie gaon. “Ik ben er echt helemaal aan 
toe,” zigt zoe’n stadsvrouwke, zoe’n huppel-
keumtje bie ós ’n paor straoten vêrder. “Even 
er tussen uit, een andere horizon zien.” En 
now zien ze op verkânsie in de Franse Alpen. 
En dao zieje van alles, maer genne horizon. 
Allieën maer hoeëg bêrg. Dao zien meensen 
die zeggen daeter op die bêrg snuw ligt. 
Maer dae is neturluk zanik, want dae kan 
neet midden in de zomer. 
Dae meensen op verkânsie gôn moeten 
zillie zêlf wieëten, maer dao moeten zillie 
meech en ozze Sjang neet mej lâstig vallen. 
Dae begint al mej kêrsemes. Dan beginnen 
de meensen al te praoten over wo ze henne 
zullen gaon. En dae moet steeds vêrder weg. 
As er vreuger meensen nao Koningswinter 
gingen of nao Luxemburg dan dâchten willie 
al dae ze nao d’n ândere kânt van de werreld 
gingen. Maer tiggeworig kan ’t ni vaer genog 
weg zien. Asof ge ow geluk vaer van hoês 
moet zeuken! 
En as ze dan eindeluk vertrokken zien dan 
moeje ne mènen dae ge er van âf ziet. Niks 
d’r van! Dan dowt de postbooi de aange-
zichtskaorten in ós brievenbus. “Hartelijke 
groeten uit een warm Frankrijk. Het is hier 32 
graden en de zon schijnt de hele dag.” Van 
dae soort kaorten kriêgen willie altiêd as ’t 
hiê règent dae ’t zekt en ’s aovus de kachel 
aon moet van de kâw. Die kaorten sturen ze 
allieën maer um ós te paesten. Zoe van “zit 
gillie maer in de kâwwe règen, willie hêmmen 

Verkansiefoto’s

Junt in actie
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nog, waarmee ze elkaar bestookten en zo een 
gemoedelijke stemming teweegbrachten. De 
‘Contente mens’, zoals Nol tijdens zijn voor-
drachten voor Omroep Brabant (1977-1982) 
wordt genoemd, weet zich als verhalenvertel-
ler populair te maken en een groot (luister)
publiek aan zich te binden. Hij overgiet zijn 
verhalen vaak met een sausje van de moderne 
tijd, waardoor een spanning ontstaat tussen 
vroeger en nu. Overigens waren die ‘nieuw-
lichterijen’ lang niet allemaal aan hem be-
steed. Hoezo hadden de ‘beminde gelovigen’ 
van vóór het Concilie over zich laten lopen? 
Nee hoor, “wij hadden onze kaant wel degelijk 
gekeerd”, vond hij.    

De taal van Nol van Roessel is een mix van 
dialect en Algemeen Nederlands. “Het 

was mijn eigen dialect, een dialect dat over-
al in het luistergebied van Omroep Brabant 
te verstaan was, want dat had de omroep als 
voorwaarde gesteld”, vertelde hij. In die opzet 
slaagt hij zonder meer, want op zondagochtend 
stemt menige Brabander op hem af. Deze aan-
pak komt hem echter wel te staan op kritische 
opmerkingen van onder meer Has van Rukven, 
alias Fulco van der Heijden, die in zijn eigen 
verhalen wèl het oude boerendialect zo zui-
ver mogelijk probeert weer te geven. Bij deze 
norbertijn geen woorden als ‘profijtbeginsel’, 
‘profielschets’, ‘analyseren’, ‘public relations’ 
en ‘hormonaal geprepareerd’, woorden waar 
Van Roessel niet voor terugschrikt. Anderzijds 
kleurt hij zijn verhalen met oud-Brabantse 
woorden als verskeijenen, getijd hebben, mozik 
op d’n riek en gewaorige. Zijn mengtaaltje past 
wonderlijk goed bij zijn vergelijkingen tussen 
heden en verleden, bij zijn worstelingen met 
de nieuwe tijd, waarin vele lezers en luisteraars 
zichzelf herkennen. Wellicht is dat aspect van 
herkenning ook een belangrijke factor in het 
succes dat Van Roessel boekt: ook zijn boeken 
zijn bestsellers. 

Na zijn radiotijd verzorgt hij jarenlang overal 
in Brabant succesvolle optredens, meestal 

samen met de naar mijn idee beste Brabantse 
dialectzanger ooit, Ad de Laat. Het zijn avon-
den, gedrenkt in humor en nostalgie. De Laat 
treedt steevast het eerst op. “Dat nam niet de 
gebruikelijke, onontbeerlijke spanning bij mij 

waar hij het brengt tot rector van het Carolus 
Borromeus College. Midden in een tijd van 
vernieuwingen stapt hij echter al in 1972 uit 
het onderwijs. Misschien moest dat wel zo 
zijn: hij kan nu een oude ambitie oppakken, 
een soort roeping, om te schrijven. Later zei 
hij daarover, erg bescheiden: “Achteraf bezien 
had ik misschien wel schrijver willen worden. 
Schrijvers, schilders, kunstenaars, dat waren 
toch mensen tegen wie je opkeek, dat waren 
bijzondere mensen. Ik heb me daarom ook al-
tijd maar verteller genoemd.” Van Roessel gaat 
verhalen schrijven over de mensen in Gineind, 
een niet-bestaand dorp dat elk Brabants dorp 
kan zijn in de vooroorlogse jaren. Toch zit ik 
in gedachten in ‘De Zwaan’, het voormalige 
hotel-restaurant aan de Schijndelse markt, tel-
kens wanneer ik een verhaal lees over Mie Tap, 
Bert Braoi, d’n Perfesser en al die andere pro-
tagonisten van Van Roessel! In totaal schrijft 
hij zo’n tweehonderdvijftig verhalen. “Zeker 
de helft daarvan zijn ontleend aan Schijndelse 
mensen en momenten”, schreef hij terugblik-
kend in 1999.  

Zijn verhalen brengen de vroegere levens-
sfeer van de oud-Brabantse mens treffend 

en boeiend in beeld. De tijd waarin mensen 
sterk op elkaar aangewezen waren en nog leef-
den in de kleine wereld van hun eigen dorp, 
komt in zijn vertelsels tot leven. 
Van Roessel weet die oud-Brabantse mens 
levensecht neer te zetten, soms ook in zijn 
kleinburgerlijke en kleinmenselijke bekrom-
penheid, en hij kent de soms stekelige humor 

Na de oorlog geeft hij les en schrijft ook af 
en toe artikelen voor het Schijndels Week-

blad. Kritisch schrijft hij over kousenfabriek 
Jansen de Wit, die naar zijn mening te veel 
met de Duitsers heeft samengewerkt. Direc-
teur Harrie Jansen nodigt hem daarop uit voor 
een gesprek en legt hem uit dat door zijn con-
tacten met de Ortskommandant veel arbeiders 
in Schijndel konden blijven werken en niet in 
Duitsland te werk werden gesteld. “Toen ben 
ik heel anders over die zaken gaan denken”, 
vertelde Nol later. Over zijn geboortedorp 
Schijndel schreef hij: “Het was een skôn dörp, 
het was ’t ons, vaneiges! Ik herinner me geen 
opgeschroefde toekomstleuzen en ’n almaar 
krachtelozer wordende marktterminologie.” 
In zijn hart is Van Roessel altijd wat behou-
dend gebleven, hij keek liever terug dan voor-
uit. Dat was natuurlijk geen voordeel toen hij, 
inmiddels achter in de veertig, in het onder-
wijs te maken kreeg met grote veranderingen 
en zaken als inspraak en medezeggenschap. 
Tijdens en na de oorlog behoort Dorus van 
Oorschot, de Schijndelse kunstschilder, tot 
zijn vriendenkring. Kapelaan Woestenburg, 
verzetsleider en amateurschilder, tekent een 
portret van Van Roessel. 

In 1951 trouwt Van Roessel met Toos van 
Lindert, de jongste dochter van de Hees-

wijkse ‘bovenmeester’. In zijn verhalen heet 
zij ons Ketoo. Ze verlaten Schijndel voorgoed 
en krijgen zes kinderen. Als docent Neder-
lands werkt hij onder meer in Eindhoven, 
het Zeeuwse Hulst en ten slotte in Helmond, 

Nol van Roessel wordt op zondag 30 mei geboren als eerste kind 
in een bakkersgezin in het centrum van Schijndel. “Ge kunt wel 
heuren da gij d’r inne uit de Straot bent!” krijgt hij later te horen als 
reactie op zijn radioverhalen wanneer hij weer eens zijn geboor-
tedorp aandoet. Dat ‘De Straot’ had destijds een beetje voorname 
bijklank. Als kind voert Nol met zijn broertjes de mis op, al vroeg 
heeft hij gevoel voor toneelspel. Dit talent kan hij later als docent 
en nog later als voordrachtskunstenaar goed gebruiken, hij wordt 
een echte ‘performer’, die zijn gehoor makkelijk aan het lachen 
krijgt. De jonge Nol groeit op in de crisisjaren dertig en behoort 
tot een generatie, waarover hij in zijn boek Geestig geloof schrijft: 
“Mijn generatie is gauw bang de grenzen van de in ons gepropte 
deemoedigheid te overschrijden”. Hij gaat Nederlands studeren 
aan de universiteiten van Nijmegen en Utrecht.

Portret van de 
jonge Nol van 
Roessel gemaakt 
door Frederik 
Woestenburg

Ad de Laat en Nol van Roessel

weg, maar gaf me ’n prettig, veilig gevoel”, 
schreef Van Roessel, die met zijn welsprekend-
heid het publiek goed weet te bespelen. 
Nol van Roessel overlijdt in 2001 op 81-jarige 
leeftijd. Het is zijn grote verdienste geweest 
dat hij in zijn verhalen vol authentieke humor 
het oude Brabant heeft weten op te roepen en 
tegelijkertijd voor veel oudere Brabanders een 
spreekbuis is geweest bij de grote overgang 
naar de nieuwe tijd.  

Nol van Roessel  Een leven in  vogelvlucht

Hurt ’s hier
Op zondag 8 maart a.s. om 15.00 uur 
vindt in cultureel centrum De Pas in 
Heesch een gezellig Brabants evene-
ment plaats. Cor Swanenberg, Riny 
Boeijen en Henk Janssen vertellen er 
in het programma Hurt ’s hier hun al-
lermooiste verhalen. De voorstelling 
wordt omlijst door accordeonist Henk 
Verhagen en bassist Emile Böink. De 
entree bedraagt € 7,50 per persoon. 
De opbrengst is voor Stichting Bra-
bants, die dit blad uitgeeft. Toegangs-
bewijzen  zijn te bestellen via d e web-
site www.de-pas.nl of steeds tussen 
10 en 16 uur via de theaterkassa, tele-
foon 0412-451634.
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over en zette die jong veur de raom waor ze 
gelijk aan d’n eersten botram beginne.

De trein rijdt eweg en nao ‘n paor minute 
passere we ons huis. “Kèkt, daor wône wij,” 
zeet tante. D’n tweeden botram wordt veur 
d’n dag gehaold.

De bruurkes ete as polderwèrrekers en wijze 
mee hil veul enthousiasme naor èlleke koei 
die ze onderweges zien staon. En ik kan oe 
zegge dè de boere op dè trejekt - zekers toen 
nog - hil wè van die beeste buite laote lôpe. 
Ok misse de manne ginnen enkelden over-
weg mee slagbôme. Tèlle din ik die dingere 
nie, mar lawwe zegge: verrèkes veul dus. En 
’t feest is compleet as de contreleur mee 
veul gevuul veur drammatiek de kartjes komt 
knippe. 

Nao wel vijftien spannende en avontuurlijke 
minute komme we dan eindelijk in Tilburg, 
’t tweede grôte stesjon al op dezen dag. 
Ge makt wè mee! En al snel gaon we rich-
ting centrum. Tante die hier om reje van 
d’r  wèrrek hil goed de weg wit, lopt naor ‘n 
koffietent waor die jong dan ok meepesant 
kunne plasse oknog oknog. Als ontdekkings-
reizigers betreje de mènnekes ’t ittablisse-
ment. Veuraan staot d’n oudste stil, drèèit 
z’neige om, kèkt naor ‘t aanwezige vollek en 
kwekt al wèttie geleerd heet: “Wij komme 
himmaol uit Veghel!”

In Tilburg snappe ze dè en ’n spontaan ap-
plaus valt ’t jong ten deel.

Uit:  Alle kanten op! Boekenweekboek 2014
< In het dialect van Den Bosch >  

Hij waar nog nóóit mee d’n trein gewist. 
Nouw hedde dè wel dikkelder mee kleine 
jong. Kèk, ze vliege wel mee ’t grôôtste 
gemak naor de Domminikaanse Rippubliek 
of naor zon Kanaries eiland, mar in d’n trein 
zitte, ho mar. Dè doen ze nie. Dus zeet z’n 
peettante op enig memènt: “Gij gaot mee 
mijn en ome-n-Harry mee naor Tilburg. 
Mee d’n trein.” Dè mènneke keek azzof ie ‘n 
pleemobiel had gekrege. Hij begos te springe 
as ‘nne mallôôt, wapperde mee z’n hèndjes 
en riep “hoehoehoehoe.” Hij waar net vier 
geworre en z’n grôten bruur van bekant zes 
moes ok mee, zinnie. D’n dieje waar ok nog 
nooit mee d’n trein gewist. Ech waor. ‘n Kein-
derhand is gauw gevuld.

Dus op ‘nnen donderdaggemorrege din hul-
lie mam ze komme brenge naor Den Bosch. 
Mee d’n auto langs de kenaal, himmaol vanaf 
Veghel. Ze hadde ieder ‘n rugzèkske bij zich, 
volgestouwd mee veur de hille week brôôd 
en Fristi.

Lôpes te voet gonge wij naor ‘t stesjon. Al 
bij de Mayweg ging ‘t mènneke zôwè uit z’n 
dak: “Wè veul treine tante Mieke,” zinnie d’n 
hillen tijd. “Wèlleke is van ons?” “Daorveur 
moete we eerst kartjes kôpe,” zin tante. “Dè 
kunde gullie eiges wel doen.”

Nouw wit ik nie of gullie wel ‘s mee twee 
van die broekemanne kartjes het gekocht bij 
zonnen automaat en dègge ‘t dan belangrijk 
veindt dè die jong die nonnie echt kunne leze 
eiges op die knúpkes magge douwe, terwijl 
achter jouw mense gaon staon wachte tot die 
vier kartjes van jouw dan eindelijk ‘s teveur-
schijn getoverd worre. Ik dus wel. Die lui die 
in jouwe nèk staon te blaoze worre van dè 
wachte nie ech blij, ok al zedde gij: “Zullie 
twee gaon vandaog veur ‘t eerst mee d’n 
trein.’ Ze kijke oe aan en ‘t lijkent dè ze den-
ke: “Onder wèlleke steen wôônt dieje mens?”

Afijn, wij dus naor perron 5a. Die jong hebbe 
lol en nouw mar hope dè zonne contreleur 
langs komt om gètjes in die kartjes te knippe, 
want dè heurt zô. Nouw, dieje mens wit ons 
mèkkelijk te veinde want de bruurkes laote 
naodrukkelijk wete dè wij himmaol naor Til-
burg gaon. We slaon wijselijk de stiltecoupé 

D’n trein naor Tilburg

Harry in actie 
in Lith

Wat is dialect?
Om die vraag te kunnen beantwoorden moe-
ten we eerst definiëren wat dialect precies is. 
Dialect is op de eerste plaats een taalvariëteit, 
die niet als standaardtaal geldt. Standaardtaal 
is in Nederland de algemene Nederlandse taal, 
zoals die overal geaccepteerd wordt en correct 
gevonden wordt. Standaardtaal is dus de alge-
mene taal, dialect is een bijzondere variëteit, 
die hoort bij een bepaalde plaats of streek. 
Dialecten zijn variëteiten met een klein en 
streekgebonden aantal sprekers, en ze horen 
bij een standaardtaal waaraan ze nauw verwant 
zijn. Het verschil tussen dialect en standaardtaal 
heeft echter niets met de eigenschappen van die 
taal te maken maar alles met de waarde die we 
er in de samenleving aan toekennen. Als dia-
lect minder net is dan standaardtaal, komt dat 
niet door de woorden of klanken van dat dialect 
maar komt dat doordat men dialect een minder 
net taaltje víndt. Dat heeft te maken met onze 
houding tegenover het dialect en met het imago 
dat we dat dialect toekennen. Je kunt in het Ne-
derlands net zo lelijk vloeken en schelden als in 
het dialect. Algemeen Nederlands is wat woor-
den en klanken betreft niet netter dan dialect, 
maar onze samenleving, en de gebruiksdomei-
nen, de functies van het taalgebruik bepalen dat 
Nederlands netter is dan dialect. 
Een dialect is niet alleen beperkt tot een be-
paalde plaats of streek maar ook tot bepaalde 
functies; een standaardtaal heeft maatschap-
pelijke functies die de dialecten niet hebben: 
bijvoorbeeld in de schoolklas, in de kerk, of bij 
de overheid. Taal of dialect, dat is een maat-
schappelijke kwestie van meer en minder sta-
tus en macht. Daarom heeft Siemon Reker, 

hoogleraar Groninger Taal en Cultuur, een dia-
lect kortweg gedefinieerd als “een taal die pech 
heeft gehad.” 
Dialect is een volwaardige taal, met een volle-
dige grammatica en woordenschat. Je kunt im-
mers alles zeggen wat je denkt of voelt. Boven-
dien is dialect voor velen de eerst geleerde taal, 
de moedertaal, en de moedertaal heeft een vol-
ledige grammatica en woordenschat. Kortom: 
als je naar taal en dialect kijkt als communica-
tiesystemen dan is het ene niets meer waard 
dan het andere, maar als je naar taal en dialect 
kijkt als uitingen van cultuur, en daarmee kijkt 
naar de taalgebruikers, de taalgemeenschap-
pen, dan is er een groot verschil. Taal of dialect 
als vehikel van cultuur hangt samen met een 
verschil in sociale status. 

Taalverandering
Dat verschil heeft geleid tot een belangrijke 
verandering. Rond 1900 spreekt nog vrijwel 
iedereen dialect, thuis, als omgangstaal. De 
standaardtaal is dan nog voornamelijk schrijf-
taal, als spreektaal fungeert zij maar voor een 
kleine elite. In de loop van de twintigste eeuw 
neemt het aantal sprekers van de standaardtaal 
echter sterk toe, van de luttele procenten rond 
1900 naar ongeveer veertig à vijftig procent 
in 1970. De reden daarvoor is dat de samen-
leving in de vorige eeuw enorm veranderd is. 
De technologische veranderingen in het agra-
risch bedrijf, de verstedelijking, de komst van 
de massamedia, van betere infrastructuur en 
het algemeen onderwijs hebben de manier van 
leven én de mentaliteit in Nederland compleet 
doen omslaan. 
De toename van het gebruik van de standaard-
taal gaat ten koste van het gebruik van dialect. 
De dialectspreker ruilt in toenemende mate 
zijn nabije omgevingstaal in voor Standaard-
nederlands. Naast de veranderingen in de 
samenleving speelt daarbij de beeldvorming 
van het dialect een grote rol. Het gaat hier om 
vooroordelen van het volgende type: dialectge-
bruik zou ordinair en ongepast zijn, sympto-
matisch voor een gebrek aan opleiding en een 
beletsel zijn voor een goede beheersing van de 
standaardtaal. In het onderwijs werd daarom 
het dialect uitgebannen. Deze negatieve beeld-
vorming van het dialect heeft ertoe geleid dat 
kinderen tegenwoordig nauwelijks nog in het 
dialect worden opgevoed. 

De toekomst van het dialect
In het jaar 1914 namen de priester-taalkundigen Jos. Schrijnen 
(Venlo) en Jac. van Ginneken (Oudenbosch) samen met onderwijs-
inspecteur J. Verbeeten een omvangrijke vragenlijst af voor een 
groot aantal dialecten in Limburg en oostelijk Noord-Brabant. Hun 
drijfveer is te vinden in de begeleidende brief, de ‘omzendbrief’, bij 
de vragenlijst: “den wissen ondergang der dialecten” is het motief 
voor hun onderneming. Van Ginneken noemt de verscheidenheid 
aan dialecten die er aan het begin van de vorige eeuw nog was een 
“veelkleurige regenboog”, die onder het verzengende “witte licht 
van het Algemeen Beschaafde Nederlands” dreigt te verdwijnen. 
We zijn ondertussen een eeuw verder. Inderdaad zijn tegenwoor-
dig verschillen in dialect van plaats tot plaats vaak al nauwelijks 
meer hoorbaar. Lokale dialectverschillen verdwijnen dus. Sterft 
daarmee het dialect binnen enkele jaren uit? 
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Het gevolg van dat alles is dat het dialect de monopolie-
positie van eerste taal, moedertaal, verloren heeft en dat 
het Nederlands die plek heeft ingenomen. Dat is in de 
basis de belangrijkste ontwikkeling. De Drentse dicht-
regels van Hans Heyting geven aan hoe de houding van 
ouders bepaalt of kinderen al of niet met dialect opgroei-
en.
Vanzölf, ik bin d’r véúr
dat kinder Drents moet leren
Behalve die van mij:
die goat studeren.

Tussenvormen
Als men zegt dat dialect verdwijnt of onder druk staat, 
bedoelt men de authentieke, lokale taal van een dorp of 
stad. Maar: dialect is eigenlijk niets meer dan de taal van 
een bepaalde plaats of streek, daarmee ook van een be-
paalde taalgemeenschap, een groep mensen dus. 
De authentieke traditionele woordenschat verdwijnt, 
daarvan zijn vele dialectwoordenboeken getuige, maar 
daardoor zullen we niet binnen een generatie overal in 
Nederland hetzelfde Nederlands spreken. Ook jongeren 
spreken nog steeds met een opvallend accent en met ty-
pische woorden waardoor ze meteen herkend worden 
als Brabanders. Hun taal kan dan ook niet anders dan 
de taal van een bepaalde groep in een bepaalde plaats of 
streek worden beschouwd, als dialect dus. Maar het is 
een jonger of nieuwer dialect. Taal verandert nu eenmaal 
voortdurend, al moet gezegd worden dat dat met dialect 
nú wel sneller gaat dan ooit het geval geweest is. Het dia-
lect verandert dus, voortdurend, maar het verdwijnt niet. 
Als we heel eenvoudig het taalsysteem van een spreker 
met dialect als moedertaal zouden moeten weergeven, 
dan is dat een tweetalig systeem. Iemand die is opge-
groeid met dialect, heeft dat dialect als eerst geleerde taal. 
Het Nederlands is er daarna als tweede taal bijgeleerd, op 
school, en verder uitgebreid bijvoorbeeld door verhuizin-
gen vanwege het werk of door een huwelijk met iemand 
die uit een heel andere streek vandaan komt. Je hebt dan 
in feite twee talen beschikbaar, je bent tweetalig, en je 
kunt het ene systeem gebruiken, bijv. met je ouders of 
vrienden waarmee je bent opgegroeid, en je kunt het an-
dere systeem gebruiken, bijvoorbeeld als je voor je werk 
met mensen in de Randstad praat. 
Wat vervolgens is gebeurd bij dat achteruitgaan van het 
dialectgebruik in Nederland, is dat kinderen niet langer 
in het dialect opgevoed worden. De monopoliepositie als 
eerste taal, als moedertaal, wordt ingenomen door het 
Nederlands. Dat was voorheen de tweede taal, en nu kan 
dialect soms als een tweede taal na of naast het Neder-
lands worden gebruikt. Maar dan ontstaat er een ander 
systeem: een continuüm. De ruimte tussen de twee sys-
temen wordt in gebruik genomen. Er zijn allerlei tussen-
vormen, woorden en klanken in een continuüm tussen 
dialect en Nederlands. De tussenvormen zijn regionale 
varianten, ook wel regiolecten genoemd. 

systeem. Toon Hagen, afkomstig uit Reusel en van 1980 
tot 2000 hoogleraar in de taalwetenschap in Nijmegen, 
noemde het sterkste geval van handhaving van dialect-
systematiek in Brabant, de werkwoordsvorm en de per-
soonlijke voornaamwoorden van de tweede persoon: bij-
voorbeeld hedde gij of doede gullie. Dit type grammaticale 
dialectverschijnselen heeft volgens Hagen een sociale en 
regionale meerwaarde: ze markeren heel sterk een Bra-
bantse identiteit. Ik heb in het vorig nummer van Bra-
bants laten zien dat Brabanders beweren deze vormen 
nog volop te gebruiken. Maar dat is wat mensen in een 
vragenlijst invullen, het is rapportage van taalkennis, het 
is nog niet een documentatie van werkelijk taalgebruik.
Toon Hagen doelde natuurlijk op dialect als spreektaal, 
een informele omgangstaal. Maar sinds enkele jaren 
zijn we steeds meer informele omgangstaal gaan gebrui-
ken op digitale media, als schrijftaal. Communiceren via 
twitter is daar een voorbeeld van. De vraag is dan: zijn 
woordvormen als hedde ook op twitter in gebruik en laten 
ze daar ook zien dat dialectsystematiek wordt gehand-
haafd? Dat blijkt inderdaad het geval, woordvormen als 
hedde zijn op twitter volop in gebruik (zie http://www.
thuisinbrabant.nl/brabant-blogs/2013/hedde-nog-ge-
twitterd). Dat laat de handhaving van dialectsystematiek 
in Brabant zien. 

Nieuwe invloeden, nieuw dialect 
Ik geloof niet dat dialect helemaal zal verdwijnen. We 
blijven typische woorden en klanken gebruiken waar-
door we herkenbaar blijven als Brabanders, en dat geldt 
nog sterker voor het onderliggend taalsysteem, al blijft 
dat vaak onopgemerkt. 
Dat heeft ook een maatschappelijke functie. Dialect, of 
misschien moet ik nu zeggen de regionale tussentaal of 
regiolect, blijft een rol spelen als groepstaal. Zo’n groep-
staal is natuurlijk vooral voor jongeren bijzonder belang-
rijk. Jongeren leren regiolect van leeftijdgenoten, omdat 
het tot groepstaal behoort. Daarbij zal het dus meestal 
gaan om tussendialecten, niet om de lokale dialecten die 
door de oudere generatie als authentiek ervaren worden. 
Dat betekent in de praktijk vaak dat jongeren, maar ook 
immigranten, een dialect spreken dat niet meer alle fi-
nesses van het authentieke dialect heeft. Dat kun je bij-
voorbeeld merken aan foutjes tegen het woordgeslacht: 
die foutjes vinden hun oorsprong in competentieproble-
men. De sprekers weten bijvoorbeeld het onderscheid 
tussen mannelijk en vrouwelijk woordgeslacht niet meer 
precies, en spreken van ’nen hillen ouwen oma, omdat ze 
het dialect niet als moedertaal geleerd hebben, maar na 
het Nederlands. Dan leer je deze finesses en nuances 
niet meer. Zo blijft dialect dus wel degelijk in gebruik 
en resulteert de ontwikkeling van het dialect niet in een 
situatie waarbij we allemaal hetzelfde Nederlands gaan 
spreken, integendeel.  

Zo’n spreker kent de oude dialectwoorden nog wel, van 
zijn grootouders bijvoorbeeld, maar zegt ze zelf vaak 
niet meer. Als de situatie daar om vraagt zal een derge-
lijk spreker Nederlands spreken. Maar vaak zit hij in dat 
tussengebied, soms wat verder naar het dialect, op een 
feestje bij vrienden, en soms wat verder naar het Neder-
lands, met vage bekenden bijvoorbeeld. Daarbij gaat het 
om accent, zoals de zachte ‘g’ of een ‘ao’ i.p.v. een ‘aa’, 
maar ook om woordenschat. Het wordt nu wel moei-
lijker om een grens te trekken tussen dialect en Neder-
lands. Waar houdt het een op en begint het ander? 
Daarom kunnen we soms aan woorden horen waar ie-
mand vandaan komt, dat zijn in feite vormen uit het 
tussengebied, dialectvormen die stand houden. Dialect-
verandering en dialectverlies hebben niet alleen betrek-
king op accent en woordenschat, ook al valt ons dat het 
meeste op. Belangrijker maar veel minder opvallend is 
dat dialect pas echt verdwijnt wanneer het taalsysteem 
(met grammatica zoals woordvorming en zinsbouw, met 
bijzondere betekenisvelden etc.) zou worden opgegeven 
en worden vervangen door een algemeen Nederlands 

‘hedde’ op twitter, gemaakt m.b.v. de website www.twiqs.nl  
Het laat zien waar de tweets verzonden werden: hoe roder 
hoe meer tweets met ‘hedde’.

Knikeujkes en haoneklótjes
Hedde gullie da nou ok? Norgelang ik ouwer 
wor, heb ik meer behoefte òn wèrmte en zon. 
Ik zit niks mer te keijke op lang en streng 
winters. Schòtse dùrf ik toch nie mer en we 
hen alt ’t gevuul da de kaauw ons veul meer 
in de knoke krùipt as vruuger. Ik zit in d’n 
donkeren tijd van ’t jaor de daag grif af te 
telle. As ze dan in ons umgeeving zegge da 
nò Driekunninge de daag unnen haonentreej 
lenge, dan veijn ik da irlijk gezeejd veulste 
wèinig. Och jonge, wa zitten ons vrouw en 
ikken op ’t lest te hunkere nor langer licht en 
meer wèrmte…
Wij hen ok unne godsgruuwelijken heejkel òn 
’t verzette van de klok. Wij mèine da daordur 
’t weer ok veraandert… En de ons klaagt alt 
da ze weeke van streek is, umda ze de klok 
nò ’t verzette nie mer kan veijne. 
Mar gelukkig zen d’r dik al gaauw goeie 
teekene van ’n ònkommend vurjaor te zien 
in onzen hof en daor nie alleen. D’r stòn in 
fibbrewari mistentéds al kètjes in bloei in 
de slootkante en langs de weeg ziede hier 
en daor al volop haoneklótjes bloeien in 
de uurste zon. Ongeleuflijk da d’r die geel 
bluumkes al zó gaauw zen! De naam haone-
klótjes hen ze gekreejge umda d’r dik ’n klèin 
bùlleke zit tusse de blad- en blomstengels. 
Ik veijn da geel bluumkesgrèij ècht de wilden 
heraut van de lènte, mar in onzen hof wó’k 
diejen titel gèire rizzerveere vur de knikeuj-
kes. Letterlijk beteekent dieje naam ‘knik-
kùpkes’, want ‘eujke’ is ons aauw plat woord 
vur ‘hoofdje’. En ‘knikhoofdje’ is unne goeie 
naam, want dees blom sti d’r al meej as de 
sneuw vertrokken is te dansen op de wend 
mi ’n geboge wit kùpke. Ze knikt bemoedi-
gend. “’t Wordt beeter!’” heur ik ze stillekes 
zegge. Ik heb bé Marie Gijsen ’s geleeze da 
dees sneuwklùkske bé-j-ons ok wel ‘vasten-
avondzotje’ genoemd wordt, mar da heb ik in 
Ballekum of umstreek toch noit van niemes 
nie geheurd. 
Ik zó eigelijk wel gèire van de leezers wille 
weejte wèlke schón name zèllie allemòl nog 
kenne vur speenkrùid en sneuwklùkskes.  
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Woensdrechtse woordjes
Zeejspreuke (Zeispreuken)
Als je op zoek bent naar volkswijsheid in de taal, dan 

kom je al gauw uit bij zeispreuken. Niet iedereen 
kent dit woord, maar na het noemen van een paar voor-
beelden begint het bij menig lezer waarschijnlijk al wel 
te dagen:
“Dat is één”, zei Tijl Uilenspiegel, en hij gooide z’n moe-
der van de trap.
“Een ei is een ei”, zei de boer, en hij pakte het grootste.
“Alle beetjes helpen”, zei de mug, en hij pieste in zee.
Een zeispreuk bestaat dus uit drie delen. Het eerste deel 
is meestal een gezegde, een wijsheid, een spreuk. Het 
tweede deel vertelt wie de wijsheid zei, wie de spreuk be-
zigde. Het derde deel ten slotte, geeft een vaak komische 
wending aan het geheel, omdat duidelijk wordt waarom 
het gezegde werd uitgesproken.
Niet altijd wordt het derde deel overigens toegevoegd, 
want regelmatig houdt de zeispreuk op na deel twee.
Ik ben het begrip zeispreuken pas gaan leren kennen, 
toen ik al jaren volwassen was. En die kennismaking was 
bovendien erg onorthodox. 

Wanneer mijn vader zijn werkzaamheden onder-
brak omdat hij eerst even zijn blaas wilde ledigen, 

dan zei hij steevast: “Jist piese, zeej Kaot.” (“Eerst pissen, 
zei Kaat”). Wij als kinderen keken daar niet van op, want 
wij waren gewend aan deze wat merkwaardige medede-
ling. Pas heel veel jaren later maakte hij in een onbe-
waakt moment de spreuk volledig af: “Jist piese, zeej Kaot, 
en dan meude nog ’s.” (“Eerst pissen, zei Kaat, en dan mag 
je nog eens”).
Op slag was mijn interesse in zeispreuken gewekt, al 
kende ik de term op dat moment nog niet. Sindsdien 
ben ik zeispreuken gaan verzamelen. Tot mijn grote 
spijt komen zeispreuken in Woensdrecht echter niet veel 

voor. Ik heb er tot nu toe maar enkele kunnen ontdekken 
die typisch zijn voor Woensdrecht. Maar die wil ik u dan 
ook niet onthouden.

Arjaan Dalemans, met de bijnaam Robbes, zat in 
de gemeenteraad van Woensdrecht, maar zei daar 

nooit iets. Wanneer men hem hierop aansprak en uitleg 
vroeg, was zijn vaste reactie: “’t Gao d’om ’t lwood.” (“Het 
gaat om het lood.”) Met deze uitspraak gaf hij aan, dat 
het hem enkel en alleen ging om het presentiegeld. 
Wanneer iemand duidelijk wil maken, dat iets hem uit-
sluitend gaat om het geld, om de verdienste, dan zegt 
men: ’t Gao d’om ’t lwood, zeej Robbes. Een zeispreuk dus, 
al ontbreekt het derde deel.

Van mijn vriend Adrie van Zunderd hoorde ik het vol-
gende verhaal.

Boer Goense reed met paard en kar van Hoogerheide 
naar Bergen op Zoom. Onderweg vroeg iemand of hij 
mee mocht rijden. Natuurlijk mocht hij dat en even later 
zat hij naast Goense op de bok.
Nou was Goense iemand die graag met andere mensen 
in discussie ging. Lekker straaje (strijden), dat was z’n 
lust en z’n leven. Hij deed dan ook de ene krasse uit-
spraak na de andere, maar tot zijn grote ergernis knik-
te zijn passagier alleen maar instemmend, zonder ook 
maar de geringste tegenspraak te bieden.
Boer Goense hield het tenslotte niet langer en vloekend 
riep hij uit: “Straaje n’of m’n kaar af!” (Strijden of van 
mijn kar af!)
Zo is op Hoogerheide een nieuwe zeejspreuk ontstaan: 
Straaje n’of m’n kaar af, zeej Goense.
En u ziet het: ook bij deze zeispreuk ontbreekt het derde 
deel.

Geluidsfragmenten 
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De volgende door de auteurs ingesproken 
teksten zijn te beluisteren op de websites:

Riny Boeijen: Stan. Berghem. 5.41

Harry van den Berselaar: 
De trein naor Tilburg. Den Bosch. 4.24

Adri Hoppenbrouwers: 
’t Vervoer. Zundert. 2.36

Frans Hoppenbrouwers: 
Heuve. Valkenswaard. 0.36

Junt: Verkansiefoto’s. Budel. 5.19

Ad Otten: As ze d’r ankomme, moete ‘hoeraa’ 
roepe. Gemert. 2.32

Anton Schilders: De doeôôd van ’n schippers-
vrouw. Uit ’t Boekske van de Aolburgse Taol. 
Drongelen. 7.43

Mientje Wever: Mien doel. Boxmeer. 0.57

De geluidsopnamen werden gemaakt door 
Frans van den Bogaard en Cor Swanenberg.
De audiopagina is te vinden op 
www.stichtingbrabants.nl en op 
www.cubra.nl/brabants/Brabants_Audio.htm

Abonnement in het buitenland
De verzendkosten voor een abonne-
ment in het buitenland zijn hoog. 
De abonnee betaalt immers naast 
het abonnementsgeld ook de extra 
portokosten. Om het blad in gedruk-
te vorm te kunnen lezen, hebben 
sommigen dat er graag voor over. Bij 
wijze van extra dienstverlening heb-
ben wij het nu mogelijk gemaakt dat 
abonnees in het buitenland, zo zij dat 
willen, voortaan een digitale versie 

van Brabants ontvangen. Brabants in 
een pdf-bestand. De abonnements-
prijs is dan identiek aan die in Ne-
derland. Mocht u in het buitenland 
geïnteresseerden kennen, dan kunt 
u hen op deze mogelijkheid wijzen. 
Een abonnement op Brabants is een 
leuk cadeau voor een familielid of 
vriend in een ander land. 
Voor alle informatie: 
info@stichtingbrabants.nl
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