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Tweeluik
Als Brabander of Brabantkenner weet u ongetwijfeld, dat er 
overal in Brabant plaatsen zijn die een haat-liefdeverhouding 
met elkaar hebben. Bekende voorbeelden in het uiterste wes-
ten van de provincie zijn de steden Roosendaal en Bergen op 
Zoom en de dorpen Hoogerheide en Woensdrecht. Rivaliteit 
en samenwerking wisselen er elkaar af, gaan vaak samen zelfs. 
Welnu, in deze aflevering van Brabants hebben we daar ook 
een voorbeeld van bij de hand, te weten Etten en Leur. Juist 
daarom leek het ons een goed idee om in deze editie zowel een 
artiest uit Etten als een groep uit Leur te bespreken.
Natuurlijk is dat lang niet het enige smakelijke gerecht dat wij u 
voorzetten. Ons menu is als steeds weer erg gevarieerd, zodat 
u er hopelijk veel van uw gading in kunt vinden. 
Henk Janssen schreef een artikel over Henk Habraken uit 
Dinther, een man die meer dan zevenduizend liedjes schreef en 
misliederen vertaalde in het Dinthers. En dan hebben we het 
nog maar over één van zijn hobby’s.
Riny Boeijen ging naar de film De Helleveeg – naar het boek van 
A.F.Th.van der Heijden – om te gaan beluisteren wat de makers 
hebben terechtgebracht van het Brabants dialect. Natuurlijk 
heeft hij tevens een mening over de totale film.
Dat we bij de tijd trachten te zijn, moge ook blijken uit de ’her-
taling’ van het populaire nummer Parijs van Kenny B. naar het 
dialect van Oss door deelnemers aan een dialectcursus aldaar.
Cor Swanenberg leert ons nog beter de schrijver Wim Daniëls 
kennen, de taalkundige die fietsend en dansend door het leven 
lijkt te gaan en het Brabants Dialectenfestival in Lieshout hoog 
in het vaandel heeft staan.
Jos Swanenberg bespreekt een bijzonder tweedelig werk van 
de dialectwerkgroep van Uden.
Wim van Gompel heeft de naamgeving in het boek Peelwerkers 
van Antoon Coolen aan een nadere studie onderworpen, met 
verrassend resultaat.
Natuurlijk besteden we welverdiende aandacht aan het Bra-
bants Boekenweekboek 2016 en aan Johan Biemans, de win-
naar van de Willem Ivenprijs.
Bijzonder trots zijn we op de nieuwe serie van Ed Schilders over 
Cees Robben. We hebben nu ook originele geluidsfragmenten 
voor u beschikbaar. Bovendien verrast Ed u en ons met een ar-
tikel over spotten en schelden bij Anton Roothaert.
Wij wensen u hierbij en bij alle overige gerechten op ons menu 
veel genoegen. Wilt u tevens zo vriendelijk zijn om dit ook aan 
anderen te laten zien? Hopelijk worden dat weer nieuwe abon-
nees.
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COR SWANENBERG

het dialect. Vader kwam uit Stiphout en moe-
der uit Mierlo-Hout. Tot zijn veertiende sprak 
hij hoofdzakelijk dialect en dat heeft hem een 
taalvoorsprong gegeven, zo zegt hij zelf. Een 
dialect met ruim tachtig verschillende klanken 
ten opzichte van de kunsttaal Nederlands die 
maar op de helft kan bogen! 
‘Ik proat gèère plat. Daorin kéénde echt lenig 
proate! In De taal achterna volg ik de geschie-
denis van mezelf en de taal en dat boek geeft 
me misschien wel het meeste voldoening, als 
ik moet kiezen uit mijn eigen werk. Maar op 
emotioneel vlak scoort mijn boek over borst-
kanker Twee tieten in een envelop misschien wel 
het hoogst.’ 

Op zijn favoriete shirt staat het op-
schrift Denk-oe toch ’ns in, de 

vertaling in het Brabants 
van John Lennon’s we-
reldhit Imagine.

Brabants Dialecten-
festival in Lieshout
Daniëls is sinds 2009 
voorzitter van de 

Stichting Brabants 
Dialectenfestival. 
Hij roemt de  leden 
van deze club die 
tweejaarlijks zorgen 
voor een organisatie 
die staat als een huis. 
‘Het is niet niks om 

een heel dorpscen-
trum af te sluiten voor 

zo’n happening 
waarbij 

toch wel mooi de hoogst haalbare functie in 
Helmond.’  
Wim won de Brabant Bokaal voor zijn verdien-
sten voor de Brabantse cultuur.
Samen met Kasper Boon maakte hij een bij-
zonder bordspel: Het grote taalspel. 

Dialect
Wim Daniëls schreef prachtige gedichten 
onder de schuilnaam Frans de Poeter en 
publiceerde die in de bundel 
Vuggulkuskoike. Hij stelde het 
Helmonds woordenboek 
samen en schreef de 
bundel ’n Schon boks. 
Kak is ok ’n vak en 
Brabants Mooiste 
Woord zijn titels 
van boeken die 
over Brabants 
dialect gaan. En 
Hortsik! Eponie-
men in dialec-
ten, gaat over 
dialectwoorden 
die afgeleid zijn 
van namen.
De auteur is heel 
vaak taal onderzoe-
kend bezig. Hij is 
eentalig opgevoed, 
zegt hij, in

bijna elk jaar aan meerdere projecten tegelijk 
werkte. Op zijn site zegt hij hierover: ‘Ik ben 
schrijver van woordenboeken, boeken over 
taal, jongerenromans, informatieve boeken 
voor de jeugd, enzovoort.’ 
Welk genre heeft zijn voorkeur? Hij houdt van 
verzamelingen en daarom scoren woorden-
boeken hoog, omdat je daarbij altijd gemakke-
lijk aan een trefwoord kunt doorwerken…
Opvallend veel van zijn boeken gaan over na-
men. Lang leve Wim (gekoppeld aan de Wim-cri-
sis) was een succes. Dus volgde Lang leve Jan. 
Eerdaags verschijnt Lang leve Kees (met daarin 
ook Cor en Cornelis natuurlijk). Lang leve Piet 
zit wellicht nog in het verschiet. 
Op internet zijn verschillende lovende recen-
sies te vinden over de boeken van Daniëls. 
Vooral de titels Mieters (over de taal van de ja-
ren vijftig), Blits (over de taal van de jaren zes-
tig) en Groeten uit Brabant komen prominent 
in beeld.

Performer
Daniëls is sinds 1994 fulltime schrijver en taal-
adviseur. Hij geeft lezingen en voordrachten, 
maar hij is vooral ook bekend als performer. 
Hij werkte tien jaar lang mee aan de radiopro-
gramma’s Klare Taal en Spijkers met Koppen. 
Hij werd bekend door zijn televisie-optredens 
bij Pauw & Witteman. In 2010 trad hij op met 
het cabaretprogramma de Wim-crisis. 
Hij vertolkte (met Yvonne Gijsbers, Marlon 
Kicken en Rob van Os) zijn rol in het AR-the-
ater met het zelfgeschreven stuk Een ons kom-
ma’s. Met Yvonne Gijsbers speelde hij later zijn  
theaterstuk Slowen en Schuren. En sinds 2015 
is hij druk met zijn solocabaretvoorstelling 
Associëren, waarin blijkt hoe veelzijdig, speels 
en snel denkend Wim Daniëls is. Dit laatste 
wapenfeit is zo’n succes dat hij er dit jaar nog 
53 keer mee het podium op mag!
Wim was ruim vier jaar stadsdichter van Hel-
mond en werd Helmonder van het jaar in 2015 
(zonder ooit in die stad gewoond te hebben). 
‘Ik heb aan Helmond veel te danken,’ zegt hij 
nadrukkelijk. ‘Ik ben er zelfs tot eredoctor be-
noemd! Wel in de carnavaleske keijologie. Maar 

Onderwijs
Wim ging na de lagere school in Aarle-Rixtel 
naar de St. Henricus Mulo en het Carolus Bor-
romeus College (havo) in Helmond. Hij volgde 
de lerarenopleiding (Duits en Nederlands) en 
ging naar de universiteit in Nijmegen voor 
zijn doctoraal Nederlands met de nevenvakken 
kunstgeschiedenis en dialectkunde. Dat laatste 
vak werd toen gegeven door professor Antoon 
Weijnen, de grote man van het Woordenboek 
van de Brabantse dialecten. Wim heeft nog mee-
gewerkt aan het onderzoek naar de Brabantse 
benamingen voor de paardenpiemel.
Wim werkte zeven jaar als leraar Nederlands 
en Duits in het middelbaar onderwijs. Hij be-
gon zijn leraarsloopbaan aan de John F. Ken-
nedy Mavo in Den Bosch en werkte later in 
Brabants hoofdstad aan het Sint Jans Lyceum, 
voordat hij docent werd in Blerick en tekstwe-
tenschapper aan de Open Universiteit in Heer-
len. Ook heeft hij met zijn toenmalige vrien-
din en latere vrouw een rondreis van een jaar 
gemaakt door Noord- en Midden-Amerika. Hij 
heeft Duitsers gegidst in New York (terwijl hij 
zelf verbleef in een kampeertentje) en koffie 
geplukt in Nicaragua. Ook Cuba heeft hij des-
tijds bezocht.

Schrijver
Rond 1990 schreef hij zijn eerste column voor 
het Eindhovens Dagblad en daarmee begon zijn 
schrijversloopbaan, die hij tot op de dag van 
vandaag op indrukwekkende wijze voortzet. 
Op zijn zestigste verscheen zijn honderdste 
boek, De taal achterna. Dat hield in dat hij 

Wim Daniëls
Wim Daniëls (1954) werd geboren in een zwaor arbeidersgezin in 
Aarle-Rixtel. Zijn gelijknamige oudere broertje was heel jong aan 
de stuipen gestorven. Deze tragiek herhaalde zich in het gezin Da-
niëls met zijn zusje Mieke. Vader werkte als galvaniseur bij een 
fabriek in Helmond. Hij had daar het slechtste werk: bouten en 
moeren onderdompelen in zoutzuur. Toch hield hij het 51 jaar vol. 
Vader kreeg wel elke dag twee liter melk te drinken als tegengif. 
Dit intrigerende gegeven staat centraal in een van de verhalen in 
het jongste boek van Daniëls, De tambour-maître. In het verhaal 
Twee liter melk klaagt de zoon de fabriek alsnog aan voor moord. 
Dat geldt niet alleen voor het onheil dat zijn vader is overkomen, 
maar ook voor broers en zussen uit het gezin die allemaal geraakt 
zijn door kanker, omdat het zoutzuur in vaders zaad zou zijn ge-
slagen.  
We mochten op bezoek bij de auteur in zijn riante woning in een 
parkachtige wijk van Eindhoven en werden er gastvrij ontvangen. 

danst doo r de taal
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ED SCHILDERS

Op internet wordt Daniëls onder andere de 
origineelste taalkundige en de komiek van de 
gedachtekronkels genoemd. Je kunt er ook kij-
ken naar Wim legt het uit op You Tube.
Wanneer men zijn omvangrijke oeuvre en vele 
bezigheden overziet, kan men alleen maar 
bewondering voor deze virtuoze duizendpoot 
krijgen. ‘Och ja,’ klinkt het bescheiden, ‘ik doe 
mar wa.’ En dan voegt hij eraan toe dat er vaak 
sprake is van toeval en meeval. Hij illustreert 
dat aan een aantal zaken die hem in de schoot 
geworpen werden toen hij de juiste mensen 
ontmoette van een theaterbureau. Maar als je 
niks kunt, word je natuurlijk nooit gevraagd.
Alles overziend valt het op dat de fictie steeds 
meer in zijn boeken opgenomen wordt. Veel 
van  zijn werk blijft taalgerelateerd. 
Wim Daniëls fietst op zijn gemak met veel 
humor door het Brabantse taaleigen en danst 
speels door allerlei gradaties van de Neder-
landse taal. Hij laat daarbij hoogst interessante 
en vermakelijke sporen na. 
Wim is ook nog steunpilaar van de cultuurtem-
pel Kouwenbergs Kerkje in Aarle-Rixtel, Hoeder 
van ons Brabants erfgoed en ambassadeur van 
Wensambulance Brabant.
Als wij met een wens mogen besluiten, dan 
luidt die: dat Wim nog lang ‘door mag dansen’; 
het maakt het leven zeker aangenamer. 

Foto’s Henk Janssen

circa veertig artiesten en groepen optreden 
met hun dialect-acts.’ Al die voorstellingen 
zijn overigens gratis te bewonderen. Vrijdag 
10 juni 2016 jeugd, zaterdag 11 juni Martien 
Coppensprijs en allerlei optredens op zondag 12 
juni van 12.00 tot 17.30 uur. Gaat dat zien en 
horen!
‘Dit jaar zal er voor het eerst een poppodium 
zijn. Rauw vlis uit Eindhoven en De Knoter-
behren uit Budel zullen er optreden.’

Fietsen, dansen en doen
Wim Daniëls rekent fietsen en dansen tot zijn 
grootste hobby’s. ‘Het mooiste van fietsen is 
wel het afstappen,’ voegt hij er meteen aan toe. 
Zijn bundel Groeten uit Brabant is helemaal 
uit de fietstochten door de provincie voortge-
komen. Wim heeft meerdere tweewielers tot 
zijn beschikking, maar op de cover moest de 
ouderwetse familiefiets prijken. Dat daarbij 
de kettingkast aan de verkeerde kant kwam 
zitten, is te wijten aan de foto die er bij de eer-
ste drukken gespiegeld op staat. Fietsenmaker 
Hans Verbakel uit Aarle-Rixtel ontdekte dit. 
Het dansen begon bij Wim op zijn vijftiende 
bij Zaal van Bracht in Aarle. Hij wilde geen 
uitgesproken stijldanser worden, maar was in 
zijn jeugd wel serieus bezig met de breakdan-
ce. Zijn muziekvoorkeur? Bach, veel dansbare 
popmuziek met goede teksten en blues…

Zondagmiddag 12 juni 2016
vanaf 12.30 uur

Brabants Dialectenfestival
in de kern van Lieshout

Veel podia, veel Brabantse 
artiesten. Gratis toegankelijk

Op maandag 29 februari werd in het Jan van 
Besouwhuis in Goirle een bijzondere dvd ge-
presenteerd, getiteld Heden en verleden – Cees 
Robben. Nee, deze dvd bevat nu eens geen 
prenten van de roemruchte Goirlese tekenaar 
maar een tweetal langere reportages uit de 
jaren zeventig en een achttal gesproken co-
lumns die hij voordroeg voor de Lokale Omroep 
Goirle (LOG). Voorzitter van de LOG, Wim 
van der Kruis, was ook trots op deze dvd als 
het eerste resultaat van een omvangrijk pro-
ject waarbij het beeld- en geluidsarchief van 
de LOG gedigitaliseerd wordt. Bovendien kan 
de omroep wel wat extra leden gebruiken, en 
wie zich aanmeldt (vijftien euro) krijgt de dvd 
als welkomstgeschenk. De dvd komt niet in de 
winkel.

In zekere zin bevat de dvd toch ook prentwerk 
van Robben. In zijn gesproken columns ver-

werkte hij namelijk steeds een wat langer ge-
dicht dat in die tijd vaak het hoofdbestanddeel 
van zijn Prent van de week was. Brabants kreeg 
van de LOG toestemming om een viertal co-
lumns die níet op de dvd staan op te nemen. 
De bijbehorende prent ziet u hiernaast, Rob-
bens column en gedicht kunt u beluisteren op 
onze website. 

Als eerste aflevering kozen we Robbens be-
spiegeling over de ‘mode’ om naar verre 

oorden op vakantie te gaan. In zijn jeugd was 
dat wel anders, en heel vaak was een dagtrip 
naar een bedevaartsoord al een belangrijk uitje. 
De Hasseltse kapel (Tilburg) in de meimaand, 
en de bedevaart naar Scherpenheuvel komen 
ter sprake. Scherpenheuvel, daar gaat ook de 
hoofdpersoon van het gedicht naar toe en op 
verzoek van zijn vrouw steekt hij er een flinke 
kaars op: ze wil namelijk graag een kindje. Het 
werkt. Zo goed zelfs, dat ze in het vijfde jaar 
weer een verzoek heeft…

Cees Robben deze gedichten zelf te horen 
voorlezen, is een bijzonder groot genoegen.
Met dank aan: Regionale Omroep Goirle en Cees 
Robben Stichting (Goirle). 

Cees Robben aan het woord 1

Prent van de week: Rooms Leven, 13 januari 1961
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MIENTJE WEVER

dat wat haar betreft veel langer mag duren dan 
de vijf jaar die het gemeentelijke sponsorschap 
van het kunstwerk voorlopig omvat.
Jan Luysterburg reikt vervolgens twee ‘eerste’ 
exemplaren van Wa’k nog zegge wou uit: aan 
burgemeester Buijs en aan illustratrice Iris 
Bongers. Laatstgenoemde is al jaren verant-
woordelijk voor de kunstige ‘vertaling’ van ver-
schillende verhalen en gedichten. 
Daarna is het dialectboekenbal aan een zeven-
tal schrijvers die hun inzendingen voordragen, 
muzikaal omlijst door Ruud van der Heijden 
en De Berregse kamer.     

Radio Oranje in de varkensstal
Winnaar Johan Biemans mag gerust de nestor 
van het dialectschrijversgilde worden ge-
noemd. Hij debuteerde in de vierde klas van 
de lagere school waar meester Van Laarhoven 
in Johans’ opstel over Sneeuwpret een schrij-
ver herkende. Op de mulo van de Broeders van 
Liefde waagde Johan zich aan de dichtkunst, 
geholpen door lekenleraar Cor Steijlen. Zijn 
dialectgedicht De Guld - gepubliceerd in De 
Koerier - leidde zelfs tot een hevige polemiek 
tussen het Sint Nicolaasgilde en Steijlen die het 
voor zijn pupil opnam. Inmiddels heeft Bie-
mans bijna dertig boeken op zijn naam staan 
en heeft hij meegewerkt aan tientallen cd’s.
Zijn winnende en waargebeurde verhaal Drol-
len in de kerrek speelt zich af in WO II met de 
vader van Johan in de hoofdrol. Die zat in het 
verzet en hielp onderduikers aan een schuil-
plaats, een thema dat Biemans eerder verwerk-
te in het boek Bergeijk in oorlogstijd. ‘Voor de 
kinderen van ons gezin een rare tijd. Vriend-
jes mochten ’s avonds buiten spelen maar wij 
moesten om half acht naar bed, zodat mijn 
vader ongestoord in de varkensstal naar Radio 
Oranje kon luisteren.’ Johan had wel koper-
draadjes over de balken zien lopen, maar zijn 
vader er nooit naar gevraagd. Ook later is het 
onderwerp niet meer ter sprake gekomen.   

De haan krijgt een mooi plekje in de woonka-
mer. Biemans vindt het jammer dat zijn vrouw 
Jopie dit niet heeft mogen meemaken. Ze over-
leed drie jaar geleden. Biemans: ‘Toch moedigt 
deze prijs me aan om door te gaan met schrij-
ven. Het is voor mij het bewijs dat het geen 
verloren tijd is.’

Wa’k nog zegge wou: Brabants Boekenweekboek 
2016 (ISBN 978-90-5512-465-7) is te koop of 
te bestellen in de boekhandel of via www.uit-
geverijvandeberg.nl 

met de drie heren een ‘afklapdans’ op, zwiert 
met vloeiende passen door de literaire historie 
om te eindigen bij een citaat van Ouwerling: 
‘Schrijf toch over Brabant’. ‘Precies zoals met 
het Brabantse Boekenweekboek gebeurt,’ aldus 
Daniëls. ‘Daarom moet dit initiatief blijven 
bestaan.’

‘Genuanceerd, tolerant en met respect’
Dan is het tijd voor het officiële gedeelte en 
maakt juryvoorzitter Piet Vos zijn opwachting. 
Vos heeft samen met Leo Hoeks de 46 inzen-
dingen beoordeeld die hij ‘wisselend van kwa-
liteit’ noemt. ‘Men heeft veel teruggegrepen 
naar de WO II, maar genuanceerd, tolerant 
en met respect. Er is geschreven over verzoe-
ning, over liefde maar ook over vakantie. Soms 
ontroerend, soms met een voorspelbaar einde, 
soms zonder einde. Uiteindelijk hebben we 
gekozen voor een verhaal dat werkelijk ge-
beurd kan zijn. Een verhaal vol humor, maar 
met een serieuze ondertoon en een scabreuze 
titel: Drollen in de kerrek van Johan Biemans.’  
Een gedeelde tweede plaats is er voor de ge-
dichten van Jacques van Gerven (Ach, meine 
Liebe, wa’k nog zegge wou over een onbeant-
woorde liefde) en Mientje Wever (Afscheid over 
een ‘foute’ vader). Henk Janssen tekent voor 
de derde plaats met zijn (vakantie)verhaal Piete 
Angelschein. Verder zijn er ‘eervolle vermeldin-
gen’ voor de bijdragen van Junt, Rensz Goris-
se, Ans van Kessel, Hans Lakwijk, Bert van der 
Linden, Toine Nooijens, Marja van Trier, Mari-
elle van Schijndel-De Haas en Will Segers.  

‘Evenement dat zich onderscheidt door kwa-
liteit’
De Willem Ivenprijs - een kleurrijke haan, ont-
worpen en vervaardigd door kunstenares Jenny 
Derksen - wordt uitgereikt door de burgemees-
ter van Oss, mevrouw Wobine Buijs-Glaude-
mans. De burgermoeder memoreert nog maar 
even dat ze een echte Brabantse is, want ge-
boren in Tilburg waar ze tot haar vijfde heeft 
gewoond. ‘Hier in Brabant is het leven goed 
en worden de juiste dingen gedaan. Een mooi 
voorbeeld is het Brabantse Boekenweekboek met 
de Willem Ivenprijs. Een evenement dat zich 
onderscheidt door kwaliteit,’ vindt Buijs, en 

‘Schrijf toch over Brabant’
Is de belangstelling voor het Brabants dialect 
op haar retour? Niet als het om de Willem 
Ivenprijs gaat, zo veel is zeker. Zaal De Hoeve 
in Lith is zondagmiddag 28 februari met hon-
dervijftig bezoekers tot de laatste plaats bezet, 
als opperspreekstalmeester Cor Swanenberg 
de aftrap verricht. Het is voor de elfde keer dat 
het Brabantse Boekenweekboek verschijnt en de 
zesde keer dat de Willem Ivenprijs wordt uitge-
reikt. Het thema luidt Wa’k nog zegge wou, en 
sluit daarmee traditiegetrouw aan op het the-
ma van de landelijke Boekenweek: Was ich noch 
zu sagen hätte. 
De Berregse kamer (Bergen op Zoom) opent 
het bal met het lied Berregse woorden en Liedjes 
van vader. Eerste spreker is Wim Daniëls die 
arts en kunstenaar Hendrik Wiegersma en de 
schrijvers Anton Coolen en Hendrik Ouwer-
ling in zijn balboekje heeft staan. Hij voert 

‘Ik schrik ervan, want het is maar een heel gewoon verhaaltje,’ re-
ageert Johan Biemans (82) als zijn in Bergeijks dialect geschreven 
Drollen in de kerrek door juryvoorzitter Piet Vos met de Willem Iven-
prijs 2016 wordt bekroond. Bescheidenheid die past bij ’t Schrijver-
ke, zoals Biemans zich graag noemt.

Johan Biemans 
krijgt de Willem 
Iven prijs uit 
handen van de 
burgemeester van 
Oss. Foto Frans 
v. d. Bogaard

Johan Biemans 
wint Willem Ivenprijs 2016

AFSCHEID

traog lôpt ze nô veur tot bej de ope kist
nee, d’r hoeve gèn trane te worre gewist
mar van binne schrient ’t, duut ’t pien
iefkes twiefelt ze, wil ze’m nog wel zien?

dan fluustert ze zaachter dan zaacht
‘jaore vader, jaore heb ik op ow gewaacht
de minse ien ’t durp praote van schaand
dè ge ien d’n oorlog vocht ân de verkeerde kaant

ik groeiden op tusse de minse die wiste
die nie kosse begriepe dè ik ow miste
bej de dodenherdenking mocht ik nie komme
lâtter begreep ik dè’t ow schuld was verdomme

as kiend wier ik op schôl naogeweze
en owwen dood heb ik ien de krant motte leze
mar ik heb geknokt, gej waart fout en nie ik’

de afscheidsdienst begint, d’n dek gôt op de kist
nee, d’r hoeve gen trane te worre gewist
mar van binne schrient ’t, duut ’t pien
toch is ze blej dè ze ’m nog iefkes hèt gezien 

Uit Wa’k nog zegge wou 
Brabants Boekenweekboek 2016

< In het dialect van Boxmeer >

Foto Frans v.d. Bogaard

RINY BOEIJEN
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EDY MINNEBACH RINY BOEIJEN

Taalgebruik
Het eerste kwartier van de film is ‘traag’ en 
had meer plotstuwing mogen hebben. Daar-
na weet Van Duren echter te boeien en vast te 
houden. Hij serveert geen hapklare brokken, 
maar laat de kijker zelf raden naar de oorzaak 
van de bitse en verwijtende houding die Tiny 
naar haar familie heeft. De overige personages 
hullen zich in stilzwijgen of gebruiken een taal 
vol ruimte om tussen de regels door te lezen, 
waardoor het plot voortstuwt en De Helleveeg 
een aangrijpend drama wordt.
Het tijdsbeeld van de verschillende decennia 
is treffend. Enige minpuntjes zijn de klassie-
ke auto’s en bromfietsen die regelrecht uit de 
showroom lijken te komen. Ook de schmink 
van de ‘bejaarde’ Hanny had minder gemogen. 
Uiteraard waren wij ook benieuwd naar het 
taalgebruik. De (Brabantse) dialectliefhebber 
moeten we teleurstellen. Hoewel de film zich 
afspeelt in een Brabants volksmilieu wordt er 
geen echt dialect gesproken. Hooguit is een 
licht Brabantse tongval waarneembaar en wor-
den zuidelijke vormen als wá, dá en nie gebe-
zigd. Bij Frank Lammers uiteraard naturel, bij 
Hannah Hoekstra aangeleerd maar charmant. 
Waarom Van Duren hiervoor heeft gekozen, is 
niet duidelijk. Wellicht verwachtte hij hiermee 
een groter (landelijk) publiek te bereiken. Het 
kan ook zijn dat hij wilde benadrukken dat ‘de 
mechanismes van zwijgen en verzwijgen’ zo-
als hij ze noemt, niet enkel in Brabant voor-
komen.
Niettemin mogen we stellen dat De Helleveeg 
een sterk familiedrama is, dat ook zonder echt 
dialect een bioscoopbezoek zeker waard is.  

haar op cruciale momenten in de steek gelaten 
en tijdens haar ‘opvoeding’ was van enige af-
fectie nauwelijks sprake. Gevolg is dat het tan-
te Tiny niet lukt om een bestendige relatie aan 
te gaan en daarom haar zorgzame kant op haar 
twaalf jaar jongere neefje Albert Egberts richt, 
zoon van haar oudste zus Hanny. Albert is een 
bangig jongetje dat gefascineerd is door zijn 
bijzondere tante. Hij biedt haar troost en ge-
zelschap, zij vertelt hem spannende verhalen 
en leert hem zijn mannelijkheid ontdekken. 
Hanny heeft al vroeg de rol van haar (gehos-
pitaliseerde) moeder in het gezin over moeten 
nemen. Ze kan de verantwoordelijkheid echter 
niet aan en verzandt in haar pogingen het ie-
dereen naar de zin te maken.     

Hannah Hoekstra zeer overtuigend
Het verhaal wordt op enkele flashbacks na 
chronologisch verteld en speelt zich af in een 
arbeiderswijk in Eindhoven. Het huis van de 
familie Van der Serckt ademt de bekrompen 
en bedompte sfeer van de jaren vijftig. Bij het 
klimrek - op een speelterreintje achter het huis 
- maken we kennis met Hannah Hoekstra 
(tante Tiny) en Raf Schollen (Albertje). Het 
klimrek is de ontmoetingsplek van de twee en 
zal gedurende de film fungeren als een soort 
‘tijdmachine’, telkens wanneer het verhaal een 
sprong maakt in de tijd. Origineel.
Hoekstra zet een theatrale, maar zeer over-
tuigende tante Tiny neer en houdt dat niveau 
gedurende de hele film vast. Eigenlijk vertolkt 
ze de enige hoofdrol. Ze verleidt, charmeert, 
snauwt, blaft, sneert en blijft altijd (!) verstaan-
baar. 

De rol van Albertje - eerst gespeeld door 
Raf Scholten, later door Joep van Leuken 

- komt geloofwaardig over en dat is bij kinder-
rollen in Nederlandse films lang niet altijd het 
geval. De volwassen Albert wordt vertolkt door 
de ervaren Benja Bruijning, die de lossere mo-
raal van de jaren zestig en zeventig een gezicht 
geeft en uiteindelijk tante Tiny zal ‘verleiden’ 
haar geheim prijs te geven.
Gijs Scholten van Aschat en Anneke Blok, de 
ouders van Tiny, leveren gedegen acteerwerk 
af. Dat geldt ook voor Hadewych Minis (Han-
ny), Robert de Hoog (Koos, de man van Tiny) 
en Frank Lammers (schoenmaker Nico).

André van Duren - ook een Brabander 
(Reek, 1958) - was als regisseur eerder 

verantwoordelijk voor onder meer de films De 
Bende van Oss (2011) en Kees de jongen (2003), 
beide historisch werk. 
Zelf omschrijft hij de film De Helleveeg als ‘een 
meeslepende tragikomedie’, waarin de veran-
derende mores in Nederland in de tweede helft 
van de vorige eeuw worden belicht. Centraal 
thema is seksueel misbruik en het verzwijgen 
ervan. Slachtoffer is tante Tiny van der Serckt, 
vanwege haar maniakale poetsdrift ‘Tientje 
Poets’ genoemd. Een pittige, mooie, maar be-
schadigde (jonge) vrouw. Haar familie heeft 

Gezien: De He lleveeg - André van Duren
Na Tonio, keerde de geboren Brabander A.F. 
Th. van der Heijden (Geldrop, 1953) in 2013 
met de roman De helleveeg terug naar zijn ro-
mancyclus De tandeloze tijd.
André van Duren, regisseur en scenarist en be-
wonderaar van A.F. Th., vond dat De helleveeg 
het verdiende om verfilmd te worden. Aange-
zien het verhaal zich afspeelt in de tweede helft 
van de vorige eeuw en in een Brabantse omge-
ving, besloot Brabants het resultaat met eigen 
ogen te aanschouwen.

Recycling
‘Was ich noch zu sagen hätte, dauert 
eine Zigarette und ein Glas im 
Stehen’. Zoow luidt ’n beroemde 
reegel uit ’t lied van Reinhard Mey.
Mar zoow makkelek zal da oover 
dees ier nie gaon, want vur dees 
onderwaarp ebbe we mjeer as jinne 
reegel nwoodeg. Ik wul ’t naomelek 
ebbe oover ergebruik of meej ’n 
modern woord recycling. Ooze 
ginneraosie, de ‘ beebieboemers’, 
zouwe d’r èège nie druk maoke 

oover ’t muljeuj, wor avvetoe wel ’s gezeed.
Plastieke taskes zen nie goed vur ’t muljeuj, zeg d’n jong maske 
aon de kassa. Ik biej m’n ekskuus aon en leg uit: ‘In ooze tèèd 
adde me da groene gedoe nie.’
‘Da’s nouw sjuust ’t prebleem, jullie ginneraosie mokte z’n èège 
nie druk om ’t muljeuj te spaore vur kommede ginneraosies.’ 
Z’è gelèèk , ooze ginneraosie oj da groene gedoe nie. Toen ojje 
me mellek,frisdraank en bier in flesse en at die leeg waore, broch-
te wij ze omgespoeld trug nor de wienkel en wiere ze wir gevuld. 
We liepe trappe omda t’r gin roltrappe of lifte in de gebouwe 
waore. We liepe nor de suupermart en deeje da te voet en nie 
zoowas nouw meej de n’autoow. Beebieluiers gienge in de was, 
want wegwaarepluiers bestonge toen nog nie. We drwoogde ooze 
kleere aon de waslèèn meej wiend en zonne-eenerzjie, nie in 
eenerzjieverslindende mesjienes. Kienders drooge afdaankertjes 
van ‘n ouwere broer of zus. We gienge jin vur jin in bad, jeest de 
jongste en zoow tot de n’ oudste. In die tèèd ojje we meschien 
jinne tilleviezie of raodiejoow, dus nie zoowas nouw op alle kao-
mers in uis. We sportte, dur in de bosse te renne, zoowda we nie 
nor ’n fitnisklup oefde om op ’n lwoopbaand te zwoege, die op 
elletriek waarkt.
Nouw staon d’r soms wel vier of vèèf tefrente afvalbakke om alles 
goed te scheije en nog blèève d’r altij nog veul vraoge oover ’t 
muljeuj.
Ok bij ooze woosterbuure, in Dötslaand, rèès ’t gedoe oover ’t 
muljeuj de pan uit, want daor vinne wij bekaast vur ieder potje 
of panneke ’n afvalbak die vurzien is van allerlei tefrente kleurkes 
om ’t scheije van afval zoow sekuur moogelek te doen. De Döt-
sers ebbe d’r Pünktlichkeit woog in ’t vaondel staon en strenge 
vurschrifte oover alles wa meej ’t muljeuj te maoke n’ed.
Ik denk: as iederjeen vur z’n èège ’n bepaolde maote van muljeuj-
bewustzèèn kwikt, da de weereld d’r meschien toch nog sch-
wooner uit kom te zien.
Di was ’t, wa’k nog zegge wou. 

Uit Wa’k nog zegge wou
Brabants Boekenweekboek 2016
< In het dialect van Woensdrecht >
Foto Frans v.d. Bogaard
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Drollen in de kerrek?
As ge lèk ik äs kijnd den 
ôrlog zèllef meegemaokt 
het, dan hedde de Dùitsers 
in maai firtig nog ziejn 
kommen en in sèptem-
ber vierenvirtig wir ziejn 
inpakke. ’t Wos vur ons 
kijnder dan ôk wel ’nne 
spannenden tééd, dä moet 
ik zegge. En toch zeker äs 
oewe vaoder bé de onder-
gronsen wos, iejt dä ge 
eigelijk nie mocht ziejn en zeker nie mocht wete. Mär 
jä, ik hoj m’n oagen ôk nie in m’ne zak. Pedomme nee!
Wa wos nou ’t geval? Wijlie wônden nèffen de kerrek. 
Tussen onzen hof en de kerrekhof wos e smal kerrek-
pèèje, mee aon onze kant ’ne legustertùin en aon de 
kerrekhofkant ’nnen hoagen buujkentùin. Ziede’t vur ’w?
Vanaf den hèèrrefst toew tege Paose stôkte onze 
vaoder äs buurman zogezeed de verwärreming van de 
kerrek. Dä hoj ôk ’t vurdeel dä ons moeder dik ’n mand 
was klaor hoj staon, diej onze vaoder in dä hok daor bé 
diej ketels ophong, dä diej was dan daor kos dreùge. 
’s Aoves nom ie diej mand dan mee en de vollegen-
de mèrrege brocht ie diej was dreùg mee ne haus, ’n 
ùitkömst vur ons groat haushoùwe mee toen al zeuve 
kijnder.
Umdä diej natte was soms nogal zwaor wos, moes ik 
ze, tiejn jaor zènde, aaf en toew mee hèllepen drao-
ge. As ’t donker wos moes ik diej mand aon één oor 
draogen en onze vaoder viet ze bé diej ander oor. Wijlie 
liejpen d’rmee dur onzen hof nèffen de moos dan dur 
e gat in onzen tùin en twee méter vôrt dur diejen buuj-
kentùin gekrope. Zo droege’w diej mand dan tussen de 
grafzèrreken dur, ik skat fijftig méter umtrent, toew aon 
diej deur van de verwärreming.
Nou bestond diej rùimte ùit twee gediltes. Eén wos 
dan wor diej ketels gestôkt wiere, en in de ander helleft 
dur laog de vurraod kolegraus vur hil de wijnter, ’nnen 
hillen bèèrreg toew aon ‘t plefon.
Op zekeren aovend kom ik daor binne en ziej hil ver-
wonderd, hillemaol veuraon op dä graus, e paor nogal 
groate drolle ligge. Dä wos toch wel iejt hil bezunders, 
en toch zeker hier nog wel in de kerrek!
Zodoende zeej ik tegen onze vaoder: ‘Wie zoo dä toch 
gedaon hebbe?’ En ’t antwoord wos: ‘Dä duu den hond 
van de köster.’ Mär… de köster wônde vlak bé-j-ons en 
diej hoj nog nôit ‘nen hond gehad! Och nee. Wijlie ken-
den ummers alle hond’ ùit hil B’rgaaik, groate hond’ en 
alle klèin huundjes. Kom nou toch gaauw! Den hond van 
de köster… Zodoende heb ik mär nie meer gevraoge, 
want ik vuulde aon, dä’k nie zo noewskierig mos zèn. Hij 
viejt ’n bats en gôide diej drollen in enne van diej oves.

Aachteraf heb ik begre-
pe dät-ie daor ’s aoves 
onderdùikers binne 
liejt. Diej kozzen dan de 
naacht daor veilig dur-
brenge, begrèpte wel. Pas 
laoter ben ik ’r aachter 
gekomme dät-ie diej 
manne ’s mèrreges d’r 
wir ùitliejt, teminste äs ’t 
veilig wos bùite.
Enne keer hebben ze’m 

’s mèrreges al hil vruug rond vijf uren aongehoùwe. ’t 
Wos razzia! En zo’ne mof drukte hum z’ne revolver op 
z’n vesje en vroeg: ‘Wo gehen sie hin?’ En onze vaoder 
wos dur op beréékend en zee: ‘Kommen sie mit, ich 
gehe stoken vur ’w kamerade.’ 
Want slim äs onze vaoder wos, z’ne sleutel van de 
verwärreming van de kerrek diej paaste ôk op de 
verwärreming van ’t paotersklôster, wor onze vaoder 
tùinman wos. En de verwärreming van ’t klôster wos 
ôk aongeslote op de mèiskesskool wor e stel Dùitsers 
ingek’rtierd wozze. 
Zodoende wos onze vaoder den dans ontspronge. 
Want äs onze vaoder rond vijf ure ’s mèrreges nie 
zogezeed de was kwomp haole in dä hok van de kerrek, 
dan wisten diej manne, diej daor de naacht durge-
brocht hon, dä’t bùite nie veilig wos. Diej dreùge was 
wos, aachteraf geziejn, ôk mär ’ne vörrem van kam-
meflaasie, gewoan vur ’t oag van ’t kerrekvollek, zal ik 
mär zegge.
Kèk, ik hoj wel in de gaote dät ’r iejt meer aon de hand 
wos, mär ge moest onze vaoder over diej dinger niks 
vraoge. Z’n antwoord wos diksentij: ‘Dä nem ik mee in 
m’n graf’, en d’r mosde’t dan mee doewn.
Toen diej onderdùikers mé dä laoter zèllef verteld 
hebbe, toen heb ik ’t wel ’s gewaogd um ’r onze vaoder 
over ùit te hurre. Mär hij woo ’r nieveul over kwéét. 
Hij woo ummers vur diej mense, diej hij in den ôrlog 
gehollepen hoj, nie geëerd worre. Toen ie al midden in 
de negentig wos, hit-ie me toch nog ’s bé ùitzondering 
toewvertröùwd, dä van de ongeveer twintig jong manne 
diej daor ’s naachs gezeten hebbe ‘Er ôit énne bè me 
gekommen is um dankewel te zegge.’ En d’r hedde dan 
’w lééve en ’w haushoùwen en alles vur geriskeerd.
Ze zegge wel ’s ôit: ‘Stront vur dank!’ En dan moet ik 
netuurlijk denken aon diej drolle van den hond van de 
köster. 

Uit Wa’k nog zegge wou 
Brabants Boekenweekboek 2016
< In het dialect van Bergeijk >
Foto Frans v.d. Bogaard

Herdruk Bosch Woordenboek
In 1993 verscheen de eer-
ste druk van het Bosch 
Woordenboek. Deze editie 
werd diverse malen her-
drukt. In 2002 verscheen 
Bosch Woordenboek II Aan-
vullingen. De twee delen 
zijn in 2009 samenge-
voegd. Soms is dit bij een 
bepaald lemma (woord) 
nog te zien. Er staat dan 
aangegeven: Aanvulling. 
Waar nodig en nuttig is 
de tekst destijds aangepast 
aan de actualiteit. Verder 
werd er één nieuw lemma 
toegevoegd.

Compliment
Piet Vos, redacteur van het 
Woordenboek van de Bra-
bantse Dialecten, was blij 

met het verschijnen van het Bosch Woorden-
boek, zo schreef hij in 1993 in het voorwoord 
omdat de nieuwe uitgave een stadsdialect be-
trof. Hij zei daarover: ‘Steden zijn voor de taal-
kundige, met name de sociolinguïst, van groot 
belang omdat zij als het ware een soort smelt-
kroes zijn, een plaats waar vele taalvariëteiten 
door de grote mobiliteit en ruime contactmo-
gelijkheden elkaar kunnen beïnvloeden, waar-
door men daar de taalveranderingen op grote 
schaal en op zeer korte termijn ziet optreden. 
In de stad bewerken de interferenties tussen 
standaardtaal en omgevende dialecten, de gro-
tere sociale gelaagdheid, etc. een nog veel snel-
lere taalverandering en taalvariatie dan op het 
platteland’.�

De wetenschapper is complimenteus en be-
sluit zijn voorwoord met: ‘De redactie is er 
mijns inziens bijzonder goed in geslaagd om 
dit woordenboek voor iedere Bosschenaar tot 
interessante leesstof te maken. Het bevat niet 
alleen de interessante oude woorden, maar 
ook voorbeeldzinnen, spreekwoorden, uit-
drukkingen, liedjes, rijmpjes, uitleg van oude 
spelletjes, anekdotes en historische toelichtin-
gen naar aanleiding van opgenomen namen 
van personen, straten en gebouwen. De spel-
ling is eenvoudig gehouden zodat iedereen het 
boek kan lezen.’ 

Lex Reelick
Men heeft zeker een vooruitziende blik gehad. 
Er wordt in dit boek veelvuldig ‘over de stads-
muren gekeken’ en vergeleken met het Meie-
rijs van de naaste omgeving die ondertussen 
ook bijna geheel tot de gemeente ’s-Hertogen-
bosch is gaan behoren.
Een pagina is er toegevoegd en die betreft de 
in 2011 overleden Urheber Lex Reelick. In de 
jaren tachtig van de vorige eeuw kwam hij met 
een berg handgeschreven aantekeningen naar 
Boekhandel Heinen in de Bossche Kerkstraat 
met het verzoek om een Bosch woordenboek 
uit te geven. Ad Heinen stelde een commissie 
samen bestaande uit Lex Reelick, Cor Swa-
nenberg, drs. Erwin Verzandvoort en Michel 
Wouters. Die redactie vergaderde jarenlang 
om in samenspraak het beste van de inhoud 
te selecteren. Lex stond aan de basis van dit 
boek. Hij had humor, was ludiek en eigenwijs 
en dat leverde veel vergaderstof op. Lichtelijk 
preuts was Lex als het schuttingwoorden be-
trof en laat nou een van die drieletterwoorden 
onontkoombaar Bosch zijn in een bijzondere 
betekenis… 
Lex groeide op in hartje Den Bosch, vlak bij 
de Sint Jan, waar zijn ouders tot in de crisisja-
ren een goud- en zilveratelier hadden. Zelf 
werd hij kruidenier op de hoek van de Gel-
dersedam. Zijn zaak werd verwoest in de be-
vrijdingsstrijd van oktober 1944. Reelick heeft 
zijn negotie nog tot 1960 voortgezet in de Leo-
nardus van Veghelstraat. 
Lex Reelick behoorde met zijn vrouw Dot 
tot de bekende gezichten op Bossche en Oe-
teldonkse evenementen. In het Brabants Dag-
blad was hij de zelfbenoemde ‘taalpurist’ die 
als regelmatig corrigerende brievenschrijver 
ongezouten de les las waar het ging om de 
zuiverheid van het Bossche dialect. Hij erger-
de zich mateloos aan verkeerd gebruik van 
woordgeslacht en dergelijke.
Met Lex Reelick heeft Den Bosch een kleur-
rijk man verloren die dit woordenboek als aar-
dig spoor heeft nagelaten. Hij zou zeker gruts 
gaan op deze herdruk. 
Met de nieuwe herdruk hoopt de uitgever aan 
de blijvende vraag naar het Bosch Woordenboek 
te voldoen.  

Het Bosch Woordenboek, ISBN 9789086801596 
Productie Aldus Projecten. Uitgave Adr.Hei-
nen Uitgevers, ’s-Hertogenbosch 



14 Brabants nummer 9 - juni 2016 Brabants nummer 9 - juni 2016 15

JAN LUYSTERBURG

gebeurd, al heeft Toine soms wel eens een 
beet je dichterlijke vrijheid toegepast. 
Nu is Toine bezig aan zijn derde boek: A’t ouwe 
wijve reegent. In dit boek komen ook enkele ge-
dichten en het geheel wordt verluchtigd met 
tekeningen van een nichtje van zijn echtgeno-
te Tineke. Een aantal verhalen en gedichten 
uit dit boek is al voor publicatie beschikbaar 
gesteld aan de redactie van Brabants. Uiteraard 
hebben wij dit geschenk dankbaar aanvaard. 

Actief
Wie de Brabantse dialectbeoefening een beetje 
volgt, komt voortdurend Toine Nooijens tegen. 
Ik noemde al de West-Brabantse Dialectdagen, 
die helaas alweer jaren tot het verleden beho-
ren. Bij de Brabantse Kerstgedichtenwedstrijd in 
Ravenstein behaalde hij al een tweede en een 
derde prijs. In Boxmeer werd hij daarna drie 
keer eerste, een keer tweede en een keer der-
de. Al vele jaren verschijnen zijn gedichten in 
het Brabants Boekenweekboek. Op veel plaatsen 
verzorgt hij concerten, tot in Rotterdam en 
Helmond toe.
Tijdens de plaatselijke Lichtjesavond, met zo’n 
1400 deelnemers, neemt hij een half uur van 
het programma voor zijn rekening. Al vijftien 
jaar doet hij met carnaval de preek. Hierbij 
begint hij met een evangelietekst, waarna een 
grote hoeveelheid grappige anekdotes aan-
eengeregen wordt tot een komisch verhaal. In 
Wiekendaal, het verpleeghuis van het Charitas, 
brengt hij al meer dan dertig jaar elke twee we-
ken zes liedjes ten gehore. Vaak zingt hij tij-
dens uitvaarten. 
De laatste tijd heeft Toine helaas nogal wat 
medische ingrepen moeten ondergaan. Als 
gevolg van de laatste ingreep heeft hij geen 
gevoel meer in zijn vingertoppen. Hierdoor 
is Toine erg hulpeloos, want juist zijn vinger-
toppen heeft hij nodig om te kunnen lezen en 
schrijven. Wij hopen dan ook van harte, dat 
dit euvel snel genezen of verholpen zal zijn. 
Wij willen immers nog lang genieten van de 
prachtige creaties van Toine Nooijens.

De cd’s verschenen in eigen beheer. De boe-
ken zijn uitgegeven bij Uitgeverij Johan van de 
Berg in Almere. Voor bestellingen verwijzen 
wij u naar Toine Nooijens, Paukeslag 53, 4876 
EB  Etten-Leur, telefoon: 076-5032745 of 06-
3049.5026. 

telt Toine, dat hij van verschillende nummers 
op deze cd de muziek zelf geschreven heeft.
De vijfde cd is inmiddels in de maak. Toine en 
Frank willen een cd maken met alleen maar 
Nederlandse gospels.

Gedichten en proza
Ongeveer tegelijk met de eerste cd verscheen 
ook het eerste boek van de hand van Toine. 
Hierin beschrijft hij onder meer hoe hij blind 
is geworden. As wòk oe daoge donker wòrre… 
is dan ook de toepasselijke titel. Het boek is 
volledig geschreven in Toines moedertaal: het 
Ettens. Denkt u nu niet, waarde lezer, dat de 
toon van het boek droefgeestig en somber is, 
want het tegendeel is het geval. Toine is een 
blijmoedig mens en dat komt in zijn boeken 
goed tot uiting.
Toine heeft zelf al doende uitgeknobbeld, hoe 
hij het dialect moet spellen. Daarbij blijft hij 
zo dicht mogelijk bij het Nederlands, maar hij 
maakt ook gebruik van de nuttige tips die hij 
ontving van Ettens dialectdeskundige Frans 
Verschuren (helaas veel te vroeg overleden) en 
van Cor Swanenberg. Het resultaat is een goed 
leesbaar product. 
Ook deze vorm van dialectschrijverij beviel 
Toine goed. Het eerste boek werd dan ook in 
2005 gevolgd door: Gataope en bavviaone, een 
vermakelijk boek over kinderstreken en -deug-
nieterijen. Zo gaat één van de verhalen over 
puite vange (kikkers vangen).
Bijna alle verhalen in beide boeken zijn echt 

dent export en opklom tot directiesecretaris. 
Door zijn medewerkers en collega’s werd hij 
regelmatig op milde wijze geplaagd, wat hij al-
tijd stoïcijns incasseerde. Zo werd hij immens 
populair.

Muziek
Al jong vond Toine een ideale partner op het 
gebied van muziekbeoefening. Frank Melis-
sen en hij zaten namelijk samen bij het koor 
De Kerkzwervers. In 1980 maakten zij een lied 
voor de kerstviering en sindsdien hebben ze 
samen wel zo’n honderd liedjes gemaakt. Bij-
na altijd schrijft Toine de tekst en Frank de 
muziek. Opvallend genoeg maakt het daarbij 
niet uit wie er begint. De ene keer heeft Frank 
een melodie geschreven, waarna Toine hier-
op een tekst maakt en een andere keer maakt 
Toine een tekst, waarna Frank hierop muziek 
schrijft. Ze traden en treden op bij allerlei ker-
kelijke diensten en plechtigheden, maar ook 
op bruiloften en partijen. Bij dit alles kwam 
het accent steeds meer op het Ettens dialect te 
liggen.
In 2002 kwam Frank met het idee om samen 
een cd te maken en een jaar later, toen Toine 
in de VUT ging, kwam er daadwerkelijk een cd 
uit met daarop vijftien liedjes. Onder de moei-
er-bwóm luidt de titel, die verwijst naar de vier-
honderd jaar oude lindeboom op de Markt van 
Etten. De liedjes gaan over van alles en nog 
wat. Wie echter op zoek is naar een liedje over 
de liefde, zal dat op deze cd niet vinden. 
Later kreeg Frank Melissen weer een goed 
idee. Hij wilde een cd maken met voor elke 
maand een liedje. In 2007 was het zo ver: de 
cd ’n jaor duur mar goed ’n uur! bevatte boven-
dien een liedje over de tijd, eentje over de vier 
seizoenen en een kerstlied. 
In 2010 volgde opnieuw een cd: Ettens roem 
en Leurse glorie. Onderwerpen als Vincent van 
Gogh, het Trouwkerkske van Etten-Leur, de slui-
ting van de H. Hartkerk, Mamie (een folkloris-
tisch feest in Etten) en de bouw van de Lamber-
tuskerk worden erop beschreven, soms in het 
dialect, soms in het Standaardnederlands.
In 2011 kwam dan de voorlopig laatste cd uit: 
Blef nie in de kou staon. Deze is geheel gewijd 
aan Kerstmis, al staat er ook een muzikaal ge-
zien bijzonder prachtig nummer op, waarin je 
kunt horen dat Sinterklaas wordt verdrongen 
door de Kerstman. Toch wel een beetje trots ver-

Blind
Bij een lekker bakske koffie meej ’n koekske blijkt 
al snel, dat Toine geen taboes kent als het gaat 
om zijn handicap. Toine is volledig blind en 
het voelt in het begin wat ongemakkelijk om 
daar vragen over te stellen, maar Toine is graag 
bereid om uitvoerig uit de doeken te doen hoe 
dit allemaal is gekomen. In de familie van 
Toine komt vaak voor dat kinderen een zwak 
hoornvlies hebben. Ook Toine is hiermee be-
hept. Dat weerhield hem er echter niet van 
om nogal ’n wielde brak te zijn. Zo sprong hij 
op negenjarige leeftijd halverwege de afdaling 
van de glijbaan, waardoor één oog onherstel-
bare schade opliep. Een jaar later liep zijn an-
dere oog zware schade op bij ruwe spelletjes 
op school. Toen hij dertien jaar was, kreeg hij 
een klokhuis op dat oog gegooid, waardoor het 
licht definitief uit ging. 
Toine ging naar het Blindeninstituut in Grave, 
waar hij zijn mulodiploma behaalde en uiter-
aard ook ‘blind leerde typen’, zoals hij lachend 
zegt. Vervolgens behaalde hij nog diverse di-
ploma’s, waaronder Stenotypist buitenlandse 
talen. Vandaar dat onder al zijn bedrijfsmatig 
verzonden berichten standaard de tekst: ‘Typed 
by our blind typist’ kwam te staan.
Toine was dus uitstekend in staat om zich aan 
te passen. Hij stond in zijn woonplaats Et-
ten-Leur midden in het verenigingsleven en 
bekleedde daarin allerlei bestuursfuncties. Zo 
was hij ook dj in gemeenschapshuis De Beuken 
en in die hoedanigheid ontmoette hij Tineke, 
waarmee hij nu nog steeds innig gelukkig is.
Dat Toine over een gezonde dosis humor be-
schikt, blijkt wel uit het feit dat hij bij zijn brui-
loftsfeest blinde vinken op zijn verlanglijstje 
had staan.
In 1963 ging Toine werken bij Papierindustrie 
Superieur NV en vanaf 1971 bij een dochteron-
derneming hiervan met de naam Supertape, 
waar hij begon als assistent handelscorrespon-

Toine Nooijens uit Etten, blijmoedig dichter/zanger
Als uitvoerend kunstenaar en performer ken ik Toine Nooijens al 
jaren. Ik zag hem optreden tijdens de West-Brabantse Dialectmid-
dagen in Het Turfschip in Etten-Leur, zijn gedichten voordragen tij-
dens de Kerstgedichtenwedstrijden in Boxmeer en ik las zijn prach-
tige bijdragen aan het jaarlijkse Brabants Boekenweekboek. Ik had 
echter nog nooit persoonlijk contact met hem gehad en was dan 
ook erg benieuwd naar de mens achter al deze kunstzinnige cre-
aties. Onlangs was het zover: er werd een afspraak gemaakt voor 
een interview.

Foto Jan Luysterburg
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maanden deze Brabantse dialectmis, 
zowel op locatie als in een studio in 
Gemert, in zijn geheel opgenomen 
en vervolgens op cd uitgebracht. 
Bijkomend oogmerk is, om juist in 
een tijd dat zowel het geloof als het 
dialect het moeilijk hebben, deze 
kerkdienst vast te leggen. Daarmee 
voegt Henk Habraken een letterlijk 
toonaangevend nieuw hoofdstuk aan 
zijn toch al indrukwekkende oeuvre 
toe. Hij werd al gedecoreerd in de 
Orde van Oranje Nassau, en aan de 
muur van zijn woonkamer prijkt te-
vens de oorkonde van de Ad de Laat-
prijs, maar dit prachtige werk levert 
nòdderhand (lichelek pas over ’n jaor of 
firteg) vast en zeker ’n gaauw stuleke 
in d’n himmel op. Te zijner tijd zullen 
wij hier graag melden waar die bij-
zondere cd verkrijgbaar is. 

Foto Henk Janssen

verder is er dat grote persoonlijke 
archief met brochures, brieven en 
foto’s van zijn vele optredens. Daar-
in komen ook zijn kompanen veel-
vuldig voor. Het merendeel van zijn 
optredens verzorgt hij samen met 
René Habraken – ‘nee, gin femilie’ – 
voor zang en percussie, en met Rico 
van Hooren op gitaar. Ze vormen 
samen al zo’n 25 jaar een vast trio. 
Wie nu mocht denken, dat de dagen 
van Henk Habraken uitsluitend uit 
het schrijven en uitvoeren van lied-
jes bestaan, die heeft het mis. Op de 
een of andere manier vindt hij ook 
nog tijd voor andere interesses en 
hobby’s. Genealogie, heemkunde, 
al elf jaar auteur van een column in 
het plaatselijke blad Hadeejer, promi-
nent en actief lid van het Dintherse 
Sint Barbara Gilde en in dat verband 
de grote animator en dirigent van 
het gildekoor. Het zijn activiteiten 
die hij daarnaast, samen met het uit-
bundig opa zijn voor zijn zes klein-
kinderen, weet te combineren. Dat 
laatste ontlokt hem de verzuchting: 
‘Ik pr’beer tussenbèije ók nog die klèin-
manne woordjes ès lózzie èn scheer bé te 
brenge mar dè hòlt nie veul ùt.’ 

De mis in dialect
Vooral zijn werk voor het gildekoor 
bezorgt hem deze zomer een drukke 
tijd. Hij is de initiator van de dialect-
mis, de rooms-katholieke eucharis-
tieviering die door hem in het Bra-
bants is geschreven en getoonzet. ‘In 
het Brabants vertaald’ karakteriseert 
dit werk misschien beter. Zo’n tien 
tot vijftien keer per jaar voert het 
Dintherse Gildekoor Sint Barbara 
deze mis door heel Brabant uit. Tot 
in België aan toe. Op verzoek van 
velen wordt in de komende zomer-

den liedjes verder. Hij maakt in die 
tijd furore als tekstdichter en treedt 
al gauw gemiddeld honderd keer 
per jaar op. Op een min of meer 
vast melodisch stramien schrijft hij, 
haast altijd met een humoristische 
insteek, op uitnodiging liedteksten 
voor allerlei manifestaties en festi-
viteiten. Daarnaast verwerkt hij ook 
gebeurtenissen uit de actualiteit in 
zijn teksten. Met name in dat gen-
re schrijft hij prachtige liedjes vol 
humor, wijsheid en diepgang. Het 
is daarom niet vreemd dat hij in de 
jaren negentig vaste medewerker is 
bij Omroep Brabant, waar hij elke 
veertien dagen een dergelijk liedje 
in dialect ten gehore brengt. De lied-
jes Moederdag, ’n Lintje, Dierendag, 
Rijmen, het zijn parels die nog altijd 
niets van hun glans verloren hebben. 

Verlorre liefde
Als je Henk vraagt naar een favoriet 
lied, dan noemt hij zonder aarzelen 
Verlorre liefde. Hij schreef dit lied 
circa zes maanden na het op zesen-
veertigjarige leeftijd overlijden van 
zijn vrouw Maria, van wie hij en zijn 
kinderen Bart en Hanneke in 1996 
veel te vroeg afscheid moesten ne-
men. In tekst en melodie – ‘Loop ik 
dur ’t huis is ’t soms nèt of ik oe heur’ 
– sublimeert hij in eenvoudige woor-
den het intense verdriet dat haar 
heengaan veroorzaakte. Ondanks 
dit grote en onherstelbare verlies 
weet hij na enige tijd zijn artistieke 
en muzikale carrière te vervolgen. 
Met ruim zevenduizend liedjes tot 
gevolg. Alle teksten handgeschre-
ven, in een plastic mapje gestoken, 
geordend en genummerd in ordners 
opgeborgen. ‘7.177 en dan moet ik 
die van dit jaar nog wegbergen.’ En 

Op 19 juni 1957 schrijft het hoofd 
van de rooms-katholieke jongens-
school in Dinther aan de overste van 
het kleinseminarie van de Witte Pa-
ters in Sterksel: ‘Henk is een nette 
jongen uit een behoorlijk milieu met 
een grote zin voor humor. Hij heeft 
zekere artistieke aanleg. Hij is mu-
zikaal en speelt zeer goed toneel.’ In 
combinatie met een succesvol toela-
tingsexamen zorgt deze aanbeveling 
ervoor dat Henk Habraken in 1957 
als twaalfjarige aan de priesteroplei-
ding begint. ‘Mijn oudste broer zat 
bij de Assumptionisten maar ik vond 
die Arabisch aandoende habijten en 
de rode fez van de Witte Paters veel 
mooier.’ Na bijna vijf jaar zegt hij 
het seminarie vaarwel en komt hij, 
na eerst enige tijd bij een oom in de 
kassenbouw te hebben gewerkt en 
in militaire dienst te zijn geweest, 
in 1966 in de winkel van zijn ou-
ders. Het is een winkel in huishou-
delijke artikelen, die al in 1925 door 
zijn grootvader was begonnen. Maar 
liefst 46 jaar, tot december 2012, le-
vert hij in de Schoolstraat 10 wat de 
Dintherse huishoudens òn alterand 
grèij nodig hebben. ‘Ik heb er niet al-
leen pannen en speelgoed maar ook 
bijvoorbeeld heel wat catechismus-
sen verkocht.’ 

Dertig jaar kostelijke liedjes
In 1986 vieren Henk en echtgeno-
te Maria hun twaalfeneenhalfjarige 
huwelijk. Op melodieën van Ad de 
Laat schrijft hij voor die gelegenheid 
een paar liedjes om het feest te ope-
nen. Dat gaat hem zodanig goed af, 
en hij heeft er zoveel succes mee, 
dat al snel de eerste verzoeken voor 
optredens elders volgen. We zijn in-
middels dertig jaar en vele duizen-

Henk Habraken: 
Hèllig Hèllig Hèllig 
èn 7.177 liedjes

KLÈÈNKÈNDER

As er ’n klèènkènd komt logeere, heej nie allêen de klèène fist.
Ze houwe hêel goed in de gaote, wie dètter ’t lèste is gewist.
Vurral de jongste isser fel aon, hij is opa zunne grôtste fèn.
Ge moet die twee es zien geniete, as ze hier saome bezig zèn.

’T liefste gon ze dan nor bèùte, èn al is ie nog mar twee,
hij gift opa wel ’n handje mar hij nimt den opa meej.
Nor de visse in de vijver, of de tractor, opa kom,
op opa’s schôot de waai rondrije, want daor gaoget ’t hum dan 
om.

Hij heej mistal opa’s pet op, en z’n lèrskes moet ie aon,
net as opa, jè dè moet zô, as ze gras on ’t maaie gaon.
’T gras dè brenge ze nor de pèrdjes, en hij helpt opa dan,
èn hij vertèlt on iederêen, dèttie dè ammol hêel goed kan

Efkes laoter zie’k ze ligge, saome stoeiend op ’t gazon,
laoter zal Stijn dan vertelle dè hij toch van opa won.
Dan kome ze binne vur de koffie, hij zit bij opa in z’ne nek,
Jè as ge muug zèèt van ’t wèrke, dan is dè toch nie zô gek.

Hij krèègt dan drinke meej ’n kuukske, èn komt dan bij oma aon,
waorveur kan ik dan wel raoje, hij heej z’n bruukske volgedaon.
En as ie ’saoves hêel èèrg muug is, dan leej oma hum in bed.
Dan kan ie drôome van ’t wèèrk wettie meej  opa heej verzèt.

En kusje, unne knuffel,  ’n verhòltje, èn zen eugskes valle dicht.
Hij zeej nog, oma ik vin jou lief hoor, dè klinkt vur mèn as en ge-
dicht. 

< In het dialect van Tilburg >

Foto Nel Timmermans
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op basis van archiefstukken en soms 
gebruikt hij daarbij de zeventiende-eeuw-
se spelling. Zoals de geus die een paap 
beschimpt: ‘ Ghij fielt, ghij schelm, dat 
u der Duyvel haele; ick bruij u lichtelyck 
onder myn voeten neer! Ick weet raet met 
u, ick sall u leren!’
En toch schrijft Roothaert met gevoel 
voor humor: ‘Onze voorraad scheldwoor-
den moet nodig worden uitgebreid.’

Creatief schelden
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken 
dat Roothaert veel plezier heeft gehad in 
het bedenken van gescheld dat de meest-
al nogal platte werkelijkheid overstijgt. 
Anders gezegd: ook als ze schelden, doen 
zijn personen dat stijlvol en met gevoel 
voor humor.
Een geliefde schimpformule was ‘(man) 
die rokken draagt’. Roothaert gebruikte 
die in Vlimmens tweede jeugd (1957) door 
pastoors ‘dominees-met-rokken’ te noe-
men; in Oom Pius wordt een wat saaie 
dame als ‘klerkje met rokken’ betiteld.
Goed verteld is ook de anekdote over juf-
frouw Borsten in De vlam in de pan (1942). 
Ze doet aangifte bij de politie omdat zij 
door haar buurman ‘was uitgescholden 
voor hemelhoer en vuile darwinist.’ Waar-
na Roothaert concludeert: ‘Hemelhoer 
was tot daartoe, doch voor darwinist liet 
zij zich niet uitmaken…’ 
In zijn bespotting van katholieken en 
Donschottenaren in het bijzonder kon 
Roothaert zeer venijnig zijn. Als het op 
schelden aankwam moest dat toch liefst 
met gevoel voor humor gebeuren. In Doc-
tor Vlimmen komen dialect, de Franse in-

vloed, humor en zelfspot fraai samen als Vlimmen en 
zijn kompaan Dacka bij een klooster komen voor een 
klus. Broeder portier opent de poort. Hij is ‘de lelijkste 
man van de streek’, reden waarom Dacka zegt: ‘Goeie 
middag, Quasimodo!’ De broeder: ‘Kasimedo?... Amaai 
menier, veur wa schelde me na oit?’ Dacka legt uit: 
‘Quasimodo is de klokkenluider van de Notre-Dame…’ 
Waarop de broeder antwoordt: ‘Van de Notre-Dame in 
Paraais? Awel, die keirk ’em ik gezien. ’k Ben ikkik al in 
Paraais gewist, zinne! ’n Schoeën keirk! Mor de klokke-
loier ’em ik niet gezien. Als ’em op mai gelakt moet ’m 
wel ’ne schoeëne, stroise vent zain, zekers...’

Appetjoek! is in de boekhandel verkrijgbaar vanaf half 
juni 2016. De uitgever is Gianotten Printed Media, Til-
burg. 

Idioticon van het Antwerpsch dialect, 1900)
Andere Franse scheldwoorden in Root-
haerts werk zijn: ‘dégoûtant’ / ‘je bent 
mijn type niet’, en ‘saoûlard / zuipschuit 
(Chinese handwassing, 1934). Quasi-be-
schimpingen zijn ‘polissonne / ondeu-
gend ding’ en ‘tourmenteuse / kwelgeest’  
(Duivels fortuin, 1965). ‘Piottenpakkers’ 
in Onrust op Raubrakken (1935) kreeg van 
Roothaert de voetnoot: ‘Vlaamse scheld-
naam voor gendarmerie’. Daarin is ‘piot’ 
een scheldwoord dat in het Frans gebe-
zigd werd om mannen die klein van stuk 
waren te bespotten maar dat hier dus dui-
delijk beduidt dat de gendarme ‘de kleine 
man’ pakte.

Vuile papisten
Die verkeerde weereldt (1938) is de titel van 
Roothaerts beste roman, en daarin de 
naam van een herberg in Deurne.  Het 
verhaal speelt zich af ten tijde van de 
Reformatie. De zuidelijke Nederlanden 
zijn door de Republiek veroverd op de 
Spanjaarden, en de nieuwe machtheb-
bers zijn protestanten, toegewijd aan ‘de 
nieuwe religie’. De onderdrukking en 
uitbuiting leiden tot een praktijkverbod 
op het rooms-katholicisme, de kerken 
worden geconfisqueerd, pastoors worden 
door dominees vervangen. De wederzijd-
se spot-, scheld-, en zelfs haatnamen zijn 
‘geus’ voor de protestanten, en ‘paap’ je-
gens katholieken. 
In Die verkeerde weereldt tekent Roothaert 
de gevolgen daarvan voor een vrij kleine 
Brabantse gemeenschap die liever katho-
liek wil blijven en tegelijk niet ontkomt 
aan de onderdrukking door de Republiek 
en de bekoringen van een leven als ‘geus’, al is het maar 
in schijn.
‘In Deurne is ‘geus’ het grofste scheldwoord, dat er be-
staat.’ schrijft Roothaert. Maar niet het enige. Afleidin-
gen en ‘synoniemen’ zijn er ook volop. Dielis Vogels 
wordt vervolgd omdat hij de schepenen Goorts en Van 
den Bosch uitschold voor ‘brootgeus’,  iemand die met 
het protestantisme heult om den brode. Een andere 
broodgeus wordt wegens zijn collaboratie in zijn huis 
belaagd door verontwaardigde Deurnenaren: ‘Gisteren-
avond — ‘t was al donker — hebben ze voor zijn huis 
staan roepen en schelden van geuzenhond en komt er 
eens uit, als ge durft.’ 
De ‘papen’ worden beschimpt als ‘vuile papisten’ en ‘su-
perstitieuse afgodendienaars’, en zij schelden de ‘over-
lopers’ op hun beurt als ‘vergift’, ‘Jezusverrader’, bloed-
zuiger’ en ‘mensenterger’. Roothaert schreef de roman 

voorwoord schrijft hij dat Dombergen het gemiddelde is 
van Eindhoven, Tilburg, Bergen op Zoom, Helmond en 
Roosendaal. Dat Den Bosch en Breda geen deel uitma-
ken van Dombergen, komt doordat dit geen industrieste-
den zijn. Roothaert benoemt ze tot ‘De Kathedraalstad 
Hagenburg’, die hij definieert als ‘de uitkomst van Den 
Bosch plus Breda, gedeeld door twee.’ 
Vijftien jaar na Doctor Vlimmen zou Tilburg echter als-
nog de volle laag krijgen, en wel in de autobiografische 
roman Oom Pius (1951), waarin hij afrekent met de soci-
ale kneuterigheid die hij zich herinnerde uit zijn jeugd-
jaren. Oom Pius is een Tilburgse sleutelroman, waarin 
de stad ‘Donschot’ heet: ‘Het lijkt wel een apenland.’ De 
bespotting van het kleinsteedse Tilburg geschiedt meest-
al niet met spot- of scheldwoorden maar met karakteri-
sering. Een kleine greep:
- Vader (…) had zich laten ontvallen, dat ‘ze’ in Donschot 
van heel het leven één grote kinderkamer wilden maken.
- …  de kermisweek, die in het laatst van September valt. 
Dan is Donschot één grote dronkemanspartij.
- … een echte dame moet bleek zien [gepoederd zijn]. 
Maar in Donschot spreken de mensen dan al gauw van 
een ‘gekalkte Kee’.
- Lang voor u er intrekt [gaat wonen], kan Donschot meer 
kwaad van u vertellen dan u zelf bijeen kunt fantaseren. 
- ‘Schei uit met die onzin!’ roept vader. ‘Doe in gods-
naam niet zo Donschots!’

Dialecten
De Tilburgse komaf van Roothaert klinkt soms nog door 
in zijn romans. In Doctor Vlimmen lezen we bijvoorbeeld 
hoe een man door zijn vrouw wordt uitgescholden om-
dat hij een scheur heeft in zijn ‘zondagse broek’: ‘Nel-
ly begon te scheinen en zei, dat er aan die broek geen 
eer meer was te behalen en dat het ‘n schandaal was 
om er nog mee naar de kerk te gaan…’ Bij het woord 
scheinen plaatste Roothaert een voetnoot, die voor veel 
Brabanders overbodig zal zijn geweest: ‘schelden’. Ei-
genlijk is het een hypercorrecte variant op schèène, dat 
niet van ‘schijnen’ noch van ‘schelden’ is afgeleid maar 
van ‘schenden’. 
Een enkele keer laat Roothaert zijn personen in het di-
alect van Antwerpen schelden. Zoals Victorieneke, die 
een zekere Meeke uitmaakt voor ‘…een gemene, franke 
ros, een smerig kanaj, een vuil serpent…’, waarna Meeke 
een wederzijdse bekende een voil’ oer, een ‘vuile hoer’ 
noemt. (Chinese handwassing, 1934)
Vaker legt Roothaert zijn Antwerpenaren Franse scheld-
woorden in de mond, zoals in het voorgaande citaat kanaj 
van ‘canaille / uitschot’, en ‘ros’, dat van ‘rosse / paard’ 
komt en is overgegaan naar de betekenis ‘slechte vrouw-
mensen, boosaardig vrouwspersoon’. (Jozef Cornelissen, 

De in Tilburg geboren auteur Anton Roothaert is vooral 
bekend gebleven door zijn trilogie met de veearts Vlim-
men in de hoofdrol. Vrijwel zijn gehele oeuvre – zeven-
tien boektitels – schreef hij in zijn woonplaats Deurne 
(bij Antwerpen) maar zijn Brabantse wortels zijn op 
veel plaatsen duidelijk aanwezig in zijn werk. Zoals in 
wat velen zijn beste roman vinden, Die verkeerde weereldt 
(1939), dat zich in en rond Deurne (Noord-Brabant) af-
speelt ten tijde van de Reformatie, en Oom Pius (1951), 
dat gebaseerd is op zijn Tilburgse jeugdherinneringen. 
In zijn nieuwe boek Appetjoek! onderzoekt Ed Schil-
ders de meest uiteenlopende uitingen van spotten en 
schelden, in het bijzonder in de (volks)taal van Tilburg 
en omgeving. Daarvoor onderzocht hij ook Roothaerts 
werk. Met als belangrijkste conclusie: Roothaert spotte 
‘Brabantbreed’ en hij deed dat met veel plezier. Brabants 
presenteert een voorpublicatie uit het Roothaert-hoofd-
stuk in Appetjoek!

Hoewel Anton Roothaert (1896-1967) in Tilburg werd 
geboren, er opgroeide en enige tijd docent was aan de 
Katholieke Leergangen, is geen letter van zijn succesvol-
le oeuvre in Tilburg geschreven. In 1930 verliet hij de 
stad na een schandaal (mislukt huwelijk, echtscheiding, 
nieuwe liefde) en vestigde zich in Deurne bij Antwer-
pen, waar hij begon te schrijven. Als hij Doctor Vlimmen 
situeert in een fictieve stad die hij spottend Dombergen 
noemt, doelt hij echter niet alleen op Tilburg. In het 

Roothaert schold ‘Brabantbreed’

Anton Roothaert signeert een pocketeditie van Doctor 
Vlimmen in een warenhuis. Bron: Regionaal Archief 
Tilburg.
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persoon in kwestie aan zijn (haar) bijnaam ge-
komen is. Het Vuil Leenke is daadwerkelijk een 
smeerpoes. Piet Klep heeft in de roman zijn pet 
(met klep) steeds opvallend scheef staan. Dat 
zal de reden van de naamgeving zijn. Nolda 
den Knipperdol heeft rood haar. Ik ken in mijn 
eigen omgeving ook Knipperdollen met rood 
haar. Andere bijnamen zijn op zich wel duide-
lijk, maar het benoemingsmotief ontbreekt in 
de tekst. In Jan Klot betekent klot ‘turf’. Maar 
waarom hij genoemd is naar de substantie 
waar in de Peel zo naarstig naar gedolven werd, 
is niet duidelijk. In Peer Kwik vinden we het 
woord kwik zoals in kwikstaart, de vogel met 
de op en neer wippende staart, afgeleid van 
Middelnederlands quicken ‘levendig bewegen’, 
dat we terugvinden in het in Brabant tamelijk 
algemeen voorkomende kwikken ‘met de hand 
het gewicht schatten’. Kwik is verwant met En-
gels quick ‘snel’. In Loereske zit het woord loe-
res waarover ik al geschreven heb in Brabants 
26 (jaargang 7, nr. 2, juni 2010). Het woord is 
met het achtervoegsel –es gevormd van loer en 
hoort daarmee in het rijtje thuis van pampes, 
boemes, boebes, tjebbes, klöbbes en vele andere.  

constructies als Willemke Lodewiekes vrouw, Jan 
Heines jas, Piet Peres huis en dergelijke. 

Verkleinwoorden en familienamen
Antoon Coolen gebruikt vaak verkleinwoorden 
die eindigen op -ke zoals Leenke, Doreke, Wil-
lempke, de Ceelemannekes. Relatief veel volwas-
senen hadden in deze streek een voornaam in 
de verkleinvorm. Dit gebruik is de laatste jaren 
sterk afgenomen. Ook bij de keuze van voor-
namen gaat Coolens voorkeur uit naar namen 
die in het Nederlands niet vaak gebruikt wor-
den, zoals Nardje (< Leonardus, Bernardus) Cis 
(< Franciscus), Peer (< Petrus), Nolda (vrouwe-
lijke vorm bij Arnoldus), Dien (< Gerdina, Hu-
berdina) en Mie (< Maria). Een ‘bootsman’ van 
elders, die met de oudste dochter van Het Vuil 
Leenke komt vrijen heet Johan, een voornaam 
die duidelijk niet in de Peel thuishoort en daar-
om extra benadrukt dat we met een vreemde 
eend in de bijt te maken hebben. De dialecti-
sche kleur wordt verder versterkt door het ge-
bruik van het lidwoord den zoals in Joopke den 
Haas. Maar hierin draaft de schrijver wel eens 
door. Hij gebruikt ook den waar het dialect de 
gebruikt: Doreke den Praal, Nolda den Knipper-
dol, Doreke den Schoefel. Het dialectische den 
komt alleen voor mannelijke woorden die met 
een bepaalde klank beginnen. Woorden (of ze 
nu mannelijk zijn of vrouwelijk) die met ‘p’, 
‘k’ of ‘s’ beginnen, worden niet voorafgegaan 
door den maar door de. Dergelijke ‘dialectfou-
ten’ worden wel hyperdialect of superdialect 
genoemd.
Ook de gebruikte familienamen hebben een 
zuidelijk tintje, al komen ze ook wel elders 
(minder frequent) voor. De naam Nelemans sluit 
aan bij de vele Brabantse namen die eindigen 
op –mans, zoals Heijmans, Roymans, Bazelmans 
en Tielemans. Verleysdonk past in het rijtje van 
Brabantse familienamen die met Ver- begin-
nen: Verberne, Verlinden, Vermeulen en Verhees. 
Wuyten (in de Peelwerkers als Wuiten geschre-
ven) is vooral populair in Helmond. Wuiten is 
een afleiding van de voornaam Wuit, een dia-
lectuitspraak van Wout (verkort uit Wouter < 
Walter). Namen als Beekers, Coppens en Manders 
komen vooral in Brabant frequent voor.

Bijnamen
We beëindigen deze bijdrage met enkele op-
merkingen over de bijnamen in de roman. Bij 
een paar bijnamen blijkt uit de tekst hoe de 

In deze streekroman over de arme Peelbewo-
ners van voor de Tweede Wereldoorlog wordt 
de couleur locale onder meer versterkt door 
het gebruik van dialectisch getinte naamge-
ving, die tot op zekere hoogte karakteristiek 
is voor de omgeving waarin het verhaal zich 
afspeelt. En daar willen we in deze bijdrage 
graag enig licht op doen schijnen. 

Allereerst een paar opmerkingen over de 
verbuiging van die namen. In het Neder-

lands kun je vooral in geschreven taal ‘Piets 
jas’ tegenkomen. In het dialect van de Peel 
(maar natuurlijk ook elders) spreekt men van 
Piete jas. Antoon Coolen gebruikt deze dia-
lectvorm vaak. Hij doet dit bijvoorbeeld voor 
zelfstandige naamwoorden om een bezits-
relatie aan te geven: Bertje Verleysdonke huis, 
Piete moeder, Janne vrouw. Deze vorm gebruikt 
Antoon Coolen verder na een voorzetsel. We 
geven hier een aantal voorbeelden van: de star-
re dronkemanskop van Piete, mee Diene, tegen 
Piete hoefde nie te praten, durske van Botse, ze 
gingen door de donkeravond mee Nelemanse mee. 
Dialectisch komt deze vorm ook voor als lij-
dend voorwerp en meewerkend voorwerp. Ik 
heb in de Peelwerkers één voorbeeld gevonden 
van het gebruik als lijdend voorwerp: zij kijkt 
Piete evekes in zijn ogen. Na klinkers wordt in 
het dialect de vorm met ‘s’ gebruikt: Pietjes jas 
(bezitsrelatie), vader koopt voor een paar centen 
bibbergras en betaalt Nolda’s (lijdend voorwerp) 
en Toon van Leenkes (na een voorzetsel). Deze 
verbogen vormen komen ook voor om familia-
le verhoudingen aan te geven zoals zoon van of 
echtgenote van: Sandere Mie (Mie is de vrouw 
van Sander), Nardje van Bommele Cis (Nardje is 
de zoon van Cis, die de zoon is van Bommel). 
Toon van Leenkes is de echtgenoot van Het Vuil 
Leenke. De constructie Willempke Lodewieke is 
enigszins problematisch, maar lijkt mij als 
volgt in elkaar te zitten. We hebben met twee 
voornamen - waarvan nu niet de eerste maar 
de tweede verbogen is - te doen: Willempke en 
Lodewiek. De eerste is de zoon van de tweede. 
Ik ken daar in mijn eigen dialect een heleboel 
voorbeelden van: Piet Pauwe (Piet is de zoon 
van Pauw = Paul), Jan Heine (Jan is de zoon 
van Hein). De Bont noemt voor Oerle voor-
beelden als Pietje Pere en Dirk Doruzze. Antoon 
Coolen gebruikt de naam ook in de constructie 
Willemke Lodewieke vrouw. Dat lijkt grammati-
caal onlogisch. Zelf gebruik ik in ieder geval 

Persoonsnaamgeving  in de Peelwerkers (1930) van Antoon CoolenACH, MEINE LIEBE, 
WA’K NOG ZEGGE WOU

d’n trein
liet ’n spoor aachter
van afscheid nemme
op Frankfurt Hauptbahnhof
Bahnsteig sieben,

deine ‘Auf Wiedersehen’
en mennen ‘Houdoe’
hinge nog in de sterrenhimmel
bove de ùitgelèèfde rande
van de slaopende stad

ik was wir alléén
en eigelijk nie alléén
mee Schiller in munne rugzak,
stille getuige van onze urste ontmoeting
bij Buchmesse Stand neunzehn

d’n dag wier langzaom wakker,
de kilomèters vlakten ’t landschap af
en vanaf ’t Brabantse land
zee Coolen goeijemèrge mee ’n dùrp òn de rivier,
groette Vincent mee ’n korreveld onder onweer

in de règen rende Geldrop efkes mee ons mee,
in de wòssem die nirsloeg op ’t roam
schreef ik
Asbestemming = Eindbestemming
A.F.Th.

toen eindbestemming me opslokte 
ware Adri’s woorde weggebiggeld 
as traone bij ’n afscheid,
las ik Schiller: ‘Jede Strasse führt ans End’ der Welt’,
dòcht ik òn jou
‘Auf Wiedersehen’, ‘Houdoe’, Liebe unvollendet 

Uit Wa’k nog zegge wou 
Brabants Boekenweekboek 2016

< In het dialect van Valkenswaard >
Foto Frans v.d. Bogaard

Bandontwerp 
Jozef Cantré
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HÁS VAN DE ZANDENELLEKE CASTELLIJNS MRINUS DE WITTE

De Witte 
wit wir wè
Een gesprek kun je in verschillen-

de talen voeren. Zo kun je gröts 
proate (in het Nederlands), maar ik 
beperk me hier natuurlijk liever tot 
’t Bèrgs (het dialect van Berghem). 
In zo’n gesprek kun je iets afproate 
(afspreken), kan er iets te proat kôm-
me (ter sprake komen) of makte erges 
proat over (een onderwerp aanroe-
ren). Is het een onderwerp zonder 
inhoud, dan is ’t genne proat werd en 
gaat het over een praatje dat de ron-
de doet, dan is dè de proat.  

Uiteraard kan het voorkomen dat 
je gesprekspartner wartaal uit-

slaat. Dan prôt-ie ’r niive. En in het 
geval dat hij onzin uitkraamt, lult-ie 
‘r unne pin ôn. In zo’n situatie zal 
unnen Bèrgse meestal reageren met: 
‘Wènne klèts.’ 

Klèts heeft overigens nog meer bete-
kenissen. Te luchtig gekleed bij guur 
weer kan je ’n klèts (verkoudheid) be-
zorgen. Als ik in mijn jeugd met zulk 
weer zonder jas buiten had gespeeld, 
kwam er meestal nog ’n klèts (een 
klap) van ons moeder overheen om 
haar bezorgdheid te benadrukken. 
Ook een roddelende vrouw wordt 
aangeduid met ’n klèts en haast je je-
zelf ergens heen, dan gôdde op unne 
vierklèts. Homofielen krijgen een 
dubbele klap te verwerken, want wor-
den van de klèts-klèts genoemd.
Voor het Nederlandse ‘kletsen’ ge-
bruiken we in Bèrge ook wel aawoere, 
maar dat heb ik nu genoeg gedaan. 

Illustratie Mathilde Artwork

Glückspilz

Irlijk gezeed waar ik wel bleij mi ’t 
theema van dees boekeweek. Over 
Duitsland wier nò d’n orlog nie 
veul goeds gezeed, mar dè laand 
is vur men wel heel belangrijk 
geweest; ’t hi zón bietje men leeve 
bepòld!
Ik waar ’n durske van rond de 
zestien en ik wier kèijverliefd op 
’ne jonge ùit Rósmòlle. ’t Waar van 
wirskaante, dus dè kwaamp goewd 
ùt. Hij zaat op de kweekskool en wó 
gymleraar worre. Piet hiette-n-ie, 
mar ik noemde hum Peter, op z’n 
Engels en hij zin Katja teege men 
in plòts van Nèlleke, want dè waar 
toch mar ’n bietje unne tèije naam. 
Hij kwaamp twee kirres in de week 
nor Mirroi wor ik wónde. Ik waar 
innegst keind van Jòsse en Tonnies.
Nou ha ons moeder bé ons thuis 
de boks òn. Onze pap ha niks in te 
brengen ès leeg briefkes. 
En ons moeder vond dieje jonge 
van men hillemòl niks. Alle weeke 
griens ze op Piete. Hij kos niks 
goewd doen. Dè hiel ze ’t òlling 
jaor vol. Ik waar dè gezánnik zó bùi 
dè’k ’t mar ùtmakte, al vond ik dè 
wel heel èrg.
Piet gonk in de groote vakansie um 
wè tróst te veijne mi enkelde kam-
mereui nor de Moezel um daor te 
kampeere en te vergeete. Lót hum 
daor nou Klaasse, z’n aachterneef, 
teegekomme die op d’n brommer 
nor Duitsland waar gedaon! Ze zate 
ok nog bèij op de kweekskool, mar 
wiesse van mekare nie dè ze in de 
zommer in ’n tèntje òn de Moezel 

zón zitte. D’r wier z’n best op ge-
dronke. Veul bier en goeikoope wijn, 
die dik zó zoer waar dè de gaoter in 
oew sokke d’rvan dicht trokke… 
Klaas vroeg òn Piete hoe ’t mi de 
vreijereij ston. Toen ie hurde dè’t ùt 
waar, zin ie in ’n stoer bùi: ‘Dan gò 
ik ’r um ès we dalijk trug zen!’
‘Nou,’ tèmperde Piet ’m, ‘dan kek 
mar ùt, want die moeier is ’n kaoi… 
Die hi wel gèire bonbons…’
Immòl thuis kocht Klaas van z’n 
leste cènte ’n deuske bonbons, din 
z’n beste pak òn en riej nor Mirroi. 
Lót ’m nou onderweeges onver-
waachs ‘getrakteerd’ worren op ’n 
donderbùi! Zèiknat in z’n goei pak 
kwaamp ie in Mirroi òngedrùpt. Hij 
hagget smoesje dè-t-ie ùttreksels 
wó leene van Duitse boeke die 
Nèlleke geleezen ha. Zinnoewèch-
tig klopte hij òn. ’t Waar ammòl zó 
spannend en hij waar heel onzee-
ker en verleege…
Moeder din ope en krieg al mee ’t 
deuske zuutighèd. Mar d’r dochter 
waar nie thuis, zin ze. Ze waar op 
kamp in De Rips of daor erres. 
Klaas moes dùrrum de aander 
week mar ’s trugkomme.
Toen ik thuis kwaamp, zin ons 
mam: ‘D’r ister hier inne um aow 
geweest en die stu men wel òn!’
Klaas kwaamp trug en de vonk 
sloeg over en nou is dieje Klaas al 
meer ès fijftig jaor menne mins! Hij 
gonk nò de kweekskool Duits stu-
deere en we hen same hil wè reize 
dur Duitsland ondernomme.
Zoo kan ’t dus loope, wánne!
Arig eigelijk wel, dè unne geluks-
vogel in ’t Duits unne Glückspilz 
wordt… In men geval maak ’t niks 
ùit; ich bin die Goldmarie. Bofkont, 
dus. 

Uit Wa’k nog zegge wou
Brabants Boekenweekboek 2016
< In het dialect van Middelrode >

Aquarel 
Nelleke de Laat

Lievermènnekes en snuffelkes
Tot de zommerblommen van onzen aau-

wen hof heure zeeker wielekes, muurleu-
perkes, stokrooze, asters, goudsblomme en boer-
rinekes, mar denkelijk zen de snuffelkes en de 
lievermanne wel ’t mist algemeen geweest.
Snuffelke is vur ons een van de schónste blom-
mename in ’t Brabants. (Wijle Frans Verschu-
ren (Etten-Leur) zin daor snoffeltjes teege.) Van 
zónne naam wilde wel meer weete…
Snoffel of snuffel is de naam vur d’n anjelier 
(dianthus caryophyllus) en de grasanjer (di-
anthus plumarius), vurral in Oost-Brabant en 
Zuid-Holland. De pèrkskes in d’n hof van 
ons grutje ware dik afgezet mi witte snuffelkes. 
Grutmoeder noemde da wel heur ‘rèndje rùik’ 
en da sloeg dan vurral op die snuffelkes, want 
die hen ècht zón lèkker lucht die ’n bietje òn 
kruidnagel duu denke. (Caryophyllus aromati-
cus is Latijns vur de kruidnagelboom en in ’t 
Frans hiet die giroflier.) Eigelijk gin wonder da 
die bluumkes in veul aander taole ok prachti-
ge namen hebbe gekrege. De Engelse zen nie 
aachter gebleeve: fair maids of Kent of painted 
ladies. De Duitsers gebrùike schöner Hans, 
Jungfernelke en geschmückte Dame as name vur 
de anjerfamilie. In ’t Frans hiet d’n anjer kort 
girofle mar ok oeillet de poète of oeillet des fleu-
ristes! Dan zen ons zuiderbuure mar beschèije 
mi nagelbloem en pluimpken.  

In Heukels’ Woordenboek der Nederlandsche 
volksnamen van planten uit 1907 leeze we 

da de naam lievermannetjes vur Dianthus bar-
batus, duizendschoon alleen in Oost-Brabant 
veurkùmt. In Limburg is de volksnaam vur-

ral junkerkes. In West-Brabant spreeke ze van 
boeretuile. De Engelse hebbe daor ok wir schón 
name vur: bouncing Bet, London pride en sweet 
williams, de Franse noeme d’n bonte lieverman 
wel amarante of passe-velours. 

Honderd jaor nò de uitgaaf van Heukels’ 
boek spreeke wij hier nog van lievermèn-

nekes en snuffelkes. Wij veijne da aparte name, 
mar hoe komme we daor nou òn? Snoffel is vol-
ges de geleerden afkomstig van ’t Frans girofle 
da via genofle lòtter snoffel is geworre en ’t is 
denkelijk zoo da de volksetymologie ònsluiting 
hi gezocht mi ’t werkwoord snoffen en z’ne va-
riant snuffelen. Hoe dan ok, Snuffelkes en lie-
vermènnekes bleijve vur ons mee van de schón-
ste Brabantse blommename die d’r bestòn…

Op de ouw blommemèrt waar de kreet van Han-
ne:
‘Wilde pinksterblomme of hedde liever-manne?’
Dik kwaamp ’r ’t plaogend antwoord dan van 
Pietjes:
‘Nee, nie liever-manne, gif men toch mar-grietjes!’
(Worrum d’n anjer ’t symbool is geworre van 
grillighèid? Daor zó prins Bèrnard wel ’s iets 
mi te make kunnen hebbe gehad, mar mis-
schien is da gewoon ’n aflèijing van de rèffel-
rèndjes van die blom…) 

Aquarel Nelleke de Laat

Geef een abonnement  
op Brabants cadeau!
Voor slechts € 24,00 verras je iemand met een jaarabon-
nement op Brabants.
Stuur een mailtje met de gegevens naar 
info@stichtingbrabants.nl 
en wij regelen het voor u.
Voor familie of vrienden in het buitenland? Ook dat is 
mogelijk, zowel een papieren 
abonnement als een digitale versie. 
(Zie voor meer info het colofon achterin).
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Schrijven in dialect
Het boekje Hoe schrijf ik mijn dialect? is via twee websites in te 
zien. Onder het kopje Voorkeurspelling bij www.stichtingbra-
bants.nl en onder Woordenboek van de Tilburgse Taal/Dialec-
ten bij www.cubra.nl. Met dank aan Uitgeverij Acco in Leuven. 
Het document bevat een referentiespelling voor alle Brabantse 
dialecten.

Ze zijn alle vier rond de 
tachtig jaar oud, maar hun 
geest is nog zo dartel als 
een veulen in de wei. We 
hebben het over de vrien-
dengroep die zich Goei 
Volluk noemt en bestaat 
uit spulman Cor Wouters 
met zijn accordeon, Anita 
Teunissen met haar key-
board en de zangers Tiny 
Augustijn en Piet Teunis-
sen. Al meer dan een hal-
ve eeuw vermaken ze de 
bevolking van de Leur (één 
van de twee dorpen van 
de gemeente Etten-Leur) 
met vrolijke liedjes, confe-
rences en voordrachtjes in 
hun eigen dialect, het Lurs.

Jan Stroop
Hoe het precies begonnen 
is weet eigenlijk niemand 
meer, maar Tiny Augustijn 
en Piet Teunissen deden 
als kind al veel samen. Zo 
speelden ze in een uitvoe-
ring van Merijntje Gijzen, 
waarbij de opbrengst be-
stemd was voor een Witte 
Zuster, die vanuit de mis-
sie naar huis gekomen 
was. Van lieverlee gingen 
ze ook optreden bij bruilof-
ten en partijen. Maar hun 
naam was definitief geves-
tigd toen ze in Het Withof 
(een bekende inrichting 
in Leur) samen met Jan 
Stroop op het affiche ston-
den aangekondigd als ‘een 
optreden van Goei Volluk’. 
Sindsdien hebben ze vaak 
opgetreden, van de Bra-

bantse Wal tot de Dom-
mel en daarbij oogstten ze 
veel succes. Ook ontwik-
kelden ze zelf de nodige 
activiteiten. Ze hebben 
bijvoorbeeld vele jaren de 
West-Brabantse Dialect-
middag georganiseerd in 
gemeenschapshuis Het 
Turfschip in Etten-Leur. 
Hieraan hebben veel be-
kende Brabantse dialectar-
tiesten meegewerkt. He-
laas bleef op een gegeven 
moment het publiek weg, 
waardoor het evenement 
financieel niet meer op te 
brengen was.

Cd
Ruim tien jaar geleden 
kwamen ze tot de ontdek-
king, dat ze inmiddels 
zeker al veertig jaar be-
stonden en het de hoogste 
tijd was om een aantal van 
hun succesnummers vast 
te leggen op cd. Efkes op 
de Leur meej Goei Volluk 
heette het product, dat ge-
vuld was met lof op allerlei 
Leurse elementen. Zoals 
de kerk met de twee to-
rens, molen De Lelie (waar-
van Tiny de molenaar is 
geweest) en veel gebou-
wen die er niet meer zijn, 
maar waar ze veel vaort 
(heimwee) naar hebben. 
Daarnaast staan er veel 
humoristische liedjes op 
met een eenvoudig thema: 
bijnamen, oos vaoders klak 
(de pet van ons vader), een 
ei hoort er bij, een dagje 

naar het strand. Hilarisch 
is Oerwagiem, een parodie 
op de Oosterse stoffen-
handelaar. Van de cd wer-
den 1.150 exemplaren ver-
kocht. Ze konden toen nog 
niet bevroeden, dat ze tien 
jaar later van hun nieuwe 
liedjes een tweede jubile-
umalbum zouden maken: 
Wir efkus op de Leur meej 
Goei Volluk.

Humor
Qua sfeer is er de laatste 
tien jaar weinig of niets 
veranderd. Nog steeds 
worden typisch Leurse ele-
menten en gebruiken vol 
liefde bezongen. Het beeld 
van Onze Lieve Vrouw van 
’t Patluk geeft de voorbij-
ganger rust en troost. (Pat-
luk is een straat die vanuit 
Leur in de richting van het 

Liesbosch loopt.) Bakker 
Van Rooye is een vakman, 
waarbij toch wel eens een 
baksel mislukt. Dansen op 
de Leurse Polka is gezond. 
De hond uitlaten in de 
wei is vermoeiend, maar 
gezellig. Hoe vroeger de 
XXL-gezinnen aan tafel 
gingen wordt zeer beel-
dend beschreven, evenals 
het beoefenen van de dui-
vensport. En een Leurs 
Bierlied mag natuurlijk ook 
niet ontbreken.
Het is dus een cd met veel 
nostalgie, maar de humor 
heeft duidelijk de over-
hand. En weer zit er een hi-
larische parodie bij, over de 
oude Rus Pjotter deze keer. 
Een leuke vondst is ook 
Mun ukke (Ik kan dur wel 
op zitte, mar ik kan dur nie 
op staon) over de hurken.

Zang
Wie verwacht bij het be-
luisteren van de cd per-
fecte zang te horen, kan 
er beter niet aan begin-
nen. Niet alle zangers 
beginnen en eindigen 
namelijk precies tegelijk 
en het klinkt ook wel eens 
wat minder zuiver. Dat 
is echter juist de charme 
ervan. De muzikale be-
geleiding is uitstekend. 
De melodieën zijn bijna 
allemaal zelf geschre-
ven; ze zijn eenvoudig 
en gemakkelijk mee te 
zingen. Bij beide cd’s zit 
een tekstboekje met alle 
teksten. De samenstellers 
hebben geen diepgaan-
de studie gedaan naar de 
spelling van het dialect, 
maar spellen ‘op gevoel’. 
Ze zijn daarbij dicht bij 
het Nederlands gebleven 
en dat maakt het geheel 
toch wel vlot leesbaar. 
Van deze tweede cd zijn 
inmiddels zo’n 450 exem-
plaren verkocht.

Wie belangstelling heeft 
voor de cd’s (of voor een 
optreden van Goei Volluk) 
kan contact opnemen met 
Piet Teunissen, alias Peer 
van de Leur, Barbierstraat 
84, 4871 KC Etten-Leur, 
telefoon 076-5013018 of 
06-39597745. 

Foto Jan Luysterburg 

Een halve eeuw Goei Volluk

Woensdrechtse 
woordjes Blienders
Toen ik onlangs een rondleiding 
kreeg in de voormalige gevangenis 
(nu Wereldwinkel) in Zierikzee en 
daar op de zolder zag hoe het luik 
vergrendeld was, kwam alles weer te-
rug in mijn herinnering: de blienders 
die wij vroeger hadden en het ritueel 
dat daaromheen elke avond en och-
tend plaatsvond.

De ramen van het arbeidershuis-
je waarin wij woonden had-

den blienders: houten vensterluiken 
waarmee elke avond de ramen wer-
den geblindeerd. Ze hingen, netjes 
geschilderd in de kleuren groen en 
wit, aan weerszijden van de ramen. 
Om ervoor te zorgen dat ze niet open 
en dicht waaiden, waren ze vastgezet 
met een wörfel (een draaibare ijzeren 
vergrendeling). Voor het oog on-
zichtbaar hing achter het rechterluik 
een, naar opzij draaibaar, platijzer. 
Aan de linkerzijde van het raam was 
een knop verborgen, het verdikte uit-
einde van een ijzeren pien (stang), 
die dwars door het raamkozijn was 
gestoken.
’s Avonds, als het donker werd en 
binnen de lichten aongedaon wie-
re (ontstoken werden), moesten de 
blienders diechtgedaon worre (de ven-
sterluiken worden gesloten). Voor 

dit klusje waren altijd twee personen 
nodig: degene die naar buiten moest 
om de blienders diecht te doen (te slui-
ten) en de persoon die binnen bleef 
om spie ien te steeke. De sterkste van 
de twee moest naar buiten. Het plat-
ijzer moest namelijk over de gesloten 
blienders worden gedraaid, waarna 
de pien door het gat in de lat werd 
gestoken en stevig werd aangedrukt. 
De persoon die binnen stond zag dan 
de pien terug naar binnen komen en 
een eindje uitsteken. In die pien zat 
een gleuf, vergelijkbaar met het oog 
van een naald. Daar werd een ijzeren 
spie (taps toelopende borgpen) door-
heen gestoken. Als dat gebeurd was, 
klopte de spie-iensteeker op het raam, 
waarna de persoon buiten de pien los 
kon laten; deze kwam immers niet 
meer teruggeveerd. Als op deze ma-
nier alle ramen waren geblindeerd, 
was de klus geklaard.
’s Ochtends vond natuurlijk het om-
gekeerde ritueel plaats, want dan 
moest de spie weer uit het oog, de 
pien naar buiten getrokken om het 
platijzer op zijn plaats te hangen en 
de pien terug in het gat, waarna de 
spie er door ging. De luiken werden 
opengedraaid en met de wörfels vast-
gezet. Zo zag ons huisje er dan weer 
chique en rustiek uit. 
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ELLY SCHEPERS-CORSTJENS

VAN DE REDACTIE FRANS HOPPENBROUWERS

Frans hechtte grote waarde aan de beschik-
baarheid van zijn werk voor een zo breed 

mogelijk lezerspubliek. Bijna zijn gehele oeu-
vre staat daarom ter beschikking op de web-
site van Cultureel Brabant (CuBra). Frans is 
ongetwijfeld een van de grootste dichters van 
Brabant. Een deel van zijn dichtwerk is ge-
schreven in het dialect van Kempenland. Zijn 
bundel ’n Snee irluk bróód ût de Kempe (1981) 
behoort tot de allerbeste Brabantse dialect-
poëzie. In Brabants had hij een vaste rubriek 

waarin hij zijn favoriete gedichten uit de we-
reldliteratuur vertaalde in zijn streektaal. De 
redactie van Brabants wil een hommage aan 

Frans brengen door een Neder-
landstalig gedicht van hem op 
te nemen samen met een her-
taling door een dialectdichter in 
diens Brabants.
Frans bleef tot op het laatst een 
meester in het schrijven van 
sonnetten. De bundel Dorp aan 
de Dommel (2010) is daarvan 
een bewijs. 

Als dichter ‘in het Neder-
lands’ verdiende Hoppen-

brouwers zijn sporen en kreeg hij erkenning, 
vooral met de lijvige sonnettenkrans Calen-
darium poeticum (1998) waarin elke dag van 
het jaar van een toepasselijk ‘klinkdicht’ is 
voorzien. In de poëtische dagkalenders 2000 
en 2001, samengesteld door Hans Warren en 
Mario Molegraaf, werden acht sonnetten opge-
nomen uit Calendarium, en Gerrit Komrij nam 
er vier op in de ‘canon’ Nederlandse poëzie van 
de 19e tot en met de eenentwintigste eeuw. Kom-
rij’s bloemlezing De Nederlandse kinderpoëzie 
in 1000 en enige gedichten bevat drie gedichten 
van Hoppenbrouwers. 
Een maand na zijn dood verscheen in een klei-
ne oplage de prachtige uitgave Laatste gedich-
ten. Daarin blijkt dat de dichter tot op het laatst 
zijn melancholie heeft weten te sublimeren. 

Gloria Brabantica
Jaar in jaar uit rijdt hij al af en aan
van ‘t platteland naar ‘t steedse abattoir
en levert daar zijn vleesgeworden waar
betrouwbaar af; een goede, vaste baan.
 
De varkens maken nooit eens echt misbaar,
als voelen zij de loop der dingen aan.
Zij gaan de weg die alle wezens gaan
en zoeken maar vertroosting bij elkaar.
 
Hij voelt zich plots geroerd en aangedaan
en hij wordt een weekhartigheid gewaar
die niet zo past in het rechttoe rechtaan.
 
En op de snelweg, met een ruim gebaar,
laat hij de varkens maar in vrijheid gaan:
het werd met stip de file van het jaar.
 
Frans Hoppenbrouwers

Uit Calendarium poeticum (1998)

7 april; Brabants glorie

Brabants glorie
Jaor in jaor ùit rééjt hij al af èn aon
van ’t plattelaand nor de stadse vèèrkesslacht
èn leevert daor z’n vlisgeworre vracht
betraowbaar af; ’n goei èn vaaste baon.

De vèèrkes make noit nie veul misbaor,
ès vuule ze de loowp der dingen aon.
Ze gòn de weg die alle weezes gaon
èn zuuke mar vertrósting bé mekaor.

Hij vuult z’n èige droef èn aongedaon
èn-ie wordt ’n gevuulighèd gewaor
die nie zó paast in ’t rèchttoe rèchtaon.

Èn op de snelweg, mi ’n rùim gebaor,
Lót-ie de vèèrkes mar in vrééjhèd gaon:
’t wier mi stip de file van ’t jaor.

Hertaling in het dialect van Rosmalen door 

Cor Swanenberg.

Brabants glorie
Frans Hoppenbrouwers was een van de be-
langrijkste pijlers van tijdschrift Brabants in 
zijn eerste verschijningsvorm. Frans schreef 
daarin als redacteur onder eigen naam, maar 
ook onder de pseudoniemen Izegrim, Hou-
blon en Mark van Keersop. Bovendien sprak 
hij zijn gedichten in voor de cd-opnamen van 
die dagen en ook voor het nieuwe Brabants zijn 
er nog steeds door de auteur ingesproken ge-
dichten beschikbaar voor de luisterbox, maar 
die audio-opnamen beginnen stilaan op te ra-
ken.

Frans Hoppenbrouwers tijdens de opname voor Brabants
Foto Jos Swanenberg

WAOR ZIJDE GEBLEEVE
Agge toch ’s wies, oe da‘k oe mies
Jao ge zij t’r nog wel, mar toch ok wir nie
Oew ooge zen nog eeve blaauw as toen
Meej af en toe ’n klein bietje groen
Mar daor zit gin gouw lichje nie mir in 
Da’s ok wir zo iets da’k jil aarug vin
Ge kik me wel aon, mar ‘k wit nie wie gij ziet
Soms lache me saome dan ziede m’n traone nie
Ik praot teege jou, over toen en vandaog
Ge zèèg wel wa trug, ma wa, da’s de vraog
‘k zieng liedjes vor jou uit òònze jonge tijd
Agge dan gaot blèète, jao dan em ik wir spijt
‘k voer oe stukskes brwood, ge zij wir kiend
 aai oewe bol, k’zien dagge da leutug viend
agge toch ’s wies, oe da’k oe mies

dieje echte kus, dieje waarme aand, dieje….
och laot ok mar, das nou nie mir rillevaant
‘k stop de deeke nog efkus goed in de stoel
dan pak ik m’n taske, meej da jinzaom gevoel
’n kusje erregus in de lucht, oudoe eej, ’n zucht
‘k zoek naor ’t licht, om ’t dùster aachter te laote
Kek nog efkus om, z’eej al niks mir in de gaote
Agge toch ’s wies, oe da’k oe mies
dadde gij mijn wir efkus zou kenne,
al waar ’t mar jinne kjeer nog jinne kjeer…
mijne naom zou zèège… 

< In het dialect van Oud Gastel >
Uit ALLEF OM HALF, www.uitgeverijvandeberg.nl

TIENUS EN MERIEKE 

Merieke op d’r klumpkes  
en Tienus op z’n blök,  
reje saome dur de vèlde  
op ‘nnen jonge mök.  
 
Hij waar hard dieje ruggestrang,  
mèr wa kon ze dè nou schille.  
As ge verliefd bent zeurde nie  
dè ‘t zeer doe án oew bille.  
 
Ze reje verder dur ‘t land  
de zon zakte al gaauw.  
‘t Wier wa mistig boven ‘t vèld  
en Merieke kreeg ‘t kóuw.  
 
Wa bibberde toch, zee Tienus toen  
en ‘k hur oe ók al níeze.  
Ginne wonder, zee Merieke vlug,  
ik zit hier te bevríeze.  
 
Toen draaide Tienus mèr wir um,  
hij hai z’n les geleerd:  
verliefde meidjes lèije veul,  
mèr kóuw, dè’s glad verkeerd.  
 
En as ie nog ‘s rèije gí,  
zij op klumpkes, hij op blök,  
dan vat’ie z’nnen auto wèl,  
dè’s bèter as ‘nnen mök!                  
 
Uit ’n Snee irluk bróód
< In het dialect van Kempenland > 
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HENK JANSSEN JOS SWANENBERG

de klinker (de ù wordt met verder geopende 
mond uitgesproken dan de u) verraadt de be-
tekenis. 

In het tweede deel is de verzameling verklein-
woorden gegeven, die geordend is naar de 

klinker van het woord. Zo vinden we onder de 
a woorden als skars (scheermes), blad (blad aan 
een boom of een blad papier), gat (gat in de 
grond of in kleding) en brak (schakel van een 
ketting), maar die geven ieder een andere klin-
ker bij verkleinwoordvorming: skarske, blaojke, 
gòtje, brèkske. Met deze ordening wordt een 
goed overzicht gegeven van de onverwachte 
rijkdom van verkleinwoorden. Een verklaring 
voor die onverwachte rijkdom wordt niet ge-
geven, maar dat is ook bepaald niet eenvoudig. 
Dan zou je moeten nagaan welke ontwikkeling 
de klinker in het woord heeft doorgemaakt, 
welke medeklinkers voor en na de klinker ko-
men en welke klankverandering er vervolgens 
in het verkleinwoord plaatsgevonden heeft. 
Zo’n taalhistorische exercitie voert allicht te 
ver voor een overzicht van verkleinwoorden in 
het hedendaagse dialect. Het is al heel mooi 
om een dialectverzameling te zien die nu eens 
niet enkel op de woordenschat maar ook op de 
grammatica van het dialect ingaat. 
Van groowt nòr klèèn in ut Újes. De onverwachte 
rijkdom van de Újese verkleinwoorden. is te koop 
voor slechts zes euro bij de Heemkundekring, 
e-mail secretaris@heemkundekringuden.nl 

De opzet van het Groowt Újes Diktee bestaat 
uit inleidende verhalen die met een zin 

eindigen, die de deelnemers moeten opschrij-
ven. Het dictee bevat ongeveer tien van zulke 
zinnen. Deze opzet met verhalen maakt de nu 
gepubliceerde bundel niet alleen tot een his-
torisch overzicht van het dialectdictee, maar 
tevens tot een leuke verzameling verhaaltjes. 
Ook in januari van dit jaar bracht deze werk-
groep een boekje uit met de titel Van groowt nòr 
klèèn in ut Újes. De onverwachte rijkdom van de 
Újese verkleinwoorden. Het boek bestaat uit twee 
delen. In het eerste deel worden grammaticale 
regels en verschijnselen van verkleinwoord-
vorming behandeld. Er wordt onder meer 
geconstateerd dat er binnen het dialect van 
Uden variatie is, bijvoorbeeld mister-misterke 
en mester-mesterke (meester-meestertje), en dat 
dat tijdgebonden kan zijn, zoals tegenwoordig 
huis maar vroeger hous (huis). Het onverwach-
te uit de ondertitel van het boek zit hem on-
der meer in verkleinwoorden die verschillen-
de betekenissen kunnen hebben: is een buske 
een klein bos of een kleine bus, een stèpke een 
kleine stap of step, een bukske een kleine bók of 
bóks (broek)? Een andere constatering betreft 
minimale paren, zoals taalkundigen ze noe-
men. In een minimaal paar is er slechts één 
klein uitspraakverschil dat twee woorden met 
verschillende betekenis onderscheidt. Zo kent 
het dialect van Uden een skupke (schopje) en 
een skùpke (schaapje). Alleen de openheid van 

De dialectwerkgroep in Uden
De Heemkundekring Uden heeft een werkgroep Újes dialect die be-
staat uit acht dames en heren. In januari van dit jaar bracht werk-
groeplid Chris van Haandel een tweede uitgebreide uitgave uit van 
de bundel Groowt Újes Diktee, ter gelegenheid van de vijftiende edi-
tie van dit dialectdictee. De eerste uitgave dateert van 2011 toen het 
tiende dictee werd gehouden. 
In het voorwoord uit 2011 wordt vermeld dat de Újese spelling werd 
gebaseerd op de Brabantse referentiespeling (uit Hoe schrijf ik 
mijn dialect?): ‘De werkgroep Dialectdictees van het Noordbrabants 
Genootschap en de Stichting Brabantse Dialecten had in 1999 een 
boekje laten verschijnen met een referentiespelling voor de Bra-
bantse dialecten. Een gouden greep!! Met behulp van de aanwijzin-
gen en adviezen die daarin gegeven worden, speelde het groepje 
Udenaren het klaar om te komen tot een Újese spelling.’ Wijlen Ad 
Vrenssen publiceerde met een groep Udenaren vervolgens twee 
boeken over het dialect van Uden (Ut Újes. Un streektaol mi klank, 
wèrremte èn gevuul (2001) en Ut Újese óp z’n Újes (2005), er werd 
een cursus dialect schrijven gegeven bij de Volksuniversiteit en in 
2002 werd het eerste dialectdictee georganiseerd. 

Piete Angelschein
Ons vrouw èn ikke, heure wij duk, zén èchte rètskónte. 
Zo zuutjesòn hén we dur de jorren heene tenòstenbééj 
de hil wirreld gezien. Verschèijene kirres ware we òn 
ginne kant van ’t groo:t wòtter, mar ók kangoeroes èn 
ólliefante, gaucho’s èn fakirs, ze hén op ons verlang-
lijsje ammel al ’n striepke gekreejge. Venant dè wij dus 
duk wijd ’wég ons vertier zuuke, doen we tussenbèijen 
ók gèirs op Duitsland op òn. De weeg zén ’r goewd, d’n 
benzine billig, d’r is merakels veul te zien èn ge kunt 
’r ók nog ´s goeiekoo:p gutbürgerlich ee:te. Afijn, wij 
umdùrrum ’n pòr mònd geleeje nòr Mecklenburg-Vor-
pommern toe. We han daor òn ’n See ’n hùske ge-
huurd. Dè is te zeige, zij zeige See, mar ’t waar feitelek 
meer ’n meer; ’n sórt van IJzeren Man. Ik zit daor gèirs 
umdè ge daor in zó’n See dan ók kunt visse. Èn ’t is 
daor zó schón èn zó stil, dè ge de pierre bè wijze van 
spree:ken in de grond kunt heure niejze. Meej d’n uur-
sten dag al hé´k bé ’t Staatliches Fischereiamt m’n Tou-
ristenfischereischein und Raubfischkarte gehòld. Dè klinkt 
lang èn moeilijk, mar ´t is gewoon ’n Angelschein. Dè 
kóst ’n pòr stuivers mar dan kan unne Fischereiaufseher 
oe nòdderhand bè controles noit niks make, wánne. 

In ons femilie, dè dùrf ik hier gerust te zeige, véinde 
venant gin krintekakkers. We hén b’ons slès inne pin-
nige. Dè’s onze Piet, ’n bruur van mén. Mar onze Piet, 
daor kan ik nie onderout, dè is wèl ´n benaauwde pin 
ee:n. Bè, die zét dikzat espresso’s van koffiedrats. Der. 
’t Waar in de femilie nog mar amper rondgebèld dè wij 
nòr Mecklenburg-Vorpommern zón gòn, of hij hong 
al òn d’n tillefoon. Of ’t niet gezellig zó zén, ès hij dan 
’n enkelde daag bè ons op vekansie zó komme. Jawèl, 
nee, vanèiges, dè witte, ge zét aalt welkom. ‘Och,’ zin 
ik tegen ons vrouw,’ ’t is nòvvenant ’ne goeie kloo:t èn 
al te veul traktemènt hittie nie.’ Dè waar dan afgemakt. 
D’n dorden dag is ie ’r al. Dè ik daor in die See ons èige 
visse góng vange, dè vónd ie wèl schón. ‘Dus we ee:ten 
hier gratis èn vur niks’, zittie. ‘Ho ho, Piet,’ ikke meej, 
‘ge moet wèl bé ’t Staatliches Fischereiamt ’n Touristen-
fischereischein und Raubfischkarte gòn haole.’ Toen onze 
Piet heurde wè dè kóste, mènde-n ie dè’t meschien 
bee:ter waar um ’t uurst mar ’s zonder te pr’bere. ‘Ze 
kunnen ók nog ’s lichelek nie bijte, die visse,’ zittie, 
terwéél ie mi z’n gèirt op de See òn duu. We zitten daor 
krèk ’n uur of ’n ding èn we hén de uurste forellen al 
in ’t lee:fnet, ès daor van ginne kant unne mens mi ’n 
gruun huudje kùmt òngekùird. 

’t Is unnen Duitser, dè kunde goewd heure. Ik vraog 
vriendelek: ‘Wie geht es Ihnen?’ mar daor wó’ttie ver-
ders niks op zeige. ‘Angelschein’, zittie oowvernijt. Ge 
kunt meejpesant heure, dètter nou ’n uitroeptee:ken 
aachteròn kùmt. ‘Mein Bruder Piet und ich’, pr’beer ik 

strant èn wèl, ‘wir heissen Janssen.’ ’t Gebeurt oit dikzat 
dè dè hèlpe wil, mar òn deze mens is onze naam nie 
besteed. ‘Angelschein,’ klink ’t wir, èn nou hittie iets in 
z’n ooge van Befehl ist Befehl. ’t Kètst over ’t wòtter. 
Kèihard. Ès ze tege mén gòn schree:ken of lellek doen, 
dè kan ik hier wel vertelle, dan make ze me tèij. Ik zeig: 
‘Sonst noch etwas…?!’ Èn dán nèij ik erout. Ik loo:p èn 
loo:p, ik loo:p zo hard ès ik kan ewég. Langs ’t wòtter, 
dwèrs dur ’n heig, lings, règs, ès unne snip-snap-
snééjer dur ’n sleu:jke, aalt mar wijer èn wijer. Ik heur 
òn ’t geklos aachter me, dè dè gruun huudje ók òn ’t 
rakken is. ’t Duurt nie lang of ik hé d’n òjjem zówè in 
m’n haand. Ietskes dichterbè kùmt ie, mar nie veul. Ik 
mag dan ouwer zén, hij is gelukkeg dikker. Sakkerhél, 
nou begint ie toch in de buurt te komme, ès dè hum 
z’nen òjjem is. Sjisses, ik vuul ’n haand. ’n Tikske. Op 
m’ne linker schaauwer. Wir ’n haand. Règs nou. Stikt, 
nou lót ie nie mir los. Daor stòn we dan. Bèij te dèm-
pen ès ’n aauw, kaoi perd.

Nò ’n welleke daowt ie dè huudje mi dè virreke rècht 
op z’ne kop, èn zittie, mar nou veul zachter: ‘A-A-An-
gelschein.’ Ik zeig: ‘A-A-Ach so, Sie möchten meinen 
Angelschein sehen.’ Afijn, dan vat ik in m’n linker tès èn 
ik gee:f dieje mens wór dèttie um vraogt. Hij kékt ékkes 
ès de lesten bukkem out ’t kiesje, èn dan zittie: ‘Aber 
warum…warum sind Sie davongelaufen?!’ ‘Nou,’ zeig ik, 
‘dè hé’k nou alzeleeve. Ès ik gruwelek van iemes ver-
schie:t, dan móet ik loo:pe. Giestere nog. Ons vrouw 
kùmt van de badkamer mi zónnen tulbaand op d’re 
kop, èn ik waar al hòst in Berlijn. Èn èster érreste gruun 
huudjes zén, ik zal ’t mar irlek zeige, dan zé’k al meej 
ontaard verschie:tèchteg. Wè dè betrèft zé’k ’n èchte 
stijselbóks.’ 
Treug duurde-n ’t stik wè langer. Ik liejt hum mar ’n 
bietje veurrop loo:pe. Gelukkeg waar onze Piet zo wijs 
geweejst um op haus òn te doen. ’t Mag sówèlle unnen 
amparte zén, mar forélle bakke, dè zeig ik oe, dè kan ie, 
onze Piet. 

Uit Wa’k nog zegge wou
Brabants Boekenweekboek 2016

< In het dialect van Heesch >

Illustratie Mathilde Artwork
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JUNTVAN DE REDACTIE

Begin 2016 organiseerde de Volks-
universiteit Oss voor het eerst in haar 
bestaan een dialectcursus voor Oss 
en omstreken: Lôt ze mar kômme. In 
Brabants nummer 3 (december 2015) 
hadden we hierover een gesprek met 
de directeur van de Volksuniversiteit 
Oss, mevrouw Corinne Goossens.

Behalve een wandeling door de his-
torie van het Brabantse dialect wer-
den de veertien cursisten in zeven 
lessen bijgepraat over de uitspraak 

en schrijfwijze, de gezegdes en uit-
drukkingen en de herkomst van hun 
moedertaal: het Osse dialect.  
Ook dialectmuziek stond op het roos-
ter en dat leidde er onder meer toe 
dat de cursisten werd gevraagd een 
Nederlandse liedtekst te hertalen, te 
weten het nummer Parijs van Kenny 
B. Een lied dat al door verschillen-
de grote steden zoals Amsterdam, 
Rotterdam, Utrecht, Groningen en 
Maastricht was ‘geadopteerd’, maar 
nog geen Osse versie kende. 

De hertaling die het meest tot de 
verbeelding sprak, kwam van Mari-
an Brands uit Oss. Zij koos niet voor 
Parijs, maar voor haar eigen stad. 
Bovendien liet zij de lentekriebels 
van Kenny B. voor wat ze waren en 
verhaalde over het gemis van haar 
broer. 
Een originele invalshoek die publica-
tie in dit nummer van Brabants ver-
dient. 

Illustratie Mathilde Artwork

OSS

Schônne mèèrege ôn de Moas
M’n bruujr èn ikke 
Al veul te lang geleeje gé èn ikke 
Dè we hier saame waare èn ik
Weet nie wè ik zeige moet
Ik zeig: Wat heb ik je gemist 
Ik wou dat je hier nog woonde.

Èn eh, èn hij zin:
Ik kom uit Oss wor,
Ik kan nog wel ’n bietje plat proate.

Èn hij zin:
Prôt mar Ossies mi mijn
Gewoon Ossies mi mijn
Ik ben veulste blééj 
Dè ik vanoavond in Oss kan zijn
Iets iite op d’n Heuvel
Èn dan nog lèkker wè drinke bé Bellevuu
Èn dan blijf ik bé oe sloape in Oss. 

Wörrum ben ik nou weg gegoan
Ik kreeg ’t ’n bietje benaawd
Ik wó de wééje wereld in
Mar door hé’k spijt af
Nou ik hier ben, weet ik pas wè’k zó hé gemist.

De groewte kerk èn ’t Jan Cunenpark
Ik blijf unnen Ossenaar
Ik proat nog giirs Ossies mi aaw.

Èn ik zin:
Prôt mar Ossies mi mijn
Gewoon Ossies mi mijn
Ik ben veulste blééj 
Dè gé vanoavond in Oss kunt zijn
Iets iite op d’n Heuvel
Èn dan nog lèkker wè drinke bé Bellevuu
Èn dan blijde mar sloape bé mijn hier.

Ik kan ’r mar iejn ding op zeige:
Kom treug
Kom treug
Kom treug
Kom treug
Kom treug
Kom treug.

Prôt Ossies mi mijn
Gewoon Ossies mi mijn
Ik ben veulste blééj 
Dè gé vanoavond in Oss kunt zijn
Iets iite op d’n Heuvel
Èn dan nog lèkker wè drinken bé Bellevuu
Dan blijde mar wonen hier in Oss.

Marian Brands

‘Parijs’ 
hertaald 
naar ‘Oss’

Ozze Sjang nao d’n dokter
Eech en ozze Sjang hêmmen 
zoelang as dae willie lèven eigenluk 
nog nöit d’n dokter noeëdig gehad. 
Neet dae willie nog nöit niks ge-
mankeerd hêmmen, maer dae was 
de moeite ne wèërd. Vur koppiên of 
’n deepe schram of ’n kêk in ow kin 
gingen willie neet nao d’n dokter. In 
ós getrowd lèven geenk eech allieën 
maer nao d’n dokter as dae er iets 
me ós jóng ne goe was. Maer dae 
gebeurde bekans nöit. Maer ja, as 
ze bie ós âchter ’t hoês oet de pè-
renboeëm gevallen wâren en ze hân 
hunne pôls gebroken, dan kòsde ne 
ânders. Maer now is er bie ós wa 
ânders aen de hând. Eech hêb ozze 
Sjang nao d’n dokter gestuurd. Dae 
was nog ’n hieël begaankenis, want 
ozze Sjang wou neet nao d’n dokter. Maer 
eech hêb nêt zoe lang tiggen hum in gepröt 
en gesnaauwd dae hij toch maer gegaon is. 
‘En ge vertelt hum alles!’ reep eech hum nog 
nao. Now vrogde gillie uch neturluk allemaol 
âf wa dae ozze Sjang mankeerde. Maer dao 
haaje gillie neturluk hellemol niks me te 
mâken. Meensen die wa awwer wèren prao-
ten neet over wa ze neet mer kunnen, maer 
zoevul te miêr over wa ze nog wél kunnen. 
Maer gillie mugt gereust wieëten dae ozze 
Sjang wa betrêft zien ‘huwelijkse plichten’ ’t 
nemmer allemaol biê kan hawwen. En dae 
vin eech hellemaol ne êrg. Dae vin eech al 
hieël lang hellemaol ne êrg. Toen ozze Sjang 
terug kwâmp van d’n dokter vroog eech hum 
neturluk hoe ’t gegaon was. ‘Vemiddig moet 
eech pillekes gôn haolen, dao op ’t Mibbel,’ 
zeei ozze Sjang. ‘Hit d’n dokter ooch wel 
tegoei onderzôcht,’ vroog ich nog aen ozze 
Sjang, ‘wa moesde bie hum doeën?’ En ozze 
Sjang vertelde dae hij van d’n dokter zien 
bóks nao beneejen moes doeën, en óch zien 
onderbóks. En d’n dokter was achter hum 
gôn staon en ozze Sjang moes zich bukken 
zoe deep as hij kós. Ochêrm, ozze Sjang, 
ochêrm d’n dokter! ’s Middigs zien willie 
sâmen nao ’t Mibbel gekuierd um ozze Sjang 
zien pillekes op te haolen. Wa zien er miljaars 
veul pillen en poeiers en ânder spul um ós 
op de bieën te hawwen. Dae hêb eech dao 
wel gezeen! Ne te geluuëven! Dao gon per 
uur kilo’s pillen over de toeënbânk. Ozze 
Sjang zigt dae ’t óch te mâken hit me handel. 

Eech wieët dae neet en dae kan 
eech óch ne wieëten. Wa eech wèl 
wieët is dae ge zoe lang meugeluk 
bie d’n dokter weg moet bliêven. 
Dao zien meensen die, vural as 
ze wa awwer wèren, vinnen dae 
ze maer ’s nao d’n dokter moeten 
gaon um zich hellemaol te laoten 
onderzeuken. Die mankeren niks, 
hêmmen niks, behalleve schrik. 
Ne doeën! Ne doeën! As dae ge 
nao d’n dokter gôt dan vindt dien 
wa. 
Dan beginnen de medische kas-
sa’s te reenkelen! En dan werde 
doorgestuurd. En dan moeie op 
’t Mibbel plaspillen gôn haolen 
en óch pillen tiggen ’t oêtdruuë-
gen. Dao bie d’n apoteek stoond 

óch nog ’n joonk vrouwke te wâchten tot 
dae ze aen de beurt was. Eech dâcht wa zou 
die mankeren. Eech zeei tiggen ozze Sjang 
‘Vrogt ’s aen dae vrouwke wurrum dae die 
hie moet zien’. En dae duut ozze Sjang dan, 
want dae moet hij van meech. Toen ozze 
Sjang bie meech terug kwâmp, zeei hij dae 
ze hurren eenkel verstoekt hâw bie ’t stokbal-
let. Eech vroog ozze Sjang wa dae stokballet 
was. Ozze Sjang wer terug nao dae vrouwke. 
Ze hâw ozze Sjang verteld dae stokballet ’n 
soort dânsen is me unne paol. Dan slingerde 
en kroonkelde in unne bikini um unne paol 
henne. Eigen schêuld, krêk tegoei dae ze hur-
ren eenkel verstoekt hâw. Maer eech zal ullie 
’s wa zeggen. Eech bin óch nao d’n dokter 
gewist. Ich droeëm de lêste tiêd miêr as dae 
ich slaop. En wá eech droeëm! Ich kan ullie 
ne alles vertellen, maer lêst dromde eech 
toch zoe iets aorigs. Eech dromde dae eech 
nao Fleuren geenk um pillekes te vraogen tig-
gen aorig droeëmen. En toen eech in mienen 
droeëm bie Fleuren kwâmp stoond Petra, 
zien assistente, meech in soldaotenkliêr op 
te wâchten me unnen helm op hurre kop en 
unne mietriljeur in hur hând. En Fleuren zélf 
stoond al klaor um meech te hêllepen, in ’n 
blauw plujrökske me ’n wit kraegske. Wa kan 
unne mins toch aorig droeëmen.
’t Is ongepermeteerd!                                                                

Illustratie Nelleke de Laat



32 Brabants nummer 9 - juni 2016 Brabants nummer 9 - juni 2016 33

WIM DANIËLSJAN ULIJN

De pliesie-agent vroeg onzen herder in klaor 
Duitse taol: ‘Von woher kommen Sie?.’ ‘Von 
Oss,’ zin onze kannunik. ‘Was machen Sie 
da?’ doelende op de verkeersovertreding. 
Onze kapelaon, de situatie inschattend, 
vroeg de voormalige vijand: ’Was Ich Ihnen 
fragen wollte, was meinen Sie?’ waorop 
onzen Hauptbahnsturmführer antwoordde: 
‘Was Ich Ihnen sagen wollte, in Oss, was 
macht man da?‘ De kapelaon hiel z’n eige 
stom. ‘Wurst,’ zin ie in z’n beste Duits. De 
‘Polizeibeambte’ kos mar nèt zunne laach 
hauwe, mar ge kost aon z’n gezicht wel zien 
dà deurrije ’t beste waar.
Dà dinne we dan ôk.
D’n èchte fietstocht, die laoter dûr ons Kajot-
ters wier naogereje, liep ôk nie hèllemaol op 
rûllekes. Mar dà ’s ’n aander verhaal.
Loater wier d’r nog lang en bried um de 
‘Wurst’ van de kapelaon gelaache.
Op ons zô beroemde bezinningsaovonde rie-
pe we nog dûk tege mekare: ‘Was wollte Ich 
sagen?’ ‘Buum!’ riep d’n aollingen hoep dan.
Of: ‘Wà za ’k zeige ?’ ‘Romme!’ ralde we 
allemaol tegelijk.
’t Ware èvel mar klein vûrvàllekes mar mi 
groete petansie; zo groet, dà ge d’r horreloes 
van worde. 

Uit Wa’k nog zegge wou
Brabants Boekenweekboek 2016

< In het dialect van Oss >

Illustratie Iris Bongers
Foto Frans v.d. Bogaard

nen toer dûr Duitsland, ’n làànd in wederop-
bauw nog naokreunend van ’t ôrlôgsgeweld 
mar mi de vààste wil wir ’n ‘Mannschaft’ te 
worre.
Um uit te vogele waor we ’t bèste naor toe 
kosse, huurden ’ie, um de fietstocht vûr te 
rije en te kijke of we wel overal dûr kosse, 
unnen auto bè ’n garage in Oss. ’n Paor van 
ons kosse mee.
Op unne mèrrige wier afgesproke bè de pas-
terie. Van vierze zage we ’m al staon, unne 
prachtige Ford Anglia. ’n Nondeju’s schôn 
autooke mi ’n achterruit nèt às ’n tillevisie-
scherm.
Godsakker, wèn moei autoke. Hier mochte 
wij in mee, naor Duitsland, mi de kapelaon. 
Die stond al buite mi unne moeie donkere 
jekker aon en ’n alpinopèt op, ge wit wel zo’n 

barèt mi ’n piemelke van bove. We 
moesse d’r wel aon wenne, de 

kapelaon, zonder bonnet, 
mi ’n barèt, zonder flos 

mar mi ’n puntje. Hij 
oegde reis- en reijlus-
tig, hij straolde ’t 
hellemaol uit, hij haj 
’t dus in ’m. 
Ronkend zette ’t 
Fordje z’n èige in 
gang. We begosse 

aon ons ontdekkings-
reis dûr de ‘Heimat’.

Às ge nòjt weijer bent 
gewist dan d’n Tol in Velp 

ware al de wege weijer ’n 
neijighèdje vûr ons. De kapelaon lin 

ons ’t ien en ’t ander uit over de Autobahne 
en de Schnellstrasse en wij slobberde al dees 
neij dinge gulzig op. Ge hûrde ze bè wijze 
van spreke bè ons d’r inkomme.
Tot Bonn, toen onzen ‘Christwürdigen’ chauf-
feur aongaaf hier dûr de stad te wille rije. Dà 
waar ’t neij bolwerk van ’t vrij Weste aon ’t 
worre. Hier zaagde zô veul vrèmde soldaote 
dà t ie d’r gèn wijs uit kos worre, laot staon 
wij.
We dinne de stad in, links en rechts verkeer. 
Tjonge, jonge wà unne mierenèst. Dà daocht 
onze kapelaon ôk, tot dà t ie nie mèr weier 
kos; hij haj z’n èige keijvààst gereje.
Unne pliesieman kwaam op ons aon, streng, 
krèmmig, rijlèèrze aon en mi unnen ijze-
ren helm op zunne vierkantige kop. Onze 
kapelaon din z’n jèkkerke wà ope zo dà z’n 
wit befke zichtbaar wier às tieken van z’n 
‘Christwürdigkeit’.

Wurst
’t Waar in ’t midde van de vijftiger jaore van 
de vûrrige euw às ’t verenigingsleve opgang 
makte. 
Hiel veul jong jungskes ware mi de vèrtien 
jaor in de fabrieke gaon wèrreke. Bè Zwaan-
tjes, Philips, d’n Hàrtog of de Wattejood. 
Hun han die klôtmènnekes nôddig want ze 
kosse goed wèrreke en verdiende nog nie zo 
veul.
In dizzen hoek begos, op aonroaje van ’t gès-
telijk, de Katholieke Arbeiders Jeugd, de KAJ. 
’t Wèrrekvolk noemde ze Kajotters.
Die KAJ, dà waar ’t. Ge hûrde èrreges bè, ge 
wèrrekte, ge rôkte, ge spierste al ’s unne kèr 
op de grond en ge vloekte af en toe ôk al às 
unne groete mens.
Vûr dà lèèste waar ’t gèstelijk 
nie zô, dus wiere d’r aovon-
de beleed waor ’t vloeke, 
de verhouding tusse 
jûngske èn mèske en 
’t grûts zèn dà ge 
wèrrekte wier be-
praot. ’t Vloeke liete 
we um de kapelaon 
’n plezier te doen. 
Mar de verhouding 
tusse jonge en mèske, 
dà vonde wij hiel span-
nend. Wà mochte wel en 
wà nie? Altijd dà verrekte 
zèsde en niggende gebod; ge 
wier d’r keijgèk van.
De natuur die wô wel, mar de gist hiel ’t tege. 
Unnen ongelijkse strijd. Wà hèn we dûrrum 
toch mi ons gemèkske lege te vèchte. 
Umdà we daor nie uitkwaame, ginge we 
geers naor dees aovonde want, ’t idee al, gaaf 
ons ’n tevreje gevuul.
Mar de KAJ waar mier. We han ’n uniform, 
zoàs nao d’n orlog zo veul geüniformeerd 
wier. ’n Grijs boks, unne witte bazeloen en 
unne roeie slieps.
De boks beschreef, op de goei hûgte, ’n grijs 
gebied, waor ge nie over praotte, de witte ba-
zeloen de zuiverheid van hart en borst en de 
roeie slieps ’n klèin bietje socialisme wà, às ’t 
er op aon kwaam, wel bè ons paaste.
Enne kèr pèr jaor ginge we ’n week mi vakan-
tie en onze kapelaon, van Bloemskerk in de 
Vlashoek, haolde ’t op zunne nèk um dà jaor 
’s naor Duitsland te gaon, op de fiets, aacht 
daag. Hij haj ’t al hèllemaol vûr mekare. Un-

NÒR DE MERT

Elleke zòtterig
goa ik nor de mert
um gruunte en froit te haale
slaai, wortele, ‘n bloemkulleke
gouden liesjes, pirre, appelesiene
en nog zo tein en tàànder
 
Mar ‘t fijnst van
nor de mert goan
ving ik de tweie herringe
die ik dan baai de visboewr kouwp
herringe mi wa jung erbaai
des ààlt zo lekker
echt smulle gebloaze
‘t wàttur lupt alwer in munne mond
as ik ‘r an denk
an tweie herringe mi wa jung
 
Ik goa d’r ààlt op m’n gemak baai stòn
tigge ne lantèèrepoal
en dan loat ik ze nor binne glèèije
en begin te happe
hap-hap-hap
 
Ik heb ze ààlt zouwe hillemol op
die herringe 
dè wel
mar ik pruuf ze doarnoa nog
d’n hille zòtterig in munne mond
lekker
‘n bietje zoewr 

 < In het dialect van Aarle – Rixtel >

Herringe mi wa jung, 
Foto Cor Swanenberg
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De volgende door de auteurs ingesproken tek-
sten zijn te beluisteren op de website:

Johan Biemans: Drollen in de kerk (Bergeijk) 6.19

Nelleke Castellijns: Glückspilz (Middelrode) 4.08

Wim Daniëls: Nòr de mert (Aarle-Rixtel) 0.38

Jacques van Gerven: Ach, meine Liebe, wa’k nog 
zegge wou (Valkenswaard)1.33

Frans Hoppenbrouwers: Tienus en Merieke 
(Kempenland) 0.47

Henk Janssen: Piete Angelschein (Heesch) 7.56

Junt: Ozze Sjang nao d’n dokter (Budel) 4.45

Edy Minnebach: Recycling (Woensdrecht) 2.54

Cees Robben: Op Bedevaart (Tilburg) 5.34

Jan Ulijn: Wurst (Oss) 6.15

Mientje Wever: Afscheid (Boxmeer) 1.22

De geluidsopnamen zijn gemaakt door Frans 
van den Bogaard en Cor Swanenberg.

De Luisterbox is te vinden op de audiopagina 
van www.stichtingbrabants.nl en op 
www.cubra.nl/brabants/Brabants_Audio.htm
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Onderstaand lied werd met verve vertolkt in 
het MIDI-theater door Lizet van Beek bij gele-
genheid van de presentatie van de Dialectprijs 
van Noord-Brabant. Helaas was hiervoor geen 
plaats meer in het vorige nummer.
De tekst van Bertolt Brecht is in het Tilburgs 
vertaald door Hans Hessels

Et lieke van Soerabaaja Sjonnie

Refrein
Surabaya Sjonnie, wè mòkte me nouw?
Surabaya Sjonnie, òchòd, ge wit dèk van oe houw
Surabaya Sjonnie, wörom zèèk nie kontènt?
Ge zèèt kaajhard, Sjonnie, gij aokeleke vènt

Kwaar jong, òchòd, nòg mar zistien jaor
Gij kwaamt toen öt Birma vendaon
èn zit dèk meej oe meej moes gaon
Gij zot dan ooveral vur zörrege
Ik vroeg dan wègge dit vur de kòst
Gij zit teege mèn in dè haovekefeej
Dègge oew wèèrek hat hier ònt spoor
Èn ge hat niks van doen meej de zeej

Gij hèt veul beloofd, Sjonnie
Mar twas gelèèk gelooge, Sjonnie
Gij hèt me besoodemieterd, Sjonnie
Van begien af aon
Ba, ik walleg zo van oe, Sjonnie
Zogge daor staot èn laagt, Sjonnie

Irst lêeket alle daoge wèl zondag
Ak mar meej oe ging bezjoere
Mar al rap waaret en hard gelaag èn
Dugdener gelèèk niks mir òn mèn
Hèrs èn geens dur de stad in de naacht
Èn van de revier wir nòrt zeejgat
Ak naa nòr men èège in de spiegel kèèk
Ziek en ouw wèèf in de zèèk

Gij zòcht himmel gin liefde, Sjonnie
Gij waart op men sènten èùt, Sjonnie
Ik gaaf oe al dèk ha, Sjonnie
Mar gij wot aatij mar meer
Òch kèkt zôo tòch nie nòr mèn, Sjonnie
Èn hòlt die pèèp öt oew bakkes, schoojer!

Nôot hèk ôot mar gedòcht oe te vraoge
Nòr diejen bijnaom diege moest draoge
Mar òn hil de gòdsgaanse kust
Kènde ze oe ooveral, zèè gerust
Èn op ene mèèrege in en goejkôop hootèl
Waarder tussenöt gepèèrd, jè, dè wèl
In de haove ondert gerèùs van de zeej
Laag oewen bôot èn wèg waarder meej

Gij zèèt zo hartelôos, Sjonnie
Gij zèèt ene grôote schoft, Sjonnie
Gij naajt erèùt, Sjonnie, wörom?
Ik houw nòg aatij van oe, Sjonnie,
Van den irsten dag aaf
Èn hòlt die pèèp öt oew bakkes, schoojer! 

Surabaya 
Johnny

Jaarverslag 2015
Geïnteresseerden kunnen op onze website 
kennisnemen van onze operationele en 
financiële handel en wandel. U vindt er 
onder het kopje beleidsplan en financiën het 
Jaarverslag 2015 van de Stichting Brabants met 
de balans en de staat van baten en lasten. U 
treft in die rubriek ook ons beleidsplan en 
de begroting voor het jaar 2016 aan. U bent 
voor een kijkje in de keuken welkom op www.
stichtingbrabants.nl .

Abonnement in het buitenland
Een abonnement op Brabants is een leuk cadeau voor een 
familielid of vriend in een ander land. De verzendkosten 
voor een dergelijk abonnement zijn echter hoog. Daarom 
is er nu voor abonnees in het buitenland een digitale 
versie van Brabants beschikbaar. Brabants in een pdf-
bestand kost net als in Nederland € 24,00. 
Voor alle informatie: info@stichtingbrabants.nl   

HANS HESSELS
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