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Luisterbox
Steeds meer mensen hebben in de gaten, dat via Brabants niet 
alleen veel is te lezen in en over Brabantse dialecten, maar dat 
er ook veel fraais te beluisteren valt. Op pagina 35 presenteren 
we namelijk altijd de inhoud van onze digitale Luisterbox en 
we prijzen ons gelukkig dat al meer dan duizend mensen onze 
site hebben bezocht en verhalen beluisterd. Het echte dialect 
bereikt je immers via het gehoor, terwijl het op schrift slechts 
benaderd kan worden al doen we nog zo ons best.
Dit gezegd hebbend gaan we over tot het bekijken van de in-
houd van ons kwartaalblad. We hebben ons bijzonder inge-
spannen om er een interessante (tiende) aflevering van te 
maken. Naast de vaste columns en rubrieken presenteert Jan 
Luysterburg u de veelzijdige en creatieve theatervrouw Marja 
van Trier. Riny Boeijen is dit jaar de winnaar van de Dialecten-
penning tijdens het Brabants Dialectenfestival in Lieshout en 
wij publiceren met trots zijn winnende verhaal, terwijl we te-
vens verslag doen van dit mooie festijn dat dit jaar helaas werd 
gedwarsboomd door de weergoden. Cor Swanenberg herdenkt 
de onvergetelijke Jan Smeets, die zo veel heeft betekend voor 
de Brabantse dialecten. Jos Swanenberg bespreekt de Grôôt 
Valkenswirdse tongval. Ed Schilders laat u opnieuw genieten 
van een bijzondere prent van Cees Robben. Nu heb ik alleen nog 
maar van elk redactielid één bijdrage genoemd. 
Ook van buiten de redactie komen veel interessante bijdragen. 
Een willekeurige greep hieruit levert meteen al veel lezens-
waardigs op. Yoïn van Spijk bekijkt voor u de Brieven uit de 
Drunensche Haai. Veronique De Tier demonstreert haar passie 
voor dialect. We hebben weer een hertaling van een prachtig 
gedicht van Frans Hoppenbrouwers. Wim van Gompel laat zijn 
licht schijnen op een aantal uitdrukkingen. Er is een muzika-
le bijdrage van en over Jan Strick. Van diverse auteurs is een 
prachtig verhaal of gedicht te lezen. Enfin, u hoeft de inhouds-
opgave maar te bekijken en u weet dat u een aantal aangename, 
leerzame, amusante en boeiende leesuurtjes tegemoet gaat.
Wij wensen u dan ook veel lees- en luisterplezier met deze 
nieuwe aflevering van Brabants. En u weet het: als u vindt dat 
Brabants zijn geld meer dan waard is, stellen wij het op prijs als 
u dat doorvertelt aan vrienden, familie en bekenden, opdat ook 
zij zich uitgenodigd voelen tot het nemen van een abonnement 
op het blad waar wij met zo veel genoegen elke keer weer veel 
tijd en energie in steken.
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JAN LUYSTERBURG

Marja van Trier
Op bezoek gaan bij Marja van Trier staat gelijk aan binnenstap-
pen in een wondere sprookjeswereld. Tot die conclusie kwam ik 
al lang voordat ik haar gezellige woning in Loon op Zand verliet. 
Veel mensen kennen Marja uitsluitend van enkele dialectliedjes 
of verhaaltjes bij het radioprogramma Bij wijze van za’k mar zegge. 
Marja heeft echter veel meer in huis.

bewust te maken van de natuurlijke en historische rijk-
dom van het landschap waarin ze wonen en leven. De 
wandelingen zijn gemaakt onder de noemer Zandloper. 
Wie meer wil weten over dit project kan het boek van 
Lauran Toorians met de titel Zandloper lezen. Het boek 
beschrijft het landschap en de geschiedenis van Natio
naal Park De Loonse en Drunense Duinen en omgeving. In 
het rijk geïllustreerde boek zijn vijf wandelroutes opge-
nomen.
Vanaf 2005 hebben al zo’n 15.000 kinderen deelgeno-
men aan een dergelijke wandeling. Het project Zandlo
per is inmiddels dermate aansprekend en vernieuwend 
gebleken, dat het internationale erkenning en navolging 
heeft gekregen.

Projecten
Marja van Trier is constant bezig met het ontwikkelen 
van projecten. Met haar enorme fantasie combineert ze 
muziek, dialect, voordrachten en objecten tot een aan-
sprekend en smakelijk geheel, bedoeld om mensen van 
belangrijke zaken bewust te maken. Marja probeert de 
mensen te ‘pakken’, te ‘veroveren’, naar zich toe te trek-
ken. Vaak lijkt het alsof ze haar publiek wil uitdagen, de 
confrontatie wil aangaan. In werkelijkheid echter wil ze 
ontroeren.
Een prachtig voorbeeld hiervan is een gedichtje (tevens 
liedje) dat ze onlangs heeft gemaakt en dat begint met 
de regel: Ge kunt ’n vogeltje nie vraoge: vlieg nou nie. Ze 
heeft hiervan naast de oorspronkelijke tekst ook een Ne-
derlandse en een Engelse versie gemaakt. Een Duitse, 
Franse en Syrische versie zijn in de maak. Het zou zo 
maar een wereldhit kunnen worden.
Een ander project heet Oei en aai. De wereld is hierbij 
een groot nest, waarin iedereen geborgenheid tracht te 
vinden. En wat te denken van het project Henkie de Re
genboogworm, dat handelt over acceptatie.
Wie graag Marja van Trier wil boeken voor een optreden 
of een fantastisch idee denkt te hebben dat hij door haar 
wil laten ontwikkelen, kan contact met haar opnemen 
via het e-mailadres: marjavantrier@gmail.com .  

contact op met de fantastische muzikant Peter Klaes-
sens, die in vliegende vaart haar drie liedjes arrangeer-
de en er nog gauw een vierde bij deed. Het werd een 
eclatant succes. Door tussenkomst van de burgemeester 
en de gemeentevoorlichter werd ook Leon Smits aan het 
duo toegevoegd en Treveris was geboren. Treveris is de 
oude naam van de stad Trier, maar al vele jaren (sinds 
ongeveer 1992) tevens de naam van de muziekgroep van 
Marja.
Binnen een jaar was de eerste cd van Treveris, met maar 
liefst achttien nummers, een feit. Dat de groep nog 
steeds bestaat, geeft aan dat deze muzikanten alle drie 
met veel passie hun muziek beoefenen. Al betekende dit 
aanvankelijk wel, dat Marja vaak van huis moest en met 
twee kinderen was dat een minder leuk aspect.

Theaterwandelingen
Al snel na haar scheiding werd Marja aangenomen bij 
De Efteling, waar ze nog steeds werkt in vele, vele gedaan-
ten en functies. Hierover mag Marja helaas geen infor-
matie verstrekken. U kunt dus het best zelf maar een 
kijkje gaan nemen.
Waar ze echter niet over uitgepraat raakt, zijn de door 
haar georganiseerde theaterwandelingen. Zo regelt ze 
al acht jaar in samenwerking met het lokale Stadsarchief 
wandelingen in Oss voor alle leerlingen van groep zes 
van de basisscholen. De kinderen komen daarbij al wan-
delend allerlei historische situaties en taferelen tegen, 
die heel geloofwaardig en levensecht worden gespeeld. 
Steeds opnieuw weet Marja de kinderen ademloos te la-
ten genieten. Bijna altijd bereikt ze dit effect door in het 
spel twee karakters tegenover elkaar te plaatsen: de een 
spreekt ‘bekakt’ Nederlands, de ander plat dialect. Jaren 
later herkennen deze kinderen, inmiddels opgeschoten 
middelbare scholieren, op straat nog steeds de vrouw die 
hen toen zo heeft geboeid. Marja op haar beurt kan in-
tens genieten als de kinderen zeggen: ’U praat net als 
mijn oma’, of ’U praat net als onze buurman’.
Ook voor de Stichting StuipZand organiseert Marja the-
aterwandelingen. De stichting is opgericht om mensen 

enorm intrigeerde sinds ze haargroei kreeg 
op plaatsen waar ze dit helemaal niet had ver-
wacht (haar ogen glinsteren olijk terwijl ze dit 
vertelt). Het werd een spetterende voordracht, 
waarbij iedereen aan haar lippen hing. Na af-
loop kreeg ze een daverend applaus van de 
klas, wat zelden of nooit voorkwam. De leraar 
beoordeelde de spreekbeurt echter slechts met 
een 7,5. Hij vond dat er te veel dialect in werd 
gesproken.
Marja is zich sindsdien gaan toeleggen op 
tweetaligheid (dialect en Standaardneder-
lands), waarbij ze opvallend genoeg een toon-
tje hoger spreekt als ze het gesprek in het Ne-
derlands voert. 
Op 19-jarige leeftijd nam Marja voor het eerst 
deel aan het tonpraten in Loon op Zand. Met 
haar typetje Drieka Dutsel oogstte ze kennelijk 
veel succes, want in de krant werd ze meteen 
al ‘de ongekroonde koningin van het Loonse 
tonpraten’ genoemd. Nogal overdreven, vindt 
Marja nog steeds, want de beste grappen in 
haar praatje kwamen van haar vader. Wat wel 
opvallend was: bijna al haar tonpraatjes waren 
op rijm, zoals dat ook in Duitsland veelal ge-
bruikelijk is.
Marja is van mening, dat ze de timing heeft 
geërfd van haar moeder, terwijl ze het lef van 
haar vader heeft. Ze stopte met tonpraten in 
haar woonplaats toen ze 33 jaar was. Vervol-
gens ging ze vijf jaar de tonpraatavonden in 
Waalwijk presenteren.

Treveris
Zingen is altijd al een andere liefhebberij van 
Marja geweest. In haar schooltijd moest ze vaak 
solo zingen en dat vond ze diep in haar hart 
minder leuk. Toen ze een dochter kreeg die wat 
moeilijk in slaap kon komen, neuriede Marja 
liedjes voor haar van de Franse chansonnier 
 George Brassens. Van lieverlee ging ze daar 
dialectteksten op maken, getiteld: Pèèrdeblom, 
Kapper en ’n Plekske n’in Lòòn op Zaand. 
Dat kwam goed van pas, toen tijdens het Car
navalsconcert de Heineken Fanfare verstek liet 
gaan omdat ze in staking waren. Snel moest 
er een oplossing worden bedacht. Marja nam 

Dialect
Marja’s vader (Jan van Beers) kwam van Loon 
op Zand en sprak het dialect van zijn woon-
plaats, al waren daarin nog wel wat Tilburgse 
accenten van diens moeder te horen. De wieg 
van de moeder van Marja stond in Kaatsheu-
vel, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd 
dat ze altijd bevreesd is geweest om niet he-
lemaal te worden geaccepteerd in de kleine 
Lòònse gemeenschap. Voor Marja, derde van 
de zes kinderen, betekende dit alles niet alleen 
dat ze met dialect opgroeide, maar ook dat ze 
nog steeds feilloos de verschillen hoort tussen 
de dialecten van Loon op Zand en Kaatsheuvel.
Marja beschrijft haar opa van vaders kant als 
een introvert persoon, zoals de meeste gebo-
ren vertellers, auteurs en voordrachtskun-
stenaars. Deze eigenschappen gingen over 
op haar vader, die een bekend voordrager en 
tonprater werd, en via hem op Marja. Al op de 
lagere school was ze volop aan het toneelspe-
len en voordragen. Ze probeerde zelfs de regie 
hierover te voeren, door telkens te komen met 
voorstellen hoe het anders en beter zou kun-
nen. Natuurlijk mocht in die tijd geen dialect 
worden gesproken, al klonk in het taalgebruik 
van zowel de leerlingen als de onderwijzers in 
dit kleine dorp toch een accent door. Daarvan 
werd men zich pas bewust op het moment dat 
er in Loon op Zand een grote nieuwe wijk werd 
bijgebouwd. Hierin vestigden zich Limburgse 
ex-mijnwerkers en in Tilburg werkende hoog-
geletterden, die beslist geen dorpsmentaliteit 
hadden. Marja kwam toen nog maar zelden 
buiten haar dorp. Ze was negen jaar, toen ze 
voor het eerst zelfstandig op de fiets naar Til-
burg reed voor een bezoek aan de tandarts.

Toontje hoger
Toen Marja op de Ulo zat, gebeurde er iets 
waarover ze zich nog steeds kan opwinden. Bij 
haar leraar Nederlands, Albert Megens, moest 
ze een spreekbeurt houden. Ze koos voor het 
onderwerp ‘menselijk haar’, omdat dit haar 

is veelzijdig creatief
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RINY BOEIJEN

Maaslanddialect 
triomfeert in Lieshout

Drie Brabantse Dialectpenningen stonden er 12 
juni 2016 op het spel tijdens de schrijfwedstrijd 
van het tweejaarlijkse Brabants Dialectenfestival 
in Lieshout. Twee van deze - door Nelleke de 
Laat ontworpen - kleinoden gingen naar het 
Maasland: Gerard Ulijn uit Megen (gedichten) 
en Riny Boeijen uit Rosmalen (verhalen) waren 
de winnaars. De derde penning - in de catego-
rie liedteksten - ging naar de band Roaw Vlis. 
Terwijl buiten de bezoekers benauwd om-
hoog keken naar het altoos dreigend kleu-
rende zwerk, kregen in de theaterzaal van het 
Dorpshuis de negen genomineerden dezelfde 
blik toen Jos Swanenberg de prijsuitreiking 
van de schrijfwedstrijd aankondigde. Het was 
de twaalfde keer dat het Brabants Dialectenfes-
tival plaatsvond en daarmee ook de schrijfwed-
strijd met dit jaar als thema Zo doen ze da hier 
tiggesworrigs.

het winnende lied. Smits: ‘Het beschrijft de 
huidige uitgaansmores, het indrinken en het 
coma-zuipen.’ Eerder al brachten ze de sin-
gle Allennig is mar allein uit over een dakloze 
jongere en bestemden de opbrengst voor het 
Project Daklozen. Hun muziekstijl omschrij-
ven ze als ‘rock in de breedste zin; van blues 
en hardrock tot symfonische rock. We willen 
een zo breed mogelijk publiek bereiken.’ Vijf-
tien dialectnummers zijn inmiddels speelklaar 
en er liggen nog vier liedjes op de plank. Maar 
een cd komt er niet. Smits: ‘Dat kost handen-
vol geld, daarom brengen we onze muziek via 
social media naar buiten zoals YouTube.’  

De festivalbezoekers die voor het buitenpro-
gramma hadden gekozen en op het nippertje 
het losgebarsten onweer waren ontvlucht, kon-
den nog net een glimp opvangen van de drie 
vergulde winnaars die door de organisatie in 
de bloemen werden gezet.  

Berghem. Uit het juryrapport: ‘Een herken-
baar, eigentijds verhaal over de ziekte Alzhei-
mer. De gehanteerde beeldspraak is erg mooi.’ 
Juryvoorzitter Finkers gaf als voorbeeld: ‘Alz
heimer in oewe kop is nèt zô lellek ès de meutel in 
oew houtwèèrek’. Boeijen vertelt in zijn verhaal 
over de laatste levensfase van zijn moeder en 
het opmerkelijke feit dat haar ‘traditie’ - het al-
tijd en overal bij zich dragen van een zakdoek 
- door de ziekte onaangetast bleef. Twee jaar 
geleden moest hij het in dezelfde categorie 
nog doen met een tweede plaats. Dat maakte 
het winnen van de penning voor hem extra bij-
zonder.

Liedteksten
In deze categorie waren Gerard Wiegmans 
(Mun Durpke), Adriaan Sanders (Vruuger en 
nou) en de band Roaw Vlis (Zatterdag Oavend) 
de genomineerden. Winnaar werd het debu-
terende Roaw Vlis met Zatterdag Oavend. De 
tekst is geschreven door gitarist/leadzanger 
Frans Smits  en kreeg van de jury als oordeel 
‘eigen, modern, verrassend en de schrijver 
heeft zich aan het thema gehouden’. De band-
leden Marijn van Berkel, Han ten Have, Fred 
Gerits, Danny van Kuringen en Frans Smits 
(in leeftijd variërend tussen 39 en 63 jaar en 
afkomstig uit Nuenen, Beek en Donk, Eind-
hoven en Budel) waren bijzonder blij. Enkele 
leden speelden al ruim vijftien jaar samen, 
maar uitsluitend Engelstalige teksten. Tot ze 
anderhalf jaar geleden besloten het roer om 
te gooien en zich op hun moerstaal te storten. 
Hun dialectteksten zijn thematisch en gaan al-
tijd over hedendaagse gebeurtenissen, zo ook 

woord en benoemde Trant van Gerard Ulijn tot 
mooiste gedicht. ‘Het gedicht is poëtisch goed 
verzorgd, vormt een confrontatie met de tijd 
en bevat nieuwe woorden zoals rimpeltijd. Ook 
de mooie personificaties als schiemert de koffie 
en mun fiets zingt spraken de jury aan.’
Ulijn, die in zijn moedertaal - het dialect van 
Oss - schrijft, was bijzonder verguld met de 
penning. Het was de eerste keer dat hij een 
gedicht had ingestuurd. ‘Het thema sprak me 
erg aan. Dat was de reden om mee te doen. Ik 
vind het altijd een uitdaging om te kijken of je 
iets kunt toevoegen. Maar het is moeilijk om 
mooie zinnen te bedenken. Vooral omdat ik 
meer in de taal wil leggen dan enkel nostalgie.’

Verhalen
Ook de categorie Verhalen kende drie genomi-
neerden: de kersverse winnaar van de Willem 
Ivenprijs Johan Biemans (Zegt mär dä’k nie 
thaus ben!), mevrouw O.M. Steeghs - v.d. Laar 
(Baojten ’t buukske) en Riny Boeijen (Zaddoek). 
In deze categorie ging de Dialectpenning naar 
Riny Boeijen voor zijn verhaal Zaddoek, ge-
schreven in het dialect van zijn geboortedorp 

Gedichten
In de categorie Gedichten waren er drie ge-
nomineerden: Will Segers (’n Foto), Mientje 
Wever (Troost) en Gerard Ulijn (Trant). Jury-
voorzitter Frank Finkers had het verlossende 

Roaw vlis won 
de dialectpenning 
voor beste liedtekst 
in dialect. Foto 
Jan Luysterburg

Links: Gerard 
Ulijn ontvangt 
de penning uit 
handen van Jos 
Swanenberg. 
Foto Frans v.d. 
Bogaard

Rechts: Riny 
Boeijen. Foto 
Theo Hoeks

Doe mee aan de Brabantse kerstgedichtenwedstrijd
De dialectenclub van de Historische Kring Land  
van Cuijk organiseert dit jaar weer de jaarlijkse  
uitverkiezing van het mooiste Brabantse kerst-
gedicht.
U kunt deelnemen door uw eigen kerstgedicht in 
te sturen. Het gedicht mag maximaal dertig regels 
lang zijn en moet geschreven zijn in uw eigen 
 Brabantse dialect. 
Inzenden kan tot en met 3 december 2016 naar 
weverwever@hetnet.nl of naar M. Wever, Wim de 

Körverstraat 27, 5831AM Boxmeer. Op dit adres is 
ook meer info verkrijgbaar.
De finale met de genomineerden van de 
Kerstgedichtenwedstrijd is dit jaar op 17 december, 
bij restaurant/hotel Het Vertrek, Stationsweg in 
Boxmeer. Wie met de trein wil komen; het is schuin 
tegenover het station. 
Aanvang 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur.
Komen kijken en luisteren mag zeker. De toegang is 
gratis
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JAN SMEETSCOR SWANENBERG

Bezijenuit gevallen…
In memoriam Jan Smeets (1945 – 2016)

… zee ons moeke
Als professioneel toneelmaker kwam ik tot 

de verbijsterende ontdekking, dat men 
aan het vaderlands toneel bij voorkeur een Am-
sterdammer neemt wanneer er in een rol een 
Brabantse tongval nodig is. Dus kreeg mijn di-
alect ook geen plaats in mijn werk. Daarmee 
leek ik definitief vervreemd van de taal waarin 
ik had leren lachen en huilen. Tot twee gebeur-
tenissen mij mijn moers taol teruggaven.
Ik was gevraagd om een groep werkloze jonge-
ren uit Kaatsheuvel te helpen bij het in elkaar 
draaien van een cabaretprogramma. En tussen 
die mijnheer uit Eindhoven en de jongeren uit 
De Kets klikte het vanaf het eerste moment. 
Ik voelde me op een overweldigende manier 
thuis in die groep. En ik wist niet waarom. Tot 
ik thuis kwam en mijn vrouw me vroeg wat 
er aan de hand was. Ik bleek haar verslag van 
mijn belevenissen te doen in het dialect waar-
in ik met de jongeren een avond lang grappen 
verzonnen had en veel had gelachen. Het dia-
lect van maar één dorp verder dan het dialect 
van mijn moeder. Dat was thuiskomen.

Draoi om, Pinksterblom, was het versje waar-
mee mijn grootvader ons als kleuters in 

onze jasjes hielp. Ik was het allang vergeten. 
Maar toen ik zelf kinderen kreeg en voor ze 
ging zorgen, kwam dat versje vanzelf terug. En 
niet alleen dat versje. De emoties, die het pas 
verworven vaderschap veroorzaakte, brachten 
in hun slipstream de taal van de zorgzaamheid 
terug waarin mijn moeder en mijn grootvader 
ons troostten en aanmoedigden om groot te 
groeien. 
En vanaf dat moment ben ik mijn dialect se-
rieus gaan nemen. Zo serieus, dat ik er mijn 
liedjes in ging schrijven. En dat ging me goed 
af: met Ene van Vught  op muziek van Frans 
van Meel - won ik in 1985 in Neerpelt de pers-
prijs van de gezamenlijke liedjeswedstrijd van 
de regionale omroepen van Brabant, Limburg 
en de Belgische Kempen.
Veel dialectwoorden zijn niet te vervangen 
door Nederlandse woorden. Bijvoorbeeld het 
simpele woordje schoon. ‘Een schoon meidje’ 
is een mooi meisje. Maar ‘mooi’ vertaalt niet 
de volle betekenis van het adjectief schoon. We 
hadden laatst in de kroeg een discussie over de 
liefdeloze klank van het woord ‘neuken’ voor Ω

Ik ben er ene van Smeets van de Helvoirtse 
Weg. Ene van Vught. Dat zegt iets anders 

als: ‘Ik kom uit Vught’. ‘Er ene van.... zijn’ bete-
kent, dat je bij een familie of een gemeenschap 
hóórt. ‘Ik kom uit Vught’ klinkt zakelijker, veel 
minder geborgen dan ‘ik ben er ene van Vught’.
Bij ons thuis was dialect uit den boze, zolang 
ons vader thuis was. Hij werkte op het Paleis 
van Justitie in Den Bosch en het hoorde bij 
zijn status als rijksambtenaar, dat zijn gezin 
Algemeen Beschaafd sprak.
Nu was hij actief in het verenigingsleven en in 
de plaatselijke politiek en dus niet vaak thuis. 
En als hij weg was, spraken mijn moeder en 
haar vader - opa is van mijn geboorte tot mijn 
23ste jaar, tot zijn dood, een deel van het gezin 
geweest waarin ik opgegroeid ben - hun dia-
lect, het Drunens. En de zorg die ze aan ons 
besteedden, had als voertaal dat dialect.

We hadden negen kinderen, drie jongens 
en zes meisjes. ‘Un hil bezwaoi,’ zei mijn 

moeder op haar sterkere momenten. Met dat 
hil bezwaoi drukte ze niet alleen de moeite uit 
die het draaiend houden van haar gezin kostte, 
maar ook de vrolijke drukte, waarvan ze genoot.
Ik kwam de uitdrukking laatst tegen in Ves-
sem, toen we daar ter gelegenheid van het 
700-jarige bestaan een openluchtspel deden 
met zo’n 250 spelers, dansers, zangers en 
muzikanten. Een van de speelsters gaf na de 
gelukte generale repetitie uiting van haar op-
luchting met ’n hil bezwaoi.

Tijdens mijn middelbare schooltijd en mijn 
beroepsopleiding ben ik systematisch 

vervreemd van de Braobantse taol. Met name 
op het gymnasium was weinig tolerantie ten 
aanzien van dialect. Dode talen bleken er van 
levensbelang en levend Langstraats een reden 
om de leerling te geselen met onvoldoendes.
Overigens, hoe ijverig mijn vader en later mijn 
leraren mij ook in een keurslijf van het Alge-
meen Beschaafd hebben proberen te wringen, 
op bepaalde punten in mijn taalgebruik bleek 
en blijkt hun overtuigingskracht ontoereikend. 
Ik vind dialect nog steeds mooier ‘als’ het Ne-
derlands. En ik heb altijd geld bij. En als ie-
mand me korrigeert en zegt dat ik ‘me’ erbij 
moet zeggen, voel ik me bestolen.

tweejaarlijks Dialectenfestival in Lieshout kon 
het dan door de toneelvereniging gespeeld 
worden. Zo kwamen er Brabantse dialectver-
sies van Romeo en Julia (Shakespeare), Yerma 
(Lorca), De knecht van twee meesters (Goldo-
ni) en Midzomernachtsdroom (Shakespeare). 
Smeets stond aan de basis van de publicatie 
Open Doekske, een boekske open over Brabants 
dialecttoneel dat in 1993 uitkwam.

Jan Smeets was al gebiologeerd door toneel 
tijdens zijn studietijd aan de sociale acade-

mie in Breda. In 1970 kwam hij bij de Brabant-
se toneelwerkgroep Proloog. In 1986 werd hij 
provinciaal toneeladviseur bij het Centrum voor 
Amateurkunst. Hij was een druk bezet man die 
van velerlei markten thuis was. Zo was hij ook 
de gangmaker achter de cd’s de Bietels op z’n 
Brabants en Sjaak (Brel op z’n Brabants) en 
de Brabantse kerst-cd En waar de ster bleef stille 
staan. Die Brabantse kerst-cd bevat een hoor-
spel en dat leidde tot een cd met zijn eigen 
kersthoorspel Een kribbe aan de A58. Smeets 
schreef gedichten en liedjes, waaronder een 
aantal in Brabants dialect, zoals De veugelkes 
van Laorbeek, D’n harde weg, Ekster in de stad, 
In de burries, Notaorisappel, Wè doen ze en ’t 
Brabants Volkslied. Hij was een promotor van 
het Brabantse dialect en daarvoor werd hij in 
2010 beloond met de Brabantse dialectprijs De 
Vergulde Klomp. Hij was in 2005 al onderschei-
den als ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Jan was ook een ingenieuze poppenspeler die 
graag zong. Hij vertaalde en maakte poppen-
spelen voor onder meer het Bredase carnaval.
Het verscheiden van Jan Smeets betekent een 
groot verlies voor de cultuur in Brabant, zeker 
ook voor de dialectbeoefening in onze provin-
cie.

Voor het boek Onder ons gezegd… in Bra
bant, waarin schrijvende Brabanders hun 

top-tien van Brabantse dialectwoorden samen-
stellen, schreef Jan Smeets een prachtige bij-
drage die zijn geboorteplaats Vught vertegen-
woordigt. Hij maakte een doorlopend verhaal 
waarin hij zijn mooiste Brabantse woorden 
verwerkte. Voor de heruitgave van voornoemd 
werk in 2011, produceerde Jan nog een soort 
vervolg van … zee ons moeke.  

Jan Smeets (niet te verwarren met zijn Lim-
burgse naamgenoot van Pinkpop) was een 
sympathiek en veelzijdig man met lucide idee-
en. Vooral toneel en theater lagen hem na aan 
het hart. Hij was een van de vaste steunpila-
ren van de commissie dialectologie van het 
Noordbrabants Genootschap onder voorzitter-
schap van Mira Ficq-Weijnen en later Michel 
de Koning en was medegrondlegger van het 
Brabants Dialecten Festival in Lieshout, samen 
met Sjef van Schalen en wijlen Piet van Hout. 

Smeets was jarenlang de enthousiaste toneel-
consulent van de provincie en gaf lezingen 

ter ere van zijn boek Eén groot podium, 150 jaar 
amateurtoneel in Brabant (standaardwerk over 
de geschiedenis van het Brabants Amateurto
neel). Hij kon goed vertellen. In 1996 speelde 
Toneelvereniging Mariahout op instigatie van 
Smeets De vier jaargetijden van Antoon Coolen 
in dialect. Voor het schelmenfestival in datzelf-
de jaar schreef Jan De Florentijnse serenade in 
dialect. Hij klaagde wel eens dat er zo weinig 
bruikbaar dialecttoneel voorhanden was. Hij 
liet daarom beroemde toneelstukken hertalen 
in het Brabants om deze te laten spelen in Ma-
riahout. Met Kinderen van ons volk (Coolen), 
Zand en klei (’t Sas), Boerenpsalm en Waar de 
ster bleef stille staan (Timmermans) was het 
hele streektaalrepertoire voor Brabant wel ge-
noemd. Dat moest uitgebreid worden. Bij het 

Jan Smeets in 
actie in Goirle 
2012. Foto Frans 
v.d. Bogaard
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ED SCHILDERS

Cees Robben aan het woord 2
De Lokale Omroep Goirle (LOG) werd in 

1973 opgericht en is daarmee een van de 
oudste in Nederland. Een dergelijke instan-
tie heeft meer dan veertig jaar later uiteraard 
een zeer uitgebreid en waardevol geluids- en 
beeldarchief waarvan nog veel dateert van 
voor het digitale tijdperk. Dat analoge archief 
wordt momenteel gedigitaliseerd en zal in de 
toekomst beschikbaar komen. Om zowel het 
project als de omroep zelf te promoten heeft 
de LOG begin dit jaar een dvd/cd uitgegeven 
waarop gesproken columns te horen zijn, en 
twee langere video’s te zien, met de legenda-
rische tekenaar Cees Robben in de hoofdrol. 
Robben sprak zijn columns van circa acht mi-
nuten uit voor de microfoon van de LOG van 
1974 tot en met 1977, en die zijn niet allemaal 
op de cd terechtgekomen. Brabants kreeg van 
de LOG toestemming een aantal van die ont-
brekende columns aan te bieden als audiobe-
stand op zijn website. Wie de LOG steunt met 
vijftien euro per jaar krijgt de dvd/cd cadeau. 
Gegevens om aan te melden vindt u op dit in-
ternetadres: www.lokaleomroepgoirle.nl/pg-
29512-7-99880/pagina/welkom.html. 

De Robben-prent op deze pagina verscheen 
op 4 september 1970 in het Nieuwsblad 

van het Zuiden, en de tekst ervan las Robben 
een paar jaar later voor de radio voor als on-
derdeel van een van zijn columns. Daarin fi-
losofeert hij over de vermeende Brabantse 
gastvrijheid en de lange traditie van de humor 
die het geloof en de geestelijkheid op de kor-
rel neemt. Zoals altijd doet Robben dat luchtig 
en mild maar stemt hij toch tot nadenken. In 
deze prent betreft het de indertijd in hoog tem-
po veranderende religieuze opvattingen, en 
‘die vremde nuuwe wegen’. De oude pastoor kan 
zijn moderne ‘schaopkes’ niet meer bijbenen 
en verzoekt zijn bisschop om assistentie van 
een jonge kapelaan. Hoge eisen stelt hij niet, 
zo blijkt uit het slot, waarin toch ook Robbens 
enigszins cynische kijk op al die nieuwe ont-
wikkelingen doorschemert. 

Met dank aan: Lokale Omroep Goirle en Cees 
Robben Stichting (Goirle). 

gezin gebruikt zijn. Soms hebben die woorden 
succes en worden ze algemeen.

Dialect is een informele taal die niet met 
woordenboeken, spellingvoorschriften en 

de afspraken uit Het Groene Boekje het eigen 
initiatief van de gebruiker doodslaat. Ze geeft 
veel meer ruimte voor creatief taalgebruik dan 
het ABN. Ik maak me er dan ook niet te sappel 
over of nadenietnot officieel tot de woorden-
schat van het Bossche dialect hoort, dan wel 
een persoonlijke vondst van mijn oom was. 
Het zegt wat het moet zeggen. En het hoort 
bij een manier van omgaan met taal die op z’n 
minst verwant is aan het dialect.
Sinds september 1986 ben ik provinciaal to-
neeladviseur voor het amateurtoneel in Bra-
bant. Ik sjouw de provincie af om mensen te 
helpen bij het beoefenen van hun hartstocht 
voor toneel. In grote steden en in het kleinste 
gehucht. En in dit werk geeft mijn tongval me 
ineens groot voordeel. Vooral wanneer ik op de 
dorpen verenigingen bezoek.
Ze horen daar al snel aan mijn spraok dat ik 
er ene van hun ben. Zo doe ik, dolend door 
de Brabantse contreien, soms juweeltjes van 
woorden op waarvan ik er hier drie wil op-
schrijven om ‘mijn tien liefste dialectwoorden’ 
te completeren.
‘Hij is bezijenuit gevallen,’ zei een man uit Veg-
hel over iemand die onlangs overleden is. Bij 
die uitdrukking zie je hoe de pelgrimstocht der 
mensheid door de wereld trekt en hoe er zo nu 
en dan ene uit de rij valt.
In Wintelre vertelden toneelspelers hoe op de 
feestavonden hun regisseur, als hij er een paar 
op had, op de tafel klom om gewaagde liedjes 
te zingen. En steevast riep dan zijn moeder: 
‘Kees, gin schavierigheje!’
Tenslotte een woord dat ik mezelf steeds vaker 
hoor zeggen. Ik heb het opgedaan in Hilva-
renbeek. Daar zeggen ze als ze ergens trots op 
zijn, dat ze er freet op zijn. Maar het woord freet 
draagt veel meer plezier in zich dan het stijve 
woord ‘trots’. Trots op je dialect zijn is een af-
standelijke liefde. Mar freet zen op oe moers taol, 
dè is ’n fist. 

Uit: Onder ons gezegd…. in Brabant, 1993

toch zo’n liefdevolle bezigheid. Toen zei een 
vriend van me: ‘As ze mergen iets schonders uit
vinden, blijf ik er da toch bij doen.’ Probeer in die 
zin het woord schonder maar eens te vervangen 
door ‘mooier’. Dan kom je een hoop tekort.
Soms word je gewezen op het gebruik van een 
woord, waarvan je je nooit gerealiseerd hebt, 
dat het een dialectwoord is. Een voorbeeld: ik 
schreef eens in een liedje over een politicus dat 
hij ‘draaide als een koekerel  dan weer niet en 
dan weer wel...’ Koekerel zeiden wij als kind te-
gen een zweeptol. Het lied is nooit gezongen 
door de groep waarvoor ik het geschreven had. 
Ze kenden het woord koekerel niet en wilden 
het ook niet kennen.

Soms blijkt een woord, dat jij altijd als een 
echt dialectwoord beschouwd hebt, wei-

nig met jouw dialect te maken te hebben: wij 
speelden als kind in het laantje achter ons huis 
met vrienden een spel dat we kattelellen noem-
de. Een gleuf in het zand en daarin een stok 
die schuin omhoog stak. Dan sloegen we met 
een andere stok op het uitstekende deel van de 
eerste, waardoor die opwipte. En dan was het 
de kunst om de opwippende stok zo ver moge-
lijk weg te slaan. 
Als een van de vriendjes de weggeslagen stok 
ving, was hij aan slag. Kattelellen, een dier-
vriendelijke versie van ‘katmeppen’, heb ik er 
altijd bij gedacht. Maar nog niet zolang geleden 
ontdekte ik in een brochure over straatspel-
letjes van minderheden, dat het een Moluks 
kinderspel is dat ‘Pata Iele’ heet. Natuurlijk, 
als Vughtse jongen speelde je regelmatig met 
jongens uit het Ambonezenkamp. En in mijn 
herinnering heb ik dat spel volgens de beste 
koloniale tradities gerangschikt onder de Bra-
bantse folklore.
En sommige woorden uit je jeugd kom je nooit 
meer tegen, hoe je er ook naar zoekt. Zoals na
denietnot. Zo noemde een oom uit Den Bosch 
het blikken trommeltje, waarmee we al zwen-
gelend vier toontjes produceerden die - naarge-
lang we draaiden - elkaar sneller of langzamer 
opvolgden, maar altijd in dezelfde volgorde: 
‘na de niet not, na de niet not, na de niet not...’
Een prachtige klanknabootsing, die ik sinds 
mijn jeugd nooit meer heb horen gebruiken.

In de familie van mijn vrouw wordt van ie-
mand die de slappe lach heeft, gezegd, dat 

die ‘een houten aanval’ heeft. Gezinstaal noemt 
de taalwetenschapper dat. Het gezin is een van 
de kiemplaatsen die de taal levend houden. 
Daar ontstaan soms woorden die maar in één 
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CEES SLEGERS

Coolen op de planken

Als je aan mensen zou vragen welke toneelstukken van Antoon 
Coolen ze gezien hebben, is de kans groot dat ze de titels Dorp aan 
de rivier of Kinderen van ons volk noemen. Deze titels zijn echter 
bewerkingen van zijn romans door anderen. Tussen 2007 en 2015 
werd Dorp aan de rivier opgevoerd aan de Maasoever in Lith met 
een script van Ans Jager en geregisseerd door Harold Schraven. 
Het indertijd zeer populaire spel Kinderen van ons volk werd in 1933 
gemaakt door Cor Hermus (regie) en Kees Spierings (tekst) en was 
gebaseerd op twee romans van Coolen Kinderen van ons volk en 
De schoone voleinding. Het stuk werd zeer populair bij amateurver-
enigingen in Nederland en Vlaanderen en heeft lang repertoire 
gehouden. De toneelstukken die Coolen zelf heeft geschreven, zijn 
in de vergetelheid geraakt. En dat is eerlijk gezegd ook geen ramp. 

gens ook nog maar mondjesmaat in zijn ro-
mans. Slechts in één toneelstuk gebruikte hij 
een soort ‘algemeen beschaafd Oost-Brabants’. 
Een voorbeeld uit De vier jaargetijden van de 
taal van boer van den Eerden: 
‘Eerst woude gij met geweld oewen zoon hier op de 
boerderij gezet zien, om mij de oogen uit te steken, 
dat m i j n zoon er niet zat. En nou oe dat niet 
gelukt is, nou komde ge in genade mijn dochter 
halen voor oewen zoon.’
Volgens de critici klonk dit Brabants uit de 
monden van de Hollandse professionele ac-
teurs verschrikkelijk. De amateurgezelschap-
pen die het stuk later op het repertoire namen 
zullen er hun eigen regionale klankkleur aan 
gegeven hebben. In De vreemdeling en De klok
kenluider werd helemaal geen dialect gebruikt. 
De Kersouwe-legenden zijn allemaal in een 
soort plechtige Bijbelse taal geschreven. Dit 
zegt Siegfried over zijn Genoveva: ‘Wie in eer
bied tegenover de burchtvrouwe tekort schiet en 
haar krenkt zal met de zwaarste straf worden ge
straft.’
Wat ik het meest mis in het toneelwerk van 
Coolen, is zijn humor. In zijn romans wist 
Coolen zelfs in zijn meest tragische verha-
len toch een lichte toets aan te brengen. Zijn 
toneelstukken staan stijf van een loodzware 
ernst. Wie weet komt er nog eens iemand op 
het idee voor een toneelbewerking van Herberg 
In ’t Misverstand.  

mannelijke figuur, een doener (een smid en 
een klokkengieter) tegenover een fysiek zwak-
kere, meer intellectuele man geplaatst. De 
smid over de onderwijzer die omgaat met zijn 
dochter: ‘Ik ben niet zo stapelgek op school-
meesters, secretarieambtenaren en gemeen-
teontvangers. Ik houd meer van valide kerels 
met de kop van een mán, met de handen van 
een vént aan hun lichaam.’ Hoewel in het werk 
van Coolen de elementen van aan hun grond 
gehechte boeren en sterke mannen ruim-
schoots voorhanden waren, koos hij wel de 
goede kant. Hij weigerde de Rembrandtprijs die 
de bezetter hem wilde aanbieden, werd geen 
lid van de Kultuurkamer en moest de laatste 
maanden van de oorlog onderduiken. In die 
tijd werd hij door Albert Helman gevraagd om 
mee te schrijven aan een bevrijdingsspel.

Vrij volk (1945)
Dit stuk werd al een maand na de bevrijding 
op 6 juni 1945 opgevoerd in de Amsterdam
se Schouwburg. Het bestond uit vijf bedrijven 
waarin belangrijke momenten in de vader-
landse geschiedenis worden behandeld. Coo-
len schreef het derde bedrijf over het rampjaar 
1672. De stijl is wel heel ‘boekerig’. De bur-
gers hebben lappen tekst van soms anderhalve 
pagina waarin veel uitgelegd wordt. Het blad 
Metro noemde zijn bijdrage cynisch: ‘Ware Va-
derlandsche Historie Aanschouwelijk Voorge-
steld.’ Het stuk is vooral curieus vanwege de 
weergave van de sfeer vlak na de oorlog.

De Kersouwe
Zijn grootste bekendheid als toneelschrijver 
kreeg Coolen als huispoëet van het openlucht-
theater De Kersouwe in Heeswijk. Vanaf 1950 
schreef hij elk jaar een origineel stuk: Sint 
Geerten Minne (1950), De zeven rozen (1951), 
Het meisje in de toren (1952), Sint Genoveva van 
Brabant (1953 en herhaald in 1955), Sint Cune
ra van Rhenen (1954), Sawitri (1956) en Mars en 
Venus (1958). Deze bewerkingen van legenden 
waren in die tijd een groot succes. Het theater 
stroomde op de zondagen van juli en augustus 
helemaal vol en het publiek kwam niet alleen 
uit de regio maar werd met bussen vanuit heel 
Nederland aangevoerd. Daarna nam de be-
langstelling voor dit soort gedragen toneel snel 
af. Voor zo ver ik weet zijn deze stukken vanaf 
de jaren zestig niet meer opgevoerd.

Dialect
Coolen gebruikte in zijn toneelstukken nau-
welijks dialect. Vanaf 1930 deed hij dat overi-

ter met Ko van Dijk sr. als pastoor Vogels, 
Bouwmeester zelf als de oude boer Sleegers 
en Jetty van Dijk-Liecker als Marie. Het succes 
motiveerde Coolen om zélf een oorspronkelijk 
stuk te schrijven. Dit werd De vier jaargetijden 
(1934). De reacties waren gemengd; naast lof 
was er kritiek: ‘boekentaal uit een spreektrom-
pet’ en ‘een gesproken novelle’. Als je het stuk 
met de ogen van nu leest valt de bloed-en-bo-
demerigheid op. Een boerenzoon trouwt met 
een stadse die in zijn familie niet geaccepteerd 
wordt. Als hij alleen met zijn zoontje op fami-
liebezoek komt, verongelukt het jongetje bij 
het hooien. De moeder komt als het lijkje staat 
opgebaard in den herd en verwijt haar schoon-
familie: ‘jullie boeren offeren jullie kinderen 
aan die vervloekte grond’. Aan het slot gaat ze 
toch in de boerderij wonen, maar voelt dat ze 
er nooit echt bij zal horen. Coolen schreef en-
kele jaren daarna aan zijn Duitse vertaler: ‘De 
grondgedachten van dit spel zijn: de reinigen-
de kracht van het natuurgebonden leven, de 
zedelijke waarde der grondgebondenheid, en 
de zin van den overgeleverde levensgeest der 
vaderen’. Het is niet helemaal te verwonderen 
dat de bezetter enige jaren later zijn uiterste 
best zou doen om Coolen als ‘Heimat-schrij-
ver’ aan zich te binden. Tevergeefs overigens.
Coolen had de smaak te pakken en schreef 
in die vooroorlogse tijd nog twee toneelstuk-
ken: De vreemdeling (1935) en De klokkengieter 
(1938). In beide stukken werd een krachtige 

Coolen was in de eerste plaats een verteller die 
met mededogen het wel en wee van zijn perso-
nages en hun strijd om het bestaan schilder-
de. In die romans kwamen uiteraard ook dia-
logen voor, maar in zijn toneelstukken moest 
hij álles in de dialogen stoppen en die werden 
daardoor te uitleggerig. Hij besefte dit aanvan-
kelijk ook want toen er in 1922 geen interesse 
was voor zijn stuk Exodus bekende hij in een 
brief aan Wouter Lutkie dat het misschien te 
‘boekerig’ was. Coolen richtte zich daarna met 
veel succes op de vertelkunst. Zijn Peelromans 
werden jaarlijkse bestsellers.

Drie stukken in de jaren dertig
De toneelbewerking van Kinderen van ons volk 
ging in 1933 in Amsterdam in première met 
het Nieuw Schouwtoneel van Frits Bouwmees-

Foto van Antoon 
Coolen te midden 
van de notabelen 
op de tribune van 
de Kersouwe 
(burgemeester, 
hèt Hoogwaardig 
Heer en de 
baronesse van’t 
kasteel).
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MIEKE VAN ERP - LOUWERSJOS SWANENBERG

Grôôt Valkeswirdse tongval
Weerderheem. Deze werkgroep heeft 
al eens een bloemlezing van eerde-
re Goed gebekt in eigen dialect-cahiers 
uitgegeven als M’n Moederstaol. Zôô 
gezeed, zôô geschreeve (2007). Kort-
om, we hebben het hier over een 
zeer actieve werkgroep met een flink 
aantal leden (waarvan er helaas wel 
enkelen intussen overleden zijn). 
Een van de drijvende krachten achter 
deze activiteiten is Joke Peels-Mol-
len, al meer dan dertig jaar actief in 
deze werkgroep!
Al weer iets ouder is de dialectver-
taling van een stripalbum van Elsje, 
bekend uit de Brabantse dagbladen, 
geschreven door Eric Hercules en 
getekend door Gerben Valkema. Els
je, in de vertaling Elske, doet het ver-
rassend goed in het Brabants dialect; 
ik ben het eens met de tekst op de 
omslag: ‘Elske sti bekend as ’t nijigste 
stripfiguurke van Nederland. Mèr as ze 
Brabants prot komme daor nog is rooi
je pèèpers bè.’ 
Elske. Brabantse naachte zèn lang 

werd uitgegeven bij het Brabants Stripspektakel 2013 in 
Valkenswaard en ‘is spisjaal ùitgezocht vur Nederland on
der de grôôte riviere, meej Brabant as centrum van de wirreld. 
De strip moet vural gelèèze worre meej ’n zochte G. Um nao 
te gòn of gij òk bij die groep hurt, wurdt àngeraoije al die
je flauwekul zeker hardop te lèèze.’ Verantwoordelijk voor 
de hertaling naar het Brabants is, jawel, de werkgroep 
Tongval van heemkundekring Weerderheem, op dat mo-
ment bestaande uit Tilly Wijnen-Firet, Joke Peels-Mol-
len, Mientje Kwinten-Evers, Mieke van Erp-Louwers en 
Frans van Daal. Ook dit project is weer zeer geslaagd. 
Complimenten aan deze actieve werkgroep die de dia-
lectbeoefening in de gemeente Valkenswaard al ruim 
dertig jaar lang aan de gang houdt. 

- Elske. Brabantse naachte zèn lang. Complot uitgevers Texel 
(2013). ISBN 978-90-79251-05-6. 
- Wa we lirde, wa we deje, hoe we zonge, wa we zeje. Num-
mer 13 van Goed gebekt in eigen dialect. Heemkundekring 
Weerderheem (2015), verkrijgbaar bij de kring. 
- ‘Grôôt Valkeswirdse Tongval’. Nummer 18 van Het leven 
in Valkenswaard vanaf het midden van de negentiende eeuw. 
Uitgeverij Optima & Heemkundekring Weerderheem 
(2016). ISBN 978-90-04000-01-8.  

In de afgelopen maanden is er in de 
gemeente Valkenswaard een impo-
sante serie magazines verschenen 
over het leven in Valkenswaard van-
af het midden van de negentiende 
eeuw. De historische reeks behandelt 
21 verschillende thema’s waaronder 
monumenten in Valkenswaard, de 
laatste valkenier (Adriaan Mollen), 
Striepersgat in lied en muziek (over 
carnaval), de brouwerij van Domme-
len, de teuten in Borkel en Schaft, 
en de Grôôt Valkeswirdse tongval. Het 
laatstgenoemde magazine verscheen 
op 18 maart 2016 en verdient onze 
bijzondere aandacht omdat het ge-
heel aan dialect gewijd is. 

De titel van dit themanummer ver-
wijst naar de gemeente Valkens-
waard (Grôôt Valkeswird) en niet naar 
het dorp met dezelfde naam. De 
dialecten van Dommelen en Borkel 
en Schaft worden namelijk ook aan 
de orde gesteld en die zijn behoor-
lijk verschillend van dat van het dorp 
Valkenswaard. De inhoud bestaat uit verhalen en gedich-
ten die aansluiten bij de geschiedenis van de gemeente, 
zodat het magazine perfect past in de serie. We vinden 
onder meer verhalen over de trekstiinfebriek (diamant-
boorderij), het landskampioenschap van voetbalclub De 
Valk (jazeker! in 1963), de mandenmakerij, de Dommel 
en uitgebreide beschrijvingen van de eertijdse bebou-
wing van de markt van Valkenswaard. De auteurs van 
deze bijdragen zijn Joke Peels-Mollen, Jan Driesen (alias 
Dries van Dommele), Mientje Kwinten-Evers, Frans van 
Daal, Tilly Wijnen-Firet, Mieke van Erp-Louwers, Jolan-
da Cornelissen, Charles Fonteijn, Lieske Olfers, Anne-
ke Coppens, Colette van de Kerkhoff-Smets en Harrie 
Fasol. De verhalen en gedichten zijn plezierig om te 
lezen, omdat ze op persoonlijke herinneringen zijn ge-
baseerd en daarmee een zekere warmte bevatten, maar 
ook vanwege de toegankelijke spelling van het dialect. 
Aan dialectschrijvers is in de gemeente Valkenswaard 
dus blijkbaar geen gebrek. Een groot aantal van zojuist 
genoemde schrijvers zijn ons al bekend van de publi-
caties Goed gebekt in eigen dialect. In 2015 verscheen al 
het dertiende deel van deze serie cahiers, die bestaan 
uit korte verhalen in de dialecten van Valkenswaard, 
Dommelen of Borkel en Schaft, meestal vergezeld van 
verklarende woordenlijstjes. De schrijvers hebben zich 
verenigd in de werkgroep Tongval van heemkundekring 

Dennedöllekes
’t Wandelpark in Valkeswird is in 1930 geopend, dè 
weet ik umdè men vadder en moeder op hunne 
trùiwdag daor ginge wandele nao de koffietoffel. 
Um alles ’n bietje te laote zakke, denk ik. De 
wandelpeejkes warre pas umgespaoid en ze 
moesse dur ’t los zand baaie. Ons moeder, 
zu vertelde ze men latter, had heel schon 
schoene an. Wur veurop ’n sort brùiske mee 
stintjes zat. Toen ze wir thuiskwame, war ze 
iin van die stintjes kwèèt, ’n par gaste zen 
nog gaon zuuke, mer niks mir gevonde, d’r 
hi ze aaltij spèèt van gehad. Mer ’t fist waar 
’r nie minder um, hurre.
As menne mens en ik mee goei weer nur de bosse 
gòn kuiere, richting de stiine bank en’t Piitersven zeg 
ik aaltij tegen ’m: ‘Moette nouw toch al die dennedöl
lekes zien ligge, ge kant ze as ’t ware bijiin griesele. 
Dè waar vruuger wel anders.’ Geregeld ginge we 
toendertèèd ’swoensdagssmiddags en in de grôôte 
vekansie dennedöllekes rape. Iederiin makte de kachel 
’r mee àn. Onze vadder zörgde d’r bij ons aaltij vur. 
Hij ston hil vruug op en dee dan uurst ’n par krante 
in de kachel, dan wà döllekes en as leste wà brikette 
of eijerkole erop. As ’t dan lekker werrem waar riep ie 
ons ùit bed. Hij had ok aaltij al havermoutepap klaor 
en koffie gezet. Dè vonde wij mèr hil gewôôn, komt 
’r tegeworrig mèr is um. ’t Is nouw d’n thermostaat 
umhog, ’t koffiezetapparaat al vurgeprogrammeerd en 
’n croissantje ùit de magnetron. Kost gin moeite mir. 
Wij kôôkte vruuger ok op die kachel in de keuke, en àn 
de stang hinge we d’n afdreughanddoek nao d’n afwas. 
In de kammer ston unnen haard, die blonk as unne 
spiegel van ’t alle wèke opblinke. Diejen haard wier 
’t zelfde àngemakt as de keukekachel, alliin wiere d’r 
vierkes opgegoit, die brandde zu schòn, hè? 
Mèr um terug te komme op die dennedöllekes. Op 
gezette tijj zee ons moeder tege mij: ‘vraogt is of de 
buurvrouw ok zin hi um mee te gon. En alle keinder 
ùit de straot die mee wille en kanne fietse, we gòn 
dennedöllekes raope!’
Zô kwam ’t dè we mee twii grôôte en ’n berzie jong 
grut nur de bosse vertrokke. Alles wa unne fiets hà, 
fietste, en de rèst zat aachterop bij mekaar. Netuurlijk 
hà ons moeder vanalles bij. In ’n aauw brôôdtrommel 
zate ne stapel botteramme wur ge nie overhene kont 
springe. ’n Termoskan kaauwen thee ’n fles ranja, 
piziekes ùit d’n hof en wà vàleppelkes, ’n erpelmeske 
en netuurlijk wà snoep. Eigegemakte caramelbrokke… 
Lekker hurre! Verder hà ons moeder aaltij ’n aauw 
deke, ’n washandje en pleisters bij vur ge wit noit. 
As we in de bosse ànkwame, zochte we uurst ’n 
plekske vur de moeders. De deke wier nirgeleed en 
de èteswaar ok netuurlijk. Dan ging ’r iin moeder mee 

alle keinder döllekes raope en de aander moeder bleef 
bij de deke um op alles te paase, wel mee un breij 
werk want niksdoen dè beston nie toendertèèd. En de 
moeders wisselde mekaor af, ieders op de beurt. Wa 
moesse we toch oit wèèt zuuke, want de döllekes lage 
nie, zuas nouw vur ’t òprape. Iederiin ging immers àn
maok hale in de bosse. De keinder makte ’r ’n spelleke 
van wie ’r ’t uurste ne jute zak vol had. 
Nao ’n uurke riep ons moeder ons en dan waar ’t smik
kele, in de bosse smakte alles lekkerder as thuis. Dan 
ginge we mee ’n snuupke nog efkes döllekes zuuke tot 
de twii zakke en ’n par grôôte tasse vol warre. Ternao 
ginge we speule, verstoppertje, vangertje, over de stii
nebank lôpe en soms pòtje baaie in ’t ‘Piitersven’. 
We warre d’n hille middeg bùite bezig en vermakte 
ons prima. Tege vèèf ure ginge we ’n bietje muug, mèr 
voldòn op huis àn. Bepakt en bezakt mee zakke en 
tasse vol dennedöllekes. We konne dan nie mir terug 
fietse, want de zakke stonne op de stang en de tasse 
hinge àn ’t stuur. Dus iederiin liep. 
Thuis gekomme wier alles afgelaaie en dan mogge 
we nog efkes bùitespeule tot we ginge ète. ’t Stii nog 
allemol duidelijk in m’n geheuge gegrift. Unne schòn
nen tèd. Wel ’n verschil mee nouw, hurre. Nouw gòn de 
keinder nur perdrijles, turne, voetballe, tennisse, ballet 
etc. Mèn kleinkeinder ok, en mistal worre ze gehald en 
gebrocht mee d’n auto. En as de school ùit is, duike ze 
aachter de computer of de Ipad. Zu anders as vruuger. 
Wij speulde bùite, we wisse nie bèter. 
Wà is ’t beste, ik weet ’t nie, hurre. Tijj verandere, dè is 
nie tege te haauwe. 
Mèr mèn herinneringe van vruuger nèmt niemes mèn 
af, die zèn van mèn!  

< In het dialect van Valkenswaard >

Illustratie Tilly Wijnen-Firet 

Fietsen volgeladen met zakken dennedöllekes
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HENK JANSSENAD VAN SCHIJNDEL

Veronique De  Tier, passie voor dialect

zijn. Het is zelfs te verwachten, dat het INT in 
Leiden op niet al te lange termijn als het nieu-
we contactadres voor de stichting gaat funge-
ren. Verder moest de stichting in de afgelopen 
jaren op gezette tijden de noodklok luiden. De 
financiering van veel onderzoeksprojecten is 
immers vaak wankel en onzeker. Via moties 
en manifesten poogt het samenwerkingsver-
band colleges en provinciebesturen bij de les 
te houden en op hun verantwoordelijkheden 
te wijzen. Er is al met al permanent heel wat 
werk aan de winkel. Gelukkig kan de stichting 
daarbij bogen op een energieke voorzitter en 
haar dynamische aanpak, waardoor de conti-
nuïteit van dit belangrijke werk verzekerd is.  

Informatie over de streektaalconferentie: 
https://nederlandsedialecten.org      

Stichting Nederlandse Dialecten. De stichting 
werd in 1990 opgericht, om te bewerkstelli-
gen dat projecten uit het wetenschappelijke 
milieu op gepopulariseerde wijze het grote 
publiek bereiken. In 1991 werd daartoe door 
de stichting in Den Bosch een eerste Dialec
tendag georganiseerd die meteen maar liefst 
vijfhonderd bezoekers trok. Dat evenement in 
de Brabanthallen, met optredens van bekende 
Belgen en Nederlanders met muziek, lezingen 
en workshops, werd vervolgens om de twee 
jaar herhaald en vond elf keer plaats. In veel re-
gio’s ontstonden gaandeweg veel streekeigen 
manifestaties waardoor de belangstelling voor 
de overkoepelende Dialectendag afnam. Maar 
er wordt wel nog jaarlijks een streektaalcon-
ferentie georganiseerd. Een bijeenkomst met 
een bepaald thema, die ook nu weer voor het 
najaar op de agenda staat. Op het moment dat 
wij dit schrijven is het programma voor vrij-
dag 7 oktober aanstaande in Middelburg nog 
niet bekend, maar op de website https://ne-
derlandsedialecten.org vindt u binnenkort alle 
informatie over de precieze locatie, de agenda 
en de wijze van inschrijven. Belangstellenden 
zijn van harte welkom. Het thema van de con-
ferentie is Sociale media en dialecten.  

Naast het organiseren van deze jaarlijkse 
conferentie onderneemt de stichting veel 

meer activiteiten. Zo heeft zij sedert 2016 het 
patronaat over het grote onderzoek Vraag & 
Antwoord overgenomen van initiatiefnemer 
Siemon Reker uit Groningen. Hiermee be-
oogt de stichting om in Nederland en Vlaan-
deren drie tot vier keer per jaar door middel 
van een dialectvragenlijst onderzoek te doen 
naar de stand van zaken van de dialecten. Te-
vens is de stichting een ideaal platform om de 
relatie met de instituten te bestendigen en de 
samenwerking tussen streektaalfunctionaris-
sen te bevorderen. Twee tot drie keer per jaar 
wordt er in Den Bosch vergaderd, waarbij dan 
de streektaalfunctionarissen uit Groningen, 
Drenthe, Overijssel, Twente, Brabant, Lim-
burg, Zeeland en Brussel aan tafel zitten. Maar 
ook bijvoorbeeld met het Meertens Instituut, de 
Fryske Akademy, diverse universiteiten en het 
Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) in Lei-
den bestaan goede contacten, zo zij al niet in 
het bestuur van de stichting vertegenwoordigd 

De Stichting Nederlandse Dialecten, een Neder-
lands-Vlaams samenwerkingsverband tussen 
dialectologische onderzoeks- en erfgoedinstel-
lingen, organiseert op vrijdag 7 oktober 2016 
in het mooie Middelburg de jaarlijkse streek-
taalconferentie. We hebben naar aanleiding 
van deze activiteit een afspraak voor een ge-
sprek met Veronique De Tier, voorzitter van de 
organiserende stichting.
 

Onze ontmoeting over het werk van de 
Stichting Nederlandse Dialecten heeft 

plaats in Kruishoutem, een vriendelijk dorp 
aan de voet van de Vlaamse Ardennen in de 
Belgische provincie Oost-Vlaanderen. Het is 
de woonplaats van Veronique De Tier. Met 
dank aan een warme zomerzon spreken we el-
kaar op het terras in haar fraaie tuin. De koffie 
staat klaar en Veronique steekt, op mijn vraag 
naar het begin van haar bijzondere belangstel-
ling voor de dialectologie, direct begeesterd 
van wal. Dat zij aan de Gentse universiteit Ger
maanse Filologie studeerde, de vakken Neder-
lands en Engels koos en in 1985 afstudeerde 
met de scriptie De vaktaal van de molenaar in 
OostVlaanderen. Die scriptie was een direct ge-
volg van een groot project dat al in 1972 begon, 
de samenstelling van het Woordenboek van de 
Vlaamse Dialecten. Studenten werden aange-
moedigd om door middel van hun studies hier-
aan bijdragen te leveren. Aansluitend kon zij 
als wetenschappelijk medewerker starten bij 
de Vakgroep Nederlandse Taalkunde van UGent, 
zoals de universiteit vandaag de dag heet. Haar 
eerste taak, een boek verzorgen over ‘de mole-
naar’. We zijn nu ruim dertig jaar verder en 
nog altijd werkt zij, weliswaar in deeltijd en 
naast andere wetenschappelijke activiteiten, 
aan de totstandkoming van het Woordenboek 
van de Vlaamse Dialecten. Het project nadert 
overigens zijn voltooiing. Sedert 2003 is zij te-
vens werkzaam als adviseur streektalen bij het 
SCEZ, de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, 
dat gevestigd is in Middelburg. Zij adviseert, 
ondersteunt en coördineert er de vele initiatie-
ven en projecten die bijdragen aan het onder-
zoek naar en de waardering voor de Zeeuwse 
dialecten. 

Naast deze professionele bezigheden is 
Veronique De Tier zoals gezegd de altijd 

enthousiaste en inspirerende voorzitter van de 

Veronique De Tier

DE MESJÈSTERSE BÔKS VAN ONS VODDER

As ik denk oan de mesjèsterse bôks van ons vodder, sjiet, sjiet,
dan zie ik ’m wer elke zondeg nô de mis
in z’n zakke schiejte, sjiet sjiet,
en door vur ons un haffel pinda’s uithoale,
hmm, sjiet, hmm, sjiet,
en umdurrum ginge wij alted trôw nor de kerk.

As ik denk oan de mesjèsterse bôks van ons vodder, sjiet, sjiet,
dan denk ik oan de kirres dè ik door 
ès klèin jungske tege oan môg skure,
ès m’n auwere bruurs men lage te vervéle,
sjiet, weg!, sjiet.

As ik denk oan de mesjèsterse bôks van ons vodder, sjiet, sjiet,
dan zie ik hum de vèrkes voejere en de koei strauwe,
en dè we mee moese melke, mar dè de koei d’n emmer umsloege,
en toen hoefde ik dè niemer, sjiet, sjiet,
mar bèj m’n auwere bruurs wel, sjietsjiet, sjietsjiet.

As ik denk oan de mesjèsterse bôks van ons vodder, sjiet, sjiet,
dan denk ik dèttie die bôks ok héél, héél veul uit gehat hè, 
sjiet sjiet, want ik heb wel zeuve zusters en vier bruurs,
sjieterdesjiet, sjiet.

As ik denk oan de mesjèsterse bôks van ons vodder, sjiet, sjiet,
dan heur ik ’m wer dur de gang hene komme, sjiet, sjiet,
um m’n twidde durske weg te jage,
die te lang bè men op de vurstal ston te flikflooie,
sjietekus, sjiet, sjiet.

As ik denk oan de mesjèsterse bôks van ons vodder, sjiet, sjiet,
dan weet ik wer hoe hij de tauwkes oan mekare knupte,
mar wèjer braaf din wa ons moeder wô, zin en veurdin,
en zó doen wij dè nou ok mè ons vrouwvolk, 
sjiet-sjiet-sjiet!

As ik denk oan de mesjèsterse bôks van ons vodder, sjiet, sjiet,
dan weet ik dèttie alted in waar vur un fisje,
tuis of int prochiehuis of sondessmèrges noa de mis
mè z’n skôn vrouwke, ons moeder, sjiet sjiet,
en zó is die mesjèsterse bôks iwweg lekker blève skure,
sjiet, sjiet, sjiet!  
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JAN STRICKCOR SWANENBERG

Jan Strick en de Klippels

Foto van de Klippels voor de oude studio van Omroep Brabant aan de 
Heggeranklaan in Eindhoven: Staand van links naar rechts: Jan Strick  Henk 
Tillemans, knielend: Frits van der Wiel  Michel Kirkels

beetje afgekeken van de legendari-
sche Globetrotters uit Heerlerheide. 
Er bestaat een aardige cd met een 
vijftal succesnummers uit die tijd: 
Klippels/Nasmaak. De Klippels gingen 
na zeven jaar ter ziele, maar het sa-
menwerkingsverband tussen Jan en 
Henk werd sterker. Henk bleef wel 
betrokken bij de groep Cannery Row, 
maar was zeker ook meer dan advi-
seur bij de muzikale invullingen bij 
de liedjes van Jan.
Bij Omroep Brabant ZuidOost zong 
Jan drie jaar lang het komische 
maandoverzicht op zondagmorgen; 
een cabaretesk programma over de 
actualiteit. 
Ook als tonprater heeft Jan Strick 
ooit zijn beste beentje voorgezet; hij 
werd derde bij de Brabantse Kampi
oenschappen in Valkenswaard.

Jan Strick (Maarheeze, 1948) bracht 
in 1984 een elpee uit met de titel 
Tussen nacht en ontij. Eerder was hij 
al met zijn humoristische lied Achel-
se Kluis vertegenwoordigd op de 
feest-elpee Omroep Brabant jubileert. 
Voor dat jonge radiostation had hij 
in 1979 het veel gedraaide actielied 
Blijf van Omroep Brabant af geschre-
ven en gezongen. (Er bestonden in 
die dagen plannen bij minister Gar-
deniers om de subsidiëring van re-
gionale omroepen terug te draaien 
en te beknotten.) In vele zuidelijke 
huiskamers klonk het strijdbare We 
leggen een zendschip op de Dommel! 
De single was een succes. Er werden 
21.500 exemplaren van verkocht. Op 
de B-kant stond Brief aan C.R.M. die 
later op de elpee Artiestengala omroep 
Brabant terechtkwam. De Omroep 
was er goed mee. Op alle drukbe-
zochte evenementen (Brabantse Dag 
in Heeze, Bloemencorso in Valkens-
waard en Zundert en bij Helmond-
se kermis) stond de reportagewagen 
waar men bij aankoop van de actie-
single stickers en actiekrantjes uit-
deelde.

Op de plaat Tussen nacht en ontij 
(Xilovox D 8410) staan tien eigen 
liedjes die vrijwel allemaal uit de 
samenwerking tussen Jan Strick 
(tekstdichter-zanger) en Henk Tille-
mans (componist-gitarist-percussie 
en tweede stem) zijn voortgekomen.
Jan en Henk waren vanaf het mid-
den van de jaren zeventig betrokken 
bij de Klippels, een Brabants-Lim-
burgse muzikale cabaretgroep die 
vooral met carnaval acte de présence 
gaf, maar door het succes in zeven 
jaar in meer dan honderd plaatsen 
optrad. Ze hadden het kunstje een 

Rond 1990 heeft Strick met enke-
le vrienden nog een aantal jaren 
avondvullende cabaretavonden ver-
zorgd.  Hij was de geestelijke vader 
van dat gezelschap, dat als fraaie 
naam droeg: Volksvermaak Sint Jut
temis.
De enige langspeler die Jan Strick 
op zijn naam heeft, bevat volgens de 
hoestekst: ‘een mixture van gevoeli-
ge, komische en bizarre nummers, 
waarbij vooral de hechtheid van ei-
gentijdse muziek en tekst opvallen. 
Een verfrissend geluid, gekoppeld 
aan verscheidenheid van onderwer-
pen kenmerken dit product….’
De plaat biedt vooral luisterliedjes. 
Het repertoire zit vol variatie: naast 
de parodie Wil Fritura staat het coun-
trynummer Johnny Cash and Carry 
en in Ouderavond hoor je rock en 

roll. Voor ons zijn de ingetogen en 
gevoelige nummers de mooiste. Zij 
glanzen van humor.
Strick heeft gestudeerd aan de Kunst
academie in Eindhoven (wat nu De
sign Academy heet) en heeft gewerkt 
voor het grafische bedrijf Océ in Den 
Bosch. 
Een hele tijd hebben we niets meer 
vernomen van de veelbelovende, 
vindingrijke nieuweling in het Bra-
bantse! In Maarheeze moest ik zoe-
ken, werd mij steeds gezegd, maar 
ik vond hem in Weert terug. Hij 
heeft er een eigen reclamebureau. 
Daarmee blijkt hij al in 1997 te zijn 
begonnen. Hij is altijd tekstschrijver 
gebleven en is nu vooral druk met 
websites en bedrijfspresentaties.
De laatste tijd is hij weer met zijn 
vroegere Klippels in de weer om wat 
ouwe meuk op te nemen. We zijn 
zeer benieuwd. 
(Klippel betekent in Zuid-Oost Bra-
bant overigens zoiets als ‘zorgeloos 
levende losbol.’)  

Achelse Kluis
Tussen ’t groen van de Kempen ligt verscholen
De abdij Sint Benedictus, mee unne muur van mos en steen
’t Is d’n thuis van Pater Sjef, ofwel Josephus
Unnen echte monnik, mee zo’n schoen mee open teen
Als verse pater waar-ie vruuger hier gekome
Per dag zes ‘Rozenhoeikes’ waar toen z’n rantsoen
Mar Sjef had nog nie zat aan zo’nen hoop genade
Begon er, in ’t zwart, de Kruisweg bij te doen….

Na ’n jaor had-ie ’t glazuur van zunne rozenkrans gebid
Hij wier bevorderd tot twee strepen op d’n toog
Ook wier toen, net boven z’n oren, zo’ne kachelring geschore
Hij at roggebrood, al waar ’t nog zo droog
Sint Benedictus zag van boven da ’t goed zat
Benoemde Sjef tot baas van ‘De Kluis’ z’n boerderij
En Sjef verwachtte al een Heiligverklaring
Mar die zat er, bij de post, toch nog nie bij

Heer, laat ’s wa zegen nederdalen…. op m’n boerderij…. gift er mij 
wa kippen bij
Als dank zing ik tot u ‘Wilt heden nu treden…’ en d’n haan die 
dacht: ‘Dè hittie tegen mij…’

Mar mee de jaore kwam de welvaart door de kloostermuur gewerkt
Pater Sjef kreeg soms de ‘P’ in zunne pij
Nor de kermis in Achel, God wa wier-ie daor toch kachel
Dor waar miswijn nog maar ‘magere melk’ bij
Sjef stond voort liever ààn d’n toog, dan dettie ’m droeg
En zijn Heiligverklaring…… och, da was nog tijd genoeg
En hij begon ’t vrouwvolk nao te fluite
Da van de schrik maar gauw unnen andere weg in sloeg

Op zijn kamerke had Sjef, vur ’t beeld van Bernadette
’n Foto van….’n jong zusterke gezet
En voor ’t geval da Vader Abt, onverwacht ’ns binnenstapt
Stond op d’n achterkant: Maria in gebed
Sjef dacht nog: Och, één zo’n nonneke….da makt toch nie zoveel
Want God de Vader, die let wel op zijn grondpersoneel
Mar Benedictus, daorbove…., sloeg z’n vleugels voor z’n ogen
En riep Sjef, in zunnen droom, weer in ’t gareel

Heer, laat deze kelk aan mij voorbijgaan…, mar nie te vlug… want 
ze is toch wel ’n zonde werd
Ook in ’t klooster kan de toog nie steeds gespanne staan, mar ik zal 
boete doen en werke as ’n perd  

Muziek: Henk Tillemans

Verschenen op lp Tussen Nacht en Ontij (1984) en op de verza-
mel-lp Omroep Brabant jubileert (1981)

Jan Strick
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COR SWANENBERG JOHAN BOENIE

Appetjoek of habbetjap?
Bovenstaande uitheems aandoende woorden behoren tot het Til-
burgse scheldjargon. Ze zijn onder meer opgetekend door Theo de 
Wijs. Je zou misschien niet verwachten dat een boek over negatie-
ve zaken als spotten, schelden en vechten een mooie en onderhou-
dende publicatie kan opleveren. Toch is dat zeker het geval met Ap-
petjoek! de nieuwste loot aan de stam van In Tilburg, het dertiende 
deel in een reeks om jaloers op te worden. Natuurlijk hadden we 
iets soortgelijks al eerder ervaren met Ik kan het niet langer houden! 
Berichten over poep, pies en winderigheid in Tilburg en aangrenzende 
hogedrukgebieden van dezelfde schrijver. En de lezers van Brabants 
hadden dit ook al kunnen vermoeden door de voorpublicatie over 
het Brabantbrede schelden van Roothaert in het laatste nummer.

En dan komen de socialisten op de proppen, 
de Rooien. Het generatieconflict met bijbeho-
rende woordenwisselingen geeft veel heibel. 
Rooie buurten, rooie katholieken, rooie krant, 
unne rooie, unnen S.D.A.P.er… eene van ’t Sort 
Dè Aaltij Pruttelt. 

De geestelijken kunnen de dans niet ontsprin-
gen en komen onder vuur in het laatste hoofd-
stuk. Anton Roothaert krijgt het voortouw met 
citaten uit zijn beruchte roman Die verkeerde 
weereldt. We ontmoeten vuile papisten, Jezus-
verraders, geuzen, razende wolven én vrome 
Tilburgers. Die laatsten geven soms reden 
voor bijzondere scheldwoorden als spurriekwe
zel, nonnenpreut, wijwaterpisser en Zebedeus. De 
geestelijkheid wordt opgevoerd met de driftige 
pastoor, de scheldende deken, de scheldende 
kapucijn, de scheldende frater en de bespot-
ting van heiligen tot heilig Peerke toe. 
Appetjoek! is echt een boek om meerdere keren 
ter hand te nemen. Het biedt veel vergeten we-
tenswaardigheden en het zou bij geen enkele 
geïnteresseerde Tilburger of Brabander mo-
gen ontbreken. Veel van de scheldtaal is ook 
breed in Brabant bekend, maar appetjoek is wel 
echt Tilburgs. Jammer dat niemand het woord 
kan verklaren. 
‘Degene die voor het eerst in plaats van een 
speer een scheldwoord gebruikte, was de 
grondlegger van de beschaving’ (toegeschre-
ven aan Sigmund Freud) luidt het in dit nieu-
we boek. Na het lezen van Appetjoek! kun je 
niet anders dan constateren dat er een gerede 
kans is dat onze beschaving ooit in Midden 
Brabant begon. 

ISBN/EAN: 978-90-6663-075-8 
Gianotten Printed Media.  

geene kaant, het larmoyante volkslied van de 
vergane Tilburgse groep Fluitekruid. 
De Goôlse geiten en ballefrutters worden aardig 
bedacht in het tweede hoofdstuk: Goirle, be
schimpt dorp.
In Van Alphen tot Waalwijk wordt het kader 
breder getrokken zodat alle omringende dor-
pen hun scheldnamen mee kunnen krijgen. 
Natuurlijk is daarvoor de bekende Brabantse 
Scheldprocessie van Piet Heerkens geraadpleegd, 
maar ook talrijke berichten uit het archief van 
de Nieuwe Tilburgsche Courant en de werken 
van Cornelissen, Robben, Sassen en Van der 
Heide zijn vaak vergeleken en vermeld.
Het hoofdstuk Spotten in het Tilburgs is inge-
deeld naar de ondeugden. Gierigheid, op-
schepperij, domheid, manieren van praten, 
losbandigheid en lichamelijke kenmerken vor-
men de kapstok.  
De grootste Til-
burgse sportman 
aller tijden, 
wielrenner Jan Pij-
nenburg, de Pèèn of 
Jan Kanonbal krijgt 
zijn eigen plek. 
(‘De naam klonk 
voor elken Fransch-
man als een vloek.’) 
De politie moet het vanzelfsprekend ook ont-
gelden: foute wout,  juut, vethol, vetwaaier, gruun
jas, sjampetter, kaaibuuter, zuukerd en vetleer zijn 
de ‘eretitels’ die de revue passeren. Mooi is het 
ook de held van een stripboek uit onze jeugd 
weer te zien: Steven Sterkenarm! 
In de fabriek is het chapiter waarin de machts-
wellust en willekeur van ‘de bazen’ van de tex-
tielweverijen wordt belicht. Het gaat hier onder 
meer over mauwers en meneren, de bazen die 
allemaal rake bijnamen te verduren krijgen. 
In De Malbroekrellen (1883 – 1885) leren we 
dat Malbroek in de laatste decennia van de 
negentiende eeuw de schimpnaam voor Til-
burg was. De opstand van fabrieksarbeiders 
naar aanleiding van een ‘loonkwestie’ begint 
met het lied Malbroek die vaart ten oorlog. Het 
gaat hier vooral over sarren, tergen, uitdagen 
en minachten. De onvrede wordt uitgezongen 
over straat en leidt tot kat-en-muisspel met de 
politie. De verdwenen rituelen van tafelen en 
ketelmuziek leveren veel leut en interessant 
historisch materiaal op. 

Er is verzameld en gebloemleesd uit de 
beste bronnen van gekende Tilburgse 

en Goirlese schrijvers en taalkundigen en het 
geheel is verlucht met welgekozen prentkunst 
door Ronald Peters en de auteur’ is de formu-
lering van Ed Schilders op de titelpagina. Er 
moet veel research gepleegd zijn en eigenlijk 
doet de schrijver zich te kort, want hij heeft 
veel meer bronnen geraadpleegd dan genoem-
de. Vooral knap aan het werk van Ed is dat het 
altijd lichtvoetig en toegankelijk blijft terwijl 
hij de stof toch doordacht en ernstig behandelt. 
Het is een gedegen werk dat 120 pagina’s be-
slaat en leest als een boeiende roman. Dit is 
‘documentaire in boekvorm’ die alleen opti-
maal tot zijn recht kan komen door citering, 
onderzoek, onderbouwing en illustratie. Het 
vele werk heeft geleid tot een prachtig totaal, 
een schatkist vol wetenswaardigheden die leer-
zaam is en boeiend blijft. Het geheel zit goed in 
elkaar en overal is humor. Vaak geeft de illus-
tratie je al een lach. Vooral de prenten (al zijn 
ze nog zo klein) van Cees Robben, van wie Ed 
Schilders natuurlijk de kenner bij uitstek is.
Tilburg moet een heel bijzonder oord zijn, 
ook al wordt het 
van meet af aan de 
gescholden stad 
genoemd met 
Kruikenzeikers, 
Turken, Kaai
buuters, oliekonten 
en messenstekers. 
Bij het lezen over 
de rivaliteit en 
strijd tussen de 
stadsdelen moesten 
wij meteen denken 
aan Jaanske van 

Woensdrechtse 
woordjes Vuil
Toen oos vaoder ien z’n vuil goed vuil aon ’t wieje was ien 
z’nnen of, kwaam Vuile Diena vurbaaj, die ’m vuil aonkeek, 
da vuil dienk. Ik vertaal: Toen onze vader in zijn onge-
wassen kleren onkruid aan het wieden was, kwam Vie-
ze Diena voorbij, die hem nijdig aankeek, dat krengerig 
ding.

Het moge duidelijk zijn, dat het woord ‘vuil’ in 
Woensdrecht heel wat verschillende betekenissen 

kan hebben. Net als in het Nederlands trouwens. 
Vuil goed mot ien de was. Vuile kleren moeten in de was. 
Vuil betekent hier: gebruikt, gedragen, ongewassen, niet 
meer schoon.
Vuil kuunde wieje, trekke n’of pluukke. Onkruid kun je wie-
den, (uit)trekken of plukken. Wieje doe je met een akker, 
die een lange of een korte steel heeft. Ik heb in Woens-
drecht nog nooit een schoffel gezien. In mijn woonplaats 
werkt men dus bij het verwijderen van onkruid naar zich 
toe en niet van zich af.
Wanneer een vrouw in de volksmond het woord Vui
le krijgt toegevoegd aan haar voornaam, dan wijst dat 
meestal op een combinatie van enkele minder positie-
ve eigenschappen. De vrouw is dan ongewassen, draagt 
geen schone kleren en ziet er niet fris uit. Bovendien 
neemt ze het niet zo nauw met de deugd van kuisheid 
en met de gedragsregels zoals meneer pastoor die voor-
schrijft in verband met het zesde en het negende gebod. 
Wellicht slaog ze af en toe ook nog vuile praot uit of vertelt 
ze vuile moppe.
Iemand vuil aonkèèke. Daarmee laat je blijken dat je boos, 
nijdig bent op iemand, dat je verontwaardigd bent over 
wat die ander heeft gezegd of gedaan. Je kijkt dan niet 
bepaald vriendelijk.
’n Vuil dienk is een persoon, vaak klein van stuk, die ge-
meen, achterbaks, pesterig is, een krengetje dus. Ove-
rigens kan ’n vuil dienk ook gewoon een vies ding, een 
smerig voorwerp zijn.
De gemjeente kom d’iedere destag ’t vuil op’aole. De gemeen-
te komt elke dinsdag het vuilnis ophalen.
Pluimveehouders en vogelliefhebbers weten natuurlijk 
allemaal wat ’n vuil aaj is: een ei dat na te zijn bebroed 
niet is uitgekomen, omdat het niet bevrucht was of om-
dat de zich ontwikkelende vrucht is afgestorven.
Iemand die vieze dingen doet is ’n völek. Hij houdt zich 
bezig met völegèd. Wanneer een puber last heeft van puk-
kels en puistjes, dan zeggen wij: ’Da’s de völegèd die t’r 
uit komt’.
Maar nu heb ik voorlopig weer even genoeg vuil over u 
uitgestort. Laat ik er dan ook maar mee ophouden. Want 
waarschijnlijk heeft u er schoon genoeg van.  

‘
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RINY BOEIJEN

RINY BOEIJENGERARD ULIJN

‘Rien. D’n oudste,’ zin ik.
‘Pfff,’ bloasde ze. ‘Dè zudde wel wille,’ èn ging mi durre 
rug nor mijn toe zitte. Hôstig viigde ze mi durre zad
doek dur d’r oewge. We zinne niks mer teege mekaare.
Proate han we toch al nôit gedôn. Ok nie, toen’k nog 
durre zoon waar. Buurte ja, dè dinne we. Mar ès ’t 
mèènes wörde èn we waare ’t nie ens, dan há ze d’r 
antwoord gaaw kloar. ‘Ons vôdder zin ’t al: “Èège luis 
bijten oe ’t hardste.” Ik wil ’t ’r nie mer over hebbe.’   

Terug op d’r kamer, wô’k munne jas vatte.
‘Rien? Ès ge is ’n uurke of ’n ding buite gingt speule.’
Ik verschoot ‘r af.
‘Hedde unne schônne zaddoek bé?’
‘Eh… ja mam.’
‘O ja? Lôt is zien dan? Ge zörgt wel dè ge vur d’n don
kere binne zet hé? Èn ès de mense gôn iite, kômde nor 
huis. Ja?’ 
Èn ze drèìjde d’r èège um èn keek nor buite.
‘Eh… ja mam’, töötelde ik. ‘Dan eh… dan gô’k mar. Tot 
strakke.’ 
Ik viejt munne jas èn ging. 
Toen’k over de gang liejp, begosse m’n oewge z’mbèìst 
te pikke. Ik vuulde in m’n tès nor munne zaddoek, viejt 
’m in m’n vaust èn neep erin. 
‘Nii,’ zin ik in m’n èège. ‘Nie janke. Janke, dè doen 
mèskes.’  

< In het dialect van Berghem >

Winnend verhaal Dialectenfestival 
Lieshout, 2016

Illustratie Mathilde Artwork

‘Ja dè zal wel,’ kètste ze trug èn ston op. ‘Uurst kijke of 
m’n hoar goewd zitte.’ 
Ze ging vur de spiegel stôn, want gröts waar ze nog 
steeds. 
‘Èn efkes unnen schônne zaddoek vatte.’
In de kaast laage drie stèèpelkes op ‘r te waachte, nèt   
jes gewaasse èn gestreeke. Ze viejt ‘r enne èn meepes
sant d’r fleske onjeklonje. De zaddoek wörde rijkelijk 
gedôpt mi Keuls wôtter.
‘Gé ok ’n bietje? Vat oewe zaddoek is.’
Ès ik strakke thuiskwaam, hoefde’n ik die van ons nie 
mer te vertelle woar dè’k geweest waar. Dè rook ze wel.

Onderweeges nor de koffiekamer kreeg ze de kijk op ’n 
bordje van de noewdverlichting. ‘Uit,’ laas ze hardop. 
‘Dan meude doar nie in.’
Toen we ôn de koffie zaatte, begos ze me nèìjsgiereg 
ôn te kijke.
‘Van wie zedde gé d’r nou enne?’
D’n dokter waar ze onderweeges verlorre, mar durre 
zoon há ze nog nie gevonde.

Zaddoek
‘Wè kômde gé vertelle?’
Ze ston wijdbens in de kamer. D’r oewge keeke koerte
lig. Mi bèèj d’r haand hiel ze unne zaddoek vaast.
Ze há unne kooien dag. Èn dè kos ’t vur mijn ok wel is 
wôrre, want ze kende me nie. Alzheimer in oewe kop is 
nèt zô lellek ès de meutel in oew houtwèèrrek. Gaa
ter, die ge nie mer kunt vulle. Toch waar d’r iejn ding, 
woarie gen vat op há gekreege; ons moeder èn durre 
zaddoek, doar kwaam zèllefs hij nie tusse. Wètie ok 
prebeerde.
Ze há t’r alt enne bé gehaad. Wèsse ok din of woar ze 
ok nor toe ging. Enne in d’r haand èn enne in durre 
schort. Èn ès ze d’r uit ging, ok enne in d’r tas. Ge kost 
nôit weete. Enne onder d’r kusse, enne in de toffellooi, 
enne op ’t nachtkèèsje, enne in durre sondagse jas. Èn 
ik há d’r ok alt enne bé. Anders kwaamde deur nie uit.
‘Hedde unne schônne zaddoek bé?’
‘Ja mam.’
‘O ja? Lôt is zien dan?’
Zèllefs toen ‘k al op m’n èège wônde èn ’n bèkske 
koffie kwaam vatte, vroeg ze d’r nor. Ik há unne ker 
’n pèkske pepiere zaddoeke bé gehaad. Ge hát ze is 
moete huure. Doar dögde niks af. Dè die van ons mijn 
zoewe de stroat op há loate gôn.
‘Zeker te lööi um te waasse èn te strijke. Hier, nimt ‘r 
mar ’n por van mijn mee.’

Ze há d’r petoffels aaws um ôn. We keeke tegelijk nor 
d’r voewte èn wir trug. Ik zaag ze twijfele.
‘Zedde gé d’n dokter?’
Ik kreeg gen kans um ‘ja’ of ‘nii’ te zegge.
‘Och dokter, kekt is efkes nor m’n voewte. Ze doen zô 
ziejr.’
‘Gôt’r mar is bé zitte,’ zin ik èn rool de petoffels um. 
‘Zoewe biiter?’
D’r kwaam ’n zunneke op d’r gezicht.
‘Och dokter, wè zedde ge unnen hèlle.’ Ze viigde mi 
durre zaddoek over d’r muuleke.
Di waar ze nou, ons moeder. Hoe duk há’k vruuger nie 
ès jungske m’n nuske in durre schort willen daawe. 
M’n èrmkes um d’r heene geslaage, ès’k brulde umdè’k 
gevalle waar of ziek. Efkes unnen èèj over m’n bölleke. 
Miejr nie. Mar dè waar d’r nie bé geweest. Doar hásse 
genne road mi geweete. ‘Kômt is hier,’ èn mi durre 
zaddoek m’n snotbèl afgeviigd. Dè waar ’t. 
‘Èn nou doede’t èèges mar. Ge het ok unne zaddoek. 
Èn nie janke. Janke, dè doen mèskes.’

Ès we daalek is ’n bèkske koffie ginge vatte,’ vroeg ik.
Ze keek nor durre rok. 
‘Kan ik zoewe mee?’
‘We mènde gé. Ge zet ’t schônste wefke van de hiejl 
wereld èn umstreeke.’

Zomersingle Pap en Pudding
De ‘Brabantse antihelden en drinkebroeders Pap en Pud
ding’ zoals René van Rooij en Hans van Erp zich noemen, 
hebben een zomersingle uitgebracht: Light (alles is light). 
Hoewel de titel anders doet vermoeden, is de liedtekst ge-
schreven in onvervalst Maaslanddialect en verhaalt over 
de alsmaar groter wordende hype rondom allerlei light- en 
low fat-producten. ‘Allemaal onzin,’ volgens het duo. ‘Het 
maakt niks uit hoeveel light je eet. Wij zijn er nog niks 
door versleten.’ En dat is de heren aan te zien.
Het origineel is een zomerhitje uit 1971 van Tony Ronald, 
getiteld Help (get me some help). Maar dat die tekst weinig 
van doen heeft met de carnavaleske versie van Pap en Pud
ding laat zich raden. De mannen hebben ook een clip op-
genomen die te bekijken is op YouTube. De single is gratis 
te downloaden via hun website www.papenpudding.nl.  

TRANT

Smáárs vruug
ès mun oewge wakker worre
èn un lutske lòtter
ikke ááges,
dan ziek in de spiegel
dè menne rimpeltijd
ehvul in òrwege is,
dè veujl van oew tròòn
geplokke èn in un vaas
vur ut ròòm zen gezet
geáájt èn verwèrmt zen
tot un drùgte.

Mar dan schiemert de koffie,
dè bèkske bruine tròst
dè alles in zich hih
èn zonder te vròòge
ut antwoord gift.

Ik vat mun kuntje
onder munnen áárem,
de locht brèkt,
de mot trekt op, 
de zon brèkt dur,
mun fiets zingt,
èn ik fluit,
krèk ès de moor
die buurtkoffie lokt,
in onze trant.  

< In het dialect van Oss >

Winnend gedicht Dialectenfestival Lieshout, 
2016

Winnaar Gerard Ulijn tussen de genomineer-
den Mientje Wever (rechts) en Will Segers. 
Foto Frans v.d. Bogaard
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NICO VAN KRUISBERGENHARRIE DE KONING

Bert en Nelleke

Op zaterdag 18 juni 2016 werd in een volle Durpsherd 
in Berlicum tijdens een sfeervolle avond een nieuwe cd 
gepresenteerd door ’t Kumt Vaneiges.
De zanggroep uit Berlicum begon in 1994 als vrienden-
groep die onder begeleiding van accordeon voor eigen 
plezier Brabantse en Nederlandstalige liedjes zong. Het 
uitgebreide repertoire bestaat ondertussen uit smart-
lappen, levensliederen, oude Nederlandse liederen en 
dialectliedjes. Het gezelschap heeft wel aan de weg ge-
timmerd. Ze maakten eerder al drie cd’s en traden op in 
Canada. De leden van ’t Kumt Vaneiges zijn momenteel 
de accordeonisten  Tonny van Alem en Gina Palmers en 
de zangers Hans Bogaards, Henk van den Broek, Rien 
van Doorn, Mari Meulenbroek, Sjef van Schalen, Henk 
van Schijndel en Gerard Wiegmans. 

Na acht jaar was de zanggroep aan een nieuwe cd toe, zo 
lezen we op de hoes. Het werd Wà denkt ’r af?! Een titel 
die zowel een uitroep als een vraag voorstelt. De naam 
van de groep, zowel als die van de nieuwe cd zijn enigs-
zins misleidend, omdat het 
hier niet gaat om een dialect-
groep en het merendeel van 
de liedjes in het Nederlands 
gezongen wordt. 
Het nieuwe repertoire bestaat 
uit zestien nummers. Een 
mengeling van humoristi-
sche, nostalgische en serieuze 
luisterliedjes. Het loopt uiteen 
van Indisch visserslied, Sierra 
Madre (in vertaling) tot De 
woonboot op de Amstel. Er zijn 
liedjes te beluisteren, waarvan 
de tekst door de leden Mari 
Meulenbroek (Zèkske Blaouw) 
en Gerard Wiegmans (’t Durp
ke) geschreven zijn. Dat laatste nummer over Lith was 
genomineerd voor beste liedtekst tijdens het Dialecten
festival 2016 in Lieshout. Zèkske Blaouw maakte vorig jaar 
furore in de Balkumse theaterproductie Muziek Kul en 
zal door veel ouderen ervaren worden als een herinne-
ring aan een onmisbaar ingrediënt in de vroegere voor-
was. We geven de begintekst van het lied:

Altèd op mòndug wir wasdag, dè gaaf chagrijn
’k Stao d’r nou over te zingen, mar ’k vond ’t nie fijn
Hadde oewe was op de blèik, of hing ie aon d’n draod
Kwaamp ’r altèd nog wel iemes, mee goed bedoelde raod, 
want…want…

Refrein :
Want mee ’n zèkske blaouw, wordt oewe was noit graouw
Geleuf mar van men, dèkker scheutig mee ben
Ja mee dè blaouwe spul, ’t is echt gin flaouwekul
Wordt zelfs oew gebit, wir opnet stralend wit

Sondus de was alvast koken, dè din me dik zeer
Zùrge vur musters en stookhout, ôk bè kooi weer
Waarde dan blèij dè alles wir goed waar gegaon
Kwaam dik ons moeder nog vraoge, hedder blaouw bè ge
doan, want…want…

Want mee ’n zèkske blaouw……. 

Mari Meulenbroek neemt de 
solo voor zijn rekening in Ik 
wó zó gèire nog ’s efkes van Jan 
Steenbergen, het mooiste lied 
dat ooit over Berlicum is ge-
schreven. Gerard Wiegmans 
soleert in het laatste nummer, 
de Woonboot. Waarom ligt de 
boot niet op ’t Hèrzent? Als je 
liedteksten schrijft, moet je zo-
iets toch ook aanpakken. Die 
variatie zou je overigens meer 
willen horen, want zestien 
nummers in exact dezelfde be-
zetting roept om meer afwis-
seling in orkestratie en uitvoe-
ring. Gastmuzikant Tonn van 

de Veerdonk, met zijn drums en percussie, leverde een 
belangrijke bijdrage aan de nieuwe plaat, maar een paar 
gitaren en/of blaasinstrumenten zouden ook zeer wel-
kom geweest zijn evenals een betere stereoregistratie. 
Neemt niet weg dat de nieuwe schijf zeker sfeer en ver-
pozing kan brengen.
Contactmogelijkheden: ’t Kumt Vaneiges: cdtkumtvanei-
ges@hotmail.com of tel: 0620450779.  

Bert is gisteren doodgegoan.
Toen ik ‘n week of drie geleje Nelleke nog ‘s 
vroeg: ‘Nelleke, wurrum moete wij Bert ôk 
weer in de gaten haauwe?’ (Bert waor al naor 
bed. Vruuger as anders. Dè dee ie wel dikker 
de loatste weke. ’t Hoefde allemaol nie mer 

veur ’m.) ‘Wurrum moete we Bert in 
de gate haauwe?’ Toen leek 

’t krek of Nelleke d’r wa 
omhinne begon te dreije. 

Ze zin: ‘Hij kôs wel ‘s 
noar de notaris goan.’ 
En toen ik vroeg: ‘Wa 
gi Bert dan bè de no
taris doen...’ zin ze: 
‘Ge wit ‘t mar noit, 
witte dè...’

Bert is gistere gestur
reve. 

’n Beslag. 
Ik leg de telefoon ner. 

Onze voader hi gezid dètter niet 
gepoetst hoeft te worre. 
En Bert zal wel volgende week woensdag 
worre begrave.
Ik leg de telefoon ner en schrijf dit verhaal
tje veur Bert, ons moeder, onze voader en 
Nelleke.
Ze vuulde dè Bert zunne kop vort liet hange.
Dèttie de moed ha opgegeve. 
En de notaris, daacht ik, dè is d’n hellige 
Petrus mi de sluttel. Die hittie um toegang te 
verlene tot gene wirreld. Ja Petrus, de notaris 
ok, die alles opschrijft: ’t goei en ’t kwaai van 
elke mens hier op aarde.  

Uit Wa’k nog zegge wou
Brabants Boekenweekboek 2016

< In het dialect van 
Mariaheide >

Illustratie Iris Bongers

Bert is dood.
Ik heurde ’t vandoag van onze voader oan de 
telefoon.
Belde ’m op um te vroage of er woar ge
poetst in z’n appartementje.
Bert is 79 joar geworre en worde de lesten 
tijd van z’n leve verzurregd in verpleeghuis 
Welstaete. Ja, tiggeworrig heit ’t doar Welstae-
te, mar bij ons noeme we ’t gewoon de Woa
tersteeg, umdè dieje noam ons van vruuger 
meer vertroouwd in de orre klinkt.
Ik kikte ’r niks van op toen ik heurde van 
zunnen dood.
Ik vuulde wel dè ik wa moes snottere. En in 
inne keer moes ik terrugdenke oan Nelleke.
Zes weke geleje ongeveer begon Nelleke, 
een van de medebewoners van Berte in de 
Woatersteeg, mi men te proate. Ik ha 
in inne keer in de gate dè ze men 
iets wo vertelle. Iets wa ze nie 
vur d’r eige kon haauwe. Ze 
zin: ‘Ge moet Bert in de 
gate haauwe. Haauwt ’m 
in de gate.’ Ons moeder 
die seins ongeveer ’n joar 
ok in de Woatersteeg is 
opgenomme, en kort bè 
Nelleke oan de toffel zaat, 
begon ok te loustere noar wa 
Nelleke wis te vertelle. Ik daacht 
wa zôtter nou toch komme? 
‘Ja,’ zo ging ze dur, ‘haauwt ’m goed in 
de gate. Witte dè?’ Ik schôof munne stoel 
kortbé Nelleke en vroeg heur: ‘Wurrum? 
Wurrum moete we Bert in de gaten houwe?’ 
Nelleke zin: ‘Hij zingt al ’n tijdje zachtjes dè 
liedje in ’t Duits. Iets mi hoog op die gelbe 
wage. Hij zingt ’t zuutjes vur z’n eige out.
‘En gistere stond Bert op van zunne stoel en 
hij zin: “Ik gô”. 
Hij zin: “Ik gô noar ons moeder in Duitsland 
toe”.
En,’ zin Nelleke, ‘ik zin nog tigge Berte: “Ouw 
moeder is dood”.
Snapte ’t nou? Z’n moeder is allang dood! 
Snapte ’t?’
Ik zin: ‘Ik snap ’t.’ 
‘En durrum,’ zin Nelleke, ‘moete ’m in de 
gate haauwe. Ik kan kwelluk lope, maar gij 
kunt ‘m better in de gate haauwe. Haauwt ’m 
in de gate! Want hij blijft mar zinge van dieje 
gele wage.
’t Kos goed ’s zen dè die ’m kumt ophoale!’

Harrie de Koning Foto Frans v.d. Bogaard

Wà denkt ’r af ?! 
van ’t Kumt Vaneiges
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JOS NAAIJKENS

WIM VAN GOMPEL

Van ’n schoon taofel kunde nie lang eten
Op de lagere school heb ik geleerd dat je drie soorten zinnen hebt: 
bevestigende, vragende en ontkennende. En het interessante is 
verder, dat die drie soorten moeiteloos onderling inwisselbaar zijn: 
Ik ga naar huis. Ik ga niet naar huis. Ga ik naar huis? Kun je dit foef-
je ook op spreekwoorden en uitdrukkingen toepassen? Op spreek-
woorden zeker niet, want die zijn per definitie onveranderbaar. 
Maar hoe zit dat bij uitdrukkingen? Daar zijn de mogelijkheden in 
ieder geval zeer beperkt, zoals verderop zal blijken.

Van ’n schoon taofel kunde nie lang eten 
In andere gevallen betreft het welgemeende 
adviezen, wijze tips of waarschuwingen. Op 
grond van opgedane ervaring meent men de 
ander voor onheil, verkeerde beslissingen of te 
verwerpen levenswandel te kunnen behoeden. 
We kunnen ook te maken hebben met voor-
nemens en plannen waarvan je op het eerste 
gezicht zou mogen verwachten dat ze voordeel 
zullen brengen, maar die uiteindelijk zinloos 
blijken te zijn. Ook hier zijn veel voorbeelden 
van te geven: in ’ne worst en ’n weduwe witte nie 
watter is ingedouwd ‘pas op voor een huwelijk 
met een weduwe’, van ’n schoon taofel kunde nie 
lang eten ‘kies geen toekomstige echtgenote die 
wel heel knap is maar verder niets te bieden 

heeft (bijv. arm is, niet goed kan werken)’, es ge 
tegen de kerk of ’t gemeentehuis pist, dreugt ’t nooit 
meer op ‘als je je tegen de geestelijke of wereld-
lijke overheid verzet, wordt dat nooit meer ver-
geten’, ge kunt nie alles hebben: veul boter en ’n 
vet wijf ‘je moet realistisch zijn met je wensen 
en eisen’, ge hoeft n’n ouwen aop geen bakkesen 
te leren trekken ‘je kunt hem niets wijs maken’, 
vur ’n stukske worst geen heel verken in bed willen 
‘geen huwelijk aan willen gaan, omdat de voor-
delen niet opwegen tegen de nadelen’. 
Hiermee is hopelijk voldoende aangetoond dat 
veel uitdrukkingen beperkingen kennen in het 
gebruik van de vragende, ontkennende en be-
vestigende vorm.  

‘De hemel bestaat niet’
Er zijn ook ontkennende uitdrukkingen, die 
geen bevestigende pendant naast zich verdra-
gen, zoals gemak vaort nie lang ‘aan een (nieu-
we) vorm van comfort ben je gauw gewend en 
doet je niet terug verlangen naar primitievere 
toestanden’. Gemak vaort lang is ondenkbaar. 
En waarom is dat zo? Omdat een dergelijke 
uitdrukking zinloos is. ‘Ik kom niet’ kan net 
zo goed waar zijn als ‘ik kom wel’. Maar gemak 
vaort lang kan niet waar zijn. We hebben hier 
dus te maken met een uitdrukking die alleen 
in ontkennende vorm zinvol is. En dat is nog-
al merkwaardig voor ontkenningen. De ene 
groep mensen zal vol overtuiging roepen ‘de 
hemel bestaat niet’, terwijl een andere groep 
vol zal houden dat de hemel wel bestaat. Bij 
gemak vaort nie lang ontbreekt de tweede groep 
mensen. Er zijn dus uitdrukkingen die we 
uitsluitend in ontkennende vorm aantreffen, 
nooit in bevestigende vorm. Maar het zijn 
geen ‘gewone’ ontkenningen omdat de beves-
tigende pendant ontbreekt. Het betreft zaken 
die maar één kant van de medaille kennen: het 
gaat niet op dat…, het is uitgesloten dat…, en-
zovoort. 
Het kunnen waarheden, beweringen, wijshe-
den en opvattingen zijn, die in de beleving 
van de spreker uitsluitend in de ontkennende 
vorm waar kunnen zijn. We geven hier enke-
le voorbeelden van: kaort speulen is geen schaop 
huujen ‘je moet je aandacht bij het kaartspel 
houden’, n’n boer en ’n zoeg hebben nooit genoeg 
‘boeren zijn inhalig’, de kerk is ginnen haos ‘de 
kerk loopt niet weg, ook al kom je te laat’, eigen 
is gin vödje ‘familie gaat voor, hoge dunk heb-
ben van eigen familie’, ’t is altij geen kermis ‘het 
is niet altijd feest’, geen vrimde torens kunnen 
zien ‘zich in den vreemde onbehoorlijk gedra-
gen’.

‘Zand schuurt de maag’ 
Over vragende uitdrukkingen kan ik kort zijn. 
Die zijn er nauwelijks. En dat is ook logisch. 
Uitdrukkingen worden vaak gebruikt om een 
statement te maken: met overtuiging en verve 
een waarheid, levensvisie of wijsheid voor het 
voetlicht te brengen. En dat gaat niet zo goed 
met een vraag. Een enkele keer kan het natuur-
lijk wel. De dooddoener om een gesprek te be-
eindigen ‘Waar haalde Bartel de mosterd?’ is 
uiteraard vragend. Sommige bevestigende uit-
drukkingen laten zich wel omsmeden tot een 
vraag. ‘Sara gezien hebben’ (gezegd van een 
vrouw die vijftig geworden is) laat zich veran-
deren in Hedde Sara al gezien?
Dan nu de bevestigende/ontkennende uit-
drukkingen. Er zijn uitdrukkingen die zowel 
in bevestigende als in ontkennende vorm 
zinvol zijn. De uitdrukking iemand in de zeik 
zetten ‘iemand voor schut zetten’ kun je ver-
anderen in iemand nie in de zeik zetten zonder 
dat het onzin wordt. Hij laot z’n eigen nie in 
z’ne zak zeiken ‘hij laat zich niet beetnemen’ 
kun je transformeren naar hij laot z’n eigen in 
z’ne zak zeiken ‘hij laat zich beetnemen’. Hij 
maokt van ’n scheet n’n donderslag ‘hij overdrijft’ 
kun je in principe omvormen tot hij maokt van 
’n scheet ginnen donderslag ‘hij overdrijft niet’. 
Maar er zijn ook bevestigende uitdrukkingen 
die je niet ontkennend kunt maken, zoals dat 
bij een gewone zin meestal wel kan. Ze behel-
zen een (veronderstelde) waarheid die in de 
ontkennende vorm niet meer klopt. De dood-
doener ‘zand schuurt de maag’ wordt gebruikt 
als iemand klaagt dat er zand in het eten zit. 
Die persoon krijgt het verwijt dat je niet moet 
zeuren over wat zand in het eten. De tegen-
hanger ‘zand schuurt de maag niet’ wordt niet 
gebruikt. En dat ligt voor de hand: de ontken-
nende variant levert onzin op.

Wim van Gompel

‘Dè zèg ik tòch mam. Kom naa mam… Ge bènt tòch 
nie dôof òf zôo? We doen gin domme dinge. (…)
‘Ik hang naa òp mam. Doeoeoe…’

De volgende mèèrge, al vruug, komt Esther de veur
deur èùt. ’n Knap donker mènneke in d’r kielzòg. Hij 
sloeg z’n haand om d’r middel…
 ‘Och,’ zeej die van ons. ‘’t Hèùs hèdde in ieder geval 
in de gaote gehaawe. Èn vur Esther is ’t nòg ’n bietje 
vekaansie...’  

Uit Wa’k nog zegge wou
Brabants Boekenweekboek 2016

< In het dialect van Tilburg >

Esther 
’t Is sèptèmber. De schoole zèn nèt begonne.
Zit ik m’n èège òp feesboek ’n bietje öt te lèève, veul 
vriende òn ’t zuuke, goed vur m’n immitsj, gao de bèl.
Buurman òn de deur.
‘Wij gòn mèèrge veur ’n week òp vekaansie.’
‘Waor gaode nòr toe?’
‘Nòr Rüdesheim òn de Rijn. Ge wit tòch dè we van ’n 
wèntje haawe… 
Ons Esther blèèft tèùs. D’r vriendin Chantal komt bij 
d’r slaope. Dan isse teminste nie allêen. Wilde gij zô 
goed zèèn om ’t hèùs wè in de gaote te haawe?’
D’n vòlgende dag is d’n buurman meej z’n vrouw 
smèè reges al vruug richting Dötslaand vertrokke. 
’s Aoves laot is ’t nòg goej weer om bèùte te zitte. 
Aachter in de tèùn bij d’n buurman heure we ammòl 
wè gegiechel èn gesmiespel. 
’t Ooverbekènde deuntje van ’nne Nokia gao aaf.
‘Meej Esther. Hoi mam. Goed òngekoome in Rüdes
heim?’ (…)
‘Fèèn te heure mam. Ik bèn naa tèùs. Ik zit in de tèùn. 
’t Is nòg lèkker weer. Ik bèn hier meej Chantal.’ (…) 
‘Ok zôo mam. Doeoeoe…’
’t Waar stil. Mar nie lang. Wir wè gesmiespel. 
‘Nie doen. Haaw onderhaand tòch ’s òp. Naa is ’t 
genoeg gewist…’ 
Vèèf mienuute laoter gao dieje Nokia wir aaf.
‘’t Zal Dötslaand wèl zèèn…,’ zeejter iemand. 
‘Meej Esther…’ (…)
‘We koome niks te kòrt mam. Ik weet wèl dè de coola in 
de èèskaast stao…’ (…)

Jos Naaijkens Foto Frans v.d. Bogaard
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YOÏN VAN SPIJK

De brieven 
uit de 
Drunensche 
Haai

is aan de klank - naast Tinus’ schrijfwijze tussen aanha-
lingstekens.
De woordvolgorde van de jaren dertig is soms even wen-
nen. Het onderwerp en het lijdend voorwerp staan wel 
eens precies andersom. Het is dan ook goed om bij het 
lezen een beetje achtergrondkennis te hebben: nao ziek 
zèèn van meêr es ’n joar hìse Onze Lieven Heer hiervanda
on gehòld. Waar zal ze Hem heen hebben gebracht?
Tinus’ aauwverwetste uitdrukkingen zijn vaak heel beel-
dend. Iets van plan zijn zit bijvoorbeeld in de nek: De 
mîste maans die ’t in d’re nek han om te gaon, zen gewist. 
Wanneer onze boer verwacht dat zijn vrouw boos zal 
worden, zegt hij: Wè zalse ’m rije! Hij is trouwens ook 
beducht op aander vrammese: Ik zij bang dè’k ’t Wòlks 
vrouwvòlk nou òn m’n pet krèèg. 
Veel woorden zijn inmiddels uit de tijd. Bij gevallen als 
bezwiet ben ik blij dat het woordenboek van het Meertens 
Instituut uitkomst geeft met bezwaoi als synoniem: ge-
doe. Maar zelfs mijn oma heeft me niet weten te vertel-
len wat dè hot ’m nie betekent; de context lijkt te wijzen 
op ‘dat is helemaal niks voor hem’. 
Ook de opbouw van woorden is soms anders. Bepaalde 
verkleinwoorden die zelfs de ouderen nu alleen met -(t)
je maken, hebben bijvoorbeeld ke: tijke (nu tedje), smoe
lekes (nu smoeltjes), tùddekes (nu tòdjes). Er zijn ook meer 
woorden met een uitgangsloos meervoud dan nu: boôme 
en hèùze zijn bij Tinus nog boôm en hèùs. 
Maar soms geven Tinus’ teksten onterecht de indruk dat 
het vroeger allemaal meer was. Hij schrijft bijvoorbeeld 
n-en die ook toen niet werden uitgesproken: ‘unnen jon-
gen meens’, ‘dieën kraant’ en ‘unnen nijen schort’. Net 
als in de meeste Brabantse dialecten kwam die n ook in 
het Drunens van toen bij deze mannelijke woorden alleen 
vóór een b, d, h en een klinker. We kunnen dus met een ge-
rust hart ’ne jonge meens, dieë kraant en ’ne nije schort lezen.
Op basis van een tekst is het moeilijk om iets te zeggen 
over de uitspraak. Omdat hij weet hoe de woorden in het 
Nederlands geschreven worden, onderscheidt Tinus op 
schrift bijvoorbeeld bepaalde klanken waar in het Dru-
nens geen verschil tussen zit. Zo houdt hij de èè en de ij 
netjes apart. Hij verschrijft zich echter wanneer hij van 
mèène, ‘menen’, ‘mijne’ maakt, wat laat zien dat ‘wijk’ en 
wèèk, ‘week’ ook bij hem gewoon hetzelfde klinken.
Vaker nog gebruikt hij hetzelfde teken voor verschillen-
de klanken. Zo schrijft hij de verkorte ao-klank soms 
met oa, zoals in ‘gij goat’ (gij gòt) en soms met dezelf-
de o als die van hond, bijvoorbeeld in ‘gogged’ (gòg ’t), 
‘gaat het’. ‘Ston’ (stòn), ‘staan’ en ‘ston’ (ston), ‘stond’ zijn 
bij hem dus hetzelfde, terwijl het om andere o-klanken 
gaat. Ook gebruikt hij dezelfde u voor vier verschillende 
klanken: ‘durp’ (zoals het Duitse Köpfe), ‘wullen’ (zoals 
het Engelse kisses), ‘stukske’ en ‘vurtelle’ (zoals vertellen). 
Hij heeft tot slot geen aparte schrijfwijze voor een reeks 
karakteristieke tweeklanken die zelfs een betekenison-
derscheid kunnen maken: hoôp [hoe-op], ‘berg’ en hoop 
[höp], ‘wens’, zijn bij hem allebei ‘hoop’.  Ω

hoop gemist heeft, onderbreekt de redactie zijn brief met 
‘ocherm (Red.)’.
Als z’n pepierke vol raakt, ‘Drieka zuutjes oan op ’t bed be
gint oan te drijven’ of het werk roept, sluit hij af. ‘Joa, mer 
nou schaai ik er uit Munheer, ’t is bij vijve en de koei begin
nen te kwèken om drinken en dè goi veur.’

Van dialect tot Nederlands
Voor mij als taalkundige zijn de brieven niet alleen 
mooie verhalen van een dorpsgenoot uit het verleden. 
Tinus heeft zijn moedertaal geleerd in een tijd waarin 
nog geen drie procent van ons land Nederlands sprak. 
Hij kan weliswaar lezen in de standaardtaal, maar zijn 
dialect is een nog niet vernederlandste vorm die zelfs de 
senioren van nu alleen van hun grootouders kennen.
Toen het Standaardnederlands doordrong in de maat-
schappij, begon het dialectgebruik af te nemen. Al in 1933 
was men zich daarvan bewust. Ene Corrie Vis is in De 
Tooneelgids vol lof over Tinus’ brieven, onder meer omdat 
‘het dialect zich registreert, en daardoor zich misschien 
wat langer handhaaft. Dialect is toch een schoon taalver-
schijnsel, dat zoolang mogelijk behouden dient te worden 
op die plaatsen en in die omstandigheden dat het past.’ 
Het gebruik van de dialecten is sindsdien afgenomen, 
maar ook zijn ze de afgelopen eeuw veel veranderd. De 
invloed van het Nederlands op het dialect is in iedere 
generatie sterker geworden. Een Henny van tachtig zal 
bijvoorbeeld nog de telefoon opnemen met Hallo, meei 
Henny’s, terwijl haar vijftigjarige naamgenoot Hallo, meei 
Henny zal zeggen, zonder de naamvals-s. Er zijn ook tus-
senvormen ontstaan: naast ge kwaamt hoor je nu ook ge 
kwaam en ge kwam, die steeds dichter bij je kwam liggen. 
Het dialect wordt niet altijd per se Nederlandser: soms 
is het ook ’n bietje te veul van ’t goei, het zogenoemde hy-
perdialect. Kenmerkende netjes en e-tjes, die bij man-
nelijke woorden horen, duiken bijvoorbeeld ook op bij 
vrouwelijke: in plaats van die blaauw broek en ’n jong koei 
zeggen jongere sprekers wel eens dieën blaauwen broek 
en ’ne jonge koei.
Het is een hele opgave om een helder beeld te krijgen 
van het authentiek Drunens. Ik was dus blij verrast 
toen Harrie Stassar, schrijver van boeken over het na-
burige Waalwijkse dialect, mij op Tinus’ werk wees. Wat 
ik aantrof waren woorden en zegswijzen die inmiddels 
helemaal uit de tijd zijn. Op kranten.salha.nl ben ik ge-
wapend met een digitaal notitieblok de ippistelkes in ge-
doken (‘zoo noemt ons Drieka meenen brief altij’) op zoek 
naar bijzondere stukjes dialect die nu verdwenen zijn.

Dè net is of dè ge mee un botte vijl 
over un hard stuk stoal goat.
Tinus’ taal
De vierenzeventig brieven geven een mooi beeld van het 
oude Drunens. Laten we er eens doorheen wandelen - 
met schuingedrukt soms een eigen spelling, die trouwer 

uit: ‘Ik woi dè tè zoo ok meej aander dingen was: es ge ’t nie 
kant winnen, dan mèr opzeggen; b.v. Trouwen!’ Vaak houdt 
hij het echter bij dùrpse dinge en uit hij zijn teleurstelling 
over de achteruitgang van de Drunense kermis en het 
gebrek aan initiatieven in het dorp (‘alleen mee soamen
werking valt iets te bereiken’) of maakt hij het amateurto-
neel, een zangvereniging of de hermenie van Doruske 
Elshout een compliment.
Onze schrijver geeft overal zijn eigen uitgesproken kijk 
op, maar is nooit te scherp: ‘Gij hed gezeed, munheer, 
dèk gin ruzing maag schuppen in oewen kraant en doarom 
za’k op tijd munnen mond weten te hauwen. (Goeien proat. 
Red.)’ Zware onderwerpen relativeert hij: ‘Doodgoan kan
de mer eenen keer; veul lol is doar ook al nie oan.’ In één 
brief is hij van streek, na de beruchte brand op Giersber-
gen in juni 1934: ‘De schrik zit nog in meen been. Ik zij nog 
mèr een halve meens en elke keer zie ik de vlammen wir veur 
mun oogen en deenk ik er oan hoe wreed zon vuur is, hoe ’t 
beesten nog meensen ontzie.’ Over andere kwesties maakt 
hij zich het liefst niet te druk: ‘Schaai uit, schaai uit, Tie
nus, want nou godde te wijd.’
Tussen de regels door krijgt de lezer ook een inkijkje in 
zijn huwelijk van meer dan veertig jaar mee Driekas. Het 
is goed duidelijk wie de directeur is: ‘’t Wijf is boas en dè 
kan unne maanskèrel soms op un heel aander idee brengen!’ 
Wijf had toen weliswaar nog niet de negatieve bijklank, 
maar Drieka is niet mis: ‘Doar schiet Drieka ut urre slof en 
ze zee mee un stem, dè net is of dè ge mee un botte vijl over 
un hard stuk stoal goat, (…).’ Tinus kiest dan maar de vei-
ligste weg: ‘Ik waar mèr efkes Ost Indiesch doof.’
Hij heeft in ieder geval een goede verstandhouding met 
meneer de riddakteur: ‘Witte wè, komt us overgewaaid mee 
die doagen es ’t nie te koud is. Ge zet welkom, dè witte. En 
Drieka zal zurgen dè de koffie bruin is, dè beloofde ze me 
daor krèk nog.’ De sympathie is wederzijds: wanneer 
Tinus vertelt dat hij een maand ziek is geweest en een 

‘Nou, Munheer is ’t nou gin schon weer, en dè zoo tegen Kor-
semis. Ik geleuf dèk ’t zoo nog nie heb meegemoakt in meen 
lève. Ik heb ook tegen ons Drieka gezeed dèk munnen duffel 
mèr zal uitloaten, want ik geleuf dè me Poaschen krijgen in 
ploats van Korsemis.’

Zo begint Tinus van Padden zijn eerste ingezonden 
brief, gedateerd ‘den 24 van de Wentermoand 1932’. De 
bejaarde boer stuurde in de periode van eind 1932 tot be-
gin 1936 tweewekelijks een Brief uit de Drunensche Haai 
naar de Echo van het Zuiden. Hij woonde in Giersbergen, 
een gehucht in de haai, de Loonse en Drunense Duinen, 
even ten westen van Den Bosch. Van Padden was een 
pseudoniem en wie Tinus precies was, is niet bekend. 
De Brieven uit de Drunensche Haai zijn bijzonder. Tinus, 
die ‘meej zun een been onderhaand int graf stoi’, moet gebo-
ren zijn in de tweede helft van de negentiende eeuw, een 
tijd waarin de leerplicht nog niet bestond. Wie toch had 
leren schrijven, deed dat in het Standaardnederlands – al 
zeker in de media. Maar Tinus schrijft zijn virtiendoagse 
penkrabbels steevast in zijn moedertaal. Dat de krant van 
nog geen tien pagina’s alle brieven drie jaar lang trouw 
publiceert, is al even uitzonderlijk. De deftige schrijftaal 
in de artikelen over handel, industrie en gemeentebelan-
gen steekt af bij Tinus’ luchtige en natuurlijke spreek-
taal: ‘Afijn, Munheer, doar lullen me nog wel us over.’ 

Doar ston ze op meej maggeriene en 
ze goan dur meej noar bed.
Febrieksbotter en Drieka
Tinus heeft hij geen vaste thema’s. Zijn pen voert hem 
langs het steeds grotere aantal kinderen per klas, de 
krimpende oudedagvoorziening met tot overmaat van 
ramp de toen al bekende blauwe enveloppen (‘mee un 
deurschijnend plekske op de veurkaant’), het koningshuis, 
de crisis van de jaren dertig - die boeren hard trof - en 
de febrieksbotter uit de steden (‘Doar ston ze op meej mag
geriene en ze goan dur meej noar bed’). Met zijn kijk op 
maatschappelijke kwesties is hij zijn tijd soms wat voor-
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MRINUS DE WITTE JUNT

Praoten en zaeniken dae ge wet dae die ontsettend slap kan zie
everen. Ge hoopt dae ze ooch neet zal zeen. 
Ge kiekt hieël duudeluk d’n ândere kânt op 
of ge draaidich nao ’n etalaazje. Maer mestal 
zien er op die momeenten gen vluchtwegen. 
Ge ziet de piezang! Ge ziet er gloeiend mej 
aon. ’t Orakel stopt en stapt van de fiets. En 
dan moeie nao die verhalen luusteren over 
hun ongemâk, over hun open bieën dae 
nemmer genest, over ’t voêl hundje van de 
burman wa altiêd op hunne stoep schiet of 
over de neeje gabberdien van hurre mins. 
Over zien schuimpje wurdt mej gen woord 
gepröt. Wo dae eech mich nog ’t meste over 
op kan juunen is as meensen zoe aorig be
ginnen te praoten. Dae nuumen ze dan óch 
neet gewoon praoten, maer dao hêmmen ze 
dan unnen ândere nâm veur. ‘Spietsjen’ be
vobbeld. Ozze burregemester is dao keigoe 
in. Dien duut dikwuls ‘Spietsjen’. En iederie
en die dao nao moet gôn luusteren wâcht op 
de woorden: ‘Ten slotte wil ik u nog zeggen’, 
of ‘Ik sluit af met de woorden’. Dan wije dae 
‘t höst gedaon is. Want de meste meensen 
vinnen unne spietjs maer gezieëver en geza
nik wa neturluk óch waor is. En mestal duren 
die spietsjes vuls te lang. Dae kumt umdae 
meensen die spietsjen zoe gèr nao hun eigen 
luusteren. Toespraken, spietsjes, eech hêb 
er unne gröte hekel aon en ozze Sjang òch. 
Kunde gee neet gewoon praoten, deenk eech 
dan. Steldich veur dae ozze Sjang smiddigs 
aen toffel, nao dae hij zien soep nao binnen 
geslurpt hit zou beginnen te spietsjen. Dae 
ozze Sjang zou zeggen: ‘Junt, het is mij een 
buitengewoon genoegen en ik beschouw 
het als een voorrecht om hier met jou deze 
voortreffelijke maaltijd te mogen nuttigen.’ 
Ge zot toch achter mekaor de Martienes in 
Wert bellen vur ’n spoedopname. Dan kós 
ozze Sjang dao in Wert verder kallen. En toch 
zien er meensen, die school gehad hêmmen 
en die dit soort praot verkoeëpen. En die 
deenken dan dae er serieus nao hun ge
luusterd wurdt. Let maer us op wa dae ozze 
burregemester mej koniginnedâg allemaol 
te zeggen hit. Ozze Sjang hâw geliêk toen hij 
zeei: ‘Dao wurdt tiggewoorig te veul gepröt 
en te weinig gezigd. Lang lève ozze Sjang. 
Drej kier Hoezééé!
’t Is ongepermeteerd!  

< In het dialect van Budel >

Eech wieët ’t zeker, de 
meensen praoten vuls te 
veul! Hoe dae kumt dae 
wieët eech neet, maer de 
meensen duun bekant 
niks ânders as praoten. 
Zet twieje of mier meen
sen bie mekaor en ze 
beginnen te praoten. Dao 
zien óch meensen die 
dao d’n hellen dâg mej 
bezig zien. Dae nuumen 

ze dan neet me mekaor praoten, maer dae 
is dan bevobbeld ‘overleg’ of ‘vergadering’ 
of ‘bespreking’ of ‘breenstormen’ of mej 
iemund ‘diskuusjeren’. ’t Kumt neturluk alle
maol op ’t zêlfde neer, maer ’t liekt hieël wa. 
En dikwuls wèren die meensen er óch nog dik 
vur betaeld um zoe me mekaor te praoten. 
Gewoon meensen zoe as gillie en ozze Sjang 
burten wa, as ge mekaor toevallig us tegen 
komt. Burten is wer iets ânders as praoten. 
As ge mej mekaor aen ’t burten ziet, git ’t 
mestal nêrreges over en al wa ge mej mekaor 
bepröt zieje nao ’n kwartirke wer vergèten en 
dae is mestal maer goe óch. ’t Wurdt pas êrg 
as meensen gôn roddelen. En dae gebeurt 
óch dik zat. Veul mier as wo dae willie êrg in 
hêmmen. Jao, óch over ooch, die dit stukske 
now aen ’t lèzen is, wurt geroddeld. Och over 
ooch vertellen meensen dingen die mis
schien zêlfs hellemaol ne waor zien. Durrum 
praoten ze dao over as dae gee er neet biê 
ziet. En dae is ’t gemieëne er van. Dao zien 
óch meensen die zwêtsen. Mestal zien dae 
loomperikken die vuls te haord ropen over 
hoe geweldig dae zillie zien. Dae zien dikwuls 
manskèrels die ’t net neet gemakt hêmmen 
zal ich maer zeggen. Die praoten over hoe 
geweldig dae zillie wel neet zien. Wa dae ze 
allemaol kunnen en gedaon hêmmen. En hoe 
slim dae ze zien en hoe verschrikkeluk veul 
gêld dae zillie verdind hêmmen en dae ze zoe 
veul knappe vröllie kunnen kriêgen as dae ze 
willen. De sukkels, mej hunne dikke nêk en 
hun klein schuimpje! Eech kin óch meensen 
die neet praoten maer zieëveren. Zieëveren 
is zanikken over niks. Meensen die zieëveren 
willen praoten, maer ze wieëten eigeluk zêlf 
neet wo over. Zoe kan ’t gebeuren dae ge in 
’t törp over de straot lopt um bódschappen 
te gôn doeën en dae ge ’n ind vêrderop ’n 
vrommus op de fiets aon ziet komen wo van 

Junt Foto Frans 
v.d. Bogaard

We kunnen weliswaar niet blind op Tinuse spelling ver-
trouwen, maar soms is die overduidelijk. In plaats van 
‘dertig’, ‘bekend’ en ‘lucht’ zegt hij bijvoorbeeld dartig, 
bekind en locht. Ook spreekt hij van Sunterkloas of Sun
derekloas en Korsemis, feesten die inmiddels heel anders 
klinken. We zijn in Drunen sindsdien ook wat mede-
klinkers kwijtgeraakt: inkelde, sommigte, înnigte. En waar 
nu – op een verdwaald nij na – wordt gesproken van 
nieuwjaor, ‘nieuwsgierig’, ‘benieuwd’ en ‘opnieuw’, is 
nij bij Tinus nij, met nijjaor, nijsgierig, benijd en opnijt. 
Hij spreekt ook van aonlaaiing in plaats van aonleiding 
en ondervèèning in plaats van ondervinding, wat formelere 
woorden die het afgelopen eeuw al snel afgelegd hebben 
tegen hun Nederlandse tegenhangers.
Van zinnen tot klanken – het dialect is aan de wandel 
gegaan en staat ook anno 2016 nog niet stil.

Nao ziek zèèn van meêr es ’n joar 
hì-se Onze Lieven Heer hiervandaon 
gehòld. 

De nije Tinus
Na een wekenlang ziekbed verschijnt er aan het eind van 
de zomer van 1934 weer een brief: ‘’t Is noa oan gewist 
mee Tienusse. (...) We zijn dur nog en we lèven zoo lang es 
’t op is.’ Vanaf dan ondertekent hij met de nije Ti(e)nus. 
Het lijkt soms of er inderdaad een nieuwe schrijver aan 
het werk is: ‘Toen ik ’t boantje es schrijver van brieven uit de 
Drunensche haai overnaam’ en ‘Den aanderen Tienus had 
dat griffer, die was veul aafstraanter en die haai schijnboar 
meer reloaties es ikke.’ Wellicht is zijn geheugen aangetast 
tijdens het ziek zijn: ‘Van ’t veurig joar weet ik nie veul.’ Het 
is sowieso merkwaardig dat hij dè en wè voortaan als het 
onmiskenbaar Nederlandse ‘dat’ en ‘wat’ schrijft, behalve 
als me (‘we’) erop volgt: ‘mer dat kan ik oew toch wel zeggen, 
demme schoon dingen hebben geheurd’. Toch is de schrijf-
stijl identiek en krijgen we weer ‘de groeten van Driekas’. 
‘Ik maag lijen, munheer, demme daander joar ook allemoal 
nog lèven en dit mekare kannen toeroepen. Is het goed?’ 
Woorden uit zijn brief van 4 januari 1936 – zijn laatste, 
wat onze hoogbejaarde boer uit Giersbergen dan nog 
niet weet. Of hij nog veel van 1936 heeft mogen mee-
maken, is niet bekend. Zeker is in ieder geval dat Tinus, 
‘beslist een heldere boer’ in de treffende woorden van 
de redactie, een mooie erfenis heeft achtergelaten: een 
unieke reeks brieven in een Drunens dialect dat nergens 
meer te vinden is, met bevlogenheid, humor en een hel-
dere kijk op de wereld geschreven. 
‘Mun velleke pepier roakt vol en den braoi is kloar. Ik schaai 
er aaf mee mun gezeewer en zeg oew een tot ziens. De groeten 
van meen en Driekas, en hou doe. Tinus.’  

yvanspijk@gmail.com
taalaandewandel.wordpress.com
afbeelding bron: kranten.salha.nl

De Witte 
wit wir wè

Als dit nummer op de mat valt, is de zo-
mervakantie voorbij. Maar misschien zijn 

er nog verlofdagen over om te genieten van un
nen erpelzommer of unne kroanezommer, zoals 
in het dialect van Berghem (’t Bèrgs) een nazo-
mer wordt genoemd. 
Vakanties zijn tegenwoordig grenzeloos. In 
mijn jeugd bestonden de exotische bestem-
mingen uit de blèèk (grasveld voor het drogen 
van de was) achter ons huis, unne lopgraaf 
(treksloot) in de polder of de wittering (wete-
ring). Met je giirt (hengel) - waar zo maar unne 
glassnèijer (libelle) op kon landen - aan de wa-
terkant. En, als de hèt (hitte) te groot werd, bal
duine (ravotten) in het water of op de dijk. Wel 
uitkijken dat je niet gestoken werd door een 
horzel of met blote voeten in de deisels (distels) 
trapte. Dat alles in de baar (volle) zon, want 
van factor zestig had niemand ooit gehoord. 
All inclusive bestond uit ’n por rondumme (dub-
bele boterhammen) en een fles Exota (gruujn, 
roewd of giil). Om te voorkomen dat de limona-
de lauw werd, legden we de fles onder water 
vast aan ’n por reetepoetsers (lisdodden). Maar 
meestal duurde het niet lang of hij werd nor 
binne gekloekt (gulzig opgedronken).
Tot de zon in de namiddag verbleekte en zich 
in een halo hulde, ofwel ’n nèisje makte (een 
nestje maakte). Dan zou het de volgende dag 
gaan regenen en was de zomervakantie vaak 
weer voorbij.  

Illustratie Mathilde Artwork
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ED SCHILDERS

Pròt dan Tilburgs mee me - Ed Schilders

Ne frisse mèèrge-n-in Parijs
Niks bezunders
Zie ik de schonste van’t laand
Op de hogste hakke ôot, èn ik
Weet nie wèddik zègge moet
Ik zèg: Bezjoer, mon amoer
Maddemezèl, wè bènde bèl

Enne, toen zisse
Zje swie Tilboerzjwaaze
Oh oh oh
Zje parle mar ’n pietje peu fransès

En ik zeej
Pròt dan Tilburgs mee me
Bietje Tilburgs mee me
Want ik hèb zôo ’t gevuul
Dè wij vanaovend saome kèèke
Nòr de Sjamzeeliezee
Nòr Ons-Lief-Vrouwke en de Sèène
En nòdderaand d’n toore van IJfèl

En ik vuulde dèddik goed zaat
Omdèsse zo verleege laagde
Kannie gelêûve dèttet ècht waar
Zè de mènne waar
Ze leek ’t alderschonste mèske van ’t 
hêele  laand 

D’r gebeurde iets meej mèn
Toen ze zeej: Zje swie Tilboerzjwaaze
Oh oh oh
Zje parle mar ’n pietje peu fransès
En ik zeej

Pròt dan Tilburgs mee me
Bietje Tilburgs mee me
Want ik hèb zôo ’t gevuul
Dè wij vanaovend saome kèèke
Nòr de Sjamzeeliezee
Nòr Ons-Lief-Vrouwke en de Sèène
En nòdderaand d’n toore van IJfèl

En dan nog wè wordjes vur ons

Ik zie oe
Zo gèère
Hêel gèère

Pròt dan Tilburgs mee me
Bietje Tilburgs mee me
Want ik hèb zôo ’t gevuul
Dè wij vanaovend saome kèèke
Nòr de Sjamzeeliezee
Nòr Ons-Lief-Vrouwke en de Sèène
En dan mees tweekes trug nòr Tilburg 
toe  

Praat Nederlands met me - Kenny B.

Frisse morgen in Parijs
Gewoon mijn business
Ik zie de meest mooie Française
op een boel hoge hakken, en ik
weet niet wat ik zeggen moet
Ik zeg: Bonjour, mon amour
Mademoiselle, tu es très belle

En eh, en zij zei
Je suis néerlandaise
Oh oh oh
Je parle un petit peu français

En ik zei
Praat Nederlands met me
Even Nederlands met me
Mijn gevoel zegt mij
Dat wij vanavond samen kijken
Naar de Champs-Élysées
En naar de Notre-Dame en naar de Seine
En daarna samen op la tour Eiffel

En ik voelde dat het goed zat
Ik zag haar zo verlegen lachen
Kan niet geloven dat het echt was
Zij de mijne zijn
Ze leek een mix van Doutzen, Edsilia en 
Anouk

Er gebeurde iets met mij
Toen zij zei: Je suis néerlandaise
Oh oh oh
Je parle un petit peu français
En ik zei

Praat Nederlands met me
Even Nederlands met me
Mijn gevoel zegt mij
Dat wij vanavond samen kijken
Naar de Champs-Élysées
En naar de Notre-Dame en naar de Seine
En daarna samen op la tour Eiffel

En dan nog een woordje voor ons

Je t’aime
Je t’aime 
Je t’aime 

Praat Nederlands met me
Even Nederlands met me
Mijn gevoel zegt mij
Dat wij vanavond samen kijken
Naar de Champs-Élysées
En naar de Notre-Dame en naar de Seine
En daarna samen landen op Schiphol

PRÒT DAN TILBURGS
MEE ME

In ons vorige nummer publiceerden 
we een hertaling in het Osse dialect 
(geschreven door Marian Brands) 
van de liedtekst Parijs van Kenny B. 
Ed Schilders schreef een hertaling 
in onvervalst Tilburgs: Pròt dan Til-
burgs mee me.

Uit de clip van Kenny B op YouTube

VAN DE REDACTIE

Ignis frigidus - Koud vuur

Geen vrolijkheid slaat botter op dit uur
dan het gekletter van de koperslager
dat mij benoemt tot onbezoldigd klager,
en blaasbalg blazend zonder gloed of vuur.

De warme smid, de onverdachte drager
van licht en warmte in mijn winterschuur,
versmoort de kilte van dit rillend uur
en maakt de armoe voelbaar minder mager.

Ik dwaal ontdaan door kostverloren straten
en loop te kleumen tussen staal en steen
en meet de diepte van de wintergaten,

het ongenoegen tussen steen en been,
dat kieren laat als leeggeroofde raten.
Geen winter was ik zo ontzet alleen.

Frans Hoppenbrouwers

Uit Calendarium poeticum (1998) 9 april

Kaaw vuur

Gen vrolijkhèd slö botter op di uur
dan’t geklètter van de kopperslager
makt van mijn unnen onbetôlde klager,
unnen bloasbalg bloazend zonder hèt of vuur.

De wèèreme smid, d’n onschuldigen drager
van licht èn wèrmte in m’n winterschuur,
nèkt de kaaw van di schibbelend uur
èn makt d’n èèremoei vuulens minder mager.

Ik zwallek ontdôn dur woar oit winkels zaate
èn loewp te krimpe tusse stoal èn stiejn
èn miit de diepte van de wintergaate,

’t gevrèèl tusse stiejn èn biejn,
dè kierre makt ès leeggehôlde raate.
Genne winter waar ik zô ôngedôn alliejn.

Hertaling in het dialect van Berghem door Riny Boeijen

Hommage aan 
Frans 
Hoppenbrouwers
In ons vorige nummer startte Brabants een hommage 
aan dichter Frans Hoppenbrouwers met een hertaling 
van zijn gedicht Brabants glorie door Cor Swanenberg 
in het dialect van Rosmalen. In deze editie heeft Riny 
Boeijen het gedicht Ignis frigidus ofwel Koud vuur her-
taald in het dialect van Berghem. 

Illustratie Mathilde Artwork
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HÁS VAN DE ZANDE

Immigrante plante
Onzen oomen Bèrt zó over de honderd zen 

as ie nog leefde. Hij waar ’n bruur van 
ons moeder en ha, nèt as zé, ’t blommevirus 
van huis ùit meegekreege. Gèk eigelijk, want 
in d’n hoek van de Naolense hèij wor zèllie 
opgroeide, kwaam van ’t heuve dik nie veul 
te rèchte. Nou ston d’r in hullie buurt Zomer
lust, ’n dèftige villa van unne rijken heer die 
d’r unne èige tuinman op nao kos haauwe. 
Oomen Bèrt vertelde da hij as schooljong oit 
ùit d’n hof van ’t Hirke iets ha weggehòld. ’t 
Ware schón rooi bùllekes die hij nog noit ge-
zien ha, mar òn de kleur af te leeze, moese die 
wel ontaard lèkker zen. Hij ha ’t gestole bùlle-
ke gepruufd en waar d’r af verschote. ’t Waar 
hillemòl nie z’ne meug en hij hagget mee weg-
gegoid. Die dinger ha-t-ie vort mi rust gelaote. 
Pas veul lòtter kwaamp ie ’r aachter da ’t vur 
hum de uurste tomate ware geweest.

As ik òn de zommerhof van ons moeder 
en van oomen Bèrt trugdenk, komme bij 

men vanèiges de oranjese muurleuperkes wir 
op m’n netvlies. Da ze muurlooper ware gòn 
hiete, begreep ik, want ge zaagt ze dik mi slier-
te over de blombakke, teege de muure krùipe 
en in de gaos slingere. Ze gave d’n hof hil de 
zommer ’n fleurig ònzien. Mar die blomme 
hurde hier eigelijk hillemòl nie thuis, want 
hulliejen offisjeele naam waar Óstindiese kèrs. 
’n Aander zommerblom groeide veul meer 
umhog en gaaf vurral raos, lila, pèirs en witte 
klurre in overdaod. Wèllie noemde die blom-
me wielekes en dieje naam waar goewd ge-
koze, want die blomme ware krèk rundjes mi 
speekes d’r in. Ok die blom hurde b’ons nie 
thuis, leerde ik lòtter. Ze hiet offisjeel cosmea 
en veul minse zulle ze gezien hebbe in de film 

mi Whoopi Goldberg: The 
color purple. Hil vèlde ware 
daor in Ammirrika lila ge-
kleurd.

Blomme die ons ok al-
ted òn de zommer van 

vruuger doen denke, zen 
de boerinnekes en de stin-
kerkes. Boerinnekes hen 
iets stijfs, mar ze bloeien 
‘mi meerbaandige wiele-
kes’ in alterande klurre. Ze 
hiete offisjeel zinnia. Ons 
moeder zèijde ze dik sa-
men ùit mi de zommeras-
ters en zeg da’t kleur gaaf 
òn heuren hof! Stinkerkes 
is wèl unne goeie naam, 
want de afrikaantjes die 
wij zoo noemde, han unne 
geur die ge die ge nie lèk-
ker kost noeme. Vruuger 
han we ze in oranje, geel 
en bruin, in ’t groot en ’t 
klèin, mar zóveul variasie 
as vandaag d’n dag waar 
d’r toen nog bij lange nie 
in dees sort immigrante 
plante. Ge ziet teegesworrig hil oranjese vèl-
de bé sommigte kweekers. ’t Zal zeeker erres 
goewd vur zen. 
Allemòl eenjòrrig zèijgoewd, mar trugkeijkend 
kunde zegge da dees ‘vluchtelinge’ overal 
goewd ingebùrgerd zen.  

Foto’s Cor Swanenberg

Muurleuperkes

Stinkerkes

Wielekes

Gezongen gedichten
Op zondag 25 september 2016 vindt in The-
ater De Hofnar (Hofnar 10, Valkenswaard, 
telefoon 040-2074020) een bijzondere voor-
stelling plaats. Gezongen Gedichten uit ‘Dorp 
aan de Dommel’, een tocht door Valkenswaard 
in twintig sonnetten van Frans Hoppenbrou-
wers. De gedichten zijn op muziek van Frans 
van Daal en Will Theus, met presentatie van 
Koen Vlemmix en onder regie van Mieke Tous-
saint. De toegangsprijs bedraagt € 10,00 en de 
voorstelling begint om 15.00 uur. 
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