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Recept
Zoals u zult begrijpen, zijn wij als redactie van Brabants steeds 
op zoek naar het recept voor de meest ’lekkere’ uitvoering van 
ons kwartaalblad. Iedere aflevering wordt dan ook uitvoerig 
nabesproken, waarbij we elk artikel en elke illustratie nog eens 
kritisch beschouwen, speurend naar verbeterpunten. Wat we 
vooral nastreven is een blad dat van voor tot achter interessant 
is voor u, omdat het zo’n grote verscheidenheid biedt, nostal-
gisch terugblikt, actueel en modern is, veel humor vertoont, 
wetenschappelijk niveau heeft, mooi proza en prachtige poëzie 
bevat, belangrijke dialectbeoefenaars bespreekt en vooral de 
Brabantse dialecten bestudeert en promoot.
De laatste jaren zijn kookprogramma’s op tv bijzonder populair. 
Daarom leek het ons een goed idee om het woord ‘recept’ een 
keer letterlijk te nemen. Smult u maar lekker van ons artikel 
Over d’n bik – een melange van taal en koken. En wie weet, als 
u ons aangeeft dat dit gerecht bijzonder heeft gesmaakt, vol-
gen er misschien meer.
Natuurlijk bevat deze aflevering ook weer volop andere sma-
kelijke gerechten. Zo schreef Cor Swanenberg een boeiend ar-
tikel over woordkunstenaar JACE van de Ven. Jan Luysterburg 
bracht een bezoek aan Jan van Nassau en zijn dialectclub Oòns 
Taoltje en aan de Bredaose Paoters Terrepetijn OW en Sjag-
gerijn OH. In beide gevallen kwam hij terecht in een weldadig 
warm welkomstbad.
Jos Swanenberg bestudeerde het Twittergedrag van de Brabo-
neger en ontdekte daarin tot zijn vreugde nog heel wat dialect-
gebruik. 
Ed Schilders heeft weer een prachtige aflevering van Cees Rob-
ben aan het woord.
Bovendien beheert hij samen met Riny Boeijen de - nog naar 
nieuwheid ruikende - rubriek Spraak-makend. 
Van Henk Janssen ontvingen we het prachtige verhaal De 
lee:vesschool en van Riny Boeijen Jehan. 
U bent gewend dat er ook van buiten de eigen keuken veel 
boeiende gerechten op tafel komen. Dat is inderdaad weer het 
geval. We noemen de gedichten van Frans Hoppenbrouwers 
en Henriëtte Vunderink, maar ook de door Wim van Gompel 
wetenschappelijk verklaarde reis Van fokken naar foeksen, en 
natuurlijk de vaste rubrieken van Hás van de Zande, De Witte 
en Johan Boenie.
Een hongerig makende blik op het nieuwste Brabants Boeken-
weekboek mocht uiteraard niet ontbreken.
Hiermee hebben we nog lang niet het hele menu opgesomd. 
Dat hoeft ook niet, want naast onze bespreking ziet u immers 
een smaakvol vormgegeven inhoudsopgave en die is wel volle-
dig. Wij wensen u veel lees-, kijk- en luistergenot.
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tie zal ook de Tilburgse zangeres met Marok-
kaanse roots, Hind Hakki, van de partij zijn. Hij 
is druk met het schrijven van een act over het 
eigen lettertype dat Tilburg sinds kort heeft, de 
TilburgsAns. Hind Hakki rapt daarbij op lang-
zame wijze -spoken word heet dat in vakjargon- 
een soort sprookje. De letters reageren op haar 
rap door naast elkaar te gaan staan en vormen 
zo typisch Tilburgse frases als ‘Nèè, gij!!!’ en 
‘Dègaonogal!’ Momenteel is Jac ook bezig met 
een lied voor het bezoek van Willem-Alexander 
en Máxima op komende Koningsdag.
Hij wil nog graag een Tilburgs volkslied ma-
ken. Niet dat hij dat beter zou kunnen dan 
wijlen Piet Heerkens, de maker van het tradi-

als ik iemand hoor praten die ik niet ken, ga ik 
hem in gedachten meteen lokaliseren, vooral 
op basis van de klank van de klinkers die hij 
gebruikt. Verbazingwekkend hoe vaak ik goed 
blijk in te kunnen schatten waar hij oorspron-
kelijk vandaan komt…’
Jac was de derde in een gezin van vijf kinde-
ren. Broer Jan ging naar de Kapucijnen in 
Oosterhout. Toen Jac op bezoek ging bij zijn 
oudste broer, zag hij de nieuwbouw, de sport-
velden, de recreatiezaal en dacht: dat wil ik ook 
wel! In 1962 ging hij als twaalfjarige eveneens 
naar het seminarie van de Kapucijnen. Hij zou 
zeven jaar op het internaat van het Sint Oel-
bert Gymnasium blijven. De eerste jaren had hij 
echt het idee dat hij roeping had. ‘Die ruige pij, 
het witte koord en de baard maakten wel een 
stoere indruk. Franciscus van Assisi en Anto-
nius van Padua waren heiligen die mij aan-
spraken. Ook de missiegedachte trok me. Ik 
voelde me thuis tussen deze gewone mensen 
met een milde levensopvatting die de Francis-
caanse vreugde uitdroegen… Het armoede-ide-
aal, de termijnbroeders en de blijheid waren 
me sympathiek... Ach die Kapucijnen die alles 
voor niks denken te krijgen. Ze betalen met 
zielenheil, zeggen ze.’
Op het seminarie begint de jonge Jac gedichten 
en proza te schrijven. Vaak streekromanachti-
ge teksten. Hij ontmoet er de een jaar oudere 
medeleerling Jasper Mikkers, de latere Tymen 
Trolsky. In zijn late puberteit schrijft Jac hier al 
het gedicht Opdracht dat nu naast zijn huis op 
de blinde gevel in de Noordstraat prijkt. (foto) 

Tilburgse Revue
Jac is zeer betrokken bij de toneelclub van het 
seminarie. Hij heeft goede herinneringen aan 
Pater Remaclus die een, voor toen, moderne 
kijk op theater had en dat op de leerlingen wist 
over te brengen. De toneelclub won meerdere 
keren de Anton Huybersprijs, de prijs voor het 
openluchttoneel in Brabant. Voor de uitvoe-
ring van Jozef in Dothan, een beroemd toneel-
stuk van Joost van den Vondel, kreeg regisseur 
Remaclus de cultuurprijs van de provincie 
Noord-Brabant. 
De toneelervaring die Jac opdeed op het semi-
narie komt nu zeer van pas bij het schrijven 
voor de Tilburgse Revue. Voor de komende edi-

COR SWANENBERG JACE VAN DE VEN

In 1977 trad Jac van de Ven samen met Tymen Trolsky op in De 
Odyssee in Den Bosch. Organisator van het Literaire Café, Carel 
Swinkels, had deze nieuwe sterren aan het Brabantse letterkundi-
ge firmament weten te strikken. En het duo deed meteen stof op-
waaien! Van de Ven declameerde zijn imposante gedichten liggend 
in een doodskist. De verzen stamden uit zijn bundel Mijn tragische 
ziekte en dood die toen juist was verschenen bij De Brandonpers, een 
zeer verzorgde bibliofiele uitgave nog met de hand gezet door de 
dichtende en drukkende professor Frans van der Ven. JACE had 
de verzen geschreven als therapie tegen de doodsgedachten die 
hem sinds zijn puberteit regelmatig plaagden. Het lijkt misschien 
wat badinerend, maar het geheel is een vorm van gesublimeerde 
doodsangst. Het optreden van de Tilburgse jongelingen was on-
vergetelijk. De gedichten sloegen in als een bom en de vertolking 
maakte grote indruk.

Missiegedachte
Jacobus Antonius Cornelis Emanuel van de 
Ven werd geboren in Leende op kerstavond 
1949. Het gezin verhuisde al snel naar Ge-
mert, waar onze hoofdpersoon naar school 
ging. Toen Jac tien was, vertrok de familie naar 
Reuver in Limburg. ‘Ik voel me daarom een 
oneigenlijke dialectprater. 
Misschien ben ik ruimdenkend over dialect, 
omdat ik niet met één dorps- of stadsdialect 
ben opgegroeid. Tien jaar Gimmers, twee en 
een half jaar Reuvers, zeven jaar wÒsterhouts 
en al bijna vijftig jaar Tilbörgs laten mij geen 
enkel Brabants dialect zuiver spreken. Daar-
om ook heb ik een natuurlijke dialecthobby: 

JACE van de Ven, veelz ijdig woordkunstenaar

DE KOMMUNIKAANT

Der rijdt ’nen auto van de catering dör onze straot
Den brouwer waar der irder al meej bier en limmenaod
Ze zèn daor meej z’n allemaol gaon statte vur  nuuw klêere
Slingers en lampionnen hangen in de conifeere
En Jantje krèègt ’nen ATB en een computerspel 
En koos vur’t êete appelmoes meej friet en frikandel
Zijn taantes en zijn oomes zèn gekoome van swirskaante 
Zo gao dè  bij Tilbörgs fistje vur kommunikaante     

Vemèèrge zèn ze naor de kèèrk gewist in vol ornaot
En oomen Bart leej alles vaast op de gevoel’ge plaot
Hij strèùnde ôover het koor meej zenne nuuwe deeveedee
En filmde de kommunikaant bij alles wèttie dee
Mar Jantjes krèège van het brôod van Onze Lieven Heer
Dè mistenie, dus vroeg ie de pestoor het nog ’ne keer 
Te doen: ‘Want hil m’n flitslicht kètste toennet vuls te stèèrk
En ik moet Jantjes hebbe, hij komt nôot mir in de kèèrk’.

< In het dialect van Tilburg en omstreken >

JACE van de Ven. 
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Zeven Dwergen met inbreng van de onvergete-
lijke Jaon Jansen (1998) en De ark van Nowee 
(2005). 
Hij was als auteur betrokken bij alle edities van 
de Tilburgse Revue. In 2015 werkte hij aan de 
eerste kinderrevue van Tilburg: Jong geleerd, 
oud gedaan. Hij maakte een stuk voor scholen 
getiteld Op heel de wereld zij alleen, dat over een 
puber gaat die verliefd wordt. Het bevat een 
spraakmakend gedicht over zelfbevrediging.
Jac van de Ven was van 2003 tot 2005 de eerste 
Stadsdichter van Tilburg en in het kader daar-
van werd zijn dichtbundel Tilburger uit enthou-
siasme gepubliceerd. 
In 1993 kreeg hij de Ad Vinkenprijs, een prijs 
die sinds 1989 uitgereikt wordt aan een per-
soon die een bijzondere bijdrage levert aan 
de kleinkunst in Tilburg. Bij die gelegenheid 
sprak de wethouder JACE aan als ‘Dzjees’. 
Zijn moeder reageerde daarop prompt: ‘hij hiet 

gewoon Jac hoor.’
Rond 2005 schreef Jac een 
Tilburgs ABC, dat begint 
met de regels ‘A dè zèn 
aajkes, die lus ik wèl tweej 
/ B is nen bissem, daor bis-
semde meej.’ Het gedicht 
verscheen oorspronkelijk 
als rijmprent in samen-
werking met grafisch kun-
stenaar Walter Kerkhofs. 
In 2012 nam Ed Schilders 
dit ABC als basis voor zijn 
dialectboek Van Aajkes 
tòt Zaandkèùl. Dit alfabet 
en nog veel meer moois 

van JACE is te zien en te horen op de site van 
Cubra; onder andere ook Bosch’ schetsboek dat 
geïllustreerd werd door Miesjel van Gerwen. 
In 2006 kreeg Jac tijdens het Dialectenfestival 
in Lieshout de Brabantse Dialectpenning voor 
zijn schitterende verhaal Hoe Merinus in ’t 
leecht verdween. (Zie Brabants 11, 2006)
Jac nam afscheid als journalist in 2008. Zijn 
lezers misten hem node. De dagelijkse kroniek 
Over de wisselvalligheid van het weer en ander 
dagelijks leed besloeg een halve krantenpagina 
waarin vaak aandacht was voor publicaties, 
soms ook in dialect.
Het gevèècht van onzen Toon is een sterk verhaal 
over anders sprekende kinderen op school dat 
Jac schreef voor het Brabants Boekenweekboek 
2011, getiteld Alzeleeve.
JACE is nog altijd een van de gewaardeerde 
vaste medewerkers van het fraaie wielerblad 
Helden.

Opperleuterèèr 
‘Dialect bleef me altijd wel dichtbij. Thuis sprak 
ik het, ook al zeiden ze in Heeze-Leende dat ik 
Tilburgs klonk en in Tilburg dat ik Oost-Bra-
bants sprak. Mijn moeder (van 1915, Leende) 
en mijn vader (1912 Olen, tussen Breugel en 
Nijnsel) spraken nog redelijk puur. Woorden 
als prakkezeere, fielefaawe of tèène werden door 
hen gebruikt of het de enige waren die beston-
den om dat te zeggen wat ze wilden zeggen. 
Begin jaren zeventig dreef ik helemaal mee 
op de golf van volksmuziek die Nederland en 
vooral Vlaanderen overspoelde. Bij mij thuis 
kwamen de mensen luisteren naar platen van 
Wannes van de Velde (Antwerpen), Walter de 
Buck (Gent), De Lange Jojo (Brussel), Fluite-
kruid uit Tilburg, Dommelvolk uit Eindhoven, 
Ut Muziek uit de Kempen en ga zo maar door. 
Maar zelf schreef ik toen nog nauwelijks in di-
alect. Dat kwam pas weer sinds 1985 toen ik 
samen met Ad Vinken, Ed Schilders en Marc 
Taminiau teksten ging leveren voor de Tilburg-
se Revue. 
Toen Ad Vinken begin 1988 plotseling over-
leed, kreeg ik de gedachte om ter ere van hem 
mee te doen aan het leutere, het tonpraoten in 
Tilburg. Hij had daar naam en faam in. Mis-
schien was het door zijn ‘hemelse’ invloed dat 
ik die eerste keer -januari 1989- meteen Op-
perleuterèèr van Tilburg werd. In totaal heb ik 
tien tonpraoten geschreven, vijf voor mezelf en 
vijf voor mijn vrouw Hetty die de zaak door-
zette toen ik ermee ophield. Een kwart eeuw 
later word ik door carnavalsvierders soms nog 
aangesproken met zinnetjes uit die kletsen 
als: “Pèèrt er mar kèès tegenaon” of “Hee schôone, 
bietje dimme, aanders, pfft, pfft, taandjes raope”. 
Sedert die tijd ben ik op bescheiden schaal 
dialectteksten blijven maken, voor revues in 
Tilburg, Goirle en Drunen, voor feesten en ge-
legenheden. En gewoon uit plezier.’ 
JACE van de Ven is een veelzijdig kunstenaar, 
een erudiet schrijver en een bijzonder min-
zaam mens. Hij heeft het postuur van Goliath 
en de dichterlijke creativiteit van koning Da-
vid. Hopelijk schrijft hij nog tot in lengte van 
dagen. 
De redactie van Brabants verheugt zich over 
het feit dat Jac enkele van zijn beste dialectge-
dichten heeft verstrekt voor gebruik in de ko-
mende edities.  

tionele Tilburgse lied, maar het gegeven van 
kerken en fabrieken in diens lied is onder-
tussen wel erg gedateerd. Hij wil graag een 
lied schrijven in het dialect dat nu bij de stad 
hoort. En dan zal hij zeker geen woorden als 
affeseerplèngske of tjannik gebruiken, want die 
dialectwoorden hebben volgens hem nauwe-
lijks of niet in Tilburg bestaan, ook al staan ze 
op ’t Tilburgs leesplèngske. ‘In de dialectwereld 
zie ik soms mensen die zoveel mogelijk dialect 
willen praten of schrijven. Ze gebruiken zelfs 
woorden waarvan het de vraag is of ze ooit 
gangbaar waren. Ik ben daar niet voor. Laten 
we qua dialect zo gewoon mogelijk doen. En 
met de tijd meegaan. Op die manier overleeft 
een of andere vorm van onze moerstaal altijd.’

Woordkunstenaar
Na afronding van de gymnasiumstudie verliet 
Jac Oosterhout. Hij ging een rechtenstudie vol-
gen aan de voorloper van de Til-
burg University en werd in 1976 
parttime rechtbankverslaggever 
voor Het Nieuwsblad van het 
Zuiden. Vanaf 1977 was hij ver-
volgens journalist en kunstre-
dacteur bij die krant en bij de 
opvolgers Het Nieuwsblad en 
het Brabants Dagblad. Hiervoor 
schreef hij velerlei artikelen, 
recensies en columns. Vooral 
zijn zaterdagse column Putjes-
schepper, waarin hij burgemees-
ter Brokx de ‘eretitel’ sheriff toe-
dichtte, scoorde hoog. 
Van de Ven bleek een veelzijdi-
ge woordkunstenaar. Hij maakte poëzie, pro-
za en toneel. Voor ons is hij vooral dichter. Na 
Mijn tragische ziekte en dood (1977) verschenen 
er verscheidene prachtige dichtbundels van 
zijn hand: Kroniek van verlangen (1984), Een 
dagje aan/op/in het water (1988), Bezijden de 
Noordstraat (1999), Bosch’ schetsboek (2001), 
Voorbij de meet (2006), De weg ernaartoe, schit-
terend verlucht door Walter Kerkhofs (2009) 
en Bromtol (2016). Zijn verhalen werden on-
der meer gebundeld in: Bessen die mijn liefde 
was (1971), Tussen juichen en joelen (2002) en 
Mag ik nog wat wind van achteren? (2013) ‘Voor 
proza heb ik niet zo’n lange adem,’ zegt hij er 
zelf over. Er zijn opvallend veel wielerverhalen 
in het oeuvre te vinden, maar fietsen behoort 
dan ook met Tilburg tot de uitgesproken pas-
sies van de schrijver. 
Voor het toneel schreef Van de Ven de 
Volksopera Willem II (1992), Sneeuwwitje en de 

Henri de Booi, kroniek-
schrijver van Den 
Dungen (1934-2016)
Henk van der Aa werd in Den 
Dungen vooral bekend onder 
zijn schrijversnaam Henri de 
Booi. Hij schreef meer dan 
veertig jaar zijn column in het 
parochieblad De Ware Jacob 
en was daarin een waardig am-
bassadeur van het Brabants di-
alect. Ook als presentator van 
de Moestuin, een jaarlijks te-
rugkerend ontspanningsevene-
ment voor en door Dungenaren, 
heeft hij zijn sporen verdiend. 
De Booi was een man met cre-
atieve ideeën en fijn taalgevoel. 
Vooral zijn puntige gedich-
ten en sfeerverhalen in dialect 
scoorden hoog. Henri was een 
trouwe deelnemer aan de uitga-
ven van het Brabants Boeken-
weekboek. Vorig jaar stond zijn 
geestige dialectverhaal Door 
gittie mi z’n kiendje.... in Brabants. Op de luisterbox is zijn 
markante stem te horen.
Henri de Booi debuteerde als schrijver in 1984 met Gruuwn 
watter, een bundel verhalen en gedichten in standaard Ne-
derlands en in Dungens dialect. Tien jaar later publiceerde 
hij Oud Schot, een bundeling van proza en poëzie en lied-
teksten, zowel in standaard Nederlands als in zijn dialect 
van Den Dungen. Dezelfde formule hanteerde hij ook in 
zijn boek Bitterzoet. 
In 1998 won Henri de Brabantse Dialectpenning van het 
Dialectenfestival in Lieshout met zijn verhaal Mies. De 
Dungense bard schreef ook liedteksten en verhalen, 
waarvan een deel in 2000 is uitgebracht op de cd Henri 
de Booi. 
Hij had voor het komende Brabants boekenweekboek Ver-
booie vruchte zijn verhaal Peejperemuntjes al ingeleverd.
Tot slot citeren we zijn geestig gedichtje dat opgenomen 
werd in de fietsroute Dichter langs dijk en Dommel: 

’t Vossegat
In ’t Vossegat zit groowte vis,
dè vuulde ès ge ’r stòt
diej ister nie ingewèjd en ok nie opgezet.
Diej ister in gepròt                               
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Happy end
Cor Swanenberg brengt een aandoenlijk verhaal over een jonge 
deugniet waarmee het toch goed afloopt. Marja van Trier is ont-
zettend boos over het feit dat bij Omroep Brabant het dialect een 
verbooje vrucht is geworden. Gerard Ulijn mijmert over de krullen 
die hij graag had willen hebben. Jan Ulijn vertelt wat unne gruunen 
appel mi ’n roei wèngske teweeg kan brengen. Wout van Venrooij 
maakt ons deelgenoot van een misverstand tussen zijn vrouw en 
de pastoor. C.J. Verhoeven laat zien hoe een gesprek tussen twee 
oude bekenden alle kanten uit kan gaan. Ties Verhoeven besluit 
het voorbeeld van Eva te volgen. Henriëtte Vunderink geeft ieder-
een met snode plannen het dringende advies: ‘Dènk goed nao vur ge 
doet.’ Mientje Wever tenslotte brengt een knap geschreven verhaal 
over de lotgevallen van een geesteszieke en zijn zus.
Een zeer gevarieerd geheel dus. 

Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Van de Berg, Almere, ISBN 
9789055124787. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of te 
bestellen via www.uitgeverijvandeberg.nl en www.streekboeken.nl.
 

venslang dol te zijn op rooi bézeme. Jacques van 
Gerven dicht hoe een meisje levenslang het 
slachtoffer kan zijn van een ‘misstap’. Rensz 
Gorisse zegt steevast als hij betrapt is: ‘Ik zal ’t 
noooit mir doen.’ Willy Groffen legt uit waarom 
hij nog steeds niet van frambozen houdt. Hen-
nie de Groot heeft natuurlijk weer een anek-
dote met Kuuleke Wip in de hoofdrol. Nellie 
de Groot-Cooijmans vertelt hoe belangrijk een 
boom met één appel eraan kan zijn. Ruud van 
der Heijden neemt in zijn gedicht een aantal 
verleidingen onder de loep. Jos Heijmans ont-
dekt na jaren dat het woord abrikooskes meer-
dere betekenissen kan hebben. Henk Janssen 
geeft de lezers een lee:vesschool-les aan de hand 
van het gedrag van Jèntje, Adam en Kees-Jan 
van Wilderen ùt Vught. Junt maakt zich haar 
hele leven al zorgen om wat de pestoer Nilliske 
heeft aangedaan. Chris Kerkhoff ontmoet na 
jaren weer het meisje waarop hij zo hopeloos 
verliefd was. Ans van Kessel laat zien hoe het 
stelen van noten soms een onverwachte wen-
ding kan nemen. Harrie de Koning legt ons de 
tweeledige betekenis uit van de uitdrukking 
‘r neeve gaon. Hans Lakwijk verwoordt in een 
gevoelig gedicht hoe het is om een roodharig 
en ook nog bevlekt ontvangen kind te zijn. Ad 
Louwers deelt de lezer op rijm mee dat zijn 
zwakke plek is: blijve plekke. 

Afblijven
Jan Luysterburg beseft dat in korte tijd twee 
voor hem belangrijke jeugdliefdes zijn overle-
den. Edy Minnebach zou diep in zijn hart ei-
genlijk wel een vogel willen zijn. Jos Naaijkens 
vertelt met humor het verhaal van de onbereik-
bare schoonheid Mieke. Frans Nefs geeft een 
verklaring voor het feit dat de schrijver er niet 
in is geslaagd een verhaal te schrijven. Toine 
Nooijens heeft een nieuwe versie bedacht van 
het scheppingsverhaal en hoe wij door de zon-
deval met de gebakken peren zitten. Gerlaine 
Piters-Jansen heeft erg weinig woorden no-
dig om haar gewetensnood te uiten. Wim van 
Rooij wil een einde maken aan al diejen orlog en 
’t venijn. Gerard Schalkx heeft geen goed woord 
over voor de wijze waarop wordt omgegaan met 
doodgeboren kinderen. Elly Schepers-Corst-
jens dicht over een gruwelijk misdrijf tijdens 
de appelwòògst. Ad van Schijndel probeert in 
zijn gedicht uit te leggen waarom alle soorten 
nutjes waard zijn om te worden opgegeten. Will 
Segers laat de lezer voelen hoe ingewikkeld het 
is om te houden van iemand van hetzelfde ge-
slacht. Piet Snijders associeert er vrolijk op los 
met het woord pruim in de hoofdrol. 

maken, want wij adviseren u dringend om het 
boek aan te schaffen, te lezen en te herlezen.

Willem Iven
Omdat elk jaar aan het Brabants Boekenweek-
boek de Willem Ivenprijs wordt gekoppeld (een 
prachtig beeldje van een haan, gemaakt door 
kunstenares Jenny Derksen en beschikbaar 
gesteld door het gemeentebestuur van Oss), 
was het een goed idee van de redactie om te 
beginnen met een verhaaltje van Willem Iven 
zelf, een anekdote die uitstekend past bij het 
thema. De overige verhalen en gedichten zijn 
alfabetisch gerangschikt op achternaam van de 
auteurs.
Brigit Bakx-Hermans is zo’n schrijfster die 
het vermogen heeft om moeiteloos en heel 
natuurlijk de twee betekenissen van verbooie 
vruchte met elkaar te combineren. Narus van 
Balkum doet dat eveneens door een verbin-
ding te maken tussen stéreppelkes en sterdra-
gende durpskénder. Henk van Beek heeft een 
aandoenlijk verhaal over een prille liefde op 
zeer jeugdige leeftijd. Johan Biemans, vorig 
jaar winnaar van de Willem Ivenprijs, vertelt 
op zijn volstrekt eigen wijze het scheppings-
verhaal en de zondeval. Riny Boeijen, ook al 
een oud-winnaar, schrijft op schitterende wijze 
over gruwelijk misbruik. Henri de Booi is he-
laas onlangs overleden, maar wilde zeker dat 
zijn verhaal toch nog in het boek werd mee-
genomen. Hij maakt ons deelgenoot van grote 
kinderlijke angst na het niet nuchter ter com-
munie gaan. Toon van Boxtel neemt ons mee 
naar het fascinerende brein van een zwarte 
krèèj. Bruukske verhaalt over zijn kennisma-
king met twee soorten ‘Lieve Vrouwe’. Nelleke 
Castellijns heeft een vermakelijk verhaal over 
een priester met een kirsekompleks. Frans van 
Daal koppelt zijn naoorlogse herinneringen 
aan het stiinkole Engels van zijn oma. Jan van 
Elzakker heeft het over een jeugdzonde van Le-
weejke en gebruikt in zijn verhaal heerlijk veel 
ouderwetse Woensdrechtse dialectwoorden.

Betrapt
Piet van Esch wordt telkens weer betrapt door 
dezelfde Tinusoome. Jeanne Franke blijkt al le-

Al elf jaar wordt het Boekenweekboek opgesierd 
en verrijkt met tekeningen van Iris Bongers en 
elk jaar slaagt zij erin om haar tekeningen nog 
frisser, leuker en passender te maken dan de 
keer ervoor. Dit jaar laat zij zien dat ze wer-
kelijk met hart en ziel dit illustratieve karwei 
verricht. Ze heeft echt hart voor de zaak en legt 
haar hele hart erin. U begrijpt het al: dit jaar 
hebben haar tekeningen allemaal de vorm van 
een hart.

Fruit?
Het thema kan op twee manieren worden op-
gevat en dat is duidelijk terug te zien in de ver-
halen en gedichten in het boek. Velen hebben 
teruggedacht aan hun jeugd en het ‘jatten’ van 
appels, peren, pruimen, kersen, bessen, fram-
bozen of wat voor onweerstaanbare vruchten 
dan ook. En welke gevolgen dat heeft gehad, 
zodat ze nu nog de behoefte hebben om daar-
over te schrijven.
Anderen denken bij dit thema meer aan een li-
chamelijke, door de religie verboden invulling; 
met name aan de zonde van onkuisheid.
Enkele auteurs slagen erin om de letterlijke 
en de moralistische opvatting met elkaar te 
combineren, wat vaak een erg mooi resultaat 
oplevert.
Zoals u van ons gewend bent, nemen wij van 
elke bijdrage heel kort met u door hoe het the-
ma vorm heeft gekregen. Niet om de inhoud 
te verraden, maar om u juist nieuwsgierig te 

Verbooie vruchte 
Een nieuw hoogtepunt in zijn reeks

Op 5 maart 2017 wordt/is in Gemeenschapshuis De Hoeve te Lith het 
twaalfde Brabants Boekenweekboek gepresenteerd. Tevens wordt/is 
dan voor de zevende keer de Willem Ivenprijs toegekend en uitge-
reikt. Op het moment dat wij dit schrijven is uiteraard nog niet 
bekend aan wie.
Het Brabants Boekenweekboek is een uniek fenomeen. In geen en-
kele andere provincie in Nederland of België kent men een derge-
lijk project. Het is dan ook niet meer dan billijk dat we hieraan in 
Brabants aandacht besteden.
Het Brabants Boekenweekboek volgt altijd het thema van de landelij-
ke Boekenweek en geeft daar dan een eigen dialectdraai aan. Omdat 
dit jaar het thema ‘verboden vruchten’ is, was dat klusje snel ge-
klaard. Vervolgens werden de Brabantse dialectschrijvers uitgeno-
digd om een bijdrage aan het boek te leveren, in proza- of poëzie-
vorm. Dit leverde in totaal 49 zeer lezenswaardige schrijfsels op. 
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vraagt, die heeft een kwartet.  Ameland feugels kwartet 
In Zutphen verscheen het Achterhoekse Praothuuskwartet. 

 kwartet kraomschudden

Fijolieteren
Geloof het of niet, maar in deze digitale tijden blijven 
er gewoon dialectwoordenboeken op papier verschijnen. 
Voor de liefhebbers daarvan noteerden we:
- Kerkrade – D’r Nuije Kirchröadsjer Dieksiejoneer, een uit-
breiding van de eerste uitgave uit 1957, waaraan vier jaar 
gewerkt is.  Nuije Kirchroadsjer
- Hasselt - Jacob Spa: Het dialect van Hasselt werd gepre-
senteerd als ‘beknopt en toch compleet’.  Hasselt Spa 
taalmens 
- Aalst – De derde en sterk uitgebreide editie van de Oilsj-
tersen Diksjoneir is uit, het woordenboek of idioticon van 
het Aalsters dialect. Om er meer over te lezen googelt u 
eenvoudigweg  fijolieteren, een typisch Aalsters werk-
woord voor  ‘minnekozen’.

Suriname en Marokko
Spraak-makend ziet ook steeds vaker berichten die be-
trekking hebben op de taal en tongval van Nederlanders 
van buitenlandse komaf. Het meest opvallend was wel 
een bericht van website Neerlandistiek: ‘Over het Suri-

naams-Nederlands weten we bela-
chelijk  weinig.’ Marc van Oosten-
dorp schrijft daarin: ‘Het is een 
variëteit van het Nederlands met 
eigen woorden (tori voor verhaal), 
eigen constructies (‘voordat je 
denkt, raakt een 50SRD op’), eigen 
klanken (de met de lippen uitge-

sproken w), enzovoort, maar een en ander is nauwelijks 
in kaart gebracht.’  neerlandistiek warme trui
Facebook-pagina Surinaams-Nederlands wil daar veran-
dering in brengen. Daar kunnen belangstellenden in 
deze specifieke variëteit van het Nederlands elkaar ont-
moeten en informatie uitwisselen. De pagina Kring Suri-
naams-Nederlands is toegankelijk voor alle belangstellen-
den (met een Facebook-account).
Aangekondigd werd ook het eerste dialectwoordenboek 
van het Marokkaans. De papieren vorm meet ongeveer 
1.000 pagina’s, maar als alles naar wens verloopt zal het 
corpus ook on line komen. Dit woordenboek is een initi-
atief van Darija Promotie Centrum.  woordenboek Darija

Erasmus
Wie van dialectvertalingen houdt maar niet speciaal van 
Suske en Wiske of Kuifje, die zal zich kunnen verkneuke-
len met een dialoog van Erasmus, die door Michiel de 
Vaan is omgezet in het dialect van Weert. Het betreft een 
samenspraak uit de Colloquia  en wel ‘De vrouw die over 
haar huwelijk klaagt’. Een mooi artikel daarover van Ton 
Harmsen:  Neerlandistiek Harmsen Eulalia, met daarin 
links naar aanvullingen.  

Spraak-makend
In de rubriek Spraak-makend trekt de redactie de gren-
zen van Brabant over op zoek naar opmerkelijke arti-
kelen over andere dialecten en regionale talen. Voor de 
complete artikelen: googel met de achter  in cursief 
aangegeven trefwoorden.

Onze-Lieve-Heer en het dialect
In de vorige aflevering van Brabants wijdde Henk Jans-
sen een bericht aan de cd van Gildekoor Sint Barbara 
waarop de rooms-katholieke eredienst volledig te be-
luisteren valt in Brabants dialect. De verrassing was dus 
niet zozeer dat ook elders in Nederland de koppeling 
van dialect en religieuze beleving gemaakt wordt, als wel 
de hoeveelheid van berichten hierover in de afgelopen 
maanden.  
Vooral in Gelderland wordt de ‘dialectdienst’ steeds po-
pulairder, onder andere in de gemeenten Halle  Waor 
bun i-j der ene van en Gendringen  communiedienst di-
alect gendringen
In Tholen blijken ze een dergelijke dienst al langer te vie-
ren, want daar, schrijft de Thoolse Bode, begint de dialect-
dienst ‘een begrip’ te worden.  
Zeeuws dialect Tholen En als we De 
Gelderlander geloven, werkt het nog 
ook: ‘Kerkdiensten die in de taal 
van de streek worden gehouden, 
trekken meer mensen’. Dezelfde 
krant schreef echter ook ‘God praat 
plat in Zieuwent, de mensen niet 
meer’. Zieuwent, we moesten even opzoeken waar het 
ligt, maar dat het van dialect houdt, is zeker. Pastoor Pik-
kemaat hield er tijdens de kermisdagen al een preek in 
het dialect, en in Zieuwent vond ook de 52ste grensover-
schrijdende Dialectdag plaats die in 2016 het thema had:  
‘Spreekt God (nog wel) dialect ofwel Spricht Gott (noch) 
Platt?’  God plat Zieuwent Wij van Spraak-makend twij-
felen daar niet aan. God ziet alles, leerden wij, en dus 
verstaat hij ook alles. Amen.

Kwartet!
Of het werkelijk baat, weten wij niet, maar dan schaadt 
het in ieder geval ook niet: de gimmicks waarmee het 
dialect bij een groot publiek gebracht wordt. In Tilburg 
riepen ze in 2016 al de hulp in van Kuifje met de verta-
ling van het album De juwelen van Bianca Castafiore, en 
in het Antwerps verscheen  De roaap van Rubbes, een 
avontuur van Suske en Wiske. Beide albums waren bin-
nen de kortste keren uitverkocht. Na de hausse aan dia-
lectische leesplankjes komt nu het kwartetspel opzetten. 
Ameland is waarschijnlijk de eerste. In dat kwartet zitten 
bijvoorbeeld de kaarten met Feugels, en wie het keutelke, 
de kôb, en de bontlieuw heeft en dan het rotje met succes 

Vastenavond valt altijd op dins-
dag en is nog steeds het slot van 

carnaval. In het Frans heet die dag 
mardi gras, ofwel: ‘vette dinsdag’. 
Het was namelijk de laatste avond 
voordat, klokslag middernacht, de 
roomse vastentijd begon: veertig 
dagen van soberheid in elk van de 
menselijke hunkeringen. De laatste 
kans om je nog eens goed te goed 
te doen aan drank en spijs. De Bra-
bantse uitdrukking ‘Zo druk als een 
pan met Vastenavond’ zegt meer 
dan genoeg. Pas met Pasen mocht er 
weer vlees op tafel komen, borreltjes 
gedronken en sigaren gerookt wor-
den. Wie verkering had, ging niet 
uit vrijen, en in de vastentijd werd 
slechts in uitzonderlijke noodgeval-
len een huwelijk voltrokken. Kinde-
ren spaarden hun snoepjes op in een 
‘snoeptrommeltje’. Op zondagen 
(die niet meetellen qua vastendagen) 
mochten ze daaruit snoepen, maar 
de echte hardliners snoepten zich pas 
met Pasen ‘buitenbuiks’. 

Dan komt de zon op en is het As-
woensdag. Dan was (is) het in 

rooms-katholiek Nederland de ge-
woonte ‘een askruisje te gaan halen’. 
Bij dit ritueel brengt de pastoor met 
zijn duim een zwart kruisje aan op 
het voorhoofd van de gelovige terwijl 
hij de woorden spreekt: ‘Gedenk, 
mens, dat je stof bent en tot stof zult 
wederkeren.’ Hij doet dat met de as 
van buxustakken die het jaar daar-
voor gebruikt werden voor de viering 
van Palmpasen op palmzondag. 

In het audiobestand (jaren zeven-
tig) dat u op onze website kunt 

beluisteren, horen we Cees Robben 
over die traditie vertellen op zijn 
eigen wijze. In het tweede deel van 
zijn gesproken column voor de Lo-
kale Omroep Goirle (LOG) noemt hij 
een typisch bijverschijnsel van het 
ritueel. Kinderen werden aangemoe-
digd het askruisje zo lang mogelijk 
op hun voorhoofd in stand te hou-

den. Wie erin slaagde het kruisje 
tot Pasen te behouden… Dat korte 
audiofragment is gebaseerd op een 
prent die Robben al in 1955 publi-
ceerde, en waarin hij ‘kruisje’ nog 
een andere betekenis gaf.

Als u de LOG steunt met vijftien 
euro per jaar krijgt u een dvd/cd met 
radiowerk van Robben cadeau. 
Zie: www.lokaleomroepgoirle.nl/
pg-29512-7-99880/pagina/welkom.
html. 

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

Cees Robben aan het woord 4
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RINY BOEIJEN

sigaare èn sniivel. Ik rook 
zunne zwiejt. Èn ik rook nog 
iets: unnen aarige, smèrrige 
lucht. Mar die kos ik nie thuis 
brenge. Toen begos-ie op m’n 
bloewte kont te slôn.’
‘Mi ’n èènd hout?’, vroeg ik.
‘Nii, mi z’n bloewte haand. 
Mar hij sloeg nie hard, hij 
èèjde miejr.’
’t Kiepevèl liejp langs munne 
rug af.
‘Gètverdèmme. Èn toen?’
‘Niks. Hij begos wel steeds 
aariger te ôjjeme, totdèt-ie 
zin dè’k moog gôn. Mar ik 

moet mèèrege wir trugkômme. Gé ok?’
Jehan keek nèt of-ie zoewe van z’n èège af kos valle.
‘Ikke nie. Mar ge gôt toch zeker nie?’ 
‘Dè moet ik wel. Anders zit-ie alles teege ons vôdder èn 
ons moeder èn kom ik in de hel.’
Èn Jehan ging de volgenden dag. Èn d’n dag doarnoa 
èn d’n dag doarnoa. Seins diejen tijd spulde we nie mer 
mi mekaare. Hij din nèt of-ie mijn nie zaag èn ès ik ’m 
achternoa din, dan zin-ie dèt-ie nor huis moes.
‘Ik zie dieje braaven borssok nie mer. Is-ie ziek?’ vroeg 
ons pap.
Inens moes ik denke ôn dieje ker toen ons vôdder in z’n 
keffee mi de pestoewr há stôn moele. ‘Bé jouw kômme 
ze biechte, mar bé mijn vertelle ze de wôrrent’, hát-ie 
gezeet. Èn dè klopte. Ès ik ging biechte, zaat ik alt mar 
’n bietje te liejge. Mar ès ons pap iets vroeg, dan zin ik 
de wôrrent.
Ik moes ’t wel vertelle.
Wè ons vôdder gedôn of gezeet hi, wee’k nie. Mar 
saanderdaags vertelde de mester dè Jehan ziek waar èn 
dè’t wel is lang kos duure. Miejr nie. Toen ik ons vôdder 
vroeg wè Jehan há, zin-ie dèt-ie in ’t sannetorium laag. 
Hij há laast van zunnen ôjjem. 
Dè waar d’n uurste ker dè ons vôdder teege mijn loog. 
D’n twedde ker waar ’n enkelde mônd lôtter toen ik de 
brieve von die’k nor ’t sannetorium há gestuurd èn die 
ons vôdder nor ’t posketoewr zú brenge.
Vier joar duurden ’t vurdè Jehan wir trug kwaam. Mar ’t 
waar menne Jehan nie mer. Hij zin niks èn zaat enkelt 
nor buite te kijke. Ik waar ’m kwijt èn de vroag waar of ik 
’m oit nog trug zu krijge. 
Nog gen wiik lôtter há’k antwoord. Ze hán ’m sondag-
smèèreges gevonde, in d’n hof van de pestoewr. Jehan 
hong in d’n appelbôm, tusse de aander verboie vruchte.  

< In het dialect van Berghem >
Uit Verbooie vruchte, 
Brabants Boekenweekboek 2017

Illustratie Mathilde Artwork

Jehan
‘Erfzonde’, ston ‘r op ’t bord. 
‘Doar waar ’t allemôl mi 
begonne’, há de pestoewr 
gezeet. Hij ston mi gevaawe 
haand vur de klas; ès of-ie ônt 
bidde waar. Aachter z’n dikke 
brilleglazer rolde z’n kraloew-
ge van links nor rèchts. De 
rèij knöpkes op zunne zwarte 
rok begos nèt onder z’n wit 
bôrdje èn liejp hellemôl dur 
nor beneeje. Doar hát-ie wèè-
rek mi ès-ie z’n èège uit moes 
trekke.
‘Hier’, siste de duivel. Eva nam de appel en beet erin. 
De verboden vrucht.’ 
Èn op dè memènt stonne die kraloewge stil èn keeke ze 
mijn ôn. Ik waar nèt ten halve mi’t telle van die knöpkes. 
Munne kop wörde vuurroewd. Doar wis ik alles af, van 
die verboie vruchte. Èn Jehan, munne kammeroad, ok.
Jehan èn ikke dinne alles saame. Schuujpe in de hèèj, 
kikvorsen opbloaze, visse èn ’s winters schölleke jatse. 
‘Unne braven borssok’, há ons vôdder oit gezeet. Totdè 
we langs d’n hof van de pestoewr waare gekômme 
èn die appels zaage hange. Ik há’m opgestökt. Nèt ès 
d’n duvel bé Eva’s há gedôn. ‘Kovort dan’, hát-ie mitte 
lèiste gezeet èn waar onder de heik deur d’n hof in 
gekrope.
We hán ons tèsse nog nie ens nie halfvol, toen dieje 
wèèjwôtterzèèkerd in enne ker aachter ons ston. Ik 
mèn de d’r nog uit te nèèje, mar ’t waar nèt of Jehan 
strak getöörd ston. Hij kos nie mer vort of trug. De pes-
toewr viejt ons bèèj bé iejn or èn we moesse mee nor de 
pasterie. Mijn zetten-ie in ’n kèèmerke neer, vlak vur ’n 
groewt houte kruis woar onze lieven Hiejr ôn hong.
‘Knielen en bidden. Tien oefeningen van berouw en als 
je klaar bent, begin je van voor af aan.’ Mi m’n bloewte 
kniejs op de plevuize.
Nô ’n uur stonne we buite. Jehan keek zô wit ès unnen 
doek. 
‘Ik heb moete bidde. Èn gé?’, vroeg ik.
‘Eh… ok’, zin Jehan. Mar ik zaag dèt-ie loog.
‘Wè nog miejr dan?’, begos ik te hunsele.
’t Waar stil.
‘Ès ge niks teege ons vôdder èn ons moeder zegt’, 
töötelden-ie.
‘Erewoord’, zin ik èn spiertste op de grond. Dè dinne 
we altijd ès we mekaaren iets beloofde.
‘Ik heb ok sliig gehaad.’
‘Sliig?’
‘Ja, mar nie ècht. Nie nèt ès bé ons vôdder.’ 
‘Hoe dan wel?’
‘Ik moes m’n boks uittrekke èn over zunne slip gôn 
ligge. Gruuwelek waar ’t. Ik rook zunne stinkôjjem: 

Een ‘stratenboek’ in ’t Bèrgs
De palmares van het Berghemse creatieve col-
lectief Bèrge dur ut Lint is recentelijk uitgebreid 
met een boek: Ik noem mar ’n dwarsstroat. 
Dit keer hebben de negen leden van het col-
lectief 55 straten in hun geboortedorp ‘bezon-
gen’. Het resultaat is een kloeke bundel met 55 
verhalen, gedichten en een liedtekst. De heren 
halen jeugdherinneringen op, mijmeren over 
een prille liefde, een geslaagd verkeersexamen 
(met lof), de geboorte van de 5.000ste inwoner 
van Berghem (waar binnenkort de 10.000ste 
Berghemnaar wordt verwacht) en een bezoek 
aan de tandarts die slechts twee stuks gereed-
schap had: een boor en een tang.

Maar ook het heden blijft niet onvermeld, 
want elke straat heeft zijn verhaal. 

Zo krijgt het Meester Gielenplein een top 
drie-klassering in de verkiezing ‘lelijkste plein 
van Nederland’, waar de geplande ijskuil niet 
verder kwam dan een gevaarlijk gat. ‘D’n ennig-
ste kiejr dètter in dieje kuil ijs hé geliige waar toen 
onze Sven zunne Cornetto d’r in há loate flikke-
re’, luidt de terugblik. In het Aspergeveld zien 
opvallend veel Bèrgse spruiten het levenslicht 
en in de Ploeg laat een van de schrijvers zich 
rondleiden door zijn dochtertje. Hij realiseert 
zich dat er een tijd komt dat hij niet meer mee 
mag, ‘omdat het niet cool is om gezien te wor-
den met pa’.  

Het boek is uiterst fraai vormgegeven, heeft 
een harde cover, is gedrukt op glanspa-

pier en bevat zeventig foto’s van toen en nu.
Hoewel de titel anders doet vermoeden, zijn 
de verhalen geschreven in standaard Neder-
lands. Toch is bijna elk ‘straatbeeld’ op smaak 
gebracht met een dialectsausje en op zodanige 
wijze dat het de titel en deze bespreking recht-
vaardigt.

Bijzonder aan dit project is dat Bèrge dur 
ut Lint naast het boek een app heeft ont-

wikkeld. Met deze gps-gestuurde app kan een 
wandeling worden gemaakt naar en door de 
beschreven straten, het bijbehorende verhaal 
gelezen en… worden beluisterd. Elke schrij-
ver heeft namelijk zijn eigen verhalen inge-
sproken. De app is gratis te downloaden voor 
android-toestellen en iPhones (zoekterm: 
dwarsstroat). 

Het boek kost € 15 en is verkrijgbaar bij Prime-
ra Van Alebeek aan de St. Willibrordusstraat 
36 te Berghem. Bestellen kan via info@berge-
durutlint.nl, maar dan komen er € 4,60 ver-
zendkosten bij.  

DUUZEND SPREUWE

Duuzend spreuwe òn den heemel
as en klocht die scheert en kêert,
deemonstrasie vol meej grasie,
ginne vleugel slao verkêerd.

Et zwènkt en zwèrremt in de hogte
èn wir gòlvend nòr beneej,
as ne waoterval vol glinsters
zwèmme alle spreuwe meej.

Et waajert èùt as vloejend waoter.
Et deint èn daanst van hèrs nor gêens.
Wolk verdicht bezie de kleure,
grèès wòrt zwart zô mar inêens.

Dan… de spreuwe zèn verdweene,
niemes wit hoe dè naaw zit.
Wètter blèèft zèn veege veere-
wolke, in gebrooke wit.  

< In het dialect van Goirle >
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COR SWANENBERG

FRANS HOPPENBROUWERS

bants kunt, is dè wèl hèndig, maar ook zonder 
die talenkennis valt er veel te genieten bij Jo 
van der Heijden. 
Aanvankelijk was het museum nog maar een 
of twee dagen per week open, maar nu is het in 
het hele seizoen toegankelijk van maandag tot 
en met zaterdag. Het verhaal bij de beroepen 
is volgens Jo zeker zo belangrijk als de collec-
tie en daar moeten ook vrolijke anekdoten bij 
horen.
Groepen vanaf ongeveer vijf personen kunnen 
worden rondgeleid. Ben je alleen of met z’n 
tweeën, dan word je bij een ander groepje ge-
voegd. Alles alleen op afspraak vooraf.
De sfeer die er hangt, getuigt van Brabantse 
gastvrijheid. Je kunt er buiten bovendien ge-
nieten van het groen en de vogels. 
De familie is met recht en reden trots en ge-
lukkig dat ze zo’n mooi museum opgebouwd 
heeft. Het is heel bijzonder dat Jo al opvolging 
heeft: zoon Willem (53) en de kleinzonen Jo 
(23) en Daan (21) hebben hart voor de zaak; ’t 
Brabants Leven zit hen in de genen.

Adres: Jo en Riek van der Heijden, 
Spurkstraat 70, 5275 JD Den Dungen. 
Open van 1 april tot en met 31 oktober. 
(Zondag gesloten)
Telefoon: 073-5941101 of 073-5942872.  
Info: www.brabantsleven.nl  

lijk hem te onderbreken. Hij heeft zijn eigen 
wijsheid opgebouwd, heeft niets met school, 
kerk of koningshuis, maar toch is er een fraaie 
schoolklas en een religieuze kamer van vroe-
ger te bewonderen. Daar vind je veel van het 
Rijke Roomse leven terug.   
‘We laote alles zien en daorum praot ik ok zó 
vlug. Ik kan van elk ambacht mar ’n por dinger 
vertelle. Ik heb anderhalf uur nóddig vur de rond-
leiding. Hier vertelt de geschiedenis z’n èige.’ In 
de kruidenierswinkel, de vroegere winkel van 
Sinkel, staan de stopflessen met snoepgoed uit 
de vorige eeuw: ‘bakkusvol, mèmme, sèp en klók-
kestruntjes’. Er zijn zo’n 35 beroepen tentoon-
gesteld waaronder de klompenmaker, de smid, 
de timmerman, de bakker, de dokter, de man-
denmaker, de jager/stroper, de fietsenmaker, 
de kolenboer, de schoenmaker, de zadelmaker, 
de dekker/slachter en de olieman. 
De klompenmaker zorgt voor termen als heul-
bank, sneijpèrd en skùlpriemkes. Bij de timmer-
man lopen we tegen de èffer op; de grote boor 
die officieel ‘avegaar’ heet. Daar staat ook een 
indrukwekkende mal voor doodskisten. Bra-
bantse woorden gekoppeld aan de beroepen 
duiken overal op. We horen over negóssieman-
ne, tebakstriepers, segarefrutters, streupers, rom-
boere en slachters. Gevraagd naar het meest 
bijzondere voorwerp in zijn verzameling, wil 
Jo eigenlijk niet kiezen. ‘Alles is bizunder ès ’t 
mar kompleet is.., mar die houtere fiets, die vélo-
cipède die we hier hebbe, veijn ik wèl heel apart…’ 
En dan na een korte adempauze: ‘’t Mot hier 
gin pakhuis worre; we kunne nog lang nie alles 
laote zien.’ Er zijn uitbreidingsplannen, zodat 
nog wat ‘zolderschatten’ uit het depot getoond 
kunnen worden.
Jo van der Heijden heeft op de royale hectare 
rond zijn boerderij een museum gecreëerd dat 
er mag zijn. Je waant je op een landgoed. De 
collectie is geleidelijk gegroeid en ondertussen 
zijn er negen locaties waarin de ambachten 
zijn ondergebracht. ‘Ge mot hier stom zen, gèk 
of asociaal, anders kunde niks bereike,’ zijn de 
woorden van de man die met hart en ziel zijn 
hobby volgde. De verzameling gereedschap-
pen en benodigdheden voor beroepen van 
vroeger in ’t Brabants Leven is in zijn rijkdom 
enig in haar soort. Een Brabantse bibliotheek 
zou hier zeker nog wel een passende toevoe-
ging kunnen zijn. 

Brabantse gastvrijheid
Er worden rondleidingen gegeven op afspraak. 
Tijdens die tocht leidt Jo je met humor langs 
alle spullen die het museum rijk is. Ès ge Bra-

zijn enorme verzameling waarmee hij meer 
dan vijftig jaar geleden begon. Alles was inte-
ressant voor de jonge Jo. Bij zijn klanten vroeg 
hij naar zaken die uit de mode raakten, zoals 
carbidlampen, zakhorloges, koffiemolens en 
strijkijzers. ‘Unne gaauwe lózzie kocht ik toen 
vur zón dèrtig gulde. Ik von ’t zunt dè al dè bi-
zunder spul afgedankt wier. Ik wógget ammòl bé 
mekare haauwe. ’t Moes kompleet zen. Zoo heb 
ik ’t snoepwinkelke ùit Hezik èn de dokterskamer 
ùit Dinther op kunne laoie. Ik heb eigelek spulle 
opgerapt die ’n aander weggegoid hi. ’t Is ’n ùit 
de haand geloope hobby. Ons kolleksie is muzeum 
geworre.’

’t Mot hier gin pakhuis worre
Hij houdt zijn rondleidingen alleen in het Bra-
bants. Voor Jo is dat Schijndels dialect. Als hij 
op zijn praatstoel zit, is het nauwelijks moge-

Op 1 april 2017 bestaat het Dungense muse-
um ’t Brabants Leven van de familie Van der 
Heijden aan de Spurkstraat 25 jaar. In een mo-
numentale Brabantse boerderij uit 1412 woont 
Jo van der Heijden, de 81-jarige grondlegger 
van het museum. Hij is geboren en getogen in 
Schijndel. Als veertienjarige is hij via zijn oom 
Driek (de Keeskunning) het vak van butjesmèn-
neke ingerold. Hij begon dus als kluivenventer 
en was eigen baas. Hij haalde zijn handelswaar 
op bij de slachterij van de NCB Export Centrale 
in Boxtel. Een kilo butjes of vèrkespótjes of ’ne 
ruggestrang kostte een kwartje of drie dubbel-
tjes. Jo verkocht met ruime handelsmarge. 

Thuis hadden ze een boerderij. Grootvader 
was boer en hoepelmaker en het gereedschap 
van dat laatste ambacht vond de jonge Jo zo 
interessant dat het de basis ging vormen van 

Museum ’t Brabants Leven

 
ÓK ’N MENIER
 
Twéé bluumkes stonne in de wèi  
mekaor flink út te schèlle.  
Ze zouen ’t vandaog mekaor  
’s èrreg góed vertèlle.  
 
Stom ston daor ’n gróte géit,  
die keek dè zó ’s án.  
Toen frat ze gááuw die bluumkes op  
...en de ruzie was gedán!   
 
 
Uit  ’n Snee irluk bróód
< In het dialect van Kempenland >
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Hij kriegt unne steek op ziene kop me dreij fesânten-
vèren. ’n Maentelke um me unnen hoeëge krâg en hij 
is Preens! En de burregemester spult óch nog mej me 
dien onzin en geft hum unne gröte sleutel in zien hân. 
En neturluk unne scepter as tèken van zien ‘waardig-
heid’. En dan is dien mins Preens. En dae was Driek 
dus óch overkomen. Wa was hij vrieët! Nog nöit zoe’ne 
gelukkige en blije mins gezeen as Preens Driek! En 
neturluk kreeg hij ’n gröte ketting um ziene nêk me ’n 
gröte medallie. Die hâw hij zêlf oêt meugen zeuken, 
maer óch zêlf moeten betaolen. Driek was Preens 
zoeas nog nöit iemund Preens is gewist. In overvol 
zaolen kwâmp hij as de allerbelangriêkste mins nao 
binnen. ‘Got allemaol aen de kânt, want de Preens 
kumt er aon!’ 
Maer dan is carnaval wer vurbiê en begint ’t lèven van 
alledâg. Óch vur Driek en zienen Adjudânt Sjef. Dao 
hâw Driek moeite mej. Hij was wer trug op de groond, 
trug in zien kleump. Gen podium mier. Genne burre-
gemester die hum de hemel in prees. Hij, Driek, was 
wer unne gewone mins zoeas iederieën. Dae hit hij nöit 
goe kunnen verkroppen. Zoe hit hij altiêd zien gröte 
medallie umgehawwen. As hij êrreges henne geenk, 
nao ’n recepsie, ’n jubileum of ’n fesje, dan hâw hij 
altiêd die gröte medallie um ziene nêk. Stiekum lâch-
den de meensen hum dao mej oêt. Neturluk neet in 
zien gezeecht, maer altiêd achter ziene rug. ‘Hij deenkt 
nog altiêd dae hij Preens is,’ woor dan gesmiespeld. 
En Driek woor awwer en Sjef óch. Ze kósten ’t tempo 
van ’t lèven nemmer biêhawwen. Ze moesten ’t laoten 
loeëpen. 
’t Was ’n paor dâg vur Paosen. ‘Haje ’t gehuurd? Ze 
hêmmen Sjef van ’t Bösselke gevonnen, doeëd. ’t Was 
zien haert, dus hij zal wel ne geleejen hêmmen.’ Driek 
kós maer ne geluuéven dae Sjef er nemmer was. Hij 
kós er maer ne overhenne komen. Zienen Adjudânt! 
Sindsdien geenk ’t me Driek óch nemmer goe. Netur-
luk, hij was de jóngste ne mier. Maer vur hum was ’t 
fest afgeloeëpen. Vur altiêd aswoenzig. Hij woor opge-
nomen. En dao zit hij nów. Op de gesloten âfdieëling. 
Zien ketting me de medallie mag hij nemmer um. Te 
gevaorluk. 
’n Zeuster kumt aengeloeëpen me de ketting in hur 
hân. Driek hâw gezigd dae eech die maer mej nao hoês 
moes nemen. Toês gekomen bekeek eech de medallie. 
’t Was ’n schon! ’t Was zoe’n medallie die ge open kóst 
mâken. Neturluk deei ich dae. In de medallie van Driek, 
de medallie die hij dâg en nâcht gedrâgen hâw, zaot ’n 
klein foto’ke ...van Sjef.  
 
< In het dialect van Budel >

Uit Kierewiet! 
Brabants Boekenweekboek 2015

Preens Driek
Lang hoefde ich neet te zeuken, want ich zâg hum 
mej zitten bie ’t binnenkomen van de ‘leefruimte’. 
In unne versleten stoeël bie ’t raom. Op ziene kop ’n 
peuntmutske me ’n stiekske ónder zien kin. Aen de 
peunt dreij bleenkende slierkes. In zien hând ’n tróm-
melstökske, womej hij zachjes op en neer zwaaide. 
Ziene scepter! Want Driek was wa hij zien hieël lèven 
gewist was: Driek was Preens.  
‘Ge moet Driek ’s op gôn zeuken,’ hân ze tigge mich 
gezigd. Dae zal hij fijn vinnen. Driek is blij as er ie-
mund kumt. Eech bin er nöit âchter gekomen of Driek 
blij was as eech hum opzôcht. As eech bie hum kwâmp 
en ich vroog: ‘Hoi Driek, hoe is ’t er mej?’ dan kwâmp 
hij ne vêrder as ‘Buul Alaaf’. 
Driek was vórt stil en reustig. Krêk ’t tiggenovergestel-
de van wa hij altiêd was gewist. Want Driek was vreuger 
de gröte man van ’t carnaval bie ós in törp. Al op jónge 
lèftiêd woor hij lid van de raod van ellef. En umdae hij 
gen meid hâw, was Driek er altiêd biê. Gen vrouw die 
zeei dae hij óch maer ’s unnen dâg toês moes bliêven. 
Gen vrouw die op hum keef, umdae hij vuls te laot toês 
kwâmp. Gen vrouw die hum vertelde wa hij allemaol 
moes doeën en laoten. Driek was vrij man.  
De ieënige me wie hij er regelmatig op oêt trok en die 
óch bie de raod van ellef was, was Sjef van ’t Bösselke. 
Sjef wónde ’n paor kilomèter vêrderop aen de rând van 
wo vreuger wa buuêm gestaon hân. Maer me de ruil-
verkâveling wâren die umgedaon. Sjef was dao altiêd 
bliêven wonen. Óch allieën, nöit gen vrouw. Sâmen 
hêm men die veul plezeer gemakt. Dao kós bie ós in 
törp te doeën zien wa wou, Driek en Sjef wâren er biê.  
Maer Driek veel altiêd ’t meste op. Dao zörgde hij zêlf 
wel veur. As er óch maer êrreges iets te vieren veel, 
dan woor Driek gevrogd um te komen. Gen fest zónder 
Driek. Hij makde liedjes die iederieën mej kós zingen. 
Hij droog gedichten veur die hij zêlf geschreven hâw. 
De meensen lâchden zich dikwuls unne beult. Hij 
was de gevierde man. Iederieën kinde hum. Iederieën 
zwaaide nao hum. Iederieën zeei hum goeiendag. En 
as Driek op stap geenk dan stoond hij nöit allieën. 
Altied meensen um hum hennen die van zien cênten 
mej droonken.   
Naodae hij ’n paor jaor as lid van de raod van ellef 
mej geloeëpen hâw, woor gevrogd of hij Preens wilde 
wèren. Nog nöit hâw hij zich zoe verierd gevuuld. Ne-
turluk wilde Driek Preens wèren! En Sjef woor zienen 
Adjudânt. Achterâf deenk eech dae dae ’t hogtepeunt 
van zien lèven is gewist. Ich moet erluk zeggen dae 
eech carnaval maer ’n aorig geduuj vin. Zegt nów zêlf, 
wa stelt ’t eigenluk hellemol veur? Unne groep mans-
kèrels, want vröllie kriegde dao zoe gêk ne veur, die 
komen bie mekaor en zeggen tiggen enne van hun: 
‘Gi ziet Preens.’ En dien mins gelöft dae dan óch nog! 

Ook spreekwoorden en gezegden in het Maas-
kantse dialect - waaronder het dialect voor Oss 
en omstreken wordt gerangschikt - kwamen 
aan bod en dialect in muziek. Dialectzanger 
Lambert van Hintum trad op in de klas en was 
inspiratie voor de opdracht een eigen interpre-
tatie van het lied Parijs van Kenny B. te schrij-
ven. (De meest aansprekende liedtekst werd 
gepubliceerd in het juninummer 2016 van 
Brabants). De cursus werd afgesloten met een 
kort dictee en de mogelijkheid een eigen tekst 
te schrijven en voor te dragen. 
Indachtig de boodschap van de Volksuniversi-
teit Oss is de cursus Loat ze mar komme op 30 
januari 2017 in reprise gegaan. 
Voor meer informatie ga naar http://www.
volksuniversiteitoss.nl/talen/dialect  

Illustratie Mathilde Artwork

Dat was de boodschap van de Volksuniversiteit 
Oss aan de docenten van de dialectcursus voor 
Oss en omstreken; Loat ze mar kômme. 
Veertien cursisten hadden zich aangemeld 
voor deze cursus en wat meteen opviel was de 
man-vrouwverhouding. Waar dialect vaker een 
‘mannending’ is, hadden zich maar liefst tien 
dames aangemeld en slechts vier heren. 
De cursus bestond uit zeven lessen en begon 
met een inleiding over de historische ontwik-
keling van dialect naar Standaardnederlands. 
Daarna werd aan de hand van publicaties van 
dialectschrijvers uit de regio de praktijk opge-
zocht. Opvallend daarbij waren de verschillen 
in uitspraak en schrijfwijze van de plaatselijke 
dialecten. Dat gaf levendige discussies met ‘ie-
der zijn eigen gelijk’, want de docenten han-
teerden geen straf regime als het op de schrijf-
wijze aankomt. Om de cursisten toch enig 
houvast te bieden was een tabel met voorkeur-
spelling voor het dialect van Oss en omstreken 
ontwikkeld. Aangezien het dialect veel meer 
klanken kent dan het Standaardnederlands 
was het zoeken naar enige verbinding met 
klanken uit het Duits, Frans en Engels daarbij 
onvermijdelijk.
De behandeling van de grammatica leverde 
minder discussie op. Geen verschillen van 
mening over woorduitgangen en/of woordge-
slachten bijvoorbeeld. Dit had waarschijnlijk 
te maken met het feit dat de groep nagenoeg 
geheel uit vijftigplussers bestond.

‘Dè meude dukker doen’

gevalle mèske

gewillig ontving zij zèèn gemach,
gèèfèchtige gaop die lòtter zag,
hoe buur en buurt heur valle liet,
enkel scháánd nog in’t verschiet

gevalle mèske, zondig keind,
hegwuw, langzaom weggekwijnd
in’t kot van de liefdadigheid,
wor bastaard, smeekbede ten spijt,
bij heur metéén wier weggehòld,
want keinderloos had grof betòld

belofte nog, ’néé ik zal nooit,
hoe gróót ok ’t verlange ooit,
op zuuk gòn nur m’n gróót gemis’,
terug nur huis belijdenis
op afstand moeder, twidde rang,
afstandsmoeder, lèveslang  

< In het dialect van Valkenswaard >

Uit Verbooie vruchte 
Brabants Boekenweekboek 2017
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JAN LUYSTERBURG JAN VAN NASSAU

Gèèf loemp
Zowel Ad Stofmeel als Hans en Lia Broos 
lieten me weten bekend te zijn met de uit-
drukking ij is zo slim as ’n meske. Ad schrijft: 
‘Ook  in mijn familie wordt zo slim als een mes-
ke veelvuldig gebruikt, vooral door mijn (uit 
Wouw afkomstige) moeder.’ Hans en Lia zijn 

Eerst maar eens over reacties die ik heb 
gekregen op een van de afleveringen van 

deze taol-rubriek. Veronique de Groen van 
Oers is een dochter van Wim en Germaine 
van Oers, uitbaters van het café Planken Wam-
buis tot 2001. Veronique zegt het te waarderen 
dat er nog eens aan ’t Wammes wordt gedacht. 
Wim  van Oers is op 6 augustus laatstleden 
overleden. Daarom is het volgens Veronique 
ons pa die in het iernaormaols inmiddels achter 
de bar staat en niet opa Sjaon. Ik heb dit aan 
Nil van den Hil laten weten en die heeft toege-
zegd binnenkort nog eens nen ouwe bruine te 
gaan halen bij Van Oers in ’t Plaanke Wammes 
en ook as a’t ie nog wellis ’n boekske’n ope zal 
worre gaon doen over 750 jaor Roosendaol, want 
a’t nou al zo wijd gekommen is da ze bij d’orga-
nisaotie al glad nie mir weete wad as a’t de kleure 
van Roosendaol zijn en oe as ze d’n tòòre van Jan 
Petieste uit motte téékene..!?!?! Nou, dat verhaal 
van Nille zullen we dan maar weer afwachten. 
Hij schijnt ook eerst nog het erfgoedcentrum 
met een bezoek te willen vereren. Maar als het 
waar is, wat hij beweert over de kleuren en 
over de de Sint Janstoren van roosendaal 750 
jaar, mogen we misschien wel spreken van 
een domme actie of, op z’n Roosendaols gezeed, 
van ’ne lompe zet. Waarmee dan natuurlijk nog 
niet gezegd is dat de leden van de organiseren-
de stichting allemaal lomperikke zijn.

Het loopt tegen drie uur. Gestaag 
komen er mensen binnendruppelen 
in De Drie Weesgegroetjes. Het regent 
namelijk in Roosendaal en niet zo’n 
beetje ook. Maar binnen is het droog 
en lekker warm. Het kamertje waarin 
de bijeenkomst plaatsvindt, is eigen-
lijk iets te klein, maar de uitstraling 
ervan is volstrekt uniek. Een platte-
buiskachel, overal heiligenbeelden, 
bedsteedeuren met daarop religieuze 
afbeeldingen. Dit is wat de leden van 
dialectvereniging Oòns Taoltje ‘het 
heilige der heilige’ noemen. 

Woordenboek
Eén keer per maand komt dialect-
vereniging Oòns Taoltje bijeen in dit 
‘clublokaal’. ‘Me komme dan wir bij 
mekaore om daor van veftien tot zeu-
ventien uure aón één stuk mee mekaore 
te koute over ’t Roosendaals en over Roosendaol’, licht Jan 
van Nassau, al vele jaren de bezielende leider van het 
gezelschap, toe. In feite zijn de dames en heren bezig 
met het samenstellen van het Roosendaols woordenboek, 
al sinds 1981. Het wordt echter niet zomaar een boek 
met een aantal Roosendaalse woorden en hun betekenis. 
‘Nee, dat is een woordenlijst’, zegt Jan, ‘en nog lang geen 
woordenboek. Het moet een verzameling woorden wor-
den, die behalve hun betekenis, ook grammaticale gege-
vens bevat, vermelding van de woordsoort, voorbeeldzin-
nen en waar mogelijk ook de etymologie.’

Geschiedenis
In 1976 rijpte binnen de gelederen van de Roosendaalse 
werkgroep Centrum Creatief het idee om ‘iets met taal’ te 
gaan doen. Men dacht aan het verzamelen en schrijven 
van verhalen en gedichten over Roosendaal. Deze taal-
groep presenteerde zich datzelfde jaar nog als rederijkers-
kamer De Klaproos. Meteen zag ook de eerste gedichten-
bundel het daglicht: Een ochtend in december.
In 1977 werd de tweede bundel gepresenteerd: Oòns Taol-
tje – Roosendaalse gedichten van C.J.Dekkers. Het duurde 
echter nog even voordat ook het dialect van Roosendaal 
onder de aandacht kwam. Daar was eerst een gastspre-
ker in de persoon van dr. Jan Stroop voor nodig.
In 1981 werd een aparte dialectgroep Oòns Taoltje op-
gericht. Er werden gegevens verzameld en besproken: 
woordenlijsten, enquêtes, publicaties. De groep kwam 
elke maand bij elkaar om over het dialect te spreken. Het 
doel: het samenstellen van een Roosendaols woordenboek.
Men ging naarstig aan de slag. Van 1982 tot 1987 ver-

zamelden en bespraken ze woorden 
en uitdrukkingen. Daarmee werden 
twintig dialectuitgaven samenge-
steld, gestencild en verspreid. Ver-
volgens stelden ze opnieuw een 
alfabetische woordenlijst op, nu 
volgens een uniforme spelling die 
grotendeels overeenkomt met onze 
referentiespelling.

Studie
Veel vermeldingen in deze lijst vroe-
gen echter om nader onderzoek. 
Men kon immers nog niet spreken 
van een echt woordenboek. Dat be-
sef was voor veel leden van de club 
teleurstellend. Zij haakten af, zoals 
ook anderen deden ‘door persoonlij-
ke omstandigheden’. 
Inmiddels is de club van Jan van 
Nassau weer overeind gekrabbeld 

en uitgegroeid tot zo’n kleine twintig taol-liefhebbers. Ze 
houden zich bezig met onbeantwoorde vragen, willen 
doorgronden hoe hun dialect gesproken en geschreven 
wordt en hun kennis en inzicht daarover met elkaar wil-
len delen. Hun maandelijkse bijeenkomsten in De Drie 
Weesgegroetjes dienen dat doel. Maar er gaat steeds het 
nodige aan vooraf.

Huiswerk
De leden van Oòns Taoltje wordt namelijk heel wat huis-
werk opgedragen. Zij krijgen bijvoorbeeld de opdracht 
om van een aantal woorden uit de lijst aan te geven of 
zij dit woord kennen en wat volgens hen de betekenis is. 
Tevens dienen zij in het dialect een zin te maken waar-
uit blijkt dat zij het betreffende woord goed begrijpen. 
Al die reacties worden per e-mail opgestuurd naar Jan 
van Nassau, die alles bundelt en weer rondstuurt aan de 
clubleden. Tijdens de bijeenkomsten wordt het geheel 
besproken, waarbij de leden om beurten een aantal zin-
nen mogen voorlezen.
Het is ook mogelijk dat een lid als Jetty Blijdenstein (haar 
vader komt uit Doornenburg, haar moeder uit Roosen-
daal) een aantal zinnen bedenkt en deze door iedereen 
in het Roosendaals laat vertalen. 
Tijdens de bespreking staat het alle leden vrij om op- of 
aanmerkingen te maken, vragen te stellen of zaken in 
twijfel te trekken. Die discussies zijn erg gezellig en lo-
pen dikwijls uit op goedmoedige en vooral ook vrolijke 
plagerijtjes. Als gespreksleider Jan van Nassau het ge-
noeg vindt, tikt hij met zijn voorzittershamer op tafel en 
wordt er weer serieus aan het werk gegaan.

Jan van Nassau = Oòns Taoltje

Jan van Nassau

Column
Veel informatie krijgt Oòns Taoltje ook binnen naar aan-
leiding van de column van Jan van Nassau in de Roosen-
daalse Bode. Jan heeft al meer dan driehonderd keer een 
column geschreven voor dit gratis huis-aan-huisblad, 
dat wekelijks verschijnt. Bijna altijd zijn deze columns 
interactief van opzet. Jan stelt een dialectkwestie aan de 
orde en vraagt de lezers hierop te reageren. De reacties 
bestaan dan meestal niet alleen uit het vermelden van 
woordbetekenissen en opvattingen, maar bevatten ook 
prachtige - in Roosendaals dialect geschreven - verha-
len. Jammer genoeg worden deze zeer lezenswaardige 
columns alleen gepubliceerd in de Roosendaalse Bode en 
niet in alle andere Bodes die in West-Brabant verschij-
nen. De uitgever van deze krantjes zou er zich zeer po-
pulair mee kunnen maken.

Verdiensten
Jan van Nassau en zijn Oòns Taoltje hebben nog veel meer 
verdiensten. Zo hebben zij deelgenomen aan de Commis-
sie Literair Café en Dialectologie van het Noordbrabants Ge-
nootschap. Ook hebben zij diverse bijdragen aangeleverd 
voor uitgaven als Hedde gij, zedde gij – Edde gij, zijde gij, 
Onder ons gezegd … in Brabant, het Bestiarium, het sprook-
jesboek D’r waar ’s, het kwartaalblad Brabants en het Bra-
bants Boekenweekboek.
Het Roosendaols Dictee, waarmee in 1992 werd gestart, 
leverde een uitnodiging op om mee te komen praten 
over een Brabantse referentiespelling. Tevens werd een uit-
gekiende selectie dialectwoorden aangeleverd voor het 
Roosendaols leesplangeske, al is dat tot nu toe helaas nog 
niet geproduceerd.
De belangrijkste taak is en blijft echter de samenstelling 
van het Roosendaols woordenboek, al kan die klus nog ja-
ren in beslag nemen. ‘Maar het zal er komen!’, is de stel-
lige overtuiging van Jan van Nassau. Wij zijn er zeker 
van dat hij gelijk krijgt. 

Oòns Taoltje

Oòns Taoltje 301-1

Dan zijde 
ginne 
lomperik!
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VAN DE REDACTIE

HENRIËTTE VUNDERINK

Het artikel Van zult, beuling en balkenbrij in het vorige 
nummer van Brabants bracht de lezersgemoederen in 
beweging. Zo inspireerde het Lambert van Hintum uit 
Berghem tot het opdiepen van het balkenbrijrecept (in ’t 
Bèrgs) van hullie vôdder èn moeder. 
Dit leek de redactie een mooie aanleiding een nieuwe 
rubriek te starten: Over d’n bik. Uw typisch Brabantse cu-
linaire bijdrage (maximaal 400 woorden) gemarineerd 
in dialect is van harte welkom. Reacties naar: redactie@
stichtingbrabants.nl .

Balkenbrèij van ons thuis - Lambert van Hintum
Vat ’n groewte pan, woar unne liter of vijf in kan. (Ik ge-
bruik nog steeds de aaw pan van ons thuis. Unnen Dru, 
zwart, zestig joar oud èn nie kepot te krijge.) Doet 3,5 liter 
wôtter in de pan èn twieje strange ribkes. Ôn de kook bren-
ge èn loate trekke totdè ze goar zijn; dè duurt ongeveer drie 
ketier. Ès ze goar zijn, hôlde de ribkes mi ’n schuimspoan 
uit de pan. (Anders verbraande oew haand, gaaperd.) Dan 
hôlde ’t vles ‘r af. Kekt uit dè t’r nie van die klèèn butjes 
in d’n boeljon aachter blijve. Doar hedde die schuimspoan 
vur. 
’t Vles wir trug in de pan doen èn d’n boeljon ôn de kook 
brenge. Dan twieje soeplepels zout ’r bé. Pruuft efkes. (Ès 
’t soep waar zú’t te zout zijn, mar dè moet want dur ’t miil 
göt ’r unnen hoewp smaak verlôrre.) Doarnoa drie soep-
lepels roewj rommelkruid èn unnen halve soeplepel bruin 
nagelgruis d’r bé. Die kunde koewpe bé d’n Albert Heijn of 
unne krööjewinkel. 
Nou wör ’t tijd vur ’t boekweitmiil; drie pakken van ’n 
pond. Doarvur moete mi twed zijn. De enne strèèjt zachjes 
’t miil in d’n boeljon èn d’n andere knèij ’t mi unne stamper 
dur d’n boeljon heene. Pas ès-ie kloar is mi knèije, meu d’r 
wir nèij miil bé doen. Nèt zô lang tot alle boeljon is opge-
nome. Denkt ’r ôn dè ge oew pan op ’t vuur haawt.
Ès ge alle drie de pakke dur in het zitte, is ’t unne èchten 
brèij gewôrre. Nou kunde de pan van ’t vuur afhoale èn d’n 
brèij mi d’n boovekant van oew haand goewd ônkloppe. 
(Wel zörge dè ge schôn haand het.) Dan strèèjde ’n dun 
löögske bloem over d’n brèij èn die verdèlde ’n bietje mi 
oew haand. Doarnoa zette de pan in de kèlder of ernte woar 
’t kaaw èn donker is.
Saanderdaags efkes op ’t vuur zette, totdè t’r wè locht uit-
kömt. Dan is d’n brèij los gekômme èn kunde de pan um-
kiepe op d’n ônrecht. (Musschien is ’t hèndig ès ge d’r wè 
zilverpepier onder legt. Anders plèkt-ie vaast.) Nou plakke 
snèije èn bakke mar. Smakelijk (èn nie smèkke)! 
Mi dank ôn vôdder èn moeder Van Hintum.

Over d’n bik  
een melange van taal en koken

HEURE, ZIEN ÈN ZWÈÈGE

Der stao en bildje van drie aopen op mèn kaast,
Die alledrie perbeeren ons iets öt te lègge.
Ze haawe daorbij ôoge, mond èn oore vaast
èn et is wèl dèùdelek dèsse wille zègge:

‘Ik wil nie heure wèsse allemòl vertèlle.
Ze moete mèn nie ooveral meej stoore.
Ik hèb genoeg meej menèègen al te stèlle.
Èn wèk nie heur kan ik ok nie dur gòn brèlle.
Dus haaw ik soms men haand’ teege men oore.

Ik wil nie zien wètter allemòl  gebeurt,
Want der is daogeleks  ‘nen hillen hôop ellènde.
As ik nie kèèk, zie ik de wèèreld nòg gekleurd.
Èn ik weet wèl  dè dè nie is zoast heurt,
daork me afzijdeg haaw dur me af te wènde,

mar et spreekwoord heej ons ammòl tòch geleerd:
‘Dè wè nie wit, dè ok nie deert.’

Mar heur èn zie ik tòch wè ik nie wil,
dan zal ik daor beslist nie oover praote.
kZal dè òn aander meensen ooverlaote.
Èn meej men haande vur mene mond haaw ik me stil.

< In het dialect van Tilburg > 

beiden geboren in Oud Gastel maar wonen 
nu dertig jaar in Roosendaal en zij kennen de 
uitdrukking ook. Het lijkt er intussen op dat 
menige West-Brabander zo slim als een meske 
kan zijn. Maar hoe slim ook, we doen allemaal 
weleens gèèf lomp, lòòmp of loemp. De Roosen-
daolder zegt weleens van zich zelf: ‘Ik aar da zo 
nòòit motte doen. Wa zijn’k toch lomp gewiest.’ 
Volgens diezelfde Roosendaolder is iemand die 
erg dom is zo lomp as ’n koei of zo lomp as ’nen 
eezel. Er wordt dan ook wel gezegd: ‘IJ ee net 
zoveul verstaand as ’t pèèrd van Christus, en da 
waar ok al ’nen eezel’. Iemand die uitgesproken 
dom is, is zo lomp as ’t achterèènd van ’n vaare-
ke. We spreken tegelijk dus niet zo vleiend 
over onze huisdieren. Wie heeft ook weleens 
het spottende gezegde wie nie slim is mot lomp 
zijn gehoord? Ik sloot de vorige aflevering af 
met ‘A lomp zijn zéér dee…., och wa zou ’t er-
uitzien!’ De moeder van Ad Stofmeel zegt het 
zo: ‘A lomp zijn zéér dee, dan laagde gij éél ’t jaor 
in ’t zieken’uis’. Hans en Lia Broos zeggen dan: 
‘A lomp zijn zéér dee, wa zoude veul pijn ebbe’. 
Een staaltje van ‘puur Roosendaals’ noemt de 
Kwakkelkraant in 1969: ‘As-lomp-zijn-zeer-dee-
wa-zou-der-veul-auw-geroepe-worre’. Zegt u het 
ook zo, of zegt u het nog anders? Zeggen we 
van iemand die slim is gewoon ‘die is slim’ of 
eerder ‘die is nie lomp?’ We kunnen iemand 
slim noemen, maar in plaats daarvan kunnen 
we ook (met nadruk) zeggen dat hij niet dom 
is: ‘da’s dùrm gin lomp ventje!’ Zo zeggen we 
van een slimme meid wel: ‘da’s gin lompe trien!’ 
Door te zeggen wat iemand niet is, benadruk 
je het tegenovergestelde. Dat is overigens niet 
in alle gevallen zo. ‘Dan zijde ginne lomperik’ 
kan betekenen ‘dan ben je heel slim’, maar 
ook ‘dan ben je echt dom’. Het hangt af van de 
intonatie waarmee je het zegt. Als we iemand 
echt dom vinden leggen we de nadruk op gin-
ne: ‘Dan zijde ginne lomperik!’

Lomp gebòòre
Gaat ons iets boven de pet, dan zeggen we: ‘Ik 
kan daor mee m’n lomp verstaand nie bij’. 
We spotten met de domheid van eender wie 
- ook met die van onszelf – wanneer we zeg-
gen ‘lomp gebòòre, suf gewiegd en nòòit niks bijge-
leerd!’. Voor iemand die zich van den domme 
houdt, hebben wij ook een zegswijze: ‘ij ouw 
z’n eige lomp’. Iemand die domme dingen zegt 
of onzin vertelt, kan te horen krijgen ‘da’s lomp 
gezeed’ of ‘da’s lompe praot’. Verder praten wij 
ook van ‘’n lomp gezicht’ (een dom gezicht) 
of erger ‘’n lomp bakkes’ (een domme smoel) 
of zelfs ‘’ne lompe kop’ (een dom hoofd). Een 

domme zet heet bij ons ‘’ne lompe zet’. Ja, we 
schelle (schelden) ook graag met lomp: ‘lompen 
anniek!’, ‘lompen achterover!’, ‘lompen eezel!’, 
‘lompe koei!’, ‘lomp vaareke!’. Het Woordenboek 
der Nederlandsche Taal noemt hannik - dat wij 
uitspreken als anniek – als eerste in de bete-
kenis ‘botterik, lomperd; ook: lummel, sul’. 
In toepassing op vrouwen kan het betekenen 
‘toverkol’ of ‘schreeuwend, scheldend wijf’. In 
de Zaanstreek was hannik omstreeks 1900 nog 
bekend als benaming voor de zwarte kraai en 
de roek. In de Kempen, in Antwerpen en elders 
duidt men er de tamme ekster mee aan. Bij ons 
komt het woord ook voor in onze benaming 
voor de Vlaamse gaai die wij anniekbroek of an-
niebroek noemen. De kraaiachtige lijkt al bij al 
geen ‘slimme vogel’ te zijn, maar of dat echt zo 
is? Is het toeval dat Jean de la Fontaine ons de 
fabel van de raaf en de vos heeft nagelaten? Re-
acties: Oòns Taoltje, p/a Middenstraat 44, 4702 
GE  Roosendaal, telefoon 0165.545561, e-mail: 
jwvannassau@kpnmail.nl.  

Manneke, wa 
kunde gij mòòi 
zienge!

Geef een abonnement op  
Brabants cadeau!
Voor slechts € 24,00 verras je iemand met een jaar-
abonnement op Brabants.
Stuur een mailtje met de gegevens naar 
info@stichtingbrabants.nl 
en wij regelen het voor u.
Voor familie of vrienden in het buitenland? Ook dat is 
mogelijk, zowel een papieren 
abonnement als een digitale versie. 
(Zie voor meer info het colofon achterin).
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moesse d’r vanèiges vijgeblaoier geplukt worre. Um 
’r zowiets ès onderbokse van te maken èn zo al meer. 
Want dè in die bloo:te kont, dè waar toen innins passé. 
Veul volk denkt trouwes dè die slang in ’t aards paradijs 
hullie unnen appel gaaf, mar dè stu nérres nie. Vur ’t 
zèlfde gèld is ’t ók ’n prùimebumke geweejst. Dè mèin 
ik dan toch. Afijn, les twee: nie allènnig d’r nie òn zitte, 
mar d’r zeejker ók nie van ee:te ès ge dè nie meugt. 

Nou zén ’r ók dingen in ’t lee:ve wór ge ók mi of zón-
der bumke nie òn meugt zitte. Daor wit Kees-Jan van 
Wilderen ùt Vught alles van. Dieje Kees-Jan die stón op 
traowe. Mi Jacqueline van Anschot, ùt die groo:te villa 
daor op d’n IJzeren Man op òn. Bè die van Anschots 
han ze beneeves Jacqueline ók nog zo’n jong ding van 
twénteg rondhuppele. Hullie Monique. Zo ee:n die aalt 
te korte rùkskes draagt èn trùikes mi veuls te wènnig 

hals. Ès Kees-Jan allennig in de 
buurt waar, dan bukte ze dikzat 
vursprès zó diejp, dèttie dinge 
te zien kreejg die-t-ie himmel nie 
hurde te zien. Virtien daag vur 
de brùlloft bèlt die Monique hum 
sòtteressmiddes op. Ze is allen-
nig thaus èn of ie nie langs wil 
komme. Hij d’r nòr toe. ‘Kees-
Jan,’ zisse, mi zó’n fluwee:le 
stemmeke, ‘gé gòt nou korts mi 
ons Jacqueline traowe, mar ik zó 
zó gèirs vur inne keer mi aow… 
Ès gé dè ók wilt, ik leejg dalek bo-
ven te bed’. Meej lupt ze d’n trap 
op èn begint intussen al van alles 
out te doen. Boven òngekomme 
is ze krèk ès Eva, nog van vur 
de vijgeblaoier. Kees-Jan die zie 

dè, drèijt z’n èige um èn rent ’t haus out, nòr zunnen 
auto. Mar vurdè-t-ie daor is, springt innins d’n aau-
we van Anschot aachter de struike vandòn. Èn vrouw 
van Anschot. Èn Jacqueline. Hij wordt umhelsd èn op 
z’n schaauwers geslage. ‘Ach Kees-Jan,’ zi d’n aauwe 
van Anschot, ‘wè zén we blééj dè gé vur dees léste 
test geslaagd zét. Ons Jacqueline kan ginnen bee:tere 
mens wense. Welkom, jonge. Welkom in ons femilie’. 
Les drie: zùrgt dè ge ès maansmens aalt condooms in 
oewen auto hét leejge. 

De bèl. Inpakke, wegweejze. Volgende wee:k geuget 
over de vruchte die wél meuge. Hoezo kunde gè dan 
nie? 

< In het dialect van Heesch >

Uit Verbooie vruchte, 
Brabants Boekenweekboek 2017
Illustratie: aquarel Nelleke de Laat

De lee:vesschool
Ammel oplette. Allee, Jan èn Cor, gullie ók. Vandaag 
mènde-n ik ’t mi ùllie ’s te gòn hébben over de ver-
booie vruchte. In ’t lee:ve komde die vrucht zo lings èn 
règs, rijp èn gruun, onderweejges nogal ’s lichelek oit 
teejge. Weejte wórron èn wórraf, dè is dan hil vurnaam. 
Èn dan kunde évvel van Jèntjes, van Adamme èn ès ge 
’n boks òn hét van Kees-Jan van Wilderen ùt Vught dén-
kelek nog veul lere. Goewd oplette dus.

Uurst mar ’s Jèntje, die prùime zaag hange. Òn ’n 
bumke, midden in hulliejen hof. Èn, sjesses, sjesses, 
die waren ès èijer zo groo:t, war. Hij mènde ze te gòn 
plukke, mar ja, hij wies verrèkkes goewd dè dè van 
hullieje vòdder nie moewg. Èn van d’n tuinman ók 
nie, want die han ze daor ók enne. 
Plukke? Verbooie! Vééf, zés prùime, 
òn zó’n vol bumke, wè zó dè nou…  
Ja, jaja, gaauwèchteg stón ie daor 
zo toch ékkes te prakkezeere. Dan 
zittie: ‘Nee, ik doe’t nie ók nie.’ 
Jèntjes vòdder, die òn ginne kant 
de heig òn ’t schoefele waar, die 
heurde-n ’m dè zeige, èn die worde 
meej aachtermekare nog grutser 
op ’t mènneke. Zó’n braaf jungske, 
war, zo moete ze nog gòn zuuke. 
Èn wè dénkte? Dieje vòdder kùmt 
òngekùird èn hij schudt meejpe-
sant mi geweld òn dè bumke, èn 
och gottegot, d’r valle zóvvel prùi-
me dè ze amper in Jèntjes hoewd 
paasse. Gelukkeg hattie die bé’m, 
diejen hoewd. Alleman zal nou be-
gréépe, dè Jèntje blótskòps op unne vierklèts gruwelek 
blééj mi z’n prùimen op haus òn din. Kék, dees moete 
nou ’s onthaauwe. Les ee:n: noit nie òn ’n bumke zitte 
wór dè ge nie òn meugt komme.

Nou vat ik ’s ’n aander bumke. Dè stù ók midden in d’n 
hof. Èn daor moewg ók gimman òn komme. Ik héb ’t 
nou over dè bumke van Adam’s èn Eva’s. In diejen hof 
van Eden wór ge toen nog gewoo:n in oew bloo:te kont 
kóst loo:pe zonder dè de plisie of iemes daor oit iets 
van zó zeige. Hij hagget hullie nog zo goewd gezeejd 
war, Onze-Lieven-Heer. ‘Nie òn dè bumke komme, dè 
daor midden in d’n hof stù. Nie ònrake, nie plukke, 
niks nie.’ Kunde ’t nog duidelijker zeige?! Èn wè doen 
ze? Oh, witte’t. Èn diejen Adam heur dan de schuld 
gee:ve, wánne. Ik zó dè èiges grif anders doen. Ikke vur 
mijn, ik louster uurst aalt braaf nòr Onze-Lieven-Heer 
èn dan pas nòr ons vrouw. Zo doede dè. In die sekwèn-
sie èn nie andersum. Ès ge nie wit hoe dè werkt, dan 
zédde feitelek mar unne groo:te soek. Tsja, èn toen 

achter dergelijke borden, maar ook voor de ge-
wone verkeersborden, en al het andere dat de 
weggebruiker, ook de voetganger, op zijn pad 
aantreft. 
Een vriendelijke vuurwerkboodschap die de 
aandacht trekt, dat wilde Cornelissen. Iets in 
het Tilburgs dialect? Hij komt uit Gilze, maar 
daar is hij actief in een carnavalsvereniging. 
Rijmen in het Gils, dat lukt hem prima. En 
dus kent hij het sociale effect dat uitgaat van 
dialectgebruik.
Het idee was geboren: twee korte dialectrijmen 
om de oudere mens en de dieren te vrijwaren 
van de overlast, en daaronder in de Standaard-
taal het verzoek: ‘Hier liever niet.’  Ze werden 
in acht omgevingen in Tilburg neergezet door 
het uitvoerend bedrijf Vevon. 
‘We mikten er ook op,’ zegt Cornelissen, ‘dat 
we met zulke borden de aandacht zouden 
trekken, en dat de mensen erover gingen pra-
ten.’ Dat lukte. Na berichten in de regionale 
pers plaatste ook de Volkskrant een foto met de 
boodschap dat de overheid blijkbaar ook vrien-
delijke, gezellige borden kon bedenken. 
Negatieve reacties op het gebruik van dialect 
heeft Cornelissen niet gekregen. Slechts een 
enkele Tilburger klaagde over de spelling van 
de tekst. Misschien was die spelling een beetje 
te Gils, maar daarom geen minder succes in 
Tilburg. 

We kennen ze allemaal, de gele borden langs 
straten en wegen, met hun zwarte letters. 
Meestal staat er slechts één letter op. Dan we-
ten we dat er een wegomleiding is, en dat we 
de borden met die letter moeten volgen om 
onze weg te kunnen vervolgen. Als er wat lan-
gere teksten op staan, is het korte informatie 
voor de weggebruiker. Bijvoorbeeld: ‘Straat 
Zus en Zo afgesloten. Volg Z.’ Maar soms kan 
het anders.

Er is bij dergelijke bebording dus meer eer te 
behalen aan de oplossing van een tijdelijke 

verkeerspuzzel, en minder aan de tekstuele in-
houd. Een mooie uitzondering daarop konden 
we bij de jaarwisseling 2016-2017 in Tilburg 
waarnemen. Ook in die stad kwam het er niet 
van vuurwerkvrije zones in te stellen, maar de 
gemeente wilde toch wat doen om overlast te 
bestrijden, in het bijzonder in de omgeving 
van verzorgingstehuizen en plekken waar die-
ren verblijven. ‘Dan kun je daar een bord neer-
zetten met de tekst “Verboden voor vuurwerk”, 
maar dat werkt averechts’, zegt de Tilburgse 
gemeenteambtenaar Chiel Cornelissen. ‘Dan 
weet je zeker dat ze juist dát bord proberen op 
te blazen.’
Cornelissen is ‘specialist verkeersmaatregelen 
en verkeerstekens’. In die functie is hij verant-
woordelijk voor de inhoud van en de logistiek 

‘Al knalde nog zoveul’
Rechts: 
Chiel Cornelissen 
(gemeente 
Tilburg) en 
Mattie Willen 
van uitvoerend 
bedrijf Vevon. 
Foto’s 
Ed Schilders.
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zitta kot?, Sprôkske, Aomekaoreschrijfsels en Lit-
tenie geven de heren ’m graag van katoen. Met 
een stalen gezicht laten ze hun teksten galmen 
door de stampvolle Grote Kerk, waarna de aan-
wezigen bulderend van het lachen de volzin-
nen naprevelen. 
De lessen in de kerk worden steevast bezocht 
door een eerbiedwaardig gezelschap, voorafge-
gaan door de Swies (Bart Borghouts). De burge-
meester, de Prins en zijn gevolg, de hele elite 
van Breda, iedereen wil erbij zijn. Ut GAK (Ge-
demt’AoveKoor) en huisorkest Tagste begeleiden 
het zingen van de Paoterspoppurrie, waarbij de 
topper telkenmale weer is: Lâângstââchtere …! 
(op de melodie van de populaire evergreen Va-
lencia)

Verdiensten
Wie ooit voor elkaar krijgt 2.300 mensen 
bijeen te lokken in het voormalige Turfschip 
voor een Bredaose les Dwars behange en al die 
mensen dolgelukkig naar huis te sturen met 
een Dieploowma Luldebehanger heeft vanzelf-
sprekend grote verdiensten voor het Bredaose 
dialect. Velen hebben genoten van de vertonin-
gen van de Paoters, velen bewaren daaraan erg 
prettige herinneringen. Theo Borghouts (van 
beroep hoofd technische dienst bij brouwerij 
De Drie Hoefijzers) en Theo Melis (van beroep 
intern adviseur bij Unilever), beiden inmiddels 
73 jaar jong,  hebben niet alleen dit tot stand 
gebracht, ze hebben er tevens voor gezorgd 
dat hun geesteskinderen op papier en via radio 
en tv werden vastgelegd. ‘Het oorspronkelijke 
Bredaas is op weteschappelukke wijze vastge-
legd’, schreef burgemeester Peter van der Vel-
den in 2010 en hij vond dat ‘een belangrijke 
erfenis’. 
Dat beide heren in het jaar 2000 een lintje kre-
gen en werden benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau is dan ook volkomen terecht. 

erg moeilijk is, het volgende gedichtje met de 
titel ‘Moessen’ut nog lere’: 
 Dur wazzis un man in Asse
 Die von op straot un kwartje
 Toen zeejt’ie bij zun’eige
 Wa mok’er meej …..,
 Ik gaoj mar unne segaor kope!
Een stapje verder gaat de volgende:
 Unne Bredaonaor, die nie ââchter wouw 
 blijve
 Begon zun’eige Slimmerikke te schrijve!
 IJ maokte zun zinne nooit nie lang
 Wâânt’ij was vuste bang
 Dadde leste zin nie klopte!
Dat ze zelf echter de kunst van het Slimmerik-
ke maken volledig beheersen, moge blijken uit 
het volgende voorbeeld:
 Toen dun deke van dun domkerrek in Aoke
 Die veul wit van werelse zaoke,
 Wer gevraogd of un zoen
 Aon oewe ziel schaaj ken doen,
 Blêêk dun deken’ut kusse te laoke!

Plat
De Paoters willen absoluut niet platvloers zijn, 
maar ze balanceren graag op het randje, ze 
zoeken met plezier de grenzen op. Gehuld in 
hun inmiddels al lang niet meer maagdelijk 
witte pijen kunnen ze zich teksten permitteren 
die ze in hun normale burgerleven in fatsoen-
lijk gezelschap niet zouden durven uitspreken. 
Toch is het zonder meer duidelijk, dat erg veel 
mensen juist van dat ‘randje’ en wat er mis-
schien net overheen gaat het meest genieten. 
De docenten doorspekken hun diverse rubrie-
ken dan ook met grote hoeveelheden volkse en 
vooral ook sappige woordspelingen, grappen 
en zogenaamde versprekingen. Vaak zijn deze 
geënt op plaatselijk bekende figuren, winkels, 
kroegen en instellingen, zonder ooit te kwet-
sen. Vooral in onderdelen als Meejleeslesje, Oe 

gezelschap genoot echter zo enorm, dat het 
plan ontstond om er een jaarlijks terugkerend 
gebeuren van te maken. 

Grote Kerk
Door mond-tot-mondreclame breidde het aan-
tal bezoekers zich jaar na jaar uit. Het tiende 
jaar was Het Voske dan ook te klein geworden. 
De lessen werden een keer voortgezet in een 
grote tent en daarna in de Grote Kerk aan de 
Markt. Twee uur voor aanvang van de Kurzus 
stonden de mensen al geduldig in de rij te 
wachten tot ze binnen mochten. 
Eigenlijk is er qua opzet aan de lessen van het 
Kielegatse Taole Instetuut in al die jaren weinig 
tot niets veranderd. Elke les begint met een ‘se-
rieus’ stukje grammatica, gevolgd door humo-
ristische ‘toepassingen’, wat de Paoters ‘speule 
meej de Taol’ noemen. De toegang was altijd 
gratis, maar de lesteksten konden voor een 
klein geldbedrag worden gekocht. 
Na tien jaar werden de eerste tien lessen ge-
bundeld en uitgebracht met de titel Eej Kul, 
un Bredaos lesboekske. Ondergetekende is in 
het gelukkige bezit van de vierde nog altij nie 
aongepaste druk, wat aangeeft dat het boek goed 
werd verkocht. Alle opbrengsten zijn overi-
gens steeds naar het Steunfôôns van de Grote 
Kerk gegaan.
Iedere volgende vijf jaar werden weer vijf les-
sen gebundeld en zo kwamen Tweej Kul, Dreej 
Kul en Veul Kul tot stand.
Na 25 jaar vonden de Paoters, dat ze de Bredase 
grammatica eigenlijk wel volledig hadden be-
handeld en daarom het moment van afscheid 
was gekomen. Weliswaar hadden ze nog een 
hoop ‘lollige’ zaken op de plank liggen, maar 
met alleen deze grappen en grollen zouden 
de lessen te veel op cabaret gaan lijken en dat 
paste niet bij de ‘ celibataire instelling’ van de 
Paoters. 
In 2010 werden alle lessen nog eens uitgege-
ven in de bundel Eej Kul Omnieboes, een com-
plete kurzus Bredaos.
Het publiek kan de Kursus Bredaos echter maar 
niet vergeten en de Theo’s laten zich dan ook 
nog steeds enkele keren per jaar verleiden tot 
het geven van weer een volgende Bijscholings-
kurzus.

Bredaose Slimmerikke
Een vast onderdeel van de lessen zijn de zo-
genaamde Bredaose Slimmerikke, de limericks. 
De Paoters kunnen het natuurlijk niet laten om 
met deze dichtvorm te spelen. Zo schreven ze, 
om te laten zien dat het maken van limericks 

Het begin
Theo Borghouts en Theo Melis kenden elkaar 
al heel lang, omdat ze elk jaar elkaars tegen-
strevers waren tijdens de Bredase carnavalsop-
tocht. Vijfendertig jaar geleden kreeg het Kiele-
gat (zo heet Breda tijdens de carnavalsperiode) 
een nieuwe Prins. De Theo’s vonden hem een 
heel geschikte persoon voor die functie, maar 
een ding was jammer: hij sprak niet het Bre-
dase dialect. Dat moesten zij hem eigenlijk 
maar eens leren. Maar hoe pak je dat aan? De 
mannen dachten terug aan hun lagereschool-
tijd en aan de lessen Frans die ze daar kregen. 
Ze moesten dus beginnen met de persoonlij-
ke, bezittelijke en wederkerende voornaam-
woorden, de verbuiging van veel voorkomen-
de werkwoorden en uiteraard woordenlijstjes. 
Per toeval konden ze voor die gelegenheid 
twee paterspijen lenen. De Paoters Terrepetijn 
OW en Sjaggerijn OH waren daarmee geboren. 
Tijdens het Prinsendiner op zondag 14 februa-
ri 1982 in Het Voske werd de eerste openbare 
Bredaose les gegeven aan een gezelschap van 
ongeveer vijftien belangstellenden. Dit kleine 

35 Jaar Bredaose 
KUL-lessen van 
de Paoters 
Sjaorel goojde meej gâânk un pappesiester in Sjoke dur busseteej, die 
tottere sôôns opeston.* Wie deze zin volledig begrijpt is zonder twij-
fel een echte Bredaonaor. En wie met deze zin onbedaarlijk moet 
lachen, is gegarandeerd een fan van de Paoters Terrepetijn OW en 
Sjaggerijn OH, de geestelijke vaders van het Kielegats Taole Inste-
tuut. Hij of zij behoort dan tot het grote legioen kurziste, dat uren-
lang wachten in een rij trotseert om weer een lesje Bredaose KUL 
te krijgen.

* Vertaling: Karel 
gooide met grote 
snelheid een rotje 
in Jokes decolleté, 
dat tot aan haar 
navel openstond. 
Letterlijk betekent 
tottere sôôns: tot 
de plaats waar je 
bij het maken van 
een kruisteken 
zegt: ‘des zoons’. 

Links:
Terrepetijn en 
Sjaggerijn. Foto 
Leander Veeger

Rechts:
Theo Melis (l) en 
Theo Borghouts (r).

Waar de Paoters 
het voor doen
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jaarlijks evenement waar honderden mensen aan 
meedoen, kun je er schrijfcursussen volgen en 
zijn er diverse educatieve projecten voor basis-
scholen. 
Dat dialect is een totaal ander dialect dan de 
voorbeelden uit deze bijdrage laten zien. Er gel-
den spellingvoorschriften, er zijn normen voor 
dat authentieke Tilburgse dialect. Men weet hoe 
het hoort. Maar het lijkt ook wel te worden be-
schouwd als een dode taal, als een stabiel onver-
anderlijk systeem, men houdt nauwelijks reke-
ning met taalverandering. 
Je kunt je natuurlijk afvragen hoe authentiek het 
Tilburgs van Braboneger is. Maar wat doet dat 
er eigenlijk toe? Zijn doel is entertainment; als 
het Tilburgs klinkt of - zoals op Twitter - het er 
Tilburgs uitziet, dan past zijn taalgebruik al bij 
zijn act. Hij spreekt nauwelijks anders dan dat 
hij schrijft. Het Tilburgs van Braboneger is on-
derdeel van zijn geacteerde Tilburgse identiteit. 
Braboneger zegt daar zelf over: ‘Wè is nou bra-
bants? Wè ik spreek natuurlijk!! Wèh dan!! Ik 
spreek die brabantse straottaol!’
De manier waarop dialect wordt ingezet past bij 
dat stereotiepe imago; het Brabants wordt als dui-
delijk anders dan het algemeen Nederlands erva-
ren, wordt zodoende ingezet voor humoristische 
doeleinden en in de overdrijving van de stereo-
typering worden dialectkenmerken overdreven 
vaak gebruikt (hyperdialect). Dialect maakt deel 
uit van het stereotype. Op deze wijze worden so-
ciale media ingezet voor uitingen van regionale 
of lokale taal en de constructie van een regionaal 
of lokaal imago. 
Maar het laat ook zien hoe het nieuwe Brabants 
er ‘in het echt’ uitziet. De kenmerken die ik hier 
behandeld heb, vinden we ook in de spreektaal 
van jonge Brabanders op middelbare scholen, en 
trouwens, zo werden ze ook al opgetekend door 
Cor Hoppenbrouwers bij zijn onderzoek naar 
regiolectisering eind jaren tachtig. Deze hyper-
dialectvormen zijn typisch voor dit proces van 
taalverandering van lokaal dialect naar regionale 
tussentaal. 
De compromisvormen en vooral het hyperdia-
lectgebruik blijken hardnekkig, lijken wel toe te 
nemen, laten zien dat sommige kenmerken resis-
tent zijn vooralsnog, maar daarbij wel van func-
tie kunnen veranderen. Die functie is de uiting 
van regionale identiteit, je laat ermee zien dat je 
een Brabander bent. 

bants lullen, veel jongeren kunnen dat zelf vaak 
al niet meer. Ik praat alleen ABN als het écht niet 
anders kan. Als Braboneger praat ik in elk ge-
val niet anders dan normaal, ik hoef me niet te 
forceren. Ik zet het soms alleen iets dikker aan’ 
(Brabants Dagblad, 14 maart 2014). 

Authentiek Tilburgs?
We zien dat de berichten van de Braboneger 
op Twitter een dialectgebruik tonen dat ver af 
staat van bijvoorbeeld het authentieke Tilburgs. 
Dat authentieke Tilburgs is behoorlijk goed be-
kend. Het is veruit het best beschreven dialect 
van de provincie Noord-Brabant met uitgebreide 
dialectwoordenboeken, met een grammatica, en 
zelfs een proefschrift over de fonologie. Daar-
naast is het Groot Tilburgs Dikteej een populair 

In dit bericht zien we de markering van het 
woordgeslacht als afwijkend dialectkenmerk. 
Het woord ‘onderzoek’ is immers onzijdig 
maar toch krijgt het onbepaald lidwoord unne 
een uitgang die suggereert dat het woord man-
nelijk is. Eigenlijk zou men moeten schrijven 
‘un onderzoek’, maar die vorm zou er meer 
Nederlands uitzien dan de vorm die nu is ge-
schreven; nu ziet het er meer Brabants uit. 
De Braboneger schrijft ook een lidwoord met 
uitgang voor mannelijk woordgeslacht bij een 
vrouwelijk woord: ‘den televisie’. 

Ook in dit bericht zien we een vorm, kopske, die 
er Brabants uitziet met de uitgang –ske, maar 
niet overeenstemt met de traditionele dialect-
grammatica, op grond waarvan we kopke of köp-
ke verwachten. De uitgang -ske hoort alleen bij 
woorden eindigend op velaire medeklinkers, zo-
als bij bak-bèkske. Ook hier wordt een opvallend 
dialectkenmerk, de uitgang –ske voor verklein-
woorden, dus weer overmatig gebruikt. Andere 
voorbeelden zijn mopske in plaats van mopke of  
möpke (voor moppie in de zin van ‘schatje’) en 
fiske voor ‘feestje’ waar ik eerder fisje zou ver-
wachten. 
De tweets van de Braboneger bevatten dus dia-
lectkenmerken op plaatsen waar we ze niet ver-
wachten en schrijfwijzen die een uitspraak tussen 
dialect en Nederlands in, dus compromisvormen, 
suggereren. Daarnaast is een aantal woorden ge-
woon op Nederlandse wijze gespeld. 
Is dit dialectgebruik deel van de act die deze man 
opvoert? Dit vindt hij er zelf van: ‘Ik kwats maar 
wat. Vooral met aawe mêense kan ik goed Bra-

Humor en stereotypen
In zijn eerste clip op YouTube zette Brunswijk 
zijn personage Braboneger meteen duidelijk 
neer: met harde humor de Nederlandse clichés 
en stereotypen aanpakken. Hij vertelt onder 
meer hoe Surinaamse mensen maar klagen 
over de economische crisis en dat ze daarom 
hun rekeningen niet langer betalen. Maar ze 
zouden eens moeten denken aan de arme 
mensen in Afrika, en hoe ver zij moeten lopen 
om water te halen: dus hou op met klagen, ga 
werken, vergeet je uitkering, en betaal gewoon 
je rekeningen. 
In feite verwoordt Braboneger in plat Tilburgs 
de mening van de ‘gemiddelde blanke man in 
de straat’. Een mening die je misschien niet zo 
vaak hoort omdat die als discriminerend wordt 
beschouwd, maar als een Surinamer dat zegt 
een humoristisch effect geeft. De eerste live-
show van deze comedian heette dan ook Voor-
oordelen. Hij speelt dus met zwart en wit, een 
man met het uiterlijk van een Surinamer, die 
denkt en praat als een autochtone Tilburger op 
straat. Hij sluit dit verhaal, deze sketch, af met 
‘overigens spreek ik ook keurig ABN’.
Braboneger spreekt dialect in zijn videoclips en 
ook op het podium. En dat doet hij ook heel 
consequent op Twitter. 

De Braboneger en zijn d ialectgebruik op Twitter
Sinds november 2016 is er een nieuwe ster uit Brabant te bewon-
deren op de nationale televisiezender NPO 3 en hij spreekt nog 
dialect ook! Steven Brunswijk alias de Braboneger is geboren in Su-
riname maar opgegroeid in Tilburg. Als stand-upcomedian werd 
hij in eerste instantie bekend via clips op YouTube en vergelijkbare 
kanalen. 
In zijn televisieprogramma De Braboneger verkaast!? onderneemt 
hij allerlei dingen die blanke Nederlanders wel doen maar Suri-
namers niet, zoals skiën, met de vouwwagen kamperen of naar 
een Oktoberfest gaan. Zo kaart hij op ludieke wijze de segregatie in 
onze samenleving aan. Maar wat voor dialect spreekt de Braboneger 
eigenlijk? 
Om dit nader te onderzoeken, hebben we een aantal van zijn be-
richten op Twitter verzameld en geanalyseerd. Het schrijven op 
sociale media, digitaal schrijven, bestaat over het algemeen uit 
informeel schrijftaalgebruik. Dat biedt ruimte voor taalvariatie. In-
formeel taalgebruik op sociale media verschilt van formeel taalge-
bruik wat betreft de private context, nabijheid en directheid, waar-
door de vorm van de berichten op sociale media op het gebied van 
de orthografie wat losser is dan we traditioneel gewend zijn van 
schrijftaal. 
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hemel en in 2001 is de winst voor hun lied Ik zwaai naor 
Jan en Alleman, dat ook nog in de Mega Top 100 belandt. 
Het succes van 1989 wordt nooit meer geëvenaard.
In 2006 doet Van Alles Wè voor de laatste keer mee aan 
’t Kwèkfestijn. Daarmee neemt de club 22 keer deel aan 
dit festival. Acht keer gewonnen! Ja, daarvoor mogen de 
hèndjes op mekaar en zeker ook hoog de lucht in!
Danny en Wim worden onderscheiden met de Zilveren 
Peer. Tevens ontvangen ze de hoogste eer der Amadei-
ro’s, de Joie de Vivre, (uitgereikt door Prins Amadeiro 
xxv). Trots zijn de broers op de later volgende Cultuur 
publieksprijs ’s-Hertogenbosch-Heineken 2015.
De door Omroep Brabant en het Eindhovens Dagblad uit-
geschreven verkiezing voor het carnavalslied aller tijden 
van Noord-Brabant wordt glansrijk gewonnen door En 
nou die hèndjes de lucht in.
Ondertussen zet Jurgen, de zoon van Danny, de familie-
traditie voort. Samen met Leo Donkers staat hij aan de 
basis van Jong Telènt, een Bossche carnavalsclub die in 
2016 ook al voor de achtste keer ’t Kwèkfestijn won! 
Danny en Wim zijn nog actief veur de Bambergers op 
de 55+ aovende veur de carneval, want het Oeteldonkse 
volksfeest blijft hen aan het hart gebakken.

En nou die hèndjes de lucht in

Hèdde gij ôk wel eens dè gevoel
van laot nou uns de boel maor de boel
om te danse en te sjanse
agge wit wè ik bedoel 
Maor ge denkt dan wè moet ik alleen
waor kan ik in mun eentje nou heen
maor waorempel, hier gin drempel
hier staode nooit alleen
En nou die hèndjes de lucht in
en kèk me lachend aon
Dan zal er veur jou ôk 
un wereld opengaon

En nou die hèndjes de lucht in
en kèk me lachend aon
dan zal er veur jou ôk
un Oetel kwèkke gaon
’T is un lust veur ut ôôg agge ziet
hoe un Oetel drie daoge geniet
met zun hosse deur ut Bossche
en hij kwèkt zun hoogste lied
Ok al witte gij nie hoe ’t moet
witte nie hoe un Oetel dè doet
kèk dan naor me, kwèk maor naor me
ut gaot van zelluf goed

Tekst: Wim van Nimwegen
Muziek: Danny van Nimwegen. Club: Van Alles Wè
Belangrijkste bronnen: Oetelpedia, 
Jan Schepers: Dialectpop, 
Hans van Eeten en Karel de Rooij: 
’t Kwèkfestijn. 

Foto Geert Loeffen

is de Brabantse carnavalskraker een hit. De Duitse versie 
van Die Kolibris komt daar op nummer één in alle disco-
theken en wordt overgenomen in alle Duitstalige gebie-
den. Op Mallorca staat Die Hèndjes even nummer één in 
de hitparade. De broers hebben als duo Danny und Wim 
via hun producer Jan Vis ook nog een Duitstalige opna-
me van Die hèndjes gemaakt. De Jung Oberkrainer hebben 
een fraaie uitvoering op hun laatste cd en er bestaat zelfs 
een country-versie van dit Bossche carnavalslied uitge-
voerd door de West Virginian Railroad… Inmiddels zijn er 
ruim drie miljoen geluidsdragers waarop de carnavals-
schlager te vinden is!
Het carnavalslied is geboren in alle eenvoud; Danny staat 
op de steiger te voegen als de belangrijkste regel, pas-
send bij de door hem bedachte melodie, opeens bij hem 
binnen komt. Wim maakt de tekst verder af. Het lied ligt 
heerlijk in het gehoor, beklijft ogenblikkelijk en stemt 
vrolijk. Het is Veronica’s Will Luikinga die aandacht be-
steedt aan carnavalsmuziek met de jaarlijkse verkiezing 
van beste carnavalsschlager van Nederland. Alle luiste-
raars stemmen massaal voor De hèndjes als beste van 
1990. Maar verder heeft ‘Hilversum’ geen boodschap 
aan de carnavalsschlager. ‘Misschien dat ze in ’t Gooi de 
Engelse of Duitse versie later nog eens willen draaien’, 
denken de sympathieke makers in Den Bosch gelaten … 
Beppie Kraft, de Maastrichtse schlagerzangeres bij 
uitstek, onder meer winnares van ’t Limburgs Vastelao-
vesleedjes Konkoer, laat weten dat ze graag over de ge-
luidsband beschikt om er haar Limburgse versie op te 
zingen. Er wordt een mooie ruil overeengekomen: de 
geluidsband van haar succesnummer Oet Limburg kump 
de meziek gaat naar Den Bosch en die van De hèndjes naar 
Limburg. De Limburgse versie heet En noe de Hennekes 
de loch in.
André Rieu, die twee jaar op rij D’n Blauwen Aovond, ’t 
Oeteldonks Promkonzert verzorgt in het Bossche Casino, 
brengt het liedje uit op een cd die gepresenteerd wordt in 
de Stallen van De Smidse, het stamcafé van de gebroeders 
Van Nimwegen in de schaduw van de Sint Jan. Het num-
mer blijft hot en er verschijnen steeds meer covers van 
De hèndjes. Het duo gaat voor de SRV optreden in Tune-
sië, samen met Oscar Harris, De Havenzangers, Vader 
Abraham en Helen Shapiro. In Duitsland en Oostenrijk 
blijven vertolkingen volgen. 
De Van Nimwegens scoren in 1991 nog met Gaode 
vanaovond mee stappe en een jaar later met Kom d’r mar 
bij. Die liedjes halen de landelijke hitlijsten, maar heb-
ben niet het succes van De hèndjes. In 1997 wordt de eer-
ste Kwèkprijs weer in de wacht gesleept met Mun lieve 

Zingen in dialect is niet zo gewoon als men soms denkt. 
Pas eind jaren zeventig van de vorige eeuw dringen di-
alectliedjes de Top 40 en Nationale Hitparade binnen 
en dan is de dialectpop geboren. Voor Noord-Brabant 
zijn de dialectpopvertegenwoordigers die landelijk sco-
ren bijna op een hand te tellen: Bertus Staigerpaip, Syl-
via Millecam, Jo Hoogendoorn, Frans van der Meer, de 
Kleinkeinder en Van Alles Wè. Zij staan in de schaduw 
van landelijk doorgebroken dialectgroepen als Normaal, 
Rowwen Hèze en Skik.

Omdat Rick Smits van de Gestelse radio-omroep Lokaal 
7 eind 2016 een actie startte om de Oeteldonkse hit En 
nou die hèndjes de Top 2000 in te krijgen, willen we dit 
lied nader onder de loep nemen. Het is ongetwijfeld de 
meest succesvolle Bossche carnavalskraker. De makers 
zijn de gebroeders Danny en Wim van Nimwegen. Dan-
ny werkte in de bouw en Wim was vrachtwagenchauf-
feur. Hun clubke krijgt de naam Van Alles Wè en fungeert 
als koor bij de vertolking van de Bossche carnavalslied-
jes. Na 1985 treden ze, samen met De Loeiers, regelma-
tig op tijdens ’t Kwèkfestijn. Wim en Danny worden na 
hun succes huismeester op het Koning Willem I College 
in Den Bosch. 
Den Bosch kent al 58 jaar zijn Kwèkfestijn, het jaarlijk-
se Oeteldonkse liedjesfestival. Daaraan doen zo’n zestig 
clubkes mee. De broers groeien uit tot waardige vertegen-
woordigers van de Bossche zang- en muziekcultuur. Ze 
zijn allebei begonnen als saxofonist bij een band. Pas in 
1985 gaan ze samen zingen en schrijven. Danny is de 
componist, Wim verzorgt de teksten. Hun allereerste 
productie is Gij bent m’ne mooisten penduul. Het brengt 
meteen succes en krijgt een prachtig vervolg. Ze worden 
jaren achtereen eerste: De gruunen oetel, M’n zoetelief en 
Denk nie aon morge… Maar liefst twintig keer haalt Van 
Alles Wè de finale. Maar De hèndjes, in 1989 Kwèkwin-
naar met allemaal elven (!), blijft de grootste voltreffer. 
Het lied staat zes weken in de Top 40 en in 1990 komt 
het nummer tot twaalf in de Top 100. Het wordt een 
ware klassieker en mondt uit in een wereldhit. In zijn 
Duitse vertaling Die Hände zum Himmel fungeert het 
onder meer als clublied van de voetbalvereniging Borus-
sia Mönchengladbach, er volgen tientallen covers in het 
Duits en Engels. Bij de jaarwisseling naar 2017 was het 
weer te zien en te horen op de Duitse tv. Het nummer 
wordt zowel in Duitsland als in Engeland uitgevoerd 
door nationale grootheden. Vooral Tony Marshall en de 
groep Die Kolibris vertolken het bij onze oosterburen en 
Tony Christie zingt de Engelstalige versie. Ook in Spanje 

En nou die 
hèndjes de 
lucht in!

Woensdrechtse woordjes Blommekes

Oos moeder kreeg eindelijk na lang zeuren haar zin: het 
strookje grond naast ons huis werd veranderd van moes-
tuin in bloementuin. Door oos vaoder natuurlijk, want 
moeder mocht er zelf niets aan doen. Vader gebruikte de 
lent (twee stokken met een touw of draad ertussen), want 
de blommekes moesten in kaarsrechte rijen worden ge-
zaaid. Al gauw bleek, dat praktisch alle blommekes naast 
hun officiële naam ook een dialectnaam hebben. Daar 
wil ik er graag een paar van bespreken.
De narcissen (geslacht Narcisseae) heten bij ons paos-
blomme. Dat zal te maken hebben met de periode waarin 
ze gewoonlijk in bloei staan: de paastijd.
Verder zag oos moeder graag dolliejasse (dahlia’s, geslacht 
Dahlia). Met dit woord is iets bijzonders aan de hand. Ei-
genlijk is dolliejas natuurlijk al de meervoudsvorm, maar 
dit wordt niet als zodanig ervaren, want in Woensdrecht 
voegen we er een extra meervoudsuitgang aan toe.
Een zeer dankbare langbloeier is de duizendschoon (Di-
anthus barbatus). Wij kennen daar alleen de meervouds-
vorm boeretuile voor.
Natuurlijk mochten in ons bloemenparadijsje de rwooze 
(rozen, geslacht Rosa) niet ontbreken.
Achterin het tuintje stond ook nog een struikachtige 
boom, een kruinaogelbwoom (een sering, Syringa vulgaris).
Langs de rand een rij stienkers (afrikaantjes, geslacht 
Tagetes). Ze deden hun naam eer aan, maar dat schijnt 
dan weer goed te zijn tegen muizen, mieren en ander 
ongedierte.
Vooraan stond een rij snoffeltjes (dwerganjers, Dianthus niva-
lis). In het Standaardnederlands worden ze ook wel genoffel 
genoemd, wat een verbastering van giroffel schijnt te zijn.
Ook voor de muurbloem (Erysimum cheiri) kennen we in 
Woensdrecht alleen de meervoudsvorm floerebroeke. Met 
deze naam moeten we voorzichtig zijn, want floer is niet 
het dialectwoord voor velours oftewel fluweel. Een floe-
rebroek is gemaakt van katoen, van ribfluweel; hij is ook 
wel algemeen bekend als Manchesterse broek.
Uit het bos had oos vaoder een keer een bosje le-
lietjes-van-dalen gehaald en in de tuin geplant. Wij noe-
men deze planten fiepers of piepers, want je kunt door 
op een bepaalde manier tegen het blad te blazen een 
doordringend piepend geluid veroorzaken. In veel dia-
lecten in onze regio wordt dit welriekende bloemetje ook 
maajklokske genoemd.
Vader heeft ooit een rijtje goudsblomme (goudsbloemen, 
Calendula officinalis) gezaaid, maar daar heeft hij later 
enorm spijt van gekregen, want de jaren erna was dit 
gewas niet meer uit te roeien.
Tot slot mag ik de wonderbloem of nachtschone (Mirabi-
lis jalapa) niet onvermeld laten. De bloemen hiervan zijn 
overdag gesloten, gaan tegen de avond open en tegen de 
ochtend weer dicht. Vanwege deze bijzonderheid wor-
den ze bij ons Rotterdamse, Amsterdamse of Aantwaarpse 
oerkes genoemd. 
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VAN DE REDACTIEED SCHILDERS

150 JAAR ‘BELS LIJNTJE’

Op 1 oktober 1867 werd een spoorlijn 
tussen Tilburg en Turnhout geopend 
met de bedoeling een snellere ver-
binding te krijgen met Antwerpen, 
Brussel en de mijnen in de Borinage 
die steenkool leverden aan de Bra-
bantse industrie. Deze lijn werd ech-
ter geen commercieel succes. 
In 1934 werd het personenver-
voer gestaakt, en in 1973 het goe-
derenvervoer. Van 1974 tot 1982 
organiseerde Stichting Stoom-
trein Tilburg-Turnhout toeristische 
stoomtreinreisjes tussen Tilburg en 
de Belgische grens. Vanaf 1986 werd 
de rails verwijderd en in 1990 werd 
op het tracé een fietspad aangelegd. 
De afgelopen jaren is de fietstocht 
over het Bels Lijntje omgevormd 
tot een jaarlijkse cultuurhistorische 
fietsbeleving. In het najaar van 2017 
wil de betrokken stichting flink uit-
pakken om het 150-jarig bestaan 
te gedenken. Nieuws daarover ver-

BAOL BOEMEL

Hedde gij Baol Boemel heure blaoze?
Baol Boemel is ’n echte blaoskepèl!
Hij stomt, hij tuut, hij piept en hij kan raoze.
As die dur Riel komt, nou dan heur d’m wel!

Ze noemen ’m Baol Boemel mar hij rijdt tot Turren-
hout
Daor draait-ie om en blaost nor Tilburg trug.
Hedde gij Baol Boemel heure blaoze?
Dan hedde gij ’n schôon gelèùd geheurd.

Hedde gij Baol Boemel ôot zien stôome
Zôo tusse Riel en Alphen op de lèèn?
Dan hedde net as ik, wel ’s staon drôome
De masjienist nòr Turrenhout te zèèn.

Niks gin kedèng, kedèng, kedèng, mar tjoeke-tjoe-
ke-tjoek
Bij elke staosie gaoget tuut-tuut tuuuut.
Hedde gij Baol Boemel ôot zien stôome?
Dan hedde gij de schonste trein gezien.

Hedde ôot Baol Boemel vuule stoempe?
Steeds vlugger assie onder stôom kwaam staon.
Dan witte ok hoe dè d’n Baolsen Boemel
Kon schèùve assie remde op de baon.

schijnt op belslijntje.com
De stoomtrein tussen Tilburg en 
Turnhout werd wegens de relatief 
vele haltes Baol Boemel genoemd. 

De tekst daarover van Ed Schilders 
kan gezongen worden op de melo-
die van Duquesne Whistle van Bob 
Dylan.

De zon die schèènt, d’n boer die zwaait, ’n koei loeit in 
de waai
Mar dè gevuul dè is vurgoed vurbij.
Hedde ôot Baol Boemel vuule stoempe?
Dan hedde gij ’n goei gevuul gehad.

Hedde snaags ok welles ligge drôome
Dè diejen boemel wir opt lijntje ree?
Dè zal d’r nondetjuu nie mir van koome,
Mar as ge nog kunt fietse, fiets dan mee.

Dan schèènt de zon, d’n boer die zwaait, ’n koei loeit in 
de waai 

En as ge héél goed kèkt… dan rijdt Baol Boemel oe 
vurbij.
Hedde ôot oew èège vuule stoempe?
Dan is ’t goed… Baol Boemel bende gij! 

< In het dialect van Tilburg >

Illustratie: Baol Boemel poster

lectenfestival heeft hij heel 
veel Brabantse dialect-
zangers en vertellers bij 
elkaar gebracht. Hij ont-
popte zich als een soort 
archivaris en heeft een ge-
weldige lijst van Brabant-
se artiesten aangelegd. 
In 2009 namen Sjef en 
zijn vrouw Wies afscheid 
van de Brabantse Avond 
in theater Den Durpsherd 
in Berlicum. Het echtpaar 
stond 25 jaar aan het roer 
van de Stichting Brabant-
se Avond en gaf het stok-
je door aan Anja van den 
Berg. De succesformule is 
tot op de dag van vandaag 
dezelfde: nog altijd vin-
den de avonden plaats op 
de laatste zondag van de 
maand (uitgezonderd de 
zomer) en nog steeds met 
twee artiesten of groepen. 
Contractueel wordt alles 
vooraf prima geregeld. 
Sjef van Schalen was ook 

zanger. Hij had een mooie donkere stem en was na al 
zijn eerdere koorverbanden vooral actief in zijn muziek-
groep ’t Kumt Vaneiges waarmee hij zelfs op tournee ging 
naar Canada en meerdere cd’s maakte. 
Sjef trad op als producer van enkele fraaie dialect-cd’s: 
Kerstmis in Brabant, Hurt ’s efkes hier en de postume dub-
bel cd van Arie van Roosendaal, Die Dingen Gebeuren. 
In 2002 ontving Van Schalen De Vergulde Klomp voor 
zijn vele verdiensten op gebied van de promotie van het 
Brabantse dialect. Jos Swanenberg zorgde voor een in-
terview met Sjef in nummer 2 van Brabants (2004)
Sjef kampte al een tijd met een kwakkelende gezond-
heid. Hij bleef wel een doorzetter en  hield zijn radioru-
briek tot op het laatst in de lucht. Een week voor zijn 
dood heeft hij, ondanks zijn vermoeidheid meegedaan 
aan de Balkumse kwis in Den Durpsherd en hij heeft er het 
Balkums volkslied nog gezongen. 
Er zijn weinig mensen die zoveel energie en kennis in 
het bevorderen van de Brabantse vertelkunst en dialect-
muziek gestoken hebben als het echtpaar Van Schalen. 
Daarom is het verscheiden van Sjef een enorm verlies. 

Sjef van Schalen was van 
Lierop, maar woonde de 
langste tijd van zijn leven 
in Berlicum. Daar was hij 
ooit Prins Carnaval. Hij 
was actief bij het koor, 
maar zijn grootste bekend-
heid kreeg hij er als radio-
man en organisator van 
de Brabantse Avonden.  Hij 
was een van de initiatief-
nemers van het Brabantse 
Dialectenfestival dat om 
de twee jaar in Lieshout 
wordt gehouden. Begin 
jaren negentig was Sjef lid 
van de Commissie Dialec-
tologie van het Noordbra-
bants Genootschap dat ze-
telde aan de Parade in Den 
Bosch. In die tijd kwam 
onder meer de publicatie 
over Brabants dialectto-
neel Open doekske tot stand 
en werd er vooral gebrain-
stormd over een Brabants 
dialectenfestival. Sjef was 
werkzaam als ambtenaar 
op het nabije Provinciehuis, beschikte over een goed 
netwerk en zette zijn schouders eronder.
In 1993 schreef Sjef het artikel D’n Doel waarin 
hij zijn top-tien van mooiste Lierpse woorden ver-
werkte voor het boek Onder ons gezegd… in Brabant.  
Van Schalen was een van de oprichters van Stichting 
Lokale Omroep Berlicum. Hij verzorgde meerdere dia-
lectprogramma’s op de radio. Het bekendste en langst 
lopende was zijn Brabants uur voor Lokaal 7, de lokale 
omroep van Sint Michielsgestel, waartoe Berlicum na 
de gemeentelijke herindeling ging behoren. Hij had 
ruim twaalf jaar lang samen met Gerdie van den Heuvel 
een live programma van een uur dialectmuziek op de 
lokale omroep van Bernheze dat Op onze misse heette. 
Sjef en Wies van Schalen stonden bekend als ware lief-
hebbers van Brabantse verhalen en liedjes. De Brabantse 
Avond in Berlicum bestond al, maar toen Sjef en Wies 
de organisatie overnamen, kwam er echt structuur en 
succes. De eerste vijftien jaar presenteerde Cor Swanen-
berg de Berlicumse avonden, Sjef volgde hem daarna 
op als vaste presentator. Met deze avonden en het Dia-

Sjef van Schalen, promotor van 
het Brabants (1937–2017)
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Ook in het Duits en Engels wordt ‘gelept’
Foeksen ‘pak slaag geven’ (Huisseling, Wanroij) zal ko-
men van foeken, fokken ‘duwen, stoten’ (en zal geen ver-
vorming zijn van toeksen zoals Weijnen veronderstelt). 
Spinnen ‘snorrend geluid dat katten maken’ is een al-
gemeen voorkomend woord. Tilburg kent hiervoor het 
woord spinsen. Broeksen ‘poepen’ (Kaatsheuvel) zal ont-
staan zijn uit broeken ‘de broek uitdoen’. De Kempen 
en West-Vlaanderen kent voor broeken ook de betekenis 
‘zijn gevoeg doen’.
Giepen ‘in bedekte termen een onaangenaamheid zeg-
gen, steken onder water geven’ (Breda, Oosterhout, 
Oerle) komt van Middelnederlands gipen ‘gapen, turen’, 
verwant met Hoogduits geifen ‘opensperren, verlangend 
kijken’, geiben ‘begerig loeren’, Engels to gibe ‘schimpen’ 
en Nederlands giebelen ‘giechelen’. Gipsen ‘in bedekte ter-
men een onaangenaamheid zeggen’ (Rosmalen) zou ik 
met deze werkwoorden in verband willen brengen. Het 
valt overigens niet uit te sluiten dat gipsen afgeleid is van 
gispen ‘berispen, hekelen’. 
Lebsen ‘gezoogd worden’ is Hollands-Brabants en hoort 
bij het bijvoorbeeld in Asten voorkomende lebben met 

dezelfde betekenis. Het vooral in Oost-Brabant voorko-
mende  lebberen ‘gezoogd worden, likken, slobberen’ is 
ook een afleiding van lebben. Deze woordfamilie is alge-
meen Germaans. We noemen hier alleen een voorbeeld 
uit het Engels en Duits: to lap ‘slurpen’, läppern ‘slurpen’. 
Maar ook buiten het Germaans zijn verwante woorden 
bekend: Latijn lambere ‘drinken’, Grieks láptein ‘slur-
pen’, Russisch lobzát ‘kussen’. We besluiten onze voor-
beeldenreeks met Oerles zwiepsen ‘met een dunne twijg 
slaan’, dat van ‘zwiepen’ afgeleid is. 
Tot zover het Brabantse dialectmateriaal. We zijn nu nog 
een verklaring schuldig van het boven beschreven dialect-
verschijnsel. Weijnen ziet hierin werkwoorden die eindi-
gen op het achtervoegsel –sen met een affectieve, intensi-
verende betekenis. Ook in andere Germaanse talen komt 
dit achtervoegsel voor. De hedendaagse dialectspreker 
kent dit achtervoegsel niet meer en de betekenis ervan is 
verloren gegaan. Op grond van het bovenstaande dialect-
materiaal valt de betekenis niet met zekerheid te recon-
strueren.  Het betreft in ieder geval vooral klanknaboot-
sende, expressieve en bewegingschilderende woorden. 
De woorden zijn in West-Brabant het minst frequent. 

Middelnederduits bolken ‘loeien’ en Engels to belch ‘boe-
ren’ van oorsprong klanknabootsend zal zijn. Smieksen 
‘smakken, smullen’ (Kempenlands) zal een afleiding 
zijn van een klanknabootsend smieken, al is mij dat 
woord  – althans in de Kempen - niet bekend. Maar het 
is denkbaar dat het in deze streek bestaan heeft. Het 
zal een klankvariant zijn van smakken en smekken. Het 
Vlaams kent wel smieken, smikken en smiksen voor ‘smul-
len, schransen’. Smikken moet het grondwoord zijn van 
smikkelen ‘met smaak eten’.
Sjoksen ‘met knikkende knieën lopen’ (Cuijk) moeten 
we uiteraard in verband brengen met ‘sjokken’. Jak-
ken ‘woest lopen, druk heen en weer lopen, ijsberen, 
opschieten’ (Dinteloord, Made) is het grondwoord van 
‘jakkeren’. Dit jakken is van ‘jagen’ afgeleid zoals ‘buk-
ken’ uit ‘buigen’ ontstaan is en ‘wikken’ uit ‘wegen’. In 
Nispen en Made komt jakken voor in de betekenis van 
‘tobben’. De betekenisontwikkeling van jakken zouden 
we ons als volgt voor kunnen stellen: ‘druk heen en weer 
lopen > tobberig heen en weer lopen > tobben’. We ver-
onderstellen dat jaksen ‘alleen wonen, koken en wassen 
van alleenstaanden’ (Lage Zwaluwe) hieruit ontstaan is, 
al wijkt de betekenis nogal af. Priemsen ‘stelen’ is een 
Helmonds woord. Ook in enkele Vlaamse en Zeeuwse 
dialecten komt het woord voor. De herkomst van het 
woord is niet zonder meer duidelijk. Het komt al voor 
in de Thesaurus Theutonicae linguae, Schat der Neder-dut-
scher spraken (1573), het eerste Nederlandstalige woor-
denboek gedrukt door de beroemde drukker Christoffel 
Plantijn in Antwerpen. Een van de auteurs was Corneli-
us Kiliaan, die in de drukkerij werkzaam was als proefle-
zer en corrector. Het Bargoens kent priemen in de beteke-
nis ‘stelen, snijden’. Daarnaast kent het Bargoens priem 
‘dolkmes’. Hiervan zou priemen een afleiding kunnen 
zijn, met als betekenisontwikkeling: ‘snijden > beurzen 
snijden > stelen’. Een beurzensnijder is een gauwdief die 
beurzen steelt door ze van de riem te snijden, waaraan 
ze gedragen worden. Beurzensnijden kreeg ook de meer 
algemene betekenis ‘bestelen’.
Oss kent sipsen ‘pitsen, traag en zonder eetlust eten’ en de 
afleiding sipser ‘pitser’. Sipsen zou ik af willen leiden van 
sippen ‘nippen, met kleine teugjes drinken’, waarbij ook 
het Bargoense woord sipperen hoort, met dezelfde bete-
kenis. In het bekende woordenboek van Cornelis Kiliaen 
(1599) komt sippen ‘nippen’ voor. Het woord zal verwant 
zijn met sijpelen, dat afgeleid is van Vroegnederlands sij-
pen ‘druipen’. In het Nederlands komt het bijwoord ‘sip’ 
‘beteuterd’ voor dat hiermee samen moet hangen. 

Er zijn in dialect werkwoordparen die onderling alleen 
verschillen doordat het ene werkwoord een ‘s’ heeft en 
het andere niet. Zo bestaat kwakken naast kwaksen. De 
vorm met ‘s’ zal ontstaan zijn uit de vorm zonder ‘s’. In 
het Woordenboek van de Brabantse Dialecten hebben we 
een aantal van dergelijke werkwoorden aangetroffen. En 
daar willen we nu enkele voorbeelden van bespreken. 

Schrauwen, skrauwen, schrowen, schruwen zijn dialectvor-
men van schreeuwen, die ‘schreeuwen, huilen’ kunnen 
betekenen. Deze woorden komen zo ongeveer in ons 
hele dialectgebied voor. Hiernaast komt in het Peelland 
skrauwsen ‘schreeuwen, huilen, schrokken’ voor dat uit 
het eerder genoemde skrauwen ontstaan moet zijn. De 
betekenis is kennelijk ruimer geworden; de betekenis 
‘al te gulzig opeten’ is toegevoegd. Buiken, bèùken, bojje-
ke, bökken, buken ‘oprispen, kokhalzen, boeren, loeien’ 
(Peellands, Noord-Meierijs, Kempenlands, Cuijks) is een 
klank nabootsend woord zoals het Nederlandse beuken 
‘hard slaan, kloppen’. Van buiken is het werkwoord buik-
sen, böksen ‘oprispen, kokhalzen’ afgeleid. Dit werkwoord 
is voornamelijk beperkt tot het Noord-Meierijs. Het Ter-
heijdense bonksen ‘bonzen’ kan eigenlijk alleen maar een 
afleiding zijn van het werkwoord bonken, dat een alge-
meen voorkomend Nederlands woord is. Ook hier zullen 
we met een klanknabootsing te maken hebben. Huijber-
gen kent hierbij de klankvariant boenksen ‘bonken’. 
Rondhopsen ‘huppelen’ (Bladel) hoort bij het klankna-
bootsende werkwoord ‘hoppen’ (springen) en het tus-
senwerpsel ‘hop’ (aansporing voor een springende be-
weging) met speelse uitbreidingen als hoppekee, hopla, 
hoplala, hopsa, hopsakee, hopsasa. Ook komt het woord 
nogal eens voor in kinderliedjes: ‘hop hop hop, mijn 
paardje, met zijn vlassen staartje’ enz. In veel liedjes 
wordt er bovendien mee ‘gespeeld’: ‘van je singela, sin-
gela, hopsasa; hopsasa, heisasa, falderaldera; van je hei-
sasa, van je hopsasa; hopsa, heisasa, het is in de maand 
van mei, ja ja’ en nog vele andere. 

Smakken en smekken
Striepen ‘tabak strippen, melken’ is vooral Oost-Brabants. 
Het woord zal verwant zijn met Nederlands strippen, 
Antwerps strêêpen ‘bonen afhalen’, Nederduits strippen 
‘melken’, streupen ‘stropen’; Engels to strip en striptease. 
Het Oerlese striepsen ‘tabak strippen, melken’ moet een 
afleiding van striepen zijn. 
Bulksen ‘oprispen’ (Heesch) is afgeleid van bulken, dat 
evenals balken ‘geluid (als) van een ezel voortbrengen’, 

Van fokken naar foeksen 
Werkwoorden op -sen 

De Witte wit wir wè
Poep en alles dat ermee te maken heeft. Ik heb het zo 
lang mogelijk uitgesteld, maar kon het niet langer op-
houden. Want in het dialect van Berghem (’t Bèrgs) wordt 
rijkelijk met stront gestrooid en heel wat afgescheete. Van-
daar bijvoorbeeld het werkwoord stronte, het equivalent 
van ‘mest uitrijden’. Heel iets anders dan schijte ès unne 
rèèger (reiger), want dan heb je last van diarree. 
Noemt iemand in een opsomming zichzelf als eerste, 
krijgt hij of zij ‘stront vurrop’ naar het hoofd geslingerd en 
bij arrogant of verwaand ge-
drag: ‘stront wie hé oe gescheete’. 
Dat opscheppen (pochen) niet 
zo moeilijk is, wordt in ’t Bèrgs 
subtiel uitgelegd: zwètse èn in 
oew boks schijte, kunde zittend. 
Dat bedoel ik.
Stront heeft soms ook met 
geld te maken. Zo zal iemand 
die het niet breed heeft ’n dun 
struntje schijte en krijgt een 
persoon die ergens goed voor 
wordt betaald toegevoegd: ‘dè’s 
ok genne stront in oew tès’. Een 
grote egoïst wordt een onsma-
kelijke gewoonte toegedicht: 
dè’s zônnen èègevriiter, die vret 
zunnen èège stront nog op. En 

mogelijk nog onsmakelijker is het ‘compliment’ dat een 
kok krijgt voor een fraai opgemaakte schotel of gerecht: 
zoewe kunde unne stront nog wel lèkker maake. Bon appetit, 
maar dat is Frans.
Ook in gesprekken is enige relatie met de stoelgang 
nooit ver weg. Ge schet in munne körf vur dè’k uitgepakt hé, 
betekent dat je iemand in de rede valt. En wordt er in een 
discussie om de hete brij heengedraaid, dan zei mijn opa 
vroeger altijd: ‘’n perd èn unnen hond die hinke um unne 
stront’. Een andere wijze afsluiter van deze ‘filosoof’: dan 
schet’r ’n krèèi die nou nog gen kont hé. In het algemeen 
Nederlands het best te vertalen als ‘komt tijd. komt raad’.

Iemand eenvoudig enthousiast 
krijgen, is hetzelfde als iemes 
mi unne scheet wèèrum maake. 
En mocht u doodsangsten uit-
staan, dan schette zeuve klurre 
stront. 
Al met al is het een hele op-
somming geworden, maar ik 
voel me wel opgelucht nu ik 
het kwijt ben. Mocht u daar 
anders over denken, dan hou 
ik me maar vast aan een uit-
spraak van mijn eerder ge-
noemde opa: ‘och jonge, ’t is alt 
gescheete of gezèkt’. Ofwel, het is 
toch nooit goed. 

Illustratie Mathilde Artwork
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nie mer loope en zaag steeds minder… D’r 
wier niks mer bijgehaauwe en mi de ródèn-
drum gonk ’t innins ok hard bèrgaf.

En dan, op ’t èind van d’r leeve, kùmt ons 
moen in ’t verzùrgingstehuis van de nonne 
terèchte wor oomen Bèrt de ródèndrums lang 
geleeje weggehòld hi! 
Daor zit ons moeder nog rùim aacht jaor in 
vergeetelhèid wijer te leeve.
Alle jorre bloeie d’r zeeje van zalmklurrige 
ródèndrums onder heur raom, mar ons mam 
zie d’r niks mer van. Ze hi zó zwaor suiker da 
ze vort blend is… 

Illustraties, foto en aquarel Nelleke de Laat

Ródèndrum
Heuve da hurde bij ons moeder. De moeshof 
waar vur ons eete ’t belangrijkste, mar nie vur 
heur. Ze waar vurral gèk op blomme. As ge in 
de wèij en de slótkante de witte anemone en 
mèijzuuntjes zaagt en de haoneklótjes en bót-
terblomme hullie geel goud gaven òn de bilde 
van ons jeugd, dan bloeide d’r in onze vur-
tuin knikeujkes, krokuskes en pòslillies. Dan 
duurde ’t nie lang mer of ok de theeblomme, 
de blaow lisse en de kemunieblomme gingen 
ope vur ons huis. De kruinagelbosse bij de put 
roke zó lèkker in ’t vurjaor da we ze noit mer 
zulle vergeete. De kriekebeum en de vlierbos 
bij ons hùiske zùrgde mi hulliejen bloei vur 
goei lucht en lichtend witte plakke tussen al 
’t jong gruun. Ons mam ha op de Bosse mèrt 
oit ’n por bloeiende struike gekocht. Ge zaagt 
die in ons umgeeving nog bekant nerres nie. 
Daor hurde de geelen naaktenbloei, de raoze 
prunus en de rooi blombizzem bij, mar zeeker 
ok de ródèndrum. Da waar ammòl dèftig grèij 
da allennig mar bloeide bij villa’s, pastoors-
heuf, klósters en gestichte. (Ons moeder hag-
get trouws nie alleen over ródèndrum, mar ok 
over lustrum, gouwe liesjes en mèrketons….) 
Ródèndrums makte heel veul indruk op heur 
dur de rijke pèirsen bloei en toen d’r ok nog 
rooi sortgenote bij de nonne kwame, rakte ons 
mam hillemòl verslingerd òn die blomme.
De moiste blom in onzen hof, wor ons moeder 
dan ok ’t miste gruts op gonk, waar de ‘ródèn-
drum van onzen Bèrt’. Diejen ‘rododéndron-
sen’ bloeibos hiette zoo, umda heur bruur, 
‘onzen Bèrt’, die èiges gestekt ha. Oomen Bèrt 
waar heur jonger bruur, die gèire din eksperi-
menteere mi dieren en plante. Hij ha ikhorres 
in ’n koi mi ’n drèijwiel en sijsjes en vinke in 
’n vogelkoi van feijne gòs en ’t waar vur hum 
arighèid duur plante te kweeken ùit afgebroke 
stèkskes ùit d’n duren hof van ’t gesticht van 
de nonne. De ródèndrum die hij gestekt ha, 
waar heel bizunder; die begos z’nen bloei mi 
geel blomme, mar al die kelke kleurde nòd-
derhand hillemòl nor oranjeraos toe! Da ha 
iets van de magie van tooverballe! Zalmklur-
rig hiette de dèftige èindfase. Ons moeder ha 
dus ’n stèkske van oomen Bèrt gekreege en 
da plèntje hagget zó goewd gedaon! Alle jor-
re kwame d’r meer prachtige blommen op de 
glanzende struik!
Mar nò d’n onverwaachsen dood van onze pap 
gonk ’t rap bèrgaf mi ons moeder. Ze kos hòst 
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De volgende door de auteurs ingesproken tek-
sten zijn te beluisteren op de website:

Henri de Booi: Vossegat (Den Dungen) 0.20 

Riny Boeijen: Jehan (Berghem) 5.24

Piet Brock: Duuzend spreuwe (Goirle) 0.45

Jo van der Heijden: Museum Brabants Leve n 
(Den Dungen) 3.34

Frans Hoppenbrouwers: Ók ’n menier (Kempen-
land) 0.17

Henk Janssen: De lee:vesschool (Heesch) 7.22

Junt: Preens Driek (Budel) 7.00

Danny en Wim van Nimwegen: En nou die hend-
jes de lucht in (Den Bosch) 0.44

Cees Robben: Vastenavond en ’t askrùiske (Til-
burg/Goirle) 6.52

Ed Schilders: Baol Boemel (Tilburg) 2.31

JACE van de Ven: De Kommunikaant (Tilburg) 1.02

Henriëtte Vunderink: Heure, zien èn zwèège. 
(Tilburg) 1.08 

De geluidsopnamen zijn gemaakt door Frans van 
den Bogaard, Dré v.d. Donk en Cor Swanenberg.

De Luisterbox is te vinden op de audiopagina 
van www.stichtingbrabants.nl en op 
www.cubra.nl/brabants/Brabants_Audio.htm

Jaarverslag 2016
Geïnteresseerden kunnen op onze website 
kennisnemen van onze operationele en finan-
ciële handel en wandel. U vindt er onder het 
kopje beleidsplan en financiën het Jaarverslag 
2016 van de Stichting Brabants met de balans 
en de staat van baten en lasten. U treft in die 
rubriek ook ons beleidsplan en de begroting 
voor het jaar 2017 aan. 
U bent voor een kijkje in de keuken welkom op 
www.stichtingbrabants.nl.



Van Hepscheuten


