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Vier
Deze keer geven we graag het woord aan de mensen van de 
Stichting Brabants.
’Per 1 juni aanstaande begint ons abonnementsjaar juni 2017 – 
juni 2018. Dat wordt dan al het vierde jaar, dat de uitgave van 
Brabants door de Stichting Brabants wordt verzorgd.
Het betekent verder, dat er bij dit nieuwe nummer een factuur 
is bijgesloten. We zijn er trots op, dat we nu al voor het vierde 
jaar op rij de abonnementsprijs niet hoeven te verhogen. Die 
blijft dus € 24,00. We hebben dat aan een aantal factoren te 
danken. Zo zijn we als stichting allereerst niet uit op het maken 
van winst, en dat helpt. Voorts wordt bijna al het werk gedaan 
door vrijwilligers, en dat helpt nog meer. Ook onze vormgever 
en de drukker vragen voor hun werk geen hoofdprijzen en dat 
is eveneens van groot belang. We gaan al met al heel spaar-
zaam met onze middelen om en hebben bovendien een pen-
ningmeester die bij voortduring zorg draagt voor een goed fi-
nancieel beheer. De belangrijkste reden is echter, dat we er tot 
nu toe in geslaagd zijn om elk jaar een beetje in de aantallen 
abonnees te groeien. Tegenover de kosten staan dus elk jaar, 
zij het in lichte mate, iets meer inkomsten. Het houdt allemaal 
niet over, maar we redden het daardoor net. Zoals gezegd, het 
abonnementsgeld blijft dus ook voor het komende jaar € 24,00. 
We stellen het wel zeer op prijs, als u die bijgevoegde factuur 
zo snel als mogelijk aan de Stichting Brabants wilt betalen. U 
helpt onze penningmeester als u dat bij voorkeur binnen veer-
tien dagen wilt doen. En vergeet daarbij vooral niet om ook het 
nummer van de factuur te vermelden.’
Tot zover de Stichting Brabants, de instelling die het voor het 
vierde jaar mogelijk maakt dat wij met veel genoegen en zon-
der financiële bekommernis het kwartaalblad Brabants kun-
nen samenstellen. Dat u daar waardering voor heeft, blijkt uit 
het feit dat u abonnee bent en hopelijk nog lang blijft. Wij van 
onze kant blijven ons tot het uiterste inspannen om u elke drie 
maanden een blad aan te bieden dat kwalitatief hoogstaand 
en gevarieerd van inhoud is, prettig oogt en aanvoelt en vooral 
door u zeer de moeite van het lezen waard wordt gevonden. 
Als dat laatste het geval is, dan hopen wij dat u dit enthousiast 
meedeelt aan uw vrienden, kennissen en familie. Mogelijk doet 
het hen besluiten om ook abonnee van Brabants te worden. Al-
vast hartelijk dank!
De redactie is altijd bijzonder trots op de mensen die zich laten 
interviewen en op de cover van ons blad willen staan. Deze keer 
is dat zeker ook het geval met de bijzondere Brabander Frank 
Lammers. In het artikel van Cor Swanenberg zijn veel facetten 
van deze podiumkunstenaar belicht, maar het nieuws achter-
haalt de werkelijkheid. Op de valreep kwam het bericht dat 
Frank Lammers op 2 september 2017 de Cultuurprijs van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant zal ontvangen. 
De prijs zal worden uitgereikt bij de uitvoering van het theater-
spektakel Geheimen van de Herdgang in het PSV-stadion. Frank 
Lammers regisseert deze productie van Het Nieuwe Theater.
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COR SWANENBERG

paradijselijke bakermat dus ook de oudste taal 
van de wereld gesproken werd; het Diets was 
immers ook D’oudst (spraak). Wetenschappe-
lijke verklaringen hiervoor zocht hij niet. Ge-
weldig is het wanneer Frank Lammers als een 
naakte Adam uit het Gorpse struweel komt.
Frank bezigt een vlot algemeen Brabants in 
de serie en benadert alles vanuit het positieve 
beeld van de Brabander dat hij zelf heeft. Ter-
men als ‘naait er toch uit’, ‘da was efkes nog nie 
afgefikt’, ‘hee Wim, ik kom ’r án’ (tegen de Com-
missaris van de Koning) en ‘ge ziet gin flikker 
in da ding’ (achteruitrijdend in een oude Land-
rover) passen wonderwel in zijn verklarende 
teksten. Je hoort hem in het intro als een prins 
carnaval roepen: ‘Olliede gèllie d’n èlliejen ok 
nog?’ Hij is niet vies van een krachtterm, maar 
blijkt ook fan van Maria te zijn. 
‘Wij Brabanders hebben een katholieke achter-
grond. Het is ons al vergeven als we een fout 
maken. Daarom is het wel makkelijk dat wij 
niet zo moeilijk doen. Daar komt vaak een on-
dernemende geest bij. Dus eerst ‘ja’ zeggen en 
doen en dan zien!’
Wij vroegen ons af in hoeverre hij de serie mee 
bepaalde. ‘Ik heb wel mijn keus gemaakt en 
wat ik interessant vond, is zeker meegenomen 
en vaak met een grap gebracht.’ 

Prijzen
‘Welke onderscheiding telt het zwaarst? Gouden 

warm hart toedragen. Voor de ontwikkeling 
van de verhaallijnen in het script zorgt scena-
rist Lucas de Waard. ‘Ik heb gezegd dat ik graag 
dingen doe waarvan ik niet weet of ik ze kan. 
Ik weet nu dat regisseren mij ligt en ik ben een 
echte fan van PSV. Het is voor mij een droom 
die uitkomt en daar draait het leven om, het 
waarmaken van dromen.’ 
Frank Lammers is algemeen bekend van films 
en televisieseries. Wat springt eruit in zijn rij-
ke en diverse oeuvre? We willen weten op wel-
ke rol hij het meest gruts is? 
Antwoord: ‘De volgende…’ na enig stilzwijgen: 
‘Dat voelt echt zo, ze zijn me alle dierbaar.’

Omroep Brabant TV
‘Waarom zijn wij nou zo goed?’ vraagt Frank 
Lammers zich namens de Brabanders af in de 
televisieserie De Kracht van Brabant (in 2012 
op Omroep Brabant). ‘Wij hebben in Brabant 
de beste cabaretiers, de beste acteurs en beste 
sportlui. Hoe zou da nou komme? Wat maakt 
de Brabanders zo bijzonder? Hoe komt het dat 
we in veel dingen de beste zijn? Of het nu om 
kunst en cultuur gaat, economie, uitvindin-
gen, feesten of cabaret.’ De presentator is een 
toonbeeld van positief Brabantisme en gaat 
geen chauvinisme uit de weg. Hij zoekt trots 
en oorspronkelijkheid. Verwondering en hu-
mor spelen een belangrijke rol. De conclusie 
van De Kracht van Brabant is: ‘Wij doen hier 
nie zo moeilijk.’ Het citaat wordt toegeschre-
ven aan Frans Bauer. Mooi is de afsluitende 
speech die Lammers houdt bij de Provinciale 
Staten. Op het Bossche Provinciehuis begint 
hij met: ‘Hier is het licht gezien!’ Hij houdt 
een pleidooi voor kleinschaligheid. Hij heeft 
zich weer thuis gevoeld bij de tolerante, lieve 
Brabanders. Hier heerst de mentaliteit van nie 
mauwe, mar poetse. 
Velen hebben genoten van genoemde serie en 
van de daarop volgende Canon van Brabant (of 
’t Kanon van Lammers zoals hijzelf steeds zegt) 
een tiendelige tv-serie uit 2014. Hierin gaat 
Lammers op zoek naar wat de Brabantse ge-
schiedenis bijzonder maakt met het boek Blik-
ken op Brabant als leidraad. (De ondertitel van 
de erfgoed-uitgave luidt Nationale geschiedenis 
met een zachte G.) Historie en erfgoed worden 
frivool over het voetlicht gebracht. Hilarisch is 
de aflevering over Ioannis Goropius Becanus 
die het aards paradijs in Gorp bij Hilvarenbeek 
situeerde. Dat ‘Jantje van Gorp’ met zijn gelati-
niseerde naam was al intensief met taal bezig. 
Hij wist zeker geboren te zijn op de plek van 
het aards paradijs en verkondigde dat in zijn 

Onze dochter gaat naar de middelbare school 
en dan wil ik er zijn voor haar.’ Hij is dus niet 
alleen in de reclames voor de Jumbo super-
markten een familieman.

Voetbal
Dochter Isa (12) voetbalt in Amsterdam en is 
PSV-fan. Dat is natuurlijk niet makkelijk in 
die Ajax-omgeving en ze heeft het er moeilijk 
mee op school, maar het kweekt ook karakter. 
(Frank is de coach van haar elftal!) Zoon Melle 
(17) is fan van Heerenveen. Vrouw Eva voet-
balt ook. Zij is bij TOS-Actief. (TOS is Tot Over-
winning Streven.) Ze zijn met z’n vieren naar 
de wedstrijd PSV-Heerenveen geweest. Dat 
was bijzonder. Melle was trots op ‘zijn’ Frie-
zen, maar toen ze op het laatst toch het hoofd 
moesten buigen (4-3), zakte het kopke van Mel-
le mee.
Frank Lammers gaat de PSV-musical Gehei-
men van de Herdgang regisseren. Die zal op 1 
en 2 september 2017 te zien zijn in het Philips 
Stadion in Eindhoven. 
‘De PSV-musical moet zeer Brabants en grap-
pig worden. We willen de geschiedenis van 
de club vanaf de jaren zeventig opbouwen 
uit feiten en anekdoten. Daarvoor hebben we 
al veel gesproken met oud-spelers en inge-
wijden. Papa PSV, oud-voorzitter Harry van 
Raaij, en Harrie van Kemenade, de uitbater 
van PSV-trainingscomplex De Herdgang, zijn 
club-iconen die ik als twee ouw mènnekes op 
’n liegbènkske bij elkaar wil zetten. Geheimen 
van de Herdgang wordt een eerbetoon aan de 
PSV-iconen.’ 
‘Is de cast al bekend?’
‘Nou, de cast stelde zichzelf eigenlijk samen 
nadat ik met het nieuws op tv was geweest. 
Joost Prinsen bijvoorbeeld belde meteen: ‘Zeg 
Lammers, mijnheer de regisseur, als ik een 
keer langs mag lopen, ben ik al tevreden.’ 
(Frank imiteert de stem van Joost feilloos.)
De voorstelling wordt uitgevoerd door profes-
sionele acteurs en performers die PSV een 

Frank komt oorspronkelijk uit Mierlo. Hij is de 
jongste van de drie kinderen van Peter Lam-
mers (aannemer/wethouder) en Riet van Lier-
op (huisvrouw). Maarten is de oudere broer 
van Frank en werkzaam als directeur van al-
lerlei culturele instellingen in Amsterdam en 
zus Dianne is sociaal werkster in Helmond. 
De ouders van Frank kwamen beiden uit grote 
gezinnen. ‘Het gezin van ons vádder bestond 
uit dertien kinderen en bij ons moeder waren 
er veertien. Al die mensen zijn getrouwd en 
hebben minstens twee kinderen, sommigen 
hebben er vier. Dus ik heb heel veul ooms en 
tantes...’ 
Frank is een nakomertje. Hij doorliep de ba-
sisschool in Mierlo, ging daarna naar het Stra-
brecht College in Geldrop en vertrok vervolgens 
naar de toneelschool in Amsterdam. In 1995 
studeerde hij af. Hij speelde onder meer bij 
het RO Theater en het Noord Nederlands Toneel 
(NNT). Lammers ontwikkelde zich tot een dui-
zendpoot. Hij was actief op het toneel, in films, 
reclamespots en televisieseries. In 2000 brak 
hij door met zijn rol in de film Wilde Mossels. 
In 2006 kreeg hij een Gouden Kalf voor zijn 
hoofdrol in Nachtrit.
Frank Lammers is getrouwd met theaterprodu-
cente en schrijfster Eva Posthuma de Boer, die 
onder meer bekend is van de boeken Eindeloze 
dagen, Lichthart, De Comedy Club en Ica. Frank 
en Eva zijn al bijna zeventien jaar een stel.
‘Jij doet de laatste jaren zo veel Frank; ben jij 
ooit thuis?’ 
‘Ja, de laatste tijd wel en dat bevalt me goed. 

Frank Lammers: 
‘In iedereen schuilt een 
Brabander’
Googel Frank Lammers en er volgt een reeks statements die aan-
geven dat je met een harde werker vol goede ideeën en talenten te 
maken hebt. 
Frank Albertus Petrus Maria Lammers (1972) is iemand die we 
vooral kennen als acteur, regisseur, presentator en zanger. Daar-
naast is hij een man met een grote sociale intelligentie en vader van 
twee puberende kinderen. Hij is een van de vele Brabanders die in 
’s lands hoofdstad hun domicilie hebben, zodat we voor ons in-
terview afspreken in Grand Café Frankendael in Amsterdam-Oost.
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P.S. 
Frank Lammers heeft een app ingesproken die 
gebruikt kan worden voor de Van der Heijden 
Wandelroute. Het betreft een wandeling door 
Geldrop aan de hand van fragmenten uit de 
boeken van A.F.Th. van der Heijden. Er komt 
bovendien een Van der Heijden Museum: een 
mooi verbouwd koetshuis met appartement 
voor een writer in residence. Vrijdag 7 april werd 
het Wandelboek ten doop gehouden, vol jeugd-
foto’s van de auteur. De plechtigheid speelde 
zich af in café De Muis, voorheen De Kuster, 
stamkroeg van de vader van A.F.Th. in de ja-
ren vijftig, toen de familie nog in het centrum 
van de gevarendriehoek woonde in wat des-
tijds genoemd werd het doodlopende Stront-
strietje (kinderkopjes permanent bedekt met 
een laag uitgewalste paardenvijgen).

Op 2 september 2017 zal Frank Lammers 
(Mierlo, 1972) de jaarlijkse Cultuurprijs van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant 
ontvangen. 

Op de eerste pagina wordt de lezer veel genoe-
gen gewenst door de wethouders K. Janssen en 
P. Lammers, de vader van Frank!
Frank kende de uitgave niet; hij was ook nog 
erg jong toen het boek uitkwam. 
De prachtige woorden die Lammers koos en 
insprak: flodderbónne (tuinbonen), filiefaawe 
(vleien), frótte (prutsen), apperènsie make (op-
schieten), griesel (hark), krajge (kruiwagen) en 
schóttelslèt (vaatdoek) staan ook geregistreerd 
in het Mierlo’s woordenboek, waarmee we 
maar zeggen willen dat Frank zijn dialect wel 
kent. Liegbènkske, doen we, koekwaus (dwaas) en 
vèrrekes zijn meer algemeen Brabants en vin-
den we niet bij Van de Vleuten.

Boodschap
’Wij leven in de beste decennia ooit. Laat de 
vraag om hulp toch steeds met ’ja’ beantwoor-
den. We lossen de problemen onderweg wel 
op. Dat is de oeroude kracht van Brabant.’ Hij 
heeft het hart op de goede plaats, zo bleek ook 
toen hij op tv zijn mededogen uitte te midden 
van de ellende van de Syrische vluchtelingen 
in Slovenië. Daarna werd hij met haatmail ge-
plaagd en als ‘vluchtelingknuffelaar’ afgeschil-
derd. We zagen hem op tv een oproep doen 
om te storten op Giro 555 voor de Afrikaanse 
mensen in hongersnood. ‘Onze maatschappij 
is zo decadent aan het worden dat we alleen 
nog maar op zoek zijn naar eigen geluk. Als je 
toch zag wat er in Heesch gebeurde! Dat gedoe 
met die dooie vèrrekes als protest tegen asielzoe-
kers, dan moete oew eige toch kapot schamen...! 
Mensen vinden tegenwoordig dat ze overal 
recht op hebben. Er is geen religie meer en 
daarmee is de barmhartigheid ook verdwenen. 
En dat terwijl wij in de beste decennia leven en 
er voor iedereen mogelijkheden zijn…, als je 
maar hard werken wil. Laten we de vraag om 
hulp dus altijd met ‘ja’ beantwoorden.’
Frank sprak eerder woorden van gelijke strek-
king tot de gedeputeerden van de provincie: 
‘We moeten het Brabantse karakter tot we-
relderfgoed maken. Als mensen in benarde 
omstandigheden om hulp en onderdak vra-
gen, moeten we gewoon helpen. Brabanders 
zijn vanouds verwelkomend. We mogen onze 
barmhartigheid niet verliezen.’ 
Het Mènneke van Mierlo heeft veel van zijn dro-
men waar gemaakt! Frank Lammers is een be-
gaafd acteur en regisseur, een harde werker en 
een sympathieke Brabander met brille. 
Natuurlijk besluit hij met een kwinkslag: ‘En 
Jezus waar ook unnen Brabander… Anders ston 
d’r hier toch gin standbeeld van…!’

Kalf, Gouden Beeld, Gouden Loekie of de recente-
lijke bekroning op het Noida International Film 
Festival: de jury award voor beste film? (Frank 
heeft met zijn regiedebuut van de film Of ik 
gek ben meteen een internationale filmprijs in 
de wacht gesleept! De film is gebaseerd op het 
boek van de Osse schrijver Michiel Stroink.)
‘De mooiste prijs is natuurlijk de Knoergoeie 
Brabander! Wa denkte gij!’ (Frank werd in 2015 
tot Knoergoeie Brabander verkozen door carna-
valsvereniging De Knoerissen in Uden.)
‘Och prijzen zijn interessant en het is wel leuk, 
zeker zo’n award uit de filmstad Noida, maar 
ik wil daar niet mee bezig zijn. Dat kost alleen 
energie en tijd.’
‘Erkenning is toch altijd bijzonder en posi-
tief…? Eigenlijk had ik van Michiel de Ruyter 
internationaal ook wel wat verwacht…’
‘Ja maar die producenten zijn zo eigenwijs en 
het voordragen van zo’n film kost geld.’ 
Het is duidelijk; Frank is geen stoever; hij blijft 
liever bescheiden over zijn prestaties.
 
Dialectwoordentoptien
We vroegen om ‘de toptien van Lammers’, om-
dat we graag zijn tien favoriete Mierlose dia-
lectwoorden op de luisterbox wilden plaatsen. 
Om dat voor te bereiden, doken we in het dia-
lectwoordenboek van Mierlo, Mens van Mierle 
bóks mi ’n lééfke van de hand van de plaatselijke 
neerlandicus Gerard van de Vleuten uit 1986. 

Muziek
Het is maar een hobby, 
zegt hij bescheiden, maar 
ondertussen was hij wel 
de muzikale man van de 
titelsong van J. Kessels, 
was hij Judas in The Pas-
sion (2011), maakte hij 
de voorstellingen Hank 
Williams 1, 2 en 3 en de 
cd met de Hillbellies, (de 
band Ocobar en Frank 
Lammers), nam hij de rol 
van Tom voor zijn reke-
ning in de roadmusical Route 66, vervulde hij de hoofdrol van 
André Hazes in de musical Hij gelooft in mij (in afwisseling 
met Martijn Fischer) en speelde hij Captain 
Beefheart met bandleden uit Urban Dance 
Squad, SJAKO en The Ex, The Magic Band. 
Lammers is een multitalent dat ook de voi-
ce-over in de campagne voor de stadion-
concerten van Guus Meeuwis is.

Film en televisie
Uit zijn imposante filmografie van meer 
dan dertig films lichten we enkele rollen: 
Het Zuiden (2004) - Loe de Koning, Shouf 
Shouf Habibi! (2004) – Chris, Polleke 
(2003) - Meester Wouter, Nachtrit (2006) 
- Dennis van der Horst, Zwartboek (2006) 
– Kees, Het woeden der gehele wereld 
(2006) - Inspecteur Duivetrap, Eigenhei-
mers (2007) - Boer Jaap/Jaap van Elsak-
ker, De bende van Oss (2011) - Harry den 
Brock, Rundskop (2011) - Sam Raymond, 
veearts, New Kids Turbo (2010) - Baas 
van Richard en Robbie, Michiel de Ruyter 
(2015) - Michiel de Ruyter, J. Kessels (2015) 
- J. Kessels, De Helleveeg (2016) Nico van 
Dartel. 

Op televisie was hij onder meer te zien in: 
Spangen (1999), All Stars (2000-2001), De 
Enclave (2002), Koppensnellers (2006), 
Sterke verhalen uit Zoutvloed (2008), Van 
Zon op Zaterdag (2009-2010) en Levens-
lied (2010-2011). 

God prót Dinthers
Herinnering aan Henk Habraken

Het was zo’n telefoonge-
sprek waarna je lang stil 
bent. ‘Henk, ik hé gin goei 
bericht,’ zo begon Henk 
Habraken dat gesprek. Hij 
vertelde me, dat hij een 
dag eerder van zijn arts te 
horen had gekregen dat hij 
ernstig ziek was en nog 
maar kort te leven zou hebben. ‘In mèrt wordt ’r ’n klèin-
kéénd van me geborre, èn dè hoop ik nog meej te meuge make.’ 
Op veertien februari 2017 moesten wij veel te vroeg af-
scheid nemen van een bijzondere en beminnelijke man, 
die zich gedurende zijn tweeënzeventigjarige leven op 
vele terreinen heeft onderscheiden. Ik sprak vorig jaar 
uitgebreid met Henk Habraken. In het eerste nummer 
van de derde jaargang van dit blad (juni 2016) mocht ik 
verslag doen van die ontmoeting. Eerder troffen wij el-
kaar tijdens het voor de Stichting Sahelp georganiseerde 
Brabants Lach- en Liedfestival op acht maart 2008 in het 
Osse Theater De Lievekamp. Henk kreeg er voor zijn in-
drukwekkende muzikale oeuvre de Ad de Laatprijs uitge-
reikt. Ik herinner me nog als de dag van gisteren, dat hij 
daar toen uit zijn prachtige repertoire, samen met zijn 
kompanen René Habraken en Rico van Hooren, drie 
kostelijke, hilarische liedjes bracht: Moederdag, Rijmen 
en de klassieker ’n Lintje. Toen ik hem vorig jaar vroeg 
wat hij zélf zijn mooiste liedje vond, antwoordde hij zon-
der aarzelen Verlorre liefde. Henk schreef dit lied circa zes 
maanden na het op zesenveertigjarige leeftijd overlijden 
van zijn vrouw Maria. Die keuze vind ik voor hem ty-
perend. Liefde, trouw, wijsheid, diepgang, eenvoud, het 
zijn zomaar een paar begrippen die, naast zijn heerlijke 
humor, intrinsiek naadloos bij troubadour Henk Habra-
ken passen en in dat lied sober maar subliem verwoord 
zijn. Tijdens de uitvaartdienst sprak de pastor van de 
Sint Servatiuskerk op haast vergelijkbare wijze. Volgens 
die pastor prót God vórt Dinthers dankzij Henk Habra-
ken. Dat is geen vreemde uitspraak voor wie Henk een 
beetje kent en weet, dat hij bijvoorbeeld nog maar een 
paar maanden geleden met ‘zijn’ Gildekoor Sint Barbara 
een Brabantse dialectmis op cd uitbracht. Voor mij staat 
vast, dat er séns kort hóg in d’n himmel nog lichelek veul 
geprót, gezongen èn gelaache wordt. In het Dinthers. 
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interview dat circa 1964 in het personeelsblad van Duy-
vis verscheen, komt Niek naar voren als een man die in 
zijn vrije tijd voortdurend andere hobby’s uitprobeerde. 
Hij speelde piano in het bedrijfsorkest, regisseerde di-
verse toneelgroepen. Daarnaast, zo vertelt hij, heeft hij 
geschilderd, geborduurd en geciseleerd. Het moge dui-
delijk zijn dat ook zijn dialectroman Peerke ooit begon-
nen is als een uitdaging, uit puur plezier. 
Niek van den Brink overleed op 13 april 1994 (Leidsch 
Dagblad, ‘Burgerlijke stand’ 28 april).

Volkstaal
Peerke is geschreven in een dialectische toonzetting. Van 
den Brink bedient zich niet alleen van het dialect als 
zijn volkse karakters aan het woord zijn, maar hij ver-
telt zelf ook in de volkstaal. Omdat ik alleen het dialect 
van Tilburg vloeiend spreek en schrijf, was het de vraag 
hoe correct Van den Brinks dialectisch taalgebruik was 
in 1941. De meest opmerkelijke uitingen daarvan heb 
ik gecontroleerd met behulp van het woordenboek Proe-
ve van Bredaasch Taal-eigen van J.H. Hoeufft (P. Sterk, 
Breda 1836). Belangrijker, want eigentijdser, was echter 
het commentaar van Jan Luysterburg, kenner van de 
West-Brabantse dialecten.
De meeste woorden die ik als typisch dialectisch had ge-
noteerd, bleken inderdaad ook gangbaar te zijn geweest 
in de contreien van Breda waar Peerke zich afspeelt. Hier 
volgt een zeer klein Peerke-woordenboek.

Woordenschat
Ammezuur - van het Franse ‘embouchure’; voldoende 
blaaskracht hebben om een blaasinstrument te bespe-
len. Als het huis van de Witte Schimmel afbrandt, komt 
dat mede doordat de brandweer te laat is opgeroepen 
door de ‘horenblazer’. 
Den Boonzak is ’t ook twee jaar geweest. Bij het kleinste bin-
nenbrandje liep hij al buiten op straat. Maar als ie drie sig-
nalen gegeven had, stond ie zonder ammezuur, en wat hedde 
daar nou aan? Neie, dan maar liever ene mee veul asem, die 
wa langer slaapt.
Astemblief – asjeblieft.
Begaaien – beter uitgesproken als begaoie; het bont ma-
ken.
Ze gingen op de vloer zitten, want er waren maar drie stoe-
len, en het gelieg kon weer beginnen. Over jagen en smokke-
len, toverheksen, duvels, werwolven en meer zulke dingen. Zó 
kon het er genen enen begaaien, of de Gekke Vent wist nog 
iets ergers.
Enkelde – enkele.
Femilje – beter weergegeven als femielje; ‘familie’.
Flambozen – frambozen; de huidige uitspraak is volgens 
Luysterburg flambwooze. Peerke spreekt:

Juffrouw Hoed 
Na zeven jaar gevangenis hervat de Tuffert zijn smok-
kelpraktijk. Op een van zijn tochten wordt hij dood-
geschoten, en omdat hij het laatste sacrament niet wil 
ontvangen, het heilig oliesel, wordt hij begraven in 
ongewijde aarde. 
Met Peerke loopt het een stuk beter af. Na de lagere 
school stuurt zijn schoolmeester Drimmel hem op solli-
citatie bij de Hero in Breda, aan de Teteringse Dijk. Peer-
ke ontplooit zich tot een vakkundig technicus, en maakt 
carrière. Dat stelt hem in staat ‘boven zijn stand’ te trou-
wen. In het slot van het boek kondigt meneer pastoor 
tijdens de hoogmis vanaf de preekstoel in eerste roep het 
voorgenomen huwelijk af van Petrus Soeters en Corne-
lia, Dorothea, Catharina Hermes. Corrie Hermes, ook 
wel Corrie van den Hoed genoemd.

De schrijver
Wie was Niek van den Brink? Zijn naam komt in geen 
enkel werk over de Brabantse letterkunde voor. Gelukkig 
kan iemand die gepubliceerd heeft zich nooit helemaal 
verschuilen. Op 4 november 1942 schreef Van den Brink 
een humoristische ingezonden brief over de rantsoene-
ring van tabak aan het Dagblad van Noord Brabant waar-
bij hij ook zijn adres opgaf: ‘Niek van den Brink, Tilburg-
scheweg 89, Breda’. Op basis van dit vrij onbeduidende 
feitje konden de schrijver en zijn gezin feitelijk in beeld 
worden gebracht.
Niek van den Brink werd op 22 september 1913 in Oos-
terhout geboren als Nicolaas Dirk Hendrik, kind van fa-
brieksopzichter Hendrik van den Brink (1882 –1964) en 
Antoinetta Anna Maria Broeders (1889 – 1935). Niek was 
het tweede van hun zeven kinderen.
Hij trouwt op 12 april 1939 in Oosterhout met Petronella 
Emerantiana Antonia van Tiel (1915 - 2000). In 1940 is 
Niek afdelingschef bij Hero Conserven. Zijn adres is dan: 
Tilburgscheweg F61. Na de oorlog verhuizen Niek en 
Petronella naar Zoetermeer, waar Niek gaat werken bij 
Duyvis en opklimt tot algemeen bedrijfsleider. Uit een 

dadige manier waarop hij 
zijn beroep van smokke-
laar uitoefende. Jac. Van 
Ginneken s.j. definieert 
‘tuffert’ als ‘gewestelijke 
uitdrukking voor geweer.’ 
(Handboek der Nederland-
sche taal, Deel II. De so-
ciologische structuur onzer 
taal; Malmberg, Nijmegen 
1914.) De criminele levens-
wandel van vader Tuffert 
bepaalt de ontwikkeling 
van Peerke, een wat timide 
jongen die zich ondanks 
alles zal ontworstelen aan 
zijn milieu en komaf.

De heks
Als de veldwachter in de 
kroeg van Ariaan Rijntjes 
komt om te zeggen dat 
het ‘hoogste tijd’ is, brengt 
hij de kaartspelers ook het 
laatste nieuws. Er is van-
avond een commies dood-
geschoten, en de Tuffert is 
de dader. Dat zal de Tuffert 
op zeven jaar cel komen te 
staan, jaren waarin Peerke 
in armoede opgroeit bij 
zijn moeder, die bekend-
staat als Mieke van de Tuf-
fert. Maar ze heeft nóg een 
bijnaam. De dorpelingen 
verdenken haar van hekse-
rij. Als een van de jongens 
op school tegen Peerke 
zegt dat zijn moeder een 
heks is, vraagt Peerke haar 

of dat waar is. Het is de ontroerendste scène uit het boek. 
— Stil mèr moeder, nou geloof ik ze nie meer.
Peerke neemt wraak door de treiteraar een steen tegen 
het hoofd te gooien. De schoolmeester – bijgenaamd de 
Witte Schimmel – heeft met Peerke te doen:
Op het lest boog de Witte Schimmel zijn eigen diep neer.
— Waarom deede gij da, Peer? zeet ie stillekens aan zijn oor.
— Omdat ie gezeed had dat ons moeder een toverheks was 
mister, en da’s nie waar.
De jongen overlijdt, en Peerke krijgt vier jaar tuchthuis-
straf.

Of dit soms iets voor mij 
is. De mevrouw van het 
‘Boekenschop’ heeft het 
voor me apart gehouden: 
Peerke, een verhaal uit het 
Brabantse volksleven. De 
auteur heet Niek van den 
Brink, van wie ik nooit eer-
der heb gehoord. Maar er 
staan aardige portretteke-
ningen in van de persona-
ges, en het verhaal begint 
tegen sluitingstijd ‘in de 
kroeg bij Ariaan Rijntjes’, 
waar vier mannen zitten 
te rikken. Dat lijkt me wel 
wat voor mij. Dat gaan we 
lezen.

Het boek
Kroegbaas Ariaan Rijntjes 
is een van de zeer weinigen 
in Peerke die bij zijn echte 
naam wordt genoemd. Bij-
na alle andere personages 
figureren uitsluitend met 
de bijnaam waaronder ze 
in hun dorp bekendstaan. 
Een dorp dat óók niet met 
name genoemd wordt 
maar dat een berucht Bra-
bants smokkelnest is in de 
grensstreek bezuiden Bre-
da: Sint Willebrord. In de 
loop van het verhaal ont-
moeten we onder anderen 
Schele Hein, de Koffie, den 
Braaj, d’n Hanenplukker, 
Januske van ’t Zout Betje, 
het Zwart Betje, en Keeske 
de Pruuver. Van den Brink maakt ook graag gebruik van 
de gewoonte om kindsnamen te verbinden met die van 
een ouder. De Geitekop heeft een zoon, en die heet dus 
Merijn van de Geitekop. De zoon van de Pral is Ariaan 
van Pralle. We ontmoeten Drieske van Tinusse, Keeske 
van Diene, Geertje van Jantje Staak, en in de derde gene-
ratie: Nel van Merie van Gonnekes.
Van hoofdpersoon Peerke vernemen we pas halverwege 
het boek de werkelijke achternaam. Daarvóór heet hij 
Peerke van de Tuffert. Waarom zijn vader ‘de Tuffert’ 
wordt genoemd, vernemen we nergens, maar het lijkt 
aannemelijk dat zijn bijnaam verwijst naar de geweld-

Peerke van de Tuffert: Een vergeten  roman in het dialect van de Baronie
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(1923-2013). Ze schreef me: ‘De medewerkers, toen het 
‘werkvolk’ genoemd, kwamen van het Oosteind. Mannen 
en vrouwen. Rauw, ongedisciplineerd en ongeschoold. 
Er werd regelmatig gevochten, mes in de hand, onder de 
mannen. Ik kan me voorstellen dat de kinderen Van den 
Brink, in het woonhuis daarnaast, vaak te doen hadden 
met de werkers. Het liep door elkaar.’ Daarnaast denkt 
zij aan de lagere school: ‘Op de basisschool zullen de 
kinderen bijna allemaal dialect hebben gesproken.’ Dat 
zal dan op de speelplaats zijn geweest, niet in de klas. 
Want in de klas regeerden de meesters Drimmel. En na 
schooltijd natuurlijk ook op straat, en mogelijk een paar 
jaar later ook in een kroegje met een Ariaan achter de 
toog. Want er werd wat afgekletst en doorverteld bij Ari-
aane in de kroeg. Zoveel zelfs dat Van den Brink over 
hem zegt: ‘’t Stond Ariaan Rijntjes helemaal nie aan. Ze 
vergaten te drinken met d’r gelul.’

Dit artikel is tot stand gekomen met hulp van Frank van 
Lamoen voor de genealogische gegevens over het gezin 
Van den Brink; Jan Luysterburg met betrekking tot de 
dialecten van West-Brabant, en Harry van der Burgt voor 
biografische gegevens uit het archief van Duyvis. Daar-
naast gaat mijn dank ook uit naar Geertrui en Gabriël 
van den Brink, en naar H. van Boxtel, met wie ik de tekst 
veelvuldig heb afgestemd. De tekeningen zijn afkomstig 
uit Peerke, gesigneerd ‘Brink’, waarschijnlijk Nieks broer 
Rien.

— Is ie ’m nog kannen gepsen? — Neie, hij is bij Nel van de 
Jood binnengelopen.
Snorren – arresteren.
Wegkruipen – onderduiken, zich verschuilen.
— Waarom kruipte gij niet weg Jaaj? Als ze de Tuffert snor-
ren en hij praat zijne moel vurbij, dan staan ze zo hier.
Wegdouwe – een partij smokkelwaar ergens achterlaten 
om die later op te halen.

Een uitdrukking die in Peerke een paar keer voorkomt en 
die ik in eerste instantie niet goed kon duiden is

De honderd meter hebben 
Op nen avond gaai ik de grenskant uit om ’n vrachtje op te 
halen van Toontje Klep. Dat had ie weggedouwd, omdat de 
kemmiezen ’m achter zijn duvel zaten. Zelf kon tie het nie 
gaan halen, omdat ie sjust in die dagen de honderd meter 
had.
De uitdrukking bleek te verwijzen naar de maatregel die 
in 1934 vanwege het ministerie van Financiën van kracht 
werd om de smokkelarij beter te kunnen bestrijden. We 
zouden het tegenwoordig een ‘gebiedsverbod’ noemen. 
Het idee stond in de bovenwereld bekend als ‘de linie’ of 
‘de strook’. In hun boek Smokkelen in Brabant: een grens-
geschiedenis 1830-1970 (Kempenpers, Hapert 1988) laten 
Paul Spapens en Anton van Oirschot een oud-douanier 
aan het woord die het uitlegt: 
Werd iemand voor de zoveelste keer wegens smokkel veroor-
deeld, dan kreeg hij de strook. In het vonnis werd opgenomen 
dat hij gedurende een bepaalde tijd, meestal een jaar, niet 
binnen een afstand van 500 meter van de grens mocht ko-
men. Werd hij binnen die tijd met of zonder smokkelwaar 
in die strook aangetroffen, dan kreeg hij een proces-verbaal. 
Na drie processen-verbaal kreeg hij “het bewakingsgebied” 
dat samenviel met de tweede linie, een strook grond van 22 
kilometer.
Uit Peerke:
— Onze Jaaj heet de honderd meter veldwachter. Die komt 
de grens nie over.
— Ja, da kennen we, de veurige keer zat ie ook over de linie, 
mèr hij heet er toch een jaar veur gebromd, is ’t nie?

Besluit
Niek van den Brink had 
een goed oor voor de volk-
staal, en hij heeft daar 
ruimschoots gebruik van 
gemaakt om de authentici-
teit van zijn verhaal en zijn 
personages te versterken. 
Waarschijnlijk heeft hij dat 
dialect geleerd in het fa-
briekje van strokartonnen 
verpakkingen dat zijn va-
der in Oosterhout bestierde. Dat is althans het idee van 
Geertrui van den Brink, dochter van Nieks broer Rien 

Wa ’k pas heb horen vertellen van de heks uit Pindurp (…) 
’n jaar of wa gelejen mot er in Pindurp nen brouwer ge-
woond hebben en die zijn bier bedorf iedere nacht in zijne 
kelder…. Op den duur begos ’m da de keel uit te hangen (…) 
Wat doet ie? Hij zeet tegen zijn vrouw: ik gaai op reis om 
inkoop te doen. Den brouwer gong van huis, mèr ’s avonds 
kwampie terug. Het was stikke donker en heel Pindurp lag 
op zijne nest. Deur ’n klein raamke kroop ie zijne kelder in 
en hij gong zitten wachten achter een vat, waar nog goei 
bier in sting.
[Pindurp, ofwel Pindorp, is de regionale spotnaam voor 
Wouwse Plantage, vroeger ook De Pin genaamd, onder-
deel van de gemeente Roosendaal.]
Hiewen – hielden; ook in de uitdrukking ‘voor de gek 
hielden’: ‘voor de gek hiewen’.
Dierf – durfde.

Schelden
Het ligt voor de hand dat in een roman als Peerke behoor-
lijk gescholden wordt. De meeste van die beschimpin-
gen werden door Luysterburg nog herkend als taaleigen 
van de regio.
Geneukzak – iemand die moeilijkheden veroorzaakt, van 
kapsones wordt verdacht, zoals den Hoed, kort nadat hij 
in het dorp is komen wonen en een schilder nodig heeft:
Doodgewoon vroeg hij aan Keeke Staak: — Weet U bijvoor-
beeld hier geen schilder of behanger te wonen? Keeke Staak 
keek ’m lomp aan. Ze giebelde ermee. — Verfde gij oe kot zelf 
mèr op, dat doen wij hier allemaal, geneukzak.
Gruune – commies, veldpolitie; ‘groene’, vanwege de 
kleur van het kostuum.
— En liet de Tuffert zijn eigen zo mèr luimen deur zo’ne 
gruune?
— Neie, hij schoot drie keren, mèr dieë gruune was vlugger.
Lellijke koffiedrap – lelijke koffiedrab. Scheldnaam voor 
‘de Koffie’.
Opsalamanderen – opdonderen.
Sloeber – arme sukkelaar.
Badraaf – batraaf; deugniet.
— Dat de duvel ’m haalt, de gemene sloeber, de vetkees, dat 
is nou ne vent, waar ge mee deur ’t leven mot, badraaf da ge 
zijt!
Sloepdas – zuipschuit; van sloeberen, zoals varkens drin-
ken.
Verrekte wèrborstel – weerborstel; dwarskop.
— Verrekte wèrborstel.. wilde gij wel ’s maken, da ge den éérd 
afkomt..! 

Boeventaal 
Tuffert – geweer; zie hierboven.
Spuit – een pistool; ook ‘korte spuit’.
…daar zie ik de Lange as een hakblok voorover slaan… dood. 
En de Tuffert stong mee zijn spuit in zijn handen…
Hij vertrouwde te veul op zijn benen en op zijn spuit. Die 
had ie altijd bij ’m veur het geval dat ie ruimte te kort kwam.
Gepsen – vluchten.

…de flambozen van boer Baven, daar kan ’k nie afblijven.
Genogt – genoeg.
Gymelastieschoentjes – leek me een grapje van de auteur 
om ‘gymnastiekschoentjes’ aan te duiden, maar Jan 
Luysterburg schreef me: ‘…vaak gezegd zo’. Het betreft 
het schoeisel van de Tuffert. Smokkelaars deden moeite 
om te voorkomen dat hun schoenzolen herkenbare voet-
afdrukken nalieten of in de stilte van de nacht gerucht 
maakten.
Ne korte jekker, ’n schuine pet, een blauwe broek mee on-
deraan sluitspelden voor de fietseketting. En aan zijn grote 
lompe voeten een paar gymelastieschoentjes.
In De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad van 3 septem-
ber 1909, lezen we:
Een zekere De B., beter in Rucphen bekend onder de naam 
de “Tuffert”, werd in het veld door de marechaussee aange-
troffen op zijn smokkelschoenen, dat zijn een soort pantof-
feltjes met heel zachte zoolen, zoodat bij het loopen niet het 
minste leven wordt gemaakt; z’n gewone schoenen had [hij] 
onder zijn jasje op den rug gebonden.
Kielekeikes – kiezelsteentjes, -keitjes. 
Zeilen – voor ketsen, namelijk van steentjes op het water, 
een favoriete bezigheid van Peerke.
…en kielekeikes over het water gezeild… vier keren springen 
op het water was zijn record.

Vervoegingen
Een goede methode om na te gaan of een schrijver zijn 
dialect ook werkelijk ‘van horen zeggen’ kent, is in ou-
dere teksten de weergave van werkwoordvervoegingen. 
Van den Brink kent ook die verleden tijd zeer goed. 
Blaasde – blies.
Den Braai zijne kop blaasde op van kwaaiigheid.
Gong – ging.
Bedorf – bedierf. 
Begos – begon.
Sting – stond. Dergelijke verdwenen vervoegingen komen 
mooi samen in een passage in Peerke, als den Braai in de 
kroeg van Ariaan Rijntjes een verhaal over hekserij vertelt:

Links Niek van den Brink, foto Nutricia Archief.

Midden Niek van den Brink, fotoNutricia Archief.
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Ikea
Spraak-makend is het opgevallen dat steeds meer film-
pjes worden gemaakt waarin dialect een hoofdrol speelt. 
In het Gronings basisonderwijs bijvoorbeeld wordt het 
sprookje van Roodkapje in dialect (Roodkapke) als lesma-
teriaal gebruikt.  Roodkapje Gronings
In Echt ging de dialectfilm PLAT! in première. Een film 
door en voor jongeren waarin ze zich voorbereiden op 
hun examen, maar ook moeten omgaan met pesten, tie-
nerzwangerschap, drugs, naaktfilmpjes en zelfdoding. 

 Limburgse film Plat in première
In dezelfde provincie heeft de gemeente Echt-Susteren 
haar promotiefilmpje over Het Smalste Stukske Nederland 
laten vertalen in onvervalst dialect. De prijswinnende 
versie was van Theo Schaepkens  Echt-Susteren Lim-
burgse versie.
De broers Tonnie (73) en Wim (70) Hol luiden in hun 
film Op Zien Milligs de noodklok over de teloorgang van 
het Millings dialect. ‘Woorden als smeis (soms), belke 
(huilen) en bölke (tekeergaan) worden over twintig jaar 
niet meer gesproken,’ denken de broers.  Film ver-
dwijning Millings dialect. Ook de Nederlands sprekende 
Frans-Vlaming Mark Ingelaere probeert zijn moedertaal 
vast te leggen voor het nageslacht.  Mark Ingelaere 
streektaal
En het Belgische Aalst trok onze aandacht door een hila-
risch filmpje van Leonard Santos (25). Hij was op bezoek 
bij Ikea - dat in Aalsters dialect ‘hier kan je je…’ betekent 
- waardoor de mogelijkheden bij die winkel ineens ein-
deloos blijken.  Ikea in ‘t Oilsjters

Talen verdwijnen
Het Electronisch Woordenboek van de Limburgse Dialecten 
(e-WLD) staat online. Het e-WLD bevat 17.539 begrip-
pen, 137.231 trefwoorden en 1.759.090 dialectopgaven, 
verzameld in ruim 1.000 Limburgse plaatsen ofwel di-
alecten.  e-wld 
In de vorige Brabants maakten we gewag van een ‘vrien-
delijke vuurwerkboodschap’ in dialect in Tilburg. In 
Nederweert gaat men mogelijk nog verder. Daar werd 
de zes dorpsraden en het gemeentebestuur een plan 
voorgelegd om de plaatsnaamborden te vervangen door 
tweetalige naamborden, zodat de plaatsnaam ook in het 
dialect te lezen is.  Nederweert leefbaarheid dialect

Illustratie Mathilde Artwork

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 of filmpjes: googel met de achter  
in cursief aangegeven trefwoorden.

Ziet Em Duun
We besteden in Brabants regelmatig aandacht aan dia-
lectmuziek. Aan nieuwe albums en aan gouwe ouwe zo-
als Cor Swanenberg in ons vorige nummer deed met De 
hèndjes. Ook buiten onze provincie- en zelfs landgrens 
wordt er vrolijk in dialect op los gemusiceerd en niet 
zonder succes. Zo was Rodus & Lucius van Rowwen Hèze 
de enige Limburgse dialect-cd die in de landelijke hit-
lijst de nummer 1-positie wist te behalen.  rowwen hèze 
dialect-cd. En het Twentse kerstnummer van cabaretier 
André Manuel - een vertaling van Bob Dylan’s The Times 
They Are A Changin’ - werd maar liefst meer dan 25.000 
keer beluisterd.  kerstnummer André Manuel. Niet al-
leen Dylan, maar ook Laat me van Ramses Shaffy leent 
zich voor hertaling in dialect, zo liet Rocco Ostermann 
horen tijdens de Blue Lake Proms in Dinxperlo.  Oster-
mann dialect Shaffy.
Voor een internationale megahit in dialect moeten we 
echter naar Vlaanderen waar de band Van Echelpoel in 
Kempisch dialect de single Ziet Em Duun heeft opgeno-
men; een rapnummer dat na Vlaanderen en Nederland 
zelfs de VS verovert. De videoclip werd op YouTube al 
meer dan meer dan een miljoen keer bekeken.  Ziet 
Em Duun. Geïnspireerd door Van Echepoel maakte Ra-
dio 2-dj Ruud de Wild een persiflage.  Ruud de Wild 
Ziet Em Duun. En Studio Brussel en de band Van Echel-
poel zelf ‘leenden’ het nummer om een supporterslied 
voor de Vlaamse wielrenner Tom Boonen te compone-
ren: Ziet Den Tom.  Ziet Den Tom.
Maar succces heeft een keerzijde, zo blijkt. Ronald van 
Echelpoel (64) uit het Belgische Borsbeek heeft een 
klacht ingediend tegen de gelijknamige band: ‘Van 
Echelpoel staat al generaties lang voor een familie van 
hardwerkende en fatsoenlijke mensen. Nu wordt een 
Van Echelpoel plotseling door twee Kempische boeren 
afgeschilderd als ‘een idioot’. Een schande is het.’
Toch eindigen we deze muziekalinea in majeur. In Gro-
ningen is namelijk een nieuw radiostation in de lucht; 
Grunn FM (te beluisteren op 89.1 FM). Het station 
brengt een mix van Engelstalige nummers en Groningse 
dialectmuziek.  Grun FM Groningen.
Verder zenden de vier regionale omroepen RTV Noord, 
RTV Drenthe, RTV Oost en Omroep Gelderland sinds kort 
Alles Plat uit, een radioprogramma voor de Nedersaksi-
sche dialecten.  Alles Plat regionale omroepen

korte e. Woorden die 
nu in het Gemerts 
gewoon Nederlands 
lijken, eng, engel, En-
gels, enkel, wenkbrauw 
werden in de 19e 
eeuw nog met een a 
uitgesproken: ang, 
angel, Angels, ankel, 
wanksbraw. Opmer-
kelijk: engel werd, 
zoals gezegd, vroeger 
uitgesproken als an-
gel, maar het woord angel (van een bij) werd uitgespro-
ken als engel. 
Een tweede voorbeeld betreft de suizende r, een bij-
zondere uitspraak van de r waarbij een suizend geluid 
was te horen, zrrr; een vergelijkbare klank komt voor in 
Oost-Europese talen, zoals in de naam van de Tsjechi-
sche componist Dvořák, die je zou moeten uitspreken 
als dvorzjaak.
In het Oud-Gemerts Woordenboek vinden we gerzing en 
srazing (met de suizende r) met de betekenis ‘knap’ res-
pectievelijk ‘rozijn’. Die suizende r is natuurlijk een bij-
zondere dialectklank, die de vorm sterk afwijkend maakt 
ten opzichte van het Nederlands en dat kan de reden zijn 
dat die klank verdwenen is. In het Gemerts Woordenboek 
vinden we namelijk knap en rezejn (niet alleen de sui-
zende r is verdwenen, maar de a is o geworden en in het 
Gimmers zelfs een stomme e. De keelklank ing vinden 
we niet terug). 
We zien hier dus ook meteen een voorbeeld van het 
woord gering, dat in de betekenis van ‘knap, vernuftig, 
vindingrijk’ niet meer in gebruik is; niet alleen de uit-
spraak met suizende r, maar het hele woord is verdwe-
nen. Gering betekent in het Nederlands ‘weinig’, maar 
dat oude Gemerts laat iets zien dat we ook gehad heb-
ben in het Middeleeuwse Nederlands: ‘vaardig, er gauw 
bij, bereidvaardig. Dat God vele geringere si den mensce 
tontfermen, dan hine te verdoemen es, Bliscap van Maria 
1169, Brabant, 1450-1470’, zo staat er in het Middelneder-
lands Woordenboek. Het woord gering wordt in het Bra-
bants van de 15e eeuw dus gegeven voor ‘bereidvaardig’. 
Het dialect heeft klanken, betekenissen en woorden ver-
loren. Ze zijn vervangen door tegenhangers die dichter 
bij het Nederlands zitten. Maar ook die jongere vorm van 
het dialect heeft nog vele interessante woorden, klanken 
en grammatica. Het Gemerts Woordenboek is een prach-
tig overzicht van het dialect van Gemert. Zeer de moeite 
waard.

W.J. (Wim) Vos, Gemerts Woordenboek. Heemkundige 
Kring De Kommanderij Gemert, 2017 (815 blz.). 

Gemerts dialect
Op 19 maart 2017 werd het Gemerts Woordenboek van 
W.J. Vos ten doop gehouden. Een schitterend boekwerk 
dat veel meer is dan een alfabetische lijst dialectwoorden 
met hun betekenis. Het bevat namelijk ook veel gram-
matica, zoals meervouden, verkleinwoorden en woord-
geslacht bij zelfstandige naamwoorden, en vervoegingen 
bij werkwoorden. Verder zijn er veel smeuïge voorbeeld-
zinnen en informatie over de herkomst van woorden 
opgenomen. Maar het is niet het enige Gemerts woor-
denboek.

Woordenboeken van het Gemerts
In 1996 publiceerde Wim Vos samen met Martien van 
der Wijst al een Gemerts Woordenboek dat veel dunner is 
dan deze editie. De verzameling was nog lang niet volle-
dig en Wim werkte stug door aan een tweede uitgave. In 
2011 verscheen bovendien het Oud-Gemerts Woordenboek 
van de hand van drs. P.H. Vos. Piet Vos is de broer van 
Wim en lange tijd als wetenschappelijk medewerker ver-
bonden geweest aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Hij werkte daar als redacteur van het Woordenboek van de 
Brabantse Dialecten (1967-2005). 
Oud-Gemerts betekent in deze context het dialect zo-
als dat werd beschreven medio jaren tachtig van de 19e 
eeuw. Piet Vos maakte daarvoor gebruik van materiaal 
dat genoteerd is door Godefridus van den Elsen, klooster-
naam Gerlacus, die de Boerenapostel genoemd werd. Het 
Gemerts dat Wim Vos vanaf 1960 heeft beschreven (toen 
begon hij daar al mee!), laat zien hoe het nu nog wordt 
gesproken. De onderzoeksperiode bestrijkt ruwweg de 
afgelopen vijftig jaar, van 1960 tot 2015. Wat begin jaren 
zestig werd opgetekend, zou evenwel deels kunnen be-
staan uit dialectvormen die toen al verouderd waren. We 
kunnen in beide gevallen niet een precieze datum plak-
ken op de beschreven dialectgegevens: wat Gerlacus van 
den Elsen in 1885-1886 heeft genoteerd, hoeft niet per sé 
het dialect te zijn zoals het op dat moment werd gespro-
ken. Er kunnen dialectvormen bij zijn, die men nog wel 
kende maar niet meer gebruikte. Bij ieder dialectonder-
zoek valt op dat we bij zegslieden niet enkel het dialect 
optekenen zoals dat actief gebruikt wordt, maar ook dia-
lectvormen die tot de passieve kennis behoren: men kent 
sommige woorden nog, heeft ze horen gebruiken, maar 
men gebruikt die woorden zelf niet of niet meer. 

Het dialect verandert
Omdat nu beide woordenboeken voorhanden zijn, kun-
nen we ons afvragen hoe het Gemerts in de afgelopen 
eeuw veranderd is. We hebben het dan over, gemiddeld 
genomen, drie soms vier generaties. Het dialect dat wij 
zelf spreken wijkt niet heel erg af van het dialect dat onze 
grootouders spraken. Maar verschillen zijn er wel.
Een eerste voorbeeld vinden we in woorden met een 
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Vekânsie
Vreuger voond eech de vekân-
sietiêd unne plezirrige tiêd. 
De meensen wâren dan blij 
umdae zillie ’n paor wèken 
neet hoefden te werken en 
’t gêld toch èvengoe binnen 
kwâmp. Dae wil zeggen as 
dae ge vur unne baes werkde. 
Willie boeren, die er vur ós 
eigen aon stonnen, hêm-
men neturluk nöit vekânsie 
of vekânsie gêld gekregen. 
Eech en ozze Sjang hêm-
men alzelèven ós bóks zêlf 
op moeten hawwen. Maer 
now vinnen willie aen dien 
vekânsietiêd niks mier aon. 
En dae is de scheuld van ós kinder en ozze burman. Dae 
kumt umdae zillie er maer van oêt gôn dae eech en ozze 
Sjang op hun gedujke passen as dae zillie, wiêt weg, op 
vekânsie zien. Zoe gâw as dae ozze neeje klâender van 
‘Van Hunsel en Govers’ bie ós in de keuken tigge de 
muur hangt, begint ’t al. ‘Wij vullen even in wanneer wij 
de komende zomer op vakantie gaan, dan kunnen jullie 
daar rekening mee houden.’ Ozze burman is schoolmes-
ter en get viêf wèken op vekânsie. Durrum is hij neturluk 
schoolmester geworen. ‘Wij leggen ons mobiele huisje 
op de knuppel en gaan naar ons stekje onder de zon,’ 
zigt hij dan. 
En umdae willie nöit op vekânsie kósten gaon umdae 
willie vur ós vieje op de boerderij moesten zörgen, vro-
gen zillie dan of willie neet op hun hoês wilden letten as 
dae zillie op hunne rug onder de Frânse zon lâgen. Ne-
turluk zeei eech dan ‘jao’. Want as de noeëd aen de man 
is zal eech altiêd de meensen hêllepen. En dan stuurde 
eech ozze Sjang drei kier per dâg langs die hoêzen wo 
dae eech op moes letten. En dae is zoe gebleven tot op 
d’n dâg van vandâg. Nog altiêd zörgen eech en ozze 
Sjang er veur dae as iemed in de burt of ós eigen kinder 
op vekansie zien dae willie dan hun hoês en hun geduj 
er umhenne in de gaoten hawwen. Allieën hun graos 
maaien, dae duut ozze Sjang ne mier. Dae hêb eech zêlf 
ozze Sjang verbooien. Dae kwâmp umdae ozze Sjang 
vórt alles me zien zeis wegmaaide wa vur zien kleump 
kwâmp. De moiste en durste plaentjes kwâmen nöit aen 
bluijen tow umdae ozze Sjang ’t verschil tussen graos 
en plaentjes nemmer zâg. En dan moesde ozze burman 
huren as dae dien trug was van vekânsie! 
De lêste jaoren kriêgen willie vórt ’n vêl pepeer wa dae 
vol stet over wa dae willie allemaol moeten doeën en 
in de gaoten moeten hawwen. ‘Als het niet regent de 
bloemen en planten water geven. Binnen en buiten! Op 
de tweede zaterdag van de maand het oud papier buiten 

zetten. Een maal per week 
de kooi van de knariepiet 
schoonmaken en voerbakje 
vullen. Vergeet niet het snoep-
stokje voor de Piet. De krant 
leg je op de hoek van de keu-
kentafel want die komt mijn 
zwager dagelijks ophalen. 
Eenmaal per week het water 
van de vissenkom vervangen. 
Daarna vissenvoer in de kom, 
maar niet te veel.’ En zoe get 
dae maer door. 
’t Veurig jaor kregen wij ’n koj-
ke me twieë hamsters in hôes. 
‘Hamsters kunnen niet tegen 
alleen zijn,’ hâw de burman 

gezigd. Maer de burman was nog gen drei dâg weg of 
dao lâg al unne nêst jóng hamsters in dae kojke. ‘Eech 
moet die steenkende petazzie hiê in hoês ne hêmmen,’ 
zeei ozze Sjang en brôcht dae kojke mej hamsters trug 
nao ’t hoês van de burman. Eech zeei nog tiggen ozze 
Sjang dae die hamsters er neet tegen kunnen as ze allie-
en zien. Maer ozze Sjang zeei dae zillie nemmer allieën 
wâren umdae ze ’n zooi jong hân. Maer hoe get dae mej 
hamsters? Die gruien as koeël en die onderwijsvekânsies 
duren lang. Op unne mörgen kwâmp ozze Sjang bie de 
burman en zag dae veer van de zeuven hamsters kapot 
gebeten wâren dór broertjes en zusjes. Zoe get dae bie 
hamsters. Ni genóg plak? Dan mâken ze plak! Kós ozze 
Sjang dien helle voeligheid wer opruûmen. En aen de 
burman, as dien wer toês kwâmp, maer oêtleggen dae 
er óch hamstersoorten zien die ne zoe veul jóng kriêgen. 
En zoe is ’t altiêd wel wa.
 Wo dae ozze Sjang gennen hekel aen hit dae is um al 
die folders die bie ozze burman ónder ziene vekânsie 
binnenkomen in de doeës bie ’t âwd pepeer te goien. 
En now bin eech er âchter gekomen wurrum ozze Sjang 
dae gèr duut. Eech hêb ze zêlf zien liggen tussen ’t âwd 
pepeer. Voêl bukskes mej foto’s van nakse vröllie. Dae 
hâw eech ne gedâcht van ozze burman. ‘Eech snap dae 
goe zat,’ zeei ozze Sjang. ‘Haaje zien vrouw al ’s goe be-
keeken?’ ‘Dae kan wel zien,’ zeei eech tiggen ozze Sjang, 
‘maer wurrum kiekde gee dan óch in die bukskes?’ Ozze 
Sjang draaide zich um, leep van meech weg en trok hieël 
haord aen zien piêp!
’t Is ongepermeteerd!

< In het dialect van Budel >

TILBÖRGS ABC  1999

A dè zèn AAJKES die lus ik wel twee 
B is ‘nen BISSEM dòr bissemde meej 
C is CÈRVELAATWORST dè hiet sesies 
D dè is DABBE dè is nogal vies 
E dès de ÈÈRDE ‘nen bol mar toch plat 
F is ‘ne FRUTBLAOS van de slachter gehad 
G is oew GOEJ PAK dè kostte wel duur  
H is et HÖSKE dè meurt toch zò zuur 
I is d’n IEPERT mar valt nie in slaop 
J is en JÖNTJE dus ginne knòld’raop 
K is ‘ne KNÒRRIE die flöt toch zo fèèn 
L is ‘ne LÈKSTÊEL agge zèùgt wòrt ie klèèn  
M is et MÒKKEL dèk zò gère zie 
N is d’n NÒRRECHT meej ‘nen omwaas of drie 
O is oewen OOTO dè döske van blèk                   
P dè es PEEJSTAMP, petòzzie meej spek 
Q is en Q-KSKE bij koffie of teej 
R is ‘ne RAMSCHEUT daor kòmde wèèd meej   
S is de SNEEVEL nie gaaw aaf te slaon  
T dè is TRAAWE dan zèdder meej aon 
U is den UNENT die hört er vort bij           
V is en VÈÈRKE krèk nèt zoas gij 
W is ‘ne WAAJBÔOM die rèùst as de zeej 
X is en X-BÊEN èn die hedde tweej 
Y is van YAMYAM, dan hedde veul zin 
Z is de ZAANDKUIL dòr èndegde in. 

Zeefdruk bij het Tilbörgs ABC 1999 
door Walter Kerkhofs.

ÈÈGETÈÈDS TILBÖRGS ABC 2014

A is nen aajpòt, die moete nie aaje mar strèèke
B dès ‘nen Braaboo meej gin aander bist te verg’lèèke
C is en chicka, en mòkkeltje tèùs in de straote
D dè zèn doerakke in alle sorte èn maote
E is den èègetilt zèèlf in oew wiethòk gekwikt
F dè is Ferry die wit et bij al wèttie sprikt 
G is ne graftak, naaw vèl dur den dòkter bewòkt
H is en hèùspak, et liefst dur Roy Donders gemòkt
I dè is iemes, zo kènde er vaast èrges êene
J dè is jè, jè, al staode op oew aachterste bêene
K is ne koekwous, dan zèède vant padje, nògal
L dè is lillek, ist van aord, dan zèède ne kwal
M dan ist mèènes, dan gaoder opaaf op hôog pôote
N is ne natsjaak, ‘ne zèèksliert èn ok nòg ne grôote
O oewen ootoo, die knaakenbak die zo hard trèkt
P zèn pajètjes die Roy op zen hèùspakke plèkt
Q dè is qat, blèève knaawe tòtdè ge moet spierse
R is rielèkst, ene ring dur oew neus laote pierse
S is sebiet, en dan moet wègge vur hèt meej gang
T dè zèn tattoes, hil schôon mar ze stòn er zo lang
U is den uuroo, hoeneer gaot ie deevaluweere
V is ‘ne veulpròts die zumme et saome es leere 
W is ne wierdoo, die spoort nie krèk as ‘ne trèèn
X xonieweete wè dees vur en woordje moes zèèn
Y dè is yo, et halloo in de straot van vendaag
Z is ‘ne zjòint waorvan’t teele nòg aatij nie maag

Aquarel Nelleke de Laat
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herhaaldelijk te klein bleek om alles te expo-
seren. Ondertussen zijn er weer plannen voor 
uitbreiding. Het museum is verdeeld over 
meerdere hallen en zal zeker nog groeien. 
‘Bekant zesduuzend vierkante meeter tentoonstel-
lingsruimte…’
Als je hier alles wilt zien, zul je talloze keren 
moeten terugkomen. Dit particuliere museum 
herbergt onwaarschijnlijke schatten. Je kunt er 
alleen maar van onder de indruk raken.
Er is een gebonden tweetalig boek Museum 
voor Nostalgie en Techniek/ Museum for Nostal-
gia and Technology gemaakt door Jacques Hau-
mann.
‘Kom ’s ’ne keer kijke en dan moete de vrouw ok 
meebrenge. We zitte midden in ’t dùrp,’ zo nodigt 
Wim eenieder uit. Wij kunnen eraan toevoe-
gen dat het zeer de moeite waard is.
Adres: Dorpsstraat 38, 5453JV Langenboom. 
Telefoon: 0486-431343. www.schayik.nl 
Openingstijden: van 1 april tot 1 november, 
voor groepen van circa twintig tot honderd per-
sonen alleen op afspraak.

verzameling bijeen kan brengen en zo bijzon-
der weet te etaleren. Hij moet dag en nacht vol 
overgave bezig zijn geweest. En dat blijkt zijn 
hele leven lang ook al zo te zijn. Je ziet niet 
aan Wim af dat je met een tachtiger van doen 
hebt. Hij is energiek en vitaal en is nog altijd 
nauw betrokken bij zijn museum, ook al is de 
opvolging middels een stichting en ruime be-
langstelling van zijn nazaten al goed geregeld. 
Aan de basis van alles staat Wim van Schayik 
(1935) die al ruim zeventig jaar verzamelt en 
restaureert. Vanuit zijn beroep is hij gericht 
op techniek, maar geleidelijk aan is de verza-
meling veel breder geworden. Hij begon als 
jongen met het vergaren van sigarenbandjes, 
lucifermerken, postzegels en kauwgumplaat-
jes, maar het verzamelvirus sloeg over naar 
handgereedschappen en oude elektrisch aan-
gedreven machines voor boerenbedrijf, huis, 
tuin, keuken, werkplaats en kantoor. Je kijkt je 
ogen uit!
Wim vertelt dat hij vooral ’s nachts de paarden 
moest beslaan, omdat de boeren dat voor het 
vroege melken al gedaan wilden hebben. Het 
waren onchristelijke werktijden. Naast de sme-
derij startte Wim een handelsonderneming in 
landbouwwerktuigen. Dat bedrijf bestaat bijna 
zestig jaar. Bij het leveren van nieuwe artike-
len, nam hij de oude afgedankte machines 
vaak mee en knapte die op. Zo bouwde hij een 
ongelooflijk arsenaal op met heel bijzondere 
exemplaren vanuit de hele wereld. Menige ma-
chine stamt uit de negentiende eeuw.

Uitbreiding
In 1958 trouwt Wim met Joke Loeffen uit 
Winssen. Samen bouwen ze een mooi gezin 
en een bloeiend bedrijf op, dat ondertussen is 
overgenomen door de oudste zoon Frans die 
tevens nauw betrokken is bij het museum. 
Datzelfde geldt voor tweede zoon Hugo. Doch-
ter Miranda is lerares in Nijmegen en heeft an-
dere besognes. De kleinkinderen hebben ook 
al gerichte belangstelling voor het prachtige 
erfgoed dat hun grootouders verzamelden.
Wim en Joke (‘zijn meisje’) hebben iets ge-
weldigs opgebouwd. Joke was belangrijk voor 
het museum als ontvangstdame maar ook als 
boekhoudster. Ze hebben samen de wereld 
afgereisd en van overal interessante zaken 
meegebracht. Het gevolg was dat het museum 

mi zes gulde d’r in!’ Wim kreeg dus een belo-
ning voor zijn goede werk als leerling in plaats 
van te moeten betalen. Later volgde hij in de 
avonduren cursussen voor hoefsmid en lood-
gieterswerk.

Ongelooflijk
Wanneer je vanuit de ontvangstruimte het mu-
seum binnenstapt, word je overweldigd door 
de kleurige hoeveelheid. Het is allemaal prach-
tig geordend, maar de hal is immens. Langen-
boom heeft werkelijk een uniek museum met 
voor elk wat wils. ‘Ik heb hier hil veul gebouwd… 
en nou hebbe we ’n museum wè vur iedereen in-
tressant is. Nie alleen vur here. D’r is zeker zo veul 
vur dames.’ Naast de honderdvijftig tractoren 
en de vele interessante stationaire motoren en 
benzinepompen is in de grote nissen aan de 
zijkant zoveel meer te bewonderen! De smid, 
de mijnwerker, koperslager, turfsteker, wever, 
timmerman, tandarts, drukker, fietsenmaker, 
bakker, slager en de naaister hebben allemaal 
bijgedragen aan de uitbundige collectie. Daar-
naast zijn er ruimtes die de brandweer, de po-
litie, de scheepvaart, het boerenhandwerktuig, 
de zuivelindustrie, de school, het damesate-
lier, kerk en religie, wassen en strijken, vallen 
en klemmen en hang- en sluitwerk centraal 
stellen. Overal zie je prachtige oude reclame-
platen. Er zijn poppen en speelgoed en er is 
een kamer voor de kermis. Je ziet radio’s, pla-
tenspelers en tv’s, poppen en speelgoed, stof-
zuigers, foto- en filmapparatuur, brommers, 
kachels, uurwerken, keukenspullen, rookar-
tikelen, drankproducten, muziekinstrumen-
ten… Er is werkelijk te veel om op te noemen. 
‘Mate en gewichte is de vurnaamste afdeeling. Zo 
oud as de mensheid is, wille we wete: ‘Wè kost ’t ?’ 
en ‘Hoeveul krijg ik vur m’n gèld?’ (Luister naar 
zijn rijmpje op de luisterbox!)

Techniek en nostalgie
Veel van de getoonde zaken roept inderdaad 
nostalgische herinneringen op. De brommers 
brengen je terug naar de jaren zestig, de heili-
genbeelden plaatsen je weer in het rijke room-
se leven, de strijkbouten en schrobplanken 
roepen beelden op uit de jaren vijftig. En dan 
hebben we het nog niet eens over de grammo-
foons, telefoons en radio’s. 
Wonderbaarlijk dat iemand zo’n geweldige 

‘Ik heb ’n museumpie mi van alles ’n bietje. Ge 
moet ’r nie te veul van veurstelle,’ zegt Wim van 
Schayik, meergenaamd ‘Wim de Smid’ be-
scheiden, maar hij heeft een gigantische ver-
zameling opgebouwd in zijn woonplaats in 
het Land van Cuijk. Het betreft een bijzondere 
collectie gereedschappen en gebruiksvoorwer-
pen gelieerd aan oude ambachten en nog veel 
meer. ‘Ik heb heel veul ambachte, huishoudelijke 
artikele, veul techniese spulle, veul te veul um op 
te noeme... Ik heb wel bekant hil m’n leeve verza-
meld, ben veul onder weg geweest, d’n boer op.’

Wim is de middelste zoon van - de veel te 
vroeg overleden (1947) - ‘Frans de Smid’. Het 
gezin telt zes kinderen. Wim heeft drie broers 
en twee zussen en noemt zichzelf ‘de middel-
ste’. Moeder Truus vond dat Wim smid moest 
worden en stuurde hem daarom naar de smid 
van Wanroij om zich daar aan het aambeeld te 
bekwamen. ‘’t Smidsvak heb ik op ons èige sme-
derij geleerd, mar ons moeder vond dè ik ’t vak 
ok op ’n aander moes lere. “Dè dwingt meer,” zin 
ze.’ Ze gaf haar zoon een envelop mee met een 
briefje waarop stond dat ze graag wilde weten 
wat de jongen na een week opleiding gekost 
had. ‘Ik ging sòtterdags um vijf uur trug nor Lan-
genboom en de smid goof mij unnen envelop mee 

Museum voor Nostalgie en Techniek in Langenboom

Wim van Schayik Wim en Joke van 
Schayik-Loeffen
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van de bekroonde verhalen en gedichten, deze begeerde 
prijs telkens oordeelkundig, doordacht en ook prudent 
toekent. Het zou overigens wel handig zijn, als de redac-
tie van het boek of de organiserende gemeente Oss enige 
vingerwijzing geeft over hoe om te gaan met auteurs die 
de Willem Ivenprijs al eens kregen toegekend. Nu is het 
immers in principe mogelijk, dat een zelfde auteur de 
prijs meerdere jaren achtereen ontvangt en het is haast 
verbazingwekkend dat dit tot nu toe nog niet gebeurd 
is. Door vooraf te bepalen dat een winnende auteur ver-
volgens bijvoorbeeld drie jaar buiten mededinging mee-
doet, is die complicerende omstandigheid meteen de 
wereld uit. 

Terug nu naar de Willem Ivenprijs 2017. Winnaar 
Frans Nefs was door de organisatie gevraagd om op 

zondag vijf maart naar Lith te komen, om daar voor het 
wederom talrijke publiek zijn verhaal te lezen. Het be-
trof een speciale invitatie, zo was hem meegedeeld, die 
hij te danken had aan de huldiging die hem eerder te 
beurt viel als promotor van het dialect van Altere (Halste-
ren) door het dialectgenootschap De Berregse Kamer. Het 
was daarom voor hem een extra verrassing, om op deze 
middag voor zijn geestige verhaal Goej kwaod straf z’neige 

Het in de Nederlandse letterenwereld unieke, want 
geheel in dialect geschreven Brabants Boekenweek-

boek, verschijnt voor het eerst in 2006 en de uitgave be-
leeft derhalve dit jaar zijn twaalfde verjaardag. Telkenjare 
werken circa vijftig dialectschrijvers aan de bundel mee, 
waarbij zij steeds het vigerende thema van de nationale 
boekenweek als onderwerp voor hun gedichten en ver-
halen nemen. Dit jaar was dat thema in goed Brabants 
Verbooie vruchte. De samenstelling van de bundel is in 
handen van Cor Swanenberg en Jan Luysterburg. Het 
boek wordt al sedert 2009 op de markt gebracht door de-
zelfde uitgever, Uitgeverij Van de Berg uit Almere (www.
streekboeken.nl of www.uitgeverijvandeberg.nl). Ook de 
illustraties kennen een lange traditie en zijn al elf jaar 
van de hand van Iris Bongers uit Lith. Het is een mooie 
productie, die ondanks de inhoudelijk gevarieerde en 
nogal eens wisselende kwaliteit een groot lezerspubliek 
verdient. Gaandeweg de reeks wordt op initiatief van de 
gemeente Oss sedert 2011 de Willem Ivenprijs toegekend 
aan de auteur die voor dit jaarlijks verschijnende boek 
het mooiste gedicht of verhaal schrijft. Eerdere winnaars 
van de Willem Ivenprijs zijn Elly Schepers-Corstjens uit 
Oud Gastel, Gerlaine Piters-Jansen uit ’s-Hertogen-
bosch, Narus van Balkum uit Berlicum, Riny Boeijen 
uit Rosmalen, Jan Luysterburg uit Hoogerheide en Jo-
han Biemans uit Bergeijk. Alleen al uit deze opsomming 
blijkt, dat de jury, momenteel bestaande uit voorzitter 
Leo Hoeks uit Berghem, Piet Vos uit Bakel en Adri Hop-
penbrouwers uit Rucphen, op deskundige en onafhan-
kelijke wijze hun ongetwijfeld tijdrovende en lang niet 
makkelijke werk doen. Net als bij overige ‘jurysporten’ 
valt echter ook in het gezelschap van de deelnemende 
auteurs af en toe enig licht gemor over de jurering te 
beluisteren. Dat zijn dan vaak opmerkingen in de trant 
van: het ene jaar West-Brabant, dan zal de prijs volgend 
jaar wel aan een Oost-Brabander worden toegekend. 
Dergelijk mild gepruttel wordt natuurlijk door boven-
staand lijstje afdoende gelogenstraft. Tevens blijkt uit dat 
overzicht van winnaars dat de jury, gelet op de kwaliteit 

Willem Ivenprijs 2017 voor 
Frans Nefs
 ‘Een origineel en goed geschreven verhaal. Met rake 
beeldspraak, zelfreflectie, heerlijke humor en een verras-
send plot.’ Daarmee is het oordeel van de jury in een no-
tendop weergegeven en kan de voorzitter van dat college 
in gemeenschapshuis De Hoeve in Lith bekendmaken 
dat Goej kwaod straf z’neige van Frans Nefs uit Bergen op 
Zoom tot beste verhaal van het Brabants Boekenweekboek 
2017 is uitgeroepen. De Osse wethouder en locoburge-
meester Kees van Geffen reikt vervolgens de prijs, een 
kleurrijk beeld van een haan, aan de winnaar uit.

Winnaar Frans Nefs  foto Frans v.d. Bogaard

de Willem Ivenprijs 2017 in ontvangst te mogen nemen. 
Maar, het is, om maar eens in zijn jargon te blijven, snot-
verdommesodejutepaerdnoggetoetoch dik verdiend! Dat zal 
iedereen die alle bijdragen uit de bundel heeft gelezen 
zonder twijfel onderschrijven.

In de aanloop naar deze bekendmaking en de prijsuitrei-
king meldt de juryvoorzitter alle bevindingen en licht die 
ook toe. Hij memoreert dat er ook dit jaar weer sprake is 
van een wisselende kwaliteit, waarbij de pennenvrucht 
een enkele keer zelfs de platte kant op lijkt te gaan. Bij 
het thema Verbooie vruchte kon je in de verhalen natuur-
lijk de scène bij de aardsparadijselijke boom, allerlei 
jeugdzonden rondom het stelen van fruit en andere nos-
talgische of stoute gebeurtenissen verwachten, hetgeen 
volgens hem precies zo is uitgekomen. Sommige verha-
len onderscheiden zich door hun ontroerende, confron-
terende of humoristische inhoud. Bijdragen die volgens 
de jury tegen die achtergrond vermeldenswaard zijn, 

zijn de gedichten Gevalle mèske van Jacques van Gerven 
en Vruchtenplukkers van Ruud van der Heijden. Onder 
bijzondere verhalen schaart de jury ’t Goei bumpke van 
Johan Biemans en Jehan van Riny Boeijen, beiden eerder 
prijswinnaars. In de uiteindelijke rangschikking eindi-
gen ex aequo op de vijfde plaats: Bleft ’r dan toch af…! van 
Toine Nooijens, Verbooje vrucht  van Harrie de Koning, ’t 
Rooje motje van Hans Lakwijk en Sterappels van Narus van 
Balkum, die deze prijs ook al eens won. Vierde wordt het 
verhaal De lee:vesschool van Henk Janssen. Op drie komt 
het gedicht Verbooje vruchte van Marja van Trier, en op 
de tweede plaats eindigt eveneens een gedicht met een 
haast identieke titel, Verbooie vruchte van Ad Louwers.
Na de prijsuitreiking en het lezen en declameren van 
verhalen en gedichten, een programma dat Cor Swanen-
berg weer vakkundig aan elkaar praat, wordt de drukbe-
zochte dialectmanifestatie besloten met een vrolijk op-
treden van het gezelschap Dè vèlt op uit Aarle-Rixtel. Tot 
slot klinkt een houdoe, èn tot volgend jaor.

FRANS HOPPENBROUWERS

BIDDE

D’n tórrevalk hangt boven ’t vèld
z’n gebedje op te zegge.
Dè ge vur ’t ète bidde moet,
hoefde hum nie ùt te legge.

Aquarel Nelleke de Laat

KRÚISKE

Dè ons moeder d’r ’n krúiske over maokte
vur ze ’n nuuw bróód ánsnee,
is ’t durum dè ’t toen bèter smákte,
of is dè zómèr ’n idee?

FRANS NEFS

Willem heet ie 
Hij stao ennigte weken in ons huis.
Hij val goed op en voel z’neige thuis.
Mee twee schone witte henne
laot ie z’n eige - naor ik zo denk –     
ok goed verwenne.

De kiepkes nog zo maogdelijk wit
en hij heel fel
gekleurd.
Dad is, waor ik nou mee zit.

Die fel gekleurden haon
zouwt ie, in die paor weke,
zouwt ie ’t … mee die maogdekes
- as wij effekes nie keke -
zouwt ie ’t 
- ge wit ooit nooit nie mee zo’n haon -
zouwt ie ’t mee ons hennekes 
- want zo zijn teslotte mennekes -
zouwt ie ’t al ’s … 
hebbe gedaon?

Poëtische reactie van de winnaar van 
de Willem Ivenprijs 2017
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HELMI JANSSEN

Nou góng ’t hier in Brabants al twi kirres over balken-
brééj, terwéél ’n krekét volges mén feitelek veul lèkker-
der is. B’ons in de femilie worden die krekétte aalt 
gegee:te mi verjeurdaag. Ók mi Kersmis, ès 
Onze-Lieven-Heer jareg is. Dè dinne 
wij dan vanèiges nie bè’t wèrrem 
ee:te mar bè’t koffiedrinke, op ’t 
broo:d. Ik zal ùllie hier ’s ver-
raoien hoe dè ge zó’n lèkker 
krekét kunt make. Uurst éf-
kes wè ge zoal nòddig hét. 
Vur twèilef krekétte. Dan héd-
de’r drie te man ès ge mi z’n 
viere zét. Daor gòn we.  

500 gram kalfsfricandeau (of 250 gram kalfs- èn 250 gram 
vèrkesfricandeau), 80 gram goei bótter, 100 gram gezee:f-
den tèrref (tarwebloem), 3 blaoikes gelatine (6 gram; die 
moete strakke vijf minute in kaauw wòtter laoten trekke), 
2 èijerdooiers, zout, pee:per, nootmuskaat, ’n klètske slag-
room èn ’n bietje peterselie. Um boeljon te maken hédde 
nòddig: unne prèij, ’n stuk winterwortel, 2 blaoikes laurier, 
2 stengels blee:ksèlderie, ’n pòr tèkskes peterselie èn ’n en-
kelt tèkske tijm, ’n pòr stukskes foelie, zó’n tien gekneus-
de pee:perkorrelkes, ’n boeljonteblét èn ’n hil klèin bietje 
zout. Per slot hédde nog paneermee:l nòddig, 4 kirres èij-
wit, unne lippel bloem èn anderhalve liter zonnebloemóllie. 

Ziezoo. Nou kunne we òn de gang. Uurst vanèiges oew 
haand waasse want ik haauw van proper wèrrek. Zédde zo 
wijd? Zet ’t vlis op ’t vuur in zowè unne liter kaauw wòtter. 
Ès ’t kókt, die pan afspaonen èn de gruuntes, de speeserééje 
èn dè boeljonteblétje d’r bè doen. Lichelek ók ’n bietje zout 
vur de smaak. Nou drie uurre laoten trekke. Oewe lózzie in 
de gaoter haauwen èn nò drie uurre af laote koelen èn ’t vlis 
out de pan haolen èn in klèin stukskes snééje. D’n boeljon 
zeeve. D’r moet unnen halve liter boeljon overblijve. In ’n 
pan de bótter smèlten, èn ès die gò bruisen d’n tèrref d’r 
bè doen èn goewd dur mekare ruure. Op ’n lig vuurke dees 
grèij nou ’n pòr minute laote gaore. Ès ge dè nie doet, dan 
geuget nòr mee:l smaken èn kék, we zén hier toevallig nie 
mi balkenbrééj bezig. Dan d’n boeljon d’r bè doen èn mi 
’n garde goewd glad ruure. Ès ’t kókt, nog drie tot vier mi-
nute dur laote kooke. Op lig vuur. Èn goewd blijve ruure. 
Hiernao de pan van ’t vuur vatten èn die gewaèkte gelatine-
blaoikes d’r durheene ruure. Nou doen we d’r ók nog die 
twee èijerdooiers bè èn dan per slot ’t in stukskes gesneeje 
vlis. ’t Grèij nou uurst mar ’s pruuven èn afmake mi ’n 
bietje zout, pee:per èn wè nootmuskaat. Ès ge wilt kunde 
d’r ók nog ’n bietje slagroom èn wè fijn gesneeje peterselie 

b è doen. Mar dè hoef nie. Dè dinne we 
b’ons thaus ók noit nie. Nog gin-
nins nie mi Kersmis. Doeget nou 
gelijk in ’n umgespuulde schaal 
èn dekt die mi plestik folie af. 

Dieje folie dus op dè ragout-grèij 
leige, dan kùmt ’r gin vèl op. Nou 

alles unne naacht in de koelkaast zette. 
Zet de volgenden dag twee beurd mi pa-

neermee:l klaor. In ’n schaal die vier èijwitte 
loskloppe mi inne lippel bloem. Hadde oew haand 

wir gewaasse? Oh, dè’s nètjes. Out ’t grèij gòdde nou mi 
unne lippel twèilf krekétte make. ’n Bietje van die drùlle-
kesèchtege dinger zowès ge ze meschien bè de Pikkerd oit 
al ’s hét zien leejge. Van zowé 75 gram de krekét. Mooi mi 
oew haand glad maken èn dan dur ’n bietje paneermee:l 
rolle. Ès ge dè gedòn hét, ók nog dur dè èijwitgrèij hao-
le. D’r moet róntelum èijwit zitte, anders gòn oew krekétte 
strakke bè ’t bakke òlling kepot. Dan oowvernijt, op diejen 
twidden burd, de krekét wir dur ’t paneermee:l rolle. Ès 
ge’t himmòl goewd wilt doen, dan zette oew krekétte nou 
’n uurke of ’n ding op ’n kaauwèchteg plòtske. Mar nie in 
de koelkaast want daor kan dè paneermee:l nie teejge. Per 
slot in ’n frietpan of in zó’n wokpan zó’nnen anderhalve 
liter zonnebloemóllie wèrrem maken tot zó’n 160 tot 170 
grade. Èn dan ons krekétte in diejen hee:ten óllie vier mi-
nute bakke. Nò ’t bakke nog éfkes boowve ’n stuk keuke-
pepier out laoten drùppen én dan zédde klaor. Ik weejt nou 
al hòst zeejker, dè ge nog noit nie zó’n lèkker krekétte hét 
gegee:te. Smakelek. 

Over d’n bik
Balkenbrééj? Doet mén mar ’n krekét

Op het artikel over balkenbrij in het vorige nummer 
van Brabants kwam navolgende reactie:

Brabants en balkenbrij
Balkenbrij eet ik al tachtig jaor. Ik las d’n Bèrgse variant 
in de vorige Brabants en docht mee: nee, gin ribkes, mar 
gewoon vèt spèk! Spèk, gin vlees. Twee uur koke. Wel 
irst blùkskes snije en boekweitmeel, ja, mar gin rommel-
kruid. Dan kredde ròzen balkenbrij. Nee, piment gif de 
goei grijsbeige kleur. (Piment is gemale nagelgruis.)
En mar ruure! Ik heb ’m gistere nog gemakt. Gin pèn-
neke mar unne ketel. Mee zes kleinkeinder waar ik ’m 
zo kwijt.

Willum Schriemer
< In het dialect van Den Bosch >

FRANS NEFS 

Goej kwaod straf z’neige
‘Neie, laote staon. Me kope gin drank mir.’
‘Een fleske kan toch wel?’
‘Neie, à gij zegt: eentje, dan edde zo oewe kar wir vol.’
Jao, ’t mienesterie van finansieje aar de rem d’r fors 
opgegooid. 
Deur ’n kepot wasmesien aar de begroting deze maond 
weinig of gin ruimte gelaote. 
Mee de deadline in zicht zat de schrijver nog wel vor ’n 
heel moeilijken opdracht; ’n verhaol schrijven over de 
Verboje Vrucht en wà zag tie op ’t schap? 
Verboden Vrucht, bier van hoge gisting. Mar 
ok dees ‘Verboden Vruchten’ ware vor dees 
maond dus verboje vruchte.
À’k dà meeneem, dan mot de inspiera-
osie toch zeker wel komme, docht ie bij 
z’neige.
Nie dus. De menister van finansieje gaf d’r 
fiat nie; onder gin beding. ‘W’emme ’n afspraok,’ 
zee ze.
Mar, bedocht ie bij z’n eige, ik heb bove nog wel ’n paor 
losse cente ligge van mijn boekskes. Want schrijvers 
emme dà sewijle wel ’s, van à ze hier of daor ergerand 
wà verkocht emme g’had. Zwart geld, zogezeed. 
Daor wete ze op ’t mienesterie lekker nie alles van. 
De stiekemert… want sommigte schrijvers zijn dà.
’s Zondags moest de menister heel d’n dag mee d’r koor 
mee. 
De schrijver zou ze naor de bus brenge.
Onderwijl dà’k terug rij, gaon’k effe lengst de super, 
bedocht ie.
Hij kocht daor ’n sekspak Verboje Vruchte. Hij lee ’t pak 
op d’n achterbank en ree op huis op aon.
Hij genoot van ’t vooruitzicht, van onder ’t genot van z’n 
Verboje Vruchte z’n verhaoltje te zulle schrijve.
Z’n ’vrijheid vor een dag’ maokte ’m wà vermetel en aon 
z’n rijstijl konde dad al ’n bietje merke.
Mee ’n prachtige zwier schooft ie z’n Verso tuis vor de 
deur. Z’n sleutels gepakt, z’n rijbewijs mee gegrist en 
toen tie ’t achterportier ope dee … donderde ’t sekspak 
op de keie in de goot. 
Over twee, tweeën’nhalve meter in de rondte lage de 
bruine glasscherve tusse ’t roojbruine bier. ’t Vaolwitte 
schuim maokte ’t aonzicht nog ’n paor graodjes arger. 
‘Snotverdomme,’ want de schrijver et de gewoonte om 
nie echt te vloeke, ‘Snotverdommesodejutepaerdnogge-
toetoch!’ 
Hij waar nog mar net op tijd weg kunne sprienge, want 
anders waar z’n broek, denk’k, ok naor de balle gewiest. 
Van de wirromstuit lag z’n mapke mee autopepiere in de 
goot te zwemme.  

Een fles waar, as ’n schraole troost, nog heel gebleve. De 
rest waar naor de gootsiemijne. 

Toen ie waar bekomme van d’n alteraosie, gieng ie binne 
om schoonmaokspulle en begon de boel op te ruime. 
Z’n buurman waar nou ok naor buite gekomme. ‘Buur-
man, alles goed? Jij toch nie werken op zondag?’ 
‘As vrijdag jouwen auto in de sloot glij, gaode gij toch ok 
nie naor de moskee. Dì’s zeker zo arg en de buurvrouw 
mag dì nie te wete komme, ee.’ 
‘Ooh, Baairhan niks gezien buurman, Baairhan niks 

gezien’ en Baairhan slofte wir naor binne. 
Mee ’n nat doekske, ’n feun en ’t strijkij-

zer wiere de autopepiere wir fesoenlijk 
gemaokt. 
’t Hele fleske wier helemaol achter in de 
kelder weggestoke. Daor aart ie nou ok 

gin zin mir  in, lao staon om te schrijve. 
 Dà waar ’t dan; temeeste dà docht ie. 

’s Woensdagsmiddags, toen ze saome ware 
wiste fietse en wir tuis kwame, stong d’r iets 

op ’t antwoordapperaot. Hij begreep dat ie ’t plie-
siebero moes belle. 

‘Wà kan dà nou zijn?’ De vrouw van de schrijver maok-
te d’reige gelijk ongerust. Bij de pliesie vroge ze of de 
schrijver ’n grijzen auto aar en of ’t kenteke, dà ze noem-
de, klopte en of de schrijver zondag op ’t perkeerterein 
van d’n Dirk waar gewiest. Nou dà klopte ammaol as ’n 
bus. Iemand aar z’n nummer opgeschreve, want hij aar 
mee ’t wegrije ’n andere auto ’n bietje geraokt en of tie 
mar ketakt op wou neme mee d’n anderen eigenaor. De 
schrijver liep mee z’n tillefoon naor buite en zag nou 
ok vooraon rechs ’n kleine beschaodiging bij z’n eigen 
auto. Niks van gemerkt. Hij beloofde gelijk ketakt op te 
neme mee d’n ander.
‘Hoezo zijde gij daor gewiest dan? Me moesse toch niks 
mir emme bij d’n Dirk?’ 
‘Jao, mar ik docht: ik gaon een flesken haole vor de 
inspieraosie vor m’n verhaoltje in ’t Boekeweekboek,’ 
biechtte de schrijver benepen op.
‘Wà dochte gij? Z’is ’r toch, nie. Gij moes daor helemaol 
niks! Diejen auto is nie arg. Net goed, dà g’m ’n tedje 
kwijt zijt. Dà boek zal mijn ok ’n rotzörg zijn, mar dà 
g’onzen afspraok nie nao komt, dà’s ’t argste wat ’r is.’ 
Weemoejig docht ie aon z’n vijf fleskes Verboje Vruchte. 
Goej kwaod straf z’neige, docht de schrijver, daor kunde 
op zitte wachte en daordeur aar de schrijver dì jaor gin 
verhaoltje vor ’t Boekeweekboek.

 < In het dialect van Halsteren >

Uit Verbooie vruchte, Brabants Boeken-
weekboek 2017. Winnend verhaal voor 
de Willem Ivenprijs 2017!

Illustratie Iris Bongers
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ED SCHILDERSCOR SWANENBERG

‘Shuffle-hits’ waren Bitter Tears, With-
out You, The Way the Music Goes en 
Teardrop on Teardrop. 
Toen de groep ophield te bestaan, 
begon Albert aan een glanzende car-
rière als solo-zanger en presentator. 
Hij trad op met wereldsterren als 
Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, 
Albert Hammond, Helen Shapiro, 
Brian Hyland en Tony Christie. Al-
bert zong vooral Engelstalig repertoi-
re en scoorde met regelmaat gouden 
platen. Beroemd werden zijn hit-ver-
tolkingen van Ginny Come Lately, Tell 
Laura I Love Her, Put Your Head On 
My Shoulder, Memory Of Life, Give A 
Little Love, Mockingbird Hill en Is This 
The Way to Amarillo. Zijn laatste lied-
opname heet Zo lang.

Dat Albert bij uitzondering ook Bra-
bants repertoire zong, zal minder 
bekend zijn. Het siert deze virtuoze 
zanger dat hij zich helemaal niet te 
groot kende voor regionaal repertoi-
re. Hij zong Brabantse gelegenheids-
liedjes op de feesten van het Rosma-
lense Bouwbedrijf Timmers en heeft 
meegewerkt aan de cd Ode aan Ad de 
Laat* waarop hij de Snipperdag van 
Ad vertolkt. Voor de cd Maria in Bra-
bant heeft Albert het bekende tradi-
tionele meimaandlied De Zoete Lieve 
Vrouw van Den Bosch ingezongen 
(uitgave Sonnius). Voor OJC Rosma-
len nam hij zelfs het clublied op dat 
bij elk doelpunt door de thuishaven 
van de voetbalclub schalt. Op zich al 
heel bijzonder omdat hij een fervent 
supporter van FC Den Bosch en PSV 
was. Albert voelde zich Bosschenaar 
- daar groeide hij op in een katholiek 
gezin van negen kinderen en ging 
hij naar de lagere school en de Ulo -, 

maar na zijn huwelijk met Joke Vloet 
woonde hij zijn hele verdere leven 
in Rosmalen. Daar kwam ook hun 
dochter Josine ter wereld met wie hij 
later nog mooie duetten heeft opge-
nomen.

Met de Band Zonder Banaan nam 
West in 2003 de single Itsy bitsy 
teenie weenie yellow polka dot bikini 
opnieuw op. In hetzelfde jaar werd 
hij benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. 

In 2012 trof hem een ernstige ziekte, 
maar hij bezat zoveel doorzettings-
vermogen dat hij zich geleidelijk uit 
de weerbarstige omstandigheden 
leek te worstelen. Er waren zelfs 
voorzichtige plannen voor nieuwe 
studio-opnamen. Tot een noodlottig 
verkeersongeval in 2015 een abrupt 
einde maakte aan zijn leven. 

Velen zullen Albert herinneren als 
de begaafde sympathieke zanger 
zonder kapsones.
Met Albert West verloor Brabant een 
innemende persoonlijkheid en de 
zangwereld een groot talent. 

*Ode aan Ad de Laat, VISCO CD 
3017 JV

Foto Archief Muziek- en 
Showbureau Jan Vis 
‘s-Hertogenbosch 

Op 1 april 2017 werd er door Soos 
Satisfaction in Rosmalen bij gelegen-
heid van haar  vijftigjarig bestaan 
een muzikaal eerbetoon gebracht 
aan hun geliefde zanger onder de 
titel Remember Albert West in een uit-
verkocht theater De Kentering.

Albert Westelaken uit Den Bosch 
(1949) brak door als zanger onder 
zijn artiestennaam Albert West. Hij 
was aanvankelijk de jeugdige front-
man van de Rosmalense groep The 
Shuffles die vanouds hun thuishonk 
hadden in De Kentering. Het lied 
Cha-la-la, I Need You (hun eerste 
single) werd een wereldhit. Er volg-
de een gouden plaat. De volgende 

Albert West en 
Brabants

De gesproken column die Cees Robben in 
de jaren zeventig voordroeg voor de mi-

crofoon van de Lokale Omroep Goirle onder de 
titel Goirle, het beloofde land, is van begin tot 
eind een ode aan de landelijkheid van het dorp 
in zijn jeugdjaren en die van zijn luisteraars. 
We moeten daarbij dus denken aan jaren van 
voor de Tweede Wereldoorlog, aan een leef-
omgeving die voor een groot deel door de na-
tuur werd bepaald. Aan de heide, de bossen, 
de landwegen, de uitbundige flora en fauna. 
Die wereld had in de jaren zeventig ook in het 
sterk uitbreidende Goirle al veel ingeboet aan 
paradijselijke charme, en Robbens tekst barst 
dan ook van de nostalgie en de heimwee. 
In elke radiocolumn verwerkte Robben min-
stens één gedicht dat hij eerder als tekst ver-
werkt had in een Prent van de week. Wie de 
volledige tekst beluistert in de luisterbox van 
Brabants, lette eens op de sluwe wijze waarop 
Robben zijn luisteraars meeneemt naar een 
totaal onverwacht toppunt van deze paradijse-
lijkheid: de blauwsloot. 
‘Blauwsloot’ werd wel gebruikt om natuurlij-
ke waterlopen aan te duiden die door de indu-
strialisatie verontreinigd raakten. Fabrieken 
gebruikten het schone water in hun produc-
tieproces (wol wassen, laken verven) en gaven 
het verontreinigd weer terug aan de natuur. 
De blauwsloot waarover Robben het heeft, ligt 
dichter bij huis. Het is de sloot waarop dorpe-
lingen en ook stadsmensen hun spoelwater via 
de geut afvoerden en veelal ook alles wat zij via 
het ‘huisje’ terug schonken aan de natuur. Het 
gevolg was dat het water, eigenlijk de brij, in 
dergelijke sloten vooral in de lente en zomer 
alle kleuren had behalve die van zuiver water. 
En dat ze een uur in de wind stonken. Maar 
toch. In zijn audiocolumn vertelt Robben over 
de bijna magische aantrekkingskracht van de 
waterkant als speelparadijs voor jongens. In 
het bijbehorende gedicht bezingt hij de kleu-
ren en de geuren als dierbare herinneringen. 

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 Rob-
ben Stichting (Goirle).

Cees Robben aan het woord 5
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Wie wil zien en ervaren hoe we leefden in de middeleeu-
wen, kan naar het Openluchtmuseum in Arnhem of naar 
het Archeon in Alphen aan den Rijn. Wie wil horen hoe 
we spraken, kan in de taal van Brabantse steden en dor-
pen ware museumstukken beluisteren met kenmerken 
die teruggaan tot de middeleeuwen.

Dat is bijzonder, want de Brabantse dialecten zijn in de 
loop der jaren sterk veranderd. Zo raakten specifieke 
woorden in onbruik. Waar oma nog een schottelslet over 
d’n aanrecht haalde, gebruikt haar kleindochter daar een 
vaotduukske voor. Uiteindelijk zijn sprekers ook bepaalde 
klanken anders gaan uitspreken en zijn ze woorden en 
zinnen steeds meer gaan vormen volgens de regels van 
de standaardtaal.
Toch is er een pareltje van middeleeuwse zinsbouw dat 
de tand des tijds moeiteloos heeft doorstaan. We kunnen 
het horen in zinnen als Wè hedde gij nou? of Wè hedde 
nou? De eerste variant geeft nadruk: gij doet iets en nie-
mand anders. Als er geen nadruk is, mag gij blijkbaar 
wegvallen. Hetzelfde geldt voor gullie in Dè witte gullie 
wel. Dat mag wegvallen in Dè witte wel, als duidelijk is 
dat meerdere personen worden aangesproken.
Dat is raar. We kunnen in zowel het Bosch als het Ne-
derlands woorden weglaten, zoals in Ben zô trug of Makt 
niks uit, maar daarin gaat het om het eerste zinsdeel 
van een zin. In Wè doede nou? zou dan een zinsdeel er-
gens uit het midden weggelaten worden. Analyses van 
Weijnen, maar ook van Van Gestel maken aannemelijk 
dat het gaat om een ge dat niet is weggelaten, maar vast-
geplakt en opgegaan in de t aan het einde van hebt en wit. 
Tegenwoordig zouden de [t] en de [g] in het Bosch niet 
meer met elkaar kunnen versmelten, maar in de mid-
deleeuwen ging dat nog net zo makkelijk als nu bij de 
[k] en de [d] in zaddoek. Daardoor is ‘met het blote oor’ 
niet meer te horen dat hedde eigenlijk uit twee woorden 
bestaat.  
Dat is ook raar. Want in de beklemtoonde variant Wè 
hedde gij nou? zou dan een verstopt ge staan én een hoor-
baar gij: twee onderwerpen in één zin. Toch zijn er meer 
talen waar een verdubbeling van een zinsdeel gebruikt 
wordt om dat zinsdeel nadruk te geven. Sprekers van het 
Spaans kunnen bijvoorbeeld zeggen: El libro le doy a el. 
Letterlijk vertaald horen we dan ‘Het boek hem geef ik 
aan hem’. Zonder nadruk zouden de Spanjaarden zeg-
gen: Le doy el libro ofwel: ‘Hem geef ik het boek’.
De zinsbouw in Wè hedde gij nou? of Dè witte gullie wel 
manifesteert zich ook in moderne zinnen als Appte gij 
dè we d’raan komme? of Zette dè op Insta? Helaas voor 
dialectliefhebbers geven zelfs deze laatste zinnen geen 
garantie voor het voortbestaan van de Brabantse dialec-
ten in het algemeen en het Bosch in het bijzonder. Maar 

zolang Nederlands sprekende kinderen hun moeder op 
carnavalszondag nog vragen ‘Mama, hedde m’nne kiel ge-
zien?, is dit museumstuk toch weer een generatie langer 
te horen, al is het alleen maar tijdens carnaval.

as thema vur zen les gekooze? Da wilde nie gleuve, da 
zee’k oe! Hij vertelde over de rèèikdom van ’t Brabantse 
dialekt! Worvan akte dus.

Men overtuiging dorrenteege da’t men taak waar de 
Brabantse jeugd behaalve kennis van natuurkunde ok 
’t gebruik van goewd Nidderlands bé te brenge, makte 
da’k mende ’t mèske ekkes vriendelijk te moete corri-
geere: ‘Je zult ‘water’ bedoelen?’ Dialekt mag dan mooi 
en rèèik zen, zonder korrekt gebrùik van ’t Nidderlands 
zulle de lirlinge lotter toch moeilijk ’n goei baan kunnen 
vèène. Men opmerking waar nie òn da mèdje besteeid, 
ze blif haardnekkig durgòn mi da ‘wòtter’. Ik moet toch 
’n bietje verstoord zen gewist dur da koppige volhouwe 
van da Brabantse durske, ik snapte da nie goewd.

In de loop der jorre kwaam ik heur bé bepaolde ge-
leegenheei wir teege. Ze ha karrière gemakt in…. ’t 
Brabants dialekt! ’t Leek wel of ze heur èègezinnighèd 
tot in heur beroep ha durgevoerd! We makte doorbé 
soms ekkes ’n pròtje. ’Kvont ’t skon um heur, intussetéd 
’n sjarmant volwaasse vrouw geworre, trug te zien. 

Kortgeleeje zaag ik heur wir ’s bé ’n ‘hèppening’. Nò 
afloop prótte we ekkes gezélleg mi mekaar en begon 
ik over heur vruugere gebrùuik van ‘wòtter’. Nou pas 
begon ik heur haardnekkige koppighèd bé da wòtter te 
begrèèpe, nò al die jorre. Heuren ùtleg in deze waar heel 
hèlder: ‘Ik zaag toen wel da ge ’t nie wót, maar ge daacht 
toch zeker nie, da’k vur zó’ne gewoone Skèndelse jonge 
AN ging praote?’ Door kon ik ’t mi doewn. We konne 
d’r nou hartelek mi laage. Zoo ha ik da indertéd nie 
bekeeke!

Toeval bestu nie. Net nou ik di wòtterverhaol op unne 
graowe zondegmiddeg opskrèèf, heur ik inins heur 
stem op de radio. Ze houwt heure vlotten babbel in... 
Algemeen Nidderlaands! He’k heur dan tog nie vur niks 
gecorrigeerd toendertéd? Op de radio prót ze liedjes òn 
mekaar, en wel… dialekt-liedjes! En da doe ze heel vlot 
en goewd, die Lya de Haas! 

< In het dialect van Schijndel >

(Met toestemming van Lya de Haas.)

Wòtter of water?
‘Kunde da ok doen mi wòtter?’ kwaam er ùt de mond 
van ’t mèske mi die appelroje wengskes en die helder-
blaauwe eugskes, wormi ze men vroogend ònkeek. Ze 
waar kénnelek in ’t onderwerp geïntresseerd en daacht 
misskien unne mooien inval te hebbe.

’t Gink, as ik me goewd herinner, over de ontdekking van 
elektriciteit dur Ørsted. Die ha op unnen biezonderen 
dag bé de kikbilpoote - die hij vur biologisch onderzoek 
mi èèzerdreuj òn unnen kopere reels ha opgehange - 
mistrieuze saamentrekkinge worgenomme. ’t Leek wel 
of die poote nog leefde! 
Z’n skèrpe observaties han nor de ùtvèèning van de 
urste batterèèi gelèèid. Twee verskillende metaole (koper 
en èèzer bevurbelt) en ’n gelèèiende vloeistof (unnen 
kikbilpoot bevurbelt), meer was d’r nie noddig um un-
nen elektrische stroom te verkrèège. Nou was de vroog 
van da mèdje of ‘wòtter’ ok kon speule vur gelèèiende 
vloeistof.

Ik ston as jonge vent òn ’t begin van men leraarslop-
baan, toen ik die vroog van da mèske mi die rooi koon-
tjes en die felle eugskes krig vurgeleed. Mi heur betrok-
kenhèd waar ik bleei: vrooge make da de les livvendiger 
wort, wanne. Mar wurrum din ’t mèdje dùllek gin enkele 
muuite um Algemeen Nidderlands (AN) te proote? ’t 
Zó heur toch ok moete zen opgevalle da da de voertòòl 
waar van de lirraare op skool en da de lirlinge toch ok 
geaacht werre zich zo goed meugelek òn dees afspraak 
te houwe. ’t Mèske wilde door, ondanks heur oplettend-
hèd, absoluut nie òn meedoewn, da merkte ik glijk. Nee, 
ze gaaf bekant ’n ‘steetmunt’ af dur da word ‘wòtter’ zó 
plat meugelijk ùt te spreeke. Da verbaasde men, d’r waar 
opzet int spel bé da gebrùik van ’t Brabants dialekt.

Nou hek hillemol niks tege dialekt en toen eevemin. ’t 
Brabants dialekt is zèlfs in veul opzichte ’n rijkere taol 
dan ’t Algemeen Nidderlands. As we alleen al kèke nor 
de diverse meugelijke ùtspraake bé de klinkers. Denk 
bevubbelt òn ’t verskil in ùtspraak tusse de wordjes paal 
(póól) en taal (tòòl), toch allebèèi mi dubbel a geschre-
ve. Nee, d’r waar en is niks mis mi ons rijke dialekt. ’n 
Por joar geleeje mog ik op ’n skoolreünie getuige zen 
van ’n gaastles van mennen ouwe leraar Nederlands, 
Titus de Kemp. Wa ha deze gewordeerden docent nou 

Openluchtmuseum Den Bosch

VROAG
Oew fiets hoefde noit op slot te zette
Liejge diende enkelt in d’n biechtstoel
Op school sloeg de mester op oewe moel 
Ons opa alt bezig z’n zèssie te wette

De was op de blèèk; wit van ‘n pupke blaaw
Ons moeder op de deel, bônne ôn’t wekke
Op de kachel ston de èrtsoep al te trekke
De zèèk in de zèkpot bevrorre, zô kaaw

De pestoewr kwaam elk joar getreeje
Ok al zaate rontelum in de kortorre
Toch hi niemes d’r iets mi geleeje

Want we hen’t biiter ès oit, al jorre
Mar wörrum zijn ‘r dan zo veul ontevreeje
Èn amôl van die grijnszakke geworre?

< In het dialect van Berghem >

Gerlaine Jansen
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Op dit moment worden vijf dialectregio’s vertegenwoor-
digd door een zestal ‘aanbrengers’ van dialectwoorden: 
Bergen op Zoom (Birgit Bakx), Helmond (Sonja Adri-
aansen), Best (Willem van Beerendonk), Waalwijk (Yoïn 
van Spijk en Jan-Bert Aarts) en Maasland (Riny Boeijen). 
Van Onzenoort: ‘Het is de bedoeling dat er nog meer ge-
bieden bij komen. Daarom zijn we bezig met kandidaten 
in onder meer Tilburg en het Land van Cuijk. We willen 
graag een zo groot mogelijke spreiding.’
De reacties zijn volgens Jan ‘heel positief’: ‘Onze tele-
foonlijnen lopen elke dag ‘vol’. Ook krijgen we veel re-
acties per mail. Tot nu toe is het woord één keer niet 
geraden.’ (nipstartje - red.) 

Dialectmuziek
Op de vraag of met de terugkeer van het Brabants dialect 
ook ruimte komt voor (live) dialectmuziek, antwoordt 
Jan wat voorzichtiger: ‘Live muziek staat hoog op het ver-
langlijstje, maar is nog in ontwikkeling. Wel is er in Bra-
bants Bont veel aandacht voor het Nederlands/Brabants 
product. Omdat we een programma maken dat bestemd 
is voor heel Brabant, kiezen we voor muziek die voor ie-
dereen gangbaar is. Echte dialectplaten komen minder 
aan bod. Wel hebben we de rubriek de Platenkast waarbij 
de presentatoren Arianne de Jong en Koen Wijn dage-
lijks een Brabantse plaat mogen voordragen. Dit zou een 
dialectplaat kunnen zijn, maar ook bij deze keuze wordt 
rekening gehouden met de ‘grote gemene deler’.’

Hoe gemeen die grote deler is, zal de toekomst uitwij-
zen. Brabants is nog niet razend enthousiast over de 
nieuwe ontwikkeling, maar het begin is er. Als Omroep 
Brabant er wil zijn voor alle Brabanders zoals het een 
publieke omroep betaamt, kan enige uitbreiding van de 
aandacht voor dialect bijna niet uitblijven. 

Jaren geleden verdween het Brabants dialect uit de pro-
grammering van Omroep Brabant. Sinds 27 maart jl. is 
de omroep gestart met een nieuwe ochtendprogram-
mering, die tegelijk op televisie, radio en online wordt 
uitgezonden. Maar dat is niet het enige nieuws, want 
een oude bekende is terug: de dialectrubriek Bij wijze 
van spreken. De redactie van Brabants veerde op en zocht 
contact met eindredacteur Jan van Onzenoort van het 
programma Brabants Bont.  

De nieuwe ochtendprogrammering bestaat uit twee on-
derdelen: Wakker! (07.00 - 10.00 uur) met nieuws, weer 
en verkeer, gepresenteerd door Maarten Kortlever en Tes-
sel Linders en Brabants Bont (10.00 - 13.00 uur) over al-
les wat Brabant zo mooi en interessant maakt, met gast-
vrouw en gastheer Arianne de Jong en Koen Wijn. Van 
Onzenoort: ‘Omroep Brabant heeft er voor gekozen een 
gecombineerd radio/tv-programma te maken, maar dan 
wel volgens de normen die we bij tv gewend zijn. De pre-
sentatoren staan in een volwaardige tv-studio en waar mo-
gelijk worden de gesprekken ondersteund met beelden. 
Het klinkt als radio, maar ziet er uit als tv. Dit is uniek in 
Nederland. Bij tal van zenders, zoals Omroep West, Q-mu-
sic en (in België) De Madammen is de radio-uitzending 
ook via de tv of de website te zien, maar eigenlijk is het 
niet meer dan een webcam in de radio-studio. Omroep 
Brabant maakt een volledig radio/tv-programma waarbij 
het beeld net zo belangrijk is als het geluid.’
 
Bij wijze van spreken
Aan de nieuwe koers is twee jaar gewerkt, onder meer op 
basis van onderzoek naar het gedrag en de behoeften van 
‘de Brabantse mediaconsument’. Van Onzenoort: ‘Er be-
staat eigenlijk niet zo iets als een Brabantse media-con-
sument. Zoveel mensen, zoveel smaken en meningen. 
Maar grof gezegd kun je wel zeggen dat de luisteraar/
kijker naar Omroep Brabant ouder is dan 45/50 jaar. De 
bezoekers van de website of de app zijn aanzienlijk jon-
ger. Omroep Brabant heeft als publieke omroep de taak 
om er te zijn voor alle Brabanders.’ 
Die nieuwe koers houdt bijvoorbeeld in dat efficiënter 
met de verslaggevers wordt omgegaan. Diegene die naar 
een klus gaat, moet van daaruit zowel tv, radio als ook in-
ternet bedienen. De verslaggever wordt zo ook meer de 
‘baas’ over zijn eigen verhaal. Daarnaast is een oude be-
kende van stal gehaald: het taalspel Bij wijze van spreken, 
als onderdeel van Brabants Bont. Een eigentijdse versie? 
Van Onzenoort: ‘De vorige versie was na vele succesvolle 
jaren over zijn hoogtepunt heen. De rubriek is in een 
moderner jasje gegoten. Waar je vroeger een week de tijd 
had om een briefkaart met het goede antwoord naar Om-
roep Brabant te sturen, kunnen luisteraars nu bellen en 
spelen we het spel binnen een half uur.’   

Op zondag 17 september 2017 gaat 
Rensz Gorisse in de plaats waar hij 
zich het meest thuis voelt, Ooster-
hout, zijn grote droom waarmaken. 
In theater De Bussel geeft Rensz sa-
men met een aantal topmuzikanten 
een voorstelling waarin de mooiste 
liedjes en verhalen die hij in zijn 
leven heeft geschreven worden ge-
smeed tot één geheel, één verhaal, ter 
lering en vermaak van het publiek.

Rensz wil het publiek laten horen en 
inzien, dat dialect ook buiten het car-
navalscircuit gebruikt kan en mag 
worden. ’Er is meer dan tonpraoten 
en platte humor, zonder daar overi-
gens iets aan af te willen doen’, zegt 
de muzikale oud-docent met over-
tuiging. Hij denkt daarbij aan fe-
nomenen als het blad Brabants, het 
Brabants Boekenweekboek en het Dia-
lectenfestival in Lieshout. Daar wil hij 
niet alleen graag het zijne aan bijdra-
gen, maar er nu ook nog een tweetal 
voorstellingen aan toevoegen.

Muziek
Als ik zijn landelijk gelegen woning 
net buiten de bebouwde kom van Te-
teringen heb gevonden, komt hij me 
buiten al tegemoet. In de gezellige 
huiskamer staan de nodige elektro-
nische instrumenten en de koffie al 
gereed. Ik ben namelijk gekomen 
om te luisteren, naar de verhalen 
van Rensz, zijn composities, zijn 
teksten, zijn passies, zijn dromen.
Het kost weinig moeite om Rensz, 
onderwijzer en muziekmaker in hart 
en nieren, aan het praten te krijgen. 
’Mijn moeder zong de hele dag en 
ik zong altijd mee. Ik zong spontaan 
de tweede stem. Bovendien speelde 
ik onderweg naar school altijd op 

mijn mondharmonica. Dat had ik 
mezelf aangeleerd. De vier oudste 
kinderen kregen muziekles, maar 
toen ik aan de beurt was (ik was 
de vijfde van de acht, de oudste 
van de tweede helft dus) brak er 
crisis in de bouw uit en kon mijn 
vader de extra kosten niet meer 
opbrengen.’ 
Rensz was ook altijd al bezig met 
spelen op zijn gitaar. Jan de Breet, 
een leraar op de kweekschool, 
stimuleerde hem om gitaarles te 
nemen. ’Van daaruit ben ik stapje 
voor stapje verder gegaan.’
Toen ging Rensz min of meer 
toevallig een keer naar een voor-
stelling van Willem Vermandere. 
’Het eerste kwartier was het voor 
mij totaal niet te volgen’, herin-
nert hij zich, ’maar van lieverlee 
begon ik de muziek en de gewel-
dig mooie teksten te begrijpen. 
Sindsdien heeft het dialect het bij 
mij gewonnen.’

Spiegel
Het woord ’spiegel’ roept bij 
Rensz Gorisse heel wat associ-
aties op. In een spiegel kun je 
jezelf bestuderen, maar je kunt 
er ook in zien wat zich achter je 
bevindt. En je kunt hem voorhou-

den aan anderen, zodat zij dingen 
beter kunnen zien.
Rensz maakt muziek die bij de luis-
teraar als eenvoudig overkomt. Je 
krijgt na enkele maten al de neiging 
om mee te gaan neuriën. Toch is die 
muziek veel geraffineerder dan ze 
lijkt. Vaak zitten er muzikale verras-
singen in, bijvoorbeeld klanken van 
instrumenten die je totaal niet had 
verwacht.
Ook de teksten zeggen vaak meer 
dan je op het eerste gehoor zou den-
ken. Met simpele woorden worden 
associaties schijnbaar moeiteloos 
aaneengeregen, terwijl op het einde 
van het liedje blijkt dat er toch een 
zekere boodschap, een moraal in zit. 
Al is dat maar heel lichtjes. Geen 
wonder dus, dat de voorstelling die 
Rensz gaat geven de naam Spiegeltje 
spiegeltje heeft gekregen. 
Een eerste voorstelling vindt plaats 
op 25 juni 2017 in Filmcafé Ooster-
hout. Waar Rensz vroeger muziek 
maakte samen met een prima musi-
cerend familieorkest (Toomenarrie), 
heeft hij zich nu verzekerd van de 
medewerking van de topmuzikanten 
Noud Koevoets (gitaar, mandoline, 
dwarsfluit), Barbara Helmich (cello, 
bas), Michael Breukers (accordeon, 
lira) en Niels Gorisse (keyboard, per-
cussie, xaphoon). Deze voorstelling 
is bedoeld voor gulle sponsoren, 
want hiermee wil Rensz voldoen-
de geld ophalen om de uitvoering 
mogelijk te maken waar het hem 
uiteindelijk om is begonnen: de 
voorstelling in theater De Bussel in 
Oosterhout.
Wie zich in het Oosterhoutse dialect 
een spiegel wil laten voorhouden is 
van harte welkom op zondag 17 sep-
tember 2017.

Rensz Gorisse
maakt zijn grote 
droom waar

Dialect (beetje) terug bij Omroep Brabant

Arianne de Jong en Koen Wijn presenteren Brabants Bont. 
Foto Omroep Brabant
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Een accent: schaamte of trots? 
Schamen jongeren zich voor hun accent? Ik schrok even 
toen ik deze kop in de Metro las en bleek dat het over 
jongeren uit Oss en ’s-Hertogenbosch ging. Brabantse 
jongeren schamen zich zó voor hun accent, dat ze niet 
solliciteren op banen in de Randstad. 

De bronnen 
Toen ik verder las, bleek deze krantenkop een artikel in 
te leiden dat bestaat uit de ervaringen van twee, welge-
teld twee, dames van 25 en 29 jaar. Op de bijbehorende 
foto poseren ze voor de gouden draak op het Stations-
plein. De eerste, een Bossche psychologe, vertelt dat ze 
bewust gesolliciteerd heeft in Brabant omdat daar ieder-
een gewend is aan haar accent. Dat accent belemmert 
haar, iedereen maakt er opmerkingen over, en ze zou 
willen dat ze het uit zou kunnen zetten. Ze vindt haar ac-
cent plat en onprofessioneel. Een van haar vriendinnen 
ging niet naar een sollicitatiegesprek toen ze hoorde dat 
er alleen maar kandidaten uit het westen op afkwamen. 
De andere, uit Oss, vertelt dat haar uitspraak haar onze-
ker maakt omdat de tongval lomp en boers is. ‘Bekende 
Brabanders proberen zo snel mogelijk van hun zachte g 
af te komen met logopedielessen’, zegt ze, ‘terwijl Ilse 
de Lange uit Twente op de Nederlandse televisie juist 
heel trots is op haar accent’. Voicecoach Kristel van Eijk 
maakt deze boodschap tot slot iets minder wrang: een 
accent is bij radio en tv niet heel gebruikelijk, terwijl dat 
niets zegt over je competenties en vaardigheden. Je moet 
er juist op trots zijn. 
De titel van het artikel had blijkbaar niet ‘Jongeren scha-
men zich voor accent’ moeten zijn, maar ‘Twee jongeren 
schamen zich voor accent’. De redactie van Metro heeft 
haar nieuws gebaseerd op de mening van twee jonge 
vrouwen met weinig durf en doorzettingsvermogen; dat 
zijn de bronnen. De eerste zin van het bericht vertelt dat 
eigenlijk ook al: ‘het is een stelling waar veel Brabantse 
jongeren met ja op lijken te antwoorden’. Zoals Hillary 
de verkiezingen leek te gaan winnen, zeg maar. In een 
apart kadertekstje lezen we nog een reactie van een Bos-
sche logopedist ‘die om privacyredenen niet met haar 
naam in de krant wil’. Zou het gevaarlijk zijn om iets van 
het Bossche accent te vinden? Ze heeft niet veel meer 
te zeggen dan dat mensen logopedielessen achterwege 
laten omdat ze die zelf moeten betalen. De zorgverze-
keraar vergoedt logopedie niet omdat een accent niet als 
gezondheidsklacht of stoornis gezien wordt. Wat jam-
mer. 
In een blog reageert stemcoach Maria Punch in eerste 
instantie beamend. ‘Onlangs sprak ik een logopediste 
uit Amsterdam. Ze ziet in haar praktijk geregeld mensen 
met Brabantse roots die hun accent willen afzwakken. 
Op hun werk worden ze aangekeken op hun zachte g 
‘en soms zelfs uitgelachen.’ Maar zij nuanceert dat door 

zich af te vragen of ze zelf met haar Gooise r niet ook zou 
worden weggehoond in Drenthe. Iemand aanspreken op 
zijn of haar accent is een ongemakkelijke boodschap, 
schrijft Punch, omdat het wezenlijk onderdeel van onze 
identiteit en afkomst is. 

Trots op accent 
Is er wel degelijk onderzoek naar de schaamte voor het 
Brabants accent gedaan? Bij mijn weten niet, maar er is 
wel onderzocht in hoeverre men trots is op het spreken 
met een Brabants accent. In een telefonisch onderzoek 
met 1.605 deelnemers die in Noord-Brabant wonen, zei 
ruim 70% met een Brabants accent te spreken (Swanen-
berg 2006: 22). Daarvan is ruim 80% trots op zijn Bra-
bantse accent. Dat wil zeggen dat minder dan 20% niet 
trots is op zijn Brabants accent. Hoeveel mensen van dat 
aandeel zich schamen voor hun accent weten we niet, 
maar het zijn er dus relatief weinig. 
In de specifieke context van dit verhaal, doet het er na-
tuurlijk toe dat het gaat om solliciteren in de Randstad. 
Juist in zo’n context kun je afgerekend worden op een 
accent uit de landrand, of dat nou Brabants, Twents of 
Drents is. Naar analogie met het glazen plafond voor 
vrouwen is op die manier een accentplafond ontstaan 
(Jaspers 2012: 385), een ongelijke behandeling op basis 
van uitspraak. Dan hebben we het niet over verstaan-
baarheid maar over waardeoordelen die aan de herkomst 
van het accent worden toegekend. De verklaring is met 
andere woorden te vinden in negatieve beeldvorming, 
dus in stereotypen en vooroordelen. Heb je een accent 
uit de landrand, dan loop je achter, ben je niet op de 
hoogte van de laatste mode en trends, ben je lomp, boers 
en ga zo maar door. 
Maria Punch roept op tot meer tolerantie: ‘Als we zo 
druk in de weer zijn met genderneutrale wc’s, diversiteit 
en vrouwen aan de top maar niet overweg kunnen met 
het geluid van een andere provincie, klopt er iets niet. 
Ik neem me voor om met meer aandacht te luisteren, 
voorbij iemands accent. En ik wil alle jonge Brabanders 
oproepen om de Randstedelijke arrogantie omver te bla-
zen.’ Waarvan akte! 

Bronnen 
Jaspers, Jürgen (2012) Het algemeen Nederlands: uw soci-
ale zekerheid? In K. Absilis, J. Jaspers, S. van Hoof (eds.) 
De Manke Usurpator. Over Verkavelingsvlaams. Gent: Aca-
demia Press, 371-395. 
Punch, Maria Het Randstad privilege, blog op https://
www.bnr.nl/opinie/allesistaal/10313264/het-rand-
stad-privilege (1 nov. 2016). 
Swanenberg, Jos (2006) Trots op je taal! Gruts, grootsig, 
freed op oew dialect! ’s-Hertogenbosch: Stichting het Bra-
bants. Wim van Gompel

In vorige nummers bracht Brabants een hom-
mage aan Frans Hoppenbrouwers. Zijn sonnet 
Gloria Brabantica werd door Cor Swanenberg 
als Brabants glorie in het dialect van Rosmalen 
hertaald. Riny Boeijen heeft het gedicht Ignis 
frigidus ofwel Koud vuur hertaald in het dialect 
van Berghem en Jan Luysterburg zette Hirosji-
ma over in het dialect van Woensdrecht. Nu 
neemt Cor Swanenberg het stokje weer over.

CLXV Vanessa atalanta 
13 juni; Atalanta 

Ontheemde zuiderling die aan komt drijven 
op hoge winden van verbroedering, 
jij voelt de neergang en verloedering 
al dag na dag als woeker aan den lijve. 

De ouderdom verschraalde reeds je kleuren, 
gedrevenheid versnelt jouw ondergang, 
één voorjaar is voor jou al levenslang 
en alles moet op stel en sprong gebeuren. 

Zo zie ik je, in wilde warreling, 
de eerste bruid met durf en drift belagen 
tot het moment van de verstrengeling. 

Jij sterft jouw dood, verstard in het behagen; 
de bruid voltooit de onverbroken kring 
en legt de eitjes die jouw keurmerk dragen.

Frans Hoppenbrouwers
Uit: Calendarium poeticum Een galerij van 
dagen

13 juni; Schoenlapper

Onderkomme zùierling die òn kùmt drijve
op hog lochte van verbroedering,
gé vuult d’n afgang èn verloedering
al dag nò dag ès woeker òn d’n lijve.

D’n aauwerdom verschròlde al de klurre, 
gedreevenhèid versnelt ’wen ondergang,
een vurjaor is vur aow al leeveslang
èn alles mót op stel èn sprong gebeure.

Zoo zie’k oe, in wilde verwaorzering,
de uurste bruid mi dùrf èn drift belaoge 
tot op ’t punt van de verstrengeling.

Gij stèrft oewen dood, verstard in’t behage;
de bruid makt rond d’n onverbroke kring
èn li de èijkes die aow keurmèrk drage.

Hertaling in het dialect van Rosmalen door 
Cor Swanenberg

Aquarel Nelleke de Laat

Hertaling van Atalanta als hommage 
aan Frans Hoppenbrouwers

Tien jaar Vandiekomsa!

Muziekgroep Vandiekomsa viert zijn tienjarig 
bestaan met een feestelijke folkavond onder 
de titel Lust-um? Vandiekomsa is dus al een 
decennium druk doende met hun folk en hun 
(eigentijdse) Brabantse dialect. Inmiddels twee 
platen en een tweede prijs bij Brabants Moiste 
rijker, ziet de groep de toekomst met vertrou-
wen tegemoet. 
De bezetting luidt als volgt: Ramon de Louw, 
zang. Hein Augustijn, zang, gitaar, mandoli-

ne, mandola. David Cornelissen, zang, ban-
jo, mandoline, gitaar, en fluitjes. Marcel van 
Cuijk, contrabas. Maarten Roijackers, slag-
werk. Vaste gast Kees Schoone, accordeon. 
Het belooft een mooie viering te worden. 
Speciaal voor deze ‘verjaardag’ speelt ook 
Wè-nun Henk, de Tilburgse band die tradi-
tionele muziek uit Nederland en Vlaande-
ren bewerkt en moderniseert. De presenta-
tie is in handen van Fred van Boesschoten. 
Het feest vindt plaats in Tilburg op 10 juni in 
Dudok. Aanvang 19.30 uur
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van plaats verwisseld. We zullen te maken hebben met 
een leenwoord uit het Duitse Gamasche. Galsjan ‘glazen 
aardappel’ (Breda) is ontstaan uit glasjan (Den Bosch). 
De ‘l’ is over de ‘a’ naar rechts gesprongen. Het is een 
samenstelling van glas en de voornaam Jan. Bluuster 
‘bolster van een noot’ (Bavel) zal uit bolster of eerder nog 
uit de klankvariant buulster ontstaan zijn. De ‘l’ is over de 
‘uu’ naar links gesprongen. Angel, engel ‘geheel’ (Cuijk, 
Mariahout, Westerhoven, Helmond) is uit aling, alink, el-
ling, olling ontstaan, dat in grote delen van Oost-Brabant 
voorkomt. De ‘l’ en de ‘ng’ zijn van plaats verwisseld. 
Het woord komt van Middelnederlands alinc ‘geheel’, 
opgebouwd uit het achtervoegsel –ing en het Germaanse 
*ala- ‘geheel’. Het eerste element vinden we bijvoorbeeld 
terug in Gotisch *alan ‘groeien’, Latijn alo ‘ik voed’, 
Grieks aldaíno ‘laten groeien’. Mezeltje ‘madeliefje’ 
(Vught, Den Bosch) zou ik uit het elders voorkomende 
meelzoetje willen verklaren. De klankontwikkeling kan 
geweest zijn: meelzoetje > meelzutje > mezeltje. De ‘l’ en 
‘z’ zijn van plaats verwisseld en zijn gescheiden door de 
tussenklank ‘e’. Meelzoetje lijkt een volksetymologische 
aanpassing te zijn van meizoetje.

Toevallige verspreking
Rijfel ‘korset’ (Deurne) zou ik als volgt willen verklaren: 
rijglijf ‘korset’ > rijlijf > rijlef > rijfel, met omwisseling 
van de ‘l’ en de ‘f’. Postaokel ‘lastig persoon’ (Etten-Leur) 
wordt door Debrabandere afgeleid van posternakel ‘kwi-
bus, lelijke vrouw’. Maar dit woord komt in onze provin-

cie niet voor. We kunnen het woord waarschijnlijk beter 
verklaren uit obstaokel met klankverspringing. Plamoten 
‘onordelijk behandelen’ (Breda) zal samenhangen met 
middeleeuws Latijn palmata ‘klap, handvol’, afleiding 
van Latijn palma ‘handpalm’. De ‘l’ is dus naar links 
gesprongen. Offelwijn, offerwijn ‘kussensloop’ (Oerle, 
Noord-Meierijs, Asten) zullen we af moeten leiden van 
oorfluwijn, waarin fluwijn ‘kussensloop’ van het Latijn 
pulvinus ‘kussen’ afgeleid is. Ik veronderstel de volgen-
de klankontwikkeling: oorfluwijn > orfluwijn > ofluwijn > 
offelwijn > offerwijn. In dit woord komen een paar veel 
voorkomende klankveranderingen voor: verkorting, 
wegval van de ‘r’, klankverspringing, l/r-wisseling. Een 
paar dialectbenamingen van de gaai vertonen ook klank-
verspringing. Zo bestaat markolf naast marklof en mar-
korf naast markrof. 
Klankverspringing kan ontstaan door een toevallige ver-
spreking of omdat de spreker de volgorde van de klanken 
niet goed in zijn geheugen heeft opgeslagen en daardoor 
een fout maakt. Als anderen die fout overnemen kan een 
woord blijvend veranderen. Dit zal niet zo gemakkelijk 
gebeuren als het corresponderende Nederlandse woord 
als controlerende factor fungeert. Zo zal het Nederland-
se woord rups duidelijk maken dat rusp fout is. Zo’n 
woord rusp zal dan moeilijk een wat algemener dialect-
woord kunnen worden. Maar bij woorden als drispelen en 
offelwijn ontbreekt zo’n Nederlandse waakhond die orde 
op zaken stelt. De kans dat dergelijke woorden daardoor 
op wat ruimere schaal inburgeren, is groter.

om is kroos primair. Vervolgens is er een ‘t’ toegevoegd 
waardoor kroost ontstond. Kroots is hier door klankver-
springing uit ontstaan. Tenslotte is door wegval van de ‘s’ 
kroot ontstaan. Dit is dus een heel ander woord dan kroot 
‘rode biet’ dat van Frans carote ‘wortel’ komt. Van Latijn 
fistula ‘zweer, rietfluit’ komt fistel, waaruit fitsel ‘manen-
schurft’ is ontstaan. Bij het woord rotsel ‘rooster’ (Made) 
stel ik me de volgende klankontwikkeling voor: rooster > 
roostel (r/l-wisseling) > rostel (verkorting) > rotsel (klank-
verspringing). Ook hier is dus sprake van ‘st’> ‘ts’. 
De verandering van ‘ts’ naar ‘st’ kennen we ook. In 
Deurne komt duisthamel ‘lisdodde’ voor. Dit woord zal 
ontstaan zijn uit duitshamel dat ook in Deurne bekend is. 
Dit lijkt een nogal onzinnige benaming. Doorzichtiger 
wordt het woord al als we ervan uitgaan dat het ontstaan 
is uit duitshamer dat in Liessel voorkomt. Het lijkt me 
ook dat het woord duitssabel (Helmond, Mierlo-Hout) 
hier volksetymologisch uit ontstaan is. Dan de verkla-
ring van duitshamer. Harm Brok ziet in duits- een vari-
ant van dot, dodde, gezien elders voorkomende namen 
als doethamer, doetshamel, duthamer, enzovoort. De oor-
spronkelijke betekenis is dan ‘pluizige, zachte hamer’. 
Ook in het volgende woord is ‘ts’ veranderd in ‘st’: pisten 
‘met kleine beetjes drinken’ (Molenschot) moet ontstaan 
zijn uit het vrij algemeen voorkomende pitsen. Ophèèsten 
‘kwaad maken’ (Made) zal zijn oorsprong vinden in op-
hitsen. Rust ‘schommel’ (Genderen) is ontstaan uit ruts, 
afgeleid van het werkwoord rutsen; vergelijk Duits rut-
schen. 
Dan komen we nu bij de overige gevallen van klankver-
springing. Knoklöf ‘knoflook’ (Schijndel) is zonder twij-
fel ontstaan uit het woord knoflook. Hier blijken de ‘f’ en 
de ‘k’ van plaats verwisseld te zijn. Makas ‘lappenkous’ 
(Best) is ontstaan uit het veel algemenere kamas dat in 
nogal wat Oost-Brabantse plaatsen voorkomt, ook in de 
betekenis ‘laars, leren beenkap’. De ‘k’ en de ‘m’ zijn 

Met de term klankverspringing wordt het verschijnsel 
aangeduid dat klanken in een woord van plaats verwis-
seld zijn, bijvoorbeeld wervel > welver ‘draaiboom’. Bij de 
klank ‘r’ komt dit verschijnsel het vaakst voor. In dit arti-
kel bespreken we klankverspringing bij andere klanken 
dan de ‘r’. 

We noemen allereerst woorden waarin ‘sp’ veranderd 
is in ‘ps’: gesp > geps, wesp > weps, rasp > raps, haspel 
> hapsel, mispel > mipsel, kwispelen > kwipselen. Kwipsel 
‘twijg’ (Etten-Leur) moet hier weer een afleiding van zijn. 
Reusel kende vroeger hesp ‘ham’; een enkele keer heb ik 
ook heps gehoord. Dit soort dialectveranderingen zijn 
vaak niet gebonden aan bepaalde dialectgebieden, maar 
eerder individueel bepaald. Bij weps hoort overigens een 
kanttekening. De oorspronkelijke klankvolgorde was 
‘ps’, wat te zien is in Fries waps, Oudhoogduits wafsa en 
Oudengels waeps, Oudpruisisch wobse. Vaak is in latere 
tijden de volgorde veranderd zoals in Engels wasp, Duits 
Wespe en Latijn vespa. In theorie zou het dialectische 
weps de oorspronkelijke klankvolgorde bewaard kunnen 
hebben, maar waarschijnlijk lijkt dat niet. Van de omge-
keerde klankverspringing (‘ps’ > ‘sp’) ken ik de volgen-
de voorbeelden. Rups kun je een enkele keer uit horen 
spreken als rusp. Drispelen ‘onrustig heen en weer lo-
pen, rondslenteren, trappelen’ (Baronies, Kempenlands, 
Peellands,Tilburgs, Zevenbergens) zullen we af moeten 
leiden van dripselen, dat ook vrij algemeen voorkomt in 
onze provincie. Dit laatste woord zal ontstaan zijn uit 
dribbelen. Hiernaast komt op beperktere schaal tripselen 
en trispelen voor, dat waarschijnlijk van trippelen komt. 
Vlijmen kent van tripselen de afleiding tripseler ‘stap’. 
Afapselen ‘beredeneren’ (Etten-Leur) zou ik af willen lei-
den van afhaspelen, dat in de figuurlijke betekenis als 
‘ijdel redetwisten’ voorkwam. Dan zijn er tenslotte ‘ge-
leerde’ woorden die met ‘ps’ dienen te beginnen, maar 
nog wel eens verhaspeld worden: spiechiater ‘psychiater’, 
spiecholoog ‘psycholoog’, spiechies ‘psychisch’.

Duitshamer en doethamer
Dan nu de klankopeenvolging ‘st’ die veranderd is in ‘ts’. 
Hiervan ken ik de volgende voorbeelden. Rits rij, reeks, 
tros’ (Roosendaal, ’t Heike, Sint Willebrord, Gilze, Hul-
ten, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, Bladel, Rosmalen, 
Boekel) komt van Nederlands rist, waarvan de etymo-
logie niet vaststaat. Proetsen ‘schuimen’ (Uden) is waar-
schijnlijk uit proesten ontstaan. Kroos, kroost, kroots, kroot 
‘klokhuis’ komt vooral in Midden- en Oost-Brabant voor. 
Het woord komt van Middelnederlands crose en daar-

Van kwispelen naar kwipselen
Klankverspringing

Bent u ook zo’n liefhebber van de 
boeken van Cor Swanenberg en 
vindt u het steeds weer enorm ple-
zierig om ze te lezen? Wij begrijpen 
dat helemaal. Maar we begrijpen 
ook, dat u er niet toe komt om alle 
ruim zeventig boeken van Cor aan te 
schaffen, als dat voor u al mogelijk 
mocht zijn.

Sinds kort bent u echter in dat op-
zicht al een heel eind op weg. Cubra 
heeft namelijk bijna veertig boeken 
van deze ‘Witte Motor van de Bra-
bantse Dialecten’ opgenomen op 
haar website, zodat u ze kunt bekij-

ken en erin snuffelen en lezen. U 
kunt nu eindeloos smullen van Bra-
bantse dialecten, Brabantse spreu-
ken en wijsheden, Brabantse humor 
en de warme persoonlijkheid van 
Cor Swanenberg. Vergeet daarbij 

vooral niet om tevens te genieten van 
de prachtige, treffende illustraties 
van Nelleke de Laat, de echtgenote 
van Cor.
De directe link is: http://www.cubra.
nl/corswanenberg/index.htm. 
Het kan ook korter, via de home van 
CuBra:
http://www.cubra.nl/index.htm. 
De pagina’s van Cor die al op CuBra 
stonden, zijn in deze nieuwe site ver-
werkt.

Zegt het voort, zegt het voort.

CuBra lanceert Digitale 
Bibliotheek van 
Cor Swanenberg
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sprekers doen hun best om zo Brabants mogelijk te klin-
ken en daarbij hebben ze de neiging om elementen die 
van het Standaardnederlands verschillen extra te bena-
drukken en overmatig te gebruiken. Deze vorm van ‘hy-
percorrectie’ is een belangrijke component van taal als 
een act of identity. Sprekers geven door middel van hun 
taalgebruik hun eigen ‘identiteit’ vorm en kunnen zich 
zo positief onderscheiden van sprekers met een andere 
taalachtergrond. Variatie geeft het traditioneel Brabants 
dialect daarmee een nieuw soort authenticiteit. Het di-
alect is onderdeel van een continuüm met als uitersten 
lokale en standaardvariëteiten, waarop de spreker zich 
begeeft. Afhankelijk van de situatie, het gespreksonde-
werp en de gesprekspartner, maakt de spreker zijn taal-
keuze: Standaardnederlands, Brabants, Brabantser of op 
z’n Brabantst. 

Kristel Doreleijers (1993) komt uit Eindhoven en volgt de Master Neer-

landistiek aan de Universiteit Utrecht. Zij liep stage van november 2016 

tot februari 2017 bij Erfgoed Brabant. Dit artikel verscheen eerder in het 

tijdschrift In Brabant. Tijdschrift voor Brabants erfgoed, jg. 8, nr. 1 (maart 

2017), www.erfgoedbrabant.nl/projecten/in-brabant/. 

volgens het boekje gaat, wil niet zeggen dat daarmee 
het dialect aan betekenis inboet. Want taal heeft niet al-
leen een communicatieve functie, maar óók een sociale 
functie. Globalisering, digitalisering en migratie zorgen 
ervoor dat dialect in aanraking komt met andere talen, 
zoals immigrantentalen en het Standaardnederlands. In 
het Standaardnederlands wordt al lange tijd geen gebruik 
meer gemaakt van verbuigingen om het mannelijk en 
vrouwelijk woordgeslacht te onderscheiden. Taalcontact 
met het Standaardnederlands kan het woordgeslachtsys-
teem van het Brabants dialect beïnvloeden. Vaak zie je 
dan ook een tegenbeweging op gang komen. 

Act of identity 
Dialectsprekers voeren die tegenbeweging aan. Zij gaan 
de verbuiging voor woordgeslacht toepassen op plaat-
sen waar deze helemaal niet hoort, zoals bij ‘den bank’, 
‘unne koe’ en ‘unne kuukske’. Het lijkt erop dat zij de ver-
schillen in woordgeslacht niet meer (her)kennen. Dit 
weerhoudt hen er echter niet van om verbuiging voor 
woordgeslacht toe te passen in hun taalgebruik. ‘Ze doen 
maar wat’, maar dit doen ze misschien wél bewust. De 

brabants.nl/) geanalyseerd waarin zo’n 
700 sprekers uit Noord-Brabant schrifte-
lijk zijn ondervraagd over hun kennis van 
het dialect. Zij vertaalden daarbij zinnen 
vanuit het Standaardnederlands naar het 
dialect. De resultaten laten erg veel varia-
tie zien. De helft van de participanten ver-
taalde bijvoorbeeld ‘mijn hoed’ zoals ver-
wacht met ‘mennen hoed’, terwijl grofweg 
een kwart van de participanten koos voor 
‘menne hoed’ en een kwart voor ‘men hoed’. 

Een vergelijkbaar resultaat vond ik voor de mannelijke 
woorden ‘tuin’ en ‘hof’. Participanten bleken het wel 
aanzienlijk vaker goed te doen bij ‘hof’ dan bij ‘tuin’, wat 
mogelijk wijst op een sterkere neiging tot het gebruiken 
van geslachtsmarkering bij de beginklank ‘h’ dan bij de 
beginklank ‘t’. Een vrouwelijk woord, zoals ‘de camping’, 
werd daarentegen slechts door een enkele participant als 
‘den camping’ vertaald. Dat is desondanks opmerkelijk, 
want al zou ‘camping’ door deze participanten als een 
mannelijk woord worden beschouwd, dan nog zou het 
in geen geval een ‘n’ krijgen vanwege de beginklank ‘k’ 
(gespeld als ‘c’). 

Unne kuukske?
Een ander deel van mijn onderzoek bestond uit het ana-
lyseren van vlogs (video weblogs): online ‘dagboeken’ van 
individuen in de vorm van videobeelden, bijvoorbeeld via 
YouTube. Ook bekende Brabantse vloggers laten veel va-
riatie zien in hun markering van het woordgeslacht. Niet 
alleen de populaire stand-up comedian Braboneger, maar 
ook het – veronderstelde – ‘dialectvaste’ duo bestaan-
de uit Neerlandicus Wim Daniëls en Yvonne Gijsbers 
maakt ‘fouten’, zoals ‘unne koe’. Jonge Brabantse vlog-
gers, zoals EffeSerius, zoeken eveneens de extremen op. 
In een populaire vlog van EffeSerius krijgt het onzijdige 
verkleinwoord ‘koekje’ (‘u(n) kuukske’) meerdere malen 
een mannelijke geslachtsaanduiding: ‘unne kuukske’. 
En dat is interessant. De vloggers worden niet ‘getest’ 
op hun kennis van het Brabants dialect, zoals in de vra-
genlijsten, maar hun taalgebruik zegt wél veel over hun 
identiteitsvorming. Door in de vlogs Brabants te spre-
ken, kunnen ze zich identificeren als echte Brabanders. 

Fout is niet fout 
De sprekers die ik heb onderzocht, maken diverse ‘fou-
ten’ in de aanduiding van woordgeslacht. Daarmee is een 
kenmerkende eigenschap van het traditioneel Brabants 
dialect aan het verdwijnen. Moeten we ons nu zorgen 
maken? Dat denk ik niet. Variatie kan taal ook verrijken. 
Dat één eigenschap van het dialect niet meer helemaal 

De opkomst van sociale media heeft niet 
alleen gezorgd voor nieuwe communica-
tiemogelijkheden, maar ook voor nieuwe 
manieren waarop mensen online hun 
identiteit kunnen vormgeven. Taalge-
bruik vervult daarin een sleutelrol. Via 
taal kunnen sociale mediagebruikers zich 
online profileren: bij welke sociale groep 
horen ze of willen ze horen? Hier liggen 
kansen voor dialecten. 

Wanneer sprekers online dialect gaan gebruiken, ont-
staat er een mogelijkheid om dialectverlies tegen te gaan. 
Verschillende BB’ers (Bekende Brabanders), zoals Bra-
boneger en Wim Daniëls, hebben een populair medium 
gekozen om hun Brabanderschap uit te dragen: vlogs. 
In online videobeelden spreken ze in het Brabants dia-
lect over allerlei actuele of fictieve onderwerpen. Daarin 
haalt Braboneger zichzelf weleens aan als ‘den Brabone-
ger’, met die typisch Brabantse verbindings-n voor het 
mannelijk woordgeslacht. Máár, in een andere video ver-
telt Braboneger hoe hij geregeld thuis op ‘den bank’ ligt 
te zappen. Weer gebruikt hij de verbuiging voor manne-
lijk woordgeslacht, terwijl ‘bank’ een vrouwelijk woord 
is! Is dat eigenlijk wel écht Brabants? En wat zegt dit type 
taalgebruik over identiteitsvorming?  

Hoe zit dat eigenlijk met woordgeslacht? 
Verbuiging voor woordgeslacht is een typische eigen-
schap van het Brabants dialect. Aan lidwoorden, bijvoeg-
lijke naamwoorden en bezittelijke of aanwijzende voor-
naamwoorden kunnen uitgangen worden geplakt. Een 
spreker van het Brabants zegt niet ‘een grote hoed’ zoals 
hij dat zou doen in het Standaardnederlands, maar ‘unne 
groôten hoed’. Omdat ‘hoed’ een mannelijk zelfstandig 
naamwoord is, krijgt het woord een extra uitgang -e(n), 
afhankelijk van de beginklank die erop volgt. Als op het 
lidwoord (‘unne’) of het bijvoeglijk naamwoord (‘groôte’) 
een klinker of een ‘h’, ‘d’, ‘b’ of ‘t’ volgt, dan verschijnt 
de zogenaamde verbindings-n. Woorden met een vrou-
welijk geslacht, zoals ‘de bank’, komen wel overeen met 
hun tegenhangers in het Standaardnederlands. Net als 
onzijdige woorden, alhoewel die soms wel hun ‘n’ ver-
liezen: ‘un/u kuukske’ in plaats van ‘een koekje’. Dit is de 
zuiver taaltechnische kant van het verhaal. De werkelijk-
heid is echter een stuk weerbarstiger. 

’t Systeem staot op zunne kop 
Om te achterhalen hoe gebruikswijzen van het Brabantse 
woordgeslachtsysteem zich ontwikkelen, heb ik vragen-
lijsten van Vraog en Antwoord (www.hetverhaalvanhet-

Brabants, Brabantser, Brabantst?
Hoe dialectsprekers variëren met woordgeslacht (en waarom dat kei actueel is) 

Wolke van blomme!
Seuventig jaor geleeje, toen wèllie nog klèin ware, gonge 
we in ’t vurjaor op blommejacht. Da hiel in da ons Nèllie 
en ik wilde bluumkes gonge plukke vur ’t vaasje van Ma-
ria’s. Da Mariabild kreeg in de mèijmònd ekstra versie-
ring. As jong kwame we dan thuis mi mèijzuuntjes en 
bótterblomme, want daorvan stonne d’r hoope vlak in de 
buurt. Ons Nèllie din daor oit kranskes van vlèchte vur 
in heur haor. Da waar vur jonges nie weggeleed. 
Ons moeder ha alt gèire blomme binne en dùrrum 
strupte de jong vur heur de umgeeving af. 
’t Ware vurral de klurre geel en wit die de weeg- en slót-
kante in de lènte opfleurde. D’r ston in mèrt en april 
overal veul geelen brem en volop witte flier te glorie-
jeere. Langs de weeg stonne wolke van witte kamil en 
fluitekruid. De uurste geel schermkes van rèinvaor en 
grijswitten haozegèrf kwamen al vur d’n dag. ’t Wier 
gelèijelijk òn steeds kleurrijker in onzen hoek dur de vi-
ooltjes, klaprooze en kórreblomme.
Ons moeder hiel van blomme die lekker roke. Die ha ze’t 
liefste binne. D’n ijsdórre en de mèijtakke ùit ’t wild han 
’n heel lèkker locht en d’r honge hil slùiers van da wit over 
de sleuj b’ons in de buurt. Ùit d’n hof kwaam vurral de 
kruinagel in groote boekètte binne. ’t Rook b’ons in d’n 
hèrd dik lèkker fris en krùieg dur dieje fleurigen opschik. 
Mar ons moeder kwaamp pas ècht òn d’r trekke as ’t 
zommer wier. Dan bereikte heuren blomhof z’n hogte-
punt. As ’t weer meewerkte en ’t wier nie te dreug op ’t 
zand rond ons huis, dan ware d’r in de kortste kirres hil 

eksplozies van kleur te bewon-
dere. Asters, wielekes, boerinne-
kes, muurleuperkes, stinkerkes en 
hemdeknupkes probeerde meka-
re te overtrèffe. De daliasse mak-
ten ’t kleurepalét kompleet. 
Die kosse zó rijk bloeie, da 
ons moeder ’t de dankbaarste 
blomme van hil heuren hof 
noemde. Ze moes daor wel 
veul vur doen, want wij wónde 
heel wijd aachteraf en han gin 
stroomend wòtter of illéktriek in 
die daag. D’r waar enkelt unne 
put vur wòtter en daor moes al-
les vandòn komme: ’t drinke vur 
’t vee en vur ons èige, ’t wòtter 
vur de was, vur de kook en vur d’n 
hof. ’t Waar zùiver wòtter en kwaamp 
van heel diep. Wij, klèin manne moege noit over de rand 
gòn hange en in diejen diepe put keijke, want daor zaat 
’n lillijk haokmènneke in da op keijnder loerde. Strante 
jong die toch over de rand dinne blieke, trok-ie de diepte 
in en dan waar d’r vur hullie noit gin redde mer òn!
Ons moeder sjouwde hil de zommer mi emmers wòtter 
nor heur blomme en ze slèpte nèt zó lang tot alle plante 
d’r gerief han gehad. 
Heur belooning ware onvergeetelijke wolke van kleur en 
geur.

IJsdórre. Aquarel Nelleke de Laat
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Luisterbox Brabants 13

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

Riny Boeijen: Vroag (Berghem) 0.44

Frans Hoppenbrouwers: Krúiske (Valkenswaard) 
0.10

Junt: Vekânsie (Budel) 5.02

Frank Lammers: De top tien van Frank Lammers 
(Mierlo) 0.32

Frans Nefs: Goej kwaod straf z’neige (Halsteren) 5.57

Cees Robben: Goirle het Beloofde Land (Tilburg/
Goirle) 6.43

Wim van Schayik: Museum voor Nostalgie en Tech-
niek (Langenboom) 5.06

JACE van de Ven: Tilbörgs ABC 1999 (Tilburg) 1.40

JACE van de Ven: Èègetèèds Tilbörgs ABC 2014 (Til-
burg) 1.50

De geluidsopnamen zijn gemaakt door Frans van 
den Bogaard en Cor Swanenberg.
De luisterbox is te vinden op de audiopagina van 
www.stichtingbrabants.nl en op www.cubra.nl/
brabants/Brabants Audio.htm

Geen prijsverhoging
Wij zijn er trots op, dat de abonnementsprijs 
van Brabants dankzij de groei van het abon-
neebestand voor het vierde jaar op rij niet ver-
hoogd hoeft te worden. Deze blijft € 24,00.    
Bij dit nummer treft u de factuur aan voor de 
nieuwe jaargang (juni 2017 – juni 2018). Wij 
verzoeken u, om deze binnen veertien dagen 
te betalen met vermelding van het factuur-
nummer. Bij voorbaat veel dank voor een vlotte 
afwikkeling. 
Bestuur Stichting Brabants.

De Witte wit wir wè
Berghem was halverwege de 
vorige eeuw een dorp van boe-
ren en arbeiders; eenvoudige, 
hardwerkende mensen. In het 
dialect (’t Bèrgs) is die eenvoud 
behalve in de keuken, ook terug 
te vinden in de tafelmanieren. 
Maar voor we aan tafel gaan 
eerst enkele uitdrukkingen 
rond het werkwoord vriite (vre-
ten) die weinig met eten van 
doen hebben. Zo wordt een ego-
ist unnen èègevriiter genoemd 
en een onbehouwen iemand 
unne lompe vriitert. Dergelijke 
figuren is men liever kwijt dan 
rijk, getuige de opmerking: ‘Hij 
zal hier genne zak zout mer opvriite’ ofwel ‘hij zal hier niet 
lang meer blijven’. Kijk je iemand recht in het gezicht, 
dan kekte iemes rèècht in ’t gevriit. En krijg je de schuld 
van iets, dan hedde ’t gevriite.
Aan tafel! Een dag begint met een goed ontbijt en vroe-
ger bestond dat uit brood en/of pap. Het lag eraan of 
je gewoon trek had - doei of schriebbes - dan wel bliekte 
van d’n honger (scheel zag van de honger). Broodsoorten 
waren er hooguit twee: broewd (roggebrood) en mik of 
wijk (witbrood). Voordat de broden werden aangesne-
den, ‘zegende’ mijn moeder de spijzen door ze met het 
broodmes van een kruis te voorzien. Daarna smeerde ze 
’n por rondumme (dubbele boterhammen) voor ons. Zelf-
voorzienend zouden we een te grote aanslag op de mar-
garine (d’n bleu band) of het beleg kunnen doen. Ook de 
kruimels (krietsels) moesten gegeten worden, die waren 
niet om mee te krussele (knoeien).
Pap was er in vijf varianten: kluntjespap (meelpap met 
stukjes witbrood), lööiwijverpap (melk met beschuit), 
möllekepap (karnemelk- of gortpap), boggende pap (pap 
van boekweitmeel) of moutepap (havermoutpap). Bij de 
laatste twee kon het nogal eens voorkomen dat er hotte 
(klonten) of vèlle (vellen) in dreven. Protesten hierover 
werden door mijn vader in de kiem gesmoord: ‘Haawt 
oewe moel dicht èn vret.’ Letterlijk beschouwd ondoenlijk, 
maar een goed verstaander heeft maar een half woord 
nodig of zoals hij zei: ‘Unne goeie vritter hé mar unnen 
halve mik nôddig.’
Uiteraard mochten we gen orte maake (restjes achterla-
ten) en moest je het bord goed afscharre (leegmaken). 
‘Want dè’s sund,’ was het commentaar van mijn moeder. 
Waarop mijn vader steevast antwoordde: ‘Witte wè sund 
is? Bôtter ôn oew kont smeere èn zèllef druujg broewd iite, 
dè’s sund.’ 

Illustratie Mathilde Artwork

Woensdrechtse woordjes
Gin peltje vuil
Oos moeder kreeg altijd weer een gelukzalige glimlach op 
haar gezicht als ze terugdacht aan het tafereeltje dat zich 
elke zondag afspeelde toen ik een jaar of vijf was.  Oos 
oopa kwam dan gewoontegetrouw bij ons op de koffie 
(en op een borreltje) en daar hoorde een inspectie van de 
n’of  bij. Opa, vader en ik liepen langzaam over de n’ofpad, 
alle drie in precies dezelfde houding, met de handen 
op de rug. De toestand van de gewassen moest worden 
bekeken en besproken. En de strenge blikken van ons 
alle drie constateerden altijd weer dat er geen sprietje 
onkruid, gin peltje vuil, te ontdekken viel.
Uiteraard gold dit slechts totdat het gewas ’t veld vol oj, 
want daarna kon er niet meer gewiejd worden. Dan kwam 
het voor, dat het een of andere onkruid zich vertoonde.
Een zeer gevreesd onkruid waren de puinen, het kweek-
gras. Deze grassoort handhaaft zich hardnekkig. Wan-
neer je een plant uit de grond trekt en er blijft maar een 
klein stukje wortel achter, dan staat er in de kortste keren 
weer een flinke bos.
Veel minder erg waren de meltakke (melde of melgan-
zenvoet). Maar volgens mijn vader was het verraderlijke 
daaraan dat de plant zich alweer veelvuldig gezaaid had, 
voordat je zag dat hij in bloei stond.
Stond er op het land veel sjuulekert (zuring), dan wees dat 
op kalkgebrek en moest er dus weer kuunsmies worden 
gestrooid. 
Soms kon een onkruid ook nuttig zijn. Zo was de muur 
(vogelmuur) een gezonde lekkernij voor de kanaries, 
vooral de halfrijpe zaden. Ook het weegeblad (grote en 
smalle weegbree) kon heel nuttig zijn, omdat de halfrij-
pe zaden de vogels door de rui helpen. De platters oftewel 
piesblomme (paardenbloemen) dienden als voedsel voor 
de konijnen; die waren er dol op. En omdat oos vaoder 
ook kiepemies (kippenmest) gebruikte, hadden we vaak 
last van broeneekels (brandnetels). In fijngeknipte vorm 
waren die weer goed voor het opfokken van kuikens.
De pèèrdestèèrt (heermoes) was voor de kinderen bijzon-
der interessant. Je kon namelijk zo heerlijk al die seg-
menten uit elkaar trekken.
Een zeer onsympathiek onkruid was de nachtschaoj 
(nachtschade oftewel wolfskers); een giftige plant waar-
van niet te begrijpen valt dat hij familie is van de aardap-
pel en de tomaat.
Nee, dan toch veel liever het perzikkruid (jezuskruid), dat 
met zijn roestbruine vlek op elk blad aangeeft onder het 
kruis van Jezus te hebben gestaan en Zijn bloed te heb-
ben opgevangen. 
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