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Brabanders
Wanneer ben je een Brabander? Met die vraag houdt de weten-
schap zich al een aantal jaren bezig. Het antwoord is moeilijker 
dan het op het eerste gezicht lijkt, maar er is een antwoord c.q. 
conclusie gekomen. Je bent een Brabander als je je een Braban-
der voelt. Jos Swanenberg laat in deze aflevering van Brabants 
zijn licht schijnen over deze kwestie.
Mogelijk is het u nog niet opgevallen, maar we hebben beslo-
ten de titel van ons blad enigszins te wijzigen. Tot nu toe luidde 
die: Brabants. Kwartaalblad over Brabantse taal. Er zijn echter 
mensen die in hart en nieren Brabander zijn, daar ook veelvul-
dig openlijk voor uitkomen, maar die niet zingen of schrijven in 
een Brabants dialect. Ook die personen willen we in ons blad 
graag de aandacht geven die ze verdienen, omdat ze zo be-
langrijk en zo Brabants zijn. Vandaar de wijziging in: Brabants. 
Kwartaalblad over Brabanders en hun taal.
We hebben gekozen voor deze lichte verruiming omdat we u 
met grote trots en dankbaarheid het volgende te melden heb-
ben. Wij hebben A.F.Th. van der Heijden, zonder twijfel de be-
langrijkste hedendaagse Nederlandse schrijver en inderdaad 
een Brabander in hart en nieren, uitgenodigd voor een inter-
view. Tot onze grote vreugde stemde hij hierin toe, op voor-
waarde dat hij onze vragen schriftelijk mocht beantwoorden. 
En kennelijk geïnspireerd door onze vragen heeft hij zodanig 
uitgebreide antwoorden gegeven, dat wij hebben besloten om 
het totale interview op te splitsen in een aantal afleveringen, 
want het zou zonde zijn om zijn respons in te korten. Het spijt 
ons dat we op deze manier de vele A.F.Th.-fans een aantal ma-
len drie maanden laten wachten op de volgende aflevering, 
maar volledige publicatie in een keer zou een weliswaar schit-
terende, maar toch ook wel onevenwichtige Brabants opleve-
ren. Onze andere rubrieken mogen niet de dupe worden.
In deze uitgave van Brabants gelieve u de eerste aflevering van 
onze correspondentie met Adri van der Heijden aan te treffen. 
Wij wensen u hier alvast veel genoegen en leesplezier mee.
Een ander voorbeeld van een rasechte Brabander die weliswaar 
schrijft in het Standaardnederlands, maar waar op elke pagina 
het Brabants er bij wijze van spreken afdruipt, is Ties Teurlings. 
Hij schreef het boekje Krentenkoppen en Henk Janssen wijdde 
er een interessant artikel aan.
Cor Swanenberg en Henk Janssen bezochten Museum Den 
Aanwas in Ossendrecht, dat gerund wordt door Heemkunde-
kring Het Zuidkwartier. Ze keken er hun ogen uit. Riny Boeijen 
en Ed Schilders hebben naast hun eigen rubrieken weer een 
hippe Spraak-makend. We hebben wederom veel mooie verha-
len en prachtige gedichten. Kortom, we bieden u ook deze keer 
een rijk gevarieerde Brabantse petòzzie, waar u naar harten-
lust van mag smullen.
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COR SWANENBERG

Ik stelde een uitgebreide vragenlijst samen en 
stuurde die toe.
Het eerste antwoord uit Amsterdam arriveerde 
snel en was zo interessant en uitvoerig dat we 
al zagen aankomen dat ons interview meerde-
re edities van Brabants moest gaan beslaan.

Adri schreef:

Ja, betrek gerust mijn brief in je inleiding. Ach-
terin ‘Kwaadschiks’ staat een overzicht van mijn 
werk in boekvorm. Jan Brands, samensteller van 
‘Groepsportret’, is bezig aan een zeer uitvoerige 
bibliografie, die als ondertitel draagt ‘Biografie 
van een bibliografie’, omdat de ontstaansgeschie-
denis van mijn boeken via allerlei citaten wordt 
belicht. Geplande verschijning: najaar 2018, wan-
neer ik 40 jaar in het vak zit, althans als publi-
cerend auteur. We zullen zien of het haalbaar is. 

Mijn eerste vraag had de volgende inleiding 
gekregen: 

Dus schreef ik een brief aan Adrianus Francis-
cus Theodorus van der Heijden in Amsterdam. 
Een brief ja, want Adri heeft het digitale tijd-
perk aan zich voorbij laten gaan. Geen mails, 
geen apps; de schrijver communiceert zoals je 
van een schrijver mag verwachten. Hij schrijft. 
Ik zou van hem vooral willen weten in welke 
mate zijn Brabantse ‘roots’ van betekenis zijn 
voor zijn immense literaire werk? Het ant-
woord -uiteraard in briefvorm- kwam bijna per 
omgaande: 
 
Veel dank voor je uitnodiging. Ik zal geen vraag 
over mijn Brabantse ‘roots’ uit de weg gaan, maar 
mag het alsjeblieft, door bijzondere omstandighe-
den, schriftelijk? 
Ik voorzie een grillige zomer, met onverwach-
te wendingen, en ik houd mijn agenda liever zo 
blanco mogelijk. 
Een interviewafspraak ligt op zeker moment vast 
als een steen, waaraan, ezel die ik ben, ik me elke 
dag bij het openslaan van mijn agenda blijf stoten 
- terwijl het toch maar om één gebeurtenis gaat; 
dat is een hinderlijk fenomeen. 
Als je mij vragen stuurt, kan ik die gewoon na 
werktijd schriftelijk beantwoorden, desnoods in 
porties enkele dagen na elkaar. Je zult tegenwer-
pen dat een gesproken en later uitgewerkt inter-
view levendiger is, maar ik leg me erop toe om bij 
een geschreven vraaggesprek de antwoorden zo 
levendig mogelijk op te dienen. Ik heb alleen de 
neiging nogal uitvoerig op een vraag in te gaan: jij 
mag inkorten waar je wilt, en je mag ook blokken 
tekst naar goeddunken verschuiven. Zolang mijn 
oorspronkelijke bedoelingen niet verloren gaan. 

Ik hoop dat je je hierin kunt vinden. 

Natuurlijk was ik zeer ingenomen met de 
positieve reactie. Een schriftelijk inter-

view… Ik vroeg om de antwoordbrief in de in-
leiding te mogen verweven, zodat iedereen ook 
wist op welke manier mijn artikel tot stand is 
gekomen. Ik liet weten dat ik een lijst van zijn 
belangrijkste werken en prijzen bij mijn arti-
kel wilde insluiten.
Niet eenvoudig overigens, zo’n vragenlijst. Het 
suggereert dat ik een Van der Heijden-kenner 
ben en dat ik alles van hem gelezen heb. Dat 
is niet zo, maar ik heb wel veel van zijn werk 
verslonden. 

dat met een onthulling in proza: Schwantje’s 
fijne vleeswaren. Bij de slachter in Geldrop of Hoe 
de schrijver aan de titel van zijn romancyclus ‘De 
tandeloze tijd’ kwam. Een citaat daaruit: 
‘Ik keek naar buiten. Inderdaad fietste daar, en 
nog wel tegen de wind in, mijn vader voorbij. Hij 
had zijn ene hand aan het stuur en met de ande-
re hield hij een zakdoek tegen zijn mond gedrukt. 
Door de sterke tegenwind slingerde hij enigszins. 
De zakdoek was doordrenkt van bloed.
‘Hij hî beneje al z’n tâ-ând lotten trekken, is’t 
nie?’ zei de slager, terwijl hij nog eens met kracht 
het kapmes liet neerkomen. ‘T’minste, dè v’telde 
ullie buurvrouw.’ 

Het zou natuurlijk geweldig zijn om deze 
auteur te interviewen voor tijdschrift Bra-

bants. Het plan om Adri van der Heijden hier-
voor te vragen broeide al langer. Ik ken hem 
persoonlijk en heb hem al eerder voor andere 
zaken benaderd. Altijd was de reactie sympa-
thiek en instemmend. 

Regelmatig verwerkt Van der Heijden waar-
gebeurde actualiteiten in zijn verhalen. 

Zo komt de moord op een Amstelveense po-
litieagente bijvoorbeeld aan de orde in deel 6 
Kwaadschiks. In zijn werk is het leven van de 
schrijver te herkennen en dit verbindt de verha-
len en romans uit zijn gehele oeuvre met elkaar, 
maar dat wil niet zeggen dat gebeurtenissen 
en personen in zijn werk een zuivere weerga-
ve zijn van zijn leven: hij kan alles gebruiken 
in combinatie met fictie en filosofische inter-
pretaties en doet dat op weergaloze wijze. Zijn 
werk weerspiegelt de sociaal-culturele geschie-
denis in Nederland vanaf de jaren vijftig. Van 
der Heijden mag werkelijk worden beschouwd 
als de grootste Nederlandse prozaschrijver van 
onze tijd. Zijn vertelkracht is ongeëvenaard.
In 1992 verscheen er een bibliofiele reeks 
Noord-Brabant in proza, poëzie en prent, een 
uitgave van Het Noordbrabants Genootschap. 
Daarin vertegenwoordigt A.F.Th. van der 
Heijden zijn geboorteplaats Geldrop. Hij doet 

Een van de belangrijkste schrijvers uit de naoorlogse pe-
riode heeft zijn Brabantse afkomst nooit verloochend: 
A.F.Th. (Adri) van der Heijden. Kern van zijn oeuvre is de 
cyclus De tandeloze tijd, oorspronkelijk bedoeld als trilogie, 
maar ondertussen al veel omvangrijker geworden. De boe-
ken die hij in deze cyclus verwezenlijkt, spelen zich vaak 
af in de provincie Noord-Brabant. Albert Egberts (alter 
ego van de schrijver) is de hoofdfiguur. Zijn kindertijd in 

Geldrop - waar hij in 1951 ter wereld kwam - wordt beschre-
ven (in Vallende ouders), zijn studententijd in Nijmegen en 
Amsterdam (in De gevarendriehoek) en zijn ondergang als 
junkie in Amsterdam (Onder het plaveisel het moeras). Deel 
4 Advocaat van de hanen gaat vooral over het zelfonderzoek 
van advocaat Ernst Quispel die krakers en hun familie ver-
tegenwoordigt. Veel krakers waren afkomstig uit de punk-
beweging en droegen destijds hanenkammen.

Interview met A.F.Th. van der Heijden (1)

Foto Tonio van 
der Heijden
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gepubliceerd): De IJzeren Man. Daarin komt een familie 
Allebrandi voor, Geldropse import uit Mierlo, die regel-
matig de koosnaam boks mî ’n leefke toegeroepen krijgt. 
De jonge Albert Egberts blijft hardnekkig zoiets verstaan 
als: ‘zorg voor wat leeftocht’. Dat heeft hij met mij ge-
meen. Ik, jongen uit Braakhuizen-Noord, verstond niet 
altijd mijn vrienden uit Braakhuizen-Zuid. Als Bartje 
van den Broek op een koude winterdag vroeg: ‘Zullen we 
gaan schetsen’, dan stond ik met mijn schetsboek bij hem 
op de stoep. Ik leerde snel, want toen hij op een mooie 
zomerdag vervolgens vroeg: ‘Zullen we gaan schetsen’, 
stond ik niet opeens met mijn Friese doorlopers bij hem 
voor de deur. Het blijft frappant dat twee wijken, door-
sneden door de Mierloseweg, zoveel verschil in dialect 
konden vertonen.
Tegenwoordig vormen Geldrop en Mierlo één gemeente, 
maar dat was nog lang niet het geval toen ergens in de 
jaren zestig tussen beide dorpen een vruchtbaarheids-
beeldje uit de Steentijd werd gevonden. Je kent de af-
beeldingen wel: voornamelijk borsten, dijen en vulva 
– kortom, fertiliteit ten top. De vondst werd gedaan op 
Geldrops grondgebied, maar de toegestroomde pers liet 
zich de klankovereenkomst met ‘Venus van Milo’ niet 
ontnemen, en sprak in de media van ‘Venus van Mierlo’, 
uiteraard tot frustratie van de Geldropse burger, die ook 
wel eens in de krant genoemd wilde worden.
Uit Geldrop komen op z’n minst vier beroemdheden: 
Dries van Agt (Zesgehuchten), politicus; de zwemmer 
Pieter van den Hoogenband; A.F.Th. van der Heijden, 
schrijver; en het eertijds (begin jaren zeventig) wereld-
beroemde fotomodel Apollonia van Ravenstein. Deze 
laatste heb ik in mijn nieuwe boek ook uit Mierlo afkom-
stig laten zijn, bijnaam: ‘Venus van Mierlo’. Keken jullie 
vroeger naar Het Gat van Nederland, uitgezonden door 
de VPRO? Laatst heb ik een aflevering teruggekeken, 
getiteld Glamour from Geldrop – nee, die ging niet over 
mij, want het was pas april ’74. Het ging over Apollonia 
in New York, waar ze gelegen op haar kingsize bed met 
haar ouders telefoneerde, in Geldrop (de vader was daar 
een gewaardeerd schoenmaker). In mijn roman heet het 
filmpje ‘Venus van Mierlo’, verder hoeft de verbeeldings-
kracht nauwelijks ingeschakeld te worden.
De laatste keer dat ik in levenden lijve met Gerard van 
der Vleuten te maken kreeg, was in Geldrop, toen daar 
een fototentoonstelling geopend werd in het Kasteel, ge-
ent op verhalen uit De tandeloze tijd. Een fotograaf van 
Duitse afkomst, Hannes Wallrafen, had oude Geldropse 
fotografieën bewerkt op de computer om de associatie 
met De tandeloze tijd te benadrukken. Bijvoorbeeld: de 
begrafenis van de man van de VéGé: stoet trekkend door 
Korte Kerkstraat, terwijl er (ingemonteerd) een bromfiet-
ser tegenin rijdt – mijn vader.
Wallrafen had een fotoboek gemaakt samen met Gabriël 
Garcia Marquez, dus ik dacht dat ik wel, zeker op voor-
spraak van Gerard, met hem in zee kon gaan. Ik zou 
bij zijn bewerkte foto’s prozagedichten fabriceren in de 

ik in feite mijn eigen oude frustratie. Mijn moeder wilde 
mij op het Augustinianum hebben, niet uit oudheidkun-
dige overwegingen, maar omdat ik dan niet de gevaar-
lijke Geldropseweg hoefde over te steken richting Sint 
Joris. Maar al mijn vrienden van de lagere school gingen 
(op dat ene slijmerdje na) naar het Joris, zodat voor mij 
de keus, tegen mijn moeders angsten in, gauw was ge-
maakt. Altijd spijt van gehad dat ik niet haar wens heb 
gevolgd, want tegen de kerstvakantie waren alle vriend-
jes van school gestuurd en naar de Geldropse MULO 
gehaald. In Tonio staat een passage over hoe ik op een 
haar na door een open sportauto geschept werd bij het 
oversteken van de drukke weg. Van alle kanten dus kreeg 
mijn oude moeder gelijk. Omdat ik na de middelbare 
school wijsbegeerte wilde studeren in Nijmegen, moest 
ik een colloquium doctum Grieks en Latijn volgen. Het 
schoot niet op.
Sinds dat telefoontje in 1985 zijn Gerard en ik contact 
blijven houden, niet heel intensief. We schreven elkaar, 
en hij bezocht wel eens een optreden van mij. In het 
voorjaar van ’86 bijvoorbeeld, in het Nijmeegse Trianon. 
Hij heeft daar nog foto’s gemaakt. Van zijn Mierlo’s Woor-
denboek stuurde hij me beide versies. Mens van Mierle/
boks mî ’n leefke – bij oppervlakkige lezing van deze ti-
tel vatte ik hem op als, vrij vertaald: ‘Mens uit Mierlo, 
boks mij wat leeftocht voor elkaar’, terwijl bij nader in-
zien een soort hansop bedoeld was. Mijn foute vertaling 
heeft de tekst van een nieuwe roman gehaald (nog niet 

betrap de samensteller op 
dubbelzinnigheden.’ (Een 
beetje zoals de klassieke 
krantenkop: DEKENS LA-
KEN KUSSEN – over een 
katholieke conferentie in 
Vlaanderen, waar bleek dat 
de dekens het kussen in 
het openbaar laakten.) Nog 
steeds, nu al meer dan een 
halve eeuw dus, bekijk ik 
elke krantenkop met deze 
dubbele blik. Didactisch 
zat het met Gerard wel 
goed dus. Toen hij voor langere tijd ziek was, viel zijn 
vrouw An voor hem in. Streng op de spelling, maar een 
buitengewoon lieve vrouw.

Met Gerard kwam ik, na mijn eindexamen in ’69, op-
nieuw in contact in 1985, na verschijning van De gevaren-
driehoek. Hij belde me op een dag gewoon op. Ik verrast. 
Hij had in een schoolkrant (van het Joris of het Augusti-
nianum) een kleine polemiek gevoerd met een leraar Ne-
derlands van het Augustinianum. Beide heren claimden 
mij tot hun leerling te hebben mogen rekenen. In Val-
lende ouders doe ik het voorkomen als zat Albert Egberts, 
alvorens bij het ‘Georgius’ aan te monsteren, een jaar 
lang op het gymnasium Augustinianum. Hier verwoord 

Het is ondertussen 25 jaar geleden dat Gerard van der 
Vleuten er mij tijdens een vergadering van Het Noord-
brabants Genootschap in Den Bosch op attendeerde dat 
ik jou moest vragen om mee te werken aan mijn project 
Onder ons gezegd in Brabant, een boek over de Brabant-
se top-tien van dialectwoorden van schrijvers uit onze 
provincie. Ik heb dat toen gedaan, ook al had ik eerlijk 
gezegd amper op een positief antwoord durven hopen. 
Het kwam er wel! (Gerard zat met Jan Naaijkens, Michel 
de Koning, Piet Simons en mij in de commissie Letteren, 
later dialectologie. Hij was terecht trots op zijn oud-leer-
ling Adri van der Heijden, die landelijk aan de weg tim-
merde en die hij zeer bewonderde.) Zo is ons contact 
eigenlijk voor het eerst tot stand gekomen. 
Gerard van der Vleuten heeft een interessant Mierlo’s 
Woordenboek op zijn naam. Hij publiceerde de eerste ver-
sie in 1986. Gerard is in 2005 overleden, zoals je zeker 
zult weten. (In Brabants 5 staat een bespreking van het 
Mierlo’s Woordenboek van Gerard naast enkele dialectver-
haaltjes van hem en in Brabants 6 volgde het In Memo-
riam.)

Hoe kijk jij nu terug op Gerard v.d. Vleuten?

Ik herinner me dat ik meteen al in de eerste klas van 
het Joriscollege (toen nog, op sterven na dood, HBS-a) 
Gerard van der Vleuten als leraar Nederlands had. Zijn 
eerste opdracht: ‘Bestudeer thuis de krantenkoppen, en 

De boeken van A.F.Th. van der Heijden
Een gondel in de Herengracht 1978 
De draaideur 1979
De slag om de Blauwbrug (De tandeloze tijd Proloog) 1983 
Vallende ouders (De tandeloze tijd 1) 1983
De gevarendriehoek (De tandeloze tijd 2) 1985 
De sandwich 1986
Het leven uit een dag 1988
Dichters slaags 1988
De generale 1989
Advocaat van de hanen (De tandeloze tijd 4) 1990
Weerborstels (De tandeloze tijd. Een intermezzo) 1992 
Boekenweekgeschenk
Asbestemming 1994
Ontbijt met de kromme lepel 1994
Orgie op zondag 1995
Het bankroet dat mijn goudmijn is 1995
Het Hof van Barmhartigheid (De tandeloze tijd 3 Eerste 
boek) 1996 
Onder het plaveisel het moeras (De tandeloze tijd 3 Tweede 
boek) 1996 
De gebroken pagaai 1997
Voetstampwijnen zijn Tandknarswijnen (met Jean-Paul 
Franssens) 1998
Sabberita 1998
Het onmogelijke boek 1999
Gevouwen woorden 2001
De Movo Tapes (Homo Duplex) 2003 

De requiems 2003
Engelenplaque 2003
Hier viel Van Gogh flauw (Frans dagboek 1968-1999) 2004
De Gazellejongen 2004 
Lamsvocht (drie hoofdstukken uit Homo Duplex) 2004
Ik heb je nog veel te melden (briefwisseling met Jean-Paul 
Franssens) 2005
De kandidaat-Inez (twee hoofdstukken uit Homo Duplex) 
2005
Drijfzand koloniseren 2006
Het schervengericht (Homo Duplex) 2007 
Mim of De doorstoken globe (Homo Duplex) 2007 
Uitdorsten 2007
Kruis en kraai 2008
Gentse lente 2008
De liefdesbaby (Homo Duplex) 2008
De censuurpaus 2008
Doodverf 2009
Tonio 2011 
Uitverkoren 2012
De helleveeg (De tandeloze tijd 5) 2013
Gedichten Gods of De vergrijpstuiver 2014
Kwijt in de tram 2014
De ochtendgave 2015
Kwaadschiks (De tandeloze tijd 6) 2016
Kastanje a/d Zee (De tandeloze tijd 7) 2016
President Tsaar op Obama Beach 2016

De prijzen en 
onderscheidingen van 
A.F.Th. van der Heijden 
Anton Wachterprijs 1979
F. Bordewijkprijs 1986 
Multatuliprijs 1986
Nominatie De Gouden Uil 
1995
Nominatie AKO 
Literatuurprijs 1995
Nominatie Libris Literatuur 
Prijs 1997 
De Gouden Uil en de Generale 
Bank Literatuur Prijs 1997
Dirk Martensprijs 2003
Schrijversprijs der Brabantse Letteren 2003
AKO Literatuur Prijs 2007
De Inktaap  2008
Tzumprijs (voor mooiste zin) 2008
Libris Literatuur Prijs 2012 
NS Publieksprijs 2012
Docenten Trofee 2012
Constantijn Huygens-prijs 2012 
P.C. Hooft-prijs 2013 
Benoemd tot lid van de Akademie van Kunsten 2014

Gerard v.d. Vleuten
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ED SCHILDERSNORBERT DE VRIES

geest van De tandeloze tijd. Al een paar dagen 
na deze afspraak begon Wallrafen mij met 
faxen te bestoken: waar bleven die teksten? Hij 
had ze nú nodig, want er kwam een nieuwe 
tentoonstelling aan. Ik heb hem fijntjes uitge-
legd wat het verschil was tussen een prozage-
dicht en een journalistiek bijschrift, maar dat 
hielp niet. Hij bleef me belagen. Ik had nota 
bene bij Querido gedaan gekregen dat ze het 
fotoboek uit zouden geven – wat ze anders 
nooit deden. Toen heb ik (Mirjam is mijn ge-
tuige) vreselijke dingen over deze ongeduldige 
fotograaf uitgeroepen, waaronder een verwij-
zing naar De blinde fotograaf van WF Hermans 
nog wel ’t onschuldigste was.
En wat denk je? Ik schaam me het te beken-
nen. Enige jaren nadien las ik in de krant dat 
Wallrafen door acute blindheid getroffen was. 
We spreken allemaal wel eens een vloek op 
mekaars drempel uit, maar het is nooit de be-
doeling dat die letterlijk uitkomt. Met Gerard 
van der Vleuten had ik het hierover nog wel 
willen hebben, maar hij had me al geschreven 
dat hij ongeneeslijk ziek was, en niet veel later 
stierf hij. Een buitengewoon aimabele man: de 
reden dat ik hier wat uitvoeriger bij hem stil-
sta.

Ik stuur je dit ‘antwoord’ op je eerste vraag al-
vast toe, bij wijze van belofte op de rest. 
De vragen die je stelt zijn erg stimulerend. 
Binnenkort dus meer.

(Dit uitvoerige antwoord op de eerste van mijn 
twintig vragen geeft vertrouwen op een mooi 
vervolg. Adri heeft er echt werk van gemaakt. 
We zijn hem zeer erkentelijk.)
 
Wordt vervolgd.  

Ter herinnering aan Piet Brock 
Piet Brock overleed op 26 
april 2017 te Geldrop. Zijn 
levensweg begon op 4 juni 
1929 op ‘t Huufke in Goirle. 

Zijn zoon Maarten ver-
telde tijdens de uit-

vaart hoe Piet na de lagere 
school nog een zevende 
klas doorliep op de fraters-
kostschool in Reusel. In 
die tijd schreef hij zijn eerste gedicht. Na enkele jaren 
kleinseminarie (Sparrendaal) stapte Piet over naar de 
kweekschool in Dongen. Zijn onderwijzersakte behaal-
de hij in juni 1954. Hij gaf les in Goirle en Tilburg. In 
1957 behaalde hij in Breda de akte hoofdonderwijzer en 
ging in Waalwijk werken. Hij werd er directeur van de le-
vensschool. In 1964 stichtte Philips een televisiefabriek 
in Waalwijk en Piet werd hier personeelschef. Twee jaar 
later ging de fabriek dicht en werd Piet overgeplaatst 
naar Eindhoven. In 1970 verhuisde hij naar Heeze. Zijn 
hobby’s waren: heemkunde, de natuur, goochelen en ge-
dichten schrijven, vooral in de taal van zijn jeugd, het 
Gôols.

Piet heeft veel gedichten en dialectkundige beschou-
wingen gepubliceerd in het blad Rond de schutsboom 

van de Goirlese heemkundekring De Vyer Heertganghen. 
We herinneren ons zijn optreden bij het Goirlese heem, 
tijdens de kerstviering in 2015. Ik citeer uit het verslag 
daarvan: ‘De bijdrage van Piet Brock was fenomenaal. 
“Honderd procent heem”, hoorde ik na afloop iemand 
zeggen, en dat is op een heemavond natuurlijk het 
hoogst bereikbare.’
We kunnen nog met veel genoegen bladeren in zijn uit-
gegeven bundels. Die schreef hij zowel in de standaard-
taal als in het dialect van Goirle. 
In het Nederlands: Met de groeten van het gras (1987); 
Kwartslag (1987); Geel zand (1994 *); Vertellen tot tien 
(1995); Onderweg, gedichten met een katholieke kijk (1994 
*); Een vaas vol veldbloemen en ander onkruid (2011).
Geheel of gedeeltelijk in het dialect van Goirle versche-
nen: De nuuwe Klèìne Brabantse Kattechismus (1996); 
Vuurstintjes ketsen (1996 *); Dromen zijn bedrog (2000); 
Het wegkruis op Abcoven (2002 *); Van aase tot zwolleme. 
De taol van Gôol van A tot Z (2006); Brabants bont ’ne 
boerezaddoek vol (2007); Voetstappe op Abcoove (2009).
De met * aangeduide publicaties zijn te lezen op www.
cubra.nl . Naar aanleiding van wat nu Piet Brocks laatste 
publicatie blijkt te zijn, Stoppelveld (2016), verscheen in 
Brabants (december 2016) een artikel van Cor Swanen-
berg over hem. 
We nemen met groot respect afscheid van Piet Brock. 
Requiescat in pace.  

De herfst. Cees Robben was een 
groot liefhebber van dit jaarge-

tijde. Vooral in de langere gedichten 
die hij in de jaren zestig schreef, 
mag hij de wind graag doen razen, 
de regenvlagen mens en dier laten 
geselen, en bij nacht donkere wol-
ken voor de maan zien schuiven. Wat 
voor de meesten dan baomis was - het 
slechte weer vanaf 1 oktober, de feest-
dag van St. Bavo ofwel Baafsmis - was 
voor Robben puur zintuiglijk genot.
De eerste van de twee radiocolumns 
van deze aflevering, uitgesproken in 
de microfoon van de Lokale Omroep 
Goirle in de jaren zeventig, is een 
gesproken schilderij van zo’n herfst-
morgen. Robben wandelt over de 
Regte Heide van zijn dorpje Goirle 
naar Nieuwkerk onder een ‘lucht, 
dik als een deken’ in een landschap 
vol ‘zware herfstkleuren, fors gepen-
seeld’ en met een ‘bokkende wind’. 
De enige dissonant in dit landschap 
is de mens. Niet de noeste werkers 
van natuurbeheer die hij ontmoet, 
maar het illegaal gedumpte afval dat 
zij bij hun werk aantreffen. Ook toen 
al. 
Robben besluit deze radiocolumn 
met een variant op het gedicht van 
de hierbij afgebeelde rijmprent, die 
oorspronkelijk op 9 september 1960 
was verschenen. Het is een ode aan 
Goirle maar nog meer een lofzang 
op de herfst en de naojaordaoge, met 
de stormwind in de hoofdrol. De felle 
wilde wend, die gromt en bietebauwt. 
Dat laatste werkwoord moet in 1960 
al zo goed als zeker bij het huisvuil 
van de taal hebben gestaan maar 
Robben koestert het, wil het in leven 
houden. Wat het precies betekende is 
onduidelijk. Het Woordenboek der Ne-
derlandsche Taal (WNT) schaart het 
onder de woorden voor ‘verschijnse-
len die vrees aanjagen’, net als ‘boe-
man en bullebak’. Een ‘bietebauw’ 
was volgens het WNT ook ‘een spook 
waarmede kinderen worden bang ge-
maakt.’ Robben zegt het in het slot 
zo: ‘Al kan ’ter raoze… spoken…’ In de 
herfstwind was hij weer kind.  

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

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

Cees Robben aan het woord 6
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ED SCHILDERS

spitse, zuute appeltjes en daorom noemen wij ze aaltij 
juffersnuutjes.”’

Op z’n pallieters
Geel, spits, zoet: de beschrijving van boer Verheie sluit 
mooi aan bij die van Knoop in Pomologia. Maar er is 
nog iets. Dat aan veel van de juffernamen een subtiele 
vorm van pikanterie niet vreemd is, lijkt me duidelijk, 
gezien de voorbeelden hierboven: het ranke achterlijf, 
het hemd, en zelfs een blote begijn, dat is volkse naam-
geving met de sensuele blik op de natuur van een pallie-
ter. Daar komt nog bij dat ‘snuitje’ voor behoorlijk wat 
Brabantse plaatsen is opgetekend in de betekenis ‘kusje’, 
ook voor Goirle en Tilburg. [Ooms et al, WBD III.2.2, 
Familie en seksualiteit; Utrecht 1995] Cor Swanenberg 
schreef me: ‘Snuutje is in onze regio zeker heel gebrui-
kelijk (geweest) als ‘kusje’. Daarom hebben we het ook 

in ons woordenboek Eige grèij opgenomen.’ [Cor & Jos 
Swanenberg, Eige grèij, ’n Meierijs woordenboek, Enschede 
1996; e-mail 5 januari 2017]
Daardoor maakt de toevoeging van ‘snoetje’ aan ‘juffer’ 
van de Tilburgse benaming niet alleen iets wat je kunt 
zien, maar vooral iets wat je kunt kussen. Boer Verheie 
zou Knoops beschrijving – ‘aan de ene zijde bij ’t oog, dat 
niet zeer gezonken is, doorgaans wat hoger’ – lezen als een 
getuit mondje, de onderlip wat verder naar voren dan 
de bovenlip. Knoop schreef over deze appel nog als een 
mannelijk woord: ‘hij’. Met het ‘snoetje’ wordt het idee 
achter het woord onontkoombaar vrouwelijk. Het ‘oog’, 
zoals Knoop het noemde, wordt het mondje van een juf-
fer. Boer Verheie zou over dit appeltje gezegd hebben: 
‘Zij geeft, rijp zijnde, een sterke aangename reuk; haar 
vlees is zacht, sappig, en van een aangename heel geuri-
ge smaak…´  

peren van hovenier Johann Hermann Knoop, Pomologia, 
wordt de ‘Juffers-Kruidling’ als volgt beschreven:
‘KRUID-APPEL (JUFFERS) Is een tamelijk grote appel; 
van gedaante rondachtig en wat kantig, aan de ene zijde 
bij ’t oog, dat niet zeer gezonken is, doorgaans wat ho-
ger; deszelfs schil is glad, en bleek-groenachtig-geel van 
kleur; hebbende vele appels aan dezelfde boom veeltijds; 
van ‘t oog af recht nederwaarts, een of meer verhevene 
strepen, als een fijne naad, of een scherpe verhevene 
kant, waaraan deze soort in ’t bijzonder van andere te 
onderscheiden is. Hij geeft, rijp zijnde, een sterke aange-
name reuk; zijn vleesch is zacht, sappig, en van een aan-
gename heel geurige smaak; dus een der beste appels in 
zijn tijd zijnde, zo wel uit de hand als voor de pot.’
[Pomologia, dat is beschryvingen en afbeeldingen van de beste 
zoorten van appels en peeren, welke in Neder- en Hoog-Duit-
schland, Frankryk, Engeland en elders geagt zyn, en tot dien 
einde gecultiveert worden; Leeuwarden, A. Ferwerda en G. 
Tresling, 1763; herspelling ES. Illustratie uit Pomologia.]

Boer Verheie
De vraag is nu waarom juist deze appel 

in het Tilburgs juffersnuutje werd ge-
noemd. Of dat een algemeen ge-

bruikte volksnaam geweest is, kan 
onmogelijk vastgesteld worden 

op basis van dat ene citaat waar-
over ik beschik. Mogelijk was 

het wat wel ‘familietaal’ 
wordt genoemd, of 
was de naam beperkt 
tot een kleine kring. 
Dat citaat is afkomstig 
uit aflevering drie van 
het in Tilburgs dialect 
geschreven feuilleton 
Boere-profeet dat door 
pater Piet Heerkens 
svd onder de schuil-

naam Jan Jaansen werd 
gepubliceerd in de Nieuwe Tilburgsche Courant tussen 1 
en 29 juli 1939. In het voor ons belangrijke fragment 
leiden boer Verheie en zijn vrouw de pastoor rond over 
hun erf. 
‘Ze waandelden over et erf en deur de stallen en schuren 
en deur den tuin en de pastoor prees boer en boerin Ver-
heie omdè-d-alles zoo piekfijn in orde was en de boerin 
kreeg ’n kleur van plezier. “En kijk eens,” zee de boer, 
“hoe onzen appelboom bloeit! Al deez’ boomen heb ik 
zelf nog geplaant behalve daor dien aawen pereboom, 
die waar al oud, toen ik nog jong waar. Mar deez’ ap-
peltjes zijn buitengewoon lekker, ’t zijn van die geele, 

Dat ‘juffersnoetje’ een in het Tilburgs gebruikte bena-
ming is geweest voor een bepaald soort appel zouden we 
niet hebben geweten als Jan Jaansen het niet één keer 
in een van zijn feuilletons vermeld had. De naamgeving 
lijkt me uniek maar behoort wel tot een groep van voor-
al vruchten- en plantennamen waarin ‘juffer’ blijkbaar 
dient om aan te geven dat we met iets elegants te maken 
hebben, jong, fris, en aangenaam. Daarnaast lijkt ook de 
veronderstelde slank- en rankheid een rol te hebben ge-
speeld. 

Het Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) defini-
eert ‘juffer’ bijvoorbeeld als benaming van het kleine 
torentje met de angelusklok op een katholieke kerk als: 
‘Het slanke, spitse torentje…’ [WNT Juffer B.9] Hetzelf-
de geldt voor de insecten die wij tegenwoordig ‘libellen’ 
zouden noemen. ‘Juffer’ of ‘waterjuffer’ is dan de naam 
‘voor zekere fijne, slanke, gevleugelde insecten’. [WNT 
juffer B.6] Met als citaat: ‘vooral is het achterlijf  
dikwijls buitengemeen slank’. [S. Snel-
len van Vollenhoven, De Dieren van 
Nederland; Overzigt der gelede Die-
ren, Haarlem, 1860-1861] In 
Tilburg werden dergelijke 
libellen meestal glazenma-
ker genoemd of snip-snap-
snijer.
Als andere kenmerken 
van een ‘juffer’ een rol 
spelen bij de naamge-
ving, dan worden die 
vaak in de naam opge-
nomen. Daarbij valt te 
denken aan het ‘juffer-
tje in het groen’, waar-
van de bloem omringd 
wordt door groene blaadjes, 
en die in Vlaanderen ‘juffertje 
in het haar’ werd genoemd [De Bo, 
1873] We kennen verder nog ‘juffertjes in het 
hemd’ als volksbenaming voor het sneeuwklokje [Heu-
kels, 1907] en de ‘naakte juffer’ voor de herfsttijloos. 
[Heukels, 1907] Volgens het Woordenboek van de Bra-
bantse Dialecten werd dit knolgewas met lila bloemen in 
Tilburg en Lith aangeduid als naakte dame, en ‘in het 
midden van het Tilburgse’ als naakt begijntje. [WBD III 
4.3 Flora, lemma Herfsttijloos] 

Pomologia
Het juffersnuutje is de appel die meestal ‘juffers-kruidap-
pel, juffersappel’ of ‘jufferskruidling’ werd genoemd. In 
het beroemde achttiende-eeuwse overzicht van appels en 

Een pikant appeltje: Juffersnuutje

Dialect
De nieuwe voorstelling wordt ‘een 
milde bespiegeling op het leven met 
tekst, muziek en theater’ en de lief-
hebber van Brabants dialect komt 
ruimschoots aan zijn trekken. Toon zal 
met name zeer korte verhalen vertel-
len, Piet draagt gedichten en andere 
literaire werkjes voor en Hans zingt 
- met ondersteuning van zijn collega’s 
- zijn Brabantse liedjes. ’n Mooi aan-
loopje wellicht naar het Brabants Di-
alectenfestival 2018 in Lieshout, want 
dat krijgt óók het thema ‘Vruger waar 
alles bitter’ mee.....  
Het seizoen van het Peellandse trio 
start met een voorstelling op 1 sep-
tember in Asten, daarna volgen op 22 
september Deurne, 6 oktober Luyks-
gestel, 8 oktober Someren, 12 oktober 
Eindhoven, 26 oktober Helmond, 9 
november Valkenswaard, 18 novem-
ber Geldrop, 25 november Son, 16 
februari Hilvarenbeek, 23 februari 
Deurne, 8 maart Nuenen en 14 april 
Nederweert. ‘We hebben drie uitver-
kochte try-outs gehad in Asten,’ zegt 
Piet Snijders. Reserveren kan via 
www.hansvangorp.nl.  

Foto Rob Fritsen

‘Verhalen, gedichten en liedjes in ’t 
Brabants over verleden, heden en 
toekomst; over goed, beter, best. Ook 
wel eens in omgekeerde volgorde.’ 
Zo beschrijven Toon Maas, Hans 
van Gorp en Piet Snijders hun nieu-
we Brabantse theateract Vruger waar 
alles bitter waarmee ze het komende 
theaterseizoen de provincie in gaan. 

Het trio was twee jaar geleden ook 
initiatiefnemer van het theaterproject 
Mistero, Brabantse volksopera. Vol-
gens Snijders was het toen moeilijk 
om vooraf te duiden wat een ‘Bra-
bantse volksopera’ precies behelst: 
‘Het was geen musical en geen opera. 
Iets soortgelijks is nu ook weer aan 
de hand met Vruger waar alles bitter; 
geen cabaret, geen toneel, geen revue, 
maar iets daar tussenin. Wij hebben 
ons genre vrijmoedig ‘Brabants li-
terair entertainment’ genoemd, een 
nieuw genre dat na Vruger uiteraard 
een grote vlucht zal nemen.’
De heren zijn al jaren actief op de po-
dia. Zo trad Toon Maas op als clown, 
maakte Hans van Gorp een tournee als 
troubadour en de literaire alleskunner 
Piet Snijders kennen we natuurlijk on-
der meer als Brabantse dichter en van 
de volksmuziekgroep Horlepiep. 

Vruger waar alles bitter
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COR SWANENBERG EN HENK JANSSEN

Het streekheemkundig museum Den Aanwas bestaat 
dertig jaar. Het is gevestigd in een statige patriciërswo-
ning op de rand van zand en klei in Ossendrecht. Het 
hooggelegen pand gaat schuil achter vier linden. Het 
wordt beheerd door de veertigjarige heemkundekring 
Het Zuidkwartier. Wij worden verwelkomd door drie 
enthousiaste mensen: Franka Stoutjesdijk (voormalig 
voorzitter van de heemkundekring en actief lid van de 
museumwerkgroep), Cor Cleeren (bestuurslid) en Jan 
Luysterburg (huidig voorzitter). 

De entree gaat via een gang die aan weerskanten rijk 
behangen is. Ons oog valt op het vaandel van  De Beren-
dreghtse Begankenis, de bedevaart naar het kapelleke van 
O.L.Vrouw van den Hagelberg. We zitten hier vlakbij de 
Belgische grens. (Buiten kun je Doel aan de zuidelijke 
horizon zien liggen.) We gaan via de fotogalerij van de 
Indiëgangers ’t stamineeke in, een gezellig kroegje met 
een bijzonder fraaie toog met bijbehorende spiegels, af-
komstig uit een naburig café annex smidse. Boven de 
stamtafel hangt de teerkas, waarin men het geld voor de 
jaarlijkse feesten opspaarde. De warme drank wacht. 

Brabantse helden
Den Aanwas vonden we wel een geschikte naam. Het be-
tekent voor ons gevoel dat de verzameling ‘groeiende’ is. 
Maar nu wordt duidelijk dat de straat, waaraan het pand 
uit 1743 ligt, zo heet en dat die aanwas op aangeslibde 
grond, dus eigenlijk op het grondgebied slaat. 
Het pand heeft historie; een van de bijgebouwen heeft 
gefunctioneerd als remise van de stoomtram Antwerpen 
– Tholen. Het werd een rijksmonument en heeft een ver-
zameling voorwerpen die verband houdt met de geschie-
denis van het dorp. Deels is het museum ingericht in de 
sfeer van omstreeks 1900. Het is een goed gevuld gebouw. 
In de ruime kelder bevinden zich de archeologische vond-
sten en muntencollectie. Belangwekkend is het eeuwen-
oude ledertripje, een uniek schoentje uit de zestiende 
eeuw. Op de begane grond bevindt zich naast het cafeeke 
een ‘goeie kamer’, waar mooie Brabantse kanten mutsen 
bewaard worden naast fraaie serviezen. Hier is ook een 

alkoof te zien die aan de andere kant uitkomt in de achter-
kamer welke ruimte biedt aan de beroemdheden van Os-
sendrecht: Marie Adolphine, de heilig verklaarde Ossen-
drechtse non (over haar gaat bijgaande ingekaderde tekst 
van Henk Janssen); Pater Anselmus Musters, een held-
haftige verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog, die samen 
met anderen via het netwerk van Mgr. Hugh O’Flaherty 
duizenden vluchtelingen en ontsnapte gevangenen uit 
handen van de Duitsers hield, en Prinses Paulientje. 
Over Prinses Paulientje was onlangs een filmpje te zien 
op Omroep Brabant. Patrick Timmermans van Erfgoed 
Brabant presenteerde op vrijdagavond Brabantse Hel-
den. ‘Over ‘grote’ bijzondere Brabanders; in kleine kring 
wereldberoemd, maar onbekend bij het grote publiek.’ 
Timmermans vertelde het trieste levensverhaal van de 
kleine heldin die werd geëxploiteerd. Ze was zo miniem 
van omvang dat ze de boeken in is gegaan als het aller-
kleinste meisje ter wereld. Veroordeeld tot het artiesten-
bestaan werd haar naam Prinses Pauline. Het verhaal is 
overbekend in de regio van de Brabantse Wal. Een paar 
jaar geleden verscheen er een boek over Paulientje. Offi-
cieel heette ze Johanna Paulina Musters. Ze werd in 1878 
in Ossendrecht geboren als dochter van timmerman Mi-
chiel Musters en Anna Maria Couwenbergh. Paulientje 
overleed in 1895 te New York. Op het moment van haar 
overlijden maakte zij daar furore als Princess Paulina, the 
smallest girl of all times. Bij haar geboorte was het meis-
je al minuscuul: slechts 30 centimeter lang. Omdat ze 
nauwelijks groeide, werd ze een opvallende verschijning 
in Ossendrecht. Ze leed niet aan ‘normale dwerggroei’; 
bij haar bleven de verschillende lichaamsdelen in gelij-
ke mate in groei achter. Zij oogt goed geproportioneerd, 
alleen haar nekje ontbreekt. Haar schoentjes en hand-
schoentjes zijn naast andere attributen en fotowerk uit-
gestald in een ruime hoekvitrine. 

Thematentoonstellingen
Er is een royale keuken die de sfeer ademt van begin 
vorige eeuw met pompbak en granieten aanrecht en het 
hangijzer in de schouw, een heel klein opkamertje voor 
de dienstmeid.

Op de open zolder kom je op een verrassend pleintje 
terecht waaraan een smidse, een timmermanswerk-
plaats, een kruidenierswinkeltje, een klompenmakerij 
en een naaikamertje gevestigd zijn. Buiten is ook nog 
van alles te zien. Een bijgebouw voor de jaarlijkse the-
matentoonstellingen. Daar is bijvoorbeeld zo’n thema-
project geweest over de beroemde wielrenners die hier 
in de regio woonden: René Pijnen, Jan Janssen, Harm 
Ottenbros, Hennie Kuiper, Gerrie Knetemann en Adri 
van der Poel. (Ook vandaag de dag nog komt er talent 
op wielergebied van hier. Denk aan Thalita de Jong en 
Mathieu van der Poel, ook al woont die ondertussen in 
België). Er is een fraaie fietsroute van 48 kilometer langs 
de Woensdrechtse wielercultuur verkrijgbaar waarvoor 
Heemkundekring Het Zuidkwartier de tekst heeft gele-
verd. De tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog 
met zijn vluchtelingen en dodendraad (draad met elek-
trische spanning die de grens met het oorlogsgebied in 
België markeerde en afsloot) kreeg veel belangstelling. 
De Slag om Woensdrecht in 1944 speelde een grote rol 
in de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Na-
tuurlijk was er ook al een themaproject over de douane 
en het smokkelen. Er staat nu een thematentoonstelling 

op de rol over de kunstschilder Marten Melsen die Os-
sendrechtse roots heeft en volgend jaar zal pater Ansel-
mus Musters extra aandacht krijgen.
Het is indrukwekkend wat de heemkundekring hier tot 
stand heeft weten te brengen. Het Zuidkwartier beslaat 
de kernen van de zuidwesthoek van Brabant: Hoogerhei-
de, Ossendrecht, Woensdrecht, Putte en Huijbergen. De 
kring laat drie keer per jaar het blad Tijding verschijnen 
(waarin ook aandacht wordt geschonken aan het dialect 
van de streek) en heeft in dit feestjaar een aanleiding 
gezien voor een verzorgde uitgave 40 jaar HET ZUID-
KWARTIER 1977-2017. De vereniging verdient grote 
complimenten en heeft eer van haar niet aflatende werk. 
Gaat dat zien!
Museum Den Aanwas in Ossendrecht is tot en met okto-
ber iedere tweede en vierde zondag van de maand open 
van 13:30 tot 16:30 uur. Adres: Aanwas 29, Ossendrecht. 
De toegang is gratis. Op afspraak kunnen groepen op 
andere tijden het museum bezoeken. Daar wordt een 
kleine bijdrage voor gevraagd.
Meer info: http: 
www.hkk-zuidkwartier.nl                   

Museum 
Den Aanwas 
schatkamer van 
de Brabantse Wal

Zuster Marie Adolphine, heilige uit Ossendrecht
Ruim veertien eeuwen katholicis-
me heeft Brabant slechts een be-
scheiden aantal heiligen van eigen 
bodem opgeleverd. Uit lang vervlo-
gen dagen kennen we natuurlijk 
Odulphus en Oda en ook onder 
de martelaren van Gorinchem tel-
len we vier Brabanders die het tot 
heiligheid brachten. Verder zijn er 
vandaag de dag een aantal zaligen 
naar grotere verhevenheid onder-
weg, zoals de priesters Huub van 
Lieshout en Peerke Donders. Een 
heilige martelares, dat kwam tot 
voor kort niet voor. Zelfs landelijk 
niet. Op 1 oktober 2000 is daarin 
verandering gekomen. Op die da-
tum verklaart paus Johannes-Pau-
lus II de Brabantse zuster Marie 
Adolphine heilig. Zij wordt als 
Kaaatje Dierkx op 3 maart 1866 in 
Ossendrecht geboren. Als zij vijf 
jaar oud is, overlijdt haar moeder. 
Om die reden brengt zij een groot 
deel van haar jeugd bij familie door. 
Na een aantal jaren als fabrieks-
meisje en dienstbode gewerkt te 

hebben, treedt zij op 19 maart 1893 
als zuster Marie Adolphine in bij de 
Franciscanessen Missionarissen van 
Maria in Antwerpen. Eind 1898 
legt zij daar haar eeuwige geloften 
af en kort daarna, in 1899, vertrekt 
zij met zes medezusters en an-
dere religieuzen naar Taiyuan in 
Shanxi China. Daar wordt haar de 
zorg over de keuken in een wees-
huis toevertrouwd. Lang heeft ze 

die taak niet mogen uitoefenen. In 
de jaren 1899-1902 woedt in heel 
China de Bokseroorlog, een opstand 
van een nationalistische beweging 
gericht tegen de toentertijd toene-
mende westerse invloed in het land. 
Ook de stad Taiyuan wordt niet ge-
spaard. Op 9 juli 1900 worden de 
zusters, samen met twee bisschop-
pen, twee paters en een broeder, 
op gruwelijke wijze vermoord. In 
1946 worden deze Martelaren van 
China door de rooms-katholieke 
kerk zalig verklaard, waarna 54 jaar 
later - honderd jaar na hun dood - 
de heiligverklaring volgt en Brabant 
de eerste heilige martelares krijgt 
toebedeeld. 

Voor meer informatie: www.zus-
termarieadolphine.nl. De Stichting 
Zuster Marie Adolphine en illustra-
tor Geert de Sutter hebben in 2009 
over haar leven een stripboek uitge-
bracht. Dat heet De verre bestemming 
en is via de website voor tien euro 
te koop. 

vlnr Cleeren, Stoutjesdijk, Luysterburg
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zocht steun bij het door Frans Verschuren in 
2000 geschreven Tètte-leurs Woordeboek, om 
zodoende de ook door Brabants gepropageerde 
referentiespelling als leidraad te kunnen ge-
bruiken. Toch kon hij zich daar niet volledig in 
vinden. Jan vond, dat zowel in het Standaard-
nederlands als in het dialect de letter e veel 
te vaak en voor te veel verschillende klanken 
wordt gebruikt en dat dit tot verwarring leidt. 
Hij besloot onder meer om het woordje ‘de’ te 
spellen als ‘du’. Zijn dialectversie kreeg de titel 
Du Leur, un durp apart. De guschiedunis van ’t 
durp du Leur, in ’t kort en in’t Lurs diejalekt.
Ik vind dat erg jammer. Het duurt bij het le-
zen van het boekje lang voordat je aan deze 
eigenaardigheid gewend bent en ik vind het 
bovendien nogal vermoeiend. Overigens heeft 
de schrijver er zelf ook moeite mee om zijn 
principebesluit consequent uit te voeren, want 
zelfs op de voorzijde van de omslag schrijft hij 
al een keer ‘de’ in plaats van ‘du’.

Verzorgd
Dat neemt niet weg dat het boekje erg de moei-
te van het lezen en bekijken waard is. Het ziet 
er verzorgd uit en het is verrijkt met veel illu-
stratieve zwart-witfoto’s, tekeningen en platte-
gronden. Het gebeurt niet vaak dat iemand het 
aandurft om een boek over zijn eigen dorp uit 
te geven in zijn eigen dialect. Jan Hendrickx 
uit Etten-Leur heeft dat wel gedaan en dat is 
bewonderenswaardig. Een aanrader dus voor 
mensen die geïnteresseerd zijn in Leur, zijn 
bewoners, zijn historie, zijn evenementen en 
het Lurs diejalekt.
Du Leur, un durp apart is verkrijgbaar bij 
Jan Hendrickx, Aalscholver 9, 4872 MV Et-
ten-Leur, telefoon: 076-5013305.  

Vrijwilligerswerk
Jan Hendrickx is verknocht aan zijn dorp, zijn 
geschiedenis, zijn inwoners en het dialect 
waarmee hij is opgegroeid en hij steekt deze 
liefde niet onder stoelen of banken. In zijn 
gezellige woonkamer is ongeveer een meter 
boekenplank gevuld met zijn geschriften over 
De Leur en in zijn woonplaats heeft hij steeds 
weer vrijwilligerswerk gedaan. Zo is hij 35 jaar 
bestuurslid geweest van het verenigingshuis/
dorpshuis Het Turfschip en was hij tevens twee 
termijnen penningmeester van de parochie-
kerk. Vijf jaar maakte hij deel uit van het be-
stuur van de lokale heemkundekring, waarvan 
een jaar als voorzitter.
Jan voelt zich dan ook erg verbonden met zijn 
De Leur en dat heeft hij vastgelegd in vele boe-
ken en artikelen. Enkele titels: 50 jaar Turfschip; 
Carnaval; Op de Leur (waarin hij alle inwoners 
beschrijft die Leur heeft gehad in de periode 
1953-2013) en Leur, een dorp apart.
Jan heeft altijd de opmaak van zijn boeken zelf 
verzorgd. Ook de uitgave geschiedt steeds in 
eigen beheer. Hij maakt gebruik van het sys-
teem print on demand, waarbij hij bij de druk-
ker telkens naar behoefte een kleine hoeveel-
heid nieuwe exemplaren kan bestellen. Zo 
loopt hij niet het risico dat hij met grote stapels 
onverkochte boeken blijft zitten.

Dialect
Na het door Hendrickx in 2012 uitgebrachte 
boek Leur, een dorp apart kwam hij op het idee 
om een verkorte versie van dit dikke boek uit te 
brengen in het Lurs diejalekt. Hij stuitte daarbij 
echter op een bekend probleem: de spelling. 
Hoe geef ik zo goed mogelijk de klanken, de 
uitspraak van mijn dialect weer op papier? Jan 

Jan Hendrickx 
beschrijft Leur in 
zijn eigen dialect
Jan Hendrickx (1940) uit Etten-Leur kent de hele provincie 
Noord-Brabant van haver tot gort. Niet voor niets heeft hij van 1964 
tot 2000 gewerkt bij de CHV oftewel de Boerenbond bij de inspectie- 
en accountantsdienst, waardoor hij voortdurend kriskras door de 
provincie trok om alle dependances te bezoeken. Met veel genoegen 
overigens, want het coöperatieve karakter van zijn werkkring plus 
de hem zo vertrouwde volksaard van de Brabanders bevielen hem 
zeer. Toch zou hij nooit weg willen uit zijn geliefde dorpje Leur.

Kerkpraot
Onderhând zal iederieën hiê bie ós in Buul 
wel wieëten dae ós kerk er al hónderd jaor 
stet. En dae is unnen hellen tiêd! Dae is 
verrékkes lang. Dae is ens zoe lang as dae ’t 
gementehoês er stet. En toch is er nog nöit 
iemut op ’t idee gekomen um ós kerk âf te 
brèken. 
Veul Buulder zien now op vekânsie. Die lig-
gen êrreges wiêd weg onder de zon. Dezêlfde 
zon die hiê in Buul schient. En as ze dan over 
’n paor wèken wer trug nao Buul rieën en ze 
draaien nao hónderden kilomèters dao bie de 
legerplaets van de gröte weg âf, dan zien ze 
’n paor kilomèter vêrderop de kerktoren van 
Buul. En dan wieëten ze dae ze wer toês zien. 
As ze dan ’n bitje nao raechts kiêken zien 
ze óch die twieje ‘twintouwers’ van Maores, 
maer zoe vaer hoeven ze gelukkig ne te door 
te rieën. 
Eech bedoel maer te zeggen dae de kerk van 
Buul ’n gebouw is wa de meste meensen 
van Buul ne gèr zouwen willen missen. Hun 
âwlui zien er in getrowd. Zêlf zien ze er in 
gedöpt. Ze hêmmen in die kerk hun urste 
kummunie gedaon en hun plêchtige kum-
munnie. In die kerk hêmmen zillie mej veul 
verdreet afscheid genomen van meensen wo 
ze van helen. En ’t is óch nog ’s unne kier ’n 
schön gebouw. 
Sóms deenk eech nog wel ’s trug aen d’n 
tiêd dae eech nog ’n klen, moi en leef mechje 
was. De zeuster op school nuumde meech 
altiêd Junneke. Wa moesten willie in dien 
tiêd toch dikwuls nao de kerk. Wa hêb eech 
toch veul moeten bidden. En biechten! Dan 
moesten willie in zoe’n hökske aen de zijkânt 
van de kerk achter ’n gerdientje tiggen unne 
keplaon zeggen wa we verkiêrd gedaon hân, 
welke zonden dae we hân gedaon. 
Ge had twieje soorten zonden. Ge had dâge-
lukse zonden, maer óch doeëdzonden. Dâge-
lukse zonden stelden ne zoe veul veur, maer 
zodde ’n doeëdzonde hêmmen begaon dan 
kwâmp ’t eigenluk nöit mier goe. Gelukkig 
hâw eech nöit ’n doeëdzonde gedaon maer 
dâgelukse zonden des te mier. En dan kreeg 
eech ’n pinnetaensie. Drei onzevaders en drei 
weesgegroetjes bevobbeld en de oefening 
van berouw neturluk. Dae voond eech nöit 
zoe êrg. As mej drei onzevaders, drei wees-
gegroetjes en de oefening van berouw mien 
zieltje wer ‘blânk’ was, dan hâw eech er dae, 
vur de lol die eech er aen gehad hâw, gèr vur 

over. Willie mechjes moesten altiêd leenks 
veur in de mechjesbaankskes gôn zitten. De 
jonges raechs veur in de jongesbaankskes. 
Zoe kósde elkaor wel zeen maer neet aonrâ-
ken. Want stel dich veur! 
Neturluk moesten willie eedere zondig nao 
de kerk. Alle meensen van Buul moesten dae. 
‘De zondagsplicht’! En nao de mes gingen de 
manskèrels nao ’t café bie Fientje Nouwen 
of Driek de Köster of nao van Flieren achter 
’t âwd gementehoês. Meensen die zich wa 
bèter vuulden as ânder meensen gingen nao 
‘D’n Arend’. De vröllie gingen neturluk raecht 
nao hoês um vur ‘de middig’ te zörgen. Dao 
woor vêrder ne over gepröt, dae huurde zoe. 
De pestoer hâw vreuger mier over de meen-
sen te zeggen as de burregemester. Och de 
burregemester geenk eedere zondig nao 
de kerk. Eech deenk dae dien dao toen gen 
hekel aon hâw, want ónder de mes moog de 
burregemester zien tong oêtstèken nao de 
pestoer. Die leej dao dan wèl het lichaam van 
Jezus op. Eech vin trouwes dae willie hiê in 
Buul unne goeie pestoer gekregen hêmmen. 
’t Is wél maer ’n kleintje vur zoe’n gröte kerk, 
maer hij dut wel zien bêst um veul volk nao 
ós kerk te kriêgen. 
Eech vin dae hij de sakremeentsprosessie 
wer moet gôn hawwen. Dae voond eech vreu-
ger toch altiêd zoe moi. Alle verieënigingen 
lepen dan mej. De lange stoet vertrok bie de 
kerk en bie Friet van Tieskes hadde ’t ‘rustal-
taar’. In de sakremeentsprosessie lepen óch 
altiêd ‘maagden’ mej. Dae wâren de jong 
meiden die al zoe’n bitje vrouw wâren. De 
maagden hân ’n lânk wit klieëd aon en ze 
drogen unne plestieke palmtak op hunnen 
aerm. Eech hêb óch öit as maagd mej meu-
gen loeëpen. Dae was hieël serieus. Iederieën 
kós zeen dae willie maagden wâren. Durrum 
kós eech mich zoe gruweluk opjuunen dae 
ozze Sjang, aen de kânt van de weg, stoer 
stoond te kwâken dae hij wel bèter wis. Hij 
wel. De leugenaar!  

< In het dialect van Budel >
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de plaats waar je bent grootgebracht. Maar hoe 
werkt zo’n tongval nou op de relatiemarkt? 
Bij mannen blijkt het sexy, bij vrouwen totaal 
niet!’ [  dialect sexy braeckman]

Goed, leuk, zelfbewust, dat is ook de aan-
duiding van toponiemen, zoals straat-

namen, in het lokale dialect. In de vorige af-
levering van Brabants meldden we dat al voor 
Nederweert, en onlangs boog de gemeenteraad 
van Maastricht zich over dit idee, en stelde re-
gels vast. Wanneer mag je de Kloosterstraat de 
Kloestersjtraot noemen en wanneer niet? [  
Kloestersjtraot Amby] Het initiatief werd ge-
nomen door het stadsdeel Amby, waar ze blijk-
baar bijzonder aan hun taal en dus aan hun 
identiteit hechten. Je bent wat je spreekt. En in 
Amby spreken ze geen ‘Ambies’ maar ‘Amies’, 
en dat willen ze weten. [  Ambyerstraat 
Amie] Goed. De gemeente Maastricht werkt 
dus mee. Enige instanties die deskundig zijn 
op heemkundig gebied ook. De financiering is 
in zoverre geen probleem omdat die van Amby 
trots zijn en dat helemaal zelf gaan regelen. 
Dik voor mekaar, denk je dan, maar… Er is 
toch nog een belangrijk obstakel: de discussie 
over wat de echte naam van een straat was. Een 
woordvoerder vat het samen: ‘Sommige fami-
lies noemden de straten net even iets anders.’ 
En hij voegt er aan toe: ‘Dat is het probleem 
met het Ambysche dialect: het is nergens echt 
uitgeschreven en er is geen woordenboek van, 
op een lijstje op internet na.’ Tja. Dat klinkt 
ons toch wat vreemd in de oren. Dat krijg je 
immers als het over dialect gaat? Nooit iets op-
geschreven. Altijd wel alles uitgesproken. Wij 
zouden zeggen, zo’n bord met de Nederlandse 
naam en daaronder de lokale naam, of anders-
om - denk aan Friesland - dat kennen we al. 
Bedenk iets nieuws, iets wat we kunnen navol-
gen. Bijvoorbeeld een bord met de Nederland-
se straatnaam, daaronder de lokale variant, en 
dan, iets kleiner lettertype, de varianten van 
die ‘sommige families’. Desnoods hun huis-
nummer erbij. Zeg maar: geen straatnaam-
bord, maar een straatnaamwoordenboekje met 
bronvermelding. Probleem opgelost.  

Wat wij van Spraak-makend misschien 
wel het leukst vinden tijdens het vol-

gen van de tientallen berichten over dialecten 
buiten het Brabantse, zijn de ideeën waarvan 
wij denken: dat is nieuw, of: wat ze daar in de 
Achterhoek nou weer bedacht hebben, dat zou 
ook in Brabant nagevolgd kunnen worden. En 
zo doende kwamen wij in Nazareth terecht. 
Nee, niet in Galilea, maar in Oost-Vlaanderen. 
Twaalf inwoners (apostelen?) hebben daar een 
dubbel-cd opgenomen, waarop ze een legende 
of een verhaal in het Nazareens vertellen. [
nazareth zwoele] ‘Zo kunnen we het dialect 
meebewaren’, vertelt bibliothecaris Ann Van 
De Vijver. Het dertiende nummer is muzikaal, 
een ‘Noazaretsen tango’. Dagblad Het Nieuws-
blad kopte daarover: ‘Deze gemeente heeft ei-
gen soundtrack... en zwoele dans.’
En nu we toch in België zijn, in Mechelen wor-
den, zoals in veel steden, stadswandelingen 
georganiseerd. Het verschil is dat ze dat daar 
in de lente en zomer ‘oep z’n Mechels’ doen: de 
gidsen spreken dialect. De voorzitter van deze 
dialectische stadsgidserij, de heer Rossiau, is 
een idealist: ‘Het Mechels dialect moet blijven 
bestaan. We zijn Antwerpen of Brugge niet.’  
[  faculteit rossiau opsinjoorke] Een mooi de-
tail daarbij is dat de wandelaars bijeenkomen 
bij Opsinjoorke, een legendarische volksfiguur 
die op de Grote Markt in brons vereeuwigd 
staat. [  opsinjoorke mechelen]
Nog steeds in België, op een ander niveau 
maar even origineel. Omgeving Hasselt. Daar 
organiseerde Infrabel, de beheerder van de 
spoorinfrastructuur, een ‘aanwervingsdag’ 
ofwel ‘jobdag’. Om kandidaat-werknemers 
te lokken, werd de campagne in het Hasselts 
regiolect opgezet. Onder andere met posters 
met de tekst: ‘Wei sjiek is mich da! Is da iet veur 
oech?’ (Hoe mooi is dit! Is dit iets voor jou?)  
[ infrabel sjiek mich]

De keerzijde vonden we onlangs echter op 
een sollicitatiewebsite voor singles. Een 

onderzoek, waarvoor wij van Spraak-makend 
niet volledig durven instaan, meldt: ‘Lekker 
hoor zo’n tongval uit je vertrouwde omgeving, 

Spraak-makend
In de rubriek Spraak-makend trekt de redactie de grenzen van Bra-
bant over op zoek naar opmerkelijke artikelen over andere dialec-
ten en regionale talen. Voor de complete artikelen: googel met de 
achter  aangegeven trefwoorden.

is dat het dialect van de eigen regio als norm wordt ge-
steld: Brabants is dat wat je kent uit je eigen omgeving, 
Brabant is hier. Regionale identificatie lijkt te gaan over 
identificatie met de provincie Noord-Brabant maar gaat 
in werkelijkheid over identificatie met je eigen omge-
ving. En dan kun je Lul Brabants mee main als niet echt 
Brabants beoordelen, wanneer je zelf uit een andere 
streek in Brabant komt. 

Dat referentiekader is dus bepalend bij het identifice-
ren met de regio. Hoewel we denken over Brabant 

in termen van de provincie Noord-Brabant, ‘het katho-
lieke zuiden’ en ‘beneden de grote rivieren’, baseren we 
ons Brabant-gevoel -vaak zonder daar bij stil te staan- op 
de directe omgeving die je goed kent. We hebben alle-
maal ons persoonlijke Brabant dat aansluit bij onze ver-
trouwde en nabije omgeving.

Sandra Wagemakers (2017) Brabant is Here. Making 
Sense of Regional Identification. Tilburg University. 
NB: er komt nog een Nederlandstalig publieksboek over 
het onderzoek van Sandra Wagemakers.  

‘Dat is nou echt Brabants’. Dat kun je denken bij het ho-
ren van houdoe!, het vieren van carnaval, het meelopen 
in een processie, het eten van een worstenbroodje of het 
zingen van het Lied van Hertog Jan. De laatste decennia 
is er evenwel nadrukkelijk op gewezen dat dé Brabander 
en dé Brabantse identiteit niet bestaan. 

Mensen die in Brabant wonen, zijn zo verschillend 
dat je ze niet over één kam kunt scheren: we zijn 

niet allen rooms-katholiek, we vieren niet allen carnaval 
en we zijn niet altijd zo gezellig en gastvrij als er wordt 
gedacht. Toch kennen veel Brabanders wel het gevoel 
Brabants te zijn, het gevoel dat is gebaseerd op waar je 
vandaan komt en bij welke gemeenschap je wilt horen. 
Daarbij kun je je thuis voelen en daar kun je trots op zijn. 
Let maar eens op hoeveel rood-witte Brabantse vlaggen je 
ziet bij mensen in de tuin of aan de gevel. Als de Brabant-
se identiteit niet bestaat, wat is dat Brabant-gevoel dan 
wel? Een denkbeeld, maar niet zo maar een denkbeeld. 
‘Brabant is welbeschouwd slechts een idee. Maar wel een 
verrekes goed idee’, schreef Gerard Rooijakkers dan ook in 
Het Nieuwste Brabant (2014: 390).

Op 9 juni 2017 heeft Sandra Wagemakers uit Hilva-
renbeek haar proefschrift verdedigd aan de univer-

siteit in Tilburg. Haar onderzoek gaat in op de processen 
die dat Brabant-gevoel teweeg brengen. Hoe werkt de 
identificatie met de regio Brabant? Sandra heeft daar-
voor verschillende onderzoeksmethoden gecombineerd, 
waaronder interviews met jongeren in het voortgezet on-
derwijs, een analyse van Facebook-pagina’s en een analy-
se van de televisieserie Smeris (die speelt in Tilburg, met 
Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven in de 
hoofdrol).

Toen Patrick Marcelissen van WC Experience een 
Brabantse versie van Praat Nederlands met me op 

YouTube plaatste, Lul Brabants mee main, werd op de 
Facebook-pagina Negen-gag op z’n Brabants commentaar 
geleverd op zijn taalgebruik. Het dialect van Marcelissen 
werd als niet echt Brabants beoordeeld door iemand uit 
Tilburg. Voorts werd op de Facebook-pagina Bredanaars 
Be Like een foto gepost, waarop de tekst Dè ga nie was 
geplaatst. De afbeelding laat een auto zien die over een 
verzinkbaar paaltje gereden is en vast zit, en dat ging dus 
niet. Het commentaar op deze post laat zien dat Breda-
naars de tekst niet Bredaas vinden. In het Bredaas had 
het Da ga nie moeten zijn. 
Het zijn voorbeelden van appelleren aan een Brabantse 
identiteit met behulp van dialect, waarbij over het ‘juis-
te’ dialectgebruik gediscussieerd wordt. Cruciaal daarbij 

Dat is nou echt Brabants
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delijk was of dat ook voor een project 
over het dialect zou gelden.
Scholen bleken dubbelzinnig tegen-
over het project te staan. Een aantal 
scholen was uitgesproken enthousi-
ast over het project, omdat men het 
een heel aantrekkelijke manier vond 
om aandacht aan het culturele erf-
goed van de stad te besteden. Andere 
scholen bleken echter problemen te 
hebben met de prominente aandacht 
voor dialect in het project. Een veel-
zeggende reactie van een van de leer-
krachten was: ‘Ik doe zoveel moeite 
om ze juist van het dialect af te krij-
gen en ervoor te zorgen dat de leer-
lingen normaal Nederlands spreken. 
En dan zou ik met dit project die in-
spanning weer om zeep helpen.’ 
Voor elke editie van Kènderkwèèk zijn 
we op zoek naar zeven scholen op 
een totaal van een kleine honderd 
Tilburgse basisscholen. Soms gaat 
het wat moeizamer, maar de afgelo-
pen elf jaar is het ons steeds gelukt 
om zeven scholen te vinden. In to-
taal hebben inmiddels zo’n veertig 
verschillende basisscholen meege-
daan aan Kènderkwèèk. De wedstrijd 
mag zich niet alleen verheugen in 
de belangstelling van scholen uit Til-
burg: ook scholen uit de omringende 
dorpen Udenhout, Berkel-Enschot, 
Oisterwijk en Goirle leverden deel-
nemers aan Kènderkwèèk.

Het afsluitende festival
Vanaf de tweede editie vindt het af-
sluitende festival op een woensdag-
ochtend plaats. De eerste twee jaar 
werd Kènderkwèèk georganiseerd in 
de aula van Tilburg University, de ja-
ren erna was de grootste zaal van de 
Euroscoop-bioscoop in Tilburg-Zuid 
het toneel van de liedjeswedstrijd. 
De zaal was (bijna) altijd volledig uit-
verkocht: een kleine 400 plaatsen in 
Euroscoop en zelfs meer dan 500 op 
Tilburg University.
De meeste scholen blijken niet al-
leen de liedjes allemaal uit het hoofd 
te zingen, maar steken ook veel 
moeite in hun aankleding en het uit-
beelden van de tekst. Er verschijnen 
meer monniken op het podium van 
Kènderkwèèk bij het lied over de Trap-

Opzet van Kènderkwèèk
De wedstrijd kent een eenvoudige 
opzet: zeven Tilburgse basisscholen 
studeren elk twee liedjes in het Til-
burgs dialect in, die ze ten gehore 
brengen op een songfestival. Een 
jury bepaalt wie de beste uitvoering 
heeft. Zuiver zingen, uitspraak van 
het dialect en de wijze van voordra-
gen spelen daarbij een belangrijke 
rol. De scholen studeren, meestal 
onder leiding van de muziekdocent 
van de school of een muzikale leer-
kracht, de liedjes in op basis van 
professioneel en aantrekkelijk vorm-
gegeven lesmateriaal. Ze krijgen 
daarbij ondersteuning van een do-
cent van Factorium Podiumkunsten, 
een instelling voor kunsteducatie 
met als werkgebied de gemeenten 
Tilburg en Goirle. Verder wordt voor 
elke school een erfgoedles op locatie 
gegeven, waarbij ingegaan wordt op 
de achtergronden van één van de 

In 2006 heeft de Stichting Tilburgse 
Taol het initiatief genomen om een 
wedstrijd te organiseren waarbij ba-
sisschoolleerlingen liedjes in het Til-
burgs dialect zingen: Kènderkwèèk. 
Voor de realisatie van het project is 
samenwerking gezocht met Facto-
rium Podiumkunsten. Afsluiting én 
hoogtepunt van de wedstrijd is een 
songfestival waarbij onder grote 
publieke belangstelling elke deelne-
mende school twee liedjes zingt. Een 
jury bepaalt welke school zich uitein-
delijk de winnaar van Kènderkwèèk 
mag noemen. 

Stichting Tilburgse Taol
De Stichting Tilburgse Taol is al bijna 
25 jaar bezig met het organiseren 
van activiteiten op het gebied van 
de Tilburgse taal en (volks)cultuur. 
Eén van de eerste activiteiten was 
het Grôot Dikteej van de Tilburgse 
Taol, dat nog steeds jaarlijks georga-
niseerd wordt. Andere succesvolle 
activiteiten van de Stichting zijn het 
uitbrengen van het Tilburgs Lees-
plèng ske, het Tilburgs woordenboek, 
het Tilburgs kookboek, het Tilburgs 
liedboek, de Tilburgse scheurkalender 
en de uitgave van het eerste Kuif-
je-album in een Nederlands stads-
dialect, De sieraoj van Bianca Casta-
fiore. In oktober zal bij de Tilburgse 
uitgeverij Zwijsen een kinderboek in 
Tilburgs dialect verschijnen van de 
hand van de Tilburgse schrijver Erik 
van Os en de Tilburgse illustratrice 
Marieke Coenen. Voor de Stichting 
Tilburgse Taol is Kènderkwèèk een be-
langrijk middel om een nieuwe, jon-
gere doelgroep voor haar activiteiten 
aan te boren. 

liedjes. Voor elk liedje zijn in het 
lesmateriaal achtergrondinformatie 
voor docenten opgenomen en werk-
bladen met opdrachten voor leerlin-
gen.

Lesmateriaal
Voor Kènderkwèèk is een lesboek 
ontwikkeld. Door Factorium zijn de 
teksten van de liedjes voorzien van 
notenschrift en zijn er aanwijzingen 
opgenomen over het zingen en pre-
senteren. De Stichting Tilburgse Taol 
heeft toegezien op de correcte spel-
ling van het Tilburgs dialect en heeft 
bij ieder lied achtergrondinformatie 
aangeleverd.
Aanvankelijk bestond het lesboek uit 
een verzameling bestaande én nieu-
we liedjes in Tilburgs dialect. Door 
samenwerking te zoeken met partij-
en in de stad bestaat het repertoire 
van Kènderkwèèk inmiddels volledig 
uit nieuw materiaal: liedjes over ty-

pisch Tilburgse onderwerpen (bij-
voorbeeld Willem II, de Trappisten 
van Koningshoeven en de Tilburgse 
kermis) en/of onderwerpen uit de 
belevingswereld van kinderen (zoals 
spelen in het Wandelbos, computers 
en dieren), die ook muzikaal goed 
aansluiten bij de smaak van kinde-
ren. De liedjes zijn geschreven door 
twee docenten van Factorium, Wim 
Glorius en Harry Swinkels. Het is 
een bewuste keuze van de Stichting 
Tilburgse Taol om op deze manier 
nieuw materiaal aan de canon van 
liedjes in Tilburgs dialect toe te voe-
gen.

Voorbeeld-cd 
Door Factorium is ook een voor-
beeld-cd opgenomen, zodat leer-
krachten en leerlingen snel een 
gevoel voor de liedjes kunnen ont-
wikkelen. Tevens is van elk liedje een 
karaoke-versie opgenomen. 
In de loop van tijd werd ons duide-
lijk dat de cd ook bij anderen dan 
leerkrachten en leerlingen populair 
was, gezien de vele verzoeken die 
ons bereikten over de verkoop van 
de cd. We hebben in 2011 een apar-
te cd uitgebracht met de liedjes van 
Kènderkwèèk. Omdat de voorbeeld-cd 
een ander doel dient, hebben we de 
liedjes opnieuw opgenomen, inge-
zongen door het Souvenir Jeugdkoor 
aangevuld met lokaal bekende zan-
gers als Ruud Hermans, Roland Ver-
stappen en Karin Bruers. 

Belangstelling van scholen
In 2018 wordt Kènderkwèèk voor de 
twaalfde keer gehouden. De werving 
van de scholen loopt tot de jaarwis-
seling. In februari ontvangen de 
scholen het lesmateriaal en medio 
april is het afsluitende festival. In de 
tussenliggende periode studeren de 
scholen de liedjes in.
Toen we Kènderkwèèk introduceer-
den, was het voor ons lastig in te 
schatten hoe groot de belangstelling 
van de Tilburgse scholen voor ons 
project zou zijn. We hadden de in-
druk dat cultuuronderwijs leeft op 
Tilburgse basisscholen, maar ondui-

Kènderkwèèk: 
basisschoolleerlingen 
zingen liedjes in het 
Tilburgs dialect

pisten dan er nog in de Abdij van Ko-
ningshoeven rondlopen. En Vincent 
van Gogh blijkt, wanneer het lied 
over zijn tijd in Brabant gezongen 
wordt, opvallend veel schilderende 
nazaten te hebben.
Scholen uit alle wijken van Tilburg 
doen aan Kènderkwèèk mee: van 
de zogenaamde ‘betere’ buurten 
als Zorgvlied en de Blaak tot echte 
volkswijken als Broekhoven en de 
Hasselt. Ook veel allochtone leerlin-
gen hebben in de loop der jaren aan 
Kènderkwèèk deelgenomen. Bij zowel 
de organisatoren als veel bezoekers 
blijft vooral het plezier en enthou-
siasme hangen waarmee zo’n jonge 
groep Tilburgers - waarvan een flink 
deel met wortels vele duizenden kilo-
meters van de voormalige textielstad 
- met het Tilburgs dialect in de weer 
is. In het algemeen is het lastig om 
kinderen voor het dialect te interes-
seren, maar de formule van Kènder-
kwèèk blijkt daarin goed te slagen. 

Brabantse finale?
De Stichting Tilburgse Taol zou het 
erg toejuichen als ook in andere Bra-
bantse gemeenten Kènderkwèèk-ach-
tige activiteiten zouden ontstaan. 
De droom van een grote Brabantse 
finale waarop de lokale winnaars 
het tegen elkaar opnemen, zou dan 
bewaarheid worden. De Stichting 
Tilburgse Taol denkt graag mee met 
mogelijke initiatiefnemers in an-
dere Brabantse gemeenten en stelt 
eventueel materialen als lesboeken, 
draaiboeken en begrotingen ter be-
schikking.

Over de auteur: Tim van der Avoird is 
voorzitter van de Stichting Tilburgse 
Taol en trekker van de werkgroep die 
Kènderkwèèk organiseert. E-mail: 
voorzitter@tilburgsetaol.nl. Meer over 
Kènderkwèèk is te lezen op 
www.kenderkweek.nl.  

Foto Ton van den Boom
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Tot slot noem ik graag nog een kenmerk dat 
de lezers van dit blad goed zal doen. Hoewel 
Krentenkoppen in Standaardnederlands is ge-
schreven, is het timbre van het verhaal onmis-
kenbaar Brabants. Opa en oma spreken dialect 
en ook dat is sober maar aantrekkelijk gedo-
seerd in meerdere passages verwerkt. Als oma 
het over poeliejen heeft en opa friet bestelt, dan 
zijn we overduidelijk in de buurt van de Heike-
se kerk. Het is deze klankkleur die het boekje 
met name voor Brabanders een mooie extra 
dimensie geeft. 

Gevraagd naar zijn toekomstplannen ver-
telt Ties Teurlings: ‘Ik ben inmiddels 

aan een tweede boek begonnen. Ik had een 
liefdesverhouding en we leefden samen. Een 
paar maanden geleden is die relatie beëindigd 

en woon ik weer op mezelf. De pijn die zo’n 
scheiding met zich meebrengt is het thema 
van mijn volgende boek. Het wordt wel harder, 
rauwer dan mijn eersteling. Wat je dierbaar 
is blijkt vergankelijk te zijn. In Krentenkoppen 
heb ik geprobeerd om dat op mijn manier een 
plek te geven. Ook een beetje met het oogmerk 
om anderen troost te bieden. Dat hoop ik ook 
met mijn volgende boek te bewerkstelligen.’

Wie Krentenkoppen nog niet heeft gelezen, raad 
ik aan om spoorslags naar de boekhandel te 
gaan en het aan te schaffen. Voor € 13,99 doet 
u daar uzelf een groot literair plezier mee. 
Ties Teurlings, Krentenkoppen, uitgever Nijgh & 
Van Ditmar, ISBN 978 90 388 02442.  

lijk. Elk woord staat op de goede plaats. Zelfs de titels 
van de 27 hoofdstukjes bestaan steeds uit precies één 
woord. Ties Teurlings: ‘Ik ben van nature een perfec-
tionist. Over elk zinnetje heb ik nagedacht. Ik heb als 
stand-upcomedian opgetreden en door een tekst hard-
op te lezen, kan ik voor mezelf het best beoordelen of 
het goed is. Dat heb ik met dit verhaal talloze malen ge-
daan. Vervolgens heb ik radicaal en onverbiddelijk alle 
ruis geschrapt. Tot ik in mijn ogen de essentie van een 
beschreven scène te pakken had. Ik wil in mijn verhaal 
bewust niet alles vertellen en de lezer ruimte geven voor 
de eigen verbeelding.’ Een ander kenmerk is de scherpe 
waarneming die aan het boekje ten grondslag ligt. Ties 
Teurlings registreert bij wijze van spreken als een came-

ra, die gefocust alleen het hoogstnoodzakelijke laat zien. 
Uit de wereld van de illustratietekenaars kennen we een 
tekenstijl die als klare lijn bekend staat. In die stijl be-
wegen de personages zich altijd in een realistisch decor, 
worden alleen essentiële lijnen getekend en overbodige 
details weggelaten. Je zou Ties Teurlings een schrijver 
van de klare lijn kunnen noemen. Ook hij schetst als een 
soort minimalist contouren zonder opsmuk of franje, 
is daarbij soms meedogenloos eerlijk, terwijl hij tege-
lijkertijd een groot inlevingsvermogen etaleert en emo-
ties oproept. Bovendien heeft hij de gave om met een 
enkele pennenstreek een aangrijpende situatie geestig 
te beschrijven. Verder zijn ook bij hem alle opgevoerde 
personages echt. ‘Alleen de namen van een enkele oom 
en tante heb ik verzonnen. Mijn vader had aanvankelijk 
wel enige moeite met die herkenbaarheid maar nu mijn 
boek zo goed ontvangen wordt, is hij apetrots.’ 

Wij ontmoeten elkaar in De Plantage, het café-res-
taurant van Artis waar de flamingo’s voor je raam 

flaneren. Een kordate uitwisseling van gegevens maakt 
duidelijk dat Brabander Ties Teurlings sedert een paar 
jaar in Amsterdam woont, waar hij in zijn levensonder-
houd voorziet door te gidsen op rondvaartboten. Ties 
Teurlings: ‘Ik ben in mei 1993 in Tilburg geboren. Tot 
mijn vierde jaar woonde ik in Brugge. Daarna verhuisden 
wij naar Oosterhout, waar ik tot mijn negentiende jaar 
heb gewoond. Na een kort verblijf in Leiden ben ik op 
mijn eenentwintigste hier in Amsterdam gaan wonen.’ 
Hij vervolgt: ‘Na in Oosterhout het Mgr. Frencken College 
te hebben doorlopen, ben ik in Breda naar de Akademie 
voor Kunst en Vormgeving St. Joost gegaan. Daar maakte 
ik voor een minor een fotoserie over mijn opa en oma. 
Bij het bekijken van die serie kreeg ik van mijn docent 
te horen: “Daar hoort een verhaaltje bij.” Die opmerking 
gaf me een extra zetje. Ik liep al met het plan rond om 
een verhaal over mijn opa en oma te schrijven. Door de 
dood van oma Henny, de oma van moederskant die stierf 
op mijn zeventiende, werd ik geconfronteerd met de ein-
digheid en hoe weinig er overblijft van een mensenleven. 
Ik vind het moeilijk dat ik niet weet waar je heen gaat na 
je dood. Ik wilde opa en oma een plek geven om naartoe 
te gaan. Ik wilde weten waar ze bleven. Die plek na hun 
dood hebben ze gekregen in mijn boek. Daar leven ze 
nu in voort.  De eerste notities resulteerden na eindeloos 
scheppen en schrappen in een manuscript dat ik met eni-
ge schroom aan Volkskrant-columniste Sylvia Witteman 
toestuurde. Via haar kwam er contact met een uitgever.’ 

Op de titelpagina van Krentenkoppen karakteriseert 
Sylvia Witteman het boekje als een ‘droogkomisch 

en ontroerend verhaal over bezoeken aan opa en oma.’ 
Die rake slogan is moeiteloos uit te breiden. Naast deze 
karakteristiek valt bijvoorbeeld het boekje vooral op door 
de haast sobere, ingetogen verteltrant. In Krentenkoppen 
staat geen woord teveel. De zinnen zijn kort en zake-

Ties Teurlings Krentenkoppen
De 24-jarige auteur Ties Teurlings debuteert met een 
boekje dat indruk maakt. Zijn 126 pagina’s tellende, 
anekdotisch samengestelde bundel heet Krentenkoppen. 
‘Krentenkoppen’,  zo noemt zijn dementerende oma 
haar medebewoners in het verzorgingstehuis. Het boek-
je gaat over zijn bezoeken aan zijn Tilburgse oma en 
opa, zijn gesprekken met hen, en over de aftakeling die 
beiden in hun laatste levensdagen beleven. Het is een 
uit het leven gegrepen, ontroerend verhaal. Iedereen die 
in zijn naaste omgeving wel eens met dementie en ou-
derdomszwakte is geconfronteerd, zal naast herkenning 
ook bemoediging vinden in hetgeen in dit boekje zo lief-
devol en trefzeker is opgetekend.

DE DOOD VAN NILLUS
’t Waar zumar inins gekomme,
vrijdesmerreges hul vruug.
Nillus zaat krek an z’n kumke romme
en zin toen: ‘Door, wa ben ik muug’

Hij schoof z’n kom wa naor de rand toe,
neffe z’n burd mi ’n sneeke brood,
zuchtte diep, viel slap naor inne kant toe,
en din z’n oge dicht; Nilluske waar dood.

Tachetig jaor waar ie geworre
en noit iet ernstigs gemankeerd.
Hij waar vur ’t plezier geborre
en ha van ’t leve goed geprofiteerd.

Doorke zaag ’m gaon en snikte 
’n par kirres hard in durre schort,
snoot toen d’r neus ’s goed en knikte:
‘Mar Nillus, bende gij nou zomar vort?’

En toen ze wir tot tien kos telle,
slofte ze naor de tillefoon
om de Dela te gaon belle
en ok Marinus, durre zoon.

Ze waren d’r zo, da moet ik zegge,
de hirre van ’t begraffenisfonds.
Ze begosse Nillus af te legge
en zinne: ‘Door, dieje zurg is vur ons.’

Ge hoeft oe eige echt nie druk te make.
Ge het toch al zat an oewe kop.
Wij doen da nou, da heurt bij onze take.
En zotterdag dan hale we’m al op.

‘Da nie,’ zin Door tusse twee snikke,
‘Ik docht da’t aalt’ nog mènne Nillus war.
Wanneer ie gao, da regel ikke.
Halt ’m mondaggemerrege mar.’

‘Mar Door,we moete zoveul regele,
dan hebbe we gin tijd genog.
’m in de kist doen, en die dan verzegele,
de mis, de uitvart, och, da witte toch…’

‘Ik geef ’r niks um,’ snikte Door balsturig,
‘gullie hurt toch wel wa’k zeg.’
En ze herhaalde nog ’s vurig;
‘De mondag gaot ie pas eweg.

Want in de vijftig jaor da wellie same ware,
- en ik zweer oe da ’t gin abuis is –
is di in al die lange jare
 ’t uurste wiekent, dattie thuis is……’  

< In het dialect van Son > 
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togenbosch. Bijvoorbeeld die van de dierenwinkel in de 
Hinthamerstraat tegenover de Sint Jacob. Hij wilde daar 
twee aapjes bevrijden ‘die zijn vertederende aandacht 
hadden getrokken door hun obsceniteiten’, maar de aap-
jes hielden zich in doodsangst vast aan hun tralies en 
wilden niet mee naar zijn atelier. 
Op een avond haalt hij Albert over om mee te gaan naar 
een dichtgetimmerde kerk die op het punt staat om afge-
broken te worden. Hier heeft de Sint Leonarduskerk aan 
het Emmaplein model voor gestaan; deze kerk is in 1973 
afgebroken. Flix steelt daar elke avond een paar pijpen 
van het orgel. Terwijl hij aan het sleutelen is, krijgt Al-
bert een hallucinatie: hij meent ijle koorzang te horen. 
In café Willy’s Bonte Palet (nu ’t Bonte Palet) ontmoetten 
Albert en Flix een ze-
kere Jo, een ‘kabouter-
achtig mannetje’ dat 
Jootje werd genoemd. 
Hij nodigde hen uit op 
zijn zolderkamertje. In 
het voorbijgaan van de 
snoepwinkel van C. Ja-
min op de hoek To-
renstraat-Hinthamerstraat zegt een verkoopster opzette-
lijk luid: ‘Jootje komt vandaag geen snoep kopen voor 
zijn speelkameraadjes. Hij heeft nu grote jongens bij 
zich.’ 

Flix stortte voor zijn eindexamenwerk zijn scriptie 
in beton en plaatste die ‘precies tussen de houten 

bokken’, op de behangerstafel waarachter de examen-
commissie zetelde.’ De tafel spleet prompt in tweeën. 
De commissieleden konden nog net hun ‘lange tenen’ 
wegtrekken. Flix: ‘Mijne heren, wie mijn scriptie wil le-
zen, die gâ zijn gang. Ik heb er voor het gemak een etui 
omheen gedaan. Ik ben een bouwvakker, geen intellectu-
eel. Mijn handen gehoorzamen niet aan mijn hersenen.’ 
Flix slaagde met lof, de jury kwam woorden te kort voor 
zoveel originaliteit. In die tijd keek niemand vreemd op 
van dit soort stunts schrijft de verteller: ‘ze hadden geen 
ander doel dan de aandacht van de schrale oeuvres af te 
leiden.’
Voor een literaire wandeling door de stad zijn er te wei-
nig locaties overgebleven, maar (her)lezing van Vallende 
ouders biedt zeker een sentimental journey door de sfeer 
van de jaren zeventig in ’s-Hertogenbosch.

Literatuur:
A. F. Th. van der Heijden, Vallende ouders, Deel 1 De tan-
deloze tijd, Amsterdam 1983.
Jan Brands en Anthonie Mertens (samenstelling), 
Groepsportret. Wie is wie in De tandeloze tijd van A.F.Th., 
Amsterdam 1996.
Han Roijakkers, Door de spiegel van A. F. Th. van der 
Heijden. Een literaire wandeling in de verbeelding en werke-
lijkheid van zijn Geldropse jeugd, Lecturis, 2017.  

ken ‘met het stro en de keutels er nog in.’ Hilarisch is 
een scène waarin Flix Albert ontvangt op een jacht dat 
voor zijn deur in de Brede Haven ligt aangemeerd. In 
het gezelschap bevindt zich onder andere ‘een hande-
laar in ketels en gereedschappen, die hij door een paar 
knechtjes met schuurpapier en een lasapparaat in een 
goed gecamoufleerde werkplaats “antiek” liet maken. De 
deuken sloeg hij er later in, want dat was een hele kunst.’ 
Het was de tijd van de nostalgie met spulletjes uit groot-
moeders tijd. Mooi is ook het beeld van de eigenaar van 
het jacht. Hij heeft ‘de alerte blik van de kleine bezitter: 
onafgebroken speurend naar splinters afgesprongen lak 
en krasjes in het chroom. Eigenlijk was het hem al een 
gruwel dat zo’n schuit nat werd van varen.’

Toen er zich in dat deel van de haven steeds meer 
artsen en notarissen vestigden, deed de gemeente 

grote moeite om Flix uit te kopen. Het pand was niet al-
leen een rotte plek in de gevelrij maar ‘hij zou het in zijn 
onberekenbaarheid bovendien aan een regiment Turken 
kunnen verhuren.’ Tenslotte was hij bereid op te hoepe-
len. De gemeente zorgde voor ‘een flat in de Kruiskamp 
en een nieuwe auto voor een snelle verbinding met de 
binnenstad.’
Flix brengt een keer twee Bossche bollen mee naar Nij-
megen. Als ze die willen opeten in de kantine van het 
talenlab aan de Erasmuslaan zit daar ook een Ameri-
kaanse delegatie. Als Flix merkt dat ze gebiologeerd zijn 
door de ‘merkwaardige versnapering’ voert hij een to-
neelstukje op. Hij smeert de slagroom op zijn kaken en 
gaat zich met een mes uit de bestekbak ‘scheren’ en likt 
het lemmet steeds schoon. 
Deze Flix deed wel vaker gekke dingen. Hij vernielde 
soms in zijn dronkenschap grote winkelruiten in ’s-Her-

Op 7 april werd in Geldrop een literaire wandelroute 
gepresenteerd. De samenstellers van het boekje hebben 
een tocht uitgezet langs plaatsen in het dorp die een rol 
spelen in de romancyclus van A. F. Th. van der Heijden 
De tandeloze tijd. A. F. Th. situeert zijn romans altijd in 
een precies omschreven omgeving. Behalve Geldrop 
waar hij opgroeide, vormden ook Nijmegen en Amster-
dam het decor van zijn verhalen. De helleveeg kan gelezen 
worden met het stratenboek van de Eindhovense wijk Ti-
voli (toen nog behorend tot Geldrop) in de hand. Eerder, 
in 2002, verscheen al een literaire wandeling door het 
Amsterdam van A. F. Th. van der Heijden.

Ook de Brabantse hoofdstad ’s-Hertogenbosch figu-
reert regelmatig in zijn werk en wel vooral in het 

deel Vallende Ouders. De moeder van de hoofdfiguur Al-
bert Egberts is geboren in ’s-Hertogenbosch. Zij vertelt 
graag de anekdote dat de jonge Albert, na een verhaal 
van de schooljuffrouw over de ouderdom van de Sint-
Jan, gezegd zou hebben: ‘Ja, dat klopt, want daar is mijn 
moeder nog gedoopt.’ Albert associeert zijn moederstad 
altijd met ‘de grote Hiëronymus’. De gouden draak voor 
het station, die schittert in het zonlicht was volgens hem 
een verwijzing naar Jeroen Bosch. Zijn Bossche grootva-
der had vanaf zijn tiende jaar bij de sigarenfabriek Wil-
lem II gewerkt. Deze fabriek is nu een kunstcluster voor 
beeldende kunst en muziek en ligt tegenover de Verka-
defabriek. Hij had ooit in Frankrijk naar werk gezocht en 
liet dat af en toe horen door eun, deu, trwa, kat te zeggen 
en ‘awie, me knutje’. Deze laatste zegswijze kun je af en 
toe nog horen in Den Bosch. 
Als Albert begin jaren zeventig gaat studeren in Nijme-
gen is hij bevriend met Flix, een student aan de Bossche 
kunstacademie. Flix was ooit gearresteerd als drugskoe-
rier en had daar zes maanden voor vastgezeten. Deze 
‘ex-bajesklant’ woonde aan de ‘Bravenvaart’ in ’s-Herto-
genbosch. Uit de beschrijving blijkt dat hier de Brede Ha-
ven is bedoeld. Het huis van Flix was ‘de enige schilferi-
ge gevel tussen al die veel te nadrukkelijk gerestaureerde 
panden’ op de plaats waar een kromming in de huizenrij 
begon ‘tot de straat tenslotte steegbreed en glooiend een 
ophaalbrug bereikte aan het eind van de gracht, waar die 
in een groot water uitliep.’ Hij had het pand voor een 
schijntje kunnen kopen van een loodgieter. Diens zoon, 
‘boekhouder bij Piet d’n Dief, zoals echte Bosschenaren 
de Gruyter noemen, was wegens een financiële lekkage 
gearresteerd.’ De vader moest ‘het hemd van zijn kont’ 
verkopen om het tekort aan te zuiveren. Het pand had 
een slechte naam. Er zaten kogelgaten in de deur en op 
de zolder waren tientallen meters lange konijnenhok-

A. F. Th. en ’s-H. Heur es hier!
Ze zegge wellis dè ieder veugeltje zingt zo és 
’t gebèkt is. ’t Een zingt ès ’ne nachtegaol, ’t 
ander ès ’n kraai, en ge het ’r ok die hillemaol 
nie kanne zinge. Nou wil ik nie zegge dè ik 
’ne nachtegaol ben, of ’n kraai… mèr toch 
prebeer ik wellis aaf en toe te zinge. Ik zing 
m’n aaige taol, de taol van de Kempen. Ik 
zing dus zo’n klèin bitje ès ’ne kemphaon, 
zoode kanne zegge.

Sommige mense die me heure zinge verstaon 
m’n taol nie. Ze zegge dè ik èchte gedichte 
maok en dè ik ’r niks van kan. En in dè leste 
hebben ze groat gelèijk, want ik kan nou 
immael nie dichte. Ik vertolk vertelselkes, 
die nog nie of soms al laang bestaon, in m’n 
aaige taol en dè die toevallig ’n klèin bitje 
gerèmd zèn, dur kan ik niks aon doen.

Es ge nou mènt dè ge ’n gedicht vurgescho-
teld krè, dan moetet nie léze, want dè is ’t gin. 
Es ge ’n Brabants veugeltje wilt heure zinge, 
zet dan allebaai oew orren ope en prebeert 
m’ne meziek te verstaon. Es ge ze nie skon 
vèndt magde’t gerust zegge. En ès ge ze wel 
skon vèndt, dan moete’t ok mèr ’s prebere.

Van vruuger jaore
Van vruuger jaore, ’t is laang geleje,
Toen ’k zaot op opa’s knie,
Was ik ’nen deugeniet zoès ze zeeje.
Of ’t a’maol waor is, weet ik nie.

Wel heb ik aon z’ne sik getrokke,
En z’n peijp vol zaand gedaon.
Ik dee ’ne kikvors in z’n zokke
En gong dik’ op z’n teene staon.

Ik heur ’t ’m nog dik’ vertelle,
Wat of ik vruuger a’maol dee.
Soms kan ’k ’t me nog vaog vurstelle,
Mèr laang onthaauwe velt nie mee.

Ens toen ik op z’n knieës pèrd ree,
En ie vroeg wa ’k worre zoo,
Ik weet nog wel wa of ik toen zee,
Ge zalt noit raoje wa ik woo.

Hij vroeg: ‘N’n dokter of ’ne paoter?’
Ik zee: ‘Nee, dè’s niks vur mè.
Witte wa ik zoo wille worre laoter?’

Ik zee: ‘Ik wor grutvaoder, krèk ès gé!’  

De Jonckheit, jrg. 1 nr. 5, 25 januari 1955 p. 3.

Gepubliceerd onder pseudoniem Jan

‘Bravenvaart’, de Brede Haven.
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Als hij het over de stra-
tenmakers en hun werk 
in de winter heeft, schrijft 
hij: ‘Ze zitte òlling onder de 
modder of ze zing mekant 
òlling in durre jas gekrope. 
En toch hebbe ze nog schik… 
ik denk dè zullie ut ok mòi 
beginne te veine… en mis-
schien lache ze wel um ons... 
às wij dur wer stòn te gape.. 
dur de goas hen… mè un rooi 
neus en zònne glinsterende 
drup… dur onder oan.. want 
dan krijde soms.. unne hel-
len andere kijk op iemes… 

en geluuf ming nou mar… want zoewe heb ik òk 
duk.. gelache vruger.. en zòlang gè mar.. mè me-
kaar kunt blijve lache…’ 
In de column Winterse lente lezen we: ‘Ons Ma-
rietje hai di joor de bònstake al vroeg in de grond 
gestoke, zoeëdoende dè ik wis wor ik de bónne 
moes zette, nou zulde dè aalt zien, ons Marietjes 
bónstake zing òngegroeid en ming bònne zing dur 
de kaaw kapot gegòn.’
Het is natuurlijk goed dat er in het gebied van 
Mill en omstreken ook in het dialect geschre-
ven wordt. Tot nog toe kenden we voor deze 
plaats eigenlijk alleen het fraaie Land-van-
Cuijks woordenboek Wa’k zegge woj van Cor 
Schuurmans en Anni van Tienen dat hoofdza-
kelijk in het dialect van Mill geschreven is. Het 
is frappant dat er in Pietje de grondwerker nau-
welijks voorbeelden van de gebruikelijke Land 
van Cuijkse ie- en uu-klanken voorkomen. 
Dat wordt veroorzaakt door de Zeelandse oor-
sprong van de auteur die bekent dat hij geen 
echt Mills kan prote. Opvallend in het boek zijn 
het gebruik van hai voor had, ming voor mij en 
mijn, zing voor het werkwoord zijn en de con-
sequente vorm kamme voor komen. Duk voor 
vaak en schoer voor onweersbui behoren ook 
tot het vaste idioom van de schrijver.
Op pagina 59 staat de tekst van het prachtige 
kerstlied De vierde kunning van Ad de Laat ver-
haspeld weergegeven zonder bronvermelding. 
Daarmee wordt dat wel de zwartste bladzijde 
van dit boekje, ook al schrijft Pietje achteraan 
dat hij de tekst van iemeste heeft .
De columns staan ondertussen ook op Face-
book. Meer info: www.inMill.nl  

De Neije Krant is een mid-
weekblad dat wordt ver-
spreid in de gemeente 
Mill en Sint Hubert. Hij 
verschijnt dus ook in Lan-
genboom en Wilbertoord. 
Oplage 6.000 exempla-
ren. Pietje de grondwerker 
is columnist van dialect-
stukjes. Hij vond het tijd 
om honderd columns te 
verzamelen in een boek. 
Onlangs verscheen daar-
om het boekje Pietje de 
grondwerker. 

De schrijver stelt zichzelf voor: ‘Ik ben Pietje de 
grondwerker en onder disse naam heb ik al ver-
schillende jorre in de TON gestaon mè de Pronk-
zittinge. Mar in ut dagelijkse leven ben ik Pieter 
van den Elzen, getrouwd mè ‘ons’ Marietje, vadder 
van drie ‘echte’ keinder mè ònhang, en wij, ons 
Marietje en ik, hebbe al vijf kleinkeinder. Ok rij 
ik nog wel is rond hier in ons Gemènte, mè dè 
oranje vrachtwagentje, gè wet nog wel dè aaw van 
de Gemènte, of in ming blauw Land-Rovertje. Zo 
gaaw toen ik hurde desse hier in Mill unne neeje 
krant uit ginge geve, nam ik contact op mè Corné; 
feliciteerde hum mè di goei vurneme en vroeg: zou 
ik zo misschien.. iets.. meuge schrijve.. in dieje 
krant? Ik schrijf namelijk geer en dè kumt wer, ik 
heb vruger zòveul strafwerk moete schrijve dè ik 
er mar mijn hobby van gemakt heb. Ut reglement 
van de Ambachtschool uit Uje ken ik nog altijd uit 
minge kop… ’ 
Elke column eindigt met Haw-doe!
De gebundelde columns stammen uit de jaren 
2012 tot en met 2016. Op de spelling en de 
interpunctie valt wel wat af te dingen. Waarom 
zou je haw-doe schrijven als houdoe algemeen 
ingeburgerd is. Waarom zou je oud als ‘aut’ 
of ‘ouwt’ en bij als ‘bei’ gaan spellen? De en dè 
evenals we en wè worden nogal eens verward. 
Je komt naast ut ook ’t en un naast ’n tegen 
en je zou zeker veel minder puntjes, accenten, 
neergeplofte komma’s en apostrofs wensen… 
En toch is het een vermakelijk werkje, want 
de stukjes zijn onderhoudend en de schrijver 
kan een goed gevoel voor humor en een flinke 
dosis fantasie niet ontzegd worden. De meeste 
columns getuigen van een positieve levensop-
vatting en dat werkt aanstekelijk.

Pietje de grondwerker

Kun je als geboren Brabander -en in mijn geval Berg-
hemnaar- aarden in een andere provincie? Als ik mijn 
eigen ervaring als maatstaf hanteer, is het antwoord ‘ja’. 
Ik heb twaalf jaar in Noord-Holland gewoond en gewerkt 
en meestal met plezier. In het begin waren er zeker aan-
passingsproblemen, maar zoals mijn moeder altijd zei: 
‘Hier loate wè èn doar veinde wè.’  Gelukkig was Brabant 
nooit ver weg. Met enige regelmaat ging ik in de week-
einden naar ons thuis of bezocht vrienden. Als ik dan op 
maandagochtend op mijn werk kwam, was het niet no-
dig mijn collega’s te vertellen waar ik geweest was. Mijn 
opgepoetste G sprak boekdelen. 
Inmiddels woon ik weer zestien jaar in Brabant. Thuis. 
Want, om mijn vroegere buurmeisje  Ak Hoeks te pa-
rafraseren: ‘Ge kunt unnen Brabander uit Brabant hoale, 
mar ge hôlt Brabant noit mer uit unnen Brabander.’ Terug-
blikkend schreef ik Dan daacht ik ôn Bèrge, geïnspireerd 
op het lied Brabant van Guus Meeuwis.  
    
’t Wèèjt t’r altijd èn ’t is ’r duk kaaw,
ze zijn ’r zô strant èn zien ’t nie naaw.
’n Pènneke brééj dè waar me veul werd,
want d’r is enkelt biefstuk mar dan van ’n perd.
Ze hen d’r de zee èn de duine ôn laand,  
dè’s ok mar wè wôtter èn unne kwak zaand.

<refrein>
Èn ik wônde ’n lutske in’t weste van’t laand,
’t waar nie op gevuul, enkelt mí m’n verstaand.
Mar ik waar soms allennig, nie krèk dikke mik,
èn dan daacht ik ôn Bèrge, want doar há ik schik.

Mi de harddraverééj dan hán ze pas feest,
unnen optocht mi lèmpkes is t’r noit geweest.
In’t tejater doar zaagde alliejn strèijlek grèèj,
gift mijn mar Hoessenbosch béjons in de hèèj.
Èn ginge we pruujve waar ik alt de sjaak,
ze gingen op stap mí nie miejr ès ’ne knaak.

<refrein>

Gift mijn mar ’t Tuurèènd, de Hèèj èn ’t Vèld,
want ik wil noit mer trug doar, nog nie, vur gen gèld.

Ik wônde ’n lutske in’t weste van’t laand,
’t waar nie op gevuul enkelt mí m’n verstaand.
Mar ik waar soms allennig, nie krèk dikke mik,
èn dan daacht ik ôn Bèrge, want doar há ik schik,
èn dan daacht ik ôn Bèrge, want doar há ik schik,
èn dan daacht ik ôn Bèrge, want doar há ik schik.   

Illustratie Mathilde Artwork

Dan 
daacht 
ik ôn 
Bèrge

Spiegeltje Spiegeltje
Op zondagmiddag 17 september 
presenteert Rensz Gorisse zijn thea-
terprogramma Spiegeltje Spiegeltje in 
theater De Bussel, Torenstraat 10 in 
Oosterhout. De voorstelling bestaat 
uit een keur aan Brabantse liedjes, 
verhalen en muziek, alles door hem-
zelf geschreven en gecomponeerd. 
Rensz Gorisse wordt muzikaal bij-
gestaan door Barbara Helmich, 
Noud Koevoets, Michael Breukers 
en Niels Gorisse. Het ruim anderhalf 

uur durende programma begint om 
14.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 
€ 12,50. Kaartjes zijn te koop bij het 
theater. Dat kan telefonisch op werk-
dagen van 10.00 tot 17.00 uur via 
0162-428600 of via de website www.
theaterdebussel.nl. Brabants had het 
voorrecht de voorstelling al eens te 
mogen bezoeken en kan deze van 
harte aanbevelen.

www.theaterdebussel.nl/home  
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NELLEKE DE LAAT

Over d’n bik: Petòzzie
Vruuger ate ze bekant overal petòz-
zie. Petòzzie waar b’ons ’t woord vur 
stamppot. In de groote huishaauwes 
kwame dik hil kittels op toffel. Lang 
geleeje wier d’r nog ùit de kittel ge-
eete èn vur d’n damp òn de zulder 
waar, waar de kittel leeg. De minse 
han honger èn d’r wier bé’t wèrm 
eete z’n best gespaoid! In die daag 
dinne ze ok nog ’n kùileke in de 
midde ùitspaore vur ’t spèkvèt. Daor 
moegde umste burt unne keer in 
soppe.

Bé men schoolvriendin Anneke waar 
dè ok zoo. Bé heur thuis han ze alle 
daag ’t hil jaor rond èipelstamp. Ze 
wónde mi virtien man in ’n klèin 
hùiske èn moeder Mina ha enkelt mar ’n bromólliestel-
leke um alles op te koke. Alle daag gonk d’r unne groote 
kittel wòtter op ’t vuur mi èipel, gescheld èn kort gesneeje 
èn daor nòvvenant de ted van ’t jaor gruuntes bé. Hoe-
veul? D’r kwaamp gin weegschaol òn te paas. Nòvve-
nant d’r waar, mar Mina gebrùikte toch wèl zón bietje 
’n verdèiling van twee kilo èipel op twee kilo gruuntes. 
Te man unnen èipel waar d’n taks. In de winterdag waar 
’t mistentéds boerremoes of winterwortel mi juin. Daor 
gonk dan, ès ’t leije kos, ’n stukske spèk bé èn dè ston 
lang te pruttele. Ès ’t goewd gaor waar, stampte Mina de 
èipel èn de gruuntes kort, mar ’t spèk ha ze d’r tevurren al 
ùitgehòld natuurlijk. Dè spèk sniej ze op ’n burd in dun 
schéfkes èn dè kwaamp apart op toffel mi wè mosterd. 

Ik blief ès keind daor gèires eete, 
want ’t waar alt lèkker èn gezellig mi 
zó veul man.
D’r waar wèinig variasie in de kaau-
wen téd: Mina kos allennig boerre-
moes-, zoerkóllepetòzzie of heeten 
bliksem make. Dè léste waar van 
appel mi èipel, ’n haffel zout èn wè 
peeper. 
In ’t vurjaor èn de zommer din Mina 
alterande gruuntes ùit d’n hof ge-
brùike, zoowès kiltjes, spinazie, an-
dijvie èn bóntjes. Die gruuntes wiere 
féén gesneeje èn kort meegekókt. 
Rauwkost zoowès teegesworrig wier 
d’r hòst noit geëete, op slaoi nao. 
Nee, gruun waar vur de knéént, zinne 
ze dik. Van vitamines han ze amper 

geheurd èn hil ginnerasies groote huishaauwes wiere in 
Brabant òn d’n eet gehaauwe mi petòzzie. Alle daag wir.

Ik zé nog alt vriendin mi Annekes èn we moete d’r nog wèl 
’s um laache hoe hullie moeder al de jong òn de freet hiel.
Zèllef is Anneke getraowd mi ’ne rijke mins. Ze kùmt 
niks te kort èn hi al in gin jorre mer oit petòzzie gehad. 
Nee, zèllie eete duur èn dèftig grèij: oesters en kaviaar èn 
overgiete dè nog mi sjampanje ok nog…
Af èn toe hi ze toch heimwee nor d’n téd van vruuger. 
‘Mar ja,’ zucht ze dan, ‘mi onzen twit kunde niks doen 
mi zónne kittel petòzzie.’  
 
Aquarel Nelleke de Laat 

MUNNEN HOND

‘Huiswerk voor volgende 
week: Schrijf een nieuwe 
tekst in je eigen dialect op 
de melodie van Brabant 
(Guus Meeuwis)’. Dat 
was de opdracht aan de 
deelnemers van de cursus 
Dialect voor Oss en Om-
streken op de Volksuni-
versiteit Oss.
Geen geringe opgave, 
want de tekst moest 
‘zingbaar’ zijn en het rijm-
verlies tot een minimum 
beperkt. Zeven van de 
acht cursisten - allemaal 
dames - gingen aan de 
slag. Sommigen vormden 
een koppel, anderen gin-
gen op de solotoer. 
De meest aansprekende 
tekst kwam uit de pen 
van Liesbeth van der 
Horst Linders - Van Ber-
kum. Zij schreef in haar 
Osse dialect een ontroe-
rende ballade over het 
verlies van munnen hond.

Munnen hond

Ik ben in de hèèj,
ik loewp mar wè rond,
’t is wè onwennig,
zoe zonder d’n hond.
Die waar altijd bé me,
hij paaste op mijn,
ik heb van m’n liive,
noit bang hoeve zijn.
Èn ès ’t kooi weer waar,
dan liejp ik hard deur,
doar gaaf-ie niks um,
hij laag altijd veur.

Ik huur mense zeige:
’t is mar unnen hond.
Mar ze hen ’r gen èrg in,
hoe lief ik ’m von.
’t Waar ècht m’n môtje,
hij waar zó uniek,
wè han we ’t goewd,
mar toen werd-ie ziek.

Nou hen we ’n kat,
dè’s ’n hiejl groewt verschil,
hoeft nie nor de hèèj toe,
doe krèk  wè ze wil.
’t Kan d’r nie schille,
wè ik ’r van vein,
ze doe lèkker heene,
dè veint ze wel fijn.

Ze springt op de toffel,
ès ze doar iets zie stoan,
ze doe wè ze zèlf wil,
dus lôt ze mar goan.

Dus zeigt teege mijn nie:
’t waar mar unnen hond.
Het ’r efkes goewd èrg in,
hoe lief ik ’m vond,
Ik kon op ’m baawe,
hij waar ’n fijn beest,
ik zé blèij dèt-ie zó lang,
bé ons is geweest.

’t Liive gö wijer,
zó is ’t emmôl,
ge sjouwt ’r mí heene,
zoewe houwde ’t vol.

Nou loewp ik allennig,
dè valt soms nie mee,
mar ’t zal heus wel 
wenne,
we doen ’t ermí.
We hebbe genote,
zó lang-ie ’r was,
nôdderhand ziede altijd,
de lichtpuntjes pas,
nôdderhand ziede altijd,
de lichtpuntjes pas.  

Liesbeth van der Horst 
Linders - Van Berkum

Zevende bundel van Elly Schepers-Corstjens 
‘Verhalen en onderwerpen liggen op straat, je moet ze al-
leen oprapen en er vorm aan geven.’ Dat zegt en doet Elly 
Schepers-Corstjens al jaren. Het resultaat is sinds mei 
van dit jaar een mooi uitgevoerde zevende dichtbundel.
Achtereenvolgens verschenen van de hand van Elly 
Schepers-Corstjens de volgende dichtbundels: Ik geef je 
een veldboeket; Ik geef je een handvol geluk; Ik geef je een 
moment van rust; Ik geef je een deel van mijn gedachten; Ik 
geef je een stukje zon. Daarna verscheen als tussendoortje 
Allef om half, een bundel die half in het dialect van Oud 
Gastel en half in het Standaardnederlands is geschreven. 
Nu verscheen Ik geef je een greep uit de tijd, waarin Elly 
bijna volledig terugkeert naar het Standaardnederlands, 
althans wat de gedichten betreft. 
De thema’s die Elly behandelt, zijn inmiddels bij haar 
trouwe fans wel bekend. Ze heeft het over natuurver-
schijnselen als de jaargetijden, de dageraad en zonson-
dergangen, over jeugdherinneringen, Kerstmis en haar 

geliefde woonplaats. Daarnaast durft zij echter ook ‘zwa-
re’ thema’s aan, zoals concentratiekampen en kinder-
misbruik, pijn en angst.
Slechts enkele van de ruim honderd gedichten zijn ge-
schreven in het dialect. Ronduit kostelijk is het gedicht 
Mekaor verstaon, waarin ze een Nederlands sprekende 
kleindochter laat communiceren met een dialectspre-
kende grootmoeder.
Elly eindigt haar boek met vier verhalen, waarvan er drie 
wél in het dialect geschreven zijn. Juist deze verhalen 
laten de vrolijke kant van de dichteres zien.
Wij zijn erg benieuwd naar wat Elly Schepers-Corstjens 
in de toekomst nog meer te ‘geven’ heeft.

Ik geef je een greep uit de tijd is geïllustreerd met een aan-
tal bijpassende foto’s gemaakt door diverse bevriende 
fotografen. Het boek is te bestellen via het e-mailadres 
ejschepers@home.nl.  

Het mooiste Brabantse kerstgedicht van 2017
Kerstmis nadert en dus ook de jaarlijkse wedstrijd om 
het mooiste Brabantse kerstgedicht. Voor het elfde jaar 
op rij wordt dit sfeervolle evenement in Boxmeer geor-
ganiseerd.
Op zaterdag 16 december 2017 zal de zaal van hotel/res-
taurant ’t Vertrek aan de Stationsweg in Boxmeer weer 
zijn ondergedompeld in kerstsfeer. Om 14.00 uur komt 
de eerste van twintig finalisten zijn of haar kerstgedicht 
voordragen. Alle gedichten zijn geschreven in het Bra-
bants dialect van de regio of plaats waar de dichter(es) 
vandaan komt. Zo ontstaat een rijke schakering aan ge-
dichten want de deelnemers komen traditiegetrouw uit 
alle windstreken van de provincie Noord-Brabant.
Ook u kunt daarbij zijn. Klim in de pen en schrijf een 

kerstgedicht van maximaal dertig regels. Natuurlijk 
in uw eigen dialect. Als u contact opneemt met Mien-
tje Wever (0485 – 573751) of uw gedicht mailt naar 
weverwever@hetnet.nl heeft u kans dat de deskundige 
jury uw inzending uitkiest voor de finale. Stuur uw ge-
dicht wel vóór zondag 3 december 2017 in.

Geen zin om een gedicht te maken? Geen probleem. Ie-
dereen is van harte welkom om op zaterdag 16 december 
te komen luisteren. Niet alleen naar de prachtige gedich-
ten, maar ook naar de muziek van een bekende Brabant-
se troubadour. Al dan niet in kerstsfeer.
De zaal van ’t Vertrek is al vanaf 13.00 uur open en de 
entree is gratis.  
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staan volgens Daan duidelijke verwantschappen tussen 
het Zuid-Gelders en het Brabants. De uitdrukking ‘onder 
voetbal zitten’ lijkt echter niet in het hele Zuid-Gelderse 
dialectgebied te worden gebruikt, maar alleen in Arn-
hem-Zuid en het deel ten zuidoosten van Arnhem waar 
het Liemerse dialect voorkomt. Navraag bij voetbalclubs 
in dat gebied leert dat de uitspraak voorkomt, maar ze-
ker niet heel gangbaar is. Frans Goris, bestuurslid van 
Sportclub Groessen, laat weten dat zowel ‘onder voetbal’ 
als het typisch Brabantse ‘langs iemand zitten’ voorko-
men in de regio. Hij zegt echter: ‘Deze termen worden 
niet regelmatig meer gebruikt. Ik ben 55 en hier geboren 
en getogen, in mijn jeugd was het veel gebruikelijker. 
(Persoonlijke communicatie, 17 mei 2017).’ Volgens Jon 
van Benthem van DVV Duiven komen beide termen ook 
voor in Duiven, maar ‘langs iemand zitten’ slechts spo-
radisch (Persoonlijke communicatie, 19 mei 2017). Het 
Liemerse dialect valt onder het Kleverlands. Goossens 
(Wikipedia, Kleverlands) schaart dit in tegenstelling tot 
Daan niet onder het Zuid-Gelderse dialectgebied, maar 
onder het Brabants. Wellicht verklaart deze nauwere ver-
wantschap het ‘onder voetbal’ in Arnhem-Zuid en De 
Liemers. 
Ook Nijmegen valt in het gebied waar Kleverlands wordt 
gesproken. De uitspraak ‘onder voetbal zitten’ komt daar 
echter niet of nauwelijks voor. Roeland van Hout ont-
gon in 1989 het Nijmeegse stadsdialect (Berg en Oos-
tendorp, 2012, p91). Het Nijmeegse stadsdialect behoort 
in principe tot de Zuid-Gelderse dialecten, maar wijkt af 
van de dialecten uit de omgeving doordat het de afgelo-
pen eeuw sterk naar het Standaardnederlands is toege-
groeid (Wikipedia, Nijmeegs).

Voorzetselwissel
In dialecten is wel vaker voorzetselvariatie te zien. In 
mijn zoektocht naar een verklaring voor de wissel tussen 

‘op’ en ‘onder’ kwam ik uit bij Jos Swanenberg, bijzonder 
hoogleraar Diversiteit in taal en cultuur aan de Univer-
siteit van Tilburg en als projectmedewerker verbonden 
aan Erfgoed Brabant. Hij denkt dat de semantische va-
riatie te maken heeft met de woordsoort: ‘Bij inhouds-
woorden (zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden en 
werkwoorden) weten we vaak vrij goed wat de concrete 
betekenis is. Functiewoorden zijn vager en abstracter. Ze 
zijn vooral van belang voor de zinsbouw. (Persoonlijke 
communicatie, 8 mei 2017).’ 
Heestermans (1979) keek in de jaren zeventig naar de 
ontwikkeling van ‘naar’, ‘naast’, ‘in’ en het eerder ge-
noemde ‘langs’. Volgens hem zijn dit voorzetsels die in 
het Standaardnederlands een bepaalde positie aandui-
den (intern-lokaliserend) en in dialecten ook een rich-
ting, of andersom. Hij spreekt over de ‘semantische evo-
lutie’ en benoemt daarvoor verschillende oorzaken: een 
zelfstandige betekenisontwikkeling, een visieverschil 
over de beste manier om iets uit te drukken, invloed van 
het Latijn, een reactie op ontwikkelingen en de invloed 
van het substantief. Wat bepalend is geweest voor de wis-
sel tussen ‘op’ en ‘onder’ vergt nader onderzoek. 

Bijzonder rijk
De uitspraak ‘onder voetbal zitten’ komt voor in delen 
van het Brabantse dialectgebied, conform de definiëring 
van Goossens valt daaronder ook het gebied ten zuidoos-
ten van Arnhem. We zijn geneigd een uitspraak als ‘on-
der voetbal’ lacherig weg te zetten als foutief taalgebruik. 
Dat is onterecht. Bijzonder is het wel, maar eigenlijk 
geldt dat ook voor ‘op voetbal’, zij het dat dat in het Stan-
daardnederlands wel correct is. Bij ‘onder voetbal zitten’ 
is sprake van semantische variatie ten opzichte van het 
Standaardnederlands. Met andere woorden: of je nu ‘op’ 
of ‘onder voetbal’ zit, het gaat om hetzelfde. Juist variatie 
in het uitdrukken van de boodschap maakt onze taal rijk.

niet-dialectsprekers, maar zelfs binnen de groep dialect-
sprekers lijkt het zeker geen gemeengoed. Baker, Don 
en Hengeveld (2013, p269) schetsen: “Dialecten zelf 
vormen geen homogene eenheden. Binnen wat globaal 
een ‘dialect’ is, zijn er ook weer allerlei verschillen.” Jan-
neke Helsloot, productmanager IEP-basisonderwijs bij 
Bureau ICE, gaf in mijn enquête aan de uitspraak te ken-
nen. Zij licht vanuit eigen ervaring toe: ‘Vooral ouderen 
spreken écht dialect. Jongeren nemen vooral bepaalde 
elementen over, zoals ‘onder’ voetbal of andere sport/
bezigheid zitten. (Helsloot, 2017).’ Dat sluit aan bij wat 
Swanenberg en Meulepas (2011) zeggen: ‘De traditionele 
lokale dorps- of stadsdialecten worden door de jongere 
generatie nog maar zelden gebruikt. Er zijn nog wel veel 
typisch regionale kenmerken, zoals accent, woordge-
bruik en woordvorming.’  Het gebruik van ‘onder voet-
bal zitten’ zou in de visie van Swanenberg voor jongeren 
een onderstreping kunnen zijn van hun plaatsgebonden 
identiteit.

Hoe zit dat met Arnhem en Nijmegen?
Kijkend naar de afbeelding vallen twee steden op: Arn-
hem en Nijmegen. In 1968 deelde dialectoloog Jo Daan 
Nederland op in 28 dialectgebieden. Deze indeling 
wordt nog steeds gehanteerd (Sijs, 2011, p59). Er be-

‘Ik zit onder voetbal’, zei de nieuwe brugklasvriend van 
mijn zoon. Hoorde ik dat goed? ‘Ik zit ook onder voet-
bal’, vulde een ander aan. Ze kwamen uit dorpen ten 
zuidwesten van Nijmegen. En inderdaad, zo begreep 
ik later, daar is ‘onder voetbal zitten’ heel normaal. Hoe 
uniek is dit? Wat is de achtergrond van die bijzondere 
voorzetselwissel? En is ‘onder voetbal zitten’ eigenlijk 
niet net zo bijzonder als ‘op voetbal zitten’? 

Wie zeggen ‘onder voetbal zitten’?
Om te bepalen waar men de uitspraak ‘onder voetbal 
zitten’ gebruikt, heb ik een mini-enquête uitgezet in de 
Facebook-groep Leraar Nederlands (9.252 leden). Ik heb 
gevraagd of leden de uitspraak kennen van leerlingen of 
uit hun privé-omgeving, in welke plaatsen de uitspraak 
volgens hen voorkomt (postcodevermelding) en welk di-
alect daar gesproken wordt. In totaal 33 mensen hebben 
aangegeven de uitspraak te kennen; elf respondenten 
kennen de uitspraak uitsluitend via leerlingen, achttien 
mensen kennen de uitspraak uitsluitend uit hun pri-
véomgeving en vier respondenten kennen de uitspraak 
zowel via school als privé. 
Het aantal respondenten is te laag om de gegevens te 
kunnen generaliseren. Desalniettemin geven de resulta-
ten een samenhangend beeld: ‘onder voetbal zitten’ komt 
voor in en om de driehoek Tilburg-Eindhoven-Arnhem 
(zie afbeelding). De vraag welk dialect in de betreffen-
de plaatsen wordt gesproken, werd slechts door twaalf 
mensen beantwoord: tien keer werd verwezen naar het 
Brabants, twee keer naar het Arnhems. 

Onder voetbal, hockey en zelfs onder de Taptoe en 
Okki.
Het geluk wil dat Wim Daniëls, schrijver, taalkundige en 
acteur uit Aarle Rixtel, op 4 januari 2016 zijn volgers 
op Facebook de vraag heeft voorgelegd of het ‘op’ of ‘on-
der voetbal’ moet zijn. Zelf zegt hij ‘onder voetbal’. Hij 
kreeg 75 reacties (Facebook, Wim Daniëls, 2016). Ieder-
een die meldt dat het ‘onder voetbal’ moet zijn, koppelt 
dit aan Brabant. De reacties op de post van Wim Dani-
els laten nog iets interessants zien: de uitspraak ‘ergens 
onder zitten’ gaat verder dan alleen voetbal. Ook ‘onder’ 
hockey, pianoles en paardrijden komen voor. Volgens 
Harrie Smits uit Eindhoven geldt het zelfs voor een lid-
maatschap of abonnement. En stop je met een sport of 
lidmaatschap, dan ga je er onderuit.
Wat de post van Wim Daniëls ook laat zien is dat veel 
Brabanders, ook binnen de driehoek Tilburg-Eindho-
ven-Arnhem, alléén ‘op voetbal’ kennen. ‘Onder voet-
bal’ behoort dus zeker niet standaard tot het Brabantse 
vocabulaire. Natuurlijk zijn er overal dialectsprekers en 
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‘Ik zit onder voetbal’

Waar zitten mensen onder voetbal? 
Groene stip: melding ‘onder voetbal’
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WIM VAN GOMPELINGEZONDEN

JACE VAN DE VEN

We kregen een prachtige reactie van 
Corry van de Sande uit Best. De inge-
zonden brief begint als volgt: 
‘Gellie het al zoveul skon stukskes 
geskreeve vur mèn. Naw ikke een vur 
ullie…. Vurrig jaor kreeg ik van neef 
Jan es cadeau vur menne 84 ste ver-
jaordag ’n abonnement op ullie blad 
Brabants. Dè waar krèk iets vur mèn, 
want ik haaw van dialect en véén ’t 
zund dè’t ammel vlorre gao.
Ik docht: witte wè; ik gao probeere 
’n stukske te skrijve in ons dialekt es 
ode an’t vak van onze pa die klompe-
maoker war.’

Corry va Willem va Janne

Oproep schrijfwedstrijd 
Dialectenfestival 2018
Aan het Dialectenfestival Lieshout op 
10 juni 2018 is een schrijfwedstrijd 
verbonden. Er mogen verhalen, 
gedichten en liedjes worden inge-
stuurd in het eigen Brabants dialect. 
Het thema is: “Vruuger waar alles 
bitter????!!” Toelichting tekst, regle-
ment, inleverdata en -adres op de 
website: 
www.brabantsdialectenfestival.nl  

DE GAANZE

hil wèèd eweg dòr koome de gaanze
van en schörke in den Himmel 
slèècht genaojd 

worre ze en V van v-kes  
zachjes kraokend as gevaorlek èès
dan ’ne schòn geknipte kartelraand

en as et landschap hullie opvaangt  
vèlt ’ne verwaoide slinger van en 
fist op et gras 
en is er nog alleenig aachterklap 

gak, gak, gaak,
hullie roddelprotjes 
teege de glaozen waande 
van et firmament
wirkòtse

en mar frêete-n-en schèète
en niemes van hullie die zie dè 
òn de laang vörbèje horrizont
nog twee vv-kes 
vertwèèfeld klapwieke
as de w van wanhôop…  

Aquarel Nelleke de Laat

Wieken
Het werkwoord wieken geeft in de meeste gevallen een dierenge-
luid weer. Volgens het Woordenboek van de Brabantse Dialecten slaat 
het woord in Mierlo op het hinniken van een paard, maar in de 
meeste gevallen gaat het over het schreeuwen van het varken als 
het geslacht wordt. Dit is het geval in Reusel, Vlierden, Leende, 
Heeze, Liessel, Gerwen, Deurne, Etten-Leur en Helmond. Het 
woord wordt ook wel een enkele keer gebruikt voor menselijke ge-
luiden als gillen, krijsen, schreeuwen. 

Wieken zoeven
Wat zou de verklaring van dit woord wieken kunnen zijn? Volgens het 
Woordenboek der Nederlandsche Taal is wieken een afleiding van wiek; 
‘molenwiek’. Weijnen sluit hierbij aan en geeft als grondbetekenis van 
wieken: het geluid van ronddraaiende molenwieken maken. En vervol-
gens heeft de betekenisverandering plaatsgevonden van molengeluid 
naar dierengeluid. Debrabandere is eenzelfde mening toegedaan.
Om een aantal redenen lijkt mij deze verklaring onaannemelijk. Op 
de eerste plaats doet het geluid van varkens en paarden mij in de verste 
verte niet aan het monotone geluid van draaiende molenwieken den-
ken. Maar anderen hebben misschien meer fantasie dan ik. Zwaarder 
weegt het volgende bezwaar. Ik heb de door Weijnen genoemde bete-
kenis van wieken ‘het geluid van ronddraaiende molenwieken maken’ 
nergens kunnen traceren. En die betekenis moet bestaan (hebben), 
anders is de verklaring op drijfzand gebaseerd. Het is in ieder geval 
frappant dat die niet te vinden is. Ik neem aan dat Weij nen deze be-
tekenis ook nergens gevonden heeft, anders zou hij de bron wel ver-
melden. Waarschijnlijk is het zelfs nog ‘straffer’: die betekenis kan he-
lemaal niet bestaan. Je kunt namelijk van het zelfstandig naamwoord 
wiek geen werkwoord wieken maken met als betekenis ‘het geluid van 
ronddraaiende wieken maken’ . Je kunt van een zelfstandig naam-
woord geen werkwoord afleiden met als betekenis ‘het geluid weer-
geven van datgene wat door het zelfstandig naamwoord wordt aan-
geduid’. Dat valt duidelijk te maken met simpele voorbeelden. Een 
ketting kan piepen, maar een ketting kan niet kettingen; ‘het geluid 
van een draaiende ketting maken’. Een schoen kan kraken, maar niet 
schoenen. Tanden kunnen knarsen, maar niet tanden. En zo kan een 
wiek wel zoeven, maar niet wieken. We kunnen er veilig van uitgaan 
dat een zin als de molenwiek wiekt ‘maakt geluid’ niet mogelijk is. En 
daarmee is de voorgestelde verklaring onjuist. 

Hinniken
Wieken is waarschijnlijk een doodgewone klanknabootsing. Zo 
goed als alle dierengeluiden worden door onze etymologen als 
klanknabootsing geduid. Dat geldt bijvoorbeeld voor kraaien, gak-
ken, hinniken, blaten, knorren, briesen en janken. Ik zie niet in 
waarom dat bij wieken anders zou zijn. Klanknabootsingen met de 
klinker ‘ie’ of ‘i’ geven meestal een hoog geluid weer. En daar zijn 
veel voorbeelden van: Duits wiehern ‘hinniken’, Engels to whisper 
‘fluisteren’ en to whistle ‘fluiten’, Zweeds viska ‘fluisteren’, IJslands 
hvia ‘hinniken’, Oudnoors hvína ‘ruisen’. Ook buiten het Ger-
maans komen dergelijke klanknabootsingen voor; denk maar aan 
Latijn hinnire ‘hinniken’, sibilare ‘fluiten, sissen’ en Russisch svistát 
‘fluiten’. En hier sluit wieken mooi bij aan.  

De Ballade 
van Taante Bet   
Tekst: Piet van Beers & Tony Ansems
Muziek: Tony Ansems
 
De kènder van ons taante Bèt
Zèn allemaol getrouwd.
Vur alle zis hisse lèèveslang
D’r èège afgesjouwd.
Naa isse d’r hèùs uitgetrokke
Omdèt ’t nie langer mir ging
Gòn wôone bij d’r jongste,
Bij heure ‘lieveling’.

Goed vur Taante Bet, goed vur Taante Bet.
 
In´t begin ging ´t nog ‘magnifiek’,
Goed èn òngenaom.
Wèèrem huukske bij de kachel, 
Schonste plotske bij ´t raom.
Mar toen taantes spòrbaankbuukske
Was geplunderd tot èn mèt
En toen taante ‘kèènds’ ging worre,
Moes ze ´s middags al hêel vruug nor bed.

Ochèèrem Taante Bet, ochèèrem Taante Bet.

Irst moes ze nor de keuke
Ha d’re ‘lieveling’ beplèèt.
Laoter nor de zolder, 
In ’n bèdsteej van d’n ouwe tèèd.
Mònde laag ze te suffe,
’t Êenigste wèt meens nog deej…
Tot ´t klèènkèènd kwaam vertèlle,
Dè d’r oopoe niks mir zeej.

Ochèèrem Taante Bet, ochèèrem Taante Bet.
 
< In het dialect van Tilburg >

Ode an de klompemaoker
Ik zal oe vertelle hoe dè heel 
vruuger de klompe mi de hand ge-
makt wiere. Dè moes wel, want d’r 
was nog genne stroom in Bèist.
In 1928 trouwde onze vadder 
en ons moeder. Allebèi in Bèist 
geborre. Ze liejten ’n hùes baauwe, 
waorvan een vertrek ‘’t werkhùes’ 
werd. D’r stond in: unne kappost, 
’n sneijpèrdje mi gajbank [snij-
paardje, klein schraagje met mes 
om het model klomp te vormen], 
drie hulbanke [heulbank; daar werd 
het binnen model uitgehold], een 
rek vur ’t getùig en een rek vur de 
malle, ’n kachel um te stauken 
ès’t kaauw war en d’r hinge twee 
ollielampe.
Um te beginne moes onze vadder 
d’n boer op um beum [bomen] te 
koope. Die wiere dan umgekapt en 
mi de merjan [mallejan] bé ons op 
de werf gebrocht. De merjan wier 
getrokke dur unne zwaoren Bèls 
[Belgisch trekpaard]. An de langsten 
boom moes ’n rooi plaot hange. Dè 
war vurschrift. Bé onze voerman 
war dè mistal unne rooie zakdoek. 
Dè mog ôk.
Dan wier d’n boom in de skraog 
[schraag] geleid en dur twee man 
mi ’n trekzaog in bolle [stukken van 
dertig cm.] gezaogd. Die wiere dan 
geblekt [van schors ontdaan] en mi 
kleufbentels [kliefbeitels] in stukke 
verdild. War dè gebeurd, dan wiere 
die naor ’t werkhùes gebrocht.
Op de kappost wier ’t grondmodel 
gekapt. Dan nor ’t sneijperdje wor 
d’n buitekant wier gesneije, dan nor 

de hulbank. Daor wier urst mi unne 
grote en daornao mi unne kleinen 
effer [avegaar, grote boor] de klomp 
uitgehuld. Bé de volgende hulbank 
wier mi ’n bojemmes [bodemmes] 
en de varshaok [rechte steel met 
krom bovenmes om de randen van 
de klompen af te werken] ’t verder 
voetbed gemakt. Dan wiere ze op-
gestaopeld um te dröge, um latter 
geschuurd te kunne worre.
Toen d’r in 1939 stroom kwam, 
wou onze vadder masjinaal klompe 
gaon maoke. Hij liejt ’n febriekske 
baauwe en kocht ’n afkortzaog, ’n 
lintzaog, ’n kopieer- en boormesjien 
en ’n schuurmesjien. 
D’r kwamme dus veul meer klom-
pe. Veul ginge nor verschillende pla-
otsen op Goeree Overflakkee, mer 
ok nor Noord- en Zuid-Holland enz. 
De meste klompe wiere geskilderd. 
Dè war werk vur m’n zus en men.
End zestiger jaore is onze pa 
gestopt. Gen ‘zwart gat’, want hij 
há nog zat um hande. Hij zaat 
jaorelang in ’t hoofdbestuur van de 
klompenmakerspatroonbond en in 
’t schoolbestuur van Bèist. Hij war 
jaore hopman van ‘de guld’ [Sint 
Odulphusgilde]. Hij din geir kaorte 
en vurral geir buurte (net es ik; dè 
heb ik dus nie va vrimde.)
Onze pa overleed in 1975. Hij war 
81 jaor oud.  
 
< In het dialect van Best >
Foto uit Heesch en het Brabants 
volks leven van weleer, Egbert de Kuij-
per, 1995,
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MRINUS DE WITTEHÁS VAN DE ZANDE

COR SWANENBERG

De Witte wit wir wè
In het laatste nummer van Brabants 
zat ik in het Berghem van de vori-
ge eeuw nog aan de ontbijttafel. Nu 
is het tijd voor wèèrem iite zoals de 
warme maaltijd in ’t Bèrgs wordt ge-
noemd. 
Afhankelijk van het seizoen kon ‘het 
diner’ beginnen met bônsoep (bo-
nensoep) of èrtsoep (snert). Vooral de 
laatste kon rijkelijk gevuld zijn. Met 
starte (varkensstaarten) bijvoorbeeld, 
unne poewt (varkenspoot) of met slier-
te (varkensvlees). Was er echter een 
legkip met pensioen gegaan, dan 
hadden we kiepesoep. 
Vast onderdeel op het menu waren 
erpel of elleper (aardappelen), vaak 
uit eigen tuin (d’n hof) of vervan-
gen door induustrie of illuustrie (fa-
brieksaardappelen). Ook groenten 
waren meestal eigen kweek. Vers 
of geweckt: briikbôntjes (sperciebo-
nen), haukes (peultjes) of flodderbôn-
ne (tuinbonen). Sla werd op smaak 
gebracht met juintjes (zilveruitjes), 
juinpepkes (bieslook), ’n hard gekokt 
èèj (hard gekookt ei) en tomaat. En 
koolsoorten ondergingen in ’t Bèrgs 

een wonderbaarlijke vermenigvuldi-
ging; zuurkool en rode kool werden 
zuurkôlle en roewj kôlle. Uitzonde-
ring was boerenkool; die veranderde 
in boeremoes. Uiteraard stonden ook 
verschillende soorten betoazie (of pe-
toazie) op de kaart.
Vlees was een luxe in die tijd. Had je 
de mazzel dat vader een varken had 
geslacht, dan kon je onder meer ge-
nieten van kelgebrôd (stukjes vlees van 
de keel) en koaikes (kaantjes). De fa-
brieksarbeiders van d’n Hèrtog (Unox) 
en Zwaantjes (Zwanenberg) hadden 
hun eigen ‘privilege’. Ze konden met 
hun butjeskaart in de personeelswin-
kel voordelig ribbetjes kopen.
In menig huishouden werd de maal-
tijd afgemaakt met erpelnat; het 
kookwater van de aardappelen ‘op 
smaak gebracht’ met een mespuntje 
margarine.
Had ons moeder het eten verrig 
(klaar), dan moest je meteen aan ta-
fel anders verpratte (verpieterde) het. 
Een snelle blik maakte duidelijk of 
het menu nor oewen taand of oewe 
meug was. Dat kon leiden tot schielek 

(of schierlek) eten. Andere synonie-
men waren d’r inkaaie of goffe. Een 
snelle eter begon wel eens te hikken 
(te rukpènse) of voelde zich na afloop 
ongaans (misselijk). Complimenten 
voor de keuken waren unnen böllek 
(een boer) of de constatering ‘ik hé’m 
strak’ (‘ik heb genoeg gegeten’). De 
eters die zich schuldig maakten aan 
knééje (prakken) of nirreke (met lange 
tanden eten) gaven non-verbaal een 
ander signaal af, de aanmoediging 
van mijn moeder ten spijt: ‘Ge moet 
goewd iite, want drinke is ok duur.’  

 Illustratie Mathilde Artwork

De moeshof
Wij han unne wèrmen hof, hillemòl 
umgeeve dur ’n buukehijg. Die hijg 
krioelde in de mèijmònd van de 
mùlders. As ge d’n hof umspaoide, 
kwaamde dik de larve van die mèij-
keevers teege. ‘Engerlinge’ hiete 
die beesjes; ze leeve jorre onder de 
grond vur ze oit keever worre. 
’t Huukske grond binne ons buuke-
hijg wier alle jorre dùbbel umgeleed 
dur onze vòdder. Hij spaoide twee 
diep mi de schup ’n voor, schoepte 
daor de bovelaog van de volgende 
voor in en groef op die manier wij-
er onzen hillen hof um. Da spaoie 
moes gebeure nò z’n wèrk in de sleu-
ve. Onze vòdder waar grondwerker. 
Ongeleuflijk da dieje mins da nò z’n 
zwaor karwèij van overdag nog kos. 
Gin man ston beeter òn de schup as 
onze pap… Mar da spaoie waar nie ’t 
uurste wèrk. Èind mèrt, as ’t vurjaor 
begos te kriebele, reej onze vòdder 
de beerton d’n hof in en verdèlde 
ons minsemès over z’n teullaand. 
Dan waar de locht rond ons haus nie 
te geniete en hiel ons moeder alles 
potdicht, want dieje stank moeg nie 

binnekomme. Inne keer is’t mi die 
strontton verkeerd geloope. De ton 
schoof van de kreuge de sloot in, nog 
vur d’n hof bereikt waar. Daor moes 
ons moeder wel over klage: ‘Hen we 
al diejen téd vur niks op ’t hùiske 
gezeete!’ Gelukkig han wij nog koei- 
en vèrkesmès en ok ’t strauwsel ùit 
de sleuj in onzen hoek kos goei mès 
leevere. 
Eigelijk waar ’t onbegreijpelijk da d’r 
in onze schraolen hoek klaor klap-
zand nog zónne goeie gruuntenhof 
te veijne waar. Mar diejen donkere 
grond ha ok veul scheete gekost…
As alles nètjes umgeleed waar -en 
da koste òn onze vòdder overlaote- 
dan wiere de gruuntes gezèijd en 
gepót: keele (raapsteel), vruug èipel 
(vroege aardappelen), flodderbónne 
(tuinbonen), slaoi (sla), spinazie, 
sjelotte (sjalotten), haowkes (peu-
len), wùrtelkes (worteltjes), bóntjes 
(slaboontjes), kólplante, spruite of 
boerremoes (boerenkoolplanten) … 
De uurste gruuntes ware b’ons de 
keeltjes. Daor makte ons moeder 
de vurjaorspetòzzie mi. ’n Stukske 
ùitgebakke spèk hurde bé da kun-
ningsmaal. ’t Is eete wa we noit mer 
zen vergeete! Mar da gèldt ok vur de 

uurste neij èipel mi vorse slaoi ùit 
èigen hof.
In onze moeshof stonnen ok de 
kroesels (kruisbessen) en de bizze-
me (aalbessen) en òn de kant, aach-
ter de sèlderie en de rabarber, groei-
de zèlfs unne kriekenboom. ‘Krieke’ 
zinne wij teege de rooi prùimkes die 
begin juli al rijp ware. Umda wij wij-
er gin fruit van èigen tilt han, gonge 
we as jong op streuptocht. ‘Booger-
de’ hiette da; ’t waar ’n aander woord 
vur ’t steele van appel, pirre en prùi-
me. Wij makte d’r ’n sport af, mar ’t 
dugde van gin kante.  

Aquarel Nelleke de Laat

naming wilden dat bij hun Brabant-
se repertoire paste. De voertaal werd 
‘Algemeen Beschaafd Maoskants’.
De groep breidde al snel uit en werd 
vijfkoppig: Jan Küper (zang en gi-
taar), Miel van Hirtum (zang en bas), 
Jos van Goch (accordeon), Lian Gie-
les (dwarsfluit) en Ton de Vos (zang). 
Het gezelschap was zeer gemêleerd: 
Jan Küper was commercial mana-
ger bij Heineken (na een onder-
wijs- en stewardverleden), Miel had 

Drie Empelse muzikanten deden als 
gelegenheidsmuziekske van carna-
valsclub De Perreketuters mee aan het 
jaarlijkse Kwekfestijn van Oeteldonk 
en wonnen de eerste prijs in 1982. 
In 1984 trad deze ‘komisch drama-
tische volkszanggroep’ van Jan, Jos 
en Miel voor het eerst op onder de 
naam De Platte Ribben tijdens het 
Slotgatfestijn in Empel. Ze kozen het 
slagersgerecht als titel omdat ze iets 
eenvoudigs en toegankelijks als be-

een speelgoedzaak en Jos werkte bij 
Philips, Ton is een onderwijsman 
en Lian een bouwkundige. Er was 
een Vughtenaar, een Bosschenaar, 
een Orthenaar, een Empelaar en een 
West-Brabander lid van de groep.
Zij brachten behalve liedjes ook sket-
ches in het Brabants. Jan Küper, de 
oprichter, was dus de man van de 
ideeën en de belangrijkste schrijver. 
Hij overleed in 1999. Het was na-
tuurlijk een enorme aderlating want 
Jan was de spil. Toch hield de groep 
niet op te bestaan en met ‘vier ver-
vangende spillen’ lukte het wonder-
wel om nog door te gaan. Ton de Vos 
schreef nieuwe liedjes en nam de 
taak van Jan over. Hij schreef ook al 
voor de plaatselijke revue. De groep 
is definitief gestopt in 2007. 
De Platte Ribben maakten voor-
al furore in de jaren negentig. De 

groep trad op van Roosendaal tot 
Venray. De grootste indruk maak-
ten de ‘thuiswedstrijden’ in sociaal 
cultureel centrum d’n As in Empel, 
maar ook op de Brabantse Avonden 
in Berlicum en Den Dungen waren 

De Platte Ribben vaste waarden. Hun 
repertoire bestreek zo’n honderd 
liedjes en tal van komische sketches. 
Veel eigen werk met wat Brabantse 
traditionals voor de afwisseling. Er 
kwamen verzoekjes om cd’s, maar 

men beschikte niet over eigen ge-
luidsdragers. De Platte Ribben von-
den dat ze niet alleen gehoord, maar 
ook gezien moesten worden.
Later zijn er toch enkele liedjes op 
schijven terechtgekomen. Het be-
treft dan altijd cd’s samen met an-
deren, zoals De Brabant Bontste, Bra-
bant op z’n breedst en Brabants op z’n 
best. Ondertussen staat er ook een 
zestal nummers op Youtube: Namen, 
Klein geluk, Opoe’s pertrètje, ons moe-
der en ’t leste uurke.
De plannen voor een ‘revival’ zijn 
bij herhaling mislukt. In 2016 had 
men het programma ‘van de weder-
opstanding’ al klaar, maar de onbe-
stendigheid voorvoelend was bij de 
datum ‘t.z.t.’ ingevuld en helaas, het 
kon niet doorgaan.  

Foto archief Platte Ribben

De Platte 
Ribben uit 
Empel
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Luisterbox Brabants 14

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

Tony Ansems: 
De Ballade van Taante Bet (Tilburg) 2.22

Riny Boeijen: 
Dan daacht ik ôn Bèrge (Berghem) 1.47

Junt: Kerkpraot (Budel) 4.52

Ad Louwers: De dood van Nillus (Son) 2.04

Jan Luysterburg: 
Museum D’n Aanwas (Hoogerheide) 7.13

Cees Robben: De Regterhaai (Goirle) 7.32

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   

Woensdrechtse woordjes Dierenliefde
Eén van de belangrijkste taken die levende we-
zens hebben is het zorgen voor nageslacht om 
het voortbestaan van de soort veilig te stellen. 
Als je op het platteland bent opgegroeid, ben je 
vaak met deze natuurlijke opgave in aanraking 
geweest. Wie immers in zijn jeugd omringd is 
geweest door paarden, koeien, varkens, scha-
pen, geiten, kippen en konijnen, was met eni-
ge regelmaat getuige van voortplantingsdrift.
Dat wil nog niet zeggen dat hierover openlijk 
gesproken werd. Zoals bij de mens vaak de 
ooievaar of de boerenkool de bron van nieuw 
leven was, werd ook bij dieren meestal gebruik 
gemaakt van bedekte termen. Als een hengst 
duidelijk aan het dagdromen was over een 
aantrekkelijke merrie, dan werd er verteld dat 
het dier kennelijk een jas had ingeslikt, want 
er hing nog een mouw onderuit. Als een haan 
een hen beklom, was dat omdat de kip stout 
was geweest en daarom hardhandig (of beter 
hardsnavelig) in het nekvel werd gegrepen. En 
een stier die een koe besteeg wilde even kijken 
waar het gras nog groener en malser was.
Wanneer een vrouwelijk dier een vruchtba-
re periode had en er daarom een mannelijke 
soortgenoot aan te pas moest komen, had men 

daar per diersoort een aparte naam voor. Ik 
heb mezelf erop betrapt dat ik soms wel de di-
alectterm ken, maar niet de term in het Stan-
daardnederlands.
Een vrouwelijk paard, een merrie dus, is enke-
le dagen nadat ze een veulen heeft gekregen 
alweer opnieuw perreg of engsteg. De dekkieng 
vond gewoonlijk plaats als de kinderen al lang 
op bed lagen.
Koeien moeten gedekt worden als ze stiereg 
zijn. Helaas voor de stier krijgt hij tegenwoor-
dig bijna nooit meer een koe te zien. De he-
dendaagse stadsjeugd is zo ver vervreemd van 
het plattelandsleven, dat veel kinderen denken 
dat chocolademelk komt van bruine koeien of, 
erger nog, dat melk wordt gemaakt in de zui-
velfabriek.
Een zeug moet bij de beer gebracht worden 
als ze bremzeg is, maar ook deze bevruchting 
gebeurt tegenwoordig bijna altijd langs kunst-
matige weg.
De geit, vroeger de koe van de armen, moest 
gebokt worden als ze rits was. Men ging er dan 
mee naar de bokkeboer, maar het kon ook zijn 
dat de bokkeboer zelf langs kwam met zijn bok.
Wat de term is voor de vruchtbare periode van 
een schaap is in mijn omgeving niet algemeen 
bekend. Ik meen dat het dier dan bronsteg of 
itseg is.
Tot zover de boerderijdieren. Nu ik toch bezig 
ben doe ik er nog maar enkele huisdieren ach-
teraan. De hond bijvoorbeeld, waarbij de teef, 
’t tifke, lwoops wordt. En de poes, die in maart 
krols wordt en dan samen met de kater zorgt 
voor veel nachtelijke onrust.
De kip, die bij ons kiep, kieke en soms ook wel 
tiet heet, wordt zo ongeveer elke dag door de 
haan getreejd, want het dagelijkse ei moet na-
tuurlijk bevrucht zijn. Wanneer ze stopt met 
leggen omdat ze wil gaan broeden (bruuje) is 
ze bruujzeg.
Tot slot het konijn. Wanneer de voedster, de 
fwooi, vruchtbaar is valt moeilijk te zeggen. 
Zij heeft namelijk het vermo-
gen om het zaad van de raajer 
of rammelèèr na ontvangst in 
haar eigen lichaam te bewaren 
tot het van pas komt. Mijn 
vader stuurde mij vroeger 
altijd met mijn konijn naar 
een buurman met de bood-
schap: ‘Lot ’r mar vur tweej 
kwartjes indoen.’  

GE LEEF MAR KORT…

Wörrem kekte om nor ’t verleeje; da’s zo grwòt.
Jil wa spore gaon ’r nor toe, mar die lwòpe zo dikkels dwòd
en ag ge soms meschient wa miessers è gemokt,
lig daor dan mar nie wakker van; de toekomst is ze kwijt gerokt!

Niks of niemand brikt wòit ’t ritme van d’n tijd.
Aost en stilstaand storen ’m nie en nwòit rokt ie de weg ’s kwijt.
’t Lekt ’n wòcieaon, die aamper miender wordt.
Mar dan ondekte op n’n dag: ’t is vurbij; ’t waar vuste kort!

Nim toch de daoge, die oe nog zen gegeeve
en mokt ’r wa mwòis van; aanders mieste de bwòt.
Zoek ’n doel, waor da ge echt vur wul leeve,
want ge leef mar zo kort en ge zè zo lang dwòd!

Wòit verwaaid ’t stof van oe leeve op de wiend.
Waacht nie af dus tod ’t oe vindt, mar ondek, waor ’t geluk begient.
Want vast nie elken dag verdrienkt toch in verdriet.
Pak da geluk dus steeveg vast, al is ’t ’n bietje… en geniet!  

< In het dialect van Etten-Leur >

TOINE NOOIJENS

Brabantse avond in de 
Nieuwe Nobelaer in 
Etten-Leur
Op 27 oktober 2017 vindt een bijzondere Bra-
bantse avond plaats met liedjes en conference 
in de Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. De avond 
staat in het teken van gemoedelijkheid, humor 
en warmte. Pieter van Dijk, Theo Wouters en 
Ronnie Buiks zullen optreden. Presentator Cor 
Swanenberg hoopt het publiek deelgenoot te ma-
ken van het Brabantse gevoel. Hij werkt daarbij 
samen met zangeres Annelieke Merx en accorde-
onist Henk Verhagen. 
Bij de voorstelling is een typisch Brabants hapje 
inbegrepen dat in de pauze geserveerd wordt.

Aanvang: 20.00 u. info@nieuwenobelaer.nl.  
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