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Oud en nieuw
Zoals steeds hebben we ook nu weer ons uiterste best gedaan 
om u een zo gevarieerd mogelijk blad aan te bieden. Een aan-
trekkelijke glossy waarin u heerlijk kunt snuffelen en grasdui-
nen. Een boekwerkje waarin niveau, wetenschap, literatuur en 
amusement hand in hand gaan. Een tijdschrift ook waarin we 
aan de ene kant modern en actueel willen zijn, maar aan de an-
dere kant graag even terugblikken naar het verleden.
Als kwartaalblad kunnen we qua actualiteit natuurlijk niet op 
tegen snelle media als Teletekst en Facebook. Maar modern 
en actueel zijn we bijvoorbeeld met deel twee van het uitge-
breide diepte-interview van Cor Swanenberg met A.F.Th. van 
der Heijden. Of met het vrolijke portret van Christel de Laat. 
Riny Boeijen en Ed Schilders maken steeds meer furore met 
hun rubriek Spraak-makend. Henk Janssen besteedt veel aan-
dacht aan de vernieuwingen die plaats gaan vinden bij het Bra-
bants Dialectenfestival in Lieshout. Cor Swanenberg bespreekt 
het sterk vernieuwde Museum Klok en Peel in Asten. Nico van 
Kruisbergen beluistert de nieuwe cd van Jan van der Heijden. 
Junt geeft haar visie op de Bejaardezörg. Riny Boeijen schrijft 
over het anonieme geweten van Oss dat zich Mari de Groêt 
noemt en over de vloggende negentigjarige Marie Verhagen uit 
Gemonde. Kan het nog actueler?
Terugblikken doen we met Jan Luysterburg, die met twee doch-
ters van Rien de Rooij herinneringen ophaalt aan deze Ruc-
phense dialectschrijver. Met het gedicht van Riek Janssen-van 
den Oever, die vorig jaar opnieuw de Brabantse Kerstgedich-
tenwedstrijd in Boxmeer won. En met Ed Schilders, die namens 
de redactie weer een juweeltje van Cees Robben aan de verge-
telheid ontrukt.
Op wetenschappelijk niveau zijn we bezig met Jos Swanenberg, 
die een opvallend taalverschijnsel toelicht in zijn artikel We 
hebben een clubske opgericht. Onze vaste medewerker Wim 
van Gompel trekt Een Duits-Brabantse parallel. 
Smult u ook altijd zo van De Witte wit wir wè, van Johan Boenie 
met zijn Woensdrechtse woordjes, van onze prent op de ach-
terzijde en van Hás van de Zande, die het ditmaal heeft over 
Onze stal ?
Dit en nog veel meer heeft u op dit moment voor u. En als u he-
lemaal klaar bent met kijken en lezen, dan staan achterin nog 
een aantal interessante geluidsopnamen die u via het internet 
kunt beluisteren.
Wij wensen u veel kijk- en luistergenot en alvast prettige feest-
dagen en een heel voorspoedig en gelukkig 2018.
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mogen doen. Ik ervaar het als een cadeau aan 
mezelf.’ 
De speellijst voor 2017 en 2018, die op internet 
te zien is, maakt indruk. Liefst 31 theaters heb-
ben haar geboekt, waaronder een tiental bui-
ten Brabant. ‘Ik begin altijd met: ‘Zijn er men-
sen die mij niet verstaan? Ik ben Brabantse en 
what you see is what you get! En in mijn geval is 
da heel wa..! Ik praat en zing gewoon met mijn 
zachte g. Eigenlijk breng ik een verhaal over 
de eerste dertig jaar van mijn leven. Er komt 
veel familie langs in mijn voorstelling. Ik ga al-
tijd op pad met mijn zus Miranda, met pianist 
Dennis van Velthoven en technicus Sebastiaan 
Rolloos. Het bevalt me zo goed en ik vind het 
zo heerlijk, dat ik al weet dat ik na deze eerste 
tour zeker doorga.’
We kunnen Christel alleen maar veel succes 
toewensen en vragen haar tot slot een korte 
boodschap in te spreken voor de luisterbox. 
Dat is voor deze aanstekelijke spraakwaterval 
geen enkel probleem.
Voor meer informatie: 
www.christeldelaat.nl.   

gon als entertainer bij Feesterij ’t Tunneke in 
Schijndel. Daar kwam ze in contact met Karin 
Bruers die er de opleiding voor acteurs leidde. 
’t Tunneke was destijds groot in themafeesten. 
Je kon er eten en drinken voor een vaste prijs, 
terwijl er van alles om je heen gebeurde. Je 
kreeg entertainment aan tafel; er liepen onder 
meer een quasimodo rond, een kruidendok-
ter, een heks, een keukenmeid en een post-
bode. In het Sprookjesthema speelde Christel 
een dubbelrol: Moeder de Gans en later op de 
avond de Boze Stiefmoeder. In het thema van ’t 
Mulderkesfeest speelde men ‘Onze pap is jarig’. 
Toen Karin stopte met de opleiding, vroeg men 
Christel om dit voort te zetten. Dat heeft ze vijf 
jaar lang gedaan, omdat ’t Tunneke ondertus-
sen floreerde op drie locaties: in Schijndel, 
Rijswijk en Hedikhuizen.
Christel, gestart als autodidact, werd steeds va-
ker gevraagd als actrice en presentatrice. 
In 2000 begon ze voor zichzelf. Ze was meer 
en meer te zien op tv in humoristische sket-
ches; onder meer bij Ook dat nog, The Leed 
Night Comedy en Toren C. Ook wist men haar 
te vinden voor bijrollen in films, zoals in New 
Kids Nitro, Wiplala en Kankerlijers. Op de derde 
dinsdag in september is zij gastvrouw namens 
de provincie Noord Brabant bij de Prinsjesdag-
borrel. Daar krijgen de genodigden een wor-
stenbroodje. Ze gaat toepasselijk gekleed in de 
kleuren van de Brabantse vlag.

’t Is wa ’t is
Met Karin Bruers ging ze in 2014 het theater 
in met de voorstelling de Warme Winter Show. 
En nu heeft ze haar eerste eigen theatershow 
met de toepasselijke naam Christel de Laat. De 
voorstelling gaat over dertig jaar van haar le-
ven en getuigt van zelfkennis. Ze is grappig, 
druk en wervelend en maakt gretig gebruik 
van goedmoedige ironie. ‘’t Is wa ’t is,’ zegt ze 
daar zelf over, ‘recht voor z’n raap. Ik wil de 
mensen een ontspannen avondje bezorgen. 
Geen maatschappijkritiek of wereldvredebood-
schap, maar gewoon mensen vermaken met 
een gezellige voorstelling. Dat geeft mij zoveel 
voldoening en ik vind het zo’n voorrecht dat te 

Christel de Laat (1966) is een echte Schijn-
delse. Ze is een dochter van Wiek de Laat, de 
man van de plaatselijke ijzerwaren- en gereed-
schapshandel, later beveiligingsexpert. Aan-
vankelijk zag het er niet naar uit dat deze vrolij-
ke wervelwind in het theater zou belanden. ‘Ik 
ben iemand van twaalf ambachten en dertien 
ongelukken,’ zegt ze zelf. Ze volgde de oplei-
ding tot kraamverzorgster. Ze heeft champig-
nons geplukt, even de opleiding tot kok gevolgd 
in de stationsrestauratie in Den Bosch en is 
maandenlang werkzaam geweest in een Berli-
cumse bakkerij. Ze heeft als verkoopster in een 
grotematenwinkel gestaan en is ook nog jaren-
lang kinderoppas geweest tot ze zelf twee kin-
deren kreeg. Die zijn nu al achter in de twintig. 
Als kleine meid was ze van 1974 tot 1976 bij 
zangkoor De zonnepitten van de plaatselijke 
muziekdocente Gonny Goossens. Met die mu-
zikale club ging ze mee naar songfestivals in 
Schotland, Zweden en Hongarije. ‘In ’n Volen-
dammer boerepèkske; mi bloedkorale, wit mutske 
en op klompe!’ Ze moest plotseling stoppen met 
zingen omdat ze knobbeltjes op haar stemban-
den had.
Haar muzikaal talent heeft ze waarschijnlijk 
van vader Wiek die als bariton zong bij de 
Eindhovense operettevereniging Zonnig Bra-
bant. Daarna trad hij op bij Het Brabants Mu-
ziektheater dat hij zelf in 1990 had opgericht. 
Ook zong hij in rouw- en trouwmissen samen 
met zijn broer Jos de Laat. 

’t Tunneke
Het podium bleef wel lokken en Christel be-

Brabantse comédienne
Christel de Laat
Lang geleden leerden wij dat pyknische types doorgaans vrolijk 
zijn. Als dit gegeven op iemand van toepassing is, dan lijkt dat 
wel op Christel de Laat. Ze is bij velen bekend als dat grappige, 
drukke dikkerdje van Omroep Brabant, omdat ze daar al jaren de 
presentatie doet van het lekkerste Brabantse worstenbroodje en de 
bruisende gastvrouw is van FijnFisjeNie. Ze speelde er ook een rol 
in het tv-feuilleton Wolfseinde. Maar Christel was al eerder bekend 
bij het Brabantse publiek door haar alter ego’s Nel (de brutale keu-
kenmeid op klompen) en Betty waarmee ze furore maakte bij TV 
8 en Omroep Brabant. (Het duo Bea en Betty vormde ze meestal 
samen met Lissette Rémery.)

Over d’n bik: Worstebrôojke
’t Moet nie veul gekker worre. ’t Ston ’n tedje geleeje in de kraant 
en irst wo’k ’t nie gelêûve mar toen ik de feks ha gesjekt waar ’t 
toch nie gelooge: ze hebbe ’n worstebrôojke ötgevonne dè nie vet 
is! Kröske stèèreve! Wie? Unnen bekker öt Brabant saome meej 
‘onderzoekers van Sportcentrum Papendal’. Ge wit wel. Paapedal, 
wòr onze sportkampioene d’r èège suftreene. En omdesse as ze 
suf zen wir moete behippere, aate ze aatij unnen aajwitsjeek of 
kwarrek. Dus ik snap wel dè die jonges en meskes ok wel ’s wed-
daanders blieve asse tèène zen. En ok dè zon gezond brôojke vol 
meej ‘gevarieerde koolhydraten’ zit. Desse d’r dan gin worst van 
gehak in doen, mar kiep, alla tot daor òn toe. Mar wè’k nie kan 
billeke, is dessen ’t dan nog ’n worstebrôojke dörreve noeme! Ik 
trek toch ok gin boejon van runs om kiepesoep te maoke? Eên van 
die geleerden öt Paapedal zeej ok nog ok nog: ‘Het scheelt je ook 
vette vingers.’ Menirke öt Paapedal toch! Daor gaoget naa net om. 
’t Vet hurt bij ’n goej worstebrôojke! En ok vette vingers en ’n vette 
kien. Hier in Braabant, meneer Paapedal, zal nôot niemes ’n wor-
stebrôojke unne snek noeme. ’n Worstebrôojke is ’n traktaasie, ’n 
klèèn mar fèèn kuulienèèr fisje. ’n Fisje meej ‘brôod van de slager’ 
of ‘vlêes van den bekker’, net hoeget wilt bekèèke. Mar d’r isser 
mar êene die vur ’t vlêes zörgt, en des ’t vèèreke. Ik heb ’t òn ’n aaw 
vèèreke gevraoge, en dè zeej dettet niks, maar dan ok himmel niks 
mee oew koolhiedraate te maoke wo hebbe.
De koomende mònde ist wir korsemis, nuujaor, koppermòndag, 
en dan wir karneval. Dan eete wij hier in Braabant wir duuzende 
worstebrôojkes. Nie om te herstelle van sportieve inspanninge mar 
om ons op en ok vol te laoje in de wènter. Want worstebrôod is 
doping. Vat er marres ’n paor. En da kunne ze tuurlijk nie hebbe, 
op Paapedal. 
‘Ik vuul me,’ zeejt vèèreke, ‘òngetaast in munne goeje naom en 
faom.’ Ik perbeerde Kuus, want zôo hietie, te troste. Mar ’t hielp 
nie. ‘Ik knor ok naames alle Braabanse vèèrekes’ zeetie. ‘Hilt jaor 
lang treene me in die meegastalle om mar lekker mals en vet te 
worre. Ik ken ’r ennigte die kèrmenaai wille worre, aandere wir 
zult, munnen buurman hier gao vur bloedworst. Zellef wil ik liefst 
as worstebrôojke endigge. En dan… dan gôoje ze oewe goeje naom 
te grabbel. Soms denk ik, ik hou er mee op.’ 

Puk en Muk doen zich te goed aan het worstenbrood van Vrouw Holle, 
in: Frans Franssen ‘Puk en Muk in de onderwereld’ (1932) tekening 
Carl Storch
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schrijven die als relatiegeschenk zou worden 
uitgegeven. (Jan van Laarhoven werd ook wel 
Jan Plèk genoemd, omdat de bibliotheekboe-
ken van Nederland daar hun harde cover kre-
gen opgeplakt.) Mijn bijdrage werd De Blank-
boom en was kennelijk in goede aarde gevallen;   
meteen werd ik gevraagd andere Brabantse 
schrijvers te benaderen voor het geschenk in 
de volgende jaren. Samen met Marcel van der 
Heijden als mederedacteur/mediator heb ik 
naast Cornelis Verhoeven, Jan Cartens en Ed 
Schilders, ook Adri van der Heijden gevraagd. 
En weer zegde hij toe! Dat leidde tot de publi-
catie van De gebroken pagaai (met illustraties 
van Nelleke de Laat). 
En onze paden bleven zich kruisen, zij het 
met tussenliggende jaren. De letterkundige 
club Literatuurlijk in Veghel organiseerde een 
literaire avond op het Zwijsen College, de mid-
delbare school in Veghel, waar ik als docent 
Engels werkzaam was. Een van de genodigde 
auteurs was A.F.Th. van der Heijden! Vooraf 
aan zijn lezing nodigden we Adri bij ons aan 
huis ‘op d’n eet’. Hij nam de invitatie aan en we 
hebben het samenzijn als zeer genoeglijk erva-
ren. Sinds die tijd correspondeert mijn vrouw 
met Adri. Niet intensief, vooral gekoppeld aan 
publicaties, recensies of lezingen. Zij schrijft 
hem in het Brabants; hij antwoordt in het Ne-
derlands. Dat schrijven in dialect is wel bijzon-
der. Van der Heijden zegt over het dialect van 
zijn geboortegebied dat hij het lelijk vond en 
dat het voor hem altijd zo snauwerig klonk. 
Hoe dan ook, de correspondentie gaat nog 
steeds door en heeft zeker mede bijgedragen 
tot mijn besluit Adri te vragen voor dit inter-
view. Uiteraard ben ik in mijn nopjes met de 
openhartige en uitvoerige respons op mijn 
schriftelijke vragen. 

Wanneer openbaarde zich bij jou de 
‘schrijflust’ voor het eerst? Je moet wel een 

briljante leerling zijn geweest en was op school be-
slist al goed in het maken van opstellen… 
Mijn vroegste staaltje vertelkunst, oraal nog, 
stamt uit de derde klas lagere school. De bo-
venmeester kwam eens per week langs en 
daagde me uit iets te vertellen over een krijt-
tekening die de juf op het bord had gemaakt. 
Hij beloofde me als tegenprestatie ‘een snoep-
pakket’. Hij schreef het op, dus mijn eerste 
contract had ik al te pakken. Hoe vaak ik hem 
er ook aan herinnerde, hij kwam zijn belofte 
niet na. Dertig jaar later schreef ik er een stukje 
over, dat de weduwe van de bovenmeester on-
der ogen kreeg. Dat kon ze niet op zich laten 

Koning en Gerard van der Vleuten kennen. 
Laatstgenoemde bleek de oud-leraar Neder-
lands van Adri van der Heijden op het Sint-Jo-
riscollege, waar Knuvelder directeur was. (Van 
der Vleuten kreeg postuum eer in het boek 
Tonio waarin hij een liedtekst van Guus Meeu-
wis corrigeert.) Deze Gerard van der Vleuten 
verschafte mij het adres van A.F.Th. en raadde 
mij aan contact op te nemen.
Na de kennismaking per brief en de positieve 
reactie op de vraag om deel te nemen aan een 
boek over favoriete Brabantse dialectwoorden, 
kwam begin jaren negentig het verzoek van 
de Tilburgse uitgeverij JVL om een novelle te 

wekkend labyrint. Razend knap om in die 
doolhof, met al zijn aftakkingen en intermez-
zo’s, verder te bouwen. De schrijver moet over 
een fenomenaal verbeeldingsvermogen en ge-
heugen beschikken. 
Naast de boeken uit de cycli is er van A.F.Th. 
bijzonder autobiografisch werk verschenen, 
onder meer als dagboekaantekeningen en 
requiems. Bijvoorbeeld over zijn vader (Asbe-
stemming), over zijn moeder (Uitdorsten) en 
Tonio, over zijn zoon, die op 21-jarige leeftijd 
verongelukte. De sandwich gaat over de dood 
van een jeugdliefde en een jeugdvriend. De 
schrijver heeft het als zijn plicht beschouwd 
hen in een boek te vereeuwigen. ‘Overleven-
den dragen het hiernamaals van de doden.’ 
De requiems zijn een bewijs van schrijvers-
vakmanschap. Hij heeft het verdriet weten te 
sublimeren. Authentieke beelden van de over-
ledenen worden er opgeroepen en de diepste 
gevoelens blootgelegd. 
Over zijn moeilijkste boek, Tonio, zegt de au-
teur zelf op pagina 111 van Uitverkoren:
 
‘Ik had natuurlijk nooit kunnen bevroeden dat ik 
nog eens een requiem voor mijn eigen zoon zou 
moeten schrijven. Gestorven vrienden, een dode 
vader, een overleden moeder… ik heb ze allemaal 
in droefheid bezongen, maar hoe zou ik uit dat 
gezang ooit iets hebben kunnen leren om de dood 
van Tonio te bezingen? Ik moest helemaal op-
nieuw beginnen. Intuïtief. Ik had vaag een struc-
tuur voor ogen, maar ik heb eerst maandenlang 
alleen maar associatief naar woorden en herinne-
ringen gezocht. Het leverde gedachten, overwegin-
gen, waarnemingen van aforismelengte op.’

Het requiem over zijn vader maakte ons dui-
delijk dat De tandeloze tijd op werkelijkheid be-
rust. Albert Egberts sr. moet vader Piet zijn en 
jr. is zoon Adri.

In de eerste aflevering van dit interview in het 
vorige nummer van Brabants meldde ik hoe 

ons contact met Adri van der Heijden tot stand 
kwam. Ik was in de Commissie Letteren van het 
Noordbrabants Genootschap gevraagd door Ca-
rel Swinkels. De vergaderingen vonden plaats 
onder de bezielende leiding van Gerard Knu-
velder. Ik  leerde er Jan Naaijkens, Michel de 

In de vorige editie van Brabants begon ik als 
inleiding op mijn schriftelijk vraaggesprek 

met A.F.Th. van der Heijden met een over-
zicht van zijn indrukwekkende oeuvre. In die 
editie lag de nadruk vooral op de cyclus De 
tandeloze tijd. En ook in het vervolg blijven de 
delen van dat brede project de aandacht krij-
gen. Brabants was immers van meet af aan de 
insteek voor ons vraaggesprek en De tandeloze 
tijd speelt vooral in het ‘land van herkomst’ van 
de schrijver. In het wandelboek Door de spie-
gel van A.F.Th. van der Heijden door Han Roij-
akkers lezen we veel over zijn geboorteplaats 
Geldrop. Over dat dorp zei Adri in een vraag-
gesprek met Frans Thomése naar aanleiding 
van het verschijnen van de proloog van voor-
noemde cyclus in 1983: ‘Het had voor mij wel 
iets aantrekkelijks Geldrop te noemen. Ik kan me 
niet voorstellen dat enig ander schrijver Geldrop 
tot decor zou nemen. Het is een lelijk dorp. Hoe 
kan een romanschrijver daar nou door worden 
geïnspireerd? Maar voor mij is het anders, de fa-
bels en mythen van mijn jeugd zijn er gevormd, 
die horen bij Geldrop, dus waarom zou zo’n lelijk 
dorp dan niet genoemd mogen worden? Dat geldt 
ook voor het dialect, wat ik zo af en toe gebruik in 
dialogen. Ik vond dat ik dat niet kon vermijden. 
Als ik het verhaal in Brabant zou laten spelen, 
moest ook de Brabantse taal meespelen. Je kunt 
iemand namelijk heel treffend typeren door middel 
van zijn woorden. Bovendien schuilt er veel poëzie 
in dialect.’ Geldrop was dus een onaantrekke-
lijk dorp, waar je niet begraven wilde worden, 
maar het kan verkeren: in Kwaadschiks (2016) 
zegt Van der Heijdens alter ego Albert Egberts 
tegen advocaat Ernst Quispel: ‘Ik wil een graf-
heuvel op de Strabrechtse Hei bij Geldrop.’ ‘Op 
ongewijde zandgrond dus,’ luidt de reactie van 
Quispel, ‘met al mijn juridische vernuft… dat 
krijg ik niet voor elkaar, beste vriend.’
De schrijver werkt aan nog een ambitieuze 
cyclus, Homo duplex, over een naamloze god 
die naar de aarde is gekomen om een wereld-
revolutie te beginnen. Hoewel er nog geen 
gerangschikt deel van deze cyclus is gepubli-
ceerd, zijn er al wel een omvangrijke proloog, 
De Movo Tapes, en de sleutelboeken Drijfzand 
koloniseren, Mim en het deel Het schervengericht 
uitgekomen. 
De cycli vormen ondertussen een duizeling-

Interview met A.F.Th. van der Heijden (2)
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metropool bestaat alleen op de platte-
grond, en is geen verdienste van de-
gene die er, bij gratie van het toeval, 
geboren is.

Welk van je boeken is voor jou het 
meest Brabants?

Mijn meest Brabantse boek is in de 
maak, en moet dus nog verschij-
nen. Naar keuze: De grafdelver -of- 
Schwantje’s Fijne Vleeschwaren (over 
een Geldropse crime passionnel); 
De IJzeren Man (een Geldropse oor-
logsgeschiedenis, die ik nu aan het 
omwerken ben tot een achtdelige cas-
sette voor bingereaders); voornoem-
de roman Nijdas Minnenijd (waarin 
Geldrop én Mierlo, tegenwoordig 
een gemeente, een rol spelen).
Van het gepubliceerde werk vind ik 
De gevarendriehoek het meest Bra-
bants. Niet zozeer vanwege realisti-
sche schilderingen, maar juist om de 

dromen van mijn Brabantse jeugd. Het doen inkrimpen 
en weer groter maken van het dorpsdeel ‘de gevaren-
driehoek’; de lichtbundel van oom Egberts motor die het 
doodlopende straatje in gestoten wordt, en tot in Alberts 
dromen doordringt; de duivenmelker die zijn postduif 
terugkrijgt met aan zijn poot de trouwring van een mari-
nier die zich in Den Helder voor z’n kop geschoten heeft.

Welk personage uit jouw werk beschouw jij zelf als meest 
Brabants? En waarom?

Ik beschouw Alberts vader Albert Egberts senior als mijn 
meest Brabantse personage, ook omdat het resoneert in 
de Egbertsen om hem heen. Denk aan oom Egbert Eg-
berts die zijn Oostfrontverleden in zijn kop meedraagt... 
en aan hun vader, de klompenmaker, die rondfietst met 
het in jute verpakte heulmes aan zijn fietsstang. (Die laat-
ste is geboren in St. Oedenrode, en pocht - in een nog te 
verschijnen deel - dat hij in zijn jeugd, eind negentien-
de eeuw, bevriend is geweest met de eveneens in Rooy 
geboren acteur Lou Tellegen, held van de stomme film. 
Toen de geluidsfilm z’n intrede deed, viel Tellegen - ou-
doom van de dichter Toon Tellegen - met z’n accent door 
de mand, hoe een knappe verschijning hij ook was. Aan 
lager wal geraakt pleegde Rooyse Lou harakiri met de 
gouden schaar waarmee hij altijd zijn positieve recensies 
had uitgeknipt.)

Hoe reageerde je naaste familie op je ‘Brabantse’ werken?
Mijn arme moedertje had het weer gedaan. Haar 

zwagers en schoonzussen betichtten haar ervan mij fa-
miliegeheimen te hebben verklapt, zodat ik erover kon 
schrijven. Het ging dan met name over de Oostfront-
strijder, die geheel blind nog, in een Praags ziekenhuis 

niet helemaal. Vanaf mijn twaalfde 
fietste ik naar ‘t Joris in Eindhoven 
met jongens uit de Skandiawijk, een 
buurt met uit Noord-Nederland ge-
importeerde Philipsingenieurs, vaak 
met een ‘Indisch’ verleden, gerepa-
trieerden dus. Daarmee was ik terug 
bij het ABN van mijn vroegste jaren. 
Mijn nieuwe Skandiavrienden von-
den mijn manier van praten (‘hed-de 
gij...?’) wel grappig, terwijl ik binnen 
de kortste keren hun bovenrivierse 
ABN sprak, want dat vond ik wel de-
ftig staan. Het afschudden van het 
Brabants was dus een natuurlijk pro-
ces, uit veranderde omstandigheden 
voortgekomen. Nee, er zat toch ook 
wel wat opstandigs in, nu ik erover 
nadenk. Als mijn vader dronken was, 
en dat gebeurde elk weekend, bezig-
de hij het ‘harde’ dialect van zijn 
jeugd, met struikelende tong. Dat 
joeg me angst aan. Het was de ver-
boden taal van zijn dronkenschap. In De gevarendriehoek 
geef ik als voorbeeld ‘de kniep’, dat stond voor ‘knipmes’ 
en ‘deur op de knip’, tevens voor ‘knijp’ in de betekenis 
van kroeg, met minimale verschillen in uitspraak.

Heb je het feit dat je een geboren Brabander bent ooit 
ervaren als een nadeel of belemmering in je carrière? 

Heb je ooit kritiek in die richting ondervonden (omdat je 
wel mooie dialectwoorden en -namen hebt gebruikt bijvoor-
beeld)? Heb je wel eens het gevoel gehad dat je door je af-
komst harder hebt moeten knokken voor je plaats aan de top 
van de Olympus? 
Ik denk nooit aan de schrijverij als aan een loopbaan of 
carrière, dus ik kan er ook nooit in gedwarsboomd wor-
den. Ja, je merkt wel eens dat de Brabantse afkomst tegen 
je gebruikt wordt, al heeft dat nooit enige overtuigings-
kracht. Arnon Grunberg denkt mij de mond te kunnen 
snoeren door mijn werk te karakteriseren als ‘het rijke 
roomse leven’. Ik heb beschreven wat het betekent om 
een agressieve weekenddrinker als vader te hebben, die 
als mijn moeder hem het huis uit wilde hebben met zelf-
moord dreigde, en ook wel eens een theatrale poging in 
die richting ondernam. Ik voelde de noodzaak de welge-
stelde lezer ook eens aan die beerput te laten ruiken, om-
dat vroeg of laat nu eenmaal alles, ook het riool, een plaats 
in de literatuur moet krijgen. En dan probeert zo’n ventje 
het af te doen met ‘o, dat gaat over het rijke roomse leven’, 
als een kruidenier die zegt: ‘Mevrouw, u kunt dat pondje 
kaas beter bij mij kopen.’
Ik word van zulk verkapt concurrentiegedrag niet warm 
of koud. In Amsterdam denken ze graag dat de provin-
cie uit louter dorpen bestaat, terwijl nou juist de stad 
Amsterdam uit dorpen en buurten is samengesteld. De 

dan is het gedaan met dat familietje.’
Overigens heeft mijn vader nooit 
geprotesteerd tegen het nogal her-
kenbare portret dat ik van hem geef 
in Vallende ouders en De gevarendrie-
hoek.

T oen ik de eerste keer las over de taal 
van je vader, die terug uit Batavia 

zuiver ABN sprak en kreeg te horen dat 
hij ‘verwaand’ was geworden, was dat 
erg herkenbaar! Wij moesten het thuis 
(zestig jaar geleden) ook niet in ons 
hoofd halen ‘gruts’ te praten. Jouw moe-
dertaal is geen Brabants, omdat jouw 
ouders niet allebei plat praatten. Toch 
ken je veel Brabants dialect. Waar heb 
jij je Brabants opgepikt, denk je? Is het 
plat Breugels van je vader het ‘meest 
vertrouwde’ dialect voor jou? Jouw va-
ders taal getuigde voor jouw gevoel van 
primitiviteit en instabiliteit. 
Toen ik nog jong en ijdel was, en 

meer tot mythologisering geneigd dan tegenwoordig, liet 
ik desgewenst weten dat mijn ziel uit twee componenten 
bestond: de wereld van Jeroen Bosch (moederskant) en 
de wereld van Pieter Brueghel den Oude, bijgenaamd 
Peer d’n Drol (vaderskant). Een visionaire wereld gecom-
bineerd met die van de boerenbruiloft dus.
Ik werd geboren in het Eindhovense huis van mijn Bos-
sche grootouders, waar nog steeds Brabants op z’n Bosch 
werd gesproken, behalve door mijn inwonende vader, 
wiens dialect het Breugels was. In dat arbeidersparadijs, 
Tivoli (tegen Stratum aan), werd verder Eindhovens ge-
sproken, als dat een dialect is. Tivoli, acht kilometer van 
Geldrop verwijderd, viel administratief onder Geldrop, 
dus er zullen ook wel Geldroppenaren van geboorte heb-
ben gewoond.

Jouw moeder sprak van oorsprong Bosch, maar na de ont-
moeting met je vader ging ze Nederlands spreken. Sterker 

nog: ze nam dat ‘bovenrivierse’ over van je vader! Maar af en 
toe gebruikte ze toch een Brabants woord met Bosch accent, 
zo schrijf je. Kun je enkele voorbeelden van zulke woorden 
geven? 
Woorden die ik me van mijn vader herinner: kuuske voor 
varken / schoennestels voor schoenveters / unnen ollingen 
mik = een heel brood / dè’s nie zû slim = dat is niet zo erg.
Bossche woorden van mijn moeder en grootouders: Bos-
sche beuling = worst/spak = spek / en een veel gebruikte 
regel uit een oud Bosch’ carnavalslied: ‘ge mot mar krabbe 
as ’t jukt’.
Ik vermoed dat mijn Brabants eerder van de Geldropse 
straat en het schoolplein stamde. De wijken Hulst (‘de 
gevarendriehoek’) en Braakhuizen-Noord (de textiel-
buurt). Vriendjes uit Braakhuizen-Zuid verstond ik vaak 

zitten. Toen ik in 1991 een lezing gaf 
in de Bossche Azijnfabriek kwam ze 
samen met haar dochter mij het ach-
terstallige honorarium brengen: een 
grote zak vol spekkies, dropveters, 
babbelaars etc. Vroeg of laat krijgt de 
schrijver loon naar werken.
Echt aan het schrijven raakte ik rond 
m’n vijftiende, op de middelbare 
school. Ik zat op het Sint-Joriscollege, 
op de toen al door de Mammoetwet 
ter dood veroordeelde HBS. Sommi-
ge eerste probeersels (verhaaltjes, ge-
dichten) haalden de schoolkrant. Ik 
zou mezelf niet als een briljante leer-
ling willen omschrijven, maar mijn 
opstellen mochten er zijn. Klasgeno-
ten vroegen me, soms tegen betaling, 
een opstel voor ze te schrijven - maar 
dat werden altijd teleurstellende zes-
jes. Blijkbaar moest er de noodzaak 
zijn zelf te schitteren.

Hoe reageerde jouw naaste omgeving op je schrijver-
schap? Je stamt uit een gezin waar auteur worden niet 

bepaald voor de hand lag. Gaf dat wrijving?
Mijn moeder las veel, als meisje al. Haar favoriete boek, 
uit de Margriet-bibliotheek, was Woeste hoogten van Emily 
Brontë, dat ook mij al jong de weg naar de literatuur 
wees. Mijn moeder won als twaalfjarige een schrijfwed-
strijd. Eerste prijs: een tandenborstel en een tube pasta 
- die ze van haar vader niet mocht gebruiken, want dat 
‘vernielde het glazuur’. Natuurlijk was ze trots op mijn 
eerste schoolkrantpublicaties, maar toen ik officieel de-
buteerde, was het toch wel even schrikken, vooral van-
wege reacties uit de familie. In het slotverhaal van Een 
gondel in de Herengracht, getiteld De gouden stad, vertel 
ik het verhaal van een SS-oom die aan het Oostfront een 
kogel in zijn achterhoofd kreeg, en voor de rest van zijn 
leven zo goed als blind werd. Ik dacht: een geschiedenis 
in dialoogvorm, voor driekwart fictie, en dat onder een 
Italiaans pseudoniem (Patrizio Canaponi), dat pikken ze 
wel. Niets bleek minder waar. Een nicht van me verstop-
te het boek tot onvindbaarheid, omdat ze ervan overtuigd 
was dat haar verloofde haar na lezing van het verhaal niet 
meer zou willen trouwen. Overigens, familieleden van 
een schrijver vinden altijd wel een reden om zich in een 
romanpersonage te herkennen. De eerste klacht is door-
gaans: ‘veel te herkenbaar’, onmiddellijk gevolgd door de 
klacht ‘niet herkenbaar genoeg’. Stel, ik zou ter vermij-
ding van dergelijke problemen voortaan alleen nog maar 
science fiction schrijven - geheid dat een door diarree 
wat groen uitgevallen neefje zich beklaagt dat ik hem 
als marsmannetje heb afgebeeld. Het blijft behelpen. 
De Poolse Nobelprijswinnaar Czeslaw Milosz stelde het 
nogal cru: ‘Als er in een familietje een schrijver opstaat, 

Adri, 42 jaarAdri als schooljongen
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en longontsteking. Dat was net één keer ‘long-’ 
te veel, aangezien we er maar twee van bezitten. 
Mijn broer is wel eens tegen me uitgevallen 
als hij vond dat ik de werkelijkheid met mijn 
boeken te na kwam. Ik zeg dan meestal zo-
iets als: ‘Frans, ik ben blij dat ik leef.’ Hij weet 
dan dat ik bedoel: als ik van sommige dingen 
geen poëzie had kunnen maken, was het met 
mij verkeerd afgelopen. Hoe Albert Egberts ’s 
nachts roerloos en gespannen in bed ligt, en 
met onzichtbare leidsels het monster probeert 
te beteugelen waarin zijn vader is veranderd... 
zulke gewaarwordingen laten zich alleen on-
schadelijk maken door er op papier de juiste 
formulering voor te vinden.
Mijn broer leeft ook van de pen. Hij drijft een 
eenpersoons tekstbureau. We gaan als vrien-
den met elkaar om.
Wat mijn zus van mijn werk vond, daar heb 
ik nooit een vinger achter kunnen krijgen. We 
zagen elkaar niet vaak.

Hoe zie jij je eigen Brabanderschap? Van 
Brabanders zeggen ze wel dat het ‘binnen-

vetters’ zijn. Volgens Anton van Duinkerken zijn 
Brabantse mensen meestal luidruchtig op een on-
dergrond van zwaarmoedigheid. Ze zouden zich-
zelf verzwijgen in gulle praat over alles en nog wat. 
Dat lijkt geenszins van toepassing op jou.
Als jongen was ik verlegen en zwijgzaam, wat 
het contact leggen met meisjes bemoeilijkte. 
Begin jaren zeventig had ik een paar jaar ver-
kering met een Brabants meisje, in Nijmegen. 
Zij noemde mij nou juist in liefdesaangelegen-
heden ‘een binnenvetter’, waarmee ze bedoelde 
dat ik de door haar opgewekte lust niet van de 
daken schreeuwde.
Misschien ben ik toch een binnenvetter, al-
thans waar het de stembanden betreft - niet 
qua schrijfgerei, dat in mijn hand de inkt onbe-
krompen laat vloeien. Je zou dus kunnen zeg-
gen dat ik wel degelijk een blad voor de mond 
neem, maar dat blad raakt onbeschroomd vol-
geschreven.
Toen later bleek dat ik met voordrachten een 
publiek in de greep kon krijgen, verdween de 
oude verlegenheid.

Was getekend 

Wordt vervolgd 

verliefd werd op een Oostenrijkse verpleegster, 
met wie hij later trouwde. Toen die beschuldi-
gingen loskwamen, leed mijn moeder al aan 
Parkinson in een vergevorderd stadium, en was 
ze haar spraak al kwijt, zodat ze niets meer te 
harer verdediging terug kon zeggen. Ik neem 
dat de familie kwalijk, vooral omdat ik al die 
‘geheimen’ uit de monden van de tantes had 
vernomen wanneer ik, als jongetje nog, onder 
de tafel zat te spelen waaraan zij hun roddels 
slaakten. Ik hield me zo muisstil dat ik hun 
nylons hoorde zoemen als ze hun benen over 
elkaar sloegen. Ze prezen me allemaal, want ze 
hadden ‘geen kind aan me’. Nee, dat zou ze dus 
nog opbreken.

V    eel autobiografische gegevens verwerk je in je 
verhalen en romans. Je hebt een broer en zus. 

Hoe is hun reactie als er weer een indrukwekkend 
boek van je uitkomt? Hebben zij wellicht ook lite-
raire aspiraties?
Mijn jongere broer is 61, getrouwd met een uit-
geefster en vader van een achtjarige zoon. Mijn 
zus is in 2011 op 58-jarige leeftijd gestorven aan 
een combinatie van longkanker, longemfyseem 

Adri, vader en 
zusje Marianne

Adri op de 
Strabrechtsehei

Ik ken het nog uit mijn 
jeugd, Bethlehem uitge-
sproken als Betteljem. We 
wisten niet beter. Laat 
Google zoeken op ‘Bettel-
jem’ en je krijgt minstens 
825.000 resultaten, maar 
niet die uitspraak. Dwíng 
Google vervolgens te zoe-
ken op ‘Betteljem’, en het 
vindt met enige tegenzin 
dan toch 100 treffers. De 
eerste is het Electronisch 
woordenboek van de Neder-
landse dialecten met als eni-
ge bron het Woordenboek 
van de Tilburgse Taal, en in 
dat lemma komen de drie 
enige citaten uit prenten 
van Cees Robben. 
Cees Robben schreef ‘Bet-
teljem’ en als we naar zijn 
gesproken column over 
Kerstmis luisteren die hij 
in 1975 voordroeg voor de 
microfoon van de Lokale 
Omroep Goirle, dan horen 
we hem ook consequent 
‘Betteljem’ zeggen. Een jaar 
eerder had hij ook al een 
kerstcolumn voorgedra-
gen. De twee overlappen 
elkaar enigszins, maar 
het kindeke Jezus werd in 
1975 nog steeds in Bettel-
jem geboren. De uitspraak 
Betteljem is overigens niet 
strikt Tilburgs. Er zijn nog 
99 andere treffers, meest-
al Brabantse. Net iets meer 
dan 1 procent van die 
825.000 Bethlehems.
In tegenstelling tot de 
column uit 1974 (ook te 
beluisteren op onze luis-
terbox) draagt Robben in 
1975 geen gedicht voor 
dat hij ook in een van 
zijn prenten van de week 
heeft verwerkt. In 1975 
beschrijft hij de wonder-
lijke ervaringen van een 

kind dat voor het eerst ter 
nachtmis gaat. De kerk 
met de kerststal, de geur 
van wierook, de Franse 
en Bretonse kerstliedjes 
van het zangkoor. En na 
afloop thuis het ‘feestelijk 
ontbijt’ met worstenbrood. 
Dan zet de Goirlese zender 
Stille nacht in. God zij ge-
loofd en geprezen: Robben 
gaat niet zingen. Hij decla-

meert een vrome tekst vol 
van vrede en vriendschap. 
Bij deze gesproken co-
lumn behoort dus geen 
Prent van de week, maar 
Robben vertelt wel hoe hij 
vanuit Goirle de verlichte 
kerk van de Tilburgse pa-
rochie het Heike kon zien. 
Wanneer en waarom hij 
dat beeld getekend heeft, 
is niet bekend, maar het is 

een van de mooiste pren-
ten in het archief van de 
Cees Robben Stichting.

Dank aan de Cees Robben 
Stichting. 

Cees Robben aan het woord 7
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een met zand aan de knieën (…) ’n vrouw die 
werkzaam en zuinig is, dus: eentje met geld’. 
En bij ‘Knie’: ‘iemes mi rös/èèrd/mos òn de knie-
jes(…) iemand die rijk was…’ Van der Vleutens 
verklaring dat de oorsprong in het jiddische 
‘moos’ ligt, lijkt me na Erasmus en Cats echter 
niet houdbaar. 
De variant met ‘mos’ is vooral in het Tilburg-
se bekend gebleven en ligt het dichtst bij de 
Latijnse oorsprong. Andere begroeiingen en 
andere lichaamsdelen zijn opgetekend in 
het spreekwoordenboek van Hein Mandos 
en Miep Mandos – van de Pol (2003) met de 
vermelding dat het gezegde in veel varianten 
‘algemeen Brabants’ is (geweest). Heel mooi, 
en geheel in de lijn van een rustige en stabiele 
levenswijze, is ‘’n meid mee schitten aan de bil-
len’. De bijbehorende afbeelding laat ons twee 
koeien zien die op hun gemak in de wei op 
hun kont liggen. Geen mos, maar de kleur is 
bijna hetzelfde.
Cor en Jos Swanenberg kennen de variant met 
‘aarde’ in Bij wijze van spreuken (2008) als ze 
‘Ze hi èird on de kniejes’ verklaren met ‘Gezegd 
van een vrouw die een grote bruidsschat mee-
brengt.’ In een e-mail die ik van Cor Swanen-
berg kreeg in verband met al dit mos en al die 
ronde lichaamsdelen schrijft hij: ‘Bij ons had 
‘’n meid mi èird òn d’r kniejes’ bekant automa-
tisch ook ’n gaauw kuntje.’ 

geeft hij de Italiaanse variant ‘Pietro mossa, 
non fa musco’. En hij berijmt ‘mos’ in de tradi-
tionele zin: ‘Wees in het verhuizen niet te los’. 
Wie geïnteresseerd is in de vele varianten die 
na Erasmus en Cats in het Nederlands werden 
opgetekend, verwijs ik graag naar de spreek-
woordenboeken van P.J. Harrebomée (1858-
70) , P. Bogaert (1852), en F.A. Stoett (1901 e.v.) 

Harrebomée
Het beste overzicht is deel 3 van Harrebomée. 
Daarin vinden we een aantal varianten waarin 
langzaam maar zeker het oorspronkelijke ad-
vies om een stabiel leven te leiden, verschuift 
naar welgesteldheid. ‘De steen die rolt, gheen 
mos vergaert:/ Die veel verloopt, geen goed 
en spaart’. Waarbij ‘goed’ voor ‘bezit’ staat en 
‘spaart’ voor ‘vergaart’. En ook ‘De steen die 
rolt, en dickwils keert,/ Geen most vergaert, of 
ruyght vermeert’, waarbij we ‘ruyght / ruigte’ 
moeten lezen als ‘gewas’. Harrebomée geeft 
ook één variant waarin geen sprake lijkt te zijn 
van materiële winst maar van zedelijk voor-
deel: ‘De rollend steen vergaert gheen mos:/ 
Die veel verloopt, die doet zeer los.’
De rollende steen die geen mos vergaart, is 
kennelijk van de zestiende tot aan de twintigste 
eeuw een gevarieerd maar altijd positief beeld 
geweest voor maatschappelijke stabiliteit, eco-
nomisch toekomstperspectief, en zedelijke 
betrouwbaarheid. In de twintigste eeuw lijkt 
al dat positivisme in het Tilburgs taalgebruik 
toegespitst te zijn op de bankrekening en de 
bruidsschat. En dan nog alleen die van de 
vrouw. Ze zit er warmpjes bij. Ze heeft wat te 
makken. Ze komt van goeden huize. Waarom 
‘mos’ dan aan haar knieën, en in het Tilburg 
van 1916 nog aan haar kuiten zat, durf ik niet 
met zekerheid te zeggen, maar de vorm (rond 
als een steen) en de beweeglijkheid (rollen) 
van de knieschijf zouden een verklaring kun-
nen zijn. Die knieën zijn de rollende stenen. 

Brabants
Een meisje met mos aan haar knieën, is inder-
daad vooral een Tilburgse uitdrukking. Elders 
in Brabant kom ik haar niet vaak tegen in ge-
schreven bronnen, maar er zijn wel veel vari-
anten. Gerard van der Vleuten schrijft in zijn 
Mierlo’s Woordenboek  (2002) onder het lemma 
‘Zand’: ‘’t is er èjn mi èèrd an de kniejs = ’t is er 

verschenen. Adagium 2374 (in de definitieve 
uitgaven) luidt: ‘Saxum volutum non obduci-
tur musco’. Letterlijk is dat: ‘Een grote rollende 
steen wordt niet bedekt met mos’. De Latijnse 
bron waarop Erasmus zich baseerde, is onze-
ker en laat ik hier achterwege, maar geeft wel 
de ouderdom van het adagium aan.
Helaas geeft ook Erasmus geen verklaring 
van de beeldspraak, maar ik had nu meteen 
wel het antwoord op een vraag die ik voorzag. 
Als het Engelse spreekwoord te maken heeft 
met ons ‘mos aan de knieën’, hoe kwam dat 
spreekwoord dan over de Noordzee in Brabant 
terecht? Als de twee inderdaad samenhangen, 
dan is de route nu in ieder geval wat korter: 
vanuit de Adagia rechtstreeks naar zowel En-
geland als Brabant, en naar later bleek ook 
naar het Frans en het Duits. Erasmus werd 
internationaal gelezen, en had geen lange om-
wegen nodig. 
De Engelse verklaringen van ‘A rolling stone 
gathers no moss’ brachten ook een begin van 
duidelijkheid. Die ‘rolling stone’ staat voor 
mensen die niet honkvast zijn of een zwervend 
bestaan leiden. Anderszins ook voor degenen 
die voortdurend van beroep wisselen, en in 
het algemeen voor lieden die ‘geen rust in hun 
kont’ hebben. Dezulken ‘vergaren’ geen ‘mos’, 
en de conclusie is: ‘De originele bedoeling van 
het spreekwoord lijkt dus te zijn dat het aan-
groeien van mos wenselijk is, en mobiliteit 
verliesgevend.’ (Engelse Wikipedia.) ‘Verliesge-
vend’. Voelt u de winst naderen?

Jacob Cats
De logische vraag was nu of zulke rollende 
stenen ook in Nederlandstalige verzamelingen 
van spreekwoorden voorkomen. Zeker, ook 
daarin is het spreekwoord volop bekend, maar 
vreemd genoeg worden Erasmus en zijn ada-
gium daarbij nooit als bron vermeld. Het lijkt 
erop dat ook Jacob Cats zich in zijn Spiegel van 
den nieuwen en ouden tijdt (1665) niet baseerde 
op de tekst van Erasmus, toen hij, Cats, onder 
de titel Eygen Huys de geneugten van stand-
vastigheid berijmde met nog steeds bekende 
spreekwoorden als ‘Oost, West, Thuis best’ en 
het nog herkenbare ‘Geen beter gemack Als 
eygen dack’. Cats voegde tussen zijn dichtre-
gelen ook varianten uit andere talen toe. Boven 
de regel ‘Een steen die rolt en gaert geen mos’ 

Nicolaas Daamen
De vroegste schriftelijke bewijsplaats dat de 
uitdrukking in Tilburg werd gebruikt dateert 
uit 1916. Dan noteert de aimabele wolhande-
laar én sprookjesschrijver Nicolaas Daamen in 
zijn verzameling van Tilburgs dialect: ‘Ze hee 
mos an d’r kuiten (ze heeft geld).’ Die ‘kuiten’ 
vinden we daarna in Tilburg niet meer terug. 
Voortaan luidt het ‘kniejes’ of ‘knieën’. Enige 
verklaringen luiden dan: ‘bemiddeld meisje’ 
(1950); ‘rijk’ (1958); en ‘mèskes daor ze et tèùs 
goed kosse doen’, ofwel ‘meisjes bij wie ze het 
thuis breed hadden’ (2007, echter een herin-
nering aan de vroege jaren vijftig). De volledi-
ge bewijsplaatsen zijn te vinden op de websi-
te van het Woordenboek van de Tilburgse Taal, 
www.cubra.nl/WTT/ .
Maar nogmaals: dit zijn verklaringen van de 
betekenis, niet van de beeldspraak die ik nog 
nooit had kunnen ontrafelen. Diezelfde avond 
uitte ik mijn ergernis over die vergeefse po-
gingen in een telefoongesprek met een goede 
vriend. Zijn antwoord was: ‘Jij bent toch fan 
van de Rolling Stones?’

Erasmus
Ik kon daar maar één ding op antwoorden, aar-
zelend: ‘A rolling stone gathers no moss?’ Het 
leek mijn vriend de moeite waard om in die 
richting verder te speuren. Ik kende het En-
gelse gezegde al heel lang, maar betrapte me 
er nu op dat ik slechts de letterlijke vertaling 
kende en niet zeker was van de bedoeling. Die 
was echter snel te vinden. De verklaringen van 
dit Engelse spreekwoord op internet verwij-
zen steeds naar de Adagia, de verzameling van 
Latijnse en Griekse spreekwoorden van Desi-
derius Erasmus, die tussen 1500 en 1703 in 
een groot aantal steeds vermeerderde edities 

Waar het mos aan meisjesknieën vandaan komt
Het begon met een vraag van de uitgever van Brabants, Henk Jans-
sen. Iemand had hem een opmerkelijke Tilburgse uitdrukking 
verteld die hij nog niet kende, met als voorbeeldzin: ‘Ge moet ’n 
mèske traowe mi mos òn d’r kniejes’. In de Standaardtaal: ‘Je moet 
met een meisje trouwen met mos aan haar knieën’. Waarmee een 
goed bedoelde raad wordt gegeven: ‘Je moet trouwen met een rijke 
vrouw’. Of ik die kende (niet de rijke vrouw maar de uitdrukking)?
Zeker, die kende ik, maar Janssens vraag riep meteen ook enige 
ergernis op, herinneringen namelijk aan mijn vergeefse pogingen 
tot verklaring van die merkwaardige beeldspraak waarin rijkdom 
verbeeld wordt door mos aan knieën.
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(oorspronkelijke titel: Maroesja). Geen been om 
op te staan en De Koningshoeve waren denkelijk 
het meest Brabants.
Hartzeer van Jo Snoeren was volgens Ben een 
topper. ‘Heel emotioneel!’ (Ben speelde hierin 
de hoofdrol. Op de dvd-opname is mooi te zien 
en te horen dat de jeugd in dit stuk meestal 
Nederlands spreekt en de oudere garde nog 
prachtig Brabants.)
De nieuwe voorstelling wordt Dat staat in 
de sterren. Het stuk is geschreven door Frits 
Criens. De speeldata van de komende voorstel-
ling zijn: zaterdag 17, zondag 18, vrijdag 23 en 
zaterdag 24 maart 2018.
Het is natuurlijk heel bijzonder dat ’t Vlämke 
al 35 jaar onafgebroken acte de présence geeft 
met nieuwe toneelvertolkingen. Proficiat en 
dat het toneelvuur aan de Maas mag blijven 
branden! 

de lente als in de winter een stuk opgevoerd 
werd!) J. Hemmink-Kamp is daarin het rijkst 
vertegenwoordigd; maar liefst zes stukken 
staan op haar naam. Het stuk Eigen aard is 
goud waard uit 1984 van deze schrijfster moet 
wel goed gevallen zijn, want het werd gevolgd 
door Dingen van de dag (1988), Madam de boe-
rin (1990) Donder…dagen (1990), De goede gok-
ker (1993) en Geen been om op te staan (2000). 
Dat laatste stuk, met als decor het erf van een 
boerderij, sprak het publiek geweldig aan. Er 
liepen kippen los over het podium dat het erf 
voorstelde. Bij het openen van het doek en het 
aangaan van de decorverlichting, kukelde de 
haan en trad de hen! Deze figurant bleef zo 
onverwacht prachtig in zijn rol. Onvergete-
lijk… (Van de Drentse auteur Hemmink-Kamp 
worden zo’n twintig toneelstukken, meestal 
blijspelen op internet vermeld.)
Opvallend in de indrukwekkende speellijst is 
het stuk dat in 1994 werd opgevoerd: Rebecca, 
oorspronkelijk een internationaal bekende en 
verfilmde roman van de Engelse schrijfster 
Daphne du Maurier, bewerkt door Joop Poll-
man. Ook van Annie M.G. Schmidt vinden we 
een bijdrage op de speellijst met Moeders (Oor-
spronkelijke titel: En ik dan) (2015).
Gevraagd naar belangrijke mensen voor de 
vereniging komen de namen langs van de op-
richters: de overleden mensen van het eerste 
uur: Toon van den Berg, Thé de Vocht en Piet 
van Hees en de nog altijd betrokken Sjaan van 
Huiseling en Henk van Hees. Verder is er de 
bouwploeg. Dit zijn geen leden maar vrijwilli-
gers. Mede door deze mensen met hun gou-
den handjes kan het toneel blijven draaien. 
Deze mannen kunnen werkelijk alles maken. 
Het zijn Theo Gerrits, Thijs Wijnakker, Jos van 
Uden en Cor van der Horst
Andere namen die langskomen: Hermien Arts 
(de huidige regisseur), Antoinette van Lanen 
(souffleur), Wim van den Berg, Wim Kuijpers, 
Joop van den Berk (schrijver en oud-regisseur) 
en de niet aflatende duizendpoot Riet Wijnak-
ker. 
Momenteel behoren Marieke Schonenberg, 
Vera Manders en haar dochter Kirsten (15) 
tot de jongste leden. De oudste speelster Riet 
Wijnakker is bijna vijftig jaar ouder dan de 
Benjamin. Antoinette van Lanen en Ben van 
Dieten volgen in de leeftijdshiërarchie; ze zijn 
beiden al pensioengerechtigd.
De voorstellingen die de meeste indruk maak-
ten, zijn volgens Hannie: Madam de Boerin, 
Donderdagen, Moeder Geerte, Geen been om op 
te staan, De Koningshoeve (Regina) en Hartzeer 

Er is verloop binnen de spelersgroep. De jonge 
spelers haken vaak af en de oudere vallen uit 
de rij. ‘Wel was er 25 jaar geleden zoveel ani-
mo dat we een ledenstop moesten invoeren. 
Nu komen we spelers te kort om de rollen in te 
vullen,’ constateert Ben.
In het verleden kon men na zeven voorstellin-
gen bogen op zo’n twaalfhonderd bezoekers. 
Er was toen ook altijd nog een voorstelling 
voor De Zonnebloem. Nu is men blij met vier-
honderd belangstellenden in twee weekenden.
Hoe komt de keuze voor een nieuw stuk tot 
stand? Een ‘leescommissie’ kiest een nieuw 
stuk. Vaak worden deze werken betrokken via 
het aloude Toneelfonds Grosfeld uit Berlicum. 
De stukken zijn meestal in het Nederlands ge-
schreven, maar de rollen worden door de spe-
lers aangepast naar de eigen streektaal. Een 
uitzondering was de voorstelling Hoe Peerke 
Kustermans toch nog in de hemel kwam die jaren 
geleden met Kerstmis werd opgevoerd. Peerke 
Kustermans stond gedeeltelijk al in Brabants 
dialect (geschreven door de West-Brabantse 
schrijver Peter Crassaerts. De toneelbewerking 
is van G. Pierik). ‘Maar meestal is het zo dat 
het script in het Nederlands staat en in het Bra-
bants gespeeld wordt.’ 
De speellijst van ’t Vlämke mag er zijn! Han-
nie heeft meer dan veertig titels keurig geru-
briceerd. (Er waren gloriejaren waar zowel in 

Wij togen naar Demen voor een gesprek 
met Ben van Dieten (huidige voorzitter en 
al 33 jaar speler) en Hannie Schonenberg 
(oud-voorzitter, secretaris, grimeur en speel-
ster, 34 jaar bij de vereniging betrokken). 
Ben (voormalig uitbater van dijkcafé De Drie 
Sterren), is begonnen als sponsor en al snel 
overgehaald om ook speler te worden. 
Waarom word je toneelspeler? Het eensluiden-
de antwoord is: Umda ge’t hil gèir doet! 
In principe probeert men elk jaar weer met 
een stuk te komen, maar dat is niet eenvoudig. 

’t Vlämke blijft branden
Al 35 jaar bestaat er in het Maasland (Noord-oost-Brabant) een bij-
zondere toneelgroep met de bescheiden naam ’t Vlämke dat het 
vlammetje betekent. Die naam is in de wereld gekomen omdat 
men hier destijds een gemeenschapshuis had met de naam De 
Vlaam. (Die naam was gekoppeld aan de gebiedsnaam De Vlamen, 
waar het gebouw stond.) Momenteel vinden de voorstellingen 
plaats in het indrukwekkende multifunctionele dorpshuis Onder 
d’n Plag dat zijn naam dankt aan zijn futuristische duurzame dak-
begroeiing. 
Dit centrum voorziet de kleine kernen Demen, Dieden, Deursen, 
Dennenburg en Neerlangel, behorende tot de voormalige gemeen-
te Ravenstein, van een gebouw voor sport en cultuur. De kernen 
vallen nu onder de gemeente Oss. De vier D’s en de L (men zegt 
hier vaak Langel, wanneer men Neerlangel bedoelt) worden te sa-
men ook wel de dorpen van Over d’n dam genoemd; er verschijnt 
ook een maandblad met die naam. (D’n dam moet gezien worden 
als de spoordijk van de lijn Den Bosch-Nijmegen.)

Eerste rij van 
links naar rechts: 
Thijs Wijnakker, 
Riet Wijnakker, 
Vera Manders, 
Hannie 
Schonenberg, 
Kirsten Manders 
(vooraan op de 
bank), Marieke 
Schonenberg en 
Ben van Dieten. 
Tweede rij: 
Wim van de Berg, 
Wim Kuijpers, 
Cor van der Horst 
en Antoinette van 
Lanen.

  RUUD VAN DER HEIJDEN

VRUCHTENPLUKKERS

De heggen konden zò hòòg zen as ze wouen 
en den hond gròòter dan unnen olifaant,  
wellie waoren deur den boer nie bè te houwen,
’twaar toch wel dik ’n dubbeltje op zunne kaant.    
De pirren waoren niet te vrèèten,
en traonen liepen over oewe snuut.
We heurden nòòit de stem van ’t gewèèten,
want verboje vruchten, die zen pas zuut.

Stits òòverneit waore d’r lustobjecten
en èèn daorvan waar d’ urste sigaret. 
Ge hoestte en ge proestte da’t verrekte,
Mar daor wier sles deur ’n kniesoor op gelet.
Zòwà alles waar deur de kerk verbòòje,
ontdùìken konde zat, veur elk wà wils. 
De wetten bleefde mì de pet naor gooien, 
we zaoten, nog op skool, al aon de pils.

Veul laoter, toen we Engels zoun gaon leren, 
ontdekten we pas echt ‘forbidden fruit’.
Veural òòk dèùr die vruchten zonder virren,
op den tv te zien, in overvloed. 
Het vruchtgebruik naam toe op ieder fisje,
ge waogde oe aon aander sòòrten kruid,
daornao kwaam toch deur’t hùìske, beumke, bisje,
verbòòje vruchten as ’t daogliks fruit.  

< In het dialect van Best >

Uit Verbooie vruchte, 
Brabants Boekenweekboek 2017



16 Brabants nummer 15 - december 2017 Brabants nummer 15 - december 2017 17

RINY BOEIJEN JOHAN BOENIE

’t is nou emmôl zoewe dèt ’r alt gevochte wordt ès t’r iets te 
doen is in de stad. Dan moet ik doar iets over schrijve, want 
ik heb ’t beste mí Oss veur.’ Ook vrouwen zijn een dankbaar 
mikpunt. Zo ligt volgens Mari een echtscheiding duk ôn de 
vrouw, mar nie altijd. In veul gevalle lig ’t ok ôn de moeder 
van de vrouw.
Voorafgaand aan de traditionele bouwvakborrel had Mari 
al een compleet programma voor de glory bouwfightnight 
43 opgesteld, met de tijden waarop de vakgroepen elkaar te 
lijf gingen: om middernacht bijvoorbeeld stonden de elek-
tromannen en de loewdgieters tegenover elkaar.
Met dit soort beschouwingen zou je hem gerust ‘het gewe-
ten van Oss’ mogen noemen.

Bill Gates
Het schrijven van de stukjes is een spontane aangelegen-
heid en duurt vaak slechts tien minuten. Mari: ‘’t Moet in 
enne ker. Èn ès ik bezig ben, komt ’r vaneiges meer. Duk 
kan ik binnen ’n half uur al zien of ’t unne goeie is of nie. 
Rond de 150 likes is goewd. Dan worren ’t ’r zoewe zes 
tot zeuve honderd.’ Mari hanteert het Osse dialect - zoals 
zijn ouders dat spreken - met een vleugje Megens waar de 
ouders van zijn moeder vandaan komen. De gehanteerde 
spelling komt uit eigen koker en is niet altijd even geluk-
kig. Mari: ‘Ik gebruik gen dialectwoordeboek èn ik ben ok 
nog is kei dislecties. Dan witte ’t wel. Sommige woorde zijn 
ok te moeilijk um in dialect te schrijve. Dè doe ik dan in 
AN, umdè ze anders ’t verhaal nie begrijpe.’ Een ding is 
duidelijk; Mari mag dan tweetalig zijn opgevoed, zijn hart 
ligt bij zijn moedertaal. In die taal kan hij zijn emoties het 
best uiten. 
Voor de Osse vakantieganger maakte hij een vertaaltabel 
van dialect naar AN. ‘Wellik?’ - ‘Wat zegt u mijnheer?’ ‘Ge 
liejg ’t toch?’ - ‘Dat meent u niet?’ ‘’k Zuuk ’t niks’ - ‘Ik heb 
er geen zin in.’
Ook de combinatie ‘Engels’ en Oss dialect hanteert hij. Zo 
schreef Mari een brief aan Bill Gates om TOP Oss (noit ‘FC 
Oss’ zegge, dè’s de grôtste fout die ze oit gemakt hebbe) 
financieel te ondersteunen voor de aankoop van sterspeler 
Ronaldo. De brief begint als volgt: ‘My name is Mari The 
Big One, I schrijf stukskes about Oss. I heurt in the kroeg 
that you have veul money on your couch en durrum I have 
a kwestjen for you.’ 

Uitbreiding
De Groêt mag dan kritisch zijn op Oss en de Ossenaren, hij 
steunt soms ook goede doelen. Zo heeft hij voor de stich-
ting Mama’s met een missie bedrijven overgehaald € 250 
te doneren in ruil voor een bericht op zijn Facebook-pagi-

na. Met de opbrengst werd een sinterklaasactie voor kin-
deren gefinancierd en een kerstmaaltijd voor bejaarden. 
De Mama’s deelden ook mee in de verkoop van de Mari 
de Groêt-kalender 2017. Behalve die kalender bracht hij 
eind 2016 een viertal tegeltjes met Osse ‘wijsheden’ op de 
markt, zoals ‘In Oss ist gin feest, als oe taánd nie deur oe 

lip is geweest’. Voor hos-
pice De Oase regelde Mari 
de promotie en de kaartver-
koop van een benefietwed-
strijd. Van de recette kon de 
hospice de inrichting van 
haar gebouw vernieuwen.
Ondertussen is de groep 
Mari-volgers gegroeid tot 
bijna 12.000. Zelf heeft hij 
er nog steeds plezier in en 
zijn publiek blijkbaar ook. 
Waar ligt het einde? Mari: 
‘Ik denk nie dèt ’r nog heel 
veul mense bé komme. Dör-
rum zit ik te denke um ’t uit 
te brèije over Brabant, al 
is ’t mar vast ’t ooste. Mar 
ik moet uurst nog uitzuuke 
hoe. Misschien wel via Om-
roep Brabant.’ 
Als we afscheid nemen, 
vraag ik hem of hij nog een 
eindejaarsboodschap heeft 
voor de lezers van Brabants. 
Mari: ‘’n Goei neijoar èn 
succes mi dè iellegaal Pools 
vuurwèèrek.’ 

We ontmoeten elkaar in het centrum van Oss, in de Peper-
straat. De keuze voor deze locatie heeft niets te maken met 
de peper waarmee Mari de Groêt zijn teksten kruidt, maar 
alles met de voorkeur van zijn geestelijk vader die overi-
gens anoniem wenst te blijven. Ik mag noteren dat hij 23 
jaar is en in het dagelijks leven stucadoor. Getrouwd? Mari: 
‘Witte wel wè dè koast?’ Verkering dan? ‘Ieder wiekend.’
Samen met een leeftijdsgenoot kwam hij in 2015 op het 
idee een fictieve Ossenaar te creëren en op Facebook te 
zetten. Mari: ‘We zaate ’n por honderd meter wijer, op ’n 
terras flink ôn’t bier. Èn we irriteerden ons gruwelek ôn 
die mensen op Facebook die ’n por joar in ’t buitelaand 
zijn geweest èn in enne ker gen Brabants mer kunne. Dus 
bedaachte we unnen ‘èchten’ Ossenaar om dè vollek vur 
schut te zette.’ De naam De Groêt werd gekozen vanwe-
ge de leuke uitspraak, typisch voor het Osse dialect waar-
in de oo-klank in een oe-klank verandert. In hun naïviteit 
stroopten ze daarna het internet af voor een geschikte foto, 
verzonnen ter plekke een persoonsbeschrijving en Mari de 
Groêt was geboren. 

Soms grijnzig
De eerste berichten waren melige moppen, maar toen hij 
met een cursus Oss dialect begon groeide de populariteit 
van Mari met de dag. Na een jaar stonden er vijfduizend 
volgers op de teller en meldde het Brabants Dagblad zich 
voor een interview. De betrokken journalist spoorde ook 
de man op wiens foto van het internet was geplukt; Johan 
Beun. Mari: ‘Dieje mens waar doar hellemôl nie blèij mí. 
Hij dreigde zèllefs mí ’n rèchtszaak. Dè waar ons bedoeling 
nie, dus hebbe we de foto d’r af gehôld. Mar ja, hij waar 
wel ’t gezicht van Mari’s. Toen hé de zuster van munne moat 
’m mar noagetekend.’ (Die moat verzorgt ook de foto’s van 
de pagina en ontwerpt artikelen voor de verkoop. Mijn ge-
sprekspartner schrijft de stukjes.)
Inmiddels was Mari uitgegroeid tot unnen èchten Ossenaar: 
soms grijnzig, soms vrouwonvriendelijk, kritisch en recht 
voor zijn raap, maar eerlijk en altijd actueel. 
Het uitgaansleven van Oss wordt vaak op de korrel geno-
men. Niet zozeer de horecazaken, als wel de uitgaanders. 
Mari: ‘Ik schrijf zèlde negetief over ’n resteran of ’n keffee. 
Mar soms is ’t noddig, want ik ben wel eerlijk over Oss. Èn 

Mari de Groêt: 
het anonieme geweten van Oss
‘Ik zej Mari de Groêt, gemakt, geborre en getoogt in Oss. Ik 
hou van zonnebanken, Organon-spuiten, zwoare sjek, pils-
kes en siliconen melkfabrieken.’ Met dit ondubbelzinnig 
profiel in dialect stelt deze digitale cultfiguur zich voor 
op Facebook waar hij inmiddels bijna 12.000 volgers 
heeft. Brabants zocht Mari op voor een gesprek.

Aoreg
Je kunt een volk leren kennen door te onderzoeken 

voor welke begrippen het veel synoniemen heeft, of 
welke woorden vaak in spreekwoorden en uitdrukkingen 
voorkomen. Op die manier kun je bijvoorbeeld achter-
halen welke lichaamsdelen belangrijk worden gevonden 
en welke niet. Kent u veel zegswijzen met de woorden 
alvleesklier, dij of strottenhoofd? Maar denkt u daarente-
gen eens aan mond, hart, handen of voeten.
In Woensdrecht kennen we veel zegswijzen met het 
woord aor (haar) erin. Mijn woonplaats is daarin geen 
uitzondering, want in andere Brabantse dialecten en in 
het Standaardnederlands zien we hetzelfde verschijnsel. 
Haargroei wordt hier kennelijk belangrijk gevonden. Ik 
wil graag wat voorbeelden noemen.
D’r ies ’n aor ien de booter gekomme. Er zijn problemen, 
moeilijkheden ontstaan.
Smèèr ’t mar ien oew aor (dan krèède krulle). Je kunt er-
naar fluiten. Vergeet het maar.
D’r deug gin aor of stèèrt van. Er deugt niets van.
Iek ken ’r gin aor of stèèrt van. Ik ken hem of haar niet. 
Ook: Ik ken dat voorwerp totaal niet.
Waor arses ziette daor kan gin aor ziette. Kaalheid wijst op 
verstand.
Z’n aor truugaole. Wraak nemen. Eigen rechter spelen.
As aor op n’n ond. Zeer talrijk.
Die ies gin aor beeter. Die deugt evenmin.
Aor op oew taande n’emme. Dapper, strijdbaar zijn, dur-
ven.
Ze draog t’r aor op zolder. Ze heeft haar haren opgestoken. 
Vroeger was dat een gewoonte wanneer iemand geen 
klein meisje meer was.
’t Schil d’n aor van ’n ouw wèèf (mar die kan laank en duun 
zèèn). Het scheelt erg weinig.
Iek eb spèèt as aore n’op m’ne kop. Ik heb ergens veel spijt 
over.
Z’n wuld aore onderaand wel kwèèt zèèn. Tot volwassen 
kalmte gekomen zijn.
Krom aor emme. Krullen hebben.
Krom aore kromme zienne. Gekrulde haren wijzen op 
lichtzinnigheid.
’n Stuuk ien oew aor emme. Dronken zijn.
Lot ze mar kamme die gin aor emme. Laat ze maar begaan, 
ze hebben toch niets.
Over een aorgetouw wil ik het later nog wel eens hebben.

Tot slot wil ik nog vermelden dat het woord aoreg in 
Woensdrecht drie betekenissen heeft, te weten be-

haard, aardig en raar. N’n aorege n’ond kan dus een be-
haarde hond zijn, maar ook een lief beest en ook een raar 
dier. Aoreg, ej! 
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men gieterijen in Helmond, Aarle-Rixtel, Someren en 
Asten en in laatstgenoemde plaats floreert de Koninklijke 
Eijsbouts, met voorsprong ‘s werelds grootste klokken-
gieterij nog altijd. Dat er in de hele wereld klokken uit 
de Peel klinken is ongelooflijk. Aanvankelijk was André 
Lehr bij Eijsbouts de wetenschapper van de klokken. Hij 
was een groot deskundige op gebied van de campano-
logie. Hij heeft de geschiedenis van de klokgietkunst in 
de Lage Landen vastgelegd in het boek Van paardebel tot 
speelklok en ook een unieke verzameling mee opgebouwd 
en dingen verworven die je vandaag de dag nooit meer 
zou kunnen bemachtigen. Indertijd kenden de landen 
nog geen erfgoedwet.
Harry van der Loo daarover: ‘Wij moeten onze locatie ver-
kopen als ToerismePoort. Binnen en buiten het museum is 
informatie beschikbaar voor toeristen en recreanten. In het 
museumcafé met buitenterras en prachtig zicht op de tuinen 
kan men genieten van een lunch of een drankje. De Peel 
ontsluiten is onze taak. De regio moet als een geheel het 
complete natuur- en cultuurhistorische verhaal vertellen. 
Daarom is er een ANWB-fietspunt/knooppunt gekomen. 
Onze toegankelijkheid is verbeterd. We overleggen met 
IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) over 
natuureducatie voor gezinnen met kinderen. Zonder educa-
tie wordt een museum een bewaarplaats.’
Harry beklemtoont bij herhaling dat hij slechts een rader-
tje is in een groter geheel, maar het moge duidelijk zijn 
dat zonder zijn energie en kunde het bewonderenswaardige 
museum nooit zou draaien zoals het nu doet. Hij heeft iets 
bijzonders voor elkaar gekregen met dit door de gemeen-
schap breed gedragen museum in Asten. Gaat dat zien! 
Piet Snijders spreekt evenals Harry een 
toepasselijke dialecttekst in voor de 
luisterbox. 
Info: www.toerismepoortklokenpeel.nl 
of www.museumklokenpeel.nl 

werd. Klok & Peel werd door de ANWB verkozen tot leukste 
uitje van Noord-Brabant 2015 en 2017, onder meer om de 
museale beleving en het Brabantse gastheerschap. In 2017 
werd het Astense museum op de vakantiebeurs in Utrecht 
door jury en publiek verkozen tot ‘het leukste museum van 
Noord-Brabant’. Tussen Kunst en Kitsch was al tweemaal 
te gast in Museum Klok & Peel voor televisieopnamen. Het 
is duidelijk dat Harry van der Loo zelf zo’n man met pas-
sie en gedrevenheid is. Zijn expertise is waarschijnlijk zijn 
enorme netwerk en zijn fondsenwerving.
‘In 1969 zat het Astense Beiaardcentrum op zolder bij het 
gemeentehuis, maar de historie van het huidige museum 
begon in 1971 toen de gemeente eigenaar werd van de 
boerderij van Leenders. Hier kwam het Jan Vriends Na-
tuurkundig Studiecentrum. Toen deze twee samengingen 
in 1973 kwam Prins Bernhard naar Asten voor de officiële 
opening. Jan Vriends was een bevlogen bioloog en het past 
in zijn lijn om de mensen bewust te maken van de natuur 
van de toekomst. Onze Oranjerie is uitgegroeid tot een 
concertzaal. In 2014 werd in de Oranjerie de oprichting 
van Singing Bronze Foundation (Internationaal Centrum 
voor Campanologie) aangekondigd en is intussen een feit. 
Klok & Peel is echt een begrip aan het worden. Er is be-
langstelling uit China en de Verenigde Staten voor de bei-
aardcultuur en er wordt veel samengewerkt met België. Op 
de Olympische Spelen in Londen klonk een klok uit Asten 
en er klinkt er een in de Notre Dame in Parijs. We zijn in 
2010 begonnen met de bouw. De koningin kwam in 2012 
het vernieuwde museum met zijn nieuwe naam Klok & 
Peel openen. Zij constateerde bij meerdere stukken terecht: 
“Dit zou je nu nooit meer kunnen kopen.”
Aan klokken is heel veel geschiedenis verbonden. Tijd…! 
Wij hebben hier de echte tijd. Niet van Greenwich of 
Washington, nee, de absolute tijd! We hebben een schitte-
rend astronomisch uurwerk en een wateruurwerk uit Koer-
distan. Ons oudste klokkenspel komt uit Egypte. 
Het Astronomisch Kunstuurwerk van Museum Klok & Peel 
is het pronkstuk van het museum. Het is een indrukwek-
kende combinatie van een uurwerk met astronomische en 
astrologische aanduidingen, een beiaard en automatisch 
spelende figuren. Het Astronomisch Kunstuurwerk werd 
tussen 1978 en 1982 gebouwd door Koninklijke Eijsbouts 
en de werkplaats van Museum Klok & Peel Asten. De nieu-
we permanente beiaardexpositie heet Klank van de Lage 
Landen. Hier kan men zien en horen hoe het zingend brons 
is ontstaan en hoe het klokkengebeier de wereld over ging.’

ToerismePoort
In 2016 werd de ToerismePoort Klok & Peel tegelijk met 
de expositie De Peel, een mysterie geopend. Spannende 
verhalen uit het ontoegankelijke veengebied over dwaal-
lichtjes, heksen en ongewijde klokken. Eigenlijk is het 
ook een mysterie dat de Peel al eeuwenlang de thuisbasis 
is van de grootste klokkengieterijen van de wereld. Drie-
honderd jaar geleden kwam de eerste Petit naar de Peel. 
Daaruit is de Koninklijke Petit & Fritsen ontstaan. Er kwa-

vosjesburcht was het begin van het nieuwe natuurmuseum. 
Vanaf 1972 is rondom het museum een groot aantal tuinen 
aangelegd met de bedoeling bezoekers te laten genieten 
van de vele soorten bloemen en planten. Maar nu moeten 
we het nog voor elkaar krijgen dat mensen hierheen komen 
voor een hele dag. We gaan de goede kant op. We hebben 
al vijfhonderd gezinspashouders. Opa’s en oma’s kunnen 
ons museum het hele jaar door met hun kleinkinderen be-
zoeken. Ze hebben vrije toegang tot de kruidendagen en de 
pompoendagen etc.
We hebben tweehonderd vrijwilligers! Je moet mensen met 
expertise en passie om je heen verzamelen. Jan van Laar-
hoven is heel belangrijk voor ons museum. Hij heeft het 

masterplan bedacht voor onze nieuwe 
museale inrichting. Ook andere men-
sen moet ik noemen: Luc Rombouts, 
Frans Broeren, Gerard Rooijakkers, 
Joep Baartmans, Frits Speetjens, Noud 
Peters…’

Prijzen
In 2014 won het museum de prestigi-
euze prijs Museum van het Jaar van de 
BankGiro Loterij. Klok & Peel kreeg 
de museumprijs van een ton voor de 
wijze waarop de Peel gepresenteerd 

In een tijdlijn kun je alle thema’s volgen die met de klok 
te maken hebben. Vanaf de oorsprong en het luiden van de 
klok tot en met het klokkengieten. Klokkenspel, carillon of 
beiaard en alle soorten luidklokken worden geassocieerd 
met Asten.
Naast de klokkencollectie, zijn in de Natuurhistorische 
Collectie De Peel fossielen, insecten, vogels, zoogdieren 
en reptielen te bestuderen. Hierbij is de Peel steeds het uit-
gangspunt; het grootste deel van de collectie is er gevon-
den. Hier zou je als groep met gemak een hele dag kunnen 
doorbrengen. Zeker in combinatie met een tocht door de 
Peel, met een gids van dit museum op de bus.
We worden ontvangen door Harry van der Loo - de muse-
umvoorzitter - en Piet Snijders, een van de gepassioneerde 
vrijwilligers. Harry staat al elf jaar aan het roer bij Klok 
& Peel, hij is een spraakwaterval: ‘Ze zeggen wel ooit: 
“Zo’n natuurmuseum (als het oorspronkelijke Jan Vriends 
Natuurkundig Studiecentrum) heeft iedereen”; ook hoor je: 
“Een beiaardmuseum is voor oude mensen”, maar wij heb-
ben de keus gemaakt om een museum van de grond te krij-
gen met een eigentijdse dubbele beleving. Het wereldwij-
de erfgoed van klok en beiaard is uniek en toonaangevend 
in de wereld. Het tweede grootste museum op dit gebied 
heeft amper een tiende van wat wij hebben! Ge moet als 
klein kneutergebiedje op de wereldkaart zien te komen en 
dan heb je passie nodig om iets te veranderen en het ge-
heel naar een hoger plan tillen. De museale presentatie Peel 
krijgt een geweldige impuls. Behalve de prachtige tuinen 
kun je hier het oerrund zien, de mammoet, de mastodont, 
er komen verwijzingen naar de oceaan, want Liessel lag 
ooit aan de zee! Alles moet in de tijd herkenbaar zijn. De 

Museum Klok & Peel
In het Astense Museum Klok & Peel bevinden zich twee 
collecties onder één dak, omgeven door prachtige tui-
nen. De vegetatiedaken vallen op; we zien de vetplanten 
volop bloeien. Het is een hint in de educatieve richting 
van milieu en duurzaamheid waarin het museum wil 
participeren.

Harry van der Loo
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RINY BOEIJEN EN ED SCHILDERSNICO VAN KRUISBERGEN

Nieuwe cd van 
Jan van der Heijden

Jan van der Heijden begon als zan-
ger bij het barbershopkwartet Un-
limited uit Best, dat voornamelijk 
Engelstalig repertoire vertolkte. Zijn 
zangcarrière onderging grote veran-
dering in 1989 toen hij prins carna-
val werd van Ploegersland in Liemp-
de. De onvergetelijke troubadour en 
dorpsgenoot Piet Grilis (voorman 
van De Ploegadoers) stimuleerde hem 
om liedjes in het Brabants te gaan 
schrijven en zingen. Piet riep tijdens 
de pronkzitting: ‘Jongen zing toch ’s 
verstaonbaore taol.’ Het heeft zijn uit-
werking: rond 1990 begint Jan op te 
treden met eigen dialectliedjes. 

In 1948 op Kaasteren geboren als 
vierde in een boerengezin van ne-
gen, waar vader van der Heijden 
mondharmonica speelde en de jonge 
Jan mocht meezingen; het muzikale 
talent heeft hij van geen vreemden. 
Zijn grote voorbeeld is Ad de Laat.
Kasteren is een fraai gehucht onder 
Liempde met een oud Duifhuis en 
de trekpleister ’t Groene Woud, het 
beroemde café van Sien Pèijn, waar 
Jan regelmatig heeft opgetreden als 
zanger van zijn eigen liedjes.
Natuurlijk, zo luidt de naam van de 
onlangs verschenen cd van de zan-
ger uit Liempde en bevat zestien 
nieuwe liedjes. Twaalf ervan zijn ge-
schreven in het Brabants, vier in het 
Nederlands. Vooral die laatste liedjes 
zijn aanleiding voor productie van 
de nieuwe schijf geweest. Ze zijn ge-
schreven voor de drie kleinkinderen: 
Meisje voor Silke, Hé kleine meid voor 
Loes en Jouw kleine wereldje voor Hes-
sel. ‘Wa is ’r moier as ge twee prachtige 
klènkeinder het en er onverwacht nog 
eentje bij komt!’ 
‘Waarom zijn die liedjes voor je 
kleinkinderen niet in dialect?’

‘Ik praat tegen die kinderen in het 
Nederlands en daarom bezing ik ze 
ook in die taal. Het zou gek zijn als 
ik dat in dialect deed, het zou wrin-
gen. En al is Brabants ook Neder-
lands, toch is het anders.’ 
Het vierde Nederlandse lied Afscheid 
schreef Jan voor een overleden wet-
houder. Hij vertolkte het bij zijn be-
grafenis. Men schilderij is gebaseerd 
op de muziek van Guus Meeuwis. 
De liedjes komen bijna allemaal van 
heel kortbij. Het openingslied Men 
trots geeft een soort verantwoording 
voor deze cd; het geheel is geboren 
uit trots en geluk. Het tweede Liemt 
gastvrij hart van ’t Groene Woud heeft 
een hoog VVV-gehalte, waarbij ver-
meld zij dat het hier niet om het 
café maar om het hele gebied rond 
Liempde gaat. Ons keinder d’r kiend-
jes gaat over de zegen van kleinkin-
deren. Ik hou nie van sport, Hallelu-ia 
en Iemes en Niemes zijn geestige crea-

ties tussendoor. Het Karthuizer leven 
is een aardige historische registratie 
van het verdwenen klooster in het 
Dommeldal. Stao efkes stil is een lied-
je op goei geluk. In Taofelen blikt de 
zanger weemoedig terug naar zijn 
jeugd in het grote gezin, toen de tijd 
nog rustig verliep. Willy gaat over 
een ontvallen pleegbroer die moni-
kaspulder was. Het slotliedje geeft 
een belangrijke boodschap mee: Ge-
niet ’r toch van (zolang ’t kan.)
De cd is een luchtig geheel, verzorgd 
uitgegeven met tekstboekje. De or-
kestratie was in handen van Hennie 
Korsten uit Rosmalen die er eer mee 
heeft ingelegd.
Jan van der Heijden is autodidact 
en leerde zichzelf onder meer gitaar 
spelen. Hij maakte eerder twee Bra-
bantse cd’s: Vur iedereen (2001) en 
Tevreje (2004).
Info: 06-41639443 

Limburgs. Leonie Cornips (bijzonder hoogle-
raar Taalcultuur in Limburg bij de Universiteit 
Maastricht) stelde daarom de online petitie 
‘Wij spreken Limburgs’ op, die in minder 
dan een dag tijd door tweehonderd (bekende) 
Limburgers werd ondertekend.  [bekende 
provinciegenoten komen op voor miskende 
Limburgse taal] De actie leidde tot een pitti-
ge reactie van de onderzoekscoördinator.  
[Limburgs dialect mosterd en de onderbuik] 
En ook de onderzoeker zelf liet zich niet on-
betuigd.  [gedachten over een petitie tegen 
mijn onderzoek] Bill Gates daarentegen ziet 
er handel in, want zijn Microsoft komt met een 
Limburgs toetsenbord  [Microsoft brengt 
Limburgs toetsenbord op de markt]
Kijkend over onze landsgrens kwamen we in 
Gent terecht, waar de universiteit 250.000 zinnen 
in het dialect van tweeduizend Vlaamse, 
Frans-Vlaamse en Nederlandse plaatsen online 

heeft gezet. De on-
derzoekers van de 
universiteit verza-
melden sinds 1925 
de uitspraak van 
141 zinnen bij dia-
lectsprekers.

 [dialectzinnen 
ugent be]

Er viel ook nog wat te lachen. Zo hebben 
de Gladjakkers een vlieginstructie in het 

Twents opgesteld. Wel voor het lezen eem een 
touwtje aanjoekeln.   [Tukkers scoren met hi-
larische vliegtuiginstructie in ’t dialect] Leuk is 
ook het filmpje van de Limburgish American Fe-
deration waarin beroemdheden van Limburgse 
spraak worden voorzien.  [beroemdheden 
dialect luuk ich bon diene pap manne]
Ooit van Ritn Ditn gehoord? Wij ook niet, maar 
in Engeland is deze Gelderse band een jaarlijks 
terugkerende act op het Balstock-festival. ‘We 
spelen al onze nummers in het Niekarkse (Nij-
kerks red.) dialect. Viswief  bijvoorbeeld wordt 
al aardig meegezongen,’ laat de band weten.  
[Ritn Ditn gaan weer naar Engeland]
Tja en dan was er nog die genderkwestie. Die 
gaat niet meer alleen over toiletten of de om-
roepberichten van de NS. Nee toch? Jazeker, de 
kwestie speelt mogelijk ook in Limburgse dia-
lecten. Simone Busley van de Universiteit Mainz 
verricht momenteel onderzoek naar het gebruik 
van het lidwoord ‘het’ om een vrouw of meisje 
aan te duiden, in plaats van met ‘ze’ of ‘zij’.  
[Sittard-Geleen das Anna und ihr Hund]   

Spraak-makend 
In de rubriek Spraak-makend trekt de redactie 
de grenzen van Brabant over op zoek naar op-
merkelijke artikelen over andere dialecten en re-
gionale talen. Voor de complete artikelen: googel 
met de achter  aangegeven trefwoorden.

Het eerste dat Spraak-makend de afgelopen 
maanden opviel, was de oproep van NOS 

op 3 op Facebook. ‘Praat je ook met een dialect 
of accent? Merk je dat andere mensen daarom 
moeten lachen? Of dat je anders behandeld 
wordt dan mensen die ABN spreken? Kortom: 
voel jij je gediscrimineerd door hoe je praat? 
Reageer dan.’ Met zo’n negatieve vraagstelling 
krijg je natuurlijk altijd reactie; het waren er 
ruim 28.000. De NOS maakte er een drieluik van 
dat werd opgepakt door Astrid Wijnands.  [di-
alect in de klas] Zij vindt 
dat het materiaal van de 
NOS, gecombineerd met 
twee lemma’s uit de Taal-
canon gewijd aan dialec-
ten (‘Hoeveel dialecten 
heeft het Nederlands?’ 
van Hans Bennis, en 
‘Sterven de Nederlandse 
dialecten uit?’ van Jos 
Swanenberg), zich uitstekend leent voor docen-
ten voortgezet onderwijs en hoger beroepsonder-
wijs om met leerlingen het onderwerp ‘dialecten’ 
te onderzoeken. Zo doe je dat.
Maar je kunt ook veel vroeger beginnen. In mid-
den-Limburg spreken de leerkrachten in vier 
peuterspeelzalen dialect met de kinderen die dia-
lect spreken en Nederlands met de Nederlandsta-
lige kinderen. Maar de ongeschreven regel is dat 
de leerkrachten en kinderen Nederlands spreken 
tijdens groepsactiviteiten.  [taalhierarchie] Een 
goede tip voor die moeder op het Viva-forum. Zij 
beklaagt zich erover dat haar schoonouders grote 
voorstanders zijn van dialect en daarmee het taal-
gebruik van haar tweejarige dochter ruïneren.  
[kind abn of dialect aanleren wat is beter] Moe-
ders zou ook het rapport van Cedin (Centrum 
voor meertaligheid) kunnen lezen. Daaruit blijkt 
dat drietalig basisonderwijs positieve effecten 
heeft op de beheersing van het Nederlands. Zo-
iets lees je niet in de Viva.  [drietalige scholen 
goed voor beheersing Nederlandse taal]

In Limburg werd taalstrijd gevoerd. Aanlei-
ding was het onderzoeksrapport Staat van 

het Nederlands waarin geen aandacht voor het 
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JAN LUYSTERBURG RIEK JANSSEN-VAN DEN OEVER

Rien rijmde over allerlei dagelijkse onderwer-
pen. Ik geef opnieuw een willekeurig voor-
beeld:
Bakerpraat
Wij zèn meej moedermelk grwoot’gebrocht
Mar nouw gaon ze op les
Ze nêême ze niej mjêêr aon de borst
Ze kwôôpe ’n’n tutterfles.

Limericks
Glimmerikke noemde hij zijn limericks, om-
dat ze geschreven zijn met een glimlach. Heel 
serieus moet de lezer ze dan ook niet nemen, 
hoewel het behandelde onderwerp best een 
heel serieuze ondertoon kan hebben. Het ge-
dichtje over verliefdheid bijvoorbeeld:
Verliefd zijn. Da zèn net onschuldige braand’jes
’n Tedje laoter, dan komme de gevaor’lijke kaantjes
Praote z’al ôôver n’n eigen n’aord
En da’t ie al flienk wa’d êê gespaord
Blijke’n ’t vijf albums te zijn meej siegaore’baand-
jes. 
Rien heeft ook wel lezers gezocht buiten zijn 
geliefde Rucphen. Zo zijn er vier geluidsop-
namen van hem te beluisteren op de cd’s die 
vroeger onderdeel vormden van het kwartaal-
blad Brabants. Daarnaast staat een hilarisch 

verhaal van zijn 
hand in D’n duvel 
is oud, het Brabants 
Boekenweekboek van 
2008.

Erfgoed
Het zou ontzettend 
jammer zijn als het 
werk van Rien de 
Rooij in de verge-
telheid raakt. Zijn 
boeken vormen te 
samen een stukje 
Brabants erfgoed 
dat niet verloren 
mag gaan. Het zou 
mooi zijn als er 
een persoon of in-

stantie te vinden is die dit werk wil versprei-
den over een breder publiek. Rien de Rooij, de 
timmerman uit Rucphen, was een warme en 
sportieve persoonlijkheid, die belangrijk is ge-
weest voor het vastleggen van het Rucphense 
dorpsleven en het Rucphens dialect. 

Foto familiearchief De Rooij.

in gedaan. Op de tank stond: ”De Automaat”. 
Dat was het merk van de maatschappij.
”De Automaat” heette ook het krantje dat om 
de zoveel weken verscheen. Er stond een te-
kenstrip in over een negerjongentje: Pijpje 
Drop. Er stond nooit ‘Wordt vervolgd’ onder, 
maar het verhaal eindigde altijd zo:
“Hoe het verder Pijpje Drop vergaat,
Staat in de volgende ”Automaat”.

Rijmelarijen
In het jaar 1996 verscheen Rucvense Kùrtlienge, 
2000 uitdrukkingen en stopwoorden. In A4-for-
maat weer en iets ruimer opgezet dan zijn vo-
rige uitgaven.
Daarna ging Rien steeds vaker in rijm werken. 
Zijn dochters weten het nog goed. ‘Vader zat 
dan aan tafel, zodat hij door het raam de vogels 
in de gaten kon houden. Moeder zat tegenover 
hem te puzzelen. En vader zat de hele tijd te 
schrijven. Zo deden ze samen ieder hun eigen 
ding. Als hij weer wat af had, ging hij achter de 
typemachine zitten om met zware bewegingen 
de tekst uit te tikken.’
Zo ontstonden achtereenvolgens Rijmelarijen 
uit Rucphens Contreien, Rijmelarijen uit Ruc-
phens Contreien, deel 2 en Rucphense Glimme-
rikke. 

Jeugd
Het begon allemaal met het al genoemde boek-
je “WIJ” van de Staosiestraot, waarin hij herin-
neringen ophaalt aan zijn jeugd: de armoede 
waarin de kroostrijke gezinnen opgroeiden, de 
spelletjes die de kinderen speelden nadat ze 
thuis de nodige karweitjes hadden verricht, de 
ruimte en de vrijheid die ze daarbij ervoeren. 
Een vermakelijk en ook wel belangwekkend 
werkje, waarin heel wat kinderspelen nauw-
keurig beschreven zijn. Als tijdsbeeld voldoet 
het aan alle eisen en het Rucphense dialect 
wordt er op een ludieke manier in vastgelegd.
Daarmee was het hek van de dam. In februari 
1995 verscheen in A4-formaat zijn Rucvens van 
A tot Z, Woordenboek van Rucphen. Rien had al-
lerlei Nederlandse woordenboeken uitgekamd 
om toch maar geen dialectwoord te missen in 
zijn overzicht. Bovendien gaf hij bij een groot 
aantal woorden een korte toelichting, waar-
door het dorpsleven van Rucphen op boeiende 
wijze in beeld werd gebracht. Een willekeurig 
voorbeeld:
Petroolie: Petroleum (Ook wel: Pieteroolie)
Petroolie’boer: Janus van Opdorp verkocht pe-
troleum huis aan huis. Hij reed daartoe met 
een soort bakfiets, waarop een tank was ge-
monteerd. De klanten hadden bijna allemaal 
een vierkant petroleumkannetje met een tuitje 
waarlangs met een trechter de petroleum werd 

Rien de Rooij
Rucphens dialectschrijver
’Hé, dat is het origineel!’ De zussen Marianne en Corrie de Rooij 
zijn blij verrast als ze mijn voor de gelegenheid geleende exem-
plaar van het boekje “WIJ” van de Staosiestraot zien. Zo maakte 
hun vader Rien de Rooij destijds inderdaad zijn boekjes: hij typte 
ze en plakte er uitgeknipte plaatjes bij. Daarna liet hij ze vermenig-
vuldigen en inbinden bij het Werkvoorzieningschap, om ze vervol-
gens uit te delen aan vrienden, bekenden en belangstellenden. En 
aan zijn drie dochters uiteraard, want hij is ‘bijzonder trots op zijn 
meiden’ geweest. Die liefde was wederkerig, want Rien beweerde 
altijd: ’Mijn dochters zijn mijn grootste fans’.

MIEN BINNENSTEBUUTE

Mien binnenstebuute 
’t glanst nie 
’t danst nie 
’t lacht nie 
mar toch

Verrif ik roestige 
herfstblaar in kerstkluëre 

drölle gringzende noëte kummeluk 
oaver d’n balk van Stille Naacht

Ik huër Jozef prutse 
die -bitje dom- 

gen klèn letterkes het gelèze 
mar toch

prebiert ie ocherrum 
de kuulekes van 

unne schemmelen huwelijksboët 
dicht te timmere

Ik ziej roazig water gutse 
worrin Jezuske 

tegge de stroëm op plaart

Mien binnenstebuute 
smelt bôtterzaacht 

spint ragfien engeleheur 
in gouwe golleve

Lût ingsele verwonderd 
d’n illestiek van ut fluwelige 

Kerst 
kusse 
vredig 
viere

< In het dialect van Westerbeek > 
Winnend kerstgedicht in Boxmeer 2016
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kràkte en we hadde zin in verse koffie en worstebrood-
jes die op d’n haard lagge òp te wèrme. ’t Waar tege 
twii ure, want pestoor Renders hiel z’n schaopkes zu 
lang meugelijk in de kerk. Thuis àngekomme zee ons 
moeder: ‘Jan gij hèt toch de deur geslote he?’ ‘Nee-j,’ 
zee onze vadder, ‘dè hedde gij toch gedaon?’ Afijn, de 
deur waar geslote en niemes hà de sleutel. Wa nouw, 
d’r zat niks anders op dan dè ik over de poort klom 
um te vuule of meschien de aachterdeur ope waar. 
Zudoende hielp onze vadder mèn over de poort, mèr 
helaas, de aachterdeur waar ok op slot. Nouw hadde 
we ’n schùifraom àn d’n aachterkant, mèr dè gebrùikte 
wij noit nie, want we zette aaltij ’t klepraomke àn d’n 
bovekant ope. Dè schùifraom zat muurvaast dicht, d’r 
wier aaltij overhene geschilderd. Mèr gelukkig ston de 
schup nog bùite, want ok de schuurdeur waar op slot. 
Dus begon onze vadder mee de schup te vringe ònder 
dè schùifraomke en jawel, eindelijk ging ’t ’n eindje 
ope, zun dertig centimèter. Dè waar genoeg vur mèn, 
toen. Ik klom mee m’n bène vurùit naor binne, en wa 
denk te? Rècht op die schoenedôôs mee de leste zeuve 
kerstböllekes! Nouw hadde we niks mir. Toch hebbe we 
mee z’n alle hard gelache, en sanderendaogs hi onze 
vadder ’n par schòn takke van de kerstbôôm gezaogd 
en dur hebbe we de kammer mee versierd, hier en daor 
’n rooi strikske en wà engelehaor en klaor waar ’t. De 
kerstverlichting lee-je we plat op de schaauw bove d’n 
haard en zò waar ’t toch nog ne gezellige en plezierige 
Kersmis geworre. Làtter bleek, dè de sleutel onder de 
voering van ons moeders tasje waar geschove; durrum 
vond ze ’m nie in d’n donkere. 
Elk jaor mee Kersmis denk ik nog efkes àn toen en 
moet ik nog glimlache um al dè gesukkel. 

< In het dialect van 
Valkenswaard >

Aquarel Nelleke de Laat

Kerstbolle
Toen ik nog thuis wònde, ik waar ’n 
meske van ’n jaor of vijftien, hadde 
we unne Kersmis wurrin àlles anders 
liep as anders. Um te beginne vroor 
’t dè ’t krakte, en zudoende konne we 
ons kersbumke nie, zu as gewònlijk 
in unnen emmer mee zand zette, 
want de grond bùite waar keihard be-
vrorre. Mèr ons moeder en ikke wilde 
per sé dè bumke zette, want ’t waar 
al kerstaovend en vùr uurste kersdag 
moes ’t netuurlijk stòn, vonde wij.
Onze vadder zee: ‘Dè gi nie nouw, ik 
kom nie in de grond mee de schup 
dè ziede toch!’ 
Dur had ie gelijk in, mèr wij moeze en zouwe wà zand 
hebbe, bevrorre of nie! Dus wij d’n hof in, ons moeder 
en ik, en we hebbe nèt zu lang stòn te kappe en stèke 
tot we ’n emmerke bevrorre zand hadde.Wij platste dè 
denneke erin mee ’n par stiin vur de versteviging, en 
sjouwde ’t nur binne. 
Dur begonne we ’t òp te tùige mee schôn gekleurde 
böllekes en lichjes en tot slot nog wà engelehaor erover 
en klaor was Kees, wij hadde onze zin!
Nouw was ’t zôô dè d’n hendige stoel van onze vadder 
nèffe de kast en d’n haard ston en òp dè kastje, zun 
halfhôôg, ston de kerstbôôm. Menne stoel ston an d’n 
andere kant van d’n haard. In de lôôp van d’n aovend 
kèèk ik zu nouw en dan nur ’t bumke. Toch ’n schòn 
gezicht, docht ik nog, mèr ’t waar net of ’t bumke 
bewôôg. Onze vadder had z’n eige net gewááse en 
àngekleed um latter op d’n aovend saome mee ons nur 
de nachtmis te gòn, dè was tradisie. Hij zat in zunne 
hendige stoel wà tillevisie te kèke.
Toen gebeurde ’t en ik, gaop, zat net te kèke as ’n 
knijn in de lichtbak van unne streuper. Ik zag ’t bumke 
tergend langsaom kapseize, en zee niks, zu verbou-
wereerd was ik. En ja, netuurlijk récht op onze vadder 
zunne kop. De kerstbolle hinge bij wijze van sprèke um 
z’n orre. Toen kiepte òk d’n emmer um, en drôôp d’n 
ontdoi-jde mèr nog ijskaauwe modder in zunne nek. 
Hij sprong òp en trapte durbij de miste böllekes kepot. 
Ons moeder kwam öt de keuke gelôpe, en geléuf ’t 
of nie, wij schote in de lach. ’t Waar ok zùn komisch 
gezicht, onze vadder versierd mee kerstböllekes, en-
gelehaor en modder. Zèllef kon ie ’r nie mee lache en 
ging nur bove um z’n eige mèr wìr te waase en um te 
kléje. Ondertusse hebbe ons moeder en ik de rommel 
òpgerùimd, en de par böllekes die nog heel ware, zeuve 
nog mèr, in ’n schoenedôôs gedòn en onder de raom 
gezet aachter in de kammer. Dur zouwe we mèrge nog 
wel wà mee versiere zee-je we tege mekaor. Nao de 
nachtmis ginge we huiswaars. ’t Vroor nog steeds dè ’t 

heeft daarmee te maken. En ook bij dit woord hebben 
we weer met de overgang van ‘t’ naar ‘ts’ te maken, zoals 
blijkt uit de volgende woorden: duts ‘deuk, bluts’ (Ge-
mert, Nuland, Deurne, Mill), dutsen ‘blutsen, kneuzen, 
stoten, botsen, (met) het hoofd stoten’ (Noord-Meierijs, 
Cuyks, Maaslands, Oud Gastel, Eindhoven, Deurne). 
Duts ‘dopbeitel, soort spijker’ (St-Michielsgestel, Reusel) 
is hetzelfde woord. Debrabandere vraagt zich af of dut-
sen ‘blutsen’ een afleiding van deuken zou kunnen zijn. 
Nou, dat lijkt mij niet.

Bij de volgende woorden is de verklaring wat problema-
tischer. Breda kent het woord sprieten ‘spuiten’. Hieruit 
zal sprietsen ‘spuiten, spuwen, spatten’ ontstaan zijn, dat 
in grote delen van Brabant voorkomt. Ook de klankva-
rianten spritsen en spretsen komen voor. Uit sprietsen is 
dan weer sprietselen ‘spuiten’ (Den Bosch) voortgeko-
men. Van sprieten is overigens ook sprietelen ‘fonkelen’ 
(Son) afgeleid. Debrabandere leidt sprietsen af van Duits 
spritzen. Volgens mij moet je pas aan een leenwoord 
gaan denken als een woord klankmatig en/of betekenis-
matig binnen een taal niet te verklaren is. Maar dat kan 
bij sprietsen wel degelijk. Door verspringing van de ‘r’ is 
uit sprietsen spiertsen ‘spatten, spuiten, met water plas-
sen, spuwen’ ontstaan. Dit woord is tamelijk algemeen. 
Uit dit woord zijn dan vervolgens spiersen, spiersten en 
spietsen met dezelfde betekenis, ontstaan. Spiersen wordt 
door zowel Weijnen als Debrabandere uit het Duits spir-
zen verklaard. Maar in feite is dit een Opperduits dialect-
woord en het zou dus helemaal vanuit Zuid-Duitsland 
naar ons gereisd moeten zijn. Dat lijkt me niet aanne-
melijk.

Buts
En dan nu ons laatste voorbeeld van de klankverande-
ring ‘t’ > ‘ts’. Udenhout kent butten ‘(met het hoofd) sto-
ten’. Butten komt precies overeen met het Engels to butt 
‘slaan’ en is verwant met Engels to beat ‘slaan’. Van but-
ten moeten we het algemeen voorkomende butsen ‘sto-
ten, stuiten, deuken, kneuzen, eieren tikken’ afleiden. 
Een afleiding hiervan is weer buts ‘deuk, kneuzing’ (Ze-
venbergen, Kempenlands, Tilburgs). Dit woord wordt 
door o.a. Debrabandere afgeleid van Oudpicardisch 
(een Noord-Frans dialect) boche ‘tumor, gezwel’. Bete-

kenismatig vind ik dit geen aantrekke-
lijke verklaring, bovendien 
laat buts zich goed verklaren 

door de hier geschetste klan-
kontwikkeling van ‘t’ naar ‘ts’. 

En hiermee besluit ik mijn be-
schouwing over een ‘vergeten’ 
Brabantse klankontwikkeling. 

Wanroij kent het woord knots ‘haarwrong’, terwijl het 
overgrote deel van onze provincie hiervoor het woord 
knot (knut, knutje) kent. Knots zal ontstaan zijn uit knot. 
Een duidelijk voorbeeld van de klankverandering ‘t’ > ‘ts’ 
dus. Het Hulselse haarknos ‘haarwrong’ leiden we af van 
haarknots < haarknot. Het dialectwoord knots ‘haarwrong’ 
moeten we niet gelijkstellen met het Nederlandse knots 
‘slagwapen’, want dat is op een andere manier ontstaan. 
Spetsen ‘spatten’ (Gilze) komt van spetten ‘spatten’, dat in 
Brabant op grote schaal voorkomt. Het woord spetten zal 
evenals spet ‘druppel, scheut’ klanknabootsend zijn. Foet-
selen ‘vals spelen’ (Roosendaal) is ontstaan uit het tame-
lijk algemeen voorkomende foetelen ‘vals spelen, bedrie-
gen’, een leenwoord uit het Frans foutre ‘neuken’. Tut 
‘fopspeen’ komt vrij algemeen voor. In Vlijmen is hieruit 
tuts ‘fopspeen’ ontstaan. Bij lutten, loeten ‘duimzuigen’ 
hoort in Deurne loetsen ‘duimzuigen’.  
Nutsen komt in Oerle voor, bijvoorbeeld in een zin als 
daor is niks te nutsen ‘daar valt niets te halen’. We nemen 
aan dat het woord ontstaan is uit nutten ‘profiteren van’, 
een afleiding van nut ‘voordeel’. Weijnen geeft eenzelfde 
etymologie voor het Limburgse notsen ‘van nut zijn’. In 
Wanroij komt niksnutsen ‘luieren’ voor, ontstaan uit het 
elders voorkomende niksnutten ‘luieren’. Debrabandere 
leidt notsen overigens af van Duits nutzen.

Spritsen en spretsen
Uit het algemene woord dutten ‘suffen, kort slapen’ 
moeten we dutsen ‘suffen’ afleiden. Hieruit zijn dan 
weer woorden ontstaan als dutselen ‘suffen’, dutsel, dut-
selke ‘domme vrouw’, dutselachtig, dutselig ‘niet helder 
van geest, vergeetachtig, slaperig, duizelig’ en duts ‘on-
nozele vrouw’. Debrabandere leidt dit laatste woord af 
van dutse ‘eikel, uitwas, gezwel, knobbel’. 
Dit lijkt me niet juist. Er be-
stond van oudsher nog een 
ander woord dutten met de 
betekenis ‘slaan, tikken, klop-
pen’ en het woord dut ‘deuk’. 
Het woord dut ‘bluts’ (Peellands, 
Lithoijen, Megen, Nistelrode) 

Een Duits-Brabantse parallel
In het Duits is op grote schaal de oorspronkelijke ‘t’ ver-
anderd in ‘ts’, waar het Nederlands de ‘t’ bewaard heeft. 
We kunnen dit duidelijk maken aan de hand van een 
paar voorbeelden: Nederlands tien – Duits zehn (uit-
spraak: tseen), Nederlands zitten – Duits sitzen (uit-
spraak: zietsen), Nederlands net – Duits Netz (uitspraak: 
nets). In het Brabants komt dezelfde klankverandering 
voor, alleen op veel beperktere schaal en nooit aan het 
begin van een woord. Van deze klankverandering zullen 
we hier een paar voorbeelden bespreken. 
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heeft het bestuur nog meer noviteiten in petto. 
Zo leeft het voornemen om ook toneel te pro-
grammeren. Marianne Swinkels: ‘Eenakters in 
dialect, gebracht in de sfeer van wagenspelen. 
Zou dat niet prachtig zijn? We hebben zelfs 
nog stukken in dialect op de plank liggen. En-
fin, dat is misschien een onderdeel waar onze 
nieuwe voorzitter straks de schouders onder 
kan zetten. Verder brainstormen we nog over 
hoe we de jongeren beter kunnen bereiken. 
Misschien moeten we voor die categorie een 
aparte avond organiseren. Maar nu eerst maar 
weer eens op zondag 10 juni een gezellig, tra-
ditioneel Brabants programma waar iedereen 
plezier aan kan beleven.’ 

Uit het bevlogen betoog van Pieter de Baaij en 
Marianne Swinkels wordt duidelijk dat de or-
ganisatie van het Brabants Dialectenfestival bol 
staat van vitaliteit. Pieter de Baaij: ‘De vragen 
die dit jaar onze agenda beheersten waren: 
Hoe kan het anders? Hoe kan het beter? Daar 
hebben we naar onze mening de juiste ant-
woorden op gevonden. Nu hebben we op ons 
festival gelukkig ook een ‘klassieker’, een pro-
grammaonderdeel waar ons bestuurslid Ton 
van den Baar niet of nauwelijks aan hoeft te 
schaven. Dat is de middag voor de jeugd. Op 
vrijdagmiddag staan de groepen zeven en acht 
van de basisscholen uit Lieshout en Mariahout, 
samen zo’n 175 kinderen, op het podium. On-
der leiding van Marie-Christien Verstraten pre-
senteren zij in de grote zaal van het dorpshuis 
kostelijke sketches en nemen zij deel aan een 
quiz die steeds voor grote hilariteit zorgt. En 
een absoluut hoogtepunt is de samenzang. 
Het prachtige liedje De vier klèn manne van 
Arie van Roozendaal – Kriesje, Pietje, Jèntje èn 
Kleùske die mi van alles èn nog wè nòr opoe’s ver-
jaorsdagsfisje gòn – is elke keer, als je dat door 
een volle zaal kinderen hoort zingen, een top-
per. Op zulke momenten word je als het ware 
‘beloond’ voor het vele werk dat er met het or-
ganiseren van het evenement gemoeid is.’ 

Wat tot slot niet veranderd is, is de laagdrem-
peligheid van het festival. Net als bij alle eerde-
re edities is het Brabants Dialectenfestival ook 
nu weer geheel gratis toegankelijk. Ook op 
zondagmiddag 10 juni, als van 12.00 tot 18.00 
uur in het centrum van gastvrij Lieshout op 
vele podia doorlopende optredens van vele ar-
tiesten en dialectensembles plaatshebben. Wie 
in 2018 een gezellige middag wil beleven, no-
teert deze datum nu al in de agenda. Iedereen 
is van harte welkom. 

de programmering van de circa veertig belan-
geloos optredende artiesten en ensembles en 
de technische uitvoering van het evenement. 
Ons bestuurslid Henk van Beek neemt dit be-
langrijke werk voor zijn rekening, terwijl Jean-
ny Franssen voor het uitvoerend secretariaat 
zorgt. Enfin, organisatorisch hebben we alles 
dus weer goed op de rails gezet. Ook inhou-
delijk hebben we op meerdere aspecten aan-
passingen doorgevoerd en bovendien zijn er 
nieuwe elementen aan het festival toegevoegd. 
We willen de vier- tot zesduizend bezoekers 
die we doorgaans op deze unieke manifestatie 
ontvangen nog meer beleving bieden.’ 

Het stichtingsbestuur heeft in het voorjaar 
een geheel nieuw draaiboek voor het festival 
samengesteld, waardoor de doelstelling en het 
format met het oog op de continuïteit nog eens 
secuur en helder zijn gedefinieerd en veran-
kerd. Een belangrijke ingreep als gevolg van de 
evaluatie betreft het ‘indikken’ van de locatie. 
Het festivalparcours wordt aanzienlijk kor-
ter en daardoor ongetwijfeld levendiger. Alle 
optredens worden meer dan voorheen in het 
centrum en rondom het dorpshuis gesitueerd. 
Verder wordt het circuit, zonder er meteen 
een jaarmarkt van te maken, opgesierd met 
allerlei kraampjes. Nog wezenlijker verande-
ringen betreffen het programma. Zo komt de 
wedstrijd voor documentaire fotografie, waar-
aan de uitreiking van de Martien Coppensprijs 
was verbonden, als programmaonderdeel te 
vervallen. Daar staat tegenover, dat voor de 
zaterdagavond een nieuwe component wordt 
ingebracht. Op die avond worden tijdens een 
aantrekkelijk programma de winnaars van de 
schrijfwedstrijd bekendgemaakt. De auteurs 
en (tekst)dichters krijgen zo meer aandacht 
dan voorheen op de vroege zondagmiddag. 
Marianne Swinkels: ‘We gaan die schrijfwed-
strijd extra promoten. Ik roep daarom ieder-
een die in dialect schrijft op, om deel te nemen 
en verhalen, gedichten en liedjes in te sturen. 
Het thema is ‘Vruuger waar alles bitter?’ Op 
onze website www.brabantsdialectenfestival.nl 
staan onder het kopje Schrijfwedstrijd naast een 
toelichting op het thema alle voorwaarden voor 
deelname en het reglement.’ Voor de toekomst 

‘Na ons twaalfde festival in 2016,’ zegt Pieter 
de Baaij, ‘stopte Wim Daniëls als voorzitter 
van onze stichting vanwege zijn drukke werk-
zaamheden. Even later moesten wij met groot 
verdriet afscheid nemen van Sjef van Schalen, 
secretaris van ons bestuur en medegrondleg-
ger van het festival, die op 12 januari 2017 
overleed. Met twee cruciale functies vacant was 
dat voor ons het sein om alles nog eens goed 
op een rij te zetten. Gelukkig staat er intussen 
een enthousiaste aspirant-voorzitter in de cou-
lissen klaar. Hij is zich aan het inwerken en we 
hopen hem na het komende festival te kunnen 
benoemen. Ook de taken die Sjef van Schalen 
steeds voor zijn rekening nam, zijn inmiddels 
in goede handen. Dat betreft dan met name 

Brabants Dialectenfestival 
in nieuw jasje
In het weekeinde van 8, 9 en 10 juni 2018 vindt in Lieshout voor 
de dertiende keer het tweejaarlijkse Brabants Dialectenfestival 
plaats. Wij spraken over dit evenement met waarnemend voorzit-
ter en penningmeester Pieter de Baaij en bestuurslid Marianne 
Swinkels. Zij vertellen over een aantal veranderingen die het resul-
taat zijn van een onlangs gehouden evaluatie binnen het bestuur 
van de organiserende stichting. De komende editie van het festival 
krijgt, om het maar eens in rond Brabants te zeggen, een facelift. 
Het wordt nog beter en mooier.

Schrijfwedstrijd
Traditiegetrouw is aan het festival een schrijfwedstrijd ver-
bonden. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Stichting 
Brabants Dialectenfestival in samenwerking met de Stichting 
Erfgoed Brabant. Er kunnen voor deze schrijfwedstrijd niet 
eerder gepubliceerde verhalen, gedichten en liedteksten wor-
den ingestuurd. Thema en leidraad voor de schrijfwedstrijd: 
‘Vruuger waar alles bitter?’ Op de website van het Brabants 
Dialectenfestival (www.brabantsdialectenfestival.nl) staat 
een toelichting op dit thema. Ook staat daar het reglement. Uw 
bijdrage, geschreven in uw eigen Brabantse dialect en conform 
het opgegeven format, kunt u onder pseudoniem zenden naar 
Stichting Brabants Dialectenfestival, Dorpsstraat 75, 5737 
GB Lieshout. U kunt uw tekst ook met inachtneming van de 
gestelde voorwaarden per e-mail zenden aan secretariaat@
brabantsdialectenfestival.nl onder vermelding van Schrijfwed-
strijd. Uw inzending moet voor 1 maart 2018 binnen zijn. Alle 
inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury, die 
bestaat uit Frank Finkers (voorzitter), Lilian Calame, Nelleke 
van Vlokhoven en Peter Aarts. Op zaterdagavond 9 juni 2018 
presenteren de genomineerden hun werk, waarna de winnaars 
bekend worden gemaakt en hen de Dialectpenning wordt uit-
gereikt.

Pieter de Baaij 
en Marianne 
Swinkels

De molen van Lieshout
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bander’. Blijkbaar wordt iemand die hyperdi-
alect gebruikt door andere Brabanders als een 
echte Brabander gezien, ook al gaat het dialect 
spreken dan een beetje mis als we kijken naar 
de dialectgrammatica. Je zou misschien ver-
wachten dat hyperdialect afwijzende gevoelens 
oproept (‘fout dialect’, ‘nep’, ‘een wannabe’), 
maar dat blijkt overwegend niet het geval te 
zijn. Deze uitkomst is interessant, omdat we 
denken dat sprekers van hyperdialect graag ge-
identificeerd willen worden als Brabander, en 
dat lijkt dus te lukken.
Samengevat blijkt uit dit onderzoek dat de 
leeftijdsgroep jonger dan 30 veel vaker aan-
geeft een zin met hyperdialect toe te staan dan 
de leeftijdsgroep ouder dan 30. Ook geeft de 

eerste groep veel vaker aan dat zij een zin met 
hyperdialect zo zou gebruiken. In de attitudes 
ten opzichte van hyperdialect is echter geen 
significant verschil tussen de leeftijdsgroepen 
gevonden. 
Dat dialect onder druk staat en vele dialectwoor-
den en grammaticale regels buiten gebruik ra-
ken, lijdt geen twijfel. Maar de jongere genera-
tie blijkt door zijn gebruik van en attitude over 
hyperdialect als uiting van de lokale identiteit, 
de Brabantse taal wel degelijk te waarderen. 

Imke Slaats (2017) We hebben een clubske opge-
richt. Hyperdialect in Oost-Brabant. Eindwerk-
stuk Taalwetenschap, Universiteit Utrecht.  

der bewust) geïdentificeerd worden als iemand 
uit Brabant.

Onderzoek
In de zomer van 2017 heeft Imke Slaats uit 
Eindhoven haar eindwerkstuk voor de ba-
chelor Taalwetenschap (Universiteit Utrecht) 
met succes afgerond. Zij heeft onderzocht hoe 
het staat met het gebruik van en de attitude 
tegenover hyperdialect in Oost-Brabant. Haar 
enquête werd door 176 Oost-Brabanders inge-
vuld. Om een idee te geven van de verzamel-
de gegevens: 107 mensen zeggen bluumkes de 
goede dialectvorm van ‘bloemetjes’ te vinden 
en 52 mensen bluumskes. Van die 52 mensen 
die deze hyperdialectvorm goed vinden, zijn 
er twee ouder en vijftig jonger dan 30 jaar. 
Daarnaast zeggen 142 mensen dat ’n goei bed 
juist is en zeventien dat unne goeien bed juist 
is. Die zeventien mensen zijn allen jonger 
dan 30 jaar. Het totaal van de resultaten vertelt 
ons dat de jongeren in 64 % van de gevallen 
de verwachte vorm en in 36% van de gevallen 
de hyperdialectvorm aanwijzen als goede dia-
lectvorm. Bij de ouderen (ouder dan 30 jaar) 
kiest 83% voor de verwachte vorm en 17% voor 
hyperdialect. Hyperdialect is dus vooral, maar 
niet uitsluitend, iets van de jeugd.

Attitude
Bij de vragen naar de attitude valt vooral op 
dat de deelnemers het eens zijn met de stel-
ling ‘Deze spreker klinkt als een echte Bra-

Hyperdialect
In het algemeen is de ontwikkeling in 
Noord-Brabant als volgt: dialect wordt steeds 
minder vaak door alsmaar minder mensen ge-
sproken en bovendien raken vele dialectwoor-
den en grammaticale regels buiten gebruik. 
Het dialect wordt zo langzaamaan vervangen 
door de algemene Nederlandse taal. 
Toch is er ook een trend gaande die juist meer 
gericht is op het dialect dan op de standaard-
taal. Daartoe behoort het gebruik van hyperdi-
alect. Dat werd al meer dan dertig jaar geleden 
opgemerkt door Cor Hoppenbrouwers, die het 
toen ‘superdialect’ noemde. Hyperdialect is 
het onjuist gebruik van dialectkenmerken en 
een gevolg van hypercorrectie; men kent de 
taalregels niet volledig en past ze op onjuiste 
wijze toe. In een onsje ruwe ham wordt rauw 
ten onrechte gecorrigeerd naar ruw; het doel is 
zo veel mogelijk Nederlands te spreken maar 
daarin draaft men door (vandaar ‘hyper’). Bij 
hyperdialect is het doel om zoveel mogelijk di-
alect te spreken. Als voorbeeld noemt Hoppen-
brouwers (in zijn boek Het regiolect, 1990) het 
gebruik van mannelijke uitgangen in een vrou-
welijke woordgroep: ’n hil aauw oma wordt zo 
nen hillen ouwen oma. Een ander voorbeeld is 
het gebruik van clubske in plaats van het correc-
te clubke. Sprekers die hyperdialect gebruiken, 
passen sjibbolets (zoals de -n van mannelijke 
uitgangen of -ske voor verkleinwoorden) op 
onjuiste wijze toe. Daarmee markeren zij hun 
identiteit, want ze willen graag (meer of min-

We hebben een clubske opgericht
Dialect in de samenleving
Als je op vakantie of voor werk in het buitenland bent, kom je wel 
eens landgenoten tegen. Je herkent ze aan het NL-plaatje op de 
auto, misschien wel aan hun kleding of gedrag, en natuurlijk aan 
hun taal. In het laatste geval kan het ook voorkomen, dat je die 
landgenoten als Brabanders herkent. Daarbij gaat het bijvoorbeeld 
om het accent met een zachte g of een aa die als ao klinkt, en om 
typische woorden zoals houdoe, hedde gij en ons mam. Kenmerken 
van het taalgebruik waaraan je herkomst herkend wordt, noemen 
we ‘sjibbolets’. Zij markeren de regionale identiteit. 
Dat is reden om dialect ook vanuit een ander perspectief dan de 
traditionele beschrijving (denk aan het lokale dialectwoordenboek) 
te benaderen: wat is de rol van het dialect in onze samenleving? 
Deze benadering is des te interessanter, omdat we zien dat Bra-
bantse sjibbolets ook bij jonge en nieuwe Brabanders zijn waar te 
nemen; teken van leven van het dialect dus! Imke Slaats De Witte wit wir wè

Als zoon van een kastelein kan ik ‘het drinken’ in Berg-
hem niet onbesproken laten. Bruiloften en partijen be-
gonnen bij ons in het café altijd met een kopje koffie of 
- in ’t Bèrgs - mi ’n bèkske of ’n tas koffie. Meestal mí iets ’r 
bé, wat varieerde van ’n klôsmöpke (speculaasje) tot unne 
sjokkeladen bol (Bossche bol). Het geheim voor een lekker 
kopje koffie zat in het snufje zout en de peekoffie (gebran-
de suiker van Buisman) die mijn moeder toevoegde. Dat 
potje Buisman overigens werd geleverd met een ruujrij-
zer (lepeltje) van belabberde kwaliteit. Na twee weken 
was de inhoud van het potje namelijk hard en verboog 
het lepeltje bij de minste druk. 
Belangrijk was de kwaliteit van de rômme (koffiemelk), 
die mocht immers niet geschieferd (geschift) zijn. Het 
inschenken van de koffie moest met zorg gebeuren, an-
ders was-ie gemuurd (bevatte de koffie drab). Uiteraard 
was het zaak de koffie heet te serveren en niet lierielaaw 
(halflauw). 
Daarna was het tijd voor iets sterkers. Dan begon ’t pruuj-
ve, ’t limmeneere, ’t lèppe, goide ze’t op unne zuip of schoote 
ze’r enne kepot. Jongere mannen prefereerden bier, ter-
wijl de ouderen liever sniivel (jonge jenever) of koejak - 
(vieux) dronken. De vrouwen zochten hun heil in zoe-
tere versnaperingen: bessenjenever, martini, ’n -klèkske 
of ’n muffelke (scheut of slok) citroenbrandewijn of vieux 
met een schepje suiker. Een enkele dame koos voor don-
ker bier (oud bruin). Volgens ‘ingewijden’ een drankje bij 
uitstek voor vrouwen die de borst gaven, want goewd vur 
’t zog. Frisdrank werd ook geschonken, maar daar werd 
je na enkele uren kwèps van (gaf een flauw gevoel).
De notoire drinker spaawde d’r nie in (spuugde er niet in) 
of lustten ’m giirs (dronk graag) en kreeg bijgevolg de bij-
naam sniivelneus dan wel de opmerking ‘die hí zunne lii-

ver ôn de zonkant hange’. Of zoals een van de stamgasten 
van mijn vader ooit zei: ‘Ik hé’m liever ès d’n hèlligen ôllie.’  
Gaandeweg het bacchanaal werden de meesten locht 
(vrolijk), maar een enkeling begon mi z’n zatte kloewte 
(dronken) wel eens te vrèèle (ruzie te zoeken). Aan het 
einde van het feest hán de meste ’m goewd hange of - erger 
nog - waren ze zó zat ès ’n schup of zó blaaw ès ’n lèèj. 

Illustratie: Mathilde Artwork 
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JUNT

gegaon geenk dae wa hênniger. Bekant alle kâmers in 
´t bejaardenhoês wâren op ieën persoeën berèkend. En 
dae was hênnig vur de familie. Mam of pap woor goe 
verzörgd en hun kinder hân dao gen umkiêken mer 
nao. 
Eech wieët dae de zeusters op ´t bejaardenhoês ver-
schrikkeluk hun bêst duun um die meensen, die nem-
mer zónder hulp kunnen lèven, te hêlpen um hun leeg 
dâg goe door te komen. De dâg vur de meste meensen 
in ´t bejaardenhoês zien vur hun altiêd ´t zêlfde. Ween-
ter of zomer, licht of doonker, sonnigs of dór de wêk, 
´t makt vur hun gen verschil. As er èten op toffel kumt 
lèven ze efkes op. 
As eech dao aen deenk, en eech deenk aen ozze Sjang, 
dan vuul eech mien eigen ne blij. Eech wil er neet aen 
deenken dae ´t me ozze Sjang zoe vêr kumt dae hij nao 
´t bejaardenhoês moet. En dan zit ozze Sjang dao. En 
dan mâg hij zien piêp nemmer roeëken. Dan kriêgen 
ze dao oorlog me ozze Sjang, dae kan eech now al 
zeggen. 
En dan moet ozze Sjang neturluk petazzie èten me 
appelmoes, terwiel hij unne kniên wil me roje koeël. 
En wie, dao op ’t bejaardenhoês, zal vur ozze Sjang 
’s mörreges ´n pan spêk braoien? En wie zal hum 
fesoenluk wassen? Dae zal ´n stevige zeuster moeten 
zien, want ozze Sjang löt neet zoe maer iederieën ziene 
labbes wassen. Dae wurt niks dao me ozze Sjang in ´t 
bejaardenhoês. En durrum wèr eech zoe stillekes aon 
wa ongereust. Hoe moet dae toch mej ozze Sjang as 
eech hum nemmer kan verzörgen, umdae hij te zwaor 
wurdt vur meech? 
´t Is bekant Kêrsemis. De meste meensen deenken 
nao over wa ze me Kêrsemis gôn doeën, want ge moet 
neturluk wel wa gôn doeën me Kêrsemis. Wa èten we? 
Èten we thoês of êrreges ânders? Sommige getrouwde 
kinder nodigen hun âwwers oêt um te komen èten, 
sommige âwwers nodigen hun kinder oêt um te komen 
èten, maer geëten wurdt er! Dao zien óch getrouwde 
kinder die hun pap of mam op urste kêrstdâg ophaolen 
oet ´t bejaardenhoês. Dae kós ne ânders, want de hieël 
familie kan neet op dae kaemerke van pap of mam. 
En as ge mej de familie in dae resterant van ´t bejaar-
denhoês gôt zitten, luustert de hieël tênt mej nao wa 
ge zegt. En dae kunnen ze bèter ne huuren. Durrum is 
um de beurt ieder jaor ieën van de kinder de pisang en 
die moet dan pap of mam unne kêrstdâg aen d’n draai 
hawwen. 
Kêrsemis, prettige feestdagen, we vieren me alle meen-
sen over d’n helle werreld de geboor-
te in Betlehem van ´t kiendje Jezus. 
Van wie óch wer...? 

< In het dialect van Budel >

Bejaardezörg
Eech begin mien eigen zoe onderhând ´n bitje onge-
reust te mâken over hoe dae laoter mej ozze Sjang 
vêrder moet. Eech bedoel te zeggen dae ozze Sjang de 
jóngste nemmer is en dae begin eech te mêrken. Ozze 
Sjang wurdt traoger, hij begint zoe mej en dan wa te 
stieselen. 
Over mien eigen mâk eech mich nog gen sekon zörg. 
Eech bin nog zoe hêl as ´n spin en eech mâg nog alles 
van d’n dokter. En boven in miene kop hêb ich alles 
nog goe op ´n rijke. Meech mâken ze niks wiês! En 
eech goi óch ne aen de kânt vur de hoeëg hieren of de 
belangrijke madammen. Eech bedoel maer te zeggen 
dae as bevobbeld ozze burregemester, Mevrouw Ver-
mue-Vermue-Vermue dus, as die êrrepel wil èten dae ze 
die dan urst dór hurre mins moet laoten schellen, nêt 
as eech. Makt gen verschil! 
Maer dao is iets veul ernstigers aen de hând. Dao hit 
al veul van in de krânt gestaon. In ´t bejaardenhoês 
kómde nemmer zoe hênnig binnen. Tot now tow woren 
âw meensen, die zoe’n bitje krakkemikkig zien, nao 
´t bejaardenhoês gedaon en die woren dao dan goe 
verzörgd. Maer dae get verânderen. En dao mâk eech 
mien eigen zörg over. Volleges wa dae ze in de krânt 
schriêven moeten ow kinder of de familie maer zörgen 
dae de âw meensen goe verzörgd wèren. 
Vreuger was dae gen probleem. Iederieën zörgde goe 
vur hun âwwers as ze dae zêlf nemmer kósten. Maer 
dae woor allemaol oet hân gegèven. As de âwlui alles 
ónder hun kinder verdeld hân, wisten hun jóng neet 
hoe gâw dae ze die in ´t bejaardenhoês moesten 
kriêgen. As ieën van de âwwers al nao d’n hemel was 

Onze stal
Wij ware vruuger nogal gèk op de winterted. We gonge 
as jong alt gèire schòtse en da koste zestig jaor geleeje 
gegarandeerd alle jorre nog op natuurijs. Toen we klèin 
ware, dinne we thaus unne kèrststal zette. Da waar iets 
wor m’n oudste zuster en ik daag mi zuut ware. Ons ou-
wer bruurs moeide d’r èige nie mer mi da keijnderspeul. 
Ons moeder rùimde alles van d’n dreswaar en daor bo-
venop moes ’n hil laog mos op zilverpapier geleed wor-
re. Dan kwaamp de doos mi de bildjes van de vliering. 
’t Waar ’n kleurig geheel en wij vonne ze mooi, ok al 
ware d’r behoorlijk wa beschadiginge. As de onderlaog 
klaor waar, kwaamp ’t houtere stroigedekt stèlleke òn de 
burt. Da ha onze vòdder oit gemakt van bèrkehout en 
èige roggestroi. Bovenin kwaamp alt d’n engel Gloria 
te hange. In de stal stonne Jozef, Maria en ’t kribke mi 
’t kiendje vurrop en aachterin d’n os en d’n eezel. Dan 
begos ’t gekrakeel over de kunning en de hèrders. Vol-
ges ons Nèllie moege de kunninge en de kameel d’r nog 
nie bé. Die kwame pas lòtter òn de burt op d’n dag van 
hullie èige fist. Mar da waar toch doodzund; de moiste 
bildjes van gelijk zón d’r nie bé meuge…! Ons moeder 
scheidsrèchterde da d’r dochter gelijk ha, mar da ze d’r 
toch al bé moege, mar dan op afstand. ’n Bietje wijer 
van de stal af as de hèrders en hullie schupkes. As de 
opstelling afgewerkt waar, moesse wij in de maste tèks-
kes gruun gòn zuuke um de umgeeving van de stal te 
versiere. Mastetèks kes en hulst zùrgde vur ’t gruun da 
aachter de schildereijkes òn de muur gestoke wier. Hil 
d’n hoek van de kèrststal krieg zoo z’nen èige natuur. ’t 
Rook lekker en ’t makte ons bleij. 
Unne kèrstboom kwaamp ’r b’ons noit in. Nee, da waar 
próttestants of heidens, mènde ons mam. Wij waren 
’t hillemòl mi heur ins en zón stèlleke waar toch veul 
schónder…
In de tèkskes kwame van die kneijpklemkes vur karskes 
in alle klurre. ’t Ware gedrèijde karskes die iets van unne 
kurketrekker weg han. D’r wiere gekleurde veugelkes in 
’t gruun geklemd afgewisseld dur kleurige kèrstballe. 
Engelehaor liet de umgeeving van de stal glinstere en 
blinke as de lamp in d’n hèrd òngestoke wier. Da waar 
nog ’n bromollielamp in onze jongen ted, want wij han 
nog gin illektriek of niks. 
Zèlde hen we de karskes bé de stal zien brande; da waar 
veulste gevorlijk! Wèllie wónden ummers èiges in bekant 
nèt zónne stal as ’t kiendje Jezus. In d’n orlog waar b’ons 
alles kapotgeschote en verbrand. We wónden uurst in de 
hennekoi, ’t innegste wa overèind waar gebleeve. Nòd-
derhand han we ’n kaoi noodwunning, opgetrokke ùit ’t 
puin mi ’n dak van roggestroi. Unne put veur ’t haus; d’r 
waar gin wòtterlèijing. In de potstal stonne ’n por koei 
en ’n vèrkske en op de misse liepe wa kiepe rond. Schaop 
han we gin en kameelen ok nie, mar da kiendje ha b’ons 

ok grust kunne komme en die kunninge en hèrders han 
ok wel iets meuge brenge. Goud, wierook of mirre han 
we in onzen hoek van ze leeve nog nie gezien… En die-
jen himmelse muziek en da gratis licht han wij ok goewd 
gewille. 

Aquarel Nelleke de Laat

DE CITYRING

In, spring, de cityring
Gò toch òn de kaant man
Tingelingeling

Wè kunde hier toch lekker rondjes rije 
Op asfaltweege die de stad dörsnije

Fast food den autostoet
Ze zitte-n-in de waoge
En ze doen toettoet

En om honderd meter wijer te geraoke
Zumme nog mar es wè kilometers maoke 

Dus Mat start oewe quad
Mar zörg dègge nie slipt
Op de spiers van de qat 

Hoe lang heb ik wir in de file gestaon
Hè daor, stao ik naa veur of aachteraon?

In, spring de cityring
Gò toch òn de kaant man
Tingelingeling 

< In het dialect van Tilburg >

Geef een  
abonnement  
op Brabants cadeau!
Voor slechts € 24,00 verras je iemand met een 
jaarabonnement op Brabants.
Stuur een mailtje met de gegevens naar 
info@stichtingbrabants.nl en wij regelen het 
voor u.
Heeft u familie of vrienden in het buitenland? 
daarvoor hebben wij een digitale versie 
beschikbaar. 
(Zie voor meer info het colofon op pagina 35).
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TOON VAN BOXTEL RINY BOEIJEN PIET SNIJDERS

HURT

(of: Lietenie van de 
Stille Naacht)

Hurt, ... de vòòrst 
den dries op scharrele 
oge deecht en ...stil es

hurt, de snûw 
den hof in dwarrele 
oge deecht en stil es

hurt, ‘t maonleecht 
‘t èèrf op kruipe 
oge deecht en stil es

hurt, ‘n zieltje den 
hîmmel uit sluipe 
oge deecht en stil es

hurt, hoe Sint Juzzef 
murmelt en bidt 
oge deecht en stil es

hurt, hoe Maria 
puft en zwit 
oge deecht en stil es

hurt, hoe d’engele 
jubele van wijd 
oge deecht en stil es

hurt, hoe ‘t Kerstkeind 
in ‘t kribbeke krijt 
d’eugskes sluit en ... stil is!
 

< In het dialect van Asten >
Winnend gedicht van de 
deelnemersprijs en tweede 
prijs in Boxmeer 2016

‘Welkom op ’t kanaal. 
Ik ben oma.’

Zo worden bezoekers van het You-
Tube-kanaal Ik ben Oma welkom 
geheten door de negentigjarige Ma-
rie Verhagen uit Gemonde. Marie is 
oma en … vlogger. De filmpjes wor-
den gemaakt door haar kleinzoon 
Martijn (22) die met zijn ouders 
naast haar woont.

Martijn komt dagelijks bij oma 
over de vloer. Enkele maanden 

geleden begon hij korte filmpjes van 
haar te maken en zette die op Insta-
gram. De videootjes bleken een re-
gelrechte hit, dus besloot hij een You-
Tube-kanaal voor oma te beginnen. 
De rest is geschiedenis. Inmiddels 
trekken de vlogs duizenden kijkers 
en heeft Marie volop aandacht van 
de media. Ze was al te zien bij Om-
roep Brabant, in het Jeugdjournaal en 

bij Omroep Max. Ook het Brabants 
Dagblad en damesblad Linda hadden 
haar in het vizier.
Marie is eigenzinnig en neemt geen 
blad voor de mond. En dat maakt 
haar populair. Op de vraag van klein-
zoon Martijn hoe het vroeger met de 
liefde was gesteld, schetst Marie een 
glashelder tijdsbeeld. ‘Ons moeder 
vroeg: “Woar kömt-ie vandôn? Èn wè 
doen de ouders?” ’t Waar nooit goed 
zat. Want ès t’r gen stand was, was t’r 
gen gèld.’ Ook de rol van de kerk in 
die tijd blijft niet onbesproken. ‘Bij 
de kerk wörde besodemieterd! Ge moogt 
niks vurdè ge getrouwd waart. Wij wör-
de wijs gemakt dè’t ’n doodzonde was.’  
Ook is te zien dat oma aanvanke-
lijk enigszins aarzelt als de vriendin 
van kleinzoon Jeroen haar een zelf-
gemaakte authentieke Koreaanse 
maaltijd voorzet: ‘Ik vertraaw ’t nie.’ 
Maar op de vraag van Martijn waar 
ze het meest trots op is, antwoordt ze 
resoluut: ‘Dè’k ’r nog ben.’ 

Martijn wil met de vlogs laten 
zien hoe leuk het kan zijn om 

met je oma te kletsen. Hij hoopt zo 
kijkers ertoe aan te zetten wat vaker 
een praatje te maken met ouderen 
en ze daarmee uit hun isolement te 
halen. Voor oma Marie heeft hij een 
uitstapje naar Amsterdam op de rol 
staan en wil hij nog een wens van 
haar vervullen: vliegen. Oma is niet 
veeleisend: ‘Ik hoef nie zô wijd weg. 
Nou bedankt vur ’t kijke èn tot de vol-
gende kier. Houdoe!’

Wil je de vlogs bekijken: ga naar You-
Tube en vul de zoekterm ik ben oma 
in. 

Marie Verhagen

Toen ie wè bègekomme waâr, rekten ie z’n ège ’s lekker 
ùt, poetste z’n virre op en besloot dè ’t tèd werd um 
zuutjes aon mar wir ’s op Roi in te goan.
Hij ha dè nog amper gedoacht toen z’n oôg op ’n 
gruuntewinkeltje viel aon d’n andere kaant van de 
stroat wôr d’n gruunteboer allemôl lèkker dinge in hou-
tere kisjes buiten op d’n stoep hà ùtgestald. En doar 
stonne ok al kerse bè! Nou dan witte’t wel: dan is ’n 
krèèj nie mèr te houwe. In ’n speulse glijvlucht doak ie 
op ’t lèkkers af en al vliêgend pikten ie ’n lèkker zwarte 
kers mee vur onderweges. Moar dur die bedwèllemd 
mooie kers waar ie vergííite wè z’n moeder um altèd 
hà ingeprent: ‘duik nooit rèècht op oeuwe prooi af, 

mô kèkt urst ’s goewd um 
oe hene of de kust wèl 
veilig is.’
Zodoende hattie nie 
in de gate dètter 
hóóg in de lucht 
unne vallek rondcir-
kelde. Die war dur 
d’n eigenaar van 
de glaoze boerderij 
ingehuurd um al die 
krèèje, deûve en meu-
we die z’n boerderij 
volskeete, in dûrre 

kraag te vatte.
Verblind dur de 

ôntrekkingskracht van de 
kers ha de krèèj dieje vijand 

nie gezien. Op groate hôgte viêt 
de valk ’m bè z´n nèkvel en nam 

´m mee tot boven op het kruis van de 
kerktorre van de Servatiuskerk aon de Skén-

delse mèrt. Doar begon de valk de krèèj vakkun-
dig te plukke. En ’t duurde nog ’n hil tèdje vurdè de 

doodskrete van de krèèj verstomde. 
De kers waar ondertussen ùt mekaore gespèt op de 
stoep vur de kerk, rèècht vur d’n hoofdingang.
Wètter van overgebleeve waar werd smoakelijk opgeète 
deur ’n poar dèûve.
Bè dreug weêr kunde nog steeds de pèèrse plèk van de 
kers op de stoep veur de Servatius zien… 

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

Illustratie: Iris Bongers

Duikvlucht
Dôr ging ie dan: d’n hille winter hattie durgebroacht 
hôch bovenin d’n Knoptôrre in Roi.
Mar nouw, zo tegen ’t ènd van april krííg ie de kriebels 
en wôttie d’r onderhand wèl´s wir unne kíír ùt.
De zwarte krèèj stííg op, tûmmelde ’n poar kirre hoch 
dur de lucht en krííg zin um ’s unne groate ronde te 
make.
De wind ston richting Skèndel, dus ging ie ès venèèges 
dieje kaânt ùt.
’t Waar wir efkes wenne noa zonne lange winter. Doar-
um waart mar goed dèttie halverwege op d’n Roisen 
Dijk ’n platgereeje muske op de fietspad zaag ligge. 
Toen ie dè op z’n gemak opgepeuzeld hà, kon ie d’r wir 
teege.
Toen ie ifkes noader-
hand hoch boven de 
Skéndelse mèrt zwííf-
de, zaag ie beneeje 
in de diepte ’n 
eigenoardig blin-
kend bouwwèrek 
stoan op de mèrt. 
Doar wôttie wel ’s 
’t fijne van weête.
Toen ie wè dichter-
bè gekomme waar, 
zaag ie dè’t eigelijk 
’n sort groôte boerde-
rij waar. Gin echte van 
stíín, maar íín die hele-
moal van glas woar gemakt.
Dè hattie ie noch nooit van z’n 
liive gezien en umdat ie toch wir 
ifkes moes ùtruste, ging ie lekker op z’n 
gemèkske boven op de nok zitte. Beneeje 
waar ’t ’n geroezemoes van allemoal minse die 
doar gezellig op de terrasse zate rond die boerde-
rij en doar mi ’n drènkske,’n tas koffie of unnen ijskô 
gezellig in ’t veurjoarszunneke zate te buurte.
Hij krííg ’r wir honger van. Vurzichtig stríík ie nèr op ’t 
terras woar ie unne sjipszak op de grond zaag ligge. 
Hij staak ’r zunne kop ’n èndje in en zaag dèt’r nog 
unnen hoop lèkker spul inzaat. Hij aat alles op, zo weit 
ès ie d’r bè kon, mar hij dûrfde toch niet helemoal tot 
aachter in de zak te kreûpe woar nog méér zaat. Toen 
din ie wèttie van z’n moeder geleerd ha: hij liep um de 
zak héne, naam ’m op ’t èènd, aon d’n dichte noad, 
in zunne snavel en skudde ’m ’n poar kirre driftig op 
en neer. Zodoende kwaam er nog unnen hoop lek-
kers ùtgevloage. Tjonge, wè hattie ’t toch wir getroffe 
vendoag. 
Nou nog ifkes lekker in ’t zunneke op de glaozen nok ’n 
bietje doezele.
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Van Hepscheuten, pseudoniem van Jan van Rijthoven, 
idee en tekst, met illustratie van Kees Wouters

AUF WAS NUR EINMAL IST
Für Heinrich Maria Ledig-Rowohlt

Manchmal fragt man sich: ist das das Leben?
Manchmal weiß man nicht: ist dies das Wesen?
Wenn du aufwachst, ist die Klappe zu.
Nichts eratmet, alles angelesen,
siehe, das bist du.

Und du denkst vielleicht: ich gehe unter,
bodenlos und fürchterlich –:
Einer aus dem großen Graupelhaufen,
nur um einen kleinen Flicken bunter,
siehe, das bin ich.

Aber dann, aufeinmalso, beim Schlendern,
lockert sich die Dichtung, bricht die Schale,
fliegen Funken zwischen Hut und Schuh:
Dieser ganz bestimmte Schlenker aus der Richtung,
dieser Stich ins Unnormale,
was nur einmal ist und auch nicht umzuändern:
siehe, das bist du. 

aus: Haltbar bis Ende 1999 (Hamburg 1979)

OP WA D’R MAOR INNE KEER IS
Vur Heinrich Maria Ledig-Rowohlt

Ge denkt dik bij oe eige: is di dan ’t lève?
Ge wit dik zelf nie: is di dan ’t weze?
Als ge wakker wordt bende d’rbij.
Lève duget nie, ge het ’t allemol maor geleze,
ziede, da bende gij.

En ge denkt misschien: ik ga ten onder,
ginne grond onder m’n voete skrikkelik –:
inne van d’n groten groten hoop,
maor krek ’n bietje bonter,
ziede, da ben ik.

Maor dan, unnins, as ge zonder erg zijt,
kumt er verlichting, dan brèke de skaole,
dan skiete vonke langs – bove, onder en opzij:
dien harde zwieper oit de richting,
dieje zwaoi naor ’t abnormaole,
wa d’r maor inne keer is, vur nou en vur altijd,
ziede, da bende gij.  

uit: Houdbaar tot èind 1999 (Hamburg 1979)
Hertaald in het Helmonds

AD VAN MELIS HENRIËTTE VUNDERINK

DE KORSEMIS VAN M’N LAEVE

De korsemis toen ’k kléén waar, was grün
Umdè’k gleufde in d’n tejt
Herders, kunninge en ’t kiendje
Dè waar toen ’t laeve

De korsemis toen ’k jonk waar, was rôôt
Umdè’k laevde mi d’n tejt
Kersbôm, ballen en de slengers
Dè waar toen ’t laeve

De korsemis toen ’k grôôt waar, was brons
Umdè’k hopte op d’n tejt
Worstebrôôt, taort en lekker aete
Dè waar toen ’t laeve

De korsemis toen ’k auwer waar, was zilver
Umdè’k veul wis aojt d’n tejt
Wa’k belaevt ha, ’t goei en ’t kaoj
Dè waar toen ’t laeve

De korsemis naw ’k vôrt aauwt ben, is gawt
Umdè’k veul besèf dur d’n tejt
’k Kan ’rmi ákkerdeere
Wa’s ’t laeve? 

< In het dialect van Gemert >

SNÈLHEIDSMANIEJAK

Hij was achtien, had z’n rijbewèès gehòld.
Nò drie keer zakke hattie dè pepier gekreege.
Dèttie steeds zakte, had ècht nie òn hum geleege.
Stomme èksaomen-inspèkteurs han dè bepòld.

Hij hatter bist veul gèld dus vur betòld.
Mar naa reej ie vurtaon stoer oover de weege.
Èn gin meens hield ‘m, wè hum betrof, nòg teege.
Oh nèè, hij wier dur niemand ingehòld.

Tòt dèttie, bèllend èn dè was domme pèch,
(‘tlaag nie òn hum, staomeldenie nòg verward),
Diejen bôom nie ha gezien daor langs de wèg.
Hij zaat beknèld èn ineens wier alles zwart.

Naa rijt ie nòg, mar lang niemir zo hard.
Ene ròlstoel mòkt nou êemel nie veul toere.
Mar meschien dèttie ‘m nòg ‘s op kan voere,
èn dan wir scheure, dè lèkt ‘m hêel apart.

Niks geleerd èn dur z’n dom zèèn hil verstard. 

< In het dialect van Tilburg >
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De volgende ingesproken teksten zijn te 
beluisteren op de website:

Toon van Boxtel: Duikvlucht (Schijndel) 5.20

Ruud van der Heijden: Vruchtenplukkers (Best) 1.17

Riek Janssen-van den Oever: Mien binnenstebuute 
(Westerbeek) 0.53

Junt: Bejaardezörg (Budel) 4.46

Christel de Laat: Skééndel (Schijndel) 1.00

Harry van der Loo: De verhaallijn van de Peel (Asten) 
1.34

Cees Robben: Kerst 1975 (Goirle) 6.57

Piet Snijders: Hurt (Asten) 0.55

Piet Snijders: Museum Klok & Peel (Asten) 4.41

Henriëtte Vunderink: Snèlheidsmaniejak (Tilburg) 1.10

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 

Wij wensen u 
fijne feestdagen 

en een
voorspoedig 2018



Van Hepscheuten


