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U heeft op dit moment het laatste nummer van de vierde jaargang van Brabants in handen. In deze vorm bestaan we dus nu
vier jaar. Dankzij u zijn we deze periode goed doorgekomen en
daar zijn we u erg dankbaar voor.
Voor ons is daarmee de lente definitief aangebroken. U ziet het
al aan onze voorplaat, waar entertainer Rob Scheepers u olijk
aankijkt. Cor Swanenberg had een gesprek met hem en probeerde een beeld te krijgen van zijn zielenroerselen en motivatie. Cor bracht tevens samen met Henk Janssen een bezoek aan
Museum Vekemans en hij hertaalde een gedicht van Frans Hoppenbrouwers, de beste dichter van Brabant ooit volgens ons.
Van het grote interview van Cor met A.F.Th. van der Heijden
bieden we u deel 3 aan.
Ed Schilders komt maar niet uitgepraat over Cees Robben. Gelukkig maar, want zijn bijdrage over carnaval hadden we niet
willen missen.
Riny Boeijen treedt steeds meer in de openbaarheid met zijn
kennis van het Bèrgse dialect. Hij geeft informatie over een
vervolgcursus dialect aan de Volksuniversiteit in Oss en zocht
Sjorske van der Pluym op om meer te weten te komen omtrent
de Kaaiendonkse Duivenmelkers Vereniging (KDV) Roek-Oe,
een van de grootste Facebook-dialectfenomenen. Samen met
Ed Schilders heeft hij bovendien weer spraak-makend veel interessants aan het internet weten te ontfutselen.
Jos Swanenberg was te beluisteren tijdens de Genealogiedag
c.q. Familiedag in Den Bosch op 4 november 2017 en doet hiervan verslag. Ook laat hij u weten dat het Woordenboek van de
Brabantse Dialecten voortaan op elektronische wijze te raadplegen is.
Henk Janssen heeft niet alleen weer prachtige foto’s bij onze
artikelen gemaakt, hij neemt ons ook samen met A.F.Th. van der
Heijden mee naar Geldrop.
Natuurlijk besteden we weer veel aandacht aan het Brabants
Boekenweekboek, dat dit jaar de titel Netuur in alle tinte heeft.
Jan Luysterburg gaat op bezoek bij Piet Schipperen in Etten-Leur.
Een bespreking van de cd van Taaftere en de verhalen, gedichten, columns en wetenswaardigheden zorgen ervoor dat deze
aflevering van Brabants weer van de eerste tot en met de laatste bladzijde gevuld is met heerlijke Brabantse lentekost.
Helaas hebben we in verband met de achterzijde van ons kwartaalblad een droeve mededeling: Jan van Rijthoven, de tekstschrijver bij de prent, is onlangs plotseling overleden. Wij wensen zijn familie en andere naasten heel veel sterkte toe. We
zullen hem nog lang missen.
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COR SWANENBERG

Rob Scheepers
maakt furore
Volgens Wikipedia is hij een Nederlandse tonprater, entertainer en
columnist. Ooit is hij zijn podiumwerk begonnen met het playbacken van Urbanus tijdens de tonpraatavonden in zijn geboortedorp Sterksel. Toen hij dat twee jaar op rij gedaan had, raakte hij
gefascineerd door de tonpraters; als jong manneke beleefde Rob
het succes van een Helmondse tonprater en zei tegen zijn ouders:
‘Volgend jaar ga ik dat ook doen.’
Rob stapte onbevangen de ton in met zijn zelf
verzonnen verhaal en werd in de kortste keren een zeer succesvol buutreedner. Hij stond
vijf keer in de finale en won maar liefst vier
keer het Keiebijters Kletstoernooi in Helmond.
De Zilveren Narrenkap was voor hem in 2005,
2006, 2009 en 2014. Maar hij won veel meer.
Tot zijn succesvolle creaties behoren kloontje
Kniesoor, Ben van Daal (op YouTube 130.000
keer bekeken), kermisexploitant Jimmy Calypso (145.000 hits op YouTube), Advocaat Dick
en ambachtelijke bakker Frits Sprits. Hij is
voor zijn gevoel op een gelukkig moment in
de carnavalswereld gestapt, toen tonpraat vaak
nog een aaneenschakeling van moppen was.
Rob pakte de buut losser aan en maakte zijn
voordracht meer cabaretesk. Bovendien bracht
hij zijn buut in een Brabants dialect dat dicht
tegen het Nederlands ligt en dat komt omdat
Sterksel een tuindorp is waar de bevolking
niet echt een sterk Brabants dialect hanteert.
‘Gevolg is dat ze mij overal verstaan. Ik praat
een mengeling die Brabants is en zal mijn
roots nooit verloochenen. Net als bij mijn held
Theo Maassen kun je bij mij altijd nog goed
horen dat ik Brabander ben.’ (Er is overigens
een Helmondse Rob Scheepers die ook met
tonpraat scoort en dat leidt natuurlijk wel eens
tot verwarring na de boeking.)
Voor volle theaterzalen bracht hij bovendien
drie jaar op rij zijn oudejaarsconferences Afgescheept, Opgescheept en Uitgescheept. Dat begon
allemaal in het Parktheater in Eindhoven. Hij
stapte bij Toomler/Comedytrain in Amsterdam
met zeventien cabaretiers in het strijdperk en
won. Ze kregen elk vijf minuten om zoveel mogelijk oneliners te debiteren. Bij Rob ging het
dak eraf. Hij was er als nobody binnen gestapt.
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Het gaf hem hetzelfde heerlijke gevoel als toen
hij de Brabantse Kampioenschappen Tonpraten
voor het eerst won, maar het liefst vertrekt hij
daarna snel in alle nederigheid naar huis. Toch
heeft dat Toomler-optreden wel impact gehad.
Zijn wekelijkse gesproken column op Radio
8 FM heeft hij daarna op verzoek voortaan in
oneliners gegoten.
Schroot
Rob Scheepers (1974) ging na de lagere school
naar de havo in Valkenswaard en daarna naar
Sint Lucas in Boxtel, de mbo-vakschool voor
opleidingen in communicatie & reclamevormgeving. Hij ging dus de reclame in en werd
conceptdenker.
Rob heeft al 23 jaar een relatie met Ingrid Acda
en met haar heeft hij vier kinderen.
In 2015 nam hij een drastisch besluit tot carrièreswitch: hij hing zijn reclamewerk aan de
wilgen en ging verder als artiest. Hij stapt nog
wel in de ton, maar dan alleen in de maanden
januari en februari. Vier buuts op een avond
is daarbij geen uitzondering. Buiten de beginmaanden houdt hij het jaar vrij voor zijn
theatershow. Rob is sinds 2016 in de theaters te zien met zijn voorstelling Schroot. Ook
daarmee trekt hij in en rond onze provincie
volle zalen, maar buiten Brabant is het in zijn
perceptie nog niet goed genoeg. Aan Goes en
Assen heeft hij minder goede herinneringen.
Hij bouwt zijn voorstelling op uit herkenbare
en humoristische anekdotes en vertelt hierin
over alledaagse situaties en de verrassingen
die zomaar kunnen opduiken. Zoveel mogelijk mensen vermaken met luchtig entertainment is het mooiste dat er is. Hij denkt dat zijn
eerste voorstelling iets te vlak gebleven is. Wij
waren getuige van zijn show in theater Den
Durpsherd in Berlicum en werden aangenaam
verrast. Heerlijk kolderiek en pretentieloos
amusement, in een vlot tempo, met originele
humor… Goede interactie, warm en gemoedelijk in zijn geheel; kortom: een knap debuut.
De treinscène is een hoogtepunt! Hilarische
situatiehumor; een Eindhovense moeder met

haar jonge kinderen Jaden en Kevin in de
trein… (in de stiltecoupé!), te zien op YouTube
(20.000 hits).
Kom mar op!
Scheepers schrijft ook nog columns voor Privé
en behoort ondertussen tot het vaste meubilair
van Padoem Patsss, de oneliner-show van BNN!,
het tv-programma met de hoogste grapdichtheid op NPO 3. Natuurlijk is Rob’s reclameachtergrond een prima basis voor het maken van
eenregelige grappen. Hij is er virtuoos in en
werd ook al genodigd bij De Wereld Draait Door.
Zijn show Schroot was vooral te zien in en rond
Brabant, maar werd op 12 januari afgerond in
het DeLaMar Theater in Amsterdam. Terugkijkend op het totaal mag hij niet ontevreden zijn,
hoewel er voor zijn gevoel nog wat zesjes en
zeventjes tussen zaten. Het impresariaat Tiemersma en Van Bokhorst Theaterproducties heeft
grote plannen met hem. Voor 2018 staat er een
tournee gepland die Rob ook buiten Brabant zal
brengen. Zijn tweede show staat al in de steigers
en zal , Rob! gaan heten en dat moeten we lezen
als Kom mar op! ‘De thematiek van deze voorstelling moet spannender worden en dat gaat
lukken,’ zegt hij, blakend van zelfvertrouwen.
Rob is gestart vanuit de constatering dat hij op
de helft van zijn leven is beland, maar is dat wel
zo? Zijn vader overleed vorig jaar en was twee
keer zo oud als Rob nu is. Hij wil er, anders dan
bij zijn eerste show, een regisseur bij betrekken.
De try-outs in maart zijn al bijna uitverkocht.
Rob houdt niet zo van het stand-upcomedianvak; dat is teveel ellebogenwerk en egotripperij. ‘Ik blijf graag zoals ik ben, geen kapsones…
Voor je het weet, word je aangezien voor een
arrogante kwal.’ Hij moet niets hebben van het
drammerige, borstklopperige gedrag dat je in
deze tak van sport vaak tegenkomt. Rob Scheepers is een sympathieke entertainer/cabaretier
die met beide benen op de
grond blijft. Het moge ondertussen duidelijk zijn:
Scheepers gaat het maken!
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COR SWANENBERG

Interview met A.F.Th. van der Heijden (3)
H

oe meer je leest van A.F.Th. van der
Heijden, hoe duidelijker het wordt dat
hij werkelijk van alles literatuur kan maken.
In het leven van de personages uit zijn werk
duiken regelmatig actuele gebeurtenissen op.
Ook over de vliegramp met de MH 17 gaat hij
een boek publiceren. In NRC verscheen al een
zestigdelig feuilleton over dit gegeven onder
de titel President Tsaar op Obama Beach. Ondertussen is dit werk ook als speciale editie in
boekvorm verschenen. Hierin heiligt hij het leven in de dood; hij laat zijn gestorven zoon Tonio zelfs herleven. De uitgave kreeg het predicaat ‘een actuele vertelling over schuld, schijn
en straf’. Het tekent de onverschrokkenheid
en de vaardigheid van de auteur om over zo’n
pijnlijke gebeurtenis een spannende roman te
schrijven. Schier elke emotie weet hij te vatten
in prachtige woorden.
The bare bones style is niet aan hem besteed. Hij
moet niets hebben van uitgebeende taal, van
korte zinnen en zuinige bewoordingen. Bij
een goed verhaal hoort royaal vertelplezier en
dat levert schitterende literatuur op.
Het oeuvre van A.F.Th. van der Heijden is ondertussen zo indrukwekkend dat er eindeloos
over gepubliceerd kan worden. Wij droegen
een bescheiden steentje bij en schreven onder
de schuilnaam Klaas van Bètte bij herhaling in
dialect over Adri in weekblad De Brug. (Meestal omdat we door hem genodigd werden voor
een feestelijke aangelegenheid.)
Toen ons vrouwke de bus gelicht ha, fleurde ze innins òlling op èn krèijde: ‘Adri kregt de P.C. Hooftprijs en nóddigt ons allebèij ùit; we meuge nor ’t
Letterkundig Museum in D’n Haag!! Hij is d’n
beste schreijver van hil ’t laand!’

Het was een bijzondere en aangename gebeurtenis die we voor geen goud hadden willen
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missen. Tot ons grote genoegen werden we in
2016 wederom ‘verzocht’; nu voor de feestelijkheden rond de vijfenzestigste verjaardag
van de grote schrijver in Paradiso in Amsterdam. We konden het niet laten ook daarvan in
onze dialectcolumn gewag te maken:

nie geweeten hebbe dè d’r sprake waar van unne
roeispaon, umda-t-ie’t verhaal nie geleezen ha,
de gaperd. Daordur zen al die kafte wèl opnijt gedrukt moete worre…
Adri bleek toen al mee unne sympathieke wèrme
mins!

Wij wiere verzocht nor Amsterdam te komme
um de verjaordag van Adri’s mee te viere! Irdaags
kùmt z’n boek ‘Kwaadschiks’ op de mèrt èn dè
moete wij zeeker ok wir leeze, want ons Bèt èn ik
zen van begin af bèij groote fans van A.F.Th. van
der Heijden. We kunnen ’m bekant nie béhaauwe
mi leeze, mar we probeeren ’t wèl.
Adri is van Gèldrop èn leest gèire Brabants, hi-tie ons vrouwke oit verteld. Zoo helt ie dan ok z’n
‘vòddertaol’ nog ’n bietje bé. Vur hum trouws nèt
ès vur ons vrouw gin modèrn, digitaal gedoe. Nee,
hij is, krèk ès de ons, ‘digibeet’. ’t Kùmt ’r op neer
dè ons vrouw èn Adri nog gewoon mi de haand
brieve nor mekare sture! Zé in ’t Brabants en hij
in ’t Neederlands. Zen brieve zitten dik vol zèlfspot
en humor. Ons vrouw vertelt vurral vroleke dinger
èn stuurt dikstented wè schilderwèrk èn krantegrèij
mee wè over Adri’s gi.

boek, daar staat alles al in. Het hoeft niet meer.’
Gelukkig was dat niet waar, anders had het me
meteen, in zo’n vroeg stadium al, mijn kostwinning gekost. Er zijn schrijvers die telkens
weer een totaal ander boek proberen te schrijven - om dan aan het eind van hun leven tot
de slotsom te komen dat ze eigenlijk altijd aan
hetzelfde boek hebben voortgebouwd. Ik zag
die bui al na mijn eerste mislukte roman hangen. Ik heb het procedé omgedraaid. Omdat ik
wist dat het op Dat Ene Boek uit zou draaien,
ben ik me daar met De tandeloze tijd alvast op
toe gaan leggen. De eerstgenoemde schrijver
ontdekt uiteindelijk de onontkoombare eenheid in zijn beoogde diversiteit. Ik ben dus
meer iemand die de te verwachten eenheid

Ongeveer de helft van onze schriftelijke vragen
zijn in de vorige twee edities van Brabants beantwoord. Hier volgt het derde kwart van het
uitgebreide schriftelijke interview met Nederlands meest gerenommeerde prozaschrijver:
Heb je ooit kunnen bevroeden dat je zo’n indrukwekkend oeuvre bijeen zou schrijven?
Over het verjaardagsfeest in Amsterdam schreven we later nog:
Adri wier 65! Wij dinne mi d’n trein nor ’t groote
gebeure èn kwame mooi op ted òn. We han goei
plòtse, aachter alterand beroemd grèij, zoowès
minister Bussemaker, Jan Siebelink, Cees Nooteboom, Anna Enquist, Frank Lammers, André van
Duren èn weet ik wie allemòl meer.
’t Waar fijn um Van der Heijden mi z’n knap wefke Mirjam van dichtbeij mee te make.
In 1996 hi ons vrouw ’n boek van Adri’s meuge
illustreere mi tien aquarèlle en ’ne kleurenumslag.
’t Hiette ‘De gebroken pagaai’. D’n ùitgeever ha
daor ‘De gebroken papagaai’ van gemakt. Hij zal

I

n de zomer van 1972 schreef ik in de tuin van
mijn ouders te Geldrop mijn eerste roman,
Bejaardentehuis op het Dak van de Wereld, die ik
nog eens bij wijze van curiositeit hoop te publiceren. Ik kon me, twintig jaar oud, niet voorstellen dat iemand een boek zou schrijven waar
niet ‘alles instond’. Ik stelde me voor dat ik een
jaar later, na de succesvolle publicatie, in een
wit zomerpak compleet met zwierige hoed, in
Nijmegen langs de caféterrassen zou flaneren
en minzaam de complimenten van de daar gezetenen in ontvangst zou nemen. ‘Ach, jongen,
schrijf toch nog eens zo’n boek... je kunt het.’
En dan ik: ‘Het spijt me, mevrouw, maar dat
Brabants nummer 16 - maart 2018

7

vooropstelt, en daarbinnen
zo veelzijdig mogelijk probeert te zijn. Dat wil niet
zeggen dat je jezelf onmogelijk nog kunt verrassen.
Je weet tevoren nooit hoe
en waar en wanneer de octopus zijn tentakels zal uitslaan, en wie hij ermee zal
wurgen - en toch is hij van
meet af aan al de octopus.
(Het dier bezit in heel z’n
onberekenbaarheid
ook
nog eens drie verschillende harten - wat het gemeen
heeft met het gemeentewapen van Geldrop.) Vandaar
zo’n aftakking als Homo
duplex. Als de octopusharten staan voor de cycli, dan
kan er dus nog een derde
cyclus worden ingewacht.
Zei hij dreigend.
Adri 15
Je bent gehuwd met journaliste/schrijfster Mirjam
Rotenstreich. Vermoedelijk staat jullie beider leven helemaal in het teken van schrijven. Je zult
nauwelijks tijd over hebben, maar je schrijft af en
toe over sport. Vooral de wielersport. Wielrennen
kreeg een belangrijke plaats in het boek ‘Weerborstels’ dankzij oom Robert en diens zoon Robby. In
‘Kwaadschiks’ krijgt Albert Egberts de bolletjestrui
via de laserdots op zijn witte T-shirt. En je stuurde destijds (voor ‘ons’ boek ‘Onder ons gezegd… in
Brabant’) een interessant stukje in over ‘schetsen’
dat in Braakhuizen-Zuid ‘schaatsen’ betekende.
Schaatsen komt ook enkele keren in je werk voor.
Heb jijzelf deze sporten ooit bedreven? In ‘Weerborstels’ schrijf je dat Albert Egberts niks met sport
heeft, maar in hoe verre is dat fictie? Volg je de
prestaties van ‘onze Nederlandse helden’? Laat jij
je ‘chauviniseren’ zoals veel landgenoten dat vorig
jaar overkwam, toen Tom Dumoulin de roze trui
in de Ronde van Italië won en in Noorwegen ook
nog wereldkampioen tijdrijden werd?

D

e wielersport werd binnen de familie
Van der Heijden vertegenwoordigd door
‘amateurfietser’ oom Willy, mijn vaders jongste broer, en neef Willy junior. Mijn vader nam
me rond 1960 vaak mee naar wedstrijden waar
oom Willy aan meedeed. Ik werd dan geacht
hard ‘hup, oom Willy!’ te roepen zodra het
massieve peloton voorbij dreunde, waarin ik
hem nooit kon onderscheiden. Later coachte
hij zijn zoon, die een tamelijk succesvol veld-
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rijder werd. Maar de jongen wist geen maat
te houden: hij wilde almaar harder, en had op
den duur aan de fiets niet genoeg. Hij sprong
met opgevoerde Volkswagens over sloten. Zijn
leven eindigde inderdaad op hoge snelheid: op
de vlucht voor de politie, met gedoofde lichten,
tegen een boom - ongeveer zoals het in Weerborstels beschreven staat.
Onlangs stuurde iemand mij een internetverhaal over oom Willy & Zoon - materiaal dat ik
graag gekend had ten tijde van Weerborstels.
Het prikkelde me tot aantekeningen voor een
eventueel vervolg op die novelle, met een soort
Max Verstappenachtige kleinzoon van oom
Willy. Reken er maar op dat die er komt.
Nee, zelf ben ik nooit een wedstrijdfietser geweest, en evenmin een autoracer (ik bezit zelfs
geen rijbewijs, en laat me altijd prinsheerlijk
door Mirjam rijden). Ik ben sowieso geen
sportliefhebber, maar dat belet me niet om,
indien nodig, over het onderwerp te schrijven.
Zo komt in toekomstige delen van Homo duplex nogal wat voetbal voor, gekoppeld aan hooliganisme. Ja, geschaatst heb ik vroeger wel, op
de Bronzen Wei, wat ik een mooie benaming
vond voor een onder water gezet en bevroren
weiland - totdat ik met mijn magere kennis
van het Brabants begreep dat het De Baron Z’n
Wei was (een hint van Gerard van der Vleuten).
Het meisje waarvoor ik me op de schaatsen uitsloofde, bekende later dat ik in haar dagboek figureerde als ‘vogeltje’, vanwege mijn curieuze
manier van ‘schetsen’.
Chauvinisme is mij vreemd, op sportgebied
al helemaal. Als het Nederlands elftal het ver
schopt op EK (‘88) of WK (‘74, ‘78, ‘10) begin
ik rond de kwartfinales wel te kijken. Ik maak
mezelf dan wijs dat ik me nodig moet documenteren voor de voetballerij in Homo duplex.
Ik vermoed dat mijn geringe interesse voor
sport voortkomt uit een beroepsdeformatie. Ik
zoek het verhaal, en in een voetbalmatch mis
ik nou juist het epische, tenzij je het abstract
opvat, ongeveer zoals een Heilige Mis is geworden tot abstract theater.
‘Ik mis het verhaal in voetbal,’ zei ik ooit bij Jeroen Pauw, die onmiddellijk terugkaatste: ‘Ja,
maar het is wel met een heleboel emotie omgeven.’
Dat klopt. Zoals het wel degelijk ook met verhalen omgeven is, maar dan hebben we het
over de levens van de spelers, hun vrouwen,
hun kinderen, hun verdampte kapitaal, een
losgeraakte veter etc. Ik krijg soms het gevoel
dat ik mezelf in de positie van een buitenstaander heb gemanoeuvreerd, dat het asociaal is

om niet in voetbal te geloven. Die positie aan
de zijlijn helpt me wel om met een afwijkend
oog naar een wedstrijd te kijken. In een toekomstig deel van Homo duplex staat een beschrijving van het fenomeen De Muur, die ik
niet met droge ogen kan lezen.
Heb jij ooit aan den lijve last gehad van het katholicisme in Brabant? Het zou ons niets verbazen als zo’n mooi manneke door de geestelijkheid
‘omarmd’ zou zijn. Uit je lucide Kellendonklezing
‘Gedichten Gods of de Vergrijpstuiver’ kennen we
je standpunt wel ten aanzien van kerk en paus.
(Professor Jos Swanenberg noemt de publicatie op
Twitter ‘Sterk werk! Met ultieme oplossing voor de
schuld aan misbruik van de RK kerk’).

N

ee, er heeft zich nooit een geestelijke aan
me vergrepen, al vond ik het doodeng een
pastoor in de biechtstoel te horen doorvragen,
steeds gedetailleerder, over de bedreven onkuisheid. ‘Alleen, of in commissie met anderen?’ Het heeft mijn vertrek uit de moederkerk
ongetwijfeld bespoedigd.
Wel kwam ooit, in 1962, een hopman me te na
in het verlaten basiskamp, toen hij een bij het
vlotten bouwen opgelopen wond moest verbinden. Maar ja, de verkennerij, die beweging
was natuurlijk ook met een schuimspaan uit
de doopvont gelicht.
Vader Piet en
zoon Adri.
Foto's uit het
familie archief
Van der
Heijden

In de nog te verschijnen
roman De IJzeren Man
voer ik, naar een waargebeurd verhaal, een jongen
op die na misbruik op
een seminarie in een katholiek ziekenhuis werd
gecastreerd, omdat hij het
‘allemaal wel zou hebben
uitgelokt’.
Ik was zeer verguld met
het compliment van ‘professor Jos’ aangaande ‘Gedichten Gods’.
Misschien een impertinente
vraag. Absolutie op voorhand… maar katholicisme
en jodendom…, twee geloven
op een kussen, daar slaapt de
duvel tussen…
Geeft het wel eens complicaties in jullie relatie?
Adri 18

E

igenlijk zou tussen onze hoofden op het
kussen elke nacht een kruisbeeld moeten
liggen: om mij te herinneren aan mijn afkomst, en om Mirjam erop te wijzen wat haar
volk onze Jezus heeft aangedaan, via de willige genietroepen van de Romeinen. Nee, onze
verschillende religieuze komaf heeft nooit voor
complicaties gezorgd. Ik verliet de moederkerk
voorgoed op mijn veertiende. De ouders van
Mirjam beleden de joodse gebruiken alleen op
feestdagen. Toen Mirjams vader na de oorlog in
Amsterdam arriveerde, met de bedoeling zich
hier te vestigen, was hij al lang van zijn geloof
afgestapt, maar in zijn aanvankelijke eenzaamheid zocht hij wel contact met geestverwanten
via sjoel.
De laatste tijd hoor ik Mirjam wel vaker over
het jodendom reppen, maar dat heeft te maken
met het boek dat ze over haar vader aan het
schrijven is. Zijn jeugd, in de buurt van Lemberg (later Lvov, nu Lviv), stond natuurlijk aanvankelijk in het teken van het joodse geloof, later in dat van het Rode Geloof: de Sovjet-Unie.
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ED SCHILDERS

RINY BOEIJEN EN ED SCHILDERS

Cees Robben aan het woord 8

Spraak-makend

B

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

lijkbaar was het wat behelpen
toen ze in Goirle, de woonplaats
van Cees Robben, het ‘openbaar
carnaval’ gingen introduceren. Dan
moet er uiteraard ook een carnavalesk ‘volkslied’ komen, en dat kreeg
een titel als een oerkreet: ‘Gôol,
Gôol, Gôol’. Met een fragment daarvan begint de radiocolumn die Cees

Robben in de jaren zeventig uitsprak
voor de microfoon van de Lokale Omroep Goirle. Ook de muziek blinkt
niet uit in creativiteit: een rolopolo, ofwel een rollator-polonaise. En
Cees windt er geen doekjes om: het
eerste georganiseerde carnaval in
Goirle was geen succes. En dat zei
hij niet omdat hij eigenlijk maar een

‘halve Golse’ was, een Tilburger die
naar Goirle was verhuisd. In Tilburg
was de situatie in die tijd immers
niet veel beter. Ook daar was het een
hele toer – in de jaren zestig – om
carnaval om te bouwen van een besloten naar een openbaar volksfeest.
Brabant was in die tijd op carnavalsgebied nog verdeeld in precieze en
rekkelijke zotten. De preciezen hielden zich aan de voorschriften van het
bisdom: carnaval mocht wel, maar
alleen in besloten kring. Carnavalskledij was toegestaan op zulke feesten maar als je daar naartoe fietste
mocht die niet zichtbaar zijn. Openbare ‘opstoeten’ waren verboden. De
rekkelijken – met name Den Bosch
en Bergen op Zoom – trokken een
lange neus naar de bisschop. Beetje
bij beetje nam de rest van Brabant
die voorbeelden over.

M

aar die eerste keer in Goirle
was dus nog geen doorslaand
succes. Robben memoreert dat de
meeste bezoekers van het dorpsfeest
nogal ‘nuchter’ aan de toog stonden,
ook de dames. Dat er ter plekke door
sommige mannen weliswaar carnavalskledij werd gedragen, maar
dat diezelfde ‘boeren’ vervolgens
gewoon heel de avond potjes biljart speelden. En het carnavalslied
‘brocht er nog geen stemming’.
Dat is allemaal al vrij snel goedgekomen. De keu ging ‘aan de wilgen’, en
in volgende jaren zag je in Goirle dames met ‘wiegelende derrières’. De
muziek zal er dus ook wel op vooruit
zijn gegaan.
Met dank aan de Lokale Omroep Goirle en de Cees Robben Stichting.
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Hoeveel (levende) talen zijn er eigenlijk? Bijna
7.000, volgens
[wikipedia ethnologue] Dat
lijkt veel, want er zijn (2017) 196 erkende staten
[wikipedia lijst van landen] Dat is globaal en gemiddeld 35 talen per land. Hoeveel
dialecten er in al die talen zijn, is een vraag die
nog nooit iemand heeft kunnen beantwoorden.
Het antwoord
is ook afhankelijk van hoe je
‘taal’ en ‘dialect’
definieert. De
Taalatlas (2008)
twijfelde er voor
Nederland
al
aan. En niet zo’n
beetje: 267 of
613, al naar gelang de criteria
die je aanlegt.
[taalcanon bennis atlas]
Wij van Spraak-makend willen maar zeggen:
als je in Nederland al, met een beetje goede
taalkundige wil, 613 dialecten kunt onderscheiden, dan lijkt ons het eind inderdaad zoek als
we het over Rusland, China, of India hebben.
En dan zijn er nog 193 landen over.
In deze aflevering hebben we berichten verzameld over dialecten en dialectische verschijningsvormen waarvan we het bestaan
nooit hadden kunnen bevroeden. Bijvoorbeeld
Zwitserland, waar de schrijver Pedro Lenz zijn
werk niet alleen in spreekstijl schrijft maar ook
nog eens in het Bernduits, en dan nog zoals
dat wordt gesproken in Langenthal, waar hij in
[volkskrant lenz bern
1965 werd geboren.
duits]
De meeste taalkundigen bestuderen hun eigen
dialect, maar de Amerikaanse professor Bert
Vaux zoekt het veel verderop. Hij leidde een onderzoeksproject naar het dialect van Salmast,
waarvan men aanneemt dat het de oertaal van
Armenië is. Vergelijk het met een Armeen die
het Kempisch of Meijerijs komt bestuderen.
[american weekly vaux salmast]
Als Weners dialect spreken, dan is dat het Bei-

ers, en op YouTube maakt een zekere Ewa Placzynska in twee minuten duidelijk hoe vriendelijk dit dialect is voor toeristen. Je hoeft maar
één woord te kennen om de indruk te wekken
dat je geen toerist bent, en dat is ‘oida’.
[YouTube ewa placzynska oida] Poëzie in het
Weense dialect, dat is uiteraard een ander verhaal. Dat bewijst Lauran Toorians, auteur uit
Loon op Zand. Hij vertaalde Weense dialectgedichten naar het Brabants. Dat gaat dan zo:
‘glaubst i bin bleed, das i waas wi schbäds is?’
/ ‘’k zèè toch nie zot, dè’k nie weet hoe loat dè’t
is?’ Heel herkenbaar, vinden wij, althans de inhoud.
[cubra glaubst i bin bleed]
Voor het Reformatorisch Dagblad tekende Bertus Bouwman zijn ervaringen op bij de koffieautomaat op zijn kantoor in Berlijn. Een
vriendelijke collega zegt dan ‘Naaaa?’ tegen je.
Bouwman had
bijles nodig om
daar op te kunnen reageren zoals een Berlijner
dat verwacht.
[rd post uit berlijn groeten volgens het boekje
werkt niet]
Als het niet zo
tragisch
was,
zou je het volgende bericht een staaltje van
knap speurwerk noemen. In een deelstaat van
Nigeria opende een bende vorig jaar het vuur
op kerkgangers. Elf doden. Eerst werd gedacht
aan een aanslag door het beruchte Boko Haram. Het ging echter om ‘lokale drugscriminelen’, en de daders werden herkend doordat
getuigen hen hoorden praten in het Igbo, het
[anambra schietpartij
dialect van hun stam.
drugsbaron]
Vroeger zeiden ze dat Eskimo’s – tegenwoordig politiek correct Inuit genoemd – de meeste
woorden voor sneeuw hadden. Wat een fabeltje bleek. Onlangs lazen we een bericht dat
ze op Jamaica de meeste woorden voor ‘wiet’
hebben. Want soms is het nodig dat je niet verstaan wordt: ‘Het is immers een stuk veiliger
als de politie niet weet waar het over gaat.’
[CNNBS ganja pfulo]
Het mooie van al die berichten over dialecten
is dat je ontdekt hoe groot de wereld werkelijk
is. Niet uitgedrukt in vierkante kilometers, de
landentelling van de Veiligheidsraad, noch in
vergelijking met andere planeten, maar in al
die eigen talen.
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Museum
Vekemans
in Boxtel

heb.” Archief en documentatie zijn
net zo belangrijk als de verzameling zelf. Levenskunstenaar Thijs
Adriaans heeft hier filmopnames
gemaakt over de poffer. Hij komt
oorspronkelijk uit Gemert/Bakel
en is met visuele documentatie van
streekdrachten bezig. Hij heeft een
schitterende film gemaakt.’

‘Het is allemaal begonnen in dit gebouw, Stationsstraat
39, dat oorspronkelijk uit twee woningen bestond: nummer 39 (museum) en 41 zijn door mijn betovergrootvader in 1872 als twee woonhuizen gebouwd op de grond
van Kasteel Stapelen. In 1990 is het bijgebouw van
nummer 39 museum Wasschen & Strijken geworden en
in 2007 kwam in het woonhuis Brabant Goedgemutst erbij.’ Aan het woord is Bernard Vekemans, oprichter en
beheerder van het gelijknamige museum.
Hij vertelt de historie vlot en goed: ‘In 1872 was hier een
koffiebranderij gevestigd. Boxtel had toen al een station
en van hieruit gingen de balen gebrande koffiebonen
naar grossier en kruidenier. Er was nog geen gemalen
koffie. Alles ging in die dagen met paard en kar of… per
trein. Dit huis is altijd bewoond geweest door de familie
Vekemans of de familie Van Lieshout (mijn grootmoeder). Mijn ouders kwamen er wonen in 1938. In de oorlog liepen er altijd een varken en kippen in de bijbouw.
Alles voor eigen gebruik. Er was een grote kelder waar de
inmaak stond. In de Tweede Wereldoorlog was het een
schuilkelder voor veel buurtgenoten.
Mijn vader is in 1926 gestart met de wasserij Blanca. Het
was een goed lopend bedrijf. Vader overleed in 1979.
Moeder heeft hier gewoond tot 1986. In januari 1990 is
tijdens een storm het dak van de bijbouw gewaaid. Daarna heb ik alles laten herstellen, zoveel mogelijk in originele staat. Het bijgebouw is deskundig gerestaureerd.’
Hoe is de verzameling tot stand gekomen?
‘Mijn vader was een liefhebber van schilderijen en
ging altijd naar de veiling
in Amsterdam. In 1978
mocht ik een keer mee
naar een kijkdag en zag er
de strijkboutenverzameling van mevrouw Bleeker.
Ze was ernstig ziek en verkocht haar verzameling.
De opbrengst ging naar
het Koningin Wilhelminafonds. Ik begreep er niks
van, maar toch vroeg ik
vrij om op dinsdag naar
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die veiling te kunnen. (Ik werkte in de Blanca-wasserij
van mijn vader.) Ik ging erheen en heb drie strijkbouten
gekocht. Toen ik ze aan mijn vader liet zien, zei hij: “Wè
doede d’r toch mee, met dieje rommel!”
Toen dit gebouw in 1990 gerestaureerd was, heb ik er
mijn collectie in ondergebracht. Burgemeester Rombouts (destijds van Boxtel, later van Den Bosch) vergaderde graag in de luwte en zei: “Je moet er een museumpje
van maken.” In 1994 werd Wasschen & Strijken geopend
door mijn moeder die ondertussen in Den Bosch woonde. Twee oud-werknemers, An van der Steen en Jan van
Rijsingen, gingen het runnen. Ik kreeg contact met Ton
van der Tonnenkreek, een expert in strijkbouten. Hij
heeft samen met mij het boek Strijk te kijk gepubliceerd.
De foto’s zijn van Wim Roefs uit Loosbroek. Vanuit
Leersum kwam Ton regelmatig kijken en gaf ons goede
hints. Jan van Beers kwam vragen of hij misschien kon
helpen en dat was zeer welkom. Vervolgens kwam Huub
van den Bosch een keer om ons te adviseren over het exposeren. Door Huub kwam ook zijn vrouw Ans van den
Bosch-van Dillen mee. Zij had een prachtige verzameling Brabantse mutsen opgebouwd thuis in Vught. Ze
wilde er vanaf. In 2005 is de collectie door mij overgenomen en in 2008 werd op nummer 39 het museum geopend. Brabant Goedgemutst is een mutsenverzameling
waarin alle streken van Noord-Brabant zijn vertegenwoordigd. Een groot aantal zijn geëxposeerd en er staan
er nog honderd in depot. Het belangrijkste bij dit alles
zijn misschien wel onze bibliotheek en archief, alles
keurig gedigitaliseerd: patroontekeningen, de gegevens
van de mutsen, met bandrecorder opgenomen verhalen
van mutsendraagsters en mutsenmaaksters met foto’s!
Een van de oude vrouwkes die Ans interviewde, zei: “Mar
mèske, gij wilt zeeker mèrge nog weete, wè ik vandaag gezeed

Hoe ziet Bernard de toekomst van
zijn museum?
‘De continuïteit is mijn grootste
zorg. Ik heb het er pas nog met de
Commissaris van de Koning over
gehad. Hoe draag ik het over? Mijn vier kinderen hebben
er nog geen affiniteit mee. Hier is van alles verzameld
rond wassen en strijken tussen 1600 en 1930. We hebben tientallen originele schilderijen, etsen en gravures
die allemaal met wassen of strijken te maken hebben.
Beelden, mangelplanken en honderden strijkbouten! Er
staan geen twee dezelfde tussen. We hebben een enorme
diversiteit.’
De eigenaar van de collecties is Blanca Beheer. In 2011
werd de registratie van Stichting Museum Vekemans een
feit. Het bestuur bestond uit Bernard, zijn vrouw Marga
en Jan van Beers. Onlangs overleed Jan en dat maakte de
zorgen nog groter. ‘Het overlijden van Jan van Beers is
een aderlating voor ons museum. Jan was onze conservator, hij richtte de exposities mee in en was een voortreffelijk rondleider…’
Nu wordt er naar gestreefd het museum zo sterk neer
te zetten dat de gemeenschap er niet meer omheen kan.
Brabant en Boxtel en omgeving moeten ervan overtuigd
worden dat hier heel bijzondere zaken bijeen zijn gebracht. Het moet ook een museum zijn waarvan de collectie volledig gedigitaliseerd is.
Men is met een Alzheimer-project bezig. Mensen kunnen poffers (van mindere kwaliteit) zelf voelen en betasten. Ze kunnen de hele expositie per kamer op scherm
zien. Er komen poppen die gaan praten… ‘Ondertussen
komt zo’n dikke negentig procent van de bezoekers van
buiten Boxtel. We hebben twee reizende vitrines met
poffers en dergelijke die mensen naar ons museum
moeten trekken. Het adagium hierbij is natuurlijk: Zegt
het voort!’
Schatkamer van Brabants Erfgoed
We hebben genoten van de knappe film van Thijs Adriaans, die ook in het museum te zien is. Daarin ontmoeten we behalve de flamboyante maker ook etnoloog
Gerard Rooijakkers en mutsenverzamelaarster Ans van
den Bosch. Er worden vergelijkingen gemaakt tussen de
poffer en de hedendaagse Nike-dracht. Beide hebben te
maken met het uitdragen van identiteit en pronkzucht.
Professor Rooijakkers: ‘Het lichaam dat eronder zit, is

het belangrijkste. De poffers kwamen het beste tot hun
recht wanneer de juiste vrouwen die droegen.’ Ook het
boerenbruiloftverschijnsel wordt besproken: ‘Een prominent persoon in oude klederdracht wordt in carnavaleske sfeer bespot.’ Maar in Brabant blijft de slotconclusie vaak dat men er ‘zijn eigen naad naait’.
We bewonderen de talloze schilderijen en strijkbouten,
het schitterende linnenpersje. De indrukwekkende kanten mutsencollectie Brabant Goedgemutst. We ontmoeten
Zoete Lieve Gerritje en d’n Eersten Boer d’n Beste in vol ornaat. De poppen, de kleding… De prenten van Jan Luyken met de prachtige gedichten van zijn zoon Caspar, die
Bernard uit het hoofd declameert. We leren hier dat de
uitdrukking ‘het ziet er gelikt uit’ teruggaat op dit handwerk; vroeger werd met likstenen de glans op de textielstoffen verhoogd!
Het museum is overvol, maar geeft overal een smaakvolle en knusse indruk. Huiselijk, sfeervol en overzichtelijk. Bijzondere zaken alom. Boxtelse taferelen met
sprekende poppen en natuurlijk komen we de Boxtelse
mascotte, Jás de Keistamper, ook tegen. De toepasselijke
bronzen beelden van Ton Verstraten zijn speciaal vervaardigd voor dit museum… Er is zo veel!
Museum Vekemans is zeer de moeite waard. Het is werkelijk een ‘Schatkamer van Brabants Erfgoed’, enig in
zijn soort door de samenstelling van de collectie en de
professionele presentatie ervan. Dit museum verdient in
ere gehouden te worden voor de generaties na ons.
Adres: Stationsstraat 39. 5281 GA Boxtel.
Telefoon: 0411 671884. Bij geen gehoor: 06-53247007
Openingstijden: Elke woensdag-, vrijdagmiddag geopend vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. Daarnaast op afspraak op alle werkdagen van de week voor groepen
vanaf acht personen, met rondleiding. Voor zaterdagen
en zondagen kan op speciaal verzoek in overleg met de
museumleiding het museum voor
een rondleiding worden geopend. 
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JOS SWANENBERG

Getattoeweer en gepiers
Eech vin ’t maer niks. Ânders gezigd, eech
vin ’t lelluk. Hieël lelluk! Die tattoewazjes
bedoel ich.
Sweenters haaje dao zoe zier gen êrreg in,
umdae de meensen dan nêtter gekled zien,
maer somers des te mier. Dan hêmmen veul
meensen van die half nakse klier aon en dan
werd de worheid van hun liêf zichtbaar. En
dao hoeven die meensen neet altiêd blij um
te zien. Sweenters kunnen de meensen hun
lichamelek verval nog kamoefleren mej ’n
schon rökske of ’n dêftig pak. Maer somers
wurt de wêrkelekheid zichtbaar.
En dan zeeje pas hoeveul meensen ’n tattoewazje op hun liêf hêmmen. En neet allieën
bie jóng jónges en megjes, maer óch bie
awwer vröllie en manskèrels. Dan zeeje dao
zoe’ne kèrel van dik sêstig jaor of nog awwer
me unne griêze perdestaert in ziene nek. En
op zienen aerm hit hij dan unne kop van ’n
Boedabeld laoten tattoeweren. Zêllef zal hij
dae wel moi vinnen. Ich neet! En ’t êrgste liek
mich nog: Ge kriegt er dae nöit van ze lève
nemmer vanâf!
Wa dae ge tiggeworig óch steeds mier
tegenkómt, dae zien meensen die zich unne
piersing hêmmen laoten zetten. Urst wis ich
nog ne wa unne piersing eigelek was. Ich
dâcht dae ‘t oêrbêllen wâren die ze vur de
flauwekul op de verkiêrde plaets er doorgestoken hân. Dan vroog ich mich wel ’s öit
âf, wurrum iemed ’n oerbêlleke in zien neus
gestoken hâw. Dae voond eech toch zoe gêk.
Maer dae huurde schienbaar zoe. ’t Was
juust de bedoeling dae ze dae oerbêlleke dór
hun neus stâken.
En ne allieën dór hun neus. Dao zien óch
vrouwkes die hêmmen unne piersing dór
hunne nâvel laoten stèken. Dór hunne nâvel!
Dan zodde toch zeggen dae ze ‘n truike aon
zouwen doeën dae lânk zat is, zoedae die vermeenking ne te zeen is. Maer zieje gêk! Umdae iêzerke, dae dór hunne nâvel zit, te laoten
kiêken drâgen ze ‘n iets te kort truike, zoedae
iederieën hunne gepiêrste nâvel kan zeen.
Eech zeei lêst nog tiggen ozze Sjang: ‘Gêkker
moet ‘t toch ne wèren.’ ‘Och,’ zeei ozze Sjang,
‘Ge moest ’s wieëten Junt, wo dae die modêrn
jóng vröllie tiggeworig al unne piersing dór
henne laoten stèken. En ge moest ’s wieëten
op welleke plakken van hun liêf ze tattoewazjes laoten zetten.’ Eech zeei: ‘Sjang ziet
stil, want eech kan dae nog ne huren.’
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Maer ich wil dae neturluk wél wieëten! En
toen hit mich ozze Sjang ’n bitje biê gepröt.
Eech kan ’t allemaol höst ne geluuëven. De
meensen lèven vórt in zónden. Neet allemaol
neturluk. Gelukkig zien er óch nog meensen
die Rooms Katholiek gebleven zien, nêt as
Jezus. En die sonnigs nao de kerk gôn zoeas
’t huurt. Dae zien hieël ânder meensen.
Now hêb eech neturluk wél aen ozze Sjang
gevrogd hoe hij dae allemaol zoe presies wis.
Eech bedoel maer te zeggen, dae als iemed
op de hogte is van wa dae er allemaol in Buul
spult dae eech dae toch wel bin. Maer van dae
getattoeweer en dae gepiers wis eech niks âf.
Ozze Sjang hâw dae gehuurd van ozze
modêrne burman, die oet ’n gröte stad van
boven ’t riool kumt. Unne gepensioneerde
onderwijzer die ‘De rust van ’t Brabantse
platteland’ gevonnen hit. Eech zeg: ‘Sjang, gi
gôt mich toch ne zeggen dae ozze burman,
zoe’ne keurige mins, zich óch unne piersing
hit laoten zetten?’ ‘Toch wel,’ zigt ozze Sjang.
‘Eech geluuëf dao niks van,’ zeei ich, ‘want
dae hêb eech nog nöit bie hum gezeen.
Zêllefs neet toen hij in zien korte bóks en
in ziene nakse boek bie hum âchter in d’n
hoof aen de gang was.’ ‘Neturluk haje ziene
tattoewazje toen ne kunnen zeen,’ zeei ozze
Sjang. ‘En Junt, eech wieët zeker dae gee
dien tattoewazje van ozze burman nöit zult
zeen.’ Allieën zien vrouw mag die zeen, hâw
de burman gezigd. Kiek, dae bedoel ich now.
Asof de vrouw van de burman bèter kan zeen
of hurre mins ’n tattoewazje hit as eech.
Vreuger, toen willie wa foto’s móchten zeen
van Buulse missionarissen in Afrika, dan
zâgen we op die foto’s van die Afrikaanse
meensen in de oerwouden. En die Afrikaanse
meensen lepen hallef naks en ze zaoten vol
tattoewazjes en zillie hân hieël gröte oerbêllen dór hun neus en overal piersings in
hun liêf. Dae wâren wilde meensen, zeei de
missionaris. Dae wâren primetievelingen, die
hij nog moes bekeren.
Ozze Sjang zigt dae hij mej wil gaon me de
tiêd. Ozze Sjang wil óch ’n tattoewazje. Midden op ziene dikke nakse boek. Dao wil hij ’n
zonnebloom laoten tattoeweren in volle blui.
Ich zeei, ‘Óch Sjang, zodde dae wel doeën?
Dae stilke van ooch kan die bloom nöit hawwen.’

< In het dialect van Budel >

Het Woordenboek van de
Brabantse Dialecten: elektronisch
In 1967 verscheen de Voorlopige Inleiding op het Woordenboek van de Brabantse Dialecten, van de hand van Toon
Weijnen en Jan van Bakel. Ongeveer tien jaar daarvoor
had Weijnen het initiatief genomen tot dit ambitieuze
woordenboekproject. Het werd uiteindelijk in 2005 afgerond. Weijnen en Van Bakel waren dat jaar present bij
de feestelijke afronding van het project. Vorig jaar, maar
liefst een halve eeuw na 1967, zijn alle dialectgegevens
van het woordenboek digitaal beschikbaar gekomen op
een nieuwe website: www.e-wbd.nl .

H

et Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD)
bestaat uit 31 afleveringen, de Voorlopige inleiding
en nog een inleiding op deel III die vergezeld gaat van
een klankleer. Met 33 boeken is het een hele boekenplank vol. Twintig verschillende redacteuren hebben
tussen 1967 en 2005 de afleveringen samengesteld en
vijf hoogleraren leidden het project, achtereenvolgens
Weijnen, Toon Hagen en Roeland van Hout aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en vanaf 1995 Willy van
Langendock en Luk Draye aan de KU Leuven. Het woordenboek bestrijkt een gebied van de Maas tot aan de
taalgrens: de provincies Noord-Brabant, Antwerpen en
Vlaams-Brabant en het hoofdstedelijk gewest Brussel.
Het woordenboek is niet alfabetisch maar thematisch opgezet. In drie delen, te weten de landbouwwoordenschat,
de niet-agrarische vakterminologiën en de algemene
woordenschat, met respectievelijk afleveringen over onder
meer de boerderij en het rund, over het werk van de molenaar en de wever, en over de flora, het menselijk lichaam
en kerk en geloof. Een thematisch woordenboek begint
niet met het dialectwoord, maar met het begrip oftewel de
woordbetekenis. Dat wil zeggen dat in de aflevering over
de flora een ingang ‘klaproos’ staat waar vervolgens de
verschillende dialectwoorden zijn opgenomen, voorzien
van de plaatsen waarvoor dat woord is opgetekend.
De dialectwoorden in het WBD zijn verzameld met behulp van schriftelijke vragenlijsten die Weijnen en zijn
medewerkers rondstuurden, aangevuld met reeds bestaand materiaal. Dat zijn op de eerste plaats de invullingen van andere vragenlijsten (zoals van het Meertens
Instituut of de enquête van Schrijnen, Van Ginneken en
Verbeeten) en op de tweede plaats lokale en regionale
woordenboeken (bijvoorbeeld Dialekt van Kempenland
van A.P. de Bont uit 1958).
In het e-WBD kunnen we nu de Brabantse trefwoorden
opzoeken voor bepaalde begrippen, zoals ‘klaproos’ of
‘op de begrafenis uitnodigen’. Daarbij worden ook de verschillende dialectopgaven van de trefwoorden getoond
met de plaats waarvoor ze werden opgetekend. Het is

Nicoline van der Sijs en
Roeland van Hout
foto’s Miet Ooms
ook mogelijk alle trefwoorden van één bepaalde Brabantse plaats op te
zoeken. Het e-WBD bevat
15.794 begrippen, 140.091
trefwoorden en 1.704.116
dialectopgaven, verzameld
in ruim 2.950 Brabantse
plaatsen ofwel dialecten (iedere plaats vertegenwoordigt
een eigen dialect), zo is te lezen op de website. Een fragment uit de resultaten van zoekterm ‘klaproos’:
heul: eul (Esbeek), ööl (Eersel), (h)eul (Beerse, Meerle,
Wortel, Wuustwezel), eujl (Bladel), eul (Baarle-Nassau,
Borkel), (h)eul (Oud-Turnhout), eul (Wuustwezel), eule
(Tilburg), eul (Bavel).

D

e website met e-WBD is op 14 december 2017 feestelijk gelanceerd tijdens een dialectencongres in
’s-Hertogenbosch, met bijdragen van Roeland van Hout,
Jacques Van Keymeulen, Veronique De Tier, Nicoline van
der Sijs, Mark van de Veerdonk, Henk van den Heuvel
en Jos Swanenberg. In het programma was niet alleen
aandacht voor het WBD, maar ook voor de Elektronische
Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (www.meertens.knaw.nl/ewnd/). Daar kunt u een groeiende verzameling lokale dialectwoordenboeken (waaronder diverse
Brabantse woordenboeken, o.m. voor Nuenen, Schaijk,
Bergeijk, Valkenswaard, Prinsenbeek, Breda, Tilburg,
Uden, Zeeland, Hilvarenbeek en Aalburg) doorzoeken.
Daarnaast was er aandacht voor een project waarin het
WBD zal worden samengevoegd met woordenboeken
van de Limburgse en de Vlaamse dialecten. Het einde
van dit werk, het toegankelijk maken van dialectwoorden
in grote databanken, is nog lang niet in zicht, maar het
e-WBD staat al voor u klaar!
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MARK VAN DE VEERDONK

VAN DE REDACTIE

Wanneer komt de frikandel op
de Unesco Werelderfgoedlijst?
‘Kek, unne rèmmelder!’ Dat moet hij boven mijn wiegje
geroepen hebben. Ergens begin juli 1959. Ons oma had
met ’m in de klas gezeten, en zo was-ie bij onze familie
betrokken gebleven. En toevallig op doorreis naar Nijmegen stond hij zomaar in mijn babykamertje - de toen nog
totaal onbekende Toon Weijnen - wijzend op het pas gevilde konijn boven mijn wiegje. Opgehangen door mijn
vader, die niks wist van die andere rammelaar. Taalfoutje.
Hoe terloops ook, zou dit voorval wel ’s het zaadje kunnen
hebben geplant voor de latere carrière van de legendarische professor Weijnen, die in het vorige millennium zou
uitgroeien tot onze Nationale Dialectenkoning. Dus geen
wonder dat Jos Swanenberg aan mij dacht als spreker bij
de lancering van het elektronisch woordenboek van het
Brabants dialect. Maar keiblij was ik er niet mee.
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Het Berlicumse theater Den Durpsherd bestaat
25 jaar. Alle reden om dit bruisende dorpshart
in een nieuw jasje te steken en een week feest
te vieren. Aangezien de Brabantse Avonden al
lange tijd op de laatste zondag van de maand
(uitgezonderd de zomer) te gast zijn in dit theater, is er op 29 april 2018 een speciale feestelijke zondag gepland waarin het Brabants
centraal zal staan.

J

awel, daar hebben we het, het woord omarre! Omarre
is een expressie van begrip en empathie, heeft een verhaal- of discussie-afsluitend karakter en geeft weer even
lucht aan de situatie, om over te gaan naar iets totaal anders. ‘Emile Roemer neemt afscheid.’ (… veelzeggende
stilte …) ‘Oooh marre, hedde nog ’n tas?’ Het woord is nog
niet opgenomen, maar ik heb me laten vertellen dat het
er bij de volgende druk (of sorry, makers van een digitaal
woordenboek kennen geen druk) wel degelijk tussen zal
staan, bij de O.

J

a, ik wist ook wel dat het woordenboek het zwaar bezweten resultaat is van honderdduizenden beploeterde man- en vrouwuren, vaak tot midden in de nacht.
Hoeveel relaties zijn er niet door stukgelopen? Hoeveel
archiefkasten vol subsidieaanvragen, hoeveel redactionele discussies over lexicale varianten met trefwoorden
en opgesplitste lemmata, gekibbel over plaatjes bij de
vragenlijsten en oeverloze alternatieve voorzetjes waren
er niet aan vooraf gegaan? Monnikenwerk was het geweest en ik neem daarvoor mijn platte pet af en maak
een diepe buiging. Maar dat was het niet. Ook het feit dat
er (nog) een paar belangwekkende Brabantse woorden
ontbraken in de digitale lexicon, een kniesoor die er op
lette.
Neem bijvoorbeeld het woord omarre. Ik hoor nou de
hooggeleerde dialectische taaldeskundigen hun wenkbrauwen fronsen … Omarre … komt dat niet van het
Franse au mère... dat op zee betekent, een samengetrokken leenwoord door de Franse matrozen in 1799 over
de semantische taalgrens naar Brabant gebracht … NEE!
SSSST! HOU OP! KOEST!
Ik zal hier een voorbeeld geven van het woord omarre. Iedere zaterdag zit onze overbuurman Haske van der Heiden bij ons aan de keukentafel. Has is een volbloed Braboriginal, slurpt minimaal vijf tassen koffie in een uur en
mauwt dan ondertussen honderduit. ‘Hee Virdonk, ’k zaag
b’ons veur ’n mènneke stront ston te skeppen. Unnen hillen
bult en tjuu wa waar-ie hôstig, dus ’k zin, “wa moeta?” “Ja”,
zittie “da ziede toch? Stront skeppen, wanne”. “Krèk, mar
w’rum zo snel?” “Da moet van ’sPap!” “W’rum?” “Umdat-ie
onder diejen bèrg stront li.”’ En dan valt het altijd even stil …
en net voor Has weer een volgende slok koffie neemt, zeg
ik dan: ‘Ooooh … marre …. nog ’n tas Has?’

Den Durpsherd
in ’t zunneke

foto archief auteur

E

n omarre is niet de enige omissie. Wat dacht je van het
woord héhèdekkes? Om dit woord uit te leggen, moet
ik eerst even een vraag stellen: Houdt u het wereldnieuws
een beetje bij? Ja, dan weet u dat wij Brabanders bijna
dagelijks het wereldnieuws bepalen. Zo is vorig jaar
op een vlooienmarkt in Etten Leur een originele ets van
Rembrandt ontdekt. De ets is waarschijnlijk vervaardigd
tussen 1654 en 1656 in zijn ‘dakloze periode’ en stelt een
zigeunerjongetje voor met een traan. En als u het nieuws
bijhoudt, dan hebt u ook gelezen dat wij Brabanders
sinds november 2017 het wereldrecord multitasken in
bezit hebben: Op de snelweg A67 heeft de politie - indertijd ter hoogte van Eersel - namelijk tijdens een incident
negen(!) processen-verbaal opgemaakt. Het betrof hier
een illegale vrouw zonder rijbewijs die op een niet-verzekerde scooter zonder helm, met een snelheid van 210
kilometer per uur in beschonken toestand haar baby, die
niet handsfree belde, de borst gaf. Op de kop af negen
overtredingen, en dat is een absoluut wereldrecord!
Maar het meest belangwekkende nieuws van 2017 betrof
toch wel de verkiezing van ‘de gewone Nederlander’ door

dagblad NRC. Dat bleek namelijk een Brabander te zijn
die iedere zondag heel gewoon naar de Chinees gaat, die
vriendelijk is, netjes, en die zes keer per jaar heel gewoon
met zijn Porsche naar Ahoy rijdt om daar voor dertigduizend mensen op te treden: ONZE Frans Bauer! En wat is
de grootste hit van onze Frans, recentelijk nog gezongen
door Mick Jagger? Inderdaad Heb je even voor mij, een lied
dat wij Brabanders kennen als … ‘héhèdekkes?’
Overigens denk je dat wij Brabanders ons op de borst
hebben geklopt toen Frans die prijs won? Ben je gek. Tijdens de Olympische spelen van Sidney wonnen we achttien van de veertien Nederlandse gouden medailles, maar
nee, we liepen er niet mee te koop. De Bossche bol, de
Osseworst, de frikandel (hoe lang duurt het nog voordat
dit product op de UNESCO Werelderfgoedlijst komt??), de
gloeilamp, de DAF met ’t wonderpookje, jongens, het is
wetenschappelijk aangetoond; vergeleken met de rest
van Europa worden in Brabant de meeste uitvindingen
gedaan. Aardbeien plukken doe je het beste in je onderbroek, houdt de vliegen van je gezicht. Is een Brabantse
ontdekking!! Wij hebben het meeste asbest, het meeste
zwerfvuil, de meeste varkensstront … ach, we zijn in zoveel dingen ‘de beste’. Regio Eindhoven, is kennisregio
nummer 1 van de wereld! En dat is extra knap, want daar
hoort dus ook Helmond bij. Maar we schreeuwen dat
echt niet van de daken. We zijn best gruts, maar vooral
van binnen. En dat maakt Brabanders nou net zo bijzonder.
En dat is dus de reden. Daarom had ik wat moeite om
tijdens die officiële lancering van het elektronische Brabantse woordenboek een juich-speech af te steken. Het is
voorwaar een voortreffelijke prestatie … maar moeten we
daar nou echt zoveel feestelijke aandacht aan besteden?
Dat is zo onBrabants!
Eh … ja, ik heb die speech uiteindelijk wél gegeven. Ach,
d’r was veul goei vollek en lekker bier dus … Tja, zo zijn wij
Brabanders ook wel weer.
Slabroek



In het gevarieerde programma ligt de nadruk
op Brabantse humor.
Om 15.00 uur start de feestelijkheid met boeiende lezingen over het Brabantse dialect, aaneengeregen door muzikale intermezzo’s van
Henk Verhagen en Emile Böinck. Prof. dr.
Jos Swanenberg (hoogleraar Diversiteit in taal
en cultuur aan de Universiteit van Tilburg en
adviseur/redacteur bij Erfgoed Brabant) trapt af
met een lezing over de vraag of het dialect gaat
verdwijnen en over de verschillen tussen taal
en dialect. Vervolgens spreekt dr. Jan Stroop
(onderzoeker van de afdeling Nederlandse Taalkunde van de Universiteit van Amsterdam, auteur en Brabander) over het dialect dat hij niet
meer spreken kan.
Om 17.00 uur kunnen de aanwezigen tegen
betaling genieten van een Brabantse koffietafel.
Het avondprogramma met zang en conferences loopt van 19.00 uur tot 22.00 uur. Daarin
treden op: Annelieke Merx, Lya de Haas en
Hennie Korsten, Marlon Kicken, ‘t Kùmt van
èiges, Henk Verhagen en Cor Swanenberg.
Het zilveren gedenkfeest van deze dag heet
Den Durpsherd in ’t zunneke.
Dagkaarten voor alle voorstellingen (exclusief
de koffietafel) zijn verkrijgbaar à € 12,50.
Kaarten voor uitsluitend de middaglezingen
kosten € 5 en voor uitsluitend de avondvoorstelling (vanaf 19.00 uur) € 10.
Reserveren aanbevolen: Den Durpsherd,
Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum. Voor informatie en/of kaarten: 073 503 2016 of per mail
info@durpsherd.nl en kaartverkoop@durpsherd.nl . Website: www.durpsherd.nl
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JOS SWANENBERG

Molenaar, Mulder en Smulders

Familienamen, dialecten en regionale verbondenheid
Namen zijn woorden en daarom zijn namen een onderdeel van taal (Toorians 2011). Een familienaam, of een achternaam zoals we die gewoonlijk noemen, is een erfelijke
naam van personen. Familienamen zijn ooit ontstaan als
toenaam. Een toenaam is vrijwel altijd gebaseerd op een
bepaalde eigenschap van een persoon. Onze familienamen gaan dus terug op een eigenschap van een van onze
voorouders uit een ver verleden. Zo’n toenaam fungeerde
vaak als een bijnaam, zoals we die nu nog steeds kennen.
Een eigenschap kan bijvoorbeeld iets opvallends aan het
uiterlijk van iemand zijn: De Lange of De Groot. Dat
soort familienamen kennen we nog steeds als toenaam
van personen uit het verleden: Alexander de Grote, Lodewijk de Vrome, Godfried met de Baard, Philips de
Goede, Karel de Stoute enzovoorts. Zulke toenamen zijn
uiteindelijk onze familienamen geworden.
Andere verwijzingen naar het uiterlijk zien we bijvoorbeeld in familienamen als Korthals en Bloothoofd. Maar
er zijn ook namen die gebaseerd zijn op een vergelijking, zoals De Vos.
Een ander benoemingsmotief (de reden om een naam te
geven) is herkomst: Van de Ven of Van Vugt. Dat zijn namen van plaatsen, in het algemeen (een ven, maar dan weten we nog niet welk ven dat is en waar het ligt) of expliciet
(de plaats Vught). Namen van plaatsen (toponiemen) duiden een bepaalde plek aan, een dorp of stad, een gehucht
of zelfs een specifiek perceel zoals een bepaalde akker,
of een specifiek gebouw zoals een burcht of herberg. De
Leeuw kan vernoemd zijn naar een eigenschap op basis
van vergelijking, net als De Vos. Maar De Leeuw kan ook
verwijzen naar een toponiem, want er zijn veel herbergen
geweest die De Rode Leeuw of De Gouden Leeuw heetten.
De volgende groep familienamen is gebaseerd op de
roepnaam van een voorouder (Hendriks, Franken, Janssen); dat noemen we patroniemen als het om voorvaderen gaat of metroniemen als het om een voormoeder gaat
(Neeskens, van Agnes). Een ander type verwijzing naar
de voorouder is de naam van het beroep dat deze uitoefende (Molenaar, Timmermans, De Bakker, Brouwers).
Regionale variatie
Als we vervolgens verder kijken, zien we naast de familienaam Molenaar ook Mulder, Smulders, Smolders,
Smolenaars en nog meer varianten. Bovendien zien we
dat verschillende varianten die allemaal hetzelfde beroep
aanduiden ieder een eigen verspreidingsgebied kennen.
Deze regionale variatie is op de eerste plaats lexicaal. Dat
wil zeggen dat er twee woorden zijn, namelijk molenaar
en mulder; het oude dialectwoord voor molenaar. Op een
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oude dialectkaart van Jacques van Ginneken (jaartal onbekend, waarschijnlijk uit het Interbellum) zien we dat
molenaar of meulenaar, -nèèr, West-Nederlands is en mulder Oost-Nederlands is (de kaart is te vinden op www12.
meertens.knaw.nl/kaartenbank/).
Het kan overigens lastig zijn om de betekenis van een
dergelijk woord te achterhalen; sommige familienamen
kennen een dermate lange geschiedenis dat de woordbetekenis vergeten is geraakt. Neem bijvoorbeeld de achternaam Loeff. Volgens het Middelnederlands Woordenboek
is loef een mannelijke persoonsnaam en een toenaam,
als patroniem. De oudste vindplaatsen in Vlaanderen
dateren uit de dertiende eeuw (Sint-Denijs-Boekel 1227,
Brugge 1263). De herkomst van het woord is waarschijnlijk Oud-Picardisch louf, lof en dat is een regionale variant van het Franse loup ‘wolf’ (Tavernier 1968). Als familienaam is Loeff dus een heel oud patroniem, al in de
dertiende eeuw als toenaam in gebruik, en gebaseerd op
een persoonsnaam die ‘wolf’ betekende.
Op de tweede plaats is de variatie morfologisch. Dat wil
zeggen dat er kale namen zijn, namelijk Molenaar en
Mulder, en namen met een s ervoor en erachter: Smulders, Smolders, Smolenaars. Deze s is een oude markering van een naamval, de genitief. De genitief duidt een
woordrelatie aan die we nu in het Nederlands gewoonlijk
aanduiden met het voorzetsel ‘van’. Dus als iemand Peter Smulders heet, kunnen we dat naar het hedendaagse Nederlands vertalen met Peter van de mulder, oftewel
Peter van de molenaar. De markering van deze naamval
zien we beneden de grote rivieren veel meer voorkomen
dan boven de grote rivieren.
Op de derde plaats is er fonologische variatie oftewel
klankverschil: Smulders versus Smolders, en ten slotte
is er variatie in de spelling. Namen worden op verschillende wijzen geschreven, zoals bij het paar Jansen en
Janssen. Variatie in spelling heeft te maken met schrijfconventies. In het verleden lag de spelling minder vast
dan tegenwoordig en daarom legden ambtenaren namen op verschillende manieren vast.

in 2007 laten zien. Tot aan de jaren 1950 is migratie in
Nederland nog niet erg grootschalig (Heere 1953). Dus
vertroebelt migratie in 1947 ons beeld van de geografische spreiding maar nauwelijks.
Dit alles wil zeggen dat de familienamen in een bepaalde streek van ons land ontstaan zijn. Uit hun bijzondere
klank en vorm kunnen we afleiden waar de familienaam
ooit werd geïntroduceerd. Vaak kun je ook nog aan de
verspreiding van de naamdragers terugzien wat de bakermat van een naam is. Zo kunnen familienamen en dialectpatronen samen regionale verbondenheid laten zien.

Molenaar is overwegend Noord- en Zuid-Hollands
Mulder is overwegend Gronings, Hollands en Gelders
Smulders en Smolders zijn overwegend Brabants
Smolenaars is overwegend Limburgs.
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Familienamen en dialect
De andere drie vormen van variatie zijn gebaseerd op regionale taal, dus op dialect. Familienamen en dialecten delen
zodoende een belangrijke eigenschap met elkaar: regionale variatie. Dat is niet vreemd, want in de tijd dat familienamen vaste vorm kregen, was dialect nog de moedertaal van
een overgrote meerderheid van onze bevolking.
Ik gebruik hier bovendien kaarten op basis van de volks
telling van 1947, te vinden op www.cbgfamilienamen.nl/
nfb/. Daar zijn ook kaarten beschikbaar die de situatie
Brabants nummer 16 - maart 2018
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RINY BOEIJEN

Roek-Oe Brabant:
Leutige dingeskes op z’n Brab ants, witte wel, witte nie!
In 2010 stortte George (gij mag Sjorske zegge) van der Pluym zich
- samen met drie vrienden - als duivenmelker verkleed in het carnavalsgedruis van Kaaiendonk (Oosterhout). De geboorte van de
Kaaiendonkse Duivenmelkers Vereniging (KDV) Roek-Oe was een
feit en inmiddels telt een van de grootste Facebook-dialectfenomenen van onze provincie meer dan 62.000 (!) volgers. Brabants
zocht Sjorskes op voor een gesprek.
George van der Pluym (vier jaar getrouwd met
’t allerliefste vrouwke van de wereld) is geboren en getogen in Oosterhout, de plaats waar
ook de wieg van zijn moeder stond. Zijn vader komt uit Hank. Voertaal in huize Van der
Pluym was Standaardnederlands, want moeder kwam uit een net ondernemersgezin en
vader was vertegenwoordiger. Voor dialect was
niet echt plaats. George (44) leerde het Wosterhouts dan ook voornamelijk buiten de deur:
‘Maar de laatste jaren beginnen ons pap en ons
mam nu ze thuis zitten steeds meer Brabants
te spreken.’
Sinds een half jaar is George zelfstandig handelsagent voor Nederland, Groot-Britannië
en Ierland in zijden bloemen en planten voor
zijn oude werkgever Nova Nature BV uit Uden
en heeft hij enkele agenturen. Voorheen was
George er zestien jaar als vertegenwoordiger
in dienst en heeft hij het bedrijf mee opgebouwd. Een half jaar geleden werd het echter
verkocht. Hij kreeg er een functie aangeboden
als directeur, maar koos voor een zelfstandig
bestaan. En niet zonder succes. Zo leverde hij
onder meer de tulpen voor tragikomedie Tulipani (2017) van regisseur Mike van Diem, de
openingsfilm van het Nederlands Film Festival.
Voor George zijn vooral de gezelligheid en het
contact met klanten een belangrijke drijfveer.
Duivenmelkers
Terug naar 2010, waarin George samen met
drie vrienden besloot zich tijdens carnaval
als duivenmelker uit te dossen. George: ‘Een
blauwe overal, instappers, een platte pet op en
een duif op onze schouder. Zo gingen we op
stap.’ Met KDV Roek-Oe zocht hij de sociale
media op. Aanvankelijk met carnavalsfoto’s
van de vier duivenmelkers, later met zelfverzonnen spreuken, tegelwijsheden en mopjes
in Brabants dialect. Eerst op Hyves en sinds
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1 februari 2011 op Facebook. George: ‘Na vier
jaar hadden we ongeveer zesduizend volgers.
Dat viel tegen (!). Achteraf bleek dat aan onze
naam te liggen. KDV werd door veel mensen
uitgelegd als ‘kinderdagverblijf’. Na de naamsverandering in Roek-Oe Brabant schoot de
teller rap omhoog en op dit moment geeft-ie
ruim 62.000 volgers aan. Het is begonnen als
een gekkigheidje, want we hadden niks met
duivenmelkers.’
Die laatste opmerking is slechts ten dele waar,
want George vertelt ook dat een van de drie
vrienden recentelijk niet is getrouwd, maar dat
het paar zich heeft ‘laten ringen’. Een handeling die in de duivensport niet ongebruikelijk
is.

Trots op Brabant
‘Vanwege de vele Brabantse streekdialecten
komt hier alles in ABB (Algemeen Beschaafd
Brabants) en is het dus goed en vlot leesbaar
voor iedereen, zelfs voor d’n bôvesloter,’ vermeldt de Facebook-pagina van Roek-Oe Brabant. George: ‘Aanvankelijk schreef ik de berichten in Standaardnederlands. Op de vraag
aan mijn volgers of ze het leuk zouden vinden
als ik voortaan in het Brabants zou schrijven,
kwamen zoveel positieve reacties dat ik besloot om te schakelen.’ En daar wreekt zich
een beetje de ‘Nederlandstalige opvoeding’
die George heeft gehad, want het spreken in
dialect gaat hem eenvoudiger af dan het schrijven. Met name de bepaling van de geslachten
en de omzetting van klanken in schrift leveren
soms een probleem op. George: ‘Ik wil er zijn
voor alle Brabanders en daarom is het wel eens
moeilijk de juiste keuze te maken. Vooral in
langere teksten. Kies ik voor het dialect van
Oost- of van West-Brabant?’ Die ‘handicap’
staat het succes echter niet in de weg. Het gros
van zijn schare volgers bestaat uit veertigplussers. ‘Maar er komt steeds meer jeugd bij,’ vult
George aan.

kelstad en neem Den Bosch, een superleuke
stad. Dat dragen we allemaal veel te weinig uit.
Guus Meeuwis is in dat opzicht een positieve
uitzondering. Daarom ga ik me volgend jaar
inspannen om het lied Brabant in de top tien
van de Top 2000 te krijgen.’
Ik ben in ut mooie Brabant geboren,
da kende vast wel un bietje aon mij horen.
Ut bourgondische, d’n vriendelijkheid en ut
goeie gemoed,
da is op en top Brabants, dè doet unne mens
goed.
Ut leventje hier is heerlijk, gemoedelijk en fijn,
ben echt kei-trots unne Brabander te zijn!

Zijn berichten bestaan uit korte humoristische teksten, gedichten, oneliners, foto’s
en soms een mopje. Ook komt af en toe een
filmpje voorbij. Gewilde onderwerpen zijn de
kroeg met aanverwante artikelen (‘Half bezòpe
is gewòn un gebrek aon durzettingsvermòge’) en
licht-erotische grappen. George: ‘Ik zoek soms
de grenzen op om ook de jeugd aan te spreken, maar ik hou het altijd netjes. Niet zoals
in sommige films (New Kids) en op andere Facebook-pagina’s gebeurt. Ik vind dat ordinair
en nadelig voor het imago van Brabant. In tegenstelling tot de Braboneger bijvoorbeeld, die
is wel leuk én multicultureel. Ik ben er trots
op Brabander te zijn en wil dat graag blijven.
Wij Brabanders moeten ons ook op die manier
profileren, niet als lompe boeren. Onze provincie is zo succesvol. Kijk naar Eindhoven, dé
stad op het gebied van innovatie en techniek.
Economisch gaat het goed, met West-Brabant
als schakel tussen Rotterdam en Antwerpen,
Breda is recentelijk verkozen tot mooiste win-

Houdoe
Zijn inspiratie haalt George uit teksten van
Engelse komieken, uit inzendingen van zijn
volgers en uit WhatsApp-groepen, maar hij
schrijft toch vooral zelf. Enkele teksten staan
ook afgedrukt op mokken, schorten, t-shirts
en sweaters (voor dames, heren en kinderen)
en zijn te bestellen via de webshop (www.shop.
spreadshirt.nl/KDVRoekOe/).
George post iedere dag een bericht op de Facebook-pagina. Of een bericht geslaagd is, hangt
af van het aantal likes. George: ‘Als ik na een
dag vijfhonderd tot duizend likes heb, kan ik
tevreden zijn.’
Roek-Oe Brabant mag dan misschien begonnen zijn als ‘een gekkigheidje’, George heeft
ook een diepere, onderliggende wens. ‘Het
klinkt misschien wat idealistisch, maar ik wil
ook bijdragen aan het behoud van een stukje
Brabantse cultuur. Taal is daarbij het middel.
Uit onze taal blijkt de gemoedelijkheid van
de Brabander. Het zou mooi zijn als de jeugd
meer Brabants zou spreken, ook al weet ik
dat enige cultuurvervaging niet te stuiten is.
Vroeger bleven we allemaal in en rond het geboortedorp wonen en werken. Maar nu is het
gewoon om werk te hebben in de Randstad. De
wereld is een stuk groter geworden en dus verandert ook de taal. Ik vrees dat we over enkele
generaties uitsluitend nog Engels als taal hebben. Maar neem nou een woord als houdoe, dat
mag toch nooit meer verdwijnen.’
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Brabants Boekenweekboek 2018:
Netuur in alle tinte
Op 4 maart 2018 wordt in Gemeenschapshuis De Hoeve
te Lith het dertiende Brabants Boekenweekboek gepresenteerd. Tevens wordt dan voor de achtste keer de Willem
Ivenprijs toegekend en uitgereikt. Op het moment dat wij
dit schrijven is nog niet bekend aan wie.
Het Brabants Boekenweekboek is een uniek fenomeen.
In geen enkele andere provincie in Nederland of België
kent men een dergelijk project. Het is dan ook niet meer
dan billijk dat we hieraan in deze aflevering van Brabants
aandacht besteden.
Het Brabants Boekenweekboek volgt altijd het thema van
de landelijke Boekenweek en geeft daar dan een eigen
dialectdraai aan. Omdat dit jaar het thema ‘natuur’ is,
was dat klusje snel geklaard: het werd Netuur. Vervolgens werden de Brabantse dialectschrijvers uitgenodigd
om een bijdrage aan het boek te leveren, in proza- of
poëzievorm. Dit leverde in totaal 55 zeer lezenswaardige
bijdragen op, in een zo rijke variatie dat de titel werd
aangepast: Netuur in alle tinte.
Al twaalf jaar wordt het Boekenweekboek opgesierd en
verrijkt met tekeningen van Iris Bongers en elk jaar
slaagt zij erin om haar tekeningen nog frisser, leuker en
passender te maken dan de keer ervoor.
Zoals u van ons gewend bent, nemen wij hier van elke
bijdrage heel kort met u door hoe het thema vorm heeft
gekregen. Niet om de inhoud aan u te verraden, maar
om u juist daarnaar nieuwsgierig te maken, want wij adviseren u dringend om het boek aan te schaffen, te lezen
en te herlezen.
Willem Iven
Omdat elk jaar aan het Brabants Boekenweekboek de Willem Ivenprijs wordt gekoppeld (een prachtig beeldje van
een haan, gemaakt door kunstenares Jenny Derksen en
beschikbaar gesteld door het gemeentebestuur van Oss),
leek het de redactie (Cor Swanenberg en Jan Luysterburg) een goed idee om in het boek - net als vorig jaar
- te beginnen met een verhaaltje van Willem Iven zelf,
een anekdote die uitstekend past bij het thema. De overige verhalen en gedichten zijn alfabetisch gerangschikt
op achternaam van de auteurs.
Paul Asselbergs voelt zich als oud-collega van Willem
Iven verplicht om een bijdrage aan het boek te leveren.
Brigit Bakx-Hermans probeert de natuur van haar vriendinnetje te doorgronden. Narus van Balkum vertelt hoe
zijn vader en hij de meester bedanken voor de Franse
lessen. Henk van Beek beschrijft op eigen wijze de levenscyclus van het Gentiaanblauwtje. Johan Biemans
mijmert over wat er tijdens zijn leven is vernield aan na-
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tuur en bovennatuur. Riny
Boeijen schildert de moeizame seksuele voorlichting
die hij in zijn jeugd kreeg.
Mathieu Bosch groet u.
Toon van Boxtel leert in
de supermarkt de natuur
van twee vrouwen te doorgronden. Bij Bruukske
maakt een notenboom
veel mooie gevoelens los.
Nelleke Castellijns geniet
van de natuur, maar de
mensen zijn, vaak door
eigen toedoen, minder
esthetisch verantwoord.
Frans van Daal speelt geestig met de zijtakken van de
wandelende tak. Jan van
Elzakker geeft deskundig
college over het op gezonde wijze houden van legkippen.
Piet van Esch verhuist samen met zijn vader een koe.
Jeanne Franke-Cooijmans beleeft een keer in de praktijk
wat ’code rood’ betekent.
Samen na het afscheid
Jacques van Gerven heeft een prachtig gedicht geschreven over samenzijn na het afscheid. Niek van Giels Pietzeun moet lachen om een moderne milieuactiviste die
gefopt wordt. Rensz Gorisse combineert levenswijsheid
met het weer. Hennie de Groot heeft natuurlijk weer
een anekdote met Kuuleke Wip in de hoofdrol. Nellie de
Groot-Cooijmans wil ook na haar overlijden nog verbonden blijven met het water. Ruud van der Heijden schildert in zijn gedicht het leven van kluizenaar Siem Sloddervos. Jos Heijmans bekijkt door middel van een dialoog
het begrip ‘natuur’ van een aantal kanten. Gerlaine Jansen beschrijft in haar gedicht een praktisch probleem
van een transgender. Henk Janssen laat ons een spannende bloemenwedstrijd meebeleven. Junt luistert verbaasd toe als haar man Sjeng klaagt over allerlei onechte
en onnatuurlijke zaken. Ans van Kessel vraagt zich af of
haar kleinkinderen ooit nog zullen schaatsen. Harrie de
Koning haalt herinneringen op aan de boerderij van zijn
ouders. Jos Kooiman heeft een heel aparte manier van
wat bijverdienen. Toon Kunnings voelt zich meer thuis
bij zijn notenboom dan bij menselijk gezelschap. Mientje Kwinten-Evers maakt bijzondere foto’s aan de Dommel. Hans Lakwijk wordt sentimenteel bij een knoestige
olijfboom.

Natuur en milieu
Jan Luysterburg steekt de draak met milieuactivisten zonder kennis van zaken. Guus
Meeuwsen vindt dat moderne stadsmensen
wel erg ver van de natuur af staan. Edy Minnebach hoopt dat de mensen in andere landen
even milieubewust zijn als de Nederlanders.
Jos Naaijkens vertelt met een lach dat hij kippetjes heeft aangeschaft. Toine Nooijens dicht
over een zinloze strijd tussen Pa Tijd en Moe
Natuur. Suus van Opdörp laat onder schafttijd
twee mannen een filosofisch gesprek voeren.
Joke Peels-Mollen heeft in de volière veel last
van ongewenste gasten gehad. Piet Pels ziet in
Oostenrijk veel blote mensen.
Wim van Rooij gaat dichtend het jaar door. Gerard Schalkx maakt op verzoek van de buurman een bijzondere kalender. Elly SchepersCorstjens is ook in de herfst van haar leven
tevreden met haar lichaam. Ad van Schijndel
vindt dat de natuur zijn gang moet kunnen
gaan. Mariëlle van Schijndel-de Haas wordt
overvallen door een regenbui. Will Segers
toont aan dat ze familie is van de heilige Franciscus. Piet Snijders heeft dierbare herinneringen aan de Iwselse Loop.
Nostalgie
Cor Swanenberg herkent in zijn schrale geboortegrond op Tenblakke het aards paradijs.
Marja van Trier vindt dat de mens in wezen
een kippig varken is. Gerard Ulijn begint de
dag graag met een ochtendwandeling naar een
boom. Jan Ulijn beschrijft de natuurbelevingen
in de dromen van een oude man. C.J. Verhoeven, die helaas inmiddels is overleden, verhaalt
over het laatste uitstapje van een levenslange
natuurliefhebber. Ties Verhoeven heeft een gedicht gemaakt over de moeite die hij heeft met
het thema van dit jaar. Piet Vos, de voorzitter
van de jury voor de Willem Ivenprijs, die uiteraard buiten mededinging deelneemt, herinnert
zich dat hij als student altijd dorst kreeg van
zijn wandelingen door de natuur. Henriëtte
Vunderink beleeft een grappig avontuur met
de wandelclub. Mientje Wever ziet overeenkomsten en verschillen tussen een mees en
een oude man. Tilly Wijnen-Firet completeert
het boek met het maken van inkt uit eikengal.
Een zeer gevarieerd geheel dus, dat volledig de
titel Netuur in alle tinte rechtvaardigt. Het boek
is uitgegeven door Uitgeverij Van de Berg, Almere, ISBN 9789055124893. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen via
www.uitgeverijvandeberg.nl en www.streekboeken.nl


In Memoriam
Jan van Rijthoven

Op zaterdag 23 december 2017 overleed Jan van Rijthoven op 76-jarige leeftijd ten gevolge van hartfalen. Van
Rijthoven was tijdens zijn arbeidzame leven bedrijfsadviseur en interim-manager, maar daarnaast verwierf hij
zich een reputatie op velerlei creatief gebied, vooral in
zijn woonplaats Oisterwijk maar ook daarbuiten. Vanaf
de doorstart van Brabants in 2014 verschenen op de achterpagina prenten onder de fictieve naam Van Hepscheuten, een combinatie van tekenaar Kees Wouters en tekstschrijver Van Rijthoven. De prenten verschenen eerder
in een Oisterwijks parochieblad, werden gebundeld in
vier boekjes, maar weerstonden de tand des tijds en de
gemeentegrenzen.
Jan van Rijthoven was op velerlei kunstzinnig gebied
actief. Hij was jazzmuzikant en cabaretier, maar vooral
het schrijven had zijn voorkeur en was zijn vertrekpunt,
behalve misschien in zijn functie als Prins Carnaval van
Oisterwijk. Voor de Oisterwijkse Revue schreef hij liedteksten en sketches, en diezelfde Revue heeft hij ook negen
keer geregisseerd. Hij had al veel gedichten geschreven
– waaronder het klassieke Liefdesgedichtje van unne wielrenner – toen hij in 2011 werd uitverkoren tot de eerste
‘Stadsdichter’, bij gelegenheid van het 800-jarig bestaan
van Oisterwijk. Bij die gelegenheid schreef hij voor het
Brabants Dagblad een lofzang op zijn woonplaats van
precies achthonderd lettertekens.
Op dat moment had Van Rijthoven voor zichzelf als
schrijver al een nieuwe uitdaging gezocht. Hij wilde ‘trillers’ schrijven, en de eerste proeve daarvan, Julia, verscheen in 2013. Er volgden er nog twee, en aan de vierde
werkte hij toen de klok voor hem sloeg.
Brabants zal Jan van Rijthoven herinneren als een veelzijdige en gulle medewerker, maar ook om de brede lach
waarmee hij over zijn werk vertelde, zelfs als het over
thrillers ging.
Om Jan van Rijthoven te herdenken, verschijnt op de
achterpagina van de huidige aflevering van Brabants een
Van Hepscheuten, getekend door Kees Wouters maar met
een door de redactie bedacht In Memoriam.
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Cursus
Maaslanddialect:
Wordt vervolgd.

Door de spiegel van
A.F.Th. van der Heijden
‘Een literaire wandeling in de ver- volgens door de wijken Hulst en
beelding en werkelijkheid van zijn Skandia. De tweede lus loopt door
Geldropse jeugd,’ zo staat op de Braakhuizen Zuid en Braakhuizen
cover van het door Han Roijakkers Noord. Het is werkelijk prachtig en
geschreven wandelboek Door de spie- ook verrassend om al wandelend cigel van A.F.Th. van der Heijden. Het taten te combineren met de beleving
boek is een initiatief van de Werk- van het landschap en voorvallen uit
groep A.F.Th. van der Heijden wande- zijn werk nauwkeurig aan een straat,
ling Geldrop en uitgegeven door Lec- plein of huisnummer te kunnen
turis. De uitgave wordt ondersteund verbinden. Hier lopen we daadwerdoor een informatieve website, kelijk in de driehoek van de jeugd
https://vanderheijdenwandeling.nl. van Albert Egberts. Werkelijkheid
De samenstellers van het boek heb- en verbeelding dienen zich hand in
ben in Geldrop een tocht uitgezet hand aan en trekken buitelend met
langs allerlei markante locaties die de wandelaar mee. Tijdens de tocht
een rol spelen in de romans en re- groeit tevens onze bewondering voor
quiems van A.F.Th. en in zijn werk Han Roijakkers. Het boek is niet alsteeds in een precies omschreven leen handzaam, maar vooral degelijk
omgeving zijn gesitueerd. De wan- en goed geschreven. Bij voortduring
deling van in totaal acht kilometer blijkt, dat zij als geen ander thuis
bestaat uit twee lussen van vier ki- is in het oeuvre van A.F.Th. Het is
lometer. In het boek is een duidelij- een groot genoegen, om haar de vele
ke kaart opgenomen. Op die kaart verbanden in de Geldropse laag van
staan de twee routes met een rode zijn werk zo deskundig te zien toelijn aangegeven, met in de eerste lichten. Met name in haar inleiding
lus dertien, en in de tweede lus acht- en in een aantal intermezzo’s reikt
tien locaties die corresponderen met zij inzichten aan, die deze literaibiografische informatie en allerlei re tocht nog fascinerender maken.
toepasselijke citaten uit zijn boeken. Deze wandeling is heel bijzonder en
Begin- en eindpunt is het Kasteel van harte aan te bevelen.
Geldrop, Mierloseweg 1, parkeerterrein Helze. Voor het navigatiesys Door de spiegel van A.F.Th. van der
teem Helze 8, 5662 JG. De eerste Heijden, Han Roijakkers, Uitgeverij
lus loopt langs de Kleine Dommel Lecturis, ISBN 978-94-6226-218-8,
naar het Eindhovens Kanaal en ver- € 14,95.
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Na de beginnerscursus Loat ze mar
kômme, Dialect voor Oss en Omstreken is de Volksuniversiteit Oss op 15
januari jl. een vervolgcursus gestart.
Docenten Cor Swanenberg en Riny
Boeijen mochten tien cursisten verwelkomen en - dat is opvallend - het
zijn allemaal dames.
In negen lessen wordt binnen de
grammatica onder meer aandacht
besteed aan de spelling, de zinsopbouw, eigen- en bijnamen, meervoudsvormen en verkleinwoorden.
Verder zullen er iedere les spreuken
en gezegden worden behandeld en
zetten de cursisten hun eerste stappen op het dichterspad. Ook nieuw
zijn stripverhalen in dialect die de
dames ter vertaling krijgen voorgelegd.
In de vervolgcursus ontbreekt de
muzikale component niet. Bestaande teksten in Standaardnederlands
moeten worden hertaald naar het
Maaslanddialect. Bovendien zal
liedjeszanger Lambert van Hintum
een live optreden verzorgen. De cursus wordt afgesloten met een toets,
waarbij dit keer de nadruk zal liggen op spreuken en gezegden in het
Maaslanddialect.
Voor meer informatie ga naar:
http://www.volksuniversiteitoss.nl/
kunst-cultuur/116/718/


JAN LUYSTERBURG

Mens in Kruisland: Peerke Kustermans
Veel heemkundekringen brengen
jaarlijks een jaarboek uit. Dat doet
ook Heemkundekring De Steenen Kamer uit Steenbergen. Haar onlangs
verschenen Jaarboek 2017 heeft als
thema: Mensen. Tot onze aangename verrassing troffen we hierin een
artikel aan van de hand van Michel
de Koning, de voormalige hoofdredacteur van het vroegere tijdschrift
Brabants, met de titel Peter Crassaerts
en Peerke Kustermans (jaargang 4,
nummer 1, maart 2007).
Peter Crassaerts, zoon van een Kruislandse veehandelaar, schreef het
boek Peerke Kustermans, het vroolijk
verhaal van een kleinen kleermaker. Het verscheen in 1938
bij de katholieke uitgeverij Het Spectrum in Utrecht en
werd herdrukt rond 1960. In 1987, ter gelegenheid van
het 500-jarig bestaan van het dorpje Kruisland, werd het
verhaal opnieuw uitgegeven, nu onder auspiciën van het
dorpsblad ’t Pompke. Ook een ander nagelaten werk van
Crassaerts, Het klepke, zag op deze manier het daglicht.
Beide boeken zou men streekromans kunnen noemen,
net als de boeken van Antoon Coolen en A.M. de Jong.

FRANS HOPPENBROUWERS

Dit genre was destijds erg populair.
Voor Michel de Koning was het vooral de vraag hoe Crassaerts zijn dialect gebruikte in zijn geschriften. De
uitkomst was even logisch als verrassend: het dialect wordt gebruikt
om emoties uit te drukken. De def
tige personen spreken natuurlijk
hoogstaand Nederlands, maar ook
de gewone dorpsfiguren spreken
niet altijd dialect. Alleen wanneer de
emoties hoog oplopen en er sprake
is van woede of bedreigingen, dan
pas gaat men in het zuivere Kruislands tegen elkaar tekeer.
Michel de Koning geeft in zijn artikel
een groot aantal voorbeelden van Crassaerts dialectgebruik, zoals dat heden ten dage nog steeds in Kruisland
en omstreken gebezigd wordt. Daardoor worden deze
verhalen, hoewel ze inhoudelijk inmiddels achterhaald
en uit de tijd zijn, toch weer actueel en zeker de moeite
van het lezen waard.
Het hier besproken artikel is een mooi eerbetoon aan de
romanschrijver Peter Crassaerts, maar evenzeer aan de
helaas te vroeg overleden redacteur Michel de Koning. 

COR SWANENBERG

DOMINICA PRIMA IN QUADRAGESIMA

HERTALING VAN DOMINICA PRIMA IN QUADRAGESIMA

EERSTE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGETIJD, 5 MAART

UURSTE ZONDAG IN DE FIRTEGDAAGSE
VAASTENTÉD, 5 MÈRT

Bereid het voedsel uit de mond te sparen
zodra de raaf de volle korf met brood
zal storten in de aardplooi van de dood,
bekroonden wij de magerte der jaren.

Geneege eete ùt de mond te spaore
zó gaauw de raaf de volle kùrf mi bróód
zal storten in d’n aardplooi van d’n dóód,
bekrònde wij de magerte van jaore.

Wij aten niet en dronken slechts water
van kreek en ven en trokken dan weer verder,
beseffend dat het leven van een herder
niet meetbaar is aan prent en spoor van later.

Wij ate nie èn dronke énkel’t wòtter
van kreek èn vén èn trokke dan wir vèrder,
weejtend dè ’t leeve van ’nen hèrder
nie te meeten is òn prènt èn spoor van lòtter.

Woestijnzand dat tussen de kiezen kruipt,
het knarsen van verraderlijke zaden,
het water dat uit rotte vruchten druipt

Woestijnzand dè tusse de baktaand krùpt,
’t knarse van verraoierlek kaoi zaod,
’t wòtter dè ùit rotte vruchte drùpt

en wemelt van geïnfecteerde maden:
een volk dat gulzig verder vreet en zuipt,
verliest het zicht op goedwil en genade.

èn krioelt van vùig òngestoke maoi;
’n volk dè grif greeg wijer frit èn zùpt,
verlies ’t zicht op goedwil èn genaoi.

< In het dialect van Rosmalen >



Brabants nummer 16 - maart 2018

25

JOHAN BOENIE

Nico van Kruisbergen
Duzend stappen van
Taaftere
De debuut-cd van de muziekgroep
Taaftere met de titel Duzend stappen
is al een tijd geleden verschenen.
Taaftere bestaat uit Mario van der
Linden, Willy Verkuijlen en Mark
Söhngen. Ze traden op in het Provinciehuis in Den Bosch tijdens de
Brabantdag Familiegeschiedenis op
4 november 2017, een bijeenkomst
georganiseerd door de Nederlandse
Genealogische Vereniging. Deze dag
was voor iedereen met Brabantse
roots, zo stond in de uitnodiging.
‘Een bezoek inspireert u tot het doen
van onderzoek naar het antwoord op
de vraag: waar komen we vandaan?’
Welnu: Mario van der Linden komt
van Nistelrode. Hij maakte al muziek samen met dorpsgenoot Ad de
Laat. Willy Verkuijlen is ’ne Volkerse
(uit Volkel dus) en Mark Söhngen
komt van Helmond.

Van linksaf: Mario, Willy en Mark
Het trio beschikt over een aardig instrumentarium: zang, accordeon en
trekharmonica (Mark), zang en gitaar
(Mario) en zang, mandoline en basgitaar (Willy). Hun liedjes in dialect
komen origineel en verfrissend over,
en hun stemmen harmoniëren mooi.
Taaftere is pas sinds 2012 samen.
Het drietal treedt op met muziek van
eigen makelij. Ze behaalden in 2013
de derde plaats in de wedstrijd voor
Brabants moiste lied met Da witte oit
noit nie en dat komische lied staat
ook op de schijf.
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Toppers van de cd zijn, naast het titellied Wittewadakost, Durske, durske
en Zo veul en zo schon. Het verfrissende van Taaftere zit hem vooral in
de verwerkte tex-mex- en folk-invloeden. Er valt veel aangename variatie
te beluisteren. Het openingslied As
d’n trekker nie stopt spreekt ons bijzonder aan; het gaat over Slabroek
met zijn maïsvelden, de Bedafse bergen en Uje mèrt met alle bijbehorende (vloeibare) versnaperingen. Naast
pittige meezingers zijn er fraaie
luisterliedjes te horen, zoals Duzend
stappen. De driemansformatie zingt
en speelt aanstekelijk en kan afwisselen met meeslepende instrumentale intermezzo’s. De groep brengt
gezelligheid en humor, nodigt uit
om mee te zingen.
Op de cd staan dertien nummers;
elf liedjes en twee instrumentaaltjes.

Jouw naam en Theetje zijn liedjes in
het Nederlands, de overige nummers zijn Brabantstalig. Noit mir
gaon naor ut bos verrast als fraaie a
capella-afsluiting.
Over de bijzondere Brabantse naam
valt nog wel wat te zeggen: taaftere is
oorspronkelijk een bijwoord ‘te achteren’, de betekenis is ‘vanmiddag’,
in Helmond en Peelland volgens
Swanenberg (2011). Ook in enkele
andere woorden kan men nog het
oude -ft-cluster horen in plaats van
-cht-: zoft (zacht, week), graft (sloot,
vergelijk gracht), saafteres (‘des achteres’, ‘vanmiddag’) en èfferste (achterste, de -t- is verdwenen door aanpassing aan de -f-). Ook in het Engels is
die klank vaak behouden gebleven,
vergelijk afternoon, soft. Wijlen Willem Iven gebruikte de stapelvorm
taafteremiddeg voor de Peel.

JACE VAN DE VEN

Woensdrechtse woordjes
Voogele, deel 1

V

ogels komen uit een aaj, dat weet iedereen. En vogels hebben
pluime en een snaovel, dat weet zelfs een kind. Maar wat kun
je in een Woensdrechts dialect nog meer over vogels vertellen?
Nou, lees maar.
We praten over een voogel of een voogeltje, maar ik ken ook mensen die het over ’n pietje, ’ne piet of ’ne pietevoogel hebben. Dit kan
best wel eens verwarrend zijn, want in Putte is ’n pietje het kinderwoord voor het mannelijk geslachtsorgaan. Het werkwoord voogele zal daar ongetwijfeld verband mee houden.
Een mannelijke vogel heet bij ons ’ne man of ’n manneke. Een
vrouwelijke vogel heet ’n pop of popke. Bij kiepe en andere hoendersoorten heet de man aon en de pop en. Bij duive kennen we d’n
doffer en de duivien.
Een grote groep vogels bij elkaar noemen we ’n zwaarem, soms
ook wel ’n krwooi. Bij duiven zeggen we ’n klad.
In het vroege voorjaar proberen de manne ’t art te steele van ’n pop.
Ze hebben dikwijls niet in de gaten, dat het in de regel toch de pop
is die bepaalt met welke man ze in zee gaat. Maar ja, mannen zijn
nouw jimmel nie wèèzer.
Een nieuw koppel vogels doet voorlopig twee dingen: een nest
maoke, ook wel een nest bouwe genoemd, en paore. De man zal proberen de pop zo dikwijls mogelijk te treeje. Dat moet goed gedaan
worden, want anders zijn de aajers niet bevrucht. Daarom loopt de
man geregeld te stouwe achter de pop. Veel mannen zienge, fluite,
roepe of koere daar ook nog bij. Als de pop bruujzeg is, dan gaat ze
zitten. Ze zakt wat door haar pootjes, zodat de man z’n waarek goed
kan doen. De kweektèèd gaat beginnen, de aajkes worre geleed. En
dan komt de bruujtèèd.
Na een weekje kun je al zien of de eieren bevruucht zijn door ze te
schouwe. Je houdt ze tegen het licht of voor een lamp en als er een
donker deel te zien is, gaat alles goed. Is het ei nog helemaal licht,
gooi het dan maar op de mieswoop.
Als de bruujtèèd zo goed als voorbij is, worden de ouders ’n bietje
zeenewaachteg. Vooral als de eitjes aongepiekt zijn. Het jong heeft
dan met zijn aajtaand een openingetje in de aajerschaol gepikt en
gaat nu proberen er uit te komen.
Een vogeltje dat nog maar net gekiept is, zich dus nog maar pas uit
het ei heeft geworsteld, noemen we ’n plat jong. Het is dikwijls nog
nat en pattekaol. Het kan nog helemaal niks, maar als het een klein
stootje tegen de nest voelt, gaat zijn kopke omhoog en zijn snavel
wèèd open in de hoop dat vader of moeder daor wa d’iendouwt. Bij
dat schwooie maken ze ook nog piepede, krèèsede of blèètede geluije.
In de regel hebben vogels meer dan één jong in het nest liggen. Het
kleinste jong, ’t kaokelnesje, is vaak een aachterblèèverke. Je vraagt je
af of hij het wel zal redden.
Ik praat jeel gèère over vogels en als u er graag over leest; mijn volgende rebriekske gaat door waar ik nu gebleven ben.


KÈRSEMIS ÒN DEN TÔOG
De bierzéúpers honge te naachte
Ze honge te naacht int kefeej
Ze bralde, ze zoope, ze laachte
Want zat zitte nèrges nie meej
Meej sléútingtèèd onvaast nòr béúte
Wè zwalkend op héús òn gegaon
Hullie kwèèke dè waar nie te stéúte
En’t mèèrigelicht kwaam er al aon
Toen zij in de binnestad kwaame
Daor liep al wè zat waar te hôop
Ze gonge er allemol saame
Meej hil ’t fessoen op de lôop
Meej groot applaus kotste den eene
Een vurdeur meej brievebus vol
‘Nen twidde zeek er overheene
Die zèèk stonk nòr alcohol
Ach kiendje, ach kiendje dòr bôove
In oew wèèrmgedekt ledikaant
De kroege meej weekendverlôove
Zèn den hille naacht ôope bekaant
En mèèrge wir glas op de straote
De fietsers hullie baande kepot
Ik haaw et gelèèk in de gaote
Hier tèène men rijverbod
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JAN LUYSTERBURG

WIL ZEGERS

Piet Schipperen,
Etten-Leurs multitalent
Als ik uit mijn auto stap, wenkt Piet Schipperen al voor
het raam dat ik achterom moet komen. Aan de achterdeur geeft hij me eerst een parkeerkaart, om te voorkomen dat het voor mij een dure middag wordt. Nadat we
kennis hebben gemaakt gaat hij heerlijke verse koffie
zetten, van handgemalen bonen. Dan nemen we plaats
in de sfeervolle woonkamer, waar prachtige schilderijen
en een aantal muziekinstrumenten meteen de aandacht
trekken.
Lezen
We gaan praten over Piet Schipperen en zijn taal.
Het valt Piet op dat zijn dialect en het mijne bijna identiek zijn. Dat schept meteen een band. Hij voelt zich dan
ook vrij om naar hartenlust te praten over zijn romans,
gedichten en andere passies en liefhebberijen.
Piet is geboren op 30 december 1937. In zijn prille jeugd
kwam hij te wonen in het buitengebied van Etten-Leur.
Totdat hij naar school ging, had Piet dan ook geen andere kinderen gezien. Zijn moeder beloofde dat de juffrouw op school hem zou leren lezen. Hij verwachtte
dan ook dat er een juffrouw naast hem zou komen zitten
om hem het lezen te leren. Maar tot zijn grote verbazing kwam Piet in een klaslokaal met nog vijftig andere
kinderen terecht. Geen wonder, dat dit ‘rare jongetje’ de
eerste dag al thuiskwam met een gat in zijn hoofd.
Ambacht
Na de ambachtschool ging Piet werken. Het waren steeds
zware beroepen waar hij in terecht kwam. Als loodgieter
bijvoorbeeld hield hij zich vaak bezig met dakbedekking.
In dat vak bereikte hij dikwijls letterlijk grote hoogten.
Maar hij moest wel steeds zware vrachten mee de ladder
op nemen.
Piet werkte ook een achttal jaren op een vlasfabriek, in
de volksmond De Vlas genoemd. Als ‘smid’, destijds de
term voor monteur, leerde hij het hele productieproces
van vlas tot linnen door en door kennen. Daarnaast had
hij in de gaten, dat linnen uit de mode ging geraken en
werd vervangen door andere, modernere en goedkopere
stoffen. Bovendien was er grote concurrentie vanuit Rusland. Piet nam zich voor om het hele productieproces
schriftelijk vast te leggen voor volgende generaties.
Geplaagd door astma en steeds verergerende artrose
werd Piet op vijftigjarige leeftijd afgekeurd.
De Vlas
Piet leerde typen, wat hem erg goed afging, en begon
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aan zijn boek over de verwerking van vlas. Het werd
echter een totaal ander boek dan oorspronkelijk zijn bedoeling was. Het resultaat was een dikke roman, waarin
weliswaar het productieproces van linnen van begin tot
eind uitgebreid aan de orde komt, maar dit alles is op
spannende wijze verpakt in allerlei veelal dramatische
gebeurtenissen. ’Een boek met de potentie om een bestseller te worden’, vond uitgever Free Musketeers uit Zoetermeer, die het boek publiceerde in 2010.
Alle gebeurtenissen in het boek vinden plaats op bestaande locaties, die echter niet bij naam worden genoemd. Ze zijn allemaal ontsproten aan de zeer rijke
fantasie van de auteur.
In het boek spreken de arbeiders en de andere ‘gewone’ mensen dialect. De hogere heren spreken uiteraard
Standaardnederlands.
Het boek werd inderdaad een aardig succes en Piet kreeg
het verzoek om er een vervolg op te schrijven. Dit legde
hij echter voorlopig naast zich neer, want hij was inmiddels al begonnen aan een heel andere roman: De wraak
der bezems.
Viertal
Dit tweede boek verscheen wederom bij uitgeverij Free
Musketeers en ook al in 2010, wat veel zegt over het

schrijftempo van Piet Schipperen. De wraak der bezems
heeft als hoofdthema de enorme concurrentiestrijd
tussen regionale bezembinders, die van berkentwijgen
bezems maakten en deze gingen uitleuren in de streek.
Een boek vol bloederige gevechten, brandstichtingen en
andere onoorbare zaken.
Pas daarna keerde Piet terug naar de linnenfabricage,
want Tot de dood ons scheidt (Free Musketeers, 2012) is inderdaad min of meer een vervolg op De Vlas, een aantal
personages komt er althans weer in terug. Ook in dit
boek vinden de meest wonderlijke, droevige en gruwelijke gebeurtenissen plaats, hoewel de thema’s modern
en actueel zijn.
Piet heeft inmiddels al lang zijn vierde boek gereed: Moeder Antje, een roman over allerlei gebeurtenissen in en
rondom een tjalk. Helaas heeft Piet niet de financiële
middelen om de eerste druk te kunnen bekostigen. Hij
bewaart het boek op een USB-stick en laat het er verder
maar bij.
Wel schrijft Piet Schipperen nog elke dag een gedicht.
Zo schreef hij op de dag van ons interview een gevoelig
gedicht over mij, waardoor ik niet alleen verrast, maar
ook bijzonder ontroerd was.
Piet is trouwens sowieso een gevoelig mens. Hoewel alle
gebeurtenissen in zijn boeken op pure fantasie berusten,
zit hij dikwijls traone meej tuite te blèète, omdat hij zo veel
compassie heeft met het droeve lot van zijn personages.
Toch kan de lezer gerust zijn: al zijn boeken hebben een
goede afloop.
Multitalent
De nu tachtigjarige Piet Schipperen mag gerust een
multitalent worden genoemd. Als natuurliefhebber
struinde hij met een zelfgemaakt karreke (tevens schildersezel) achter zijn fiets de wijde omgeving af om op de
mooiste plekjes olieverfschilderijen te kunnen maken.
Die werden vaak ter plaatse al door mensen bewonderd
en besteld. Met het, door hem tot kampeerauto omgebouwde, busje deed hij in Frankrijk vaak hetzelfde. Daar
haalde hij regelmatig de krant met zijn artistieke producten. Ook de omslagen voor zijn vier boeken heeft hij zelf
geschilderd.
Maar Piet kan nog veel meer. Hij heeft een prachtige
zangstem en daarmee schopte hij het ooit tot de rol van
Christus in de Mattheus-Passion, uitgevoerd in de Grote
Kerk van Dordrecht. Hij is diep ontroerd als ik samen
met hem Am Brunnen vor dem Tore van Schubert zing,
zijn lievelingsmuziek en een bron van inspiratie.
Bovendien bespeelt hij virtuoos de panfluit, de cello en
de dwarsfluit. Zijn technisch kunnen en zijn muzikaliteit heeft hij gecombineerd door het vervaardigen van
een twintigtal panfluiten. De eerste was van acaciahout,
de laatste van olijfhout (de houtsoort van zijn dromen).
Zijn grootste talent is volgens mij echter wel het leven
lief te hebben. ‘Wat ben ik een gelukkig mens, hè!’ Hij
herhaalt het voortdurend.


VAN DE REDACTIE

C. J. Verhoeven,
Haores in hart en ziel
Kees Verhoeven (1926 –
2017) was van Haaren. Dat
heeft hij heel zijn leven
uitgedragen in alle toonaarden. Hij is er geboren,
getrouwd en gestorven.
Vijfentachtig jaar koorzanger was hij hier en vele
jaren dirigent van het koor
in de Lambertuskerk. Kees
was een man van traditie.
Toen het boerenbedrijf
met zijn mechanisatie
voor hem de romantiek
verloren had, was hij de
veertig al gepasseerd. Hij
maakte de bijzondere carrièreswitch van boer naar
muziekleraar.
Vorig jaar oktober verloren
To en Kees hun enige kind,
Henny. In een van zijn boeken heeft dochter Henny over
haar vader geschreven: ‘Kees, ’s pap zoals ik hem noem,
is altijd actief geweest. Naast boer en kostwinner op jonge leeftijd, was hij sportleider en actief bij de jonge boeren. Hij speelde toneel, zat in het Oranjecomité, was als
zanger en later dirigent betrokken bij kerk en koor. Hij
was actief bij jeugdcircus Il Grigio en schreef regelmatig
in het Haarense Klokje…’
Over dat schrijven willen we het hier vooral hebben, omdat hij dat hoofdzakelijk in ’t Haores deed. Op hoge leeftijd leerde hij om te gaan met de computer. Zijn eerste
boek was getiteld Op z’n Haores. Dat bevat dialectstukjes
over wonen en leven in Haaren. Niet lang daarna verscheen Drie legers trokke vurbèèj…, dat over Haore in den
orlog handelt en zijn derde heet Haorese woorde, spreuke
en gezegdes.
Kees nam deel aan het Brabants Boekenweekboek. In zijn
laatste bijdrage noemt hij zichzelf Pirke. Hij is in de hei
onderweg met zijn scootmobiel en heeft zich vastgereden. Gelukkig wordt hij geholpen door een vriendelijk
vrouwtje.
Kees schrijft ten afscheid: ‘’t Wiel van de skoetmebiel
kwaam wir vrèèj en Pirke kon wir trug op’t pèdje. Dè din ie
zo rap, dettie medderhast vergaat um dè vrouwke te bedanke.
Hij din in de korste keere op hèùs aon um ùt te legge wortie
zo lang geweest was en wettie meegemokt ha. Hij het’r bè
gezeej: “dè was de leste keer”.
Unne goeie vestonder heej mer ’n half woord noodig. ‘Dùrum:
houdoew miense.’
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WIM VAN GOMPEL

Verlieren, bevroos en wòzzen
Al vroeg in mijn jeugd vielen me in het dialect dat ik in Brabant
hoorde allerlei verschillen op. Een opmerkelijk verschijnsel vond
ik de ‘chaos’ die er heerste in de tijden van het werkwoord vriezen.
In ’t kladblökske waarin ik in die tijd mijn waarnemingen noteerde, kwamen de volgende varianten voor van het hele werkwoord, verleden
tijd enkelvoud en meervoud, en het voltooid
deelwoord.
Vriezen, vroos, vrozen, gevrozen
Vriezen, vroos, vrozen, gevroren
Vriezen, vroor, vroren, gevrozen
Vriezen, vroos, vroren, gevrozen
Om enig licht in deze ‘chaos’ te brengen, moeten we ver terug in de geschiedenis van de Germaanse talen. Op een gegeven moment was
de situatie in het Germaans als volgt: het hele
werkwoord en de verleden tijd enkelvoud hadden een ‘s’ en de verleden tijd meervoud en
het voltooid deelwoord een ‘r’. Het Oudengels
bijvoorbeeld kende de volgende vier vormen:
freosan, freas, fruron, froren (vriezen, vroor,
vroren, gevroren). Dus twee vormen met een
‘r’. Dit werd in de loop van de geschiedenis
waarschijnlijk als ‘vreemd’ ervaren, omdat
een dergelijk verschijnsel in bijna geen enkel
ander werkwoord voorkomt. Men wilde zo’n
werkwoord ‘normaliseren’. De gemakkelijkste
manier om dit te doen, is door in alle vormen
een ‘r’ of een ’s’ te gebruiken.
Op de laatste manier heeft men in het Engels
het werkwoord vereenvoudigd. Daar zegt men
tegenwoordig: to freeze, froze, frozen. Deftig
geformuleerd: naar analogie van de vormen
met ‘s’ heeft men de vormen met ‘r’ ingeruild
voor vormen met ‘s’ (in het moderne Engels
als ‘z’ uitgesproken). In het Duits daarentegen
is de ‘r’ de norm geworden en de ‘s’ verdwenen: frieren, fror, froren, gefroren.
Vriezen en verliezen
In het Nederlands was het aanvankelijk vriezen, vroos, vroren, gevroren, wat in het moderne Nederlands veranderd is in vriezen,
vroor, vroren, gevroren. In sommige Brabantse dialecten heeft men een andere weg gekozen. Dialectsprekers die zeggen vriezen, vroos,
vrozen, gevrozen hebben het Engelse model toegepast: overal de ‘r’ vervangen. Michel de Koning (Onregelmatige werkwoorden in West-Brabant, in: Brabants, jrg 3, nr. 4, december 2006)
noemt dit verouderd voor Gastel. Bij vriezen,

30

Brabants nummer 16 - maart 2018

vroos, vrozen, gevroren heeft men de verleden
tijd meervoud aangepast aan de verleden tijd
enkelvoud. Dit kwam in de Kempen vrij algemeen voor. De Bont geeft dit ook in zijn Dialekt van Kempenland met de uitspraak vreus.
En bij vriezen, vroor, vroren, gevrozen heeft men
het voltooid deelwoord aangepast aan het hele
werkwoord en de verleden tijd enkelvoud aan
de verleden tijd meervoud. De Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten, deel 2, geeft
vriezen, vroos, gevroren voor Roosendaal en
Borkel en vriezen, vroor, gevrozen voor Steenbergen. Bij vriezen, vroos, vroren, gevrozen is
het voltooid deelwoord onder invloed van het
hele werkwoord veranderd. De andere vormen
zijn hetzelfde gebleven. Deze reeks heb ik in
de Kempen opgetekend. En zo zullen we het
veelvoud aan dialectvormen bij het werkwoord
vriezen moeten verklaren.
Het werkwoord verliezen kunnen we vergelijken met vriezen. In het Oudhoogduits was het
firliosan, firlos, firlurun, firloran. Twee vormen
met een ‘r’ dus. In het moderne Duits heeft de
‘r’ het alleenrecht gekregen: verlieren, verlor,
verloren, verloren. Het Engels is alle vormen
met ‘r’ kwijt geraakt: to loose, lost, lost (Oudengels: forleosan , forleas, forluron, forloren). Het
Nederlands behandelt verliezen precies zoals
vriezen: verliezen, verloos, verloren, verloren
werd verliezen, verloor, verloren, verloren.
Hoe zit dit in Brabant? Op verschillende plaatsen in de Kempen heb ik de Duitse situatie
waargenomen: verlieren, verloor, verloren, verloren. Michel de Koning geeft voor Gastel: veliere, velier, veloor, veloore. Een enkele keer heb
ik gehoord: verliezen, verloos, verloren, verloren.
Hier is dus de oude toestand bewaard gebleven. De Bont geeft nog verliezen, verleus, verleuzen, verloren voor Oerle, waarin de verleden
tijd meervoud aan de verleden tijd enkelvoud
is aangepast. Het is heel goed mogelijk dat er
nog meer varianten zijn, maar die heb ik niet
waargenomen. Bij het werkwoord verliezen
heeft het ‘door elkaar klutsen’ van de vormen
met en zonder ‘r’ minder varianten opgeleverd
dan bij vriezen.
Zijn of niet zijn
Dan komen we tenslotte bij het onregelmatige
werkwoord zijn, waarbij alleen de verleden tijd
voor onze kwestie van belang is. Zowel in het
oudere als in het moderne Nederlands gebrui-

ken we was/waren. In het Brabants is op vrij
grote schaal de ‘s’ van was onder invloed van
waren in een ‘r’ veranderd. Vruger waar alles bitter. Hij waar zo zat es ’ne meleier. Door de delen
7, 9 en 10 van de Reeks Nederlandse dialect-atlassen onder leiding van E. Blanquaert en W. Pée
zijn we goed op de hoogte van de verspreiding
van hij waar ‘hij was’ in onze provincie. Het
gebruik is frequent in heel Oost-Brabant met
uitzondering van het Cuijks en het Peellands
(wel bijv. in Deurne). In West-Brabant komt de
vorm aanzienlijk minder vaak voor; het vaakst
nog in de Baronie, maar bijvoorbeeld ook in
Gastel. Bij dit onregelmatige werkwoord lag de
situatie vroeger overigens wat ingewikkelder.
In het Middelnederlands gebruikte men verder du waers ‘jij was’ en gi waert ‘jullie waren’.
Gi was in het Middelnederlands uitsluitend
meervoud, maar is later in onze dialecten ook
enkelvoud geworden: ge (= jij) waert nie op de
kermis. Er zijn dialectsprekers die bij ik en hij
een verschillende vorm gebruiken: ik waar – hij
was, terwijl anderen ik waar – hij waar zeggen.
De eerste regel van het gedicht van Ad van Melis dat we in de vorige aflevering van Brabants
aantroffen luidt: De korsemis toen ’k kléén waar,
was grün (dialect van Gemert). Een voorbeeld
van het gebruik van was/waar in de verleden
tijd enkelvoud. André van Riel (in: Oê-toch)
geeft dit ook voor Kaatsheuvel. Hans van Hoek
(in Het Deurnes dialect) geeft voor Deurne: ik
was, gij waort, hij was. Dat is dus anders dan in
bovengenoemde dialectatlas voorkomt, waarschijnlijk omdat daarin een oudere dialectsituatie wordt weergegeven. Tenslotte is op kleine
schaal de r-vorm in de verleden tijd helemaal
verdwenen. Dat heb ik in mijn jeugd waargenomen in Bergeijk en directe omgeving. Daar
kon je horen ik wòs ziek en wij wòzzen ziek. Elders in de Kempen heb ik ook een enkele keer
ik was ziek en wij wazzen ziek gehoord. Hier is
de verleden tijd meervoud onder invloed van
de verleden tijd enkelvoud veranderd. En tenslotte komt naast ge waart ook ge wast voor.
De vele verschillende vormen die we genoemd
hebben, zijn te verklaren door analogie: vormverandering in een woord naar het voorbeeld
van een afwijkende vorm in een ander woord.
Welke vorm welke vorm zal veranderen, valt
niet te voorspellen. Zelfs niet dat het gebeurt.
We zijn wat dit betreft overgeleverd aan de luimen van de dialectsprekers.


MRINUS DE WITTE

De Witte wit wir wè
H

et is maar goed dat u op dit moment geen beeld hebt van mij,
want ik zie er nogal durhörrig (ziekelijk) uit. Niets ernstigs,
maar ik voel me al een paar dagen kwèllek (ziek) en heb die tijd
tusse de vètte (of zoewr) lappe, in munne néést oftewel in munnen toddenhoewp doorgebracht.
Zo maar enkele benamingen die in het dialect van Berghem (’t
Bèrgs) voor ‘het bed’ worden gebruikt. Mijn oma ging nog nor ’t viike, maar dat was voor mijn tijd. Ik ben als jonggehuwde begonnen
in munne springstal en tegenwoordig kruip ik aachter de gebrèèjde
boks als ik naar bed ga.
Mijn eerste matras en hoofdkussen waren gevuld met kapok, later
vervangen door schuimrubber. Maar mijn ouders hebben nog in
’n kaffebed (matras gevuld met kaf) en onder unnen beddetiek (bedovertrek gevuld met kaf) geslapen. De kussembuil (kussensloop)
was gelukkig van alle dagen.
Als kinderen waren wij natuurlijk elke avond bezig um d’n töör te
zuujke, ofwel tijd te rekken. Met allerhande smoesjes werd ’t èndje
van verleng gezoacht (uitstel bedongen). Tot ons mam het zat was en
we naar boven werden gedirigeerd.
De slaapkamer was nou eenmaal geen prettige omgeving. We ontbeerden de luxe van een tv, een laptop of een smartphone. Bovendien was het er in de winter stervenskoud. Zo koud dat de bloemen op de ruiten stonden en de zèèk in de zèkpot bevroor. Die
nachtspiegel was overigens wel een luxe artikel. Zeker voor degenen die enkel over een schijthuis (buitentoilet) beschikten.
Naar bed moest je ook voor straf èn zonder iite (zonder eten). En
als je ziek was natuurlijk en dat kon nog wel eens reden zijn om te
simuleren. Totdat mijn moeder zei: ‘Ge hét unnen hoewp streek vèèl’
(‘je simuleert’) en de gang naar school onvermijdelijk was.
Later toen ik als jongeling na een weekendje naachtraave (nachtbraken) dezelfde smoes probeerde, stak mijn vader daar een stokje
voor: ‘Snaachts unne groewte mens, dan smèèreges ok. D’r uit.’ En zo
kwam ik van ’t bed op ’t stroi (van de regen in de drup).
Eenmaal toegetreden tot het gilde der werkenden werd ik met andere opmerkingen geconfronteerd. Kwam ik te laat: ‘Hísse op oew
hemd geliige?’ en was ik bij uitzondering een keer te vroeg: ‘Hedde
in oewe néést gezèkt?’
Ondertussen heb ik groewte sloap gekreege, dus sluit ik af. Truste. 
Illustratie van Mathilde Artwork
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VAN DE REDACTIE

LEO DE BEER
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YOÏN VAN SPIJK

Het was lang een raadsel: wie is Leo de Beer?
In de jaren negentig van de vorige eeuw verscheen zijn dialectische dichtbundel Krèùkepraot, en dan weet je dat hij uit Tilburg komt.
De bundel, met tekeningen van Anna Reinders,
werd uitgegeven door de Tilburgse afdeling van
de Socialistische Partij, maar daar wist bij navraag ook niemand meer wie Leo de Beer was.

Door een gelukkig toeval kwam Brabants met
Leo de Beer in contact. Hij stamt uit een gezin
met zes kinderen. Vader was bakker, moeder
hielp vader in de winkel, en Leo werd al snel
‘een rôoje rakker’. Thuis was dialect de voertaal: ‘We spraken niet anders.’ Zijn eigen kinderen spreken alleen Tilburgs als ‘ze kwaad
zijn’. In deze aflevering van Brabants vindt u
twee gedichten van Leo de Beer uit Krèùkepraot: odes aan zijn vader en zijn moeder.

ONZE VADDER

ONS MOEDER

Onze vadder was unnen ambachtsman
Nog unnen echte wèèrme bekker
’T spul dè öt z’n haande kwaam
Smòkte verdommes lekker

Ons moeder was ’n bekkersvrouw
Ze regelde de zaoke
Ze hielp onze pa, vur dag en daaw
Z’n brôod op tèèd te maoke

Soms zie ik dieje meens wir staon
Òn de baank, meej mèèl bestoove
Meej unne schieter hòldenie voldaon
Z’n brood steeds öt d’n oove

Rond aacht uur was ze hêel òn kaant
’T brôod laag in de rekke
De knip kon los en d’n irste klaant
Kwaam bij heur òn z’n trekke

Hij keek nie op wè extra vet
Wè spèès meer of wè krente
Kwalitèèt, daor wier steeds op gelet
En nie alleen op cente

Ze verkocht ’n brôod, verkocht wè koek
Ze deej ’t letterluk op d’r sloffe
En soms schreef zij iets in d’r boek
Want de klaant moch toen nog poffe

Zôo mòkte hij gebak en brôod
Ok nog z’n èège kuukske
En wies ie’t nie, dan keek dieje klôot
In z’n reseptebuukske

Soms kwaam unne klaant nog hil laot aon
Verleege om ’n pròtje
Al hah ze gin tèèd, moes iets aanders gedaon
Toch vond ze steeds ’n gòtje

Zôo bakte hij van smèrges-vruug
Moes ok zunne toer nog rije
Al wassie ’s-aovens dan wè muug
Hij vond ôk nog tèd vur vrije

Soms kreeg ze dan op durre kop
Ze mocht nie zoveul maawe
Ze hield ’r echter nie meej op
Want ze woh d’r klaante haawe

Onze vadder was unnen ambachtsman
Nog unnen echte wèèrme bekker
Dè ikkem naa bestèùte kan
Dè vèèn ik best wel lekker

Ons moeder was ’n bekkersvrouw
Ze regelde de zaoke
Ze heej ’t saome meej onze pa
Toch aaltij kunne maoke
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Hoe lijstjes een boek werden:
de Drunense taal
Dialecten fascineren. Mensen die na mijn lezingen over
dialect op me af komen, vertellen me dat ze lijstjes aanleggen. De een tekent iedere bijnaam op die hij hoort,
de ander verzamelt uitdrukkingen en een derde heeft
achter in haar agenda pagina’s vol smeuïge woorden.
Toen ik eenmaal een talenstudie deed, begon ik ook met
lijstjes. Maar wat ik opschreef waren vervoegingen, verbuigingen en zinsconstructies die ik opving van oudere
Drunense dorpsgenoten. De verleden tijd kos van kanne
‘kunnen’, verkleinwoorden als eedeke ‘egje’ en naamvalsvormen als Pîête, Truuskes en Harrieje. Mij fascineerde
het systeem van de taal.
In de lente van 2016 stuitte ik op Het stadsdialekt van
Tilburg van Dirk Boutkan en Maarten Kossmann (1996),
een nauwkeurige en heldere klank- en vormleer van het
Tilburgs. Dat dialect is nauwverwant aan het Drunens,
dus het was een feest van herkenning. En het begon te
kriebelen: wat als ik mijn lijstjes nu eens uitbreidde tot
een grondige beschrijving van de Drunense grammatica?

Twee gedichten
uit de bundel
Krèùkepraot,
Tilburg, zonder
jaar
< In het dialect
van Tilburg >
Aquarellen
Nelleke de Laat



Ome Karel
In dezelfde periode had ik vijfenzeventig lange krantenbrieven uit de jaren dertig ontdekt, geschreven in een
prachtig Drunens. Daarover verscheen in september
2016 een artikel in dit blad. Toen dorpsgenoot Jan van
Engelen me later dat jaar zijn cassettes gaf met gesprekken met Drunenaren die in de eerste twee decennia van
de vorige eeuw waren geboren, kon’k m’n èège nie mir
haauwe: dat boek over het Drunens ging er komen.
Maar de bronnen bleken al gauw ontoereikend voor een
volledige grammatica. Daarom voegde ik een nieuw soort
lijst toe aan mijn verzameling: de vragenlijst. Iedere zondag ging ik bewapend met testzinnen en opnameapparatuur naar mijn oma van begin negentig. Dezelfde uitrusting ging mee als ik naar mijn oudoom en oudtante
op de Fellenoord fietste. Alles waarover ik twijfelde, legde
ik voor: ‘Ome Karel, hoe zegde…?’ Ze voorzagen me van
de stijgende en dalende tweeklanken in bûmke [bjumke]
‘boompje’ en boôm [boeëm] ‘boom’, ik maakte opnames
van de open ò en de gesloten o (ze schròkke ‘eten gulzig’
tegenover ze schrokke van ‘schrikken’) en kreeg uitleg
over het verschil tussen wè fur ’n klòk (een vraag naar het
type) en hoe’n klòk (een vraag naar het uiterlijk).
Inmiddels ben ik anderhalf jaar en bijna vijfhonderd
pagina’s verder. Met talloze voorbeelden uit de geschreven en gesproken bronnen beschrijf ik de klanken, de
woordvorming en de zinsbouw van het Drunens. Ik
pluis de regels uit en probeer elke uitzondering te do-

cumenteren en te verklaren. Wanneer gebruikt het Drunens ‘r, wanneer d’r en wanneer t’r? Wanneer wordt dôên
als hulpwerkwoord gebruikt en wanneer kan dat niet? In
welke volgorde staan voornaamwoorden als er meerdere
na elkaar komen (bijvoorbeeld: dan kan-se’r oons ok eêne
geeve en niet *se oons ‘r)? Al mijn lijstjes hebben een plek
gevonden, met bijvoorbeeld – voor zover ik ze kan achterhalen – alle woorden die een ander geslacht hebben
dan in het Standaardnederlands (bijvoorbeeld d’n ùlger
‘het orgel’, de roam en ’t febriek) of woorden die bij de
oudste sprekers een meervoud zonder uitgang kennen
(tweê pèèrd, veul muis en knèèn zo groôt es hond). In navolging van A.P. de Bont met zijn indrukwekkende werk
Dialect van Kempenland (1962) geef ik naast een prettig
leesbare spelling een transcriptie in het fonetisch alfabet, zodat er over de uitspraak geen onduidelijkheid is.
Wèèrm gevûûl
Soms heeft het Drunens me verrast. Zo blijkt er een
naamvalsonderscheid verstopt te zitten in d’s en t’s. Vergelijk de zin Dieje man kwaam d’n bôêr hoale met de zin
Dieje man kwaam-t’n bôêr hoale. Komt de man de boer
halen, dan is die laatste het lijdend voorwerp en behoudt
d’n zijn d. Maar is de boer het onderwerp in die positie
in de zin, dan wordt de d een t. Ik hoop nog een dialect
buiten de Langstraatregio te vinden dat zo werkt.
Het dialect van sprekers die voor 1940 geboren zijn, is
mijn uitgangspunt geweest, maar ook het grote scala aan
vernederlandste vormen uit jongere variëteiten wordt
beschreven. Daarnaast hebben vijftien dialecten uit de
regio elk een paragraaf waarin ik ze vergelijk met het
Drunens. In de rest van het boek maak ik waar mogelijk
gedetailleerdere vergelijkingen met de nauwverwante
dialecten van Vlijmen, Waalwijk en Kaatsheuvel. Inmiddels verschijn ik dus ook in die buurplaatsen met mijn
vragenlijstjes op d’n dam.
Het werk is nog niet af. Ik ben mijn analyses aan het
vergelijken met wetenschappelijke literatuur en voordat
ik het boek uit laat geven, zou ik er andere taalkundigen en kenners van dialecten kritisch naar willen laten kijken. Zo weet ik straks zeker dat ik nergens òn
de saauwel ben gegaan. En voorlopig kom ik eigenlijk
nog maar al te graag met mijn onderzoeksuitrusting
bij mijn familie op ’n bakske om de taal te registreren die me zo’n wèèrm gevûûl geeft en die met hen
gaat verdwijnen. Maar in mijn boek zal het Drunens
straks in ieder geval een beetje voort blijven leven. 
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Petunnekes op de Poeling
W

ij ware vruuger noit zó gèk op de winterted. Da is te zegge; we gonge wel alt
gèire schòtse en da konde zestig jaor geleeje
gegarandeerd alle jorre nog op natuurijs. Nou
is d’r de leste winters nie veul natuurijs mer
geweest en d’n Elfsteedetocht is denkelijk vurgoewd vurbeij. Da veijne we niks èrg; wij kunne vort slècht teege de kaauw en dùrve toch
nie mer op de eijzers ’t ijs op te doen, want as
wèllie valle, breeke we bekant alt ok iets.
‘Mi Driekunninge lenge de daag unnen
haoneschree,’ zin ons moeder al.
Zé hi ons zoo geleerd te letten op ’t lenge van de daag.
Norgelang we ouwer worre,
keijke we mi meer ongeduld
vurùit.
Wij hopen elk jaor wir op
vruug zaacht vurjaorsweer. Da
gif neij leeveskracht. Hoe meer
zon en licht, hoe liever. Ok al is’t
weer nog mar krikkel, zen we toch alt
wir bleij mi de uurste knikeujkes en krokuskes in d’n hof.
De wilgekètjes langs
de weeg laoten ons
geleuve in langer
daag en wèrmer
weer. We leeven op
bé de uurste bloeiende petunnekes
in de bèrme.
Da’s unne
schónne naam,
mar veul minse
denke dan òn petunia’s
en die hen daor niks mi
te make. Petunnekes zen
familie van de primula.
Petunneke, pittertunn(i)eke, me(r)tunneke, fietunnieke, tunneke
en mieketunneke zen de dialektvarianten in
ons provincie. De geleerde denke da de naam
’n verbastering is van ’t Latijnse betonica. Betonica wordt al in de zestienden euw vermèld
as naam vur de sleutelbloem. Nou is betonie
wel wir d’n offisjeele naam van ’n hil aander
plant die ok niks mi ons petunneke te make
hi en dùrrum denke aander geleerde da de
naam petunneke trug gi op de Franse naam
pétun (vur tabaksplant).
Hoe dan ok; wij waachte mi ongeduld op de
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witte en geel blomme van de petunnekes, de
wendblomme en haoneklótjes in de slótkante. Elk bluumke gif geleuf in nog beeter teije.
As we de biejkes heure zoeme, de veugelkes
heure fluite en we zien al die vorse malsighèid
rontelum, gòn we ons èige beeter vuule. Somteds zen d’r vogels die al nor nestgeleegenighèid zuuke... Ge hurt ze roepe: ‘’t kùmt goewd;
’t wordt beeter!’ En da’s wa ons Bèt en ikke
nóddig hebbe: vertraowen in de
toekomst.
Wij zen vort van die krèm
mige aauw krùiers die de
vurjaorsbùie vort in de
knoke vuule en dùrrum
zó gèire de zon zien.
Alle jorre wir probeer ik
de ons vruug tusse de
wiele te kreijge en ik zet
de illektrieke fietse klaor,
mar da’s nie zó hèndig. Ons
beeter helft wit alt wel iets te bedenke
worrum ze nog nie de fiets op wil. De
wend dugt nie, ’t is nie zeeker da’t
dreug bleft en ze is nog nie òn
fietse toe, lót ze dan
weete. Ze blef liever
thuis zitte kreemere vur de raom…
Daor heb ik zónnen heekel òn. Mi
‘nor buite, de zon in! Wa
makt da bietje wend nou. Beweege da’s goewd vur aauw minse.
Onderweeges vurjaorsbluumkes zuuke en lèkker efkes op ’t
terras bé Keesse op de Poeling
vur ’n bèkske,’ probeer ik heur
te verlèije vur ’n vurjaorstoerke.
En as ze toehapt, dan vuul ik m’n
èige de kunning te rijk en kan d’n dag vur ons
nie mer kapot.
De Poeling hiet offisjeel Poeldonk en in D’n
Dunge hen ze ok nog ’n Rèining (Rijndonk)
en ’n Hònning (Hooidonk). Natuurlijk kenne
we ok de Brabantse plòtskes Ezzing (Esdonk),
Boerring (Boerdonk), Kelling (Keldonk) en
Spòrring (Spoordonk); –donk wordt dik –ing
in Brabantse plòtsname. Zurrik (Soerendonk)
lekt ok wel tot dees verschensel te heure. 
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