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Vandaag de dag een nieuw tijdschrift uitbrengen kun je, vooral vanuit zakelijk perspectief gezien, gerust een waagstuk noemen. Al helemaal als
zo’n blad op een specifieke afnemersgroep is gericht. Een kwartaalblad
over Brabantse taal voor de liefhebbers van die mooie dialecten, een typischer niche is er haast niet. We zijn daarom “zó gruts ès unnen hond mi
zeuve starte,” dat onze poging om zo’n periodiek grond onder de voeten te
geven stukje bij beetje lijkt te slagen.
Het succes van een blad is vanzelfsprekend hoofdzakelijk afhankelijk van
de appreciatie van de lezers. Alles staat of valt, zo beseffen we maar al te
goed, met uw waardering voor de inhoud van het tijdschrift. Gelukkig is die
inhoud in goede handen. Het blad Brabants heeft een ervaren redactie, die
gezien de woonplaatsen van de leden ook nog eens de hele provincie omvat. Tegelijkertijd moet echter ook de financiële huishouding in orde zijn.
In ons geval betekent dit, dat het blad zichzelf dient te bedruipen. Dat lukt,
als wij er op termijn in slagen om uiteindelijk ongeveer 375 abonnees te
werven. Op het moment dat wij dit schrijven hebben zich 293 personen als
abonnee aangediend. Hoe mooi en veelbelovend ook, een schepje erbovenop, dat blijft nodig.
Het is precies die reden waarom wij u willen vragen om eens in uw familieen kennissenkring na te gaan of daar nog geïnteresseerden - beter gezegd:
potentiële abonnees - te vinden zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn om hen in dat
geval op Brabants te attenderen? Een jaarabonnement kost € 24,--. Daarvoor krijgt men vier boeiende bladen in de bus. In juni, oktober, december
en maart. En jazeker, het eerste nummer kunnen wij alsnog nasturen.
Aanmelden gaat heel eenvoudig.
Per e-mail: info@stichtingbrabants.nl of brabantsdigitaal@gmail.com
Per post: Stichting Brabants, Huub van Lieshoutstraat 6, 5401 BV Uden.
Telefonisch: 06-51158839. Elke aanmelding wordt door ons schriftelijk bevestigd.
Wie zich eerst nader wil informeren: www.stichtingbrabants.nl
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Op die website vindt u onder de hoofdstukjes Algemeen, Organisatie, Activiteiten en tijdschrift, Beleidsplan en financiën, Luisterbox, Contact en
Links alle inlichtingen over de stichting en over het blad. U treft er niet
alleen ons jaarplan aan, maar bijvoorbeeld ook de begroting en het redactiestatuut. En in de Luisterbox kunt u alle geluidsfragmenten en audiobestanden horen die bepaalde artikelen uit het blad begeleiden. Dat is een
extra service die wij u graag aanbieden.
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VAN DE REDACTIE

HENK JANSSEN

Beste lezeressen en lezers,

Nieuw Braba nts Van dialect naar regiolect

U heeft op dit moment jaargang 1, nummer 2 van het nieuwe
kwartaalblad Brabants in handen. De redactie heeft haar uiterste
best gedaan om er weer een kwalitatief hoogstaande uitgave van
te maken. Daarbij heeft zij zo veel mogelijk rekening gehouden
met de opmerkingen die zij van de lezers heeft ontvangen. Veel
mensen hadden na het verschijnen van nummer 1 alleen maar
lovende woorden aan ons adres, en daar waren we uiteraard erg
blij mee, maar sommigen hadden ook wat kritische noten. Wij
zijn hen hiervoor zeer dankbaar, want op die manier helpen zij
ons om de kwaliteit van ons blad goed op peil te houden en waar
mogelijk nog te verbeteren. Dat de redactie best opbouwende
kritiek kan verdragen en ook in staat is tot lachen om zichzelf,
moge blijken uit de prent op de achterzijde van deze Brabants.
Bijzonder blij zijn we met de positieve aandacht die we in de diverse Brabantse dagbladen kregen. Met name de uitgebreide
aandacht die Rosé Lokhoff ons schonk in zijn rubriek (H)oudoe
en bedankt! in BN/De Stem heeft ons intens gelukkig gemaakt.
Bovendien leverde dit stukje ons meteen ook weer een aantal
nieuwe abonnees op en die hebben we nog steeds hard nodig!
Ook Henri van der Steen (Brabants Dagblad) en Piet Snijders
(Eindhovens Dagblad) hebben op een fijne manier aandacht aan
ons besteed. Hartelijk dank, heren!
Natuurlijk kunnen we niet aan alle wensen voldoen. We hoorden
iemand verzuchten, dat Brabants niet meer rechtop kan staan in
de boekenkast. Helaas, aan het voldoen aan deze wens is een te
hoog kostenplaatje verbonden. Op de wens van iemand anders
om de complete redactie te vervangen weigeren wij uiteraard in
te gaan.
Onze inspiratie hebben we in deze aflevering geput uit een rijk
gevuld arsenaal aan bronnen. Zo vroeg Henk Janssen aan Prof.
Dr. Jos Swanenberg, wat hij nou precies verstaat onder ‘Nieuw
Brabants’. Natuurlijk kreeg hij daarop een duidelijk antwoord.
Daarnaast waren we te gast bij het Brabants Dialectenfestival in
Lieshout, waar we met name benieuwd waren naar de winnaars
van de diverse dialectpenningen. We troffen er trouwens tussen
de vele bezienswaardigheden in ook een vertegenwoordiging
aan van de Stichting Brabants. Hartverwarmend! En het was al
zo’n zonnige dag.
Verhalen, gedichten, columns, liederen, verhandelingen, besprekingen en recensies, ons blad is er weer meer dan gevuld mee.
Natuurlijk danken wij de belangeloze leveranciers van al dat
moois van ganser harte. Zij zorgen er immers voor, dat Brabants
interessant en aantrekkelijk genoeg is om uit te groeien tot zodanig veel abonnees, dat het voortbestaan van dit unieke tijdschrift
is verzekerd. Helaas is dat op dit moment nog niet het geval, zoals u kunt lezen in het Voorwoord van Henk Janssen.
Wij wensen u weer veel genoegen met deze editie van Brabants
en hopen tevens, dat u dat genoegen wilt delen met heel veel
potentiële nieuwe abonnees.
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Precies honderd jaar geleden blaast
de jezuïet Jac. van Ginneken, die enige jaren later de eerste hoogleraar
Nederlandse taal- en letterkunde aan
de Nijmeegse universiteit wordt, op
de alarmfluit. Volgens hem is “den
wissen ondergang der dialecten” aanstaande. Samen met de Utrechtse
hoogleraar Jos. Schrijnen en met J.J.
Verbeeten slaat hij als de wiedeweerga aan het verzamelen en documenteren. Gedrieën organiseren zij in 1914
een grootschalige dialectenquête in
het zuidoosten van Nederland. Een
viertal decennia na deze SGV-enquête komt Hein Mandos, toentertijd onder meer actief als verzamelaar van
Brabantse spreekwoorden, tot een
soortgelijke constatering. Hij meldt
dat in zijn bijdrage aan het driedelige boekwerk Het Nieuwe Brabant
(II), dat op initiatief van Jan Eduard
de Quay, de toenmalige commissaris
van de Koningin in Noord-Brabant,
tussen 1952 en 1955 wordt gepubliceerd. Ook vandaag, anno 2014, valt
een dergelijke opinie te beluisteren.
Zo hoorde ik nog maar kortgeleden
neerlandicus en publicist Wim Daniëls tijdens een voordracht zeggen:
“Nog twintig jaar. Dan is het zo goed
als over en uit met de Brabantse dialecten.” Met deze vaststellingen in
het achterhoofd bel ik aan bij het
statige pand van Erfgoed Brabant
in de Waterstraat 16 in ’s-Hertogenbosch. Ik heb er een afspraak met Jos
Swanenberg, adviseur streektaal en
hoogleraar Diversiteit in taal en cultuur bij de afdeling Cultuurstudies
van Tilburg University. Even later
zitten we in ‘De Broodtrommel’. Het
is de naam van de fraaie koffiekamer
helemaal in de nok van deze voormalige provinciale griffie. Er is zelfs een
terras “met view”. Het uitzicht op de
eerbiedwaardige Sint Jan is er overweldigend mooi. We spreken er over
zijn bijdrage aan het boek Het Nieuwste Brabant, dat dit jaar verscheen, nu
op initiatief van Wim van de Donk,
Commissaris van de Koning.

Jos in Lieshout 2014. (Foto Henny Luysterburg)
Dankzij het biediefke
Zijn boeiende essay draagt als titel Het nieuwste Brabants, taalgebruik van jonge en nieuwe Brabanders.
Welhaast “traditioneel” begint zijn verhandeling met
de zin “De traditionele, lokale dialecten staan onder
druk” om vijftien pagina’s verder te eindigen met “De
voorstelling van verlies en verval van onze Brabantse
taal, zoals Mandos en velen met hem gaven, is onjuist. Taalgebruik in Noord-Brabant is de afgelopen
decennia eerder rijker dan armer geworden.” Een
dergelijke prikkelende conclusie maakt nieuwsgierig. Mijn nieuwsgierigheid heeft echter ook nog een
paar minder edele trekjes. Ik wil namelijk buitendien
zo graag weten wat een adviseur streektaal zoal doet
en hoe dat te combineren is met het bekleden van
een leerstoel. Die nieuwsgierigheid wordt door hem
royaal en in een aangename sfeer met openhartige
antwoorden bevredigd. Hij heeft het dan over opa Jos
de Laat die de kleine Jos destijds in Mirroi op het biediefke wijst en zo misschien wel de basis legt voor zijn
latere promotie. Over hoe na twee jaar rechtenstudie
aanvankelijk de mediëvistiek en vervolgens de taalwetenschap lonkt. Na in Utrecht - “ik kreeg meteen
de geest” - als neerlandicus te zijn afgestudeerd verwerft hij aan de Nijmeegse Radboud Universiteit een
onderzoeksfunctie. Hij werkt er onder andere aan de
verdere samenstelling en voltooiing van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten. De thema’s waarmee
hij zich bezighoudt zijn planten, dieren, de weersgesteldheid en het landschap. In 2000 promoveert hij.
Zijn proefschrift draagt als titel: Lexicale variatie cogni-

tief-semantisch benaderd. Over het benoemen van vogels in
Zuid-Nederlandse dialecten. Met zo’n titel lijkt een knipoog naar opa’s biediefkes op zijn plaats. In 2004 wordt
Jos Swanenberg in onze provincie benoemd tot streektaalfunctionaris. Het is een functie die hij nu, tien jaar
later, nog steeds met heel veel voldoening drie dagen per
week uitoefent. De overige twee dagen is hij in Tilburg
als hoogleraar werkzaam. Jos Swanenberg: “Het is niet
alleen een prettige, maar vooral een effectieve constructie. De combinatie van deze twee banen is ideaal. Aan de
ene kant is er het praktische werk als adviseur, waarbij
ik heemkundekringen, musea, organisatoren van evenementen, individuele belangstellenden en personen die
al dan niet op professionele basis met cultureel erfgoed
doende zijn van raad en informatie voorzie, en anderzijds is er dankzij de bijzondere leerstoel die verbinding
en verdieping naar het wetenschappelijke werk en het
onderwijs. In de praktijk is dat in wezen een organisch
geheel.” Snel voegt hij daaraan toe, dat hij met deze combinatie bevoorrecht is. Alleen in Groningen, waar prof.
dr. Siemon Reker zowel hoogleraar Groninger taal en
cultuur als streektaalfunctionaris is, bestaat een soortgelijke situatie. Zijn ontboezeming “zelfs als ik voor mijn
werk geen salaris zou krijgen, dan nog zou ik het met
evenveel plezier doen” zegt eigenlijk alles over zijn instelling en over de wijze waarop hij zijn werk met plezier
en passie uitvoert.
Een ‘frietje met’ wordt geen ‘patatje met’
Terwijl we zo met elkaar in gesprek zijn, lardeert hij ons
onderhoud met allerlei interessante en min of meer kosBrabants nummer 2 - oktober 2014
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telijke voorbeelden ter illustratie van zijn stelling dat het
Brabantse dialect weliswaar sterk verandert maar niet
verdwijnt. En à la het frietje met onmiskenbaar Brabants
blijft. Daarbij verzuimt hij niet te melden, dat zijn vader Cor - ‘dialectgoeroe hors catégorie’ - dat denkbeeld
al in 1993 tijdens een themadag van het Noordbrabants
Genootschap te berde bracht. Het gebruik van witte gij,
kunde gij en hedde gij naast het gebruik van hun eerste
taal, hun moedertaal, geeft jonge en nieuwe Brabanders
vandaag de dag samen met houdoe, wor! de mogelijkheid
om zich in hun omgeving thuis te voelen. Het is in deze
groep bekant bewust gedrag om in bepaalde situaties Brabants te spreken om er bij te horen. Tegelijkertijd rukt
binnen deze groep het hyperdialect op. Jos Swanenberg:
“In Tilburg hoorde ik inmiddels meermaals clubske zeggen en Wim Daniëls betrapte zijn zoon op het gebruik
van appartementske. Om toch maar Brabants te kunnen
spreken worden in de ogen van oudere dialectsprekers
soms vreemde capriolen uitgehaald. Het lijkt alsof alles
meteen authentiek Brabants wordt als je er maar unne
voor zet, zodat vrouwelijke woorden van een mannelijke
verbuiging worden voorzien. In de dagen voor het wereldkampioenschap voetbal hoorde ik zelfs dat iemand
nog unne juichpèkske moest gaan halen. Ik interpreteer
dergelijk hyperdialect, met name als het wortelt en vaste
vorm aanneemt, als een symptoom van de verandering
van lokaal dialect naar regionaal dialect oftewel regiolect.
In wezen is dat wat er aan het gebeuren is. Het traditionele, plaatsgebonden dorpsdialect verdwijnt en wordt
vervangen door verbondenheid en identificatie met de
regio. Neem het verdwijnende, lokale durske tegenover
mèske, hetgeen eveneens onmiskenbaar Brabants is. Uit
vergelijkbaar onderzoek in Limburg en Zeeland blijkt
dat Noord-Brabant met betrekking tot dialectgebruik de
laagste scores heeft. Tegelijkertijd scoort Noord-Brabant
juist het hoogst in het gebruik van dergelijk regiolect.
Het is verder boeiend om te zien, dat dit Brabantse regiolect vooral in de jongerencultuur goed gedijt. Daarnaast
leveren in die groep het gebruik van taal zoals die gangbaar is in de sociale media en het aanbod uit andere,
vreemde talen nieuwe woorden op. Het is vooral uit die
hoek dat er als het ware een revitalisering van het dialect
aan het ontstaan is.”
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Grote respons op dialectenquête
In het verlengde hiervan vertelt Jos Swanenberg met aanstekelijk enthousiasme, dat hij momenteel met Sandra
Wagemakers een promotietraject aan het uitwerken is.
Daarbij gaat zij, als sociale wetenschapper, onder meer
het gebruik van nieuwe taal in mediasituaties op bijvoorbeeld Twitter, YouTube en Facebook in samenhang met
de beleving van de regionale identiteit nader bestuderen.
“Heel interessant en ik verwacht veel van dat onderzoek.
Ik ben verder ook heel erg blij met de grote respons
die wij krijgen naar aanleiding van onze dialectenquête Vraog & antwoord. Dat onderzoek voeren we uit in de
provincies Groningen, Drenthe, Zeeland en Noord-Brabant. En binnenkort haakt hopelijk ook Limburg aan.
Met die enquête peilen we de actuele dialectkennis en
vragen we naar veranderingen die al dan niet plaatshebben. Dankzij die grote respons is dit natuurlijk voor ons
als taalwetenschappers een buitengewoon nuttig instrument om de evolutie van de dialecten goed te kunnen
bestuderen en documenteren. Ik ben in dat verband ook
heel gelukkig met het bestaan van dit kwartaalblad Brabants. Voor mij kan dit periodiek immers als een soort
trait-d’union dienen tussen ons wetenschappelijke werk
en belangstellenden, zoals de vele deelnemers aan die
dialectenquête. Ik heb me dan ook voorgenomen om in
dit kwartaalblad van tijd tot tijd beknopt verslag te doen
over de uitkomsten van dat onderzoek. Zoiets valideert
in wezen ons werk en geeft tevens de maatschappelijke
relevantie aan. Maar buiten dat hebben al die gemotiveerde en geestdriftige vrijwilligers er in mijn ogen ook
gewoon recht op om over de resultaten geïnformeerd te
worden.”
Het Nieuwste Brabant
We nemen afscheid. Amper buiten schieten me,
zoals me dat vaker overkomt na een boeiend onderhoud, allerlei vragen
te binnen die ik ook nog
graag had willen stellen.
In zijn vertoog staat immers nog zoveel meer
wetenswaardigs waar we
tijdens ons gesprek niet
aan zijn toegekomen. Voor
de oprechte dialectliefhebber is deze interessante verhandeling over de stand van
zaken betreffende onze Brabantse taal in ieder geval een
regelrechte aanrader. U vindt het essay van prof. dr. Jos
Swanenberg in het boek Het Nieuwste Brabant, op pagina
425. Het boek is te bestellen via de website http://www.
brabant.nl/hetnieuwstebrabant of bij Uitgeverij Lecturis
in Eindhoven (telefoon 040-2814545, mail@lecturis.nl)
en kost € 29,90. Er zijn geen verzendkosten van toepassing.

De pastoor verdient z’n geld veur d’irste koffie
In het dorp waar ik opgroeide, onder de rook van Eindhoven, bepaalden twee pastoors mijn jeugd. Ik realiseer me terdege dat ik
langzaam een fossiel begin te worden, want het aantal mensen
dat zoiets nog kan zeggen, neemt gestaag af. Verhalen over toenmalige ‘dorpspotentaten’ hebben nu bijna de gelijke waarde als
verhalen uit oeroude tijden.

I

n mijn jeugd, en dus ook in die van de
meeste lezers, wàs ‘mijnheer pastoor’ nog
iemand. Echte potentaten heb ik nooit meegemaakt. Ik herinner me nog dat ergens in de
jaren vijftig de pastoor bij mijn ouders op huisbezoek kwam en met verbazing het vloerkleed
bekeek dat bij ons thuis in de voorkamer lag.
’Ik heb precies hetzelfde kleed’, zei de pastoor,
‘precies hetzelfde!’ ‘En hebt u ook gecontroleerd of het er nog lag, toen u van huis ging?’
vroeg mijn vader.
In de ogen van de gemiddelde Brabander, en
de Brabantse boer in het bijzonder, verdiende
de pastoor zijn geld maar gemakkelijk. Natuurlijk werd de pastoor door de parochie onderhouden en ogenschijnlijk leek het erop dat
hij in zijn functie een luizenleven had. De pastoor verdient z’n geld veur d’ irste koffie werd er
gezegd. De pastoor heeft een lui leventje. Dat
vonden tenminste de boeren, die meenden dat
de pastoor - na de mis gelezen te hebben - voor
die dag met werken klaar was,
terwijl zij na
de eerste koffiemaaltijd,
het ontbijt,
nog een hele
dag moesten
werken.
Pastoors, die eigenlijk moesten
‘blaken’ van opofferingsgezindheid
en
naastenliefde hadden
ook niet altijd de geur
van grote waardering
om zich hangen, terwijl ze met zaken als
hun wierookvat toch
kwistig om wisten te
gaan. De pastoor zegent
z’n eigen het eerste wist

men. Men zoekt als eerste zijn eigen voordeel.
Of: De pastoor doet gin twee missen vur ’t zelfde
geld. Dit gezegde werd met een dubbele betekenis gehanteerd. Men wil niet twee keer hetzelfde zeggen of voor een loon geen twee taken
op zich nemen.
Volgens traditie kreeg de pastoor altijd het beste deel van het geslachte varken en dus wist
men in Brabant te melden: De pastoor slacht het
vetste varken, terwijl hij fysiek niets uitvoerde.
Mogelijk zit er nog een dubbele bodem in dit
gezegde. ‘Slachten’ betekent ook ‘gelijken op’
of ‘aarden naar’. En voorwaar ik zeg u: ‘Sommige pastoors waren niet dun.’
Dè doe de pestoor ok werd er schertsend gezegd,
wanneer men in plaats van de gebruikelijke
twee klontjes drie klontjes suiker in de koffie
deed. Bij het bewieroken tijdens de diensten
werden drie schepjes wierookkorrels in het
wierookvat gedaan en dus deed men ‘gelijk de
pastoor’.
De oude dorpspastoor stond altijd in een afhankelijke positie en dus schooide hij altijd
bij de (rijke) boeren. Als de pastoors niet meer
vragen en de boeren niet meer klagen, dan is
dat het einde der dagen, wist men in Brabant.
Pastoors, burgemeesters en soms ook onderwijzers waren de ‘gezagsdragers’ in het dorp
en men wist: Als ge de pastoor en de burgemeester tegen hebt, dan kunde ’t dorp wel uit trekken.
Als die twee je tegenwerken, dan kun je niets
meer ondernemen. Deze wijsheid kende men
in Hintham bij Den Bosch in 1892 en waarschijnlijk ook al in alle andere plaatsen in de
eeuwen die daaraan vooraf gingen.
In geen enkel spreekwoord, gezegde of uitdrukking komt de pastoor naar voren, zoals hij
eigenlijk zou moeten zijn: de steun en toeverlaat in de nood, op wie je altijd geestelijk en/
of materieel een beroep kunt doen. Nee, kwam
de pastoor tot welstand, omdat zijn ouders
hem, bijvoorbeeld, de boerderij nalieten na
hun overlijden, dan wist men: Als de duvel ’n
ziel en de pastoor ’n erfenis hee, dan zijn ze allebei
reddeloos verloren.
Die pastoors van vroeger waren dus geen ‘godenzonen’, het waren net normale mensen…
Literatuur:
H. Mandos & M. Mandos-van de Pol, De Brabantse spreekwoorden, Liempde/Zaltbommel,
2003, zesde druk

Pastoors zegenen d’r eigen ’t eerst
(Tekening Nelleke de Laat)
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Zonnig festival in Lieshout
en beluisteren was onmogelijk, daarvoor was
het aanbod veel te groot.
Onze belangstelling ging in de eerste plaats
uit naar de strijd om de dialectpenningen. We
moesten dus zorgen, dat we ruimschoots voor
13:00 uur een gunstig plekje hadden veroverd
in de Theaterzaal.
Het is natuurlijk jammer, dat het publiek alleen maar de drie genomineerden per categorie te zien en te horen krijgt. Daardoor weet
je nooit, hoe de kwaliteit van de overige inzendingen was en of je het wel of niet eens
kunt zijn met de (ongetwijfeld deskundige)
jury. Je kunt alleen beoordelen of je bij de genomineerden dezelfde volgorde zou hebben
gehanteerd. En wat dat betreft moeten we eerlijkheidshalve meedelen, dat we het niet altijd
volledig eens waren met de keuze van de jury.
Gelukkig maar, want dat levert weer de nodige
gespreksstof op aan tafel.
Johan Otten (winnaar liedtekst) naast Wim Daniëls, voorzitter van
de Stichting Brabants Dialectenfestival. (Foto Henny Luysterburg)
Het regende pijpenstelen, toen mijn vrouw Henny en ik in de
voormiddag van zondag 8 juni 2014 vanuit Hoogerheide op weg
gingen naar het Brabants Dialectenfestival in Lieshout. En het
bleef maar regenen. Totdat we Lieshout naderden. Toen brak de
zon plotseling door en kregen we het mooiste weer van de kermis.

D

oor omstandigheden hadden we het vorige festival moeten overslaan. Het was dus
inmiddels vier jaar geleden dat we Lieshout
nog hadden bezocht. Ons ’tomtommeke’ gaf
aan dat we onze bestemming hadden bereikt.
We parkeerden onze auto en keken vervolgens
vol verwondering om ons heen. Het grote gebouw voor ons herkenden we niet. ’t Dorpshuis
bleek ondertussen ingrijpend te zijn verbouwd.
In Lieshout kom je altijd wel bekenden tegen
en zo kwam het, dat we na de nodige buurtpraatjes tot de ontdekking kwamen, dat we de
officiële opening door Ineke Strouken, directeur Nederlands Centrum voor Volkscultuur
en Immaterieel Erfgoed, hadden gemist. Daarom maar snel voor het luttele bedrag van 2 euro’s het programmaboekje gekocht. Een slim
besluit, want op die manier kregen we de mogelijkheid om een selectie te maken uit de tientallen artiesten die op twaalf podia beurtelings
hun optredens verzorgden. Iedereen bekijken
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Prijzen
Het thema dit jaar was: ‘De kiendjes van de
keinder’. Het was dus zonder meer duidelijk,
dat de inzending diende te gaan over de relatie
kleinkind(eren) – grootouder(s). Een thema,
waar schrijvers, dichters en muzikanten waarschijnlijk goed mee uit de voeten kunnen.
Bij de gedichten was de derde prijs voor Wil
Segers uit Oss, die een erg gevoelig gedicht
had geschreven met de titel ‘Bolivia’. De tweede prijs was voor het gedicht ‘Saomen’, van
Nelly de Groot uit Lieshout. De dichteres zit
samen met haar kleinzoon ”bôntjes te brèken”.
Winnaar van de Dialectpenning werd Hans
Lakwijk uit Heeswijk-Dinther, met het gedicht
’Op dieje plek’ (Vur Freke). De dichter ziet in
zijn kleindochter haar moeder terug, “zoès ze
daor staot, veur ’t raom”.
Bij de verhalen was de derde prijs voor Mientje
Wever uit Boxmeer. Haar verhaal had als titel
’’n Nèèj fietske’. De tweede prijs was voor Riny
Boeijen uit Rosmalen, met het ontroerende
verhaal ’’t Wôtter van ons opa’, in het dialect
van Berghem, ’t Bèrgs. De dialectpenning was
ditmaal voor Henk Janssen uit Hilversum,
voor zijn zeer eigentijdse verhaal ‘Durskes
of chickies, dè’s de vraog’, in het dialect van
Heesch. Henk was al voor de vijfde keer genomineerd.

Wim Daniëls in gesprek met Hans Lakwijk.
(Foto Henny Luysterburg)
Bij de liedteksten was de derde prijs voor Tonny van de Graft, voor het liedje ‘M’n zwetsbuukske’, in het dialect van Beek en Donk. De
groep ‘Waizenutmar’ bracht het lied met verve.

De tweede prijs ging naar Hans Lakwijk voor
zijn ‘Kedoo-liedje’ in het dialect van Dinther.
De presentatie werd mede verzorgd door Jef
van Rooy en Ellen van de Ven. De overduidelijke winnaar van de dialectpenning was Johan
Otten uit Lierop, met zijn liedje ‘Klènne man’
in het dialect van Asten. Eigenlijk had hij al
gewonnen, toen vlak voor de presentatie van
het liedje zijn kleinzoon op het podium kwam
aangewaggeld met het spandoek ”Hup opa!”.
De ‘klènne man, grote vriend’ had daarmee de
harten van het publiek al net zo gestolen als
zijn opa dat deed bij de jury.
Feest
Daarna genoten Henny en ik nog van vele optredens van bekende en overbekende Brabantse
artiesten. Ik noem ze hier niet bij naam, want
ik wil de anderen niet tekort doen. Feit is, dat
het elfde Brabants Dialectenfestival weer een
grandioos feest was, zonnig als het weer die
dag. Een dergelijk groots evenement is volgens
mij nergens anders in Brabant mogelijk. Het
past immers precies bij de sfeer van Lieshout.
Persoonlijk vind ik het jammer, dat de Stichting Brabants Dialectenfestival er tot nu toe
niet erg in is geslaagd om ook het westelijk
deel van de provincie aan zich te binden. Wellicht is hier nog een mooie taak weggelegd
voor voorzitter Wim Daniëls en de ijverige
vrijwilligers van zijn organisatie. Het Brabants
Dialectenfestival zou daardoor nòg meer allure
krijgen dan het nu al heeft.

Doe mee met de

Brabantse Kerstgedichtenwedstrijd
De dialectenclub van de
Historische Kring Land van Cuijk organiseert
ook dit jaar weer de inmiddels
traditionele wedstrijd om
het mooiste Brabantse kerstgedicht.

De finale van de 20 genomineerden begint
op zaterdag 13 december 2014 om 14.00 uur
bij restaurant/hotel ’t Vertrek in Boxmeer
(tegenover het NS-station).
De zaal is open vanaf 13.00 uur.

Zin om mee te doen?
Stuur dan uw eigen kerstgedicht in.
De spelregels:
het gedicht mag maximaal 30 regels lang
zijn
en moet geschreven zijn in
uw eigen (Brabantse) dialect.
Insturen kan tot 30 november 2014.

Voor meer informatie:
Mientje Wever, Wim de Körverstraat 27,
5831 AM Boxmeer 0485-573751
of weverwever@hetnet.nl
Geen zin om mee te doen?
Komen kijken en luisteren mag ook.
De toegang is gratis.

Brabants nummer 2 - oktober 2014
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RINY BOEIJEN

HANS LAKWIJK

‘Bèrge dur ut Lint’

OP DIEJE PLEK
(vur Freke)

een creatief collectief uit Berghem

Zoès ge daor stoat, veur ’t raom, mi de zon
gouwd spinnend van oew haor, zo bende krek
oew moeder, m’n dochter, zoès ze daor toen ston,
wochtend op laotter, krek op dieje plek.
Nog nie angeroakt dur wijer en buiten, dur regen
van verdriet, kouw van alleejn en alt’ weind
tot sturrem, nooit ’s rust en mistentèd tegen.
Groot worren gaot nie hèndig, lieve keind.
Mar ès ge nou ooit ’s druppend van tranen
of kouw van blaauw gelopen en aolling onbegrepen
an’t raom klopt, dan za’k oe binnenlaoten.
Ik zal zwijgend wijzen dur ’t raom de laote zon,
zilverend in m’n haor, hoe ouw laotter gaot wezen
men vruuger, krek op dieje plek, waor ik ston.

Vlnr: Lard van de
Veerdonk,
Dick Boeijen,
Riny Boeijen,
René van der Lee,
Theo Hoeks,
Dorald Megens en
Leo Hoeks (Hans
Klerks ontbreekt).
Inzet: Jim Hoeks,
woonachtig in
Australië.

< In het dialect van Dinther >
Winnend gedicht van de schrijfwedstrijd voor de
dialectpenning van het Brabants dialectenfestival in
Lieshout, 2014

Een ding hebben de mannen van het collectief ‘Bèrge dur ut Lint’
gemeen; ze zijn allen geboren en opgegroeid in het Brabantse
Berghem. Maar dat is niet het enige. Ook de verbondenheid met
het geboortedorp lijkt onvoorwaardelijk, ondanks dat de meesten
inmiddels elders hun domicilie hebben. Een van hen zelfs in Melbourne, Australië. Brabants had een gesprek met twee leden van
het collectief; Lard van de Veerdonk en Jim Hoeks.
Geen ge-mester meer
oor de oorsprong van het collectief moeten we terug naar 2009, het jaar waarin
het Bèrgs woordenboek Hanna is ut iiite vèrrig?
uitkwam. Een succesnummer. Er werden bijna 1.500 exemplaren van het boek verkocht.
Dat smaakte naar meer. Voor de redacteuren
werd echter al snel duidelijk dat het gezelschap
moest worden uitgebreid en verjongd. Er gold
slechts een restrictie:’t Moesse wel Bèrgse zijn.
Lard van de Veerdonk en Dick Boeijen van het
cabaret ‘Volledig Incorrect’ werden aangezocht
alsook journalist René van der Lee, communicatiewetenschapper Hans Klerks en nieuwslezer Dorald Megens. Allemaal mannen die iets
met taal hebben. Dat geldt ook voor Jim Hoeks,
redacteur van het eerste uur. Jim studeerde Engelse Taal- en Letterkunde aan de universiteit
in Nijmegen en vertrok daarna naar Australië
om er zijn doctorstitel Moderne Taalkunde te

V
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behalen. Daar woont en werkt hij sinds 1995.
Jim Hoeks: ‘Ik ben geboren en getogen Berghemnaar. Bij ons thuis werd, zoals in de meeste Berghemse gezinnen begin jaren zestig,
uitsluitend Brabants gesproken. Toch werd op
de lagere school al duidelijk dat het Brabants
in het gedrang kwam. In mijn archief heb ik
nog een poster van de jongensschool met de
tekst “Geen ge-mester meer, voortaan is het
‘meneer’ “. Tegen de tijd dat ik in 1969 naar
het Titus Brandsmalyceum in Oss verhuisde,
was het dialectgebruik niet meer acceptabel.
Er mocht alleen Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN) worden gesproken. Ik heb mijn
moeder destijds wel eens gevraagd of ze had
overwogen ons kinderen met ABN op te voeden. Maar mijn moeder, groot liefhebster van
het Brabants dialect, zei: “Nederlands leer je
vroeger of later vanzelf. Maar als je niet met
het dialect bent opgegroeid, dan leer je het later nooit meer”. En gelijk had ze.’
Vijftig klurre Bèrgs
De nieuwe ploeg ging vanaf 2011 voortvarend
aan de slag. Lard van de Veerdonk: ‘Al tijdens
onze eerste vergadering kwam het idee op tafel
om in Berghem op verschillende locaties kleine optredens te verzorgen met muziek, toneel

en verhalen. In gedachten zagen we al een lint
fietsers door Berghem slingeren, op weg naar
het volgende optreden. Zo ontstond de naam
voor ons collectief: ‘Bèrge dur ut Lint’.’
Het idee bleek uiteindelijk nog te hoog gegrepen, maar de naam bleef. Als alternatief werd
gekozen voor het uitbrengen van een boek en
een kalender. Het boek kreeg als titel Vijftig
klurre Bèrgs. Lard van de Veerdonk: ‘Een parodie op de titel Vijftig Tinten Grijs, maar met
de inhoud heeft het niets van doen. Het is een
boek met vijftig verhalen over eigenzinnige figuren, bijzondere gebeurtenissen en markante gebouwen in Berghem in de periode vanaf
de Tweede Wereldoorlog tot nu. Het is in het
Nederlands geschreven, maar elk hoofdstuk
bevat enkele smeuïge zinnen of uitdrukkingen
in ’t Bèrgs. Bovendien staan onderaan elke pagina twee dichtregels in dialect.’
Bij de kalender’t Bèrgs Liisplènkske ligt de nadruk wel op het dialect. Jim Hoeks: ‘Onze kalender is gebaseerd op het leesplankje dat vroeger op school werd gebruikt. We hebben voor
elke maand een dialectwoord geselecteerd en
daarbij gelet op klank en authenticiteit. Uiteindelijk is over elk geselecteerd woord een gedicht
geschreven in dialect. Louise Peeters heeft bij
elk gedicht een passende illustratie getekend.’

Voor de presentatie van beide producten
schreef het collectief een cabaretesk programma met films, sketches, zang en voordrachten,
deels in dialect. De presentatie trok ruim vierhonderd bezoekers en boek en kalender zijn
binnen een maand uitverkocht.
Toneelstuk
In januari van dit jaar kreeg ‘Bèrge dur ut
Lint’ de vraag van het ‘Hoessenboschtheater’
om een voorstelling te schrijven vanwege haar
70-jarig jubileum in 2015. Lard van de Veerdonk: ‘Een prachtig nieuw project dat helemaal past bij ons gezelschap. De opdracht van
‘Hoessenbosch’ was: maak een toneelstuk met
daarin spektakel, humor en een regionale link.
We hebben het verhaal compleet verzonnen,
maar het speelt zich af in Berghem en Oss.
Ondanks het nieuwe verhaal is het toneelstuk
op veel momenten een feest van herkenning
door alle bekende plaatsen, gebeurtenissen en
natuurlijk de taal. Sommige karakters spreken
namelijk Bèrgs. We moeten nog geduld hebben
tot september 2015, maar zijn ontzettend benieuwd naar de uitvoering van onze teksten!’
Zie ook: www.bergedurutlint.nl
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VOOR U GELEZEN

Ik praot nie frêet
Een bloemlezing van gedichten in de taal van
Tilburg en omstreken
Samengesteld door Ed Schilders

I
JOHAN OTTEN

Klènne man,
klènne man, grote vriend
twee flapperkes van orre
schonder keind is noit geborre
klènne man, grote vriend
z’n wankel binkes uit mekaar
z’n meundje vastberaoje
zo stiefelt-ie langs stuul en bank
en vuult an alle laaje
hij klapt al in z’n hèndjes
’t is ’n wonder onze man
we ète same zunne koek
want deile dè-tie kan
hij timmert mi z’n knuisje
hij wiejgt op ellek lied
hij fluit al op ’n fluitje
sodeju wa’n prachtig prrrriet
Hij wìjst noar alles
di en da en gins ok, kiekt dan toch
’n lamp, ’n schroef, de koekoeksklok
as ’k doar an trekke moch…
z’n lève zit zô berstesvol
geveuld dur hil de èèrde
’n pluisken of ’n spierke gràs
niks is er zonder wèèrde
mar ’t allerschonst van hil den dag
is, as ik irlijk ben,
as hij mij zie, ’t uurst moment,
die lach: ik mag er zèn
< In het dialect van Asten >
Winnende liedtekst van het Brabants
Dialectenfestival in Lieshout, 2014
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n de heldere inleiding van de samensteller
lezen we dat 1929 een opvallend jaartal in
de geschiedenis van de geschreven Tilburgse
taal is. Het is het jaar waarin voor het eerst in
gedrukte vorm meer dan incidentele aandacht
aan het Tilburgs taaleigen wordt geschonken.
Veel mensen denken dat geschreven dialect
oud is, maar zelden is een in het Brabants
patois gepubliceerd document ouder dan een
eeuw. Dialect schrijven is altijd moeilijk geweest.
Toch gaat historicus A.J.A.C. van Delft in de
Nieuwe Tilburgsche Courant aandacht besteden
aan de Tilburgse volkstaal, met zijn rubriek
Van vroeger dagen onder de titel Op zun Til
burgsch. Het betreft woorden en uitdrukkingen. Veel afleveringen werden het niet. Maar
in het najaar van 1929 verschijnt in dezelfde
krant de eerste aflevering van Uit ’t klokhuis
van Brabant, geschreven door ‘Kubke Kladder’,
een pseudoniem van Pierre van Beek. Ook
deze reeks was geen lang leven beschoren.
Pierre van Beek is de eerste Tilburgse dialectauteur in letterkundige zin, terwijl Van Delft
de eerste Tilburgse-taalbeschouwer was.
Piet Heerkens, geboren op Korvel in 1897, in
Uden opgeleid tot missionaris, en in 1927 vertrokken naar het toenmalige Nederlands-Indië, is de dichter die het Tilburgs op de kaart
zet. Zijn zwakke gezondheid dwingt hem in
1936 terug te keren naar Nederland, en twee
jaar later verschijnt bij de Tilburgse drukkerij
Bergmans zijn eerste bundel met dialectgedichten, Den örgel. Er zullen er nog vijf volgen.
De knaorrie, verschijnt postuum. In al die bundels schrijft Heerkens een toegankelijke versie
van het Tilburgs: vrijwel zonder accenten, geschikt voor een breder Brabants publiek. Pater
Piet houdt een pleidooi voor het Tilburgs: “’et
Brabants is mar ’n boeretaol en et Tilburgs is et
lillikste Brabants dè-t-er bestao, - zoo zegge ze......
Mar ge moet meschien ’n jaor of tien in de vremde
laande zijn geweest om in et diepste kuiltje van oe
gemoed te vuulen hoe gelógen of dè dè-d-is!” Heerkens wordt voor Brabant wat pater Bernard
van Meurs voor het Overbetuws en de priester
Guido Gezelle voor het Vlaams geweest zijn,
maar Heerkens’ grootste voorbeeld is de Duit-

se geestelijke Augustin Wibbelt, wiens verhalen in het Westfaals door hem in het Tilburgs
vertaald en bewerkt worden en die hij onder de
schuilnaam Jan Jaansen publiceert in de NTC.
In de jaren ’50 begint een Tilburgse dichter
aan de weg te timmeren die tevens tekenaar
blijkt te zijn. Vanaf eind 1953 publiceert Cees
Robben zijn Prent van de Week in het weekblad
Rooms Leven. Vooral in de jaren ’60 zal Robben
veel tekeningen maken met berijmde teksten
en een overvloed aan Tilburgse uitdrukkingen
en woorden. De titel boven het gedicht van
zijn Prent van de Week van 27 februari 1961
heeft Ed Schilders gekozen als titel voor zijn
bloemlezing: Ik praot nie frêet, ofwel: ‘Ik praat
niet deftig.’ Robben tekende een boer, die tegen een ‘beschaafde ABN-dichter’ zegt: “Zeeker… zik… gij zèèt ne dichter/ En ik enkelt unnen
boer/ Die al ploegend rèèmt en rèèmelt…/ Unnen
boersen troebadoer.” Het werk van Cees Robben
is ruimschoots in boekvorm verschenen. Dat
kan niet gezegd worden over de dialectgedichten die door Michel van de Ven vanaf 1957 tot
aan zijn dood in 1982 wekelijks in de Tilburgse Koerier gepubliceerd werden. Van de meer
dan duizend door ‘Lechim’ geschreven verzen
is jammer genoeg nooit iets in boekvorm verschenen.
Na 1980 wordt het aanbod aan Tilburgse dialectpoëzie weliswaar veel breder gedragen,
maar tot veel boeken heeft dit niet geleid. Een
groot deel van de bijeen gebrachte verzen is
afkomstig uit bescheiden bundels die door de
auteurs in eigen beheer werden uitgegeven.
Veel gedichten komen niet uit boeken maar uit
tijdschriften of kranten. Daarnaast zijn er nog
liedteksten van Tony Ansems, Jan Naaijkens
en Erik van Os opgenomen.
De samensteller heeft zich niet beperkt tot de
stadsgrenzen van Tilburg, die vallen ook niet
samen met de dialectgrenzen. A. Weijnen kenmerkt het Tilburgs als de zuidelijke begrenzing van de drie dialecten van Midden-Brabant, terwijl de dialecten bezuiden de stad
invloed ondergaan van het Kempisch. Dat grotere gebied is vertegenwoordigd met werk in
het Oisterwijks, Moergestels, Loon op zands,
Hilvarenbeeks, Udenhouts, en Goirles.
De samensteller heeft de oorspronkelijke spellingen van de teksten gerespecteerd.
In de inleiding schrijft de samensteller: “Met
deze bloemlezing wordt dus voor het eerst
een redelijk bescheiden, versnipperd, maar
daarom niet minder interessant onderdeel

van de Tilburgse letterkundige geschiedenis
in kaart gebracht. Inhoudelijk is de verzameling zeer gevarieerd, maar als er één noemer is
die overheerst, dan is dat toch wel de humor.
Voor zwaarmoedigheid is blijkbaar nauwelijks
plaats in deze poëzie. Anders gezegd: poëzie
uit de volksmond maakt het leven lichter en de
lach luider.”
Behalve werk van de al genoemde auteurs,
staan er fraaie gedichten in van o.m. Leo de
Beer, Piet Brock, Frater Francino, Leo Heerkens, Jan Hoogendoorn, Jodocus, Frank van
Pamelen, Jan van Rijthoven, Ed Schilders en
Henriëtte Vunderink. Piet van Beers, Cees
Robben, Lechim, Erik van Os en JACE van de
Ven zijn terecht rijk vertegenwoordigd.
De nieuwe uitgave is prachtig geïllustreerd
met sfeerfoto’s en mooi uitgegeven. Het geheel wordt afgesloten met een woordenlijst en
een overzicht van personalia en bronnen.
Ik praot nie frêet, een bloemlezing van gedichten in de taal van Tilburg en omstreken is al
het vijfde deel in de reeks In Tilburg.
Eerder verschenen:
1 - De schonste taol van ’t laand – De mooiste
Tilburgse woorden, door Ed Schilders en Ronald Peeters.
2 - De Kapel op de Hasselt – Een bloemlezing,
samengesteld door Ronald Peeters en Ed
Schilders.
3 -Uit het archief van de fraters – Foto’s, voorwerpen en verhalen uit het archief van de Fraters van Tilburg, door Rien Vissers en Han van
Meegeren.
4 -Tilburg in kleur 1900-1930 -- De mooiste ingekleurde ansichtkaarten, door Ronald Peeters.
Brabants nummer 2 - oktober 2014
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HÁS VAN DE ZANDE

SJAKIE VAN D’N HOEK

Kermisblomme

O

nze vòdder en ons moeder
hebbe mekare in de dèrtiger
jorre leere kenne op Dunge kermis
èn ik wies nie of da d’r iets mee te
make ha, mar wij han vruuger twee
soorte kermisblomme in d’n hof.
As klèin jong von ik da vrimd en
daorum vroeg ik ons moeder, die
thuis over d’n hof ging èn alles op
da gebied kende: “Worrum hen wij
geel en pèirse kermisblomme?”
Ons moeder hoefde daorover nie
lang nao te denke. “Omda wij kermisblomme van de zommer en van
’t naojaor hebbe, jonge.”
“Ja, mar worrum noemde die
dan bèij kermisblom?” Ok daorop kwam mee ’t antwoord: “De
zommerblomme zen van onze pap
z’n dùrp. Daor waar ’t kermis in
augustus en de hèrfstblomme van
onzen thaus. Onze kermis valt in ’t
naojaor.”

’n Schoolsnipperdag

Toen wies ik pas da ‘kermisblom’
hillemòl nie d’n offisjeele naam van
die bloeiende plante waar. D’r ware
nog hil aander kermisblomme in
de plòtse in ons umgeeving. Over
d’n èchte naam van ons meetershoog geel kermisblomme van de
zommer, zen we nie zeejker. Ze zen
moeilek te veijne in de flora. Ge
ziet ze nog mar wènnig, mar toen
ik docht dè alleen wij ze nog in eere
han gehaauwe, zaag ik ze op unne
zommerdag in unnen boerenhof
in Meege. Ze heure tot de familie
Heliopsis. De lila kermisblomme
van d’n hèrfst zen offisjeel ‘herfst
asters’ (Aster novi-belgii), ’n plant
die goewd gedèijde op ’t kaoi
klapzand van onzen aauwen hof èn
die enkelt oit laast ha van witskimmel, de naam van ons moeder vur
de vervloekte ‘meeldauw’ van die
daag.

De vogels van Kempenland
I

n de negentiende eeuw was Peter
Norbertus Panken onderwijzer in
Bergeijk. ‘Meester Panken’ had een
grote belangstelling voor de geschiedenis, volkskunde en het dialect van
Bergeijk en omgeving. Omdat Panken diverse handschriften en dagboeken heeft nagelaten en deze door
o.a. Johan Biemans uit datzelfde Bergeijk toegankelijk gemaakt zijn, kunnen we nu nog kennis nemen van de
aantekeningen die Panken maakte.
Zo heeft Biemans eerder dit jaar het
boek De vogels van Kempenland in de
negentiende eeuw; uit een manuscript
van P.N. Panken bezorgd en ingeleid. Het boek is gebaseerd op een
handschrift dat Panken in twee cahiers met in totaal 160 bladzijden
heeft nagelaten. Het handschrift behandelt de namen en eigenschappen
van vogels die in het Kempenland
voorkwamen in de tweede helft van
de negentiende eeuw.
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De verschillende vogelsoorten die in
het boek aan de orde komen, dragen
namen die tegenwoordig niet altijd
nog gangbaar zijn. Daardoor kan het
soms moeilijk zijn te achterhalen
om welke soort het gaat. Biemans
wil de lezer hierbij tegemoetkomen door een alfabetische index op
het handschrift te geven, waarin de
meeste namen voorzien zijn van de
hedendaagse benaming. Zo wordt
de ‘venkraai’, waarvan Panken vermeldt “in de nabijheid van ’s Bosch
Stor geheeten en heeft witte vederen.
Op vele plaatsen alhier heet zij witte meeuw of visscher”, in de index
door Biemans vergezeld van “zilvermeeuw”.
Het boek geeft niet alleen een overzicht van de verschillende woorden die in gebruik geweest zijn (de
groenling heeft er acht: “de Vlasvink, Geelvink of Geelkneuter. Het
best is dit vogeltje onder den naam

van doornkneuter bij de landlieden
alhier, elders onder dien van groenvink, groenling, grunsel of groensel
bekend.”). Maar ook de waarneming
van uiterlijk en gedrag en de menselijke gebruiken is heel interessant.
Die laat zien hoe dicht de boerengemeenschap in die tijd nog bij de natuur staat, maar ook gebruik maakt
van de natuurlijke bronnen: de vogelvangst is een terugkerend thema
in de beschrijvingen van de diverse
vogelsoorten. De vogels van Kempenland in de negentiende eeuw is een
mooi uitgegeven boek dat ons een
kijkje geeft in de vogelwereld, maar
vooral ook in de wijze waarop de negentiende-eeuwse Brabanders met
die vogels omgingen.
De vogels van Kempenland in de negentiende eeuw; uit een manuscript van
P.N. Panken. Ingeleid en bezorgd
door Johan Biemans (2014). Uitgave
Apicultor.

Bij ons thuis hoorde ik ons vaoder
wel ’s praote over ’n snipperdag.
Ik zat daor ok wel ‘s over nao te
denke, want ik docht bij m’n eige:
“Waarom in de febrieke wel en op
school nie?” Ik von dà daarom ok
’n bietje oneerlijk.
Nachte em ik wakker geligge: zou’k
‘t wel doen, zou’k ‘t nie doen. Op
‘n bewuste donderdag waar ik zo
astrant da’k tegen ons moeder zee,
dat de broeders en meesters ‘n dag
vrij are. As zullie vrij ware, ware wij
dat as kinders netuurlijk ok. Ons
moeder geloofde dà en ik mocht
dus thuisblijve.
Zo rond de klok van tiene gieng
ons moeder naor de schuur en
zette d’reige fiets en de mijne
buite. Ik vroog wat ‘r gieng gebeure
en ze zee: “Me gaon naar de mart
in Barge.” Die wier toen nog op de
Grote Mart gehouwe in ‘t centrum.
Eerst wou ik nog wa tegensputtere, mar gin gezaonik, gezaag of
gemoesjank, ik moes mee en moch
nie thuisblijve. Donderdags waart’r
op de mart altij vuisse vis van o.a.
de Scheveningse visvrouwe. Ons
moeder kocht dan meestal vis, die
ze dan vrijdags klaor maokte vor ‘s
aoves bij d’n ete.
Ik kreeg toen toch al ‘n bietje wiend
in m’ne broek, want van dieje vrije
dag waar netuurlijk niks van waor. Ik
docht: “A’k wark, em ik d’r ok recht
op en ik mot toch m’neige voorbereie op ‘t bedrijfsleve. Dus toch mar
treuzelend fletse richting Barge.
De fietsen wierre gestald bij Schenkenberg op ‘t Beurspleintje vor
‘t Markiezenhof. ‘t Markiezenhof
waar toen nog in gebruik deur de
suldaote en d’r stong altij ‘n sul
daot in ‘n wachtkotje voor de poort
te poste, zo dà ge nie zonder arg
naor binnen kon slippe.
Onderwijl waar ‘t bekaant twaolf ure
geworrre en ons moeder zee, dà ze
eerst vor mijn nuuwe schoene wou
kope bij de Baota, op d’n hoek van
de Kremerstraot. Me waren ok nog

“‘n Kaerske bij Maria in ’t kepelleke .” De kaarsen in de Mariakapel van het
Markiezenhof zijn vervangen door waxinelichtjes.
even ‘n kaerske op wieste steke bij
Maria in ‘t kepelleke. De schoene
ware zo gepast en grotsig mee m’ne
nuuwen aonwienst liep ik de wienkel
van de Baota uit. Toen a’k omkeek,
zag ik de broeder aankomme mee
de kinders om te gaon ete op
d’Hoogstraot. Ons moeder aar ‘t ok
gezien. Ze bleef staon en ze schoot
de broeder d’r gelijk mar over aon
en vroog of da mijn klas vrijaf aar.
De broeder keek over z’n brilleke
naor mijn en zee dà dì helemaol
nie ‘t geval waar en da’k normaal
op school zou motte zitte.
Ons moeder waar kordaot. Ze
blafte: “Gij ... mee, mee de broeder,
zonder ete ... en venaoved praote
me d’r nog wel wijer over.”
Ze pakte m’n schoenen af en zee:
“Die edde nou in’t kort verschiet ok
niemir nodig.”
Ik moes mee de broeder mee naor
d’Hoogstraot en gieng nao d’n
ete, waor a’k alleen naor moog
kijke, rammelend van d’n honger
terug naor de Boxhoornstraot naor
school. ‘s Aoves kreeg ik nog wel ‘t
een en ander te hore, mar de straf
waar mild.

gineens wà te zegge, want’r wier al
gauw gezeed: “Onze Sjaok wul awir
n’snipperdag emme, denk.” Die
snipperdag ree nog al ‘s mee, or,
bij ons thuis.

Ons moeder aar ‘n leutig plaotje
bij Crusio op de Mart gekocht mee
‘n liedje van ‘De Spelbrekers’ over
‘n snipperdag. Ik neem voor een
keertje ‘n snipperdag ...” Nou, spelbrekers waren er zeker in ‘t spel
toen ik mijne snipperdag noom.
Ik wier d’r behoorlijk mee deur
hene gehaold bij ons thuis en nog
dikkels wier dà plaotje gedraaid.
Zelfs a’k ziek waar, dierf ik eigelijk

Uit: DialectkomPAS, Jaarboek
2010,
Uitgave van de Vereniging Studiekring Halsteren-Lepelstraat.

Ielkeen in de Straot* wies ‘t te
vertelle, ok al zat ik daor nie op
school. Zukke dienge gaon deur
‘n dorp as ‘n lopend vuurke. Over
ennigte maande terug kwam ik ‘n
goeje bekende tegen uit de Straot,
op ‘n hele gekke plek, ’t kerkhof.
Die bekende stelde z’n vrouw of
vriendin voor, ge wit ‘t tegeswoordig nie mir zeker, en zee tegen
heur: “Dì’s nou d’n dieje waor ik
over verteld em over dieje snipper-dag.”
’t Verhaol wier nog ’s ’n kirke uitvoerig uit de doeke gedaon en netuurlijk wier d’r smaokelijk om gelache.
Nou roere sommigte schole d’reige
om de invoering van snipperdaoge
vor leerlinge.
Ik denk da’k toen, zoveul jaor
terug, al baonbreked wark em
verricht.
* de Straot = Lepelstraat

< In het dialect van Kladde >
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De Zachte G
Hij is zacht, de Brabantse ‘g’. Maar tegelijkertijd enorm sterk. Het kenmerk
dat alle Brabantse dialecten met elkaar verbindt en de ‘diehard’ van de Brabantse dialectkenmerken. Zelfs bij iemand die alleen nog een regionaal gekleurd Nederlands spreekt, blijft de zachte ‘g’ hoorbaar. Sinds het afgelopen
najaar is de zachte ‘g’ ook zichtbaar. Op een sokkel. Als trofee staat hij symbool voor de nieuwe ‘Dialectprijs van Noord-Brabant’, vanaf 2013 tweejaarlijks uitgereikt door ‘Erfgoed Brabant’, omdat dialect zo’n belangrijk onderdeel is van ons erfgoed. De eerste uitreiking vond plaats op 13 november
2013 binnen een avondvullend programma in stadsschouwburg De Maagd
in Bergen op Zoom. Met Jos Swanenberg en Tim van der Avoird mocht ik
zitting nemen in de jury.
publiek is dat ze daarmee aanspreken. Samen
vormden ze een krachtige opmaat naar de
uitreiking van de ‘Dialectprijs van Noord-Brabant’.
De diversiteit op het podium kwam overeen
met die van de vele publieksnominaties voor
deze prijs. 35 inzenders nomineerden 31 kandidaten. De 31 genomineerden lieten stuk voor
stuk een hoge kwaliteit zien. Onder hen bevonden zich bijvoorbeeld de ‘Berregse Kamer’,
waarvan het ‘Leske Berregs’ slechts een van de
vele activiteiten is, de ‘Bredase Tegel-kus’, een
initiatief dat met beschilderd serviesgoed het
dialect letterlijk op tafel zet, en Petra Robben
en Ronald Peeters van het taalbrede project
‘De Taal van Tilburg’. Zij verkeerden daarmee
in het goede gezelschap van Wim Daniëls, van
de mensen achter ‘Cubra’ en van vele anderen.
Dialectprijsuitreiking. Vlnr. Birgitte van Haaften en winnares Petra
Robben. (Achter de Zachte G gaat wethouder Arjan van der Weegen
schuil.)

W

ie voor aanvang van het programma in
de zaal rondkeek, zag al dat betrokkenheid bij Brabants dialect niet voorbehouden
is aan Brabanders ‘op leeftijd’. Op het podium werd dat nog eens bevestigd, toen drie
schrijvers voorlazen aan basisschoolkinderen
die zich op het podium om hen heen hadden
geschaard. Maar ook toen het publiek mocht
ervaren hoe basisschoolkinderen in Bergen op
Zoom onder meer in quizvorm een ‘Leske Berregs’ krijgen. Of tijdens één van de vele andere
presentaties, verhalen, vertellingen en liedjes,
van carnavalesk tot traditioneel tot hiphop,
die toonden hoe groot de diversiteit aan dialectbeoefening in Brabant is en hoe breed het
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Voorbeeldigheid en verdienste vormen de criteria voor de ‘Dialectprijs van Noord-Brabant’.
Een prijs bedoeld voor een of meerdere personen die het dialect in Noord-Brabant op een bijzondere en bevorderende manier in de kijker
hebben gezet. Met buitengewone prestaties, in
de vorm van een verrassende, spraakmakende activiteit, ook als die deel uitmaakt van een
oeuvre dat nog altijd doorwerkt. Het werk van
de winnaar moest dynamisch, hedendaags,
en niet per se authentiek of traditioneel zijn.
Het moest taal neerzetten als instrument van
Brabantse cultuur en identiteit. Liefst met activiteiten die veel liefhebbers hebben betrokken
bij hun activiteiten en die een groot publiek
bereikt hebben.
De nominatie waarop dit alles het allermeest
van toepassing was, is die van Petra Robben en

Streektaolconferentie
op 15 november a.s.

Volle zaal bij de presentatie van de Dialectprijs
in Theater De Maagd in Bergen op Zoom.
Ronald Peeters met ‘De Taal van Tilburg’. Uit
het juryrapport: “De Taal van Tilburg is enorm
veelzijdig in zijn aanpak: het heeft een grote
educatiecomponent, er is een tentoonstelling
samengesteld, er is een boek gepubliceerd, er
is onderzoek gedaan, bronnen werden gedigitaliseerd… te veel om op te noemen werkelijk. De Taal van Tilburg was sterk gericht op
participatie […] zodat De Taal van Tilburg ook
mensen die niets met dialect hebben, gedwongen heeft toch eens stil te staan bij de waarde
van de taal van de stad. De Taal van Tilburg is
zeer vernieuwend: er is in nieuwe vormen gewerkt (zoals het Twitteronderzoek en het werk
van rapper Timmietex) op een creatieve wijze
die als voorbeeld kan dienen voor andere plaatsen in Brabant en daarbuiten. Tot slot, en dat
maakt De Taal van Tilburg ook heel bijzonder,
is het project niet zo maar gericht geweest op
het behoud van dialect. […] De Taal van Tilburg
heeft het Tilburgse dialect behandeld als onderdeel […] van de meertalige samenleving die
Tilburg als grote stad in Brabant nu eenmaal
is. Daarmee geeft De Taal van Tilburg het dialect een kans voor de toekomst, als onderdeel
van onze cultureel diverse samenleving.”

De Stichting Nederlandse Dialecten organiseert in samenwerking met het Drentse Huus
van de Taol, Bureau Groninger Taal en Cultuur
en de IJsselacademie op 15 november 2014
de negende Internationale Streektaolconferentie. Tijdens dit evenement staat de vraag
centraal of er nog wel een toekomst is voor
het schrijven in de streektaal. De bijeenkomst
is bedoeld voor schrijvers, uitgevers, redacteuren en voor alle geïnteresseerde streektaallezers. Er zijn schrijf- en dichtworkshops,
interviews en onder meer een optreden van
Johan Veenstra, waarschijnlijk de meest succesrijke streektaalschrijver van Nederland.
De bijeenkomst vindt plaats in de Openbare
Bibliotheek in Hoogeveen. Tijdens deze conferentie wordt tegen het einde van de middag de bundel Gloepends gepresenteerd. In
die bundel, die voor 10 euro te koop is, “de
beste verhaolen oet de Nedersaksische literatuur”. De kosten voor deelname aan deze
conferentie bedragen € 15,00 per persoon.
Daar zit de koffie, de lunch, en een drankje bij
de presentatie van Gloepends bij in. Aanmelden kan op info@huusvandetaol.nl

Daarom ontvingen Petra Robben en Ronald
Peeters voor De Taal van Tilburg de eerste Dialectprijs van Noord-Brabant. Met De Zachte
G als trofee en een financiële bijdrage voor
verdere ondersteuning en stimulering als erkenning voor de kwaliteit van hun project.
Uitgaand van de kwaliteit van de dertig overige
genomineerden kan het niet anders of deze
erkenning kan in de toekomst nog veel vaker
worden gegeven: het borrelt en het bruist in
het Brabantse taalgebied.
Brabants nummer 2 - oktober 2014
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COR SWANENBERG

De Nijmeegse Ferguut
Het nieuwe autobiografische boek van Jan Elemans
(1924) begint met een motto, ontleend aan Ferguut, de
ridderroman uit de fabelkring van de Ronde Tafel:

Hi mach noch wel te groten love
Comen ende prijs ontfaen…

D

e schrijver identificeert zich met de hoofdfiguur uit deze ‘door neerlandici meest
geliefde en minst gelezen middelnederlandse
tekst’. Het oorspronkelijke verhaal speelt in de
tijd dat iedere boerenknaap die uitblonk als
vechtersbaas na heldendaden tot ridder geslagen kon worden. Ferguut, de oudste van drie
zonen, is op het veld aan het ploegen als er ridders met Koning Arthur passeren. De jongen
weet op slag: daar wil ik bijhoren! Maar zijn
vader zal hem zijn hoofse streken wel afleren
en degradeert zijn zoon van bouwmeester tot
mestkruier. ‘Ferguut wil naar het Hof maar
wordt naar de potstal verwezen.’
Er zitten duidelijke parallellen in het leven
van de schrijver Jan Elemans. In Ravenstein
komt hij op de bewaarschool onder de hoede
van Zuster Gabardina en op de lagere school
bewondert hij juffrouw Eus. In 1938 heeft de
jonge Jan het Land van Ravenstein al verlaten
voor de gymnasiale opleiding aan de Abdij
van Berne, het seminarie der Norbertijnen
in Heeswijk. Over die periode schrijft hij een
intrigerend hoofdstuk De klankwetten van Kastenmiller. Meester Kastenmiller probeert hem
voor te bereiden op het toelatingsexamen te
Heeswijk door de meest onbeschaafde extreem lange klinkers als bij gluu:ve (geloven)
uit te bannen. (‘Daarin hoort hij nog de oudwestgermaanse drieklanken naklinken van
Clovis voor zijn doop.’)
In Heeswijk ontmoet Jan neerlandicus Anselmus van der Biezen, kenner van het Meierijs
die correspondent is van de ‘Amsterdamse Dialectencommissie’. De jongen slaagt voor zijn
toelating. Maar ‘de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk moeten het afleggen tegen
de inmiddels ontwaakte hormonen’ en in 1943
komt Jan weer thuis. Van zijn vader krijgt hij
te horen: “Daar hangt je overall, je klompen
staan eronder!”
Elemans heeft een moeizame relatie met zijn
vader en hij heeft het ongeluk dat zijn moeder veel te vroeg sterft. In de zomer van 1943
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Jan Elemans op zijn praatstoel.
heeft hij zijn topervaring als die van Ferguut:
in de stilte van het moeras achter hun boerderij in Huisseling weet hij opeens zeker door
de Muze geroepen te zijn tot het dichterschap.
Hij zal zich onttrekken aan de agrarische sector.
In de oorlog begint hij steeds meer dichters te
lezen. Het neo-barokke werk van Anton van
Duinkerken ligt hem niet. In bloemlezingen
vindt hij zijn poëtische moeders: Elisabeth
Eybers, Clara Eggink en M. Vasalis. Van de
laatste leert hij zijn eigen weg te gaan en een
eenvoudige, voor iedereen verstaanbare taal
te hanteren. Aafjes en Hoornik spreken hem
aan.
Als zijn eerste manuscript door de uitgever teruggestuurd wordt naar het ouderlijk huis met
de mededeling dat ze geen porno publiceren,
zegt zijn woedende vader: “Hadden ze je bij de
bevrijding daar op de brug in Grave maar dood
gegooid!”
Om de Arbeitseinsatz te ontlopen, moet de
jongeman onderduiken en hij doet dat in Megen. Daar krijgt hij van de Franciscanen zijn
laatste klas op Gymnasium Sint Antonius.
Na een moeizaam verkregen kandidaatsexamen in Nijmegen begint hij eind jaren veertig
zijn gedichten te publiceren in het studentenblad Vox Carolina. Hij heeft een voortreffelijke
hospita in de keizerstad aan de Waal en schrijft
prachtig over haar.

In 1952 verschijnt zijn debuutbundel: De Keerakker. ‘Nu nog even het doctoraal…!’
Als hij het boek Termen en Gebruiken van het
Boerenbedrijf in Drenthe van C. Hyszeler leest,
zet hem dat meteen op het goede spoor als dialectoloog. Hij denkt na over de oerklanken van
zijn dialect. Daarvan wil hij de structuur laten
zien. Met Woord en Wereld van de Boer schrijft
hij een prachtig proefschrift dat hij in 1958 verdedigt. Tijdens de lange vermoeiende ondervraging krijgt hij een inval en verzucht:
Och ’k wilde dat ik thuis
En in mijn bedde waar!
Hij hoort Van Duinkerken fluisteren: “Geen
wonder, dat mooie vrouwtje van hem zit daar
al op te wachten!”
Deze jongedame is Ted Boekelman, de latere vrouw van Jan, die aan de basis van
dit boek staat, omdat zij ‘de tekst nog wist
los te wikkelen uit een ontredderd handschrift’ en de uitgave mede produceerde als
bewonderenswaardige vorm van huisvlijt.
De opgevoerde Brabantse figuren Carel Swinkels, Cornelis Verhoeven, Harrie Smets, Jan
van Susante, Dries van Agt, Frans Babylon
zijn zeker intrigerend! In de beschrijvingen
van zijn jarenlange verblijf aan de Nijmeegse
universiteit ontmoeten we de professoren Buytendijk, Strasser, Post, Rogier, Van Ginneken,
Molkenboer, Brom, Michels, Prick en Bogaers.
Elemans voert de lezer mee naar de studentenkroegen. ‘Daar waren nog heel mooie jonge
Limburgse meiden bij wie d’r overgrootmoeder nog met een bokkenrijder de bedstee had
gedeeld. En veelbelovende Brabantse jongens
van wie de overgrootvader nog gevochten had
met de weerwolf van Bergeyck.’
De tweede dichtbundel Tempel van Zeus krijgt
al even weinig respons in de pers als De Keerakker en Elemans constateert cynisch: “Over
mijn poëzie worden mij nooit vragen gesteld.
Niet een van mijn gedichten, en dus al helemaal geen bundel is ooit geanalyseerd. Jammer, want dan kun je van een ander lezen wat
je hebt bedoeld.”
In het hoofdstuk Zeepbellen in de zon concludeert Elemans: “Als recensent spaarde ik mijn
tegenstanders niet. Zij mij niet. Als dichter
werd ik doodgeschreven, vooral doodgezwegen.”
Daarna vraagt hij zich af wat te doen met brieven over zijn dichtbundel Het Haargetouw.
Gelukkig besluit hij die achterin op te nemen.
Hij beschouwt ze als post van de ‘Ronde Tafel’
en de brief van A. Roland Holst als zijn ridderslag.

De toegevoegde correspondentie uit 1961 van
o.m. Elisabeth Eybers, Ida Gerhardt en Victor
van Vriesland brengt veel lof. Vooral de gedichten Ontvoering en Voorvader worden geprezen.
In het Nawoord geeft de schrijver een verantwoording van de tijdlijn die hij in het boek
hanteerde. Plezier in schrijven was de belangrijkste drijfveer bij de totstandkoming van het
werk. Het mooie van de nieuwe Ferguut is dat
het ook volop plezier in lezen oplevert. Heerlijke humor, treffende formuleringen en tal van
rake typeringen, die alleen door een vaardige
pen zo vastgelegd kunnen worden. Het hele
boek biedt een mooie kijk op de auteur zelf:
een dichter zonder erkenning. Een schrijver
die zowel op gebied van taal- als letterkunde
zijn sporen toch rijkelijk verdiend heeft.
Het is knap om je herinneringen zo tot een
geheel te verweven en te verwerken. De eindconclusie moet luiden: als dichter heeft Jan

Jan Elemans tussen Michel de Koning en Jos
Swanenberg. (Foto Cor Swanenberg)
Elemans veel meer erkenning verdiend dan hij
ooit kreeg. Daartoe zouden de Verzamelde Gedichten die sinds kort als ‘home made’ versie
verschenen bij Eleboek verkrijgbaar moeten
zijn. De schrijver zoekt ook daarvoor naar een
echte uitgever. Wij lazen zijn ‘huisvlijtexem
plaar’. Het zou werkelijk zonde zijn als dit
werk niet professioneel gepubliceerd werd.

Eerder verscheen van Jan Elemans in Brabants het verhaal Van der Slòsse (2005) en
het gedicht Ne winter van atten at! (2009).
Michel de Koning publiceerde in Brabants
25: Jan Elemans, een leven vol taal (2010).
Jos Swanenberg schreef eveneens in nummer 25 over Elemans’ boek In het vuur van
het gesprek. Grammatica van het dialect van
Huisseling (2010).
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JOOP VAN DEN BREMEN

VAN DE REDACTIE

Noud Bongers, Dagdrome
“De wirreld drèèijt dur, ’t blèft mar veraandere,” zingt Noud Bongers op zijn nieuwe cd in het lied Veraandere vur aandere.
Hij kent weliswaar geen verandervrees
maar woont nog steeds in zijn geboorteplaats Lith. “Ik hou van mijn dorp en
ben een echt dorpsmens. Ik hou van
‘hoi’ en ‘houdoe’. Als je zaterdagsmorgens in de tuin staat buiten te buurten,
dat is gewoon zalig.”
Als wethouder van Lith schreef hij rond
de eeuwwisseling een integraal erfgoedplan. Het eerste in Nederland. Hij
houdt er nog steeds lezingen over. “Je
moet vooraf over je erfgoed nadenken:
‘Wat willen we houden en wat willen
we niet houden?’ Niet op het moment
dat de discussie erbij komt. Dan is het
te laat.” Hij vindt ook dat je niet in het
verleden moet blijven hangen. “Misschien is dat wel wat mij onderscheidt
van de rest. Daarom heb ik deze cd een
wat moderner geluid laten geven.” Eind
vorig jaar presenteerde hij zijn zesde:
Dagdrome.
Al jong was Noud onder de indruk van
Nederlandse en Vlaamse zangers. Boudewijn de Groot, Miel Cools, Dimitri
van Toren, Willem Vermandere en Sjef
Vanuytzel waren zijn idolen. “Ik ging
op woensdagavond op mijn brommertje zo’n 30 kilometer naar het dorp Zeeland. Daar kwamen al die kleinkunstartiesten. Dat vond ik geweldig.”
Zijn vrienden – met wie hij al op de
kleuterschool zat - haalden hem over
om in een bandje te spelen. “Dat was in
de tijd van de Beatles, de Stones en de
flower power.” De liedjes waren vooral
in het Engels. “Op mijn verzoek hebben we liedjes van Dimitri van Toren
dansbaar gemaakt.” De muziek werd
steviger en de band trad vaker op. Noud
stopte als eerste. “Het werd gewoon te
gortig. Wij waren vier tot vijf avonden in
de week weg.” Toch zien de oud-bandleden elkaar nog regelmatig. “We hebben
pas nog een reünie gehad. Er waren bij-
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na 600 man. Ontzettend leuk.”
Tegenwoordig zingt Noud Bongers in
het Brabants. “Die taal die gaat door.
Het echte dialect wordt wel minder,
maar over honderd jaar horen ze nog
steeds dat wij van onder de rivieren
komen.” Zijn liefde voor het Brabants
ontstond bij de Lithse Revue. “Daar heb
ik mijn eerste liedjes geschreven op bestaande melodieën, in het dialect. Dat
voelde lekker.”
Een lied in dialect moet wel eigentijds
klinken, vindt Bongers. In ’t Mèrtveld,
komt hij al meteen met een elektrische
gitaar op de proppen. Hij denkt dat zoiets vooral jongeren aanspreekt èn het
dialect levend kan houden. “Het is wel
heftig en ik heb er lang aan moeten
wennen maar ik heb me laten overtuigen.” Paul Verschuur trok hem over de
streep. Bongers haalde de jonge leraar
van de Rockacademie in Tilburg erbij

als producent. “Het is een hele bevalling geweest.“ Ondanks het vele werk
en de extra tijd, heeft hij er geen spijt
van. Verschuur keek niet alleen naar de
begeleiding maar ook naar de melodie,
het ritme en de akkoorden. “Dat betekent soms dat de hele tekst aangepast
moet worden.” Dat hij Cor Mutsers
erbij betrok, vindt hij ook niet erg. Als
tekst-coach keek die vooral of het ritme
van de tekst in de melodie paste. Met
veel creativiteit schaafde en schuurde
Bongers aan zijn liedjes tot alles klopte.
De elektrische gitaar klinkt ook in Drie
lèves. Het boek Mijn drie levens van Jetty
Mok vormde de aanleiding. Zij zat als
joods kind tijdens de oorlog vlakbij Lith
ondergedoken. Noud zong het lied tijdens een herdenking waarbij de ex-onderduikster zelf een hoofdrol speelde.
Naast stevige nummers hoor je intieme versjes zoals Dagdrome, Stèpke vur

stèpke en Nie ’t hebbe mar ’t zen. Hou me
vaast beschrijft het afscheidsgevoel van
iemand die je mogelijk later nog tegenkomt. Bongers zong het bij de postume
presentatie van Streek & Taol West-Braobant, het boek dat Michel de Koning
schreef.
Noit mer ’t zèlfde klonk bij de uitvaart
van de moeder van Noud. “Daar is het
ook voor geschreven.” Andere liedjes
hebben eveneens autobiografische trekjes. Bongers is de zestig gepasseerd en
in Zuuke is hij al naarstig op zoek naar
zijn bril. De kaars van de kuster staat erg
dicht bij hem. Die koster is zijn vader.
Noud Bongers schrijft graag over dingen waar hij tegenaan loopt. “Ik treed
soms op, samen met Jos Swanenberg.
Jos vertelt over dialect en ik zing dan
liedjes. In zijn lezing noemde hij een
mooi Brabants gezegde: ’k Wò dè’k wies
wè ze wò.’ Ik dacht ‘dat is hartstikke
leuk’. Ik had nog een melodie liggen
en het paste er precies op. Toen is dat
liedje eruit gekomen.” Vluuke is iets
waar Bongers eerder mee in aanraking
kwam. De keinderboerderèij maakte hij
speciaal voor de kinderboerderij in Oss
toen hij daar moest optreden.
Ook als muzikant drukt Paul Verschuur
zijn stempel op de cd met de sterk uiteenlopende liedjes. In ’t Mèijzuuntje
pingelt hij met zijn piano de ongedwongen sfeer het lied in. Hennie Korsten
laat zijn verfijnde snarenwerk horen in
M’n gitaar. Drums, bas en koor blijven
op de achtergrond om de verhalen niet
te verstoren. Dat is goed. Bij Bongers
is de tekst erg belangrijk. Hij pikt gebeurtenissen uit het dagelijkse leven op
en werkt ze uit tot zaken om even bij
stil te staan. Af en toe filosofisch, soms
poëtisch, maar steeds treffend.
De vorige cd heette Aanders. Vooral om
het verschil aan te geven met nummer
vier. De sprong tussen nummer vijf en
zes is eigenlijk nog groter. Noud Bongers bewijst er niet alleen mee dat zijn
hart voor Brabant klopt, maar ook dat
hij in een wereld leeft, die niet stilstaat.
Dagdrome (www.noudbongers.nl)

Schrijvers op Streek
Jan Sleumer en Iris Réthy hadden
het idee om regionale schrijvers te
vragen een verhaal bij te dragen aan
een boek dat tal van variaties in taal
en beeld moest bevatten. De fotografe wilde in een treffend portret vooral trachten de mens achter de auteur
te laten zien. Jan Sleumer trekt zich
de bedreigde positie van minderheidstalen aan en wilde mooie verscheidenheid, maar ook moesten
alle verhalen een Nederlandse vertaling in het boek krijgen.

M

arc van Oostendorp schreef
het voorwoord en besloot
dat met de woorden: ‘De streektaal
wordt uit de traditionele rol van alledaagse taal gedrukt, maar vindt
meteen een nieuwe. Het wordt juist
de taal van het bijzondere, van laten
zien wie je werkelijk bent, van diepe
en hoge gevoelens. De taal van literatuur, kortom – en het zal in ieder
geval in die rol nog wel even blijven
bestaan.’
De samenstellers hebben een prachtige vertegenwoordiging van bijna
alle provincies van Nederland gerealiseerd. Herman Finkers, Anne
van der Meiden, Johan Veenstra, G.
Rapaille, Koba Schlemmer en Ate
Grypstra, om er maar enkele te noemen, schreven boeiende bijdragen.
Voor Noord-Brabant kwamen Giel
van Gastel (wijlen Michel de Koning)
en Cor Swanenberg op de proppen.
Uitgeverij Kleine Uil maakte er een
mooi geheel van dat bijna 200 pagina’s beslaat.
En nu is er meteen een volgende
fase aan het boek gekoppeld: alle bijdragen moesten ingelezen worden
voor de blindenbibliotheek. Voor de
Brabantse bijdragen leverde dat het
probleem op dat Michel de koning
inmiddels overleden was. Jan Luysterburg wilde gelukkig wel proberen
dit hiaat in te vullen en toog als vrijwilliger met Cor Swanenberg naar
Studio Zeist om voor de Christelijke
Bibliotheek voor Blinden en Slecht-

zienden de Brabantse verhalen in
te spreken. Zij leenden met plezier
hun stem uit voor dit liefdadigheidsproject.
Ondertussen hebben alle 20 auteurs
hun eigen bijdrage ook ingesproken
en het is in zijn totaliteit een prachtig project gebleken. Hopelijk wordt
dit bijzondere gesproken boek heel
veel uitgeleend.
Meer info:
CBB Christelijke Bibliotheek voor
Blinden en Slechtzienden.
Paul Krugerweg 39
3851 ZH
Postbus 131
3850 AC Ermelo.
E-mail: info@cbb.nl
Internet: www.cbb.nl
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Volksetymologie
We hebben het bij het verkeerde eind als we denken dat het woord
tienezels ‘jongeren’ in Rosmalen in oorsprong iets te maken heeft
met de bekende diersoort. Het is in werkelijkheid een aanpassing
van het Engelse woord teenagers. In het Kempenlandse hazenschool
houden ‘spijbelen’ gaan geen langoren schuil, maar we hebben te
maken met een omvorming van haagschool houden, waarin haag‘slecht’ betekent zoals in haagpreek en haagweeuw ‘ongetrouwde
moeder’. Volgens ons taalgevoel is er sprake van ezels en hazen,
maar historisch gesproken bestaat die samenhang niet. We spreken in dit geval van volksetymologie. Een niet meer begrepen taalelement of een taalelement dat voor het gevoel van de dialectsprekers niet in hun taalsysteem past, wordt vervangen door een woord
dat wel over de juiste “nestgeur” beschikt. Het nieuwe woord lijkt
klankmatig wel op het oorspronkelijke woord, maar wordt niet als
vreemd of onbekend ervaren. Een woord of woorddeel dat niet
goed thuis gebracht kan worden, wordt vervangen door een doorzichtig exemplaar. Hier volgen nog een aantal voorbeelden van dit
taalverschijnsel, allemaal uit het Woordenboek van de Brabantse
Dialecten, tenzij anders vermeld.

E

erst een paar plantnamen. Halfzand, halvezank ‘bitterzoet, giftige heesterplant met
windende takken’ (Haarsteeg, Vlijmen) is een
volksetymologische vervorming van alfrank,
dat bijvoorbeeld in Breda voorkomt. Dit is een
samenstelling van alf ‘boze geest’+ rank. In het
volksgeloof werd deze plant blijkbaar met boze
geesten in verband gebracht, al is niet zonder
meer duidelijk waarom. Het gedeelte rank slaat
op de slingerende, rankende groeiwijze. Tweedoorn ‘zuurbes, Berberis vulgaris’ (Deurne) is
een vervorming van kweedoorn ‘zuurbes’, dat
veel frequenter voorkomt in Brabant. Het eerste element kwee- komt van Middelnederlands
quede ‘kweeappel’ < vulgair Latijn quidonea <
Grieks kydónia (mála) ‘appel uit Kydonia’, een
stad aan de noordkust van Kreta, die als herkomststad van de kweeappel beschouwd werd.
De kweeappel komt overigens uit Azië. Een
andere aanpassing is kweekdoorn in Wanroij.
De klòkkenbloem ‘sinningia (gloxinia)’ (Veldhoven) is in de negentiende eeuw ingevoerd.
Evenals kloksinia (Baronies, Markizaats) is het
een volksetymologische vervorming van gloxinia, genoemd naar Benjamin Peter Gloxin,
die in de achttiende eeuw leefde in Colmar en
een botanisch standaardwerk (Observationes
botanicae) schreef. In oorsprong heeft de bloemennaam dus niets met klokken van doen.
Havermonie, havermoon ‘leverkruid’ (Breda,
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Oisterwijk) is een aanpassing van Latijn agrimonia ‘leverkruid’. Pottelak ‘duizendschoon’
(Hoogerheide) komt van Latijn portulaca ‘postelein’. Er is sprake van naamsoverdracht,
maar waarschijnlijk niet van postelein, want dat
lijkt helemaal niet op duizendschoon, maar
van Portulaca grandiflora, een in veel tuincentra aangeboden eenjarige sierplant uit Brazilië
en Argentinië, die inderdaad overeenkomsten
heeft met duizendschoon. De Teunisbloem
‘Oenothera biennis’ wordt wel in verband
gebracht met de heilige Antonius. Maar van
enig verband tussen deze plant die in de zeventiende eeuw van Virginia naar Europa werd
gebracht, is niets bekend. Het is waarschijnlijk
een volksetymologische aanpassing van Tunisbloem, aanvankelijk een benaming voor het
afrikaantje. Later werd de naam geassocieerd
met Teunis ‘Antonius’. De nu verdwenen naam
Tunisbloem is ook in het Frans (fleur de Tunis)
en Duits (Tuneserblume) bekend.
Voor de hagedis kennen we in onze provincie
veel herinterpretaties. De Middelnederlandse
vorm was egedisse, een woord dat blijkbaar volkomen ondoorzichtig geworden was en daarom bijvoorbeeld in verband werd gebracht met
heg wat tot de vorm heggetes (Nistelrode), heggedis (Vught) aanleiding gaf. Het woord werd
ook in verband gebracht met andere diersoorten zoals blijkt uit egeltes in Megen en Herpen
en hekkefis in de Kempen en zelfs in heksefis
(Borkel en Schaft). En heel ver verwijderd van
de oorsprong is wel turfheks in Dongen-Vaart,
Waspik, Loon op Zand en Kaatsheuvel. In Het
Helmonds Woordenboek van Wim Daniëls
treffen we skanshoijs ‘stiekem, terloops’ aan,
een dialectuitspraak voor ‘schanshuis’. We zien
er een volksetymologische vervorming in van
kwansuis, dat via Oudfrans quanses afkomstig
is van Latijn quamsi ‘alsof’. Pootje ‘voetjicht’
is een algemeen voorkomende omvorming
van Latijn podagra ‘voetjicht’ < Grieks podágra
‘voetangel, jicht’. De Latijnse ziektenaam werd
geassocieerd met dat onderdeel van het menselijke lichaam, waar het euvel zich openbaarde. Nachtdraven ‘nachtbraken’ (Nuenen) is in
verband gebracht met het werkwoord draven,
maar is oorspronkelijk een afleiding van de
vogelnaam nachtraaf, een volksnaam voor de
kwak en wel vanwege zijn nachtelijke leefwij-

Teunisbloem (Oenothera) Foto Cor Swanenberg.
Duizendschoon (Dianthus barbatus)
Klokkenbloem (Sinningia Gloxinia)
ze. Mondbakkes ‘masker’ komt van mombakkes, een samenstelling van mom ‘masker’ en
bakkes. Olieklonje ‘reukwater’ (Bladel, Mierlo-Hout, Heusden) is een omvorming van het
Franse eau de Cologne. Het onbekende eau ‘water’ is veranderd in het bekende olie. Hetzelfde
vinden we bij pieterolie ‘petroleum’ van petroleum, samengesteld uit Latijn petra ‘steen’ en
oleum ‘olijfolie’.
Notebeschuit ‘nootmuskaat’ (Reusel) berust op
het feit dat het laatste gedeelte van notemuskaat < Middelnederlands notemusschate - zo genoemd naar de muskusgeur – niet begrepen
werd en vervangen door het huis-tuin-en-keukenwoord beschuit. Krimper(d), krimperke ‘spit’
in Tilburg en omgeving zal volksetymologisch
ontstaan zijn uit kremer ‘spit’. Kremer ‘spit’
zullen we op moeten vatten als een bijzondere
betekenisontwikkeling van kremer ‘marskramer’, omdat een marskramer met veel bagage
op zijn rug rondliep en daarom mogelijk vaak
last van zijn rug had of omdat zijn voorovergebogen houding deed denken aan iemand met
rugpijn.
Tot slot een handvol volksetymologieën die
mogelijk “grappig” bedoeld zijn. Visbaai ‘sluw
persoon’ in Made is een merkwaardig woord.
We zullen uit moeten gaan van het veel bekendere haaibaai, waarin haai in verband gebracht
werd met de grote gevaarlijke vis, waarna
haai “vertaald” werd in vis. Haai- in haaibaai
zal evenwel niets met de bekende vis te maken hebben. Tot dit genre hoort ook direct-

klaar en directmaar ‘damesonderbroek’ (Hilvarenbeek, Elshout, Drunen) dat teruggaat op
directoire, verkorting van Frans pantalon directoire ‘pantalon in directoirestijl’, genoemd naar
het Directoire (1795 - 1799), de periode waarin
in Frankrijk de uitvoerende macht in handen
was van vijf directeurs. Aanvankelijk betrof het
een damesonderbroek met pijpjes die met elastiek dichtgebonden waren. Apenkullekes ‘vruchten van de meidoorn’ (Rucphen) komt van het
algemenere papenkullekes. Dit laatste woord
betekent letterlijk: de ballen van een priester.
Roukens geeft poppekakker ‘knikker’ voor Rijsbergen. Dit zal een volksetymologische vervorming zijn van pottenbakker ‘knikker’ zoals dat
in Roosendaal en Bosschenhoofd voorkomt.
Kontjeprie ‘rokkussentje’ (Nieuw Vossemeer,
De Heen) komt van Frans queue de Paris met
herinterpretatie van het eerste element. De
queue de Paris, een kussentje onder de kleding,
is een modeverschijnsel uit de negentiende
eeuw, waarbij een “vergroting” van de onderrug beoogd werd. Het onbegrepen queue ‘staart’
wordt vervangen door het bekendere en meer
tot de verbeelding sprekende kontje, waarboven
het rokkussentje zich ook bevond.
Brabants nummer 2 - oktober 2014
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Waoter of laand?
1610
Joannes van Braobaant schrik wakker omda ’t ’r aard op de blienders
gebonkt wordt. IJ schiet ooverènd.
Buite prebeer d’un stem boove
de störm uit te komme: “Joannes,
kom gaauw! De polder stao blaank.
’t Waoter is oover de dèèk gekomme!”
Joannes schiet in z’n kljeere en
mok t’as de bliksem da t’ie bij de
dèèk komt. De ellende is grwoot.
Mjeer as drie jaore zèèn z’al aon ’t
waark om de Beemster drwoog te
maoke. Alles vur niks gewiest.
“Ik eb toch altij gezeed da tieje
dèèk vuste ljeeg is”, roep Joannes.
Dan zie t’ie pas, da menjeer Jacob
Poppen vlak neffe n’um staot.

De ‘Bergen op Zoom’ was jin van de
vèèf scheepe die in 1650 in de buurt
van Celebes op ’n onzichtbaore rots
liepe en vergienge. Dieje rots kwaam
nie boove waoter uit en stong ok nog
nie op de kaort.
De scheepe wiere gebrökt vur ut drèè
ve van aandel en vur zeejrwooverij.
De wooge eere van de V.O.C. mokte
dan ok veul wienst, die onder aandere
gebrökt wier om te investeere in de
drwoogmaokerije in Noord-Ollaand.
De bemannieng van alle vèèf de
scheepe wier gered en van de vrak
stukke wier jin nuuw schip gebouwe,
waormeej ze wir durgienge meej
aandel drèève.

aonvange, balleve vluchte richting
Dötslaand.
Jakke z’n art klop bekaant woorbaor
van blijdschap. ’t Wor zoetjesaon
tèèd om de Neederlaanse vlag wir
boove t’aole.
Op 7 oktoober 1944 begonne de gal
liejeerde meej ’t bombardeere van de
dèèke bij Fort de Nolle in Vlissinge.
Dur ’t aailaand Walchere onder wao
ter te zette wouwe ze de Dötsers ver
drèève. Omda d’alles nie vlug genog
gieng, wiere dur nog ennigte aandere
dèèke gebombardeerd en op ’t lest
ok nog de schutsluize van Vlissinge.
Da was genog. ’n Paor daoge laoter
was ’r ginne Dötser mir te vinne op
Walchere.

In 1607 besloot ’t stadsbestuur van
Amsterdam, saome meej wa rèèke
meense van de V.O.C. (waoronder Ja
cob Poppen) om de Beemster drwoog
te maoke. Toen ta bekaant grjeed
was, in 1610, bleek da te riengdèèk
te ljeeg was. De polder liep wir onder
waoter. Daorom wier tur besloote om
de dèèk jinne meeter boove n’ut wao
ter uit te laote komme. Op 19 maai
1612 was de polder grjeed vur gebruik
en naor ’n jaor was ur al zoowveul
opbrengst, da d’jeel de investeerieng
dur al uit was.
1650
Johan van Braobaant schrik wakker
dur ’t roepe van de bwootsman.
“Ahoj, wakker worre! We zienke!”
Johan sprieng d’uit z’n kwooi en
schiet meej gaank in z’n kljeere.
Meej drie treeje gelèèk störm t’ie
de trappe n’op naor ’t dek. De ‘Bergen op Zoom’ mok flienk waoter
en zal nie laank mir blèève drèève.
IJ denk t’aon z’n moeder, die zoow
schreeuwde toen à t’ie gieng vaore.
IJ mot leeved tuis zien te komme,
al zit ie nouw in ’n benaauwde
peziesie aon ’t aander end van de
weereld.
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Rienus en z’n vrouw en ok Jan kunne naor ’n woogere plek baddere,
waor ze vèèleg zèèn.
In de naacht van 1 feebrewaorie 1953
von de Waotersnwoodraamp plaots.
Ok in de West-Braobaanse klaajge
biede kwaam ’t waoter meeterswoog
te staon. De raamp kostte 1834
meense n’ut leeve.
2015
John van Braobaant schrik wakker
omda z’n aajfoon piengelt. ’t Is
zunne baos, de n’aonneemer. “Nim
me nie kwaoluk, da’k oe wakker
maok, John, mar ’t is ’r dur! De
n’Edwiegepolder mot onder waoter,
jeel de polder. Da’s de n’uitspraok.
Morgevroeg beginne we d’r aon.”
John schiet in z’n kljeere en gao
d’aon ’t belle. Èèndeluk is ’t zoow
wèèd.
Vlaondere en Neederlaand zèèn
in 2007 ooverjeengekomme, da te
Edwiegepolder ontpolderd zouw
worre as kompezaosie vur de netuur,
die verloore gieng dur ’t uitdiepe
van ’t Scheld. Oover dees besluit
is naoderaand veul strèèd gevoerd
dur ’t Neederlaanse pebliek en dur
poolietiesie. Mar verdrag is verdrag;
uitèèndeluk kwaam Neederlaand ier
nie mir onderuit.

’t Keind in mij

Z

o luidt de titel van de dichtbundel van Jacques van Gerven die
eerder dit jaar is verschenen. De
auteur is leraar Engels op scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard en werd bekend als voorman
van cabaretgroep de Sjawi’s. ’t Keind
in mij bevat gedichten in het dialect
waarvan een groot aantal ook in het
Algemeen Nederlands is afgedrukt.
In het voorwoord vertelt Van Gerven dat zijn dichtwerk bestaat uit
melancholie, “het verlangen naar je
thuisvoelen, geborgenheid, verbondenheid, schoonheid, verwondering,
betekenis en absurditeit”, humor
en herkenning. Een belangrijke rol
vindt hij daarbij weggelegd voor de
illustraties bij de gedichten, die van
de hand van zeer jonge tekenaartjes
zijn. Het resultaat is inderdaad een
bundel gedichten die vol van melancholie, humor en herkenning zijn.
De afstand tussen de dialectgedichten en hun Nederlandse tegenhangers is over het algemeen niet groot,
en in beide taalregisters komt de
bedoeling van de auteur heel goed
tot uiting. Het dialect van Van Gerven is een hedendaags, toegankelijk
dialect, dat de Nederlandse vertaling
misschien niet eens nodig gehad zou
hebben. Achterin de bundel wordt

de lezer geconfronteerd met dialectgedichten zonder vertaling, maar
vermoedelijk leidt dat niet tot veel
problemen. We nemen de proef op
de som door een van die gedichten
hier over te nemen:
Dooi huundjes
Ik heb zun hekel òn dooi huundjes,
dooi huundjes ik moet ze nie,
Ge kent ze roepe tot ge ’n ons wèègt,
mer ze komme nie nondepie,
Ik heb zun hekel òn dooi huundjes,
want hoe lief ge òk vur ze bent,
Ze weigere te gòn zitte
en ze wake vur ginne cent
Dooi huundjes die kande niks lere,
verrekken ’t um iets te apportere,
Zelfs al stekte dooi huundjes in de fik,
doen ze of’t normaal is en geve ginne kik,
Dooi huundjes die zen as ik mee ze kuier,
vergeleke mee ne lèvende veul luier,
ète ho mer, ’n verwende eigenschap,
wa ge ze ok vurzet, ze vatte ginnen hap
Al is de volgende ok nog zunne mooie
Ik kóóp van m’n lèves daoge nooit mir
unnen dooie
’t Keind in mij. Jacques van Gerven
(2014). Valkenswaard.

< In het dialect van D’n Ouwe
Tol, buurtschap tussen Bergen op
Zoom en Hoogerheide >
1944
Jakke van Braobaant schrik wakker
omda t’ie zwaore, doffe dreune
n’woort. Zonder licht aon te maoke
schiet ie gaauw in z’n kljeere en
doe t’ie zachjes d’aachterdeur
oope. Daor bij Vlissinge worre
bomme gegwooid dur Engelse
vliegtuige. Ennigte uure naoderaand begin ’t laand al onder te
lwoope.
Jakke è wel dur wa t’ur aon d’aand
is. De Dötsers zèèn netuurluk
mar moeiluk van Walchere n’af te
krèège. Mar meej ’n laog waoter
op ’t aailaand kunne ze niks mir

1953
Jan van Braobaant schrik wakker
omda z’n tillefon rienkelt. ’t Is Rienus van de boederij aachter zullie.
“Kom gaauw ellepe, we n’emme
n’un ooverstrwoomieng!”
Jan graai z’n kljeere van de stoel
en schiet naor buite, waor de kou
’m de n’ossum afsnijdt. Vlug kleej
t’ie z’n èège n’aon en ren t’ie naor
Rieneze. Daor is grwoote peniek,
want ’t waoter stèèg vandeege en
d’r mot nog ’n woop veej losgelaote worre, wulle die bjeeste nie
verdrienke.
Net op tèèd zèèn alle bjeeste vrij.

Uit: Gouwe tije?
Illustratie vervaardigd door Iris
Bongers.

De auteur overhandigt het eerste exemplaar aan Jos Swanenberg. (Foto Henk Koot)
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Umdae eech daor thoês huur
’t Is al lang gelejen, dae eech aen
de reis van mien lèven begonnen
bin. Mej nao mien geboorte zaot
ich in d’n trein, en die begos te
rieën. ’t Urste wa ich zâg toen ich
door de raomen nao boêten keek,
was de gruweleken êrmoei van
de meensen. Eech zâg klein, âw
boerderijkes. Êrm boerkes die op
êrreme groond probeerden wa te
laoten gruijen. Wa vêrrekes, wa
hinnen en ’n mâger koe was alles
wa zillie hân. En dao mej moesten
ze al hun kiendjes te èten gèven.
Maer ze wâren tevrejen. En as zillie
öit sâmen bie de poomp op de
maerret bie elkaor kwâmen, dan
delden ze hun plezeer en lieëd.
Allieën de pestoêr, de burregemester en de brouwer hân wa cênten.
Óch ne veul, maer toch genôg um
de meensen te laoten mêrken dae
zillie ‘bèter volk’ wâren.
Naodae d’n trein efkes vêrder ge
rejen was, keek eech nog ’s oet ’t
raom. ’n Ind verderop zâg eech drei
hoeëg schoorstieënpiêpen wo veul
roeëk oêt kwâmp. De zeenkfabriek
van Buul. Vur veul meensen b
 raocht
dae oêtkomst vur hun êrremoeiig
bestaon. Op de zeenk, zoeas ze die
fabriek in Buul nuumden, kósten ze
gêld verdeenen. Óch ne veul, maer
’t was toch ’n moi aonvulling op
dae bitje wa zillie hân.
En vêrder geenk mienen trein.
Toen eech oet ’t raom keek, aen
d’n ândere kânt van d’n trein, zâg
eech doonker wolleken aonkomen vanoet Duitsland. Kwâkend
en tierend joog de baes van de
Duitsers hónderddoêzenden van
zien jong mannen me ’n geweer in
hun hân, d’n oorlog in. De meste
van die kèrels wilden dae neet,
maer zillie moésten! Hónderden
tenks en knonnen vernilden, mè
hun smerig gewêld, wa dae die êrm
meensen me zörg en gedeuld door
de jaoren henne hân opgebouwd.
Eech draaide mien gezeecht van ’t
raom âf. Eech wilde dao nemmer
nao kiêken.
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En toen zâg eech hum zitten. Op
’n bânk ietskes vêrderop. Unne
knappe kèrel. Soms keek hij miene
kânt oêt, maer as eech dan trug
keek, draaide hij zien gezeecht
weg en kleurde ’n bitje. Willie
wâren maer allieën in ozze wagon.
Durrum vroog eech of hij genne
zin hâw um neffe meech te komen
zitten. Me unne kop zoe roeëd as
’n óndergonde zon kwâmp hij neffe
mich zitten, zien klak verfroemeld
in zien hân. ’Hoe hedde gi?’ vroog
eech hum. ‘Eech bin Sjang,’ zeei
dien proonte kèrel.
Sjang is altiêd bie meech in dien
trein gebleven, tot op d’n dâg
van vandâg. Hij wou nemmer bie
mich weg. Maer daodoor woor ’t
wel steeds drukker in dien wagon. Ozze Sjang hit neet altiêd stil
gezèten, dao kwâmen veul kiendjes
biê! Dae is neet de hênnigste tiêd
gewist. As de pestoer, die wel ’s öit
ozze wagon binnen kwâmp, begós
over ‘kindervreugd’ en ’n ‘gezegend
gezin’ dan kós ozze Sjang dien pestoer vanâchter bie ziene priesterkrâg vatten en hum ozze wagon
oêt bukkemen. En dan moes de
pestoer nog blij zien dae hij hum
neet d’n trein oêt geschupt hâw.
Laoterhenne, toen ós kinder groeët
wâren en d’n trein bie ’n stasjon
stopde, dan stapde wel ’s ieën van
ós kinder oêt um unnen ândere
trein te pakken. En dan troffen ze
óch wel ’s iemed aon dien diezêlfde
trein hâw gepakt.
Eech keek oet ’t raom en zâg
fabrieken. En auto’s en veul
meensen. Meensen die ónderweg
wâren nao die fabrieken. Óch hieël
veul meensen oet Buul gingen dao
henne. In die fabrieken woor van alles gemakt. Ze makden bevobbeld
lâmpen. Lâmpen die licht gâven
door stroeëm. Maer op die fabrie
ken makden zillie nog veul mier.
Alle soorten meschientjes, wo door
de meensen neet mier zoe veul me
hun eigen hân hoefden te doeën.
De meensen gingen miêr verde-

nen. Dae kósde goe mêrreken. Ze
gingen in gröter hoêzen wonen, ze
kôchten unnen auto en as ze sónnigs nao de kerk gingen, drogen de
meensen vórt schón klier.
As we me d’n trein ’n ind vêrder
zien, zeej eech door ’t raom hoe
de werreld aen ’t verânderen is.
Hieël veul meensen lèven vórt
dêftig zoeas vreuger de pestoer, de
burregemester en d’n brouwer. De
dörpsweenkels van vreuger zien
er ne miêr, umdae die vuls te klein
geworen zien. Want de meensen
willen hêmmen, steeds miêr hêmmen. Zês dâg per wèk is nemmer
genóg um te kunnen koeëpen. De
kerken bliêven sónnigs vórt deecht,
de weenkels gôn open. Weg Jezus,
welkom Euro!
De meensen komen nemmer
sâmen bie de poomp op de maer
ret um hun plezeer en lieëd te
dèlen. Dae git vórt me de kom
pjoêter, iêmeel, feesboek en twitter.
Wa dae allemaol is, wieët eech ne.
D’n trein riejt door. Eech en ozze
Sjang riejen nog altiêd mej. Maer
hoe lang mâg eech nog bliêven zitten? Wa zal er me mich gebeuren
as ich ’t allemaol nemmer wieët?
As ich er neffe begin te praoten,
as ich de nâmen van mien kinder
nemmer wieët en mien eigen bin
kwiêt gerakt? As zêlfs ozze Sjang
vur meech unne vrimde is gewo
ren, wa dan? Moet eech dan toch
nog in dien trein bliêven zitten?
Eech hoop dae er dan iemed is, die
meech bie mien lèste stasjon oet
d’n trein zal hêllepen. Dan goi eech
wer trug nao wo eech vandaon
koom. Dao, vurbie de maon, de
zón en de stêrren, umdae eech dao
toês huur...

FRANS NEFS

DE KANNEPEE
In ’n gezellig Bergs kefee, staat ’n ouwe kannepee As die kannepee nou is zou kunne prate.
Dèèr was veul wel, dèèr was veul wee, op die n’ouwe kannepee.
Op zijn schòòt zijn eel wa zuchte n’ooit gelate.
Menig paartje è gestoeid. Menig traantje è gevloeid. Ok ons moeder è dèèrop nog zitte vrije.
Zo ons opoe ok al dee, mè d’ons opa (nog in spee)
en die kannepee die liet dà mar betije.
refrein :
Nou is tie oud. IJ è verslete vere en zijn stofke is ok al wel gèèf kaal.
Zien’k ’m staan, dan slaan’k aan ’t fantesere. Oe was zijn leve, oe is z’n ver’aal?
Wor in ’t kefee nou deur iedereen bekeke, mar dèèr is altij nog plek vor twee.
In da gezellig Berregse kefeeke, op die ouwe, die trouwe kannepee
Wasde ziek, da was bekend, nou dan wierde goed verwend of getròòst, omda ge lag te morre.
Ge lag dan werremkes dèèr benee, op die trouwe kannepe, waar ge kallemkesaan wir beter moes gaan worre
Adde mazels of rooie n’ond, waterpokke van kop tot kont
of ’adde zomar wa koors onder de leeje.
Medd’n deke van oew bed, lagde as ’n prinske net.
Ge was wel ziek, mar toch ok wel tevreeje.
refrein
Kwam ons vader per abuis, uit ’t kefee wa laat nar uis,
Waart ie uit de leste mis ad zitte kaarte.
Voor da d’iemand dan wa zee, lag tie op de kannepee
Uitgeteld gaf tie de pijp dan mar aan Maarte.
Viele dan zijn n’òòge toe, zee ons moe: “Pa is moe,”
mochte wij gineens mir zinge of wa zegge.
Me kuierde same mè d’ons moe, stillekes naar ons opoe toe
en dan zee ze: “Lat ons pa mar eevekes legge ... ”
refrein
S’wijle was er ok ons moe, eel ard aan een dutje toe.
Dan zee ze:’’k Gaan, denk ik, mar een uiltje vange.’
En dan streek ze vor een wijI op die kannepee ‘t zeil.
Wa kan ’n moei mens tussedeur nog meer verlange.
Want die kannepe, ‘t is gek, was vor veul ’n veilig plek.
Ok ik wies ‘t meubelstuk wel te wardere.
En zo wier tie langzaam oud. leder wast’r mee vertrouwd.
Kreunt en zucht en steunt en è vermoeide vere.
< In het dialect van Halsteren >
Uit: Zo gezeed zo gespuld, Lieshout, 1994

PIET VAN BEERS

NIE NOR SPANJE…
Wè zèèk toch blij, dèk nie in Spanje wôon.
Ik zô me daor naa stierelek verveele.
Ik zèè te oud om on et straand te speule
èn vur en disco val ik öt de tôon.
Wè zèèk toch blij, dèk nie in Spanje leef.
Ik haaw nie et minst van die verdorde streeke.
Vur dègget wit dan hèdde zonnesteeke
èn dès naa iets waork hillemol niks om geef.
Ik blèèf et liefste dicht bij hèùs, kzèè en gewontedier.
Ik hèb ene tèùn, en schoefel èn en schuup.
Ast wèèrm weer is vat ik en pötje bier.
Ik hèb kompjoeter, potlôod èn papier
enen hond die wokt, en vrouw die vur me zörgt….
Waor kunde dan nog beeter zèèn dan hier?
< In het dialect van Tilburg >

< In het dialect van Budel >
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COR SWANENBERG

FRANS HOPPENBROUWERS

Piet van Beers, dichter van het vaste stramien

GOEI MOEDERS

Foto Cor Swanenberg

Sinds 1953 noemt Piet van Beers zich Tilburger. Hij werd in 1927
in Loon op Zand geboren als oudste van zeven kinderen. Grootmoeder woonde toen ook nog in bij het gezin. Vader was schoenmaker zoals veel mannen in Loon op Zand. Hij was tevens secretaris van de werkliedenbond. Eind jaren dertig begon vader een
melkslijterij en hij kreeg meteen alle arbeiders als klant.

I

n 1940 ging Piet van school en werd onmiddellijk knecht in de zaak van zijn vader. Hij
had veel liever naar de mulo of de ambachtsschool gegaan, maar hij moest voor thuis mee
‘aachter de burries’. Tot 1947, toen ie in dienst
moest en naar Nederlands Indië werd uitgezonden. Na ruim anderhalf jaar op Java keerde
hij terug. Vervolgens heeft hij vooral voor Philips (Volt) in Tilburg gewerkt.
In 1956 trouwde hij met Corrie Buster, Tilburgse in hart en ziel. Ze gingen in Loon op
Zand wonen en kregen drie kinderen. Het verblijf in Loon was van korte duur. Na de traumatische ervaring van een dood geboren tweeling
gingen ze in 1959 definitief naar Tilburg.
Piet was ‘volkstuinier’ in hart en nieren. Hij
heeft jarenlang in het bestuur van de vereniging Onze Tuin gezeten en schreef zijn eerste
lichte gedichten voor het orgaan van die volks
tuinvereniging. Die eerstelingen zijn terug te
vinden in zijn eerste bundels.
De gedichten mochten nooit langer zijn dan
een A viertje met strofen van vier regels en dat
‘ijzeren’ formaat heeft hij sindsdien vrij consequent aangehouden. Dat vaste patroon droeg
voor zijn gevoel bij tot het kernachtige van zijn
verzen.
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Er zit over het algemeen weinig variatie in
het rijmschema van zijn gedichten; de simpele cadans eindigt meestal in omarmend of
gepaard rijm. Er zitten werkelijk prachtige
verzen tussen. Zijn gedichten met vast ritme
lopen meestal lekker; de strakste verzen zijn
de mooiste.
Hier en daar is er zeker sprake van rijmdwang,
maar voor het merendeel van het dichtwerk
geldt toch dat het genieten is. Dat komt mede
door de milde humor die telkens weer opduikt.
Omdat de dichter heel inventief is, krijg je het
gevoel dat hij overal over kan schrijven. Vaak
‘behandelt’ hij de actualiteit en de dingen dicht
bij huis. Dat maakt het geheel herkenbaar en
toegankelijk. Een enkele keer fleurt een fraai
zelfbedacht woord een gedicht op, zoals bijvoorbeeld bèkskeleutmesjien voor koffie automaat.
In het Vurwoord bij het tiende deeltje ’t Blèèft
hêet, lezen we:
Dit is alwir ’t tiende buukske.
Ik stao der zelf van verstèld.
Over tèùne èn tèùniere
Zèè’k onderhaand wèl ötvertèld.
Toch zouden er nog bijna een even groot aantal bundels volgen!
Pas vijf jaar geleden is hij met het tuinieren
definitief gestopt; hij kon niet meer krom.
Piet heeft zijn schrijverij eigenlijk van geen
vreemden. Vader (de Rooie Pieter) was een geboren verteller. Hij was correspondent van De
Stem, de Tilburgse krant en het Dagblad van
Brabant en Zeeland.
Piet is vaak benaderd voor bijdragen aan het
Tilburgse carnaval en menig Vastenavond bedenksel in dialect is in zijn koker ontsproten.
Voor ons was de eerste ‘kennismaking’ ooit
het gedicht Driekooninge zinge. Een lang humoristisch kerstgedicht dat ondertekend was
met PJM. Het werd voor de Brabantse Spreukenkalender toegestuurd vanuit Grave, maar
het gebruikte dialect verraadde dat de schrijver ergens in Midden-Brabant gezocht moest
worden. Via via kwamen we erachter dat PJM
stond voor de initialen van Piet van Beers.

Op 85-jarige leeftijd heeft hij uit zijn totaal van
duizend gedichten de beste gegroepeerd en
uitgebracht in negentien bundels in eigen beheer. In zo’n dichtbundelke moeten minstens
dertig à veertig gedichten staan, vindt Piet. Enkele titels van de uitgebreide reeks: Brabants
Bont, Vèrzenbuukske, Femielie van swirskaante,
Rondom ’t hèùs, Tusse hèùs èn tèùn, Grèèze cèl
le…, Sèmmele in oewen èège tèèd, Kèkt es èfkes,
Zommedéene zèmmer, Kaoikes, Zeuve daoge
zon…, ’t Is stil op straot en We lèève nog…
In het twaalfde buukske, Allêen vèrder… schrijft
hij over de moeilijke tijd na 2005, toen hij zijn
Corrie verloor na een slepende ziekte. Corrie
was dikwijls zijn eerste klankbord geweest.
Maar de inspiratie is nog altijd niet opgedroogd. In het gedicht Aaw knooke, dat hij in
november 2012 per e-mail rondstuurde, verwoordt de oude dichter zijn niet aflatende spirit:
Ik kook nog steeds men èège pötje.
Ik naoj nog steeds mennen èège naod.
Ik slaop, ik schrèèf, ik vat enen borrel.
Dan zèè’k teminste “van de straot”.
Soms staat hij ’s nachts nog op om een paar
regels op te schrijven, want de harde schijf
daarboven gaat wel achteruit en het valt niet
mee de dingen vast te houden in het geheugen, maar hij mag niet klagen. In januari 2013
is hij zelfs overgrootvader geworden!

Gij, die oew kijnder nege mánd
mee zörreg het gedraoge,
en die, gewend um klaor te stán,
ginnen tèèd had um te klaoge,
ik heb oe hóg, ben mèr gerust,
ik zal oe nie vergète,
al zèn ’r steeds meer die zóiets
as óuwerwets verslète.
As twidde mens schiep God de vrouw,
ùt de rib van den urste man.
Vur mè kumt ze echter allerurst
as de bron van m’n bestán.
De wèrmte, de liefde en de zörreg
die ’n vrouw ’n kijnd kan gève,
zal, ondanks welvaart en techniek
de peiler van de wirreld blève.
Mee wa ne mens án wèrremte
ervaart in z’n urste jaore
mee dè vermoge van ’n vrouw
zal ie ’t moete klaore.
Dè weet ik steeds mèr zekerder,
hoe meer ik ’r over denk:
die hil gewóón, goei moeders
zèn vur ons ’n godsgeschenk.
< In het dialect van Kempenland >
Uit: ’n Snee irluk bróód, 2000

In de negentiende bundel geeft hij naast zijn
dialectverzen ook een Nederlandse versie.
Over de Tilburgs dialectspelling schrijft hij:
“Tilburgs schrèève is nie niks…, daor moete vur
gòn leere!”
Op de site van CuBra staat te lezen dat Piet van
Beers sinds september 2010 elke week een gedicht dat oorspronkelijk geschreven werd door
de Tilburgse volksdichter Lechim (Michel van
de Ven) presenteert. Ook dat doet hij tweetalig.
Bovendien staat er een groot aantal gedichten
op de site van Piet zelf.
Toen we zijn Tilburgse flat verlieten, zei de
oude bard: “Ge ziet mar, ge doet mar èn aanders
kèkte mar…”
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WILL SEGERS

Mennen stoel
Ik heb men baankstel gerùld tege ’n aander.
Die van de kringlôôp kome ’t zo brenge. Via
de gerage en d ’aachterdeur kan ’t nor binne.
Mar dan stot ’r ineens ok n’n stoel, mee dezelfde kleur as de baank, in de kaomer.
“Die hek nie gekocht hor,” zee ik fel. Effe
belle dan.
“Hee Jan, dè vrouwke, waor wij naauw zen, in
de Staoringstraot, die zee desse dieje stoel,
die wij bij hen, nie gekocht hee.”
“As ik ’m vur niks krèèg, wil ik ’m wel houwe…”
“O goed hor, dan laote we’m hier. Ge moot
’m houwe.”
Mee Hemelvaort ist oma Will dag. ’t Rengert
d’n hèlen dag. Mar des gin enkel bezwaor,
want mee mennen stoel kunde van alles. Ge
kunt ’r op handstante, kopke dùikele, opdrukke en zitte. As ge’m één slag draait, dan hedde al n’n sturel, om te schommele, mar ok ’n
hok waor ge as knèn, hond, of kat kunt ligge
te blaffe en maauwe. Ge kunt ok bove op d’n
zijkaant gon staon, om dan, mee n’n houtere
lepel in oew haand K 3 nor te doen. Mar as
ge’m dan nog n’n slag draait, dan krède pas
echt ’n donker hol, mee unnen durgang van
bekaant 20 cm bridte. Josje kan ’r dus allèèn
mar in mee veul vrukke en trekke. Dan zitte
wel veilig, dè wel, want de jonges , die mee
grote toys xl gewere, overal de rest bespionere, kunne ’r nie bij. Ze drùipe dus af, nor d’r
bove zelfgebouwde stelling, van slaopzakke,
dekbedde, handdoeke, pullinge en aander
graai.
Elke keer as ge d’r binnekomt krède daor
’n tttttttttttt salvo. In d’aander slopkaomer
idem dito gelùid van de meskes. Ik breng
n’n bak chips nor de fronten, en d’n orlog is
meepesaant vurbij. Mar dan…… Mar dan…
zen we onzen 3 jaorige Stan kwèt. Hij kan
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LIEFDESGEDICHTJE VAN UNNE
WIELRENNER
Soms moet ik midde in de koers
Gaon staon op de pedaole
Dan spurt ik as unne sprinter
Om de endstreep wir te haale…
Nie vur die bloeme of de trui
Scheur ik deur al die bochte
Ik weet dè gij daor aon de meet
Op mèn al staot te waochte!
Dan schiet ik ûit ’t peloton
ik lig al rap van voren
En zal mèn aon d’n ploegbaos
Verder nie mir kunne stoore!
De démarrage is kompleet
’K heb schijt aon al die Belze
Want gij staot daor op ’t schavot
Om mèn straks te omhelze!

Josje op de stoel. (Foto Will Segers)
toch nie nor de straot. We zùke mee z’n
dertiene overal, tot aachter ’t gurdèn op
de vliering toe. Dan heurt 1 van de kender
hoeste . Waor? Onder d’n stoel. Ge ziet ’m
nie. Hij hee z’n eige in n’n chip vurslikt. Lea
pakt ’m bij z’n schoene en trekt ’m onder de
spleet ùit. Dan gon we wè bùite lôpe. Allemol
meekome!
“Effe wochte, oma,” zee Josje, “ik mot nog
iets doen.” Ze lopt nor d’n stoel, gift ’r 3
dikke kussen op en zee: “Gij zet de liefste
stoel van hil Nijmege en Oss. Ge kunt naauw
ùtruste en dan koom ik over ’n uurke wir
trug.” Ùtruste ? hullie nie, mar ik wel. Ik zij ’r
ècht on toe. As iederèèn op hùis on is, schùif
ik mennen stoel zoe dichtbij de baank, dè
men voete d’r deegeluk op kunne ligge. En zo
blèft dè, d’n ollingen aovund.
< In het dialect van Alphen (Noord-Brabant) >

Ik zet ’n extra tandje bij
En koom ik om d’n hoek
Dan martel ik de kazaien
Rij ’t zeemleer ûit m’n broek!
Van alle étappes die ik ree
En alle cols die ik zie
Bende gij mènne klassieker
Van de derde categorie!

Ik trek ’t leste sprintje aon
En dan krèèg ik de “kiss”!
Vur mèn bende de chef d’équipe
Gij zèèdt mèn ronde miss…
As wij vanaovend saome zèn
Is alles wir zôo ast was
Dan zet ik ’m in z’n grôot verzet
En maok ik bij jou sur place!
Uit: Ik praot nie frêêt (Ook opgenomen
in Brabants Bloesem)
Foto: Wielrennen Ronde de Besterd

FRANS HOPPENBROUWERS

De veelvraat-renner
Verlíeze kannie nie zó góed,
hij hit ’r unnen hekel áon
en venn’t dan ók niks gedáon,
’t winne zit ’m in ’t blóed.
Verlíeze is: ’n bietje dóód,
of ge ’r èfkes nie mir bent.
’Ge bent toch unne gróte vent,
hóuwt-oe dan ók ’s èfkes gróót.’

Rectificatie
In Brabants nummer 1 staat onder het
colofon vermeld dat er een gesproken verhaal
over Scherpenheuvel van Wim Schepers is te
beluisteren op:

JAN VAN RIJTHOVEN

Dè winne lang nie alles waar,
hurden ie dan ók dikkels zegge:
’ge moet wa gunnen áon mekaar.’
Dè was ’m gaar nie ût te legge,
’t intreseerden ’m gin reet:
as urste wil ie nor de meet.
<In het dialect van Kempenland>

www.cubra.nl/brabants/Brabants_Audio.htm.
De naam van de spreker is echter Wim Segers
uit Alphen en gelukkig staat dit op de site wel
goed vermeld.
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JOHAN BOENIE

JOS SWANENBERG

Frietje (gew.)

als synoniem van ‘gewestelijk’ de term ‘dialectisch’. Op de derde plaats is er ook nog (volkst.)
voor woorden die tot de volkstaal, de taal van
het gewone volk, behoren. Die kwalificatie is
daarmee sociologisch, waar de andere twee
geografisch zijn. Gemeenschappelijk hebben
deze woorden in elk geval dat ze niet tot de algemene, neutrale Nederlandse woordenschat
behoren. Liever niet gebruiken in een sollicitatiebrief, mogen we daarbij denken. Dat geldt
denk ik ook voor (spreekt.), woorden die tot de
spreektaal horen.

De Dikke Van Dale bestaat 150 jaar. Het meest bekende woordenboek van de Nederlandse taal is waarschijnlijk het boek dat ik het meest gebruik, niet alleen op
mijn werk maar ook gewoon thuis uit belangstelling en
nieuwsgierigheid. Ik mocht een stukje schrijven in het
boek Verhalen over taal dat deze zomer bij het jubileum
verscheen. Dit is de oorspronkelijke, langere versie van
dat verhaal.

Patatje of frietje
et staat er niet in. De Dikke Van Dale
heeft wel ‘friet’, ten eerste als verzamelnaam, ‘een portie friet’, en ten tweede in de zin
van een stukje friet, ‘papa bakte de beste frieten’. Maar ‘frietje’, in de betekenis van een portie friet in een bakje of zakje, staat er niet in. In
Brabant bestel je een frietje als je een bakje of
zakje frieten wilt hebben. Boven de grote rivieren bestel je dan een patatje. Dat woord staat
wel in Van Dale. Dus naast ‘patat’ (synoniem
van ‘friet’) is ook ‘patatje’ in het woordenboek
opgenomen, in de zin van zakje patat, ‘mag ik
een patatje mét?’. Metonymisch, staat er bij,
dat wil zeggen dat deze betekenis een verband
legt met een ander voorwerp; in dit geval gaat
de betekenis over van de gefrituurde staafjes
aardappel op het zakje of bakje waarin die gefrituurde staafjes zitten.
Die betekenis bedoel ik inderdaad, ‘doe maar
een frietje met’. Maar ‘frietje’ staat er dus niet
in. Zou ‘frietje’ dan een Brabants of Zuid-Nederlands dialectwoord zijn? Ik denk dat de
meeste Brabanders ‘frietje’ niet een dialectwoord vinden. Brabanders vinden ‘frietje’ gewoon een Nederlands woord. En ‘patatje’, dat
zeggen we niet, dat is voor Brabanders toch
echt te randstads. ‘Frietje’ behoort tot het vermeend Nederlands, het is een woord waarvan
mensen in het zuiden menen dat het gewoon
Nederlands is, maar waaraan andere Nederlanders meteen horen dat de spreker uit het
zuiden van Nederland komt.

H

Is ‘frietje’ dialect?
Het onderscheid tussen ‘patat’ en ‘friet’ in het
Nederlandse taalgebied is wel een dialectverschil te noemen. Jan Stroop heeft een mooie
dialectkaart gemaakt (in het boek Proeven van
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dialect uit 2005) waarop je ziet hoe ‘patat’ boven
de rivieren en ‘friet’ beneden de rivieren wordt
gezegd voor de gefrituurde reepjes aardappel.
Je koopt ze dus in een ‘patatzaak’ in Noord-Nederland, maar in een ‘friettent’ of ‘frietkraam’
in Zuid-Nederland. Twee woorden die beperkt
zijn tot een deel van het Nederlandse taalgebied mag je dialectwoorden noemen. Stroop
schrijft trouwens niets over de metonymische
betekenis van frietje en patatje (een zakje of
bakje friet, in plaats van een staafje aardappel
of van de verzamelnaam).
Van Dale is een woordenboek van de Nederlandse taal. Velen beschouwen dan ook de
woorden die in Van Dale staan als de woorden van de Nederlandse woordenschat. En
de woorden die er niet in staan zijn dus geen
Nederlandse woorden, maar dialectwoorden,
woorden uit andere talen of niet bestaande,
foute woorden. Dat klopt natuurlijk niet helemaal. In Van Dale staan niet alle woorden die
tot de woordenschat van het Nederlands behoren, het zou bijvoorbeeld ondoenlijk zijn om
alle mogelijke samenstellingen op te nemen.
Bovendien staan er woorden in Van Dale die
tot het dialect gerekend worden. Idealiter zijn
ze dan opgenomen met de toevoeging (gew.),
aldus de Inleiding (p. XX) op mijn Van Dale,
de twaalfde uitgave in de nieuwe spelling uit
1995.
Van Dale bevat meer dan 10.000 woorden met
de toevoeging (gew.) voor gewestelijk. Er zijn
ook nog woorden met die toevoeging (dial.)
voor dialect, maar dat zijn er niet veel. Welk
verschil precies wordt bedoeld met beide afkortingen weet ik niet. Dialectwoorden en
gewestelijke woorden zijn allebei in een bepaalde streek gebruikelijk. Van Dale geeft zelf

Vlottende grens
Ik denk dat mijn frietje best in Van Dale zou
kunnen staan, al was het maar met de toevoeging (gew.) voor ‘gewestelijk’. Als ‘patatje’
er in staat, waarom zou frietje er dan niet in
staan? Laat de woordenboekredactie hier niet
een voorkeur voor de Noord-Nederlandse variant zien? Ik hoop deze ingang in de volgende
editie van Van Dale terug te vinden: frietje (o.)
1 één staafje in vet gebakken aardappel; 2 (meton.) zakje of bakje friet (1): doe mij een frietje
met.
Al bladerend door Van Dale lees ik nieuwsgierig verder. Dat roept soms meer vragen dan
antwoorden op, maar dat is helemaal niet erg.
Er gaat bijna geen dag voorbij dat ik niet door
Van Dale blader en dat gebeurt zelden zonder
dat ik me verwonder over wat ik lees. Voor nu
sla ik Van Dale weer dicht, met de gedachte dat
wat in Van Dale staat niet per se Nederlands
is, als je met Nederlandse woorden de woordenschat van de standaardtaal bedoelt. Van
Dale bevat ook woorden die tot andere registers behoren, zoals woorden die alleen in een
deel van ons land gebruikt worden of woorden
die je in formele situaties of sollicitatiebrieven liever niet gebruikt. Maar ook daarin kán
Van Dale niet volledig zijn. Zou Van Dale dan
die regionale en informele woordenschat niet
moeten opnemen? Dat is een lastige vraag. De
grens tussen gewestelijk en algemeen en tussen informeel, vulgair, neutraal en formeel is
niet te trekken. In de Inleiding op de twaalfde
uitgave van Van Dale heet dat een ‘vlottende
grens’( p. XIX). Waar houden dialectwoorden
op en beginnen de algemeen Nederlandse
woorden? Waar houden de nette woorden op
en beginnen de woorden uit de taal van het zogenaamde gewone volk?
Wat zou er eigenlijk bij frikandel staan? Toch
nog even in Van Dale kijken!

Woensdrechtse woordjes

Piet(je)
P

iet is natuurlijk om te beginnen een voornaam, afgeleid van Petrus, dat ‘steenrots’
betekent. In Woensdrecht (Woosdrecht) is de
naam gebruikelijk. Hij wordt dan langgerekt
uitgesproken: Pie-iet. Vaak wordt hiervoor P
 jeer
gebruikt. Het verkleinwoord is Pietje, maar ook
Pirke en Pjeerke komen veelvuldig voor.
Een piet kan ook een persoon van aanzien zijn.
Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de
uitspraken IJ ies ’n jeele piet en IJ ies ’n wooge
piet. In beide gevallen gaat het om hooggeplaatste personen, mensen waar je tegen op
behoort te zien.
Het woord piet(je) wordt ook vaak gebruikt
voor een kanarie (knorrie of kenaorie) of een
andere vogel. Het is dan van oorsprong een geluidsnabootsing. Hoogerheidenaar Piet Borremans zaliger, die een fanatiek kanariekweker
was, grapte dikwijls: “M’n voogels kenne mèèn
allemaol, want ze roepe me n’altij bij m’ne naom!”
Van een vogel naar het mannelijk geslachtsorgaan is geen grote stap. In het woordgebruik
van Putte betreft het echter niet bepaald het
pronkjuweel van de man. Niet voor niets wordt
in dit verband altijd het denigrerende verkleinwoord pietje gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld
iemand het verwijt gemaakt: “Ge ziet jeel de
dag mar meej oew pietje te speule”, wat dan betekent: “Je zit de hele dag maar te lanterfanten,
ga eens iets doen!” Wanneer iemand uitroept:
“Nouw emme ze me toch bij m’n pietje”, dan wil
hij daarmee zeggen, dat hij te grazen is genomen, dat men hem een loer heeft gedraaid.
Merkwaardig genoeg wordt het woord pietje
tevens gebruikt voor ‘luis’. Omdat deze hinderlijke diertjes meestal niet in hun eentje
aanwezig zijn, komt het meervoud pietjes vaker voor. IJ oj last van pietjes betekent, dat hij
geplaagd werd door deze beestjes. Het is mij
niet bekend of de bekende beestjes op andere
behaarde plekjes van het lichaam ook pietjes
worden genoemd (het is immers een beetje
gênant om daarnaar te informeren), maar het
lijkt me waarschijnlijk.
In de Sinterklaastijd zongen de dapperste kinderen wel eens deze variant op een bekend
Sinterklaasliedje:
Zie te maon schen tur de bwoome op dieje vent z’n
kaole kop,
Mar ge meu t’r nie nor kèèke, want d’r ziete pietjes
op!
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’t Wôtter van ons opa
Van ons opa weet ik nie anders ès
dèt-ie in zunne overal op z’n klompe
in d’n hof ônt werke waar. Hij din
niks liever ès heuve. Schoeffele tusse
de briikbôntjes èn de flodderbônne,
slooiplante pootte, kôlle snèèje, ’t
kwaam ’r nie op ôn. Swoendagsmiddags, ès ik nie nor school hoefde,
moog ik meehèllepe. Uurst nor de
deel, want doar stonne m’n klumpkes en hong munne overal ôn unne
spijker. Krèk ’t èègeste ès ons opa
ha. Èn dan ôn de gang. ‘Mar wel
uitkijke woar dè ge lopt mi oew
èndevoewte,’ zin-ie alt. Want hij waar
ès de doewd dè ’k op z’n plante trôi.
Nô ’n uur of ’n ding dinne we
schafte. Dan aate we ons bôtrams
èn viejte ’n slökske thee uit dè blaaw
drinkestuitje dèt-ie alt bem ha. We
zinne niks teege mekaare, zaate
alliejn mar te kijke hoe schôn-ie ’r
be laag, zunnen hof. Alliejn èst ’r ’n
knuuterke of ’n lauwerikske begos te
fluite; dan staak-ie zunne vinger op
èn zaate we saame te luistere.
Ès ik op huis ôn moes, viejt-ie z’n
knipbeurs.
‘Is kijke wè munne kammeroad vandaag he verdiend.’
Èn dan kreek ’n döbbeltje, alle kerris
ens.
‘Wanniejr komde wir hèllepe jonge?’
vroeg-ie ès ik op huis ôn din.
Dieje lèèste woensdag kwaam ik uit
school èn wô wir nor ons opa.
‘Ge kunt nie in d’n hof gôn werke.
Opa li op bed. Hij vuult z’n èège
kwèlluk, ’t gö nie goewd mi’m,’ zin
ons vôdder.
Ik verschoot m’n èège kepot. Ons
opa ziek? Die waar noît ziek.
‘Dan go’k gaaw kijke,’ zin ik.
Ons tante Zus waar in de keuke
bezig. Die waar d’r anders noît
swoendags.
‘Gôt mar efkes kijke jonge. Wel
zachjes doen, want hij he laast van
z’n wôtter.’
Ons opa laag te sloape. Z’n taand
laage in ‘n bèkske op ’t nachtkèèsje.
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Hij ôjjemde mar aarig. Toen ons
tante Zus ok kwaam kijke din-ie z’n
oewge ope.
‘Och munne kammeroad ister. Vandaag kunne we nie gôn heuve jonge.
Dè wört daander wiik.’
‘Hier,’ zin tante Zus èn gaaf ’m ’n
glèske wôtter. ‘Drinkt is. Ge moet
veul drinke van d’n dokter.’
‘Och diejen dokter. Dèt-ie verrekt
mi z’n wôtter. Dèt-ie ’t èèges mar
opzöpt.’
Ons opa waar grijnzig, dè konde
huure. Tante Zus schudde mitturre
kop èn din nor beneeje.
‘Kômt is hier kammeroad.’ Ons opa
prôtte zachjes, ès of niemes ‘t moog
huure. ‘Ziede munne jas doar. Vuult
is in m’n binnetès. Doar zit ‘n fleske
in. Vat dè is efkes.’
Ik liejp nor zunne jas èn hôlde ’n plat
fleske uit de binnetès. Zôn fleskes
ha ons vôdder in z’n kuffee ok. Doar
zaat alt sniivel of koejak in.
‘Ès ge di fleske voldoet mi sniivel,
dan krijde unne gulde van mijn. Mar
niks tege onze Wim of ons Zus zegge. Èn drinkt uurst efkes dè wôtter
op, anders li ons Zus daaluk wir te
maawe.’
Ik liejp op huis ôn èn dè fleske
braande in m’n tès.
‘Èn, hoe ist mi’m?’ vroeg ons vôdder.
‘Hij slôpt. Ik gô strakke wir efkes
kijke,’ zin ik èn striemelde op de
kèlder ôn. Doar ston ’n groewte
kruik mi ’n trèchterke. Ik schibbelde
van d’n angst. Mar mi geschibbel
krijde zôn fleske zeker nie vol. Efkes

diejp ôjjem hoale. Jèssus wè waar
die kruik zwoar. Èn dan moes ik ok
nog goewd mikke. Hörde ik nou
ons vôdder ônkômme? Zeuve klurre
stront scheet ik. Bang dèt-ie ’t zaag.
Dan hattie me d’r onder gelööjd.
Mar ja, ge bent unne kammeroad of
ge ben ’t nie.
Nô d’n iit din ik gaawèèchtig op ons
opa ôn.
‘Al wir?’, zin ons vôdder. Mar ik din
nèt of dè ’k niks hörde.
Ons opa waar wakker.
‘Èn?’ vroeg-ie èn kwaam overèènd.
Toen-ie ’t fleske zaag, moes-ie
laache. ‘Drinkte ge dè wôtter mar op.’
Ik dronk ’t glèske wôtter op èn
schudde ’r wè sniivel in.
‘Verdju,’ vloekte ons opa, die unnen
tree hörde kraake, ‘doar kômt ons
Zus ôn.’
Ik weet ok nie mer wôrrum, mar ik
viejt ‘t glèske sniivel èn dronk ’t in
enne kiejr leeg. De troane spronge in
m’n oewge, d’r liejp wôtter uit m’n
neus èn ik moes köllukse.
‘Wè hedde ge?’ vroeg ons tante Zus
toen ze binne kwaam.
‘Dòòrst. Dè kunde toch zien. Lôt
dieje jonge toch,’ spètte ons opa.
Ik vuulde de sniivel dur m’n kelsgat
nor beneeje loewpe. Wè braande
’t. Ès-ie dè lèkker von, dan waar-ie
goewd ziek.
‘Ik hoal wel efkes ’n nèèj glèske
wôtter,’ zin ons tante Zus èn din
nor beneeje. Ons opa moes laache.
‘Menne kammeroad,’ zin-ie èn ik
kreeg munne gulde.
Saanderdaags kwaam ik uit school
èn zin ons vôdder dèt gebeurd waar.
Jankend liejp ik al wèt kon nor ons
Opa um te gôn kijke. Toen ik in de
keuke kwaam, zaag ik ’t fleske op d’n
ônrecht stôn. ’t Waar leeg.
< In het dialect van Berghem >
Genomineerd verhaal van het Brabants Dialectenfestival in Lieshout,
2014
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Geluidsfragmenten
Brabants 2:
Zoals u ziet verwijzen we voortaan naar de
audiopagina’s met het logo.
De volgende door de auteurs ingesproken
teksten zijn te beluisteren op de website:
Piet van Beers: Nie nor Spanje (Tilburg)
Riny Boeijen: ’t Wôtter van ons opa (Berghem)
Sjakie van d’n Hoek: Schoolsnipperdag
(Lepelstraat)
Frans Hoppenbrouwers: Goei moeders
(Valkenswaard)
Junt: Umdae eech daor thoês huur (Budel)
Lizzy van Pelt: Plekskes (Woudrichem)
Cor Swanenberg: Doktersrundje (Rosmalen)
De geluidsopnamen werden gemaakt door
Frans van den Bogaard en Cor Swanenberg.
De audiopagina is te vinden op
www.stichtingbrabants.nl
en op
www.cubra.nl/brabants/Brabants Audio.htm

Voorkeurspelling
In de eerste editie van dit nieuwe kwartaal
blad vermeldden wij hier de voorkeurspelling
voor Brabants, een handig hulpmiddel bij het
schrijven van dialectteksten. Wij vinden het
bij nader inzien iets te veel van het goede, om
die voorkeurspelling in elke aflevering op te
nemen. Om die toch toegankelijk te houden,
hebben wij de voorkeurspelling voor Brabants
verplaatst naar onze website. U vindt die tabel
voortaan op www.stichtingbrabants.nl
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Van Hepscheuten

Van Hepscheuten, pseudoniem van Jan van Rijthoven, idee en tekst, met illustratie van Kees Wouters
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