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VAN DE REDACTIE

Beste lezeressen en lezers,
U heeft alweer jaargang 1, nummer 3 van het nieuwe kwartaalblad
Brabants in handen. Wij gaan ervan uit, dat u het gevraagde bedrag
heeft overgemaakt en dat u tot nu toe zeker geen spijt heeft van uw
investering. De redactie heeft immers haar uiterste best gedaan om
er weer een kwalitatief hoogstaande uitgave van te maken.
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HENK JANSSEN

Verder as de Dungense brug
Gerlaine Piters-Jansen is niet alleen geboren in ’s-Hertogenbosch
- in het Grôôt (het Groot Ziekengasthuis) -, ze woont en werkt er
ook. Zij is docent taaldidactiek aan de Fontys Hogeschool Kind en
Educatie (Lerarenopleiding Basisonderwijs - PABO). Hoewel drukbezet schrijft zij in haar schaarse vrije tijd verhalen en gedichten
in het dialect van haar geboortestad. In 2012 wordt haar verhaal
Gezellig! bekroond met de Willem Ivenprijs. Bij wijze van hommage drukken wij het hierbij af. Ook haar afstudeerscriptie - Kun je
door de bomen het Bosch’ nog zien (1997) - handelt over het dialect
van Den Bosch. Een gesprek met haar over haar liefde voor het
Brabants.

A

ls je zoals ik ook een aantal jaren in ’s-Hertogenbosch hebt gewoond, dan kun je er
niet aan voorbij. Ik “moet” bij elk weerzien met
de stad even naar de Sint Jan. Efkes nòr de Zoete Lieve Vrouw. Ze is vandaag niet op haar vertrouwde plek. De kapel wordt gerestaureerd.
Ze is diagonaal verhuisd en staat nu in het
zuidertransept vlakbij twee grote Brabanders.
Bij Peerke Donders en Huub van Lieshout. In
goed gezelschap, stel ik mijmerend vast. Goed
gezelschap, ofschoon van een andere orde, dat
is wat ook mij te wachten staat. Ik heb immers
in Den Bosch een afspraak voor een ontmoeting met Gerlaine Piters-Jansen. Ik wil haar
graag spreken over haar interesse en over haar
activiteiten met betrekking tot het Bosch dialect. We treffen elkaar bij ‘Pink Lemon’ in de
Minderbroedersstraat. “Daar hebben ze van
die lekkere sapjes,” vertelt Gerlaine bij het maken van de afspraak. Met een ‘Lekker ding’ op
tafel, een andere naam voor een glas frambozensap, ontbreekt het ons niet aan “spraakwater”. Gerlaine: “Ik ben geboren in Den Bosch
en heb tot mijn negende altijd in de Aawijk
gewoond. Spelend op straat sprak ik voornamelijk dialect. Het zit dus echt van jongs af in
al mijn vezels. Ik herinner me overigens goed,
dat mijn moeder me, als ik dialect sprak, vaak
corrigeerde. Zo leerde ik van haar dat een geut
langs de stoeprand ook een goot kan zijn. Dat
verbeteren past in het patroon, dat ouders met
hun kind nu eenmaal het beste voorhebben.
Het is de klassieke tweestrijd tussen ‘plat’ en
‘algemeen beschaafd’, tussen dialect en standaardtaal, waar je volgens velen maatschappelijk het verst mee komt, en waardoor zo’n
Bossche geut dan rap in een goot verandert. ‘Ge
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moet in het leven verder kunnen kommen as de
Dungense brug’, dat was bij ons thuis ook zo’n
gevleugelde uitspraak. Met alleen dialect, zo
begreep ik, kwam je die brug ten zuiden van
Den Bosch maar moeilijk voorbij.”
“

T

oen ik negen was,” zo vervolgt Gerlaine, “verhuisden wij naar de Maaspoort.
Ineens speelde ik daar met kinderen die helemaal geen Bosch spraken. Ik vond dat heel bijzonder en de verbazing die dat opleverde staat
me nog levendig bij.” De Maaspoort is dan een
nieuwe wijk in het noorden van Den Bosch
waar destijds mensen uit velerlei windstreken
kwamen wonen. Gerlaine gaat er naar het Jeroen Bosch College. Daar krijgt zij Nederlands
van Hans Lakwijk. Dezelfde Hans Lakwijk die
in juni van dit jaar op het Brabants Dialectenfestival in Lieshout het winnende gedicht presenteerde, dat in Brabants nummer 2 werd afgedrukt. Gerlaine: “Hij heeft me toentertijd op
een bevlogen wijze voor Nederlands én voor ons
dialect enthousiast gemaakt. Hij maakte ons tijdens zijn lessen bijvoorbeeld duidelijk dat je het
geslacht van een zelfstandig naamwoord vaak
kunt bepalen door er in ons dialect een onbepaald lidwoord voor te plaatsen. Voor vrouwelijk
en onzijdig een ’n, en dus ’n vrouw, ’n mèske,
en voor mannelijk unne(n), waardoor het unne
mens, unne jonge of unnen beer wordt. Dat geldt
ook voor nieuwe woorden die nooit eerder in
ons dialect voorkwamen. Dat heeft me toen echt
aan het denken gezet. Neem nou unne magnetron of unne computer. Het is dus eigenlijk niet
vreemd dat ik binnen mijn studie Nederlands
koos voor taalkunde. Het fascineert me.”

G

erlaine studeert in Utrecht aan de toenmalige faculteit der Letteren en kiest daar
voor sociolinguïstiek. Bij die studie gaat het onder meer om het bestuderen van het verband
tussen taal en sociale groepen. Het zijn prof.
dr. Fred Weerman en dr. Jacomine Nortier die
haar bij het afstuderen op het spoor zetten van
een onderzoek naar “de linguïstische en sociolinguïstische status van het Bossche dialect.”
In Utrecht met succes afstuderen op dialect,
dan ben je die Dungense brug inmiddels een
heel eind voorbij.

N

u geeft Gerlaine drie dagen per week les
aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Zij is er werkzaam als docent taaldidactiek. Gerlaine: “Daarbij gaat het om dat boeiende proces van hoe kinderen taal verwerven,
en hoe leerkrachten in het basisonderwijs hen
daar vervolgens bij kunnen helpen. Ik geef
de lessen die ik daarover verzorg vanuit een
grondhouding. Die bestaat naast het enthousiasmeren van mijn studenten ook uit het bewerkstelligen van verwondering voor wat taal
ons te bieden heeft. Je verbazen, je verwonderen, dat is toch het mooiste wat er is. Vooral
taalverandering vind ik interessant. Ik vergelijk
me in dat opzicht wel eens met een bioloog. In
de wereld van de flora is naast de tuinman ook
de bioloog actief. Waar de tuinman schoffelt
en conserveert, daar is het de bioloog die zich
bij voortduring verbaast over mutaties en nieuwe planten. Op zo’n zelfde wijze houd ik me
bezig met taalvariatie. Verder geef ik les in het
kinderen leren lezen en schrijven van teksten
en in het behandelen van thema’s als wanneer
gebruik je informele taal en in welke situaties
is formele taal gepaster of effectiever. Daar-

vlnr: de jury bestaande uit Tim van der Avoird, Gerlaine Piters-Jansen
en Jos Swanenberg. Verder op de eerste rij: Brigitte van Haaften
(gedeputeerde Noord-Brabant), Henk Krouwel, Patrick Timmermans
en Philip Peeters.
naast geef ik les in communiceren met ouders
en collega’s en bereid ik mijn studenten voor
op het sollicitatiegesprek waar ze natuurlijk
ook allemaal mee te maken krijgen. Kortom,
het is een veelzijdig en boeiend beroep dat veel
voldoening geeft. En trouwens, nu we het over
dialect hebben, ik behandel tijdens mijn lessen ook hoe je op school omgaat met ouders
die uitsluitend dialect spreken.”

B

aan en gezin nemen veel tijd. Het schrijven van verhalen en gedichten komt daardoor gedurende de laatste jaren ietwat op het
tweede plan. Desondanks werkt Gerlaine Piters-Jansen al vanaf 2007 mee aan het jaarlijks
verschijnende Brabantse boekenweekboek. In
2012 ontvangt zij voor haar verhaal Gezellig!
de Willem Ivenprijs. Ook schrijft zij prachtige
gedichten. Een goed voorbeeld is het gedicht
Veurjaor ‘77 dat is opgenomen in Brabants
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GERLAINE PITERS-JANSEN

Kierewiet

GEZELLIG!

bloesem, de bloemlezing van gedichten in Brabants dialect. Maar er zijn meer activiteiten. Zo schreef zij twee
keer het Grôôt Bosch Dictee. En binnen de cultuurhistorische leergang Boschlogie nam zij een aantal seizoenen
het chapiter dialect voor haar rekening. Ook publiceert
zij in de Bossche Bladen in 2007 en 2008 onder de titel
Moerstaal buitengewoon interessante artikelen over opvallende eigenaardigheden in het dialect van de hertogstad. Verder maakt zij samen met Tim van der Avoird en
Jos Swanenberg deel uit van de jury, die bepaalt wie in
aanmerking komt voor de ‘Dialectprijs van Noord-Brabant’ die tweejaarlijks wordt uitgereikt. Van dat evenement deed zij verslag in Brabants nummer twee.

H

et ‘Lekker ding’ is al van tafel. Daarom op naar de
beeldengroep van Janus en Bet in de Visstraat. Iemand die van Den Bosch zegt “dit is míjn stad” en die
zo intensief met het dialect van die stad in de weer is,
die móet samen met Janus en Bet vereeuwigd worden. ’t
Gebet van Janus en Bet verscheen op 14 maart 1957 voor
het eerst als wekelijkse column in het Bossche dialect
en sedert 1974 vertelt dit bronzen paar aan iedere voorbijganger die het maar horen wil hoe schôôn Den Bosch
en het Bosch is. Aan de stralende blik van Gerlaine Piters-Jansen op de voorpagina van dit blad is te zien dat zij
het met die boodschap roerend eens is.
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“Ha, komt d’rin vrouwke. Gezellig! Ja, dè’s net
lang geleje. Koffie? Oh, ik krijg net ’n sms’je. Efkes
reagere heur, dè’s m’n tennisvriendinnneke. Of
ze ons in kan schrijve veur ’n toernooi. Nou gère,
dus ja, dè móet ik efkes laote wete. Kan wel efkes,
toch? Zó, gedaon. Mar nou gij, hoe is ’t intusse bij
jou? Hoe’st nou mee jullie moeder? Wacht, hou
die gedachte efkes vast… m’n ouwe buurvrouw,
dè’s intusse ’n goeie vriendin van mijn, vraogt wè
op MSN. Ze wil wete of ze onze staontaofels nog
‘nne keer mag lene. Tuurlijk mag dè. Ik MSN gelijk
efkes trug, dan wit ze waor ze op kan rekene. Dè
vinde gij nie èrreg, war? Ziezô. En nouw de koffie.
Mee melk en suiker nog steeds? Kuukske d’rbij?
En vertel ’s: hoe is ’t bij jullie? Hé, dè’s Natasja via
WhatsApp. Of ik ok al heb geheurd, dè Daisy van
Denise van José bij ons achter in verwachting is.
Ja Natas, al lang! Dùh, dè he’k al in zekerstewete
drie retweets geleze. As ge iemand vollegt, doet ’t
dan goed. Ja, dè móet ik efkes tege d’r zegge heur. Dè
dè al oud nuuws is. Nouw, gij meepesant nog ’n bèkske
koffie? En waor ware we eigelijk gebleve? Ô ja, ik vroeg
hoe ’t intusse mee oew moeder gong. Och wè leuk,
d’r komt ’n mailtje binne van ’n vriendin. D’r dochter
wordt ’n dinsdag twee. Of we de zondag d’rop taart
komme ete. Ja natuurlijk. Wacht, dè laot ik gelijk efkes
wete, dan wit ze dè betijds. Mag wel efkes war? Za’k
jou ok nog wè koffie bijschenke? En was nouw alles
goed bij jullie thuis? Verrek, kreg nouw we: ik krijg ’n
krabbel van een van mijn vriendinne van hil lang geleje,
nog van de lagere schôôl. Jolanda van de Wildenbèrg.
Die waar toch naor Australië geëmigreerd mee hil d’r
femilie? Hoe komt die nouw bij mijn terechte? Och
wè leuk, via de Facebook van ons Manon. Ze wil ’nne
keer iets afspreke. Wè is de wereld toch klein, war?
Nou, daor móet ik efkes op reagere: keileuk! Ik vraog
of ze ’n zaoterdaggenavend tijd heet. Duurt nie lang,
heur. Gij nog ’n kuukske in de tussetijd? Och… en
ene Diana de Grôôt wil vriende worre. Gin idee, wie
dè is. Of wacht… volleges mijn… ja. Dè is de dochter
van ’n vriendin van ’n nichtje van de moeder van m’n
schôônbruur. Wè leuk! Ik voeg ze mee toe. Dè he’k zô
gedaon. Dè kan wel efkes, nie? Och en Jolanda kan ’n
zaoterdaggenavend. Nou, dè doej ik gelijk twittere, dè
begrepte. Kan ok nog wel efkes, nie? Dè’s gauw zat
getypt. Ja, ’t gaot hard; ik heb echt al keiveul vriende op
Hyves. Mee Diana’s en Jolanda’s d’rbij al 328. Nie dè’k
mee ammaol eve dik ben. Kèk, wè’k mee jouw heb, dè
is wel anders, wij kenne mekare al zô lang. Wij hebben
nog same in de zandbak gespeuld. Mee jouw he’k nog
samen in ’n teiltje gezete in de achtertuin van jullie

Presentatie van het
Tiende Brabants
Boekenweekboek
Op zondag 1 maart vindt
de presentatie plaats van de
tiende aflevering van het
Brabants Boekenweekboek,
zoals steeds in Cultureel
Centrum De Hoeve, Pastoor
van Hapertstraat 1, 5397 BJ
te Lith. Daar wordt ook de
Willem Ivenprijs uitgereikt
aan de schrijver van het beste dialectverhaal of –gedicht
in de nieuwe bundel. De onafhankelijke jury, bestaande
uit Leo Hoeks, Rosé Lokhoff
en Piet Vos, maakt de keuze
bekend, waarna de burgemeester van Oss, mevrouw
Wobine Buijs-Glaudemans,
de trofee overhandigt.

opa en oma, dus dè’s hil wè anders netuurlijk. Witte
wè, dè wij nog steeds van die goei vriendinne zijn, dè
vin ik ok echt iets om te twittere. Wacht, ik maak gelijk
efkes ’n foto van ons tweeje veur d’rbij. Kom hier, say
“cheese”! Kèk, we staon d’r mooi op. Zô en nou kan
iedereen ’t zien. Nou ja, iedereen, iedereen die mijn
vollegt dan, war. Maar ja, dè vin ik wel mooi, dè ge dè
soort van dinger tegeswoordig op ’t memènt zellef
kunt dele. Och, wè leuk: José bij ons achter twittert: ’t
wordt ’n mèske! Dè’s net wè veur Denise. Kan ze lèkker
gaon zitte poppe mee dè jong van Daisy’s. Oet, stapte
nouw al weer op? Wè vliegt toch d’n tijd war, as ge ’t
gezellig het. Wèl zunde. Maar ja, as ge weg moet, dan
moete weg. En keileuk, dè ge op de koffie bent gewist.
Ik von ’t keigezellig. Wacht, dè twitter ik meepesant dè
gij oewe jas aantrekt. We moete mar gauw weer ’nne
keer iets afspreke. Gij het nog steeds gin Hyves of
Facebook, war? Dus dan belle we nog wel. Ja Monique,
ik kan ’t nog zô druk hebbe, veur jouw máák ik tijd, dè
witte toch? Ik zie oe gauw weer, gezellig!”

H

et Brabants Boekenweekboek is een bijzonder
project. Het thema van de boekenweek in 2015 is
‘Waanzin’, met het motto: ‘Te gek voor woorden’. Dat
gegeven vormt ook de leidraad voor de inhoud van de
nieuwe Brabantse bundel die de naam Kierewiet heeft
gekregen.
De redactie streeft ernaar zoveel mogelijk dialecten uit
de gehele provincie bijeen te brengen in de gesublimeerde vorm van een gedicht of kort verhaal. Zij nodigt daartoe een groot aantal schrijvers uit. De laatste jaren is de
respons steeds toegenomen. Voor de nieuwe uitgave rekent men op minstens vijftig bijdragen.
De presentatie in Lith vindt altijd plaats in een gemoedelijke sfeer, waarbij een achttal auteurs hun bijdragen ten
gehore brengen. Muzikale intermezzo’s met dialectliederen dragen bij tot een feestelijke middag.
We nodigen u van harte uit om zondagmiddag 1 maart
a.s. aanwezig te zijn voor een gevarieerde presentatie
met bijdragen van zangers, vertellers en dichters uit de
hele provincie.
Aanvang 14.00 u. Toegang gratis.
(Telefoon C. C. De Hoeve: 0412 – 481235)

(Dit verhaal in het dialect van Den Bosch werd bekroond met de Willem Ivenprijs 2012)
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RINY BOEIJEN

Vur m’n keinder, die ’t hôst vergiite zijn
over Jo Hoeks-van Thiel, grondlegster van ’t Bèrgs woordenboek
Er zijn mensen die vlinders verzamelen, fossielen of oude foto’s.
Jo Hoeks-van Thiel (1926-1997) deed het. Maar ze had nog een
passie; het verzamelen van Bèrgse woorden en uitdrukkingen (in
het dialect van Berghem). Haar verzamelwoede leverde een schat
aan - soms vergeten - woorden op die later de basis zouden vormen
voor ’t Bèrgs woordenboek Hanna, is ’t iite verrig?

in Berghem woonden. Inmiddels bevat die
stamboom circa 28.000 loten en wordt nog
steeds uitgebreid. Ak: “Je ziet wel, de appel is
niet ver van de stamboom gevallen.”

M

ijn gesprekspartner is Jacqueline Hoeks
(“zeg mar Ak”), dochter van Jo. Ze is samen met haar Zuid-Afrikaanse man op familiebezoek in haar geboortedorp Berghem. Op
haar achttiende maakte Ak (59) de stap die
moeder Jo graag had willen maken: de wijde
wereld in. Ze vertrok naar Zuid-Afrika waar ze
haar latere man Grant Preddy ontmoette. Het
echtpaar vestigde zich in Johannesburg, kreeg
twee kinderen en vertrok na 24 jaar naar Australië, waar ze nog steeds wonen.
“Mar genoeg over mijn. ’t Gö nou over ons mam.”
Het moge duidelijk zijn, we spreken in onze
moedertaal. Ak kan en wil niet anders. “In
Zuid-Afrika hebben ze het gezegde: “You can
take the black guy out of the bush, but you
can’t take the bush out of the black guy”. Ik
heb dat voor mezelf vertaald in: “Je kunt een
Berghemnaar wel uit Berghem halen, maar je
haalt Berghem nooit uit een Berghemnaar”.”

J

o Hoeks begon haar verzameling eind jaren
zeventig. Haar zoon Jim studeerde aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen, waar professor Toon Weijnen een onderzoek naar Brabants dialect was gestart. Ak: “Onze Jim had
vragenlijsten meegekregen, maar hij vond dat
meer iets voor ons mam. Die had best moeite met de opdrachten.” Ak geeft me een brief,
getypt op dun postpapier. De tekst laat weinig
te raden over. “Ik werk mee aan een onderzoek over Brabants dialect. Ik krijg elke twee
maanden een lijst met honderd vragen over
hoe iets in het Bèrgs wordt gezegd en je kan
je niet voorstellen hoe moeilijk dat is. Ik heb
Narus en oma Hoeks en Kil den Braawer ondervraagd, maar ze snappen het niet en willen
maar steeds nette woorden gebruiken. (…)
Maar het is ook wel leuk, want iedereen begint
iets van vroeger te vertellen en bij den Braawer
kreeg ik een zak planten mee naar huis”. Ook
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Jo Hoeks - van Thiel
Ak werd door haar moeder gevraagd mee te
werken en haar bijdrage vanuit Zuid-Afrika op
te sturen.
Praatclubje
In huize Hoeks had de verzamelkoorts nu
definitief toegeslagen. Jo gebruikte de jaarkalender, briefjes, enveloppen, zelfs viltjes en
servetjes om de verzamelde Bèrgse woorden
en uitdrukkingen en hun betekenis vast te leggen. Als er tijdens een gesprek een opvallend
woord werd gebruikt, was er altijd wel iemand
van het gezin die riep: “Hebbe we die al?” Jo
organiseerde ook een praatclubje. Op donderdagen haalde haar man Johan een drietal
oudere dorpsbewoners op om een middagje te
discussiëren. Ak: “Meestal begon het met oude
foto’s. Wie is wie. En dan kwamen de verhalen
en de woorden vanzelf. Ze spraken ook over de
betekenis van de woorden die ons mam intussen had verzameld. Een andere keer hadden
ze een thema. Over bijgeloof bijvoorbeeld of
over de Arbeitseinsatz in Duitsland tijdens de
Tweede Wereldoorlog.”
Jo voorzag alle foto’s van namen en legde ze
vast in dagboeken. Ze wist toen nog niet, dat
Ak ze later zou gebruiken voor een stamboom
van bijna driehonderd families die vanaf 1677

Berchs-Heem
Toen in 1992 in Berghem de heemkundevereniging ‘Berchs-Heem’ werd opgericht, was
Jo een van de eersten die zich aanmeldde. Een
jaar later startte ’t Vagevenster, de periodiek van
‘Berchs-Heem’. Jo bedacht de naam, ontleend
aan de opening (later vaak beglaasd) in een van
de hoge deuren van een Brabantse boerderij.
Als je van buitenaf door de opening naar binnen keek, duurde het even voor je ogen aan het
duister gewend waren en iets konden waarnemen. Het blad publiceert opmerkelijke verhalen over Berghem, Berghemnaren en over ambachten en gebruiken in het dorp.
In die tijd volgde Jo ook een cursus Oud-Nederlands. Ak: “Die kennis kwam haar goed van
pas bij het ontcijferen van oude geschriften. Zo
is het haar gelukt om een klokje uit 1528 met
het opschrift ‘Andries heyt ick’ op te sporen,
dat oorspronkelijk in de St. Willebrorduskerk
hing. Het klokje bleek in het magazijn van het
Noordbrabants Museum te liggen. Dankzij ons
mam hangt de Andries nu weer op zijn oude
plek.”
Vlak voor haar overlijden kreeg Jo het Draaginsigne Brabants Heem en in 2010 werd ze
postuum tot Erelid van het Berchs-Heem benoemd.
Bèrgs woordenboek
Tot aan haar dood bleef Jo bezig met het verzamelen van woorden en uitdrukkingen. Toen
de eerste computer in huize Hoeks verscheen,
kon ze haar verzameling met een matrix-printertje uitdraaien. Ak: “Maar die werd meteen
weer vol geklad met aanvullingen en verbeteringen voor de volgende versie. De laatste uitdraai heeft mijn broer Jim in bezit, met de titel
in ons mam d’r handschrift op de kaft: Hanna is ’t iite verrig? Op de eerste pagina heeft ze
een opdracht geschreven: Vur m’n keinder, die ’t
hôst vergiite zijn. Want ze had een vooruitziende blik, ook als het om ons dialect ging. “We

Dochter Ak met het Bèrgs woordenboek
leven nu in een weggooiwereld,” zei ze altijd.
“Maar je moedertaal mag je nooit vergeten.”
Het manuscript met bijna tweeduizend woorden en uitdrukkingen bleef tot 2006 op de
plank liggen. Tot Jim en broer Theo besloten
het levenswerk van hun moeder te voltooien.
Het Bèrgs woordenboek kwam in 2009 uit en
werd met bijna 1.500 verkochte exemplaren
een bestseller.

“Je kunt een Berghemnaar wel uit
Berghem halen, maar je haalt
Berghem nooit uit een Berghemnaar”.
Ak: “Het is jammer dat ons mam dat niet meer
heeft mee mogen maken. Op haar sterfbed
sprak ze met mij over de zin van het leven. Ze
zei: “Iedereen zou eigenlijk iets nuttigs moeten doen, waardoor je na de dood in herinnering voortleeft.” Zelf had ze niet het gevoel
iets nagelaten te hebben. Jammer dat ze nooit
heeft geweten wat een onvergetelijke bijdrage
ze geleverd heeft aan haar kinderen en alle andere Berghemnaren.” 
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JAN LUYSTERBURG

Op bezoek bij Mientje Wever
Al bij de voordeur heten ze me van harte welkom, Mientje Wever
en Wammes, haar vrolijke foxhondje. Even later krijg ik een stevige handdruk van Ludwig, de echtgenoot van Mientje. Mientje
is erg trots op haar man. Hij is immers in 1986 wereldkampioen
zoetwatervissen geworden en geen enkele Nederlander heeft dat
sindsdien nog gepresteerd.
Bij Mientje kom je geen praat tekort; ze babbelt honderduit, over
haar man, haar twee kinderen en drie kleinkinderen waarop ze o
zo trots is, haar hondje en zijn ’voorganger’. En ondertussen voorziet ze me gastvrij van koffie met een kuukske, nadat ik heb plaatsgenomen in een makkelijke zetel in de gezellige woonkamer.

M

ientje en ik zijn in hetzelfde jaar gebo- Mientje met een kleine gast in haar
ren. “Maar ik ben de oudste”, zegt ze en kinderprogramma, Syrinx Jeurissen.
trekt daarbij een wijs gezicht. Een feestelijk ge- (Foto Garetti Jeurissen)
zicht heeft ze de hele dag al, want precies vandaag zijn Mientje en Ludwig 49 jaar getrouwd. Boeken
”Geen datum noemen, hoor!”, zegt ze, ”want In 1998 verscheen Geboore, een dichtbundel
anders willen ze volgend jaar allemaal komen die ze in eigen beheer in de publiciteit bracht.
feesten en wij willen het nou juist vieren in Het succes hiervan bracht haar ertoe om een
kleine kring.”
aantal gedichten op te sturen naar diverse uitgevers. Ze was gewaarschuwd: het kon wel vijf
Oorsprong
jaar duren voordat een uitgever met haar in
Iedereen in Boxmeer kent Mientje Wever en zee wilde gaan. Maar tot haar grote verrassing
weet wat ze doet, met name in haar geliefde wilde al na drie maanden uitgeverij Servo in
dialect. Maar ik woon 150 kilometer rijden van Assen haar tweede bundel Een adem van tijd
haar vandaan (echt waar, zo groot is Noord-Bra- uitbrengen. Dat was in het jaar 2000 en het
bant!) en ik wil graag meer weten over deze betrof gedichten in het Nederlands, dus niet in
intrigerende, creatieve vrouw. Ik mag vragen dialect.
wat ik wil en maak graag van de gelegenheid In 2005 publiceerde ze Um dörrum, samen
gebruik.
met Carel Thijssen. Het boekje werd uitgeMientje is geboren in Nijmegen, maar is na geven door Johan van de Berg (Almere), die
een jaar al verhuisd naar het Brabantse Box- ook al vele jaren o.a. het Brabants Boekenmeer.
weekboek en de Brabantse Spreukenkalender
”Ik ben tweetalig opgevoed,” vertelt ze, ”want uitgeeft. Zoals de titel al aangeeft is dit werk
ik heb mijn vader nooit dialect horen spre- geschreven in het dialect van Boxmeer.
ken, alleen maar Nederlands, en mijn moeder De Historische Kring Land van Cuyk bracht in
sprak alleen maar dialect. Toen ik 17 jaar was 2011 Unne zalige Kerst uit, dat Mientje samen
overleed mijn vader. Ik schreef toen al gedich- schreef met Diny van Oostrum. In 2012 verten. Ik ontdekte, dat ik mijn verdriet het beste scheen van haar hand Het hondje met de blauwe
kwijt kon in dialect. Dat gedichten schrijven staart. “En dat is nog niet het laatste, hoor. Er
ben ik blijven doen, ook toen ik getrouwd was komt nog wel een zesde boek, want ik heb nog
en kinderen had. Ik schreef ze eigenlijk alleen zo veel liggen.” Dat volgende boek is gegaranmaar voor mezelf. Tot ik op een dag toevallig deerd weer in het dialect.
Cor Swanenberg tegenkwam en hem enkele Mientje heeft overigens ook nog heel andere
gedichten liet lezen. Hij nodigde me meteen dingen geschreven. Zo schreef ze zes jaar lang
uit om naar zijn studio te komen. ”Makt ’r mar elke twee maanden een artikel in Witvis Totaal,
’s ’n buukske van,” zei Cor daarna en dat heb ik tot groot vermaak van de lezers en van haar
gedaan.”
man Ludwig, de sportvisser.
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Inspiratie
Hoe komen bij Mientje al die gedichten tot
stand? Hoe ontstaan ze? Mientje heeft bij het
beantwoorden van deze vragen niet het idee,
dat ze daarmee creatieve geheimen onthult.
”Er valt me iets in of er schiet me iets te binnen, bijvoorbeeld als ik op de fiets zit, en eer
ik dan thuis ben is het gedicht eigenlijk al zo
goed als klaar. Ik zet het dan thuis meteen op
papier, voordat ik het weer kwijt ben. En dan
laat ik het nog twee, drie weken op tafel liggen,
zodat ik er kritisch naar kan kijken en er nog
wat aan kan schaven. Pas dan zet ik het in mijn
computer.”
Mientje geeft een mooi voorbeeld. “Ik zette ergens mijn fiets in een fietsenrek en toen viel
mij op, dat er twee oude fietsen stonden met
de sturen in elkaar. Omdat het net geregend
had, hingen er ook nog druppels aan. Toen had
ik meteen een gedicht over twee verliefde fietsen met tranen van verdriet.”
Radiowerk
Twintig jaar geleden hoorde Mientje op de radio een oproep om voorleesoma te worden bij
de peuters en kleuters. Ze begon eraan en doet
het nog steeds met enorm veel plezier. Daarbij
spreekt ze nu eens Nederlands en dan weer dialect. Intens gelukkig wordt ze als één van die
peuters zegt: “Mijn oma praat ook zo!”
Al vijftien jaar werkt Mientje bij de lokale omroep BLOS-rtv. Alle programma’s worden live
uitgezonden. Op woensdagmorgen van 09:30
tot 10:00 uur zijn er vaak kleuters bij. Ze leest
verhaaltjes voor en draait liedjes van de aanwezige kindercd’s. En Mientje zit daarbij zelf aan
de knoppen, want dat heeft ze zich al snel ook
aangeleerd! Op maandag van 11:00 tot 12:00
uur heeft ze een eigen dialectprogramma, vaak
met gasten. Zo had ze bijvoorbeeld pas nog de
Europees kampioen ploegen te gast.
Ook heeft Mientje negen jaar dialectverhaaltjes bedacht en ingesproken voor Bij wijze van
spreken, een zeer bekend en populair onderdeel van de zondagse uitzendingen van Eric
Kolen (van 12:00 tot 14:00 uur), later van Lya
de Haas (tussen 17:00 en 18:00 uur). Net als
de andere medewerkers was ze woedend, toen
Omroep Brabant besloot het programma te
schrappen. Tijdens de laatste live-uitzending
liet ze dat ook duidelijk merken, door het voordragen van een protestgedicht. Gelukkig heeft
Piet Pels het initiatief genomen om een zelfde programma op te nemen en uit te zenden
via de lokale en regionale radio-omroepen in
Noord-Brabant.

Mientje en de nominatie voor de Dr. Peelen prijs

Kerstgedichtenwedstrijd
Tien jaar lang werd er door de Stichting Ravenstein bij kaarslicht en Omroep Brabant een jaarlijkse Kerstgedichtenwedstrijd georganiseerd.
Toen ook dit stopte, nam Mientje het initiatief
om dit programma voort te zetten, maar nu samen met de dialectclub onder de vlag van de
Historische Kring Land van Cuijk en niet meer
met ook Nederlandse gedichten, maar uitsluitend in het dialect. Het werd een succes en
daarom heeft Mientje dit jaar voor de achtste
keer op zich genomen om op pad te gaan voor
het verkrijgen van voldoende middelen om dit
prachtige fenomeen weer door te laten gaan.
Het resultaat wordt zichtbaar op zaterdag 13 december. U bent er allemaal van harte welkom.
Prijzen
Mientje Wever is met haar literaire werk al menigmaal in de prijzen gevallen. De jury van het
Dialectenfestival in Lieshout heeft haar al drie
keer genomineerd en één keer heeft ze inderdaad de Dialectenpenning ontvangen.
Daarnaast won ze twee keer de Poëzieprijs
van Zuid-Nederland, de raadselige roos, in het
Literair Café Venray. Dat gebeurde in 1996 en
in 2008. Ook is ze al eens genomineerd voor
de Dr. Peelenprijs, een prestigieuze Boxmeerse onderscheiding. Mientje heeft nog meer
prijzen gewonnen, maar daar gaat het haar
allemaal niet om. ”Ik vind het fijn als andere
mensen genieten van mijn werk”, zegt ze bescheiden. Om dat steeds weer te bereiken wil
ze nog heel lang doorgaan.
Brabants nummer 3 - december 2014
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HENK VAN BEEK

Op vekansie

Henk van Beek leest veur
Zoas de miste mense gô ok ik elluk
joar minstes ein wèèk op vekansie.
Naw ben ik hillemol nie zonne
reiziger. As ik al gô, dan neem ik ’t
liefste de trein of de bus. Ik heb ne
gruwelukken hekel an dè gejakker
ovver die autobane. Dor wor ik nie
goewd van! Ik wor d’r gruweluk zinnewèèchtig van. Tis niks as stresse,
van rechts nor links, van links nor
rechts, spiegele, kieke, ture, remme, gas gève. Neije, des niks vur
mai. Dan gô ik toch liever mi den
trein. Ik heb unne kortingskaart van
de NS en vanwege munne lèèftijd
mag ik ok nog zeuve daag per
joar vur niks reize. Ik gô minstes
inne kèèr per joar nor ein van de
wadde-eilande: Skiermonnikoog,
Terschelling of Vlieland. Dè ving ik
de drie skonste. De wadde-eilande
sprèke mai ’t miste an. Zo gauw
as ik den boot opstap heb ik al ’t
vekansiegevuul te pakke. As we dan
de have van ’t eiland binnelaupe,
dan krieg ik ’t gevuul dè ik toiskom.
Zo dik ben ik ’r al gewéést!
Die wadde-eilande hebbe iets wa
ik vruuger bai ons - in Brabant- ok
ha. ’t Is er nog gemoedelijk en
kneuterig. De menselukke moat
geldt doar nog steeds. Den tijd
hitter as ’t ware stil geston. Ge ziet
er nog bluumpkes en vuggelkes
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die bai ons zowwa nie mer
vurkomme. Ok de mensen
zin er hèèl ontspanne. Tijd
speult er ginne rol. As ge dan
zo’n klèèn negerijke koamt
binnegefietst, dan beginne
alle jeugdsentimente op te
komme. Ja, vur mai gutter
niks bove de wadde.
Mar……. Ik moet wel irluk
zegge dè ik ’t nô ’n wèèk wel
wir gezien heb. Dan go ik wir
gèèr nor hois. Ja, zo werkt
dè bai mai immel. Ik gô gèr
op pad, mar ik gô wir net zo gèèr
nor hois! As ik dan dichter bai hois
kom, dan begeent ’t bai mai van
alle kante te kriebele. As ik dan m’n
durrup binnenkom en ik zie al dè
vertrouwde wir, dan ben ik wir hillemol op m’n gemak. Mar as ik dan
’n ketierke tois ben, dan denk ik:
“oh ik zô bèèst wel wir op vekansie
wille gôn.” Mar dè doe ik dan toch
mar nie. Nei, dan vat ik gewoon de
fiets en gô ik mi ons vrouw op pad.
Want bèènt naw ’s irluk. Hierbai
ons eest toch net zo skon! Ge moet
’t wille zien. Veul mense hebbe dor
gin aug mer vur. Mar as ge ’n endje
gôt fietse, dan koamder aachter
dè ge echt nie weit hoeft te gôn.
En tiggeworrig, mi die electrische
fietse, eest hillemol hendig te doen.
Wai reije op unnen dag vlot zon zèèstig , zuvventig kilomèèter. Nou,
en dan kande ’n hèèl endje komme.
Ge kant bai ons trowes alle kante
op. Zo fietse we riggelmatig richting de Strabrechtse hei, kei skon.
En dan nor Hees, via de Growte
Hei nor Lind en Linderstrijp. Zo
dik as ik in Linderstrijp kom, zo dik
gô ik dan efkes nor dè Sint Tunniskepelleke. Dor kan ik nie neffe. En
dan wir binnendur nor Sterksel, Lierup, ’t Gouwer, de Stad en trug nor
Ale. En wa te denke van die kante
van Rooij? Zowwe langs ’t knaal via
Liessent nor Breugel, langs ’t Breu-

gels kerkje en de Dommel nor Son,
Wolfswinkel, Vressel , Nijnsel, Everse nor Rooij. Dan nor Olland ovver
Kastere nor Liempd - ondertusse
hebbe we al twi kirres angeleed via Bèèst en dan langs ’t knaal wir
trug. Jonge, dan kan ik zo geniejte!
En wa te denke richting Gimmert
en dan weiter? Via Errup, Kellink en
Veghel langs Swanenberg nor de
Kilsdonkse wattermeule! Skitterend! Dan weiter nor Dinther, ’n
stukse Hezik en dan zowwe mi ne
growten boog via Weijbosch, Eerd,
Zijtert, Zoffelt, Mariahout wir trug.
Ja, ge ziet wel, wai wete de weg!
Mar ik heb ’t al irder gezeet: zo dik
as we van hois af gôn, zo gèèr kom
ik wir tois. Dè zit er naw immel in.
’t Skijnt zo te zin dè Brabanders
dè hèèl sterruk hebbe. Dè heur ik
zowwe ok um me hin. Ge wit nie
hoe degge dè moet zegge, dè vèèlt
nie oit te legge, mar tis wel zo. Ik
denk dè ’t mi los loate te make hi.
Brabanders komme mar moeilijk
van tois los. As ik zie hoeveul detter wir trug nor Brabant komme as
ze ’n tijdje der boite hebbe gewont!
Nei, tis net of Brabanders an n’n
illestiek zitte. Hoe weiter weg, hoe
mèèr dè diejen illestiek begeent te
trekke. En op innig moment dan
skiete ze trug! Mar wa is dor mis
mi? Worrum madde nie nor oewen
tois, Brabant, verlange? Hier kande
toch ok alle kante op!
Uit: Alle kanten op!
Brabants Boekenweekboek 2014
< In het dialect van Aarle-Rixtel >
Tekening Iris Bongers

De zuidelijke
tongval van
Frank van Es
In 2010 stond er in Brabants 28
een bespreking van de cd Huiselijke sferen van Liedjesman Frank
van Es. De redactie was blij met de
toegezonden schijf die uit huisvlijt
was geboren, omdat er in de regio
Breda kennelijk weinig gebeurde
op dit gebied. Nu werden we plotseling aangenaam verrast door een
nieuw liedjesalbum volgens hetzelfde procedé. De cd van de Bredase troubadour die hier in de bus
viel, heet Zuidelijke tongval!
Frank van Es is een muzikale
duizendpoot die bewondering
verdient en het is fijn dat hij een
nieuwe cd met veertien eigen
nummers ‘in zijn moerstaal met
veel zuidelijk getint dialect’ heeft
uitgebracht.
We horen vooral liedjes over Brabant, maar ook gaat het een enkele keer over Limburg, Zeeland en
de Schelde. Natuurlijk staat Breda
centraal. Het geheel moet blijkens
het begeleidend schrijven gezien
worden als een ode aan het zuiden! De maker hoopt dat een van
de liedjes weer terechtkomt in een
van de lokale archieven, zoals het
liedje De Duivelsbrug van de eerste cd dat aanleiding was voor de
gemeente Breda om de cd op te
nemen in het stadsarchief als zijnde ‘cultuur/historie vastgelegd op
beeld en/óf geluidsdrager’. Het
nieuwe Dwalen in Breda zou dan
denkelijk de opvolger moeten worden; een melancholisch lied over
het dwalen en dweilen op straat
langs bruggen en kroegen van Breda bij droefgeestig weer.
De muziek van het nieuwe album
is vaak ‘Americana gelieerd’. Je
hoort invloeden van country, folk

en blues. Inspiratie uit muziek van
Neil Young, John Hiatt, John Fogerty zijn hoorbaar en daar is niets
mis mee. Soms klinken verwijzingen door naar Gerard van Maasakkers en Rowwen Hèze. Vooral in
het lied Roots is veel voorbeeldige
muzikaliteit te beluisteren. ‘Back
to the bone – muziek’ noemt de
zanger het zelf… Hij keert daarin voor zijn gevoel terug naar de
basis. De liedjes, in eigen studio
opgenomen, ademen een aangename akoestische orkestratie. Hier
en daar is op taalkundig gebied
nog wel wat te winnen. Het woordgeslacht in het gebruikte dialect is
een enkele keer twijfelachtig
Frank van Es speelt alle instrumenten zelf en dat op zich dwingt
respect af. In enkele gevallen zijn
samples gebruikt ter aankleding.
Pim van Ginneken zingt een extra
stem bij de liedjes Op café gegaon
en Schatten uit de Schelde. Nummers die ons door de titel al sterk
aan onze zuiderburen doen denken. Het café is in de ogen van de
tekstschrijver overigens het oord
voor ‘nostalgische gezelligheid
met een tijdelijk probleemoplossend karakter’.
Het nummer Ons Brabant is een
ode aan onze feestrijke provincie. De Tilburgse kermis, Houtse
jaarmarkt, het dialect en carnaval
passeren de revue. Enkele nieuwe liedjes hebben misschien een
iets te hoog VVV- en cliché-gehalte, maar ze liggen wel heerlijk in
het gehoor. Frank gebruikt in zijn
teksten vaak een tussentaal die
kort bij het Nederlands ligt maar
onmiskenbaar Brabantse toetsen
vertoont. Het voordeel daarvan is
dat alles voor vrijwel iedereen vol-

ledig toegankelijk is en nauwelijks
uitleg behoeft.
Vroeger is voor ons het meest dialectische en leukste, en in elk geval gezelligste lied van de nieuwe
cd ondanks de nostalgie die erin
doorklinkt. “Ach……vruger war alles
beter! Maor vruger is vurbij gegaon,
mee twee benen stonden wij toen nog
op aarde, ’t liep allemaol anders…, ze
zijn naar de maan gegaon!”
Frank van Es bezingt op het nieuwe album zeer uiteenlopende onderwerpen. Zijn lied Petreulikar
bijvoorbeeld verwijst naar het verleden van de arme straatventers
met hun aanzwellende koopzang,
zijn lied Het feest beschrijft daarentegen juist de overdaad van
uitpuilende buffetten. Het totale
vastgelegde repertoire bevat behalve de lofliederen op de zuidelijke
provincies van ons land met Zoo
lang ook een heus zeemanslied.
Drie liedjes staan bol van de muzikale aandacht voor het vrouwelijk schoon! En dat is natuurlijk
wel wat een troubadour betaamt.
Hij heette niet voor niets vanouds
‘minnestreel’; de ware minnezanger bezong altijd al de hoofse liefde.
De cd Zuidelijke Tongval! is verkrijgbaar op aanvraag via website
of mail www.liedjesman.nl
frankvanes@liedjesmail.nl
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HANS VAN HOOGSTRATEN

Brabants, 100 jaar geleden

Coolenverzamelaar Jan Kerkhof

De 17-jarige Antoon Coolen

A

haast monumentale collectie zit ook een brief,
gedateerd 14 februari 1915, van Coolens toenmalige geestelijke mentor, de grootseminarist
Wouter Lutkie “Aan Den Heer H.N. Ouwerling
te Deurne” met daarin de volgende curieuze
beschouwing: “Hij verwachtte nog recensies
van Telegraaf en Boekenschouw. Hij scheen
in argelooze naïeveteit te meenen dat de menschen heel blij met zijn boekske zouden zijn.”
Jazeker, dat zijn we. Vooral vandaag, in 2014.
Er zijn immers niet veel verhalen in Brabants
dialect die op zo’n hoge leeftijd kunnen bogen.
In de vele boeken en toneelspelen die hij later
schreef, zoals Kinderen van ons volk, Het donkere licht, De goede moordenaar, Dorp aan de rivier
enzovoort, tref je onmiskenbaar een Brabantse
klankkleur aan en heel vaak, in de dialogen en
met name als er vertellende personages aan
het woord zijn, prachtig en authentiek dialect.
In zijn net honderd geworden jeugdwerk Opinies etaleert hij al welk een scherp waarnemer
hij is en ook hoe goed hij al zo’n dialoog weet
vorm te geven. Vanwege die bijzondere verjaardag hierbij als traktatie de dialoog uit het
verhaal Logica in ´n Boerekop (hoofdstuk IX uit
Opinies), geschreven door de toen zeventienjarige Antoon Coolen.

ntoon Coolen is pas zeventien jaar als zijn
eerste bundel bij N.V. Aug. Pellemans in
Helmond van de pers rolt. Bij Pellemans wordt
de krant De Zuidwillemsvaart gedrukt. Dat blad
is van zijn Deurnese buurman en leidsman,
de publicist en historicus H. N. Ouwerling.
De zeventienjarige werkt er als volontair en
heeft er de tekst van zijn eersteling in verloren uren zelf gezet. Bij die arbeid huppelt het
zetduiveltje in het rond en strooit hier en daar
ongerechtigheden door het prille werk. Zo zal
“Aié” oorspronkelijk als “Alé” door Coolen zijn
opgeschreven. Ook sommige leestekens is een
dergelijk lot beschoren. Hinderlijk is het niet.
De bundel verschijnt precies honderd jaar geleden. In november 1914. Het boekje, dat uit
dertien hoofdstukjes bestaat, heet Opinies.
Cees Slegers meldt in de door hem geschreven
biografie van Antoon Coolen, dat hij het nooit
op een officiële lijst van zijn werken heeft laten zetten. Hij beschouwt het duidelijk als een
jeugdwerk. Van het boekje bestaan nog maar
vier exemplaren. Eentje staat er veilig en wel in
de Antoon Coolenschatkamer bij verzamelaar
Jan Kerkhof in Beek en Donk. Jan verzamelt
alles van en over Antoon Coolen, en zijn vrouw
Francien doet hetzelfde met betrekking tot
Toon Kortooms. De collectie van Jan is indrukwekkend. Hij bezit niet alleen nagenoeg alle
drukken en vertalingen van de boeken, maar
ook allerlei parafernalia van de door hem zo
bewonderde Antoon Coolen. Alleen de 2e druk
van Kinderen van ons volk en de 2e druk van
Sprookjes uit alle landen ontbreken nog. In die
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Wie overigens meer wil weten over Antoon
Coolen, die verwijzen wij graag naar de voortreffelijke biografie Antoon Coolen 1897 – 1962,
biografie van een schrijver van de hand van Cees
Slegers en uitgegeven door Zuidelijk Historisch Contact (ISBN 90-70641-63-1).

Een honderdjarige dialoog
Antoon Coolen: Logica in ’n Boerekop

“An ’t werrek, boer?”
“Jauwe, ’t isser goe’ toe tiggewôrrig. Nog al laang druijig geblivve… as ’t zouwe mer blie’, wônne!” antwoordde hij.
“Da’ zal ’t wel, ja.”
“Dè zieget teminste goe’ gelijk. (Tegen z’n paard dan:)
Aié mardiesche kreng, sto’ stil!”
“Nee, d’n boer treft ’t goed tegenwoordig. Weer zooals
ie maar wenscht en ’n schoonen oogst, is nie?”
“Ne verdiesche schwônnen ôgst, jauwe dôr hoewft
me nie ôvver te kloage… ne verdiesche schwônnen
ôgst. Mer, nauw himme dè’ wir middie vèrrekesziekt….
wonne.”
“O, ja! daar hè ’k zoo iets van gehoord. Mer is da’ zóó
erg?”
“Jauwe dà zò ’k glui-eve. Van den Berg, ginds dôr op
d’n auwe Pil an, ge kènt ‘m misschien wel, ’t is zônne
lange vent mee’ ’n lilleke bakkes… hij is getrùòwd mee
’n dochter van Gôvvert Manders, dè ’s toen nog ’n heijel herrie geweest,… misschien witte gai dè ôk wel…”
“Nee, d’r weet ik toch niks af.”
“Nauw, mer die hitter mer is ifkes driej kepot en de lèste hittie geslacht. Dè moost ie ôk. jauwe, want anders
was ie ôk kepot gegauwe… d’ urste twei-je han ze nog
grif opgegète… jauwe, ’t vljisch is dan al dujer wônne!
Mer ze han ’r toch ivvel niks va’ gevuuld… niks, gin
snars… Mer ’t is toch wel erreg vur hum, hai hee dan ‘n
grauwet huishauwe mee keinder… jauwe… En ’t woare
schôn denger.., mardiesche schwôn denger, dè zè ’k
oe, dè ’t schwôn denger warre. Die hattie is op Gimmerde mercht gekòcht. Twinnendartig gulde de viejer,
warre ze. En nôit niks gemankeerd… en nauw inins de
vlekziekt. Mee d’n uurste ha’n ze ’r de vee-j-arts nog
al baigehald.. mer dè halde gin sikkepit uit… niks, gin
steek. Och, ’k glui-jef, dè die vee j-artse er ôk gin letter
af wete… (tegen z’n paard dan weer:) potver hier en
ginder! sto’ dan toch stil! Tenminste, ik hè ’t is gehad,
dè me pjerd, hiejer ditte, dè hiejer nauw stee, toen ’t
nog zô’ vulle was, iet mankeerde an zinnen aafterste
pauwet. Dè gadde me niks. En doe hè ’k ’r de vee-j-arts
is baigehald. Mer ie weest er gin snars af. ’t Du-jerde
wel driej mond, ir-t-ie jet verrig ha’ En nauw is ’t e schwôn perd, dè ziede ge… En stèrrek as te heks!”
“Ja, ’t is ’n prachtig dier.”
“Dôr aafter op ze gat hittie zô’ vretje, mer dè hindert
nie.”
“Nee, da’ maakt niks.”
“Nei-je, nei-je. ’t Is ‘nen afgerazzende stèrreke. Pirke,
’t schèl Pirke, witte wel, dè wônt dor ’n bietje vurbai dè
gru-jen heuske, dôr ginds… ge hè ’t em wel ôit gezie-je:
’t is zô’ ventje mee kroom bei-jen.”
“O, da’ Peerke!”

“Jè. Nauw, mer dè hitter is ’n kaars klot mee uit de Pil
gehald. Verroest, zeej, wa’ liejp ie. ‘k Koossem bekant
nie baihauwe, zeej… Mardie, zeej, dè hè ’k zouwe nog
nôit gehad, ’t gonk lèk ’e flijtje, zeej. En dè witte, ’t is
dôr ’ne kôje weg, teminste…”
“Ja. O, zei Peerke da’?”
“Jauwe, ’k hui-jer ’t ’m nog vertelle… Dè woas nog ’n
aorig menneke, dè Pirke, as ie zouwe is de kure ha.”
“Da’ weet ik nie, zoo ken ik ’m nie.”
“Hai kwamp vruger nog al veul bai ons. Hai en onze
vadder zalliger… die zalde gai wel nie gekènd hebbe,
mer dôr hebben ’m ’r hie-jer anders toch veul gekènd…
d’n Hei-jete, zin ze ’r tege… Jauwe, jauwe, ’t was ’ne
lilleke as ie kô’ woas… ‘ne lilleke, dà zè’k oe… as ie kô’
was dan altijd.”
“Ja, ja.”
“Nauw, mer hai en Pirke woaren d’r is op uit geweest
op ‘nen oavend, toen dè uitgerakt woas mee Jaon d’n
Bonk en die maid van Cis d’n Rôje, die nauw mee
Drieke getrouwd is, Driek van de mulder. Ze ha’n er de
hei-jel vurdeur mee str… besmei-jerd, van bôvvene toe
jondere, bai d’n Bonk. Mardi, wa’ was ie toch kô’, zeej
onze vadder. En lol as ze gehad ha’n! Nog nooit, zeej,
hattie zouwe moete lache. Mer d’n Bonk was kô’; hai
weest d’n anderen dag nie, wie ’t gedwoan ha’n, mer as
ie ’t gewete ha’ en as ie ze te pakke ha’ kanne kriejge…
hai zò’ ze op d’r schenke gekomme zijn, dè zê ’k oe.”
“Ja, ’t is iets.”
“Jauwe… dè Pirke! Nauw hui-jert me ‘r ivvel nie veul
mir af. Mer ’t is toch nog ’n hel menneke. Hai gee
nauw alle kanten hin as erbei-jer. Bai ons hittie nog
mee d’erpels uitgedauwe; jauwe, jauwe, hai werkte nog
z’n bèst… Ze ha’n d’r goe wa’ uitgehald, wel ’n aacht
voat mei-jer as ’t vurrig joar. En allemôl zôn schwôn en
lekker. We hè’n d’r veul af verkòcht, mer ze stuiten er
allemôl af, zôn goej zijn ’t. We stèken d’r ’nen hauwp in
de keul, dè hè’n we alle joar nog gedauwe. (Tegen z’n
paard:) huuh ! sto’ dan toch stil.”
“Hij wordt ongeduldig, hij zal weer aan ’t werk wille,
zou ’t nie?”
“Jauwe, ik zal mer wir is beginne, dizze plak moet gelijk
nog um vandaag.”
“O, da’ valt wel mee, is nie?”
“Ja, dè’s anders zô’ ewees nog nie gebeurd.”
“Dan gauw mer.” Ik begon aanstalten te maken om
verder te gaan.
“We zalle dan mer hauwpe, dè ’t goe weer blie.” zei hij
nog.
“Ja.”
“En gôdde gai nog is wa’ op oewe kuiër?”
“Ja, ‘k moet nog verder.”
“Nauw dan, hauw doe, wônne!”
“Ja, besjour.”
Ik ging door en hoorde hem achter mij:
“Juuh, ajéé, hot!”
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Onderzoek naar dialecten in Noord-Brabant
In nummer 1 van Brabants heeft u kunnen lezen dat we via internet grootschalig onderzoek naar dialecten doen (p. 13). De vragenlijsten op de website www.hetverhaalvanhetbrabants.nl bevatten
Nederlandse zinnen en woorden die vertaald mogen worden in
de streektaal. Ook worden vragen gesteld over het gebruik van de
streektaal. Sinds 1 maart 2014 kunnen ook sprekers van Brabantse
dialecten zich uitleven op de kennis van hun dialect, en terwijl ik
dit schrijf staat de derde vragenlijst op de website klaar.

Maar liefst negentien verschillende vormen
levert de vraag dus op, waarbij ik al enkele varianten heb samengevoegd (bijv. wengske, wèngske en wängske; kaokske en koakske, wangetje
en wangetjuh), omdat die vooral varianten in
spellingswijze lijken. Op een kaartje laten de
meest gegeven antwoorden het volgende patroon zien:

D

e eerste vragenlijst werd door 1167 mensen ingevuld, de tweede vragenlijst door
655 mensen. U kunt zich voorstellen dat dit
een enorme schat aan nieuwe gegevens oplevert. In mijn onderzoek naar dialectgebruik en
attitude (in 2005 en nog eens in 2007) haalden
we met een internetvragenlijst ook al mooie
aantallen, 565 resp. 1094 deelnemers. Maar
daarin werd niet gevraagd naar kennis van het
dialect. Dat was natuurlijk wel het geval in de
meer dan honderd papieren vragenlijsten van
het Woordenboek van de Brabantse Dialecten die
in een periode van ruim veertig jaar (tussen
1960 en 2000) werden verstuurd. Die vragenlijsten haalden vrijwel nooit meer dan honderd
invullers voor Noord-Brabant.
Wang - wangetje
Om een voorbeeld te geven van wat er uit de
resultaten van zo’n vragenlijst komt, zal ik
hieronder de antwoorden op de vraag ‘wat is
het verkleinwoord van ‘wang’ in uw dialect?’
uit vragenlijst 1 behandelen. Het betreft dan
1058 invullingen van 1167 invullingen in totaal
(een aantal invullers heeft geen antwoord op
deze vraag gegeven).
De vraag leidde tot het volgend rijtje antwoorden:
Wangeske - 215
Wangske - 196
Wengske - 495
Wèèngske - 24
Waangske - 6
Wingske - 1
Wengke - 3
Wengeske - 2
Wangeke - 8
Wengetje - 1
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Waangetje - 1
Wangetje - 68
Koontje - 4
Kaokske - 24
Kaakske - 4
Kokske - 3
Kaokseke - 1
Kaokje - 1
Kinnebekske -1

De aantallen die hier gegeven worden in de
legenda zijn ontdubbeld; zo hadden we voor
Tilburg bijvoorbeeld vijftien invullingen, maar
daarvan zijn er maar vier op de kaart afgebeeld,
te weten de vier verschillende invullingen (in
dit geval wangetje, wangeske, wangske, wengske). Op het kaartje heb ik kaokske en kaakske
samengenomen.
Hoe komt dat?
Op de eerste plaats laat deze verscheidenheid
zien dat er vormen zijn die veel vaker voorkomen dan andere vormen. Dat zijn, weinig verrassend misschien, de vormen die je op basis
van de klassieke dialectbeschrijving mag verwachten: wangeske (groen) in het westen van
Noord-Brabant, wangske (geel) in het midden,
en wengske (rood) in het oosten, in het zuidoosten met langere klinker: wèèngske (wit). Daarbij komt nog dat men in West-Brabant ook

een ander woord voor wang, kaok, kent, zodat
kaokske (blauw) daar ook werd gegeven.
Bij deze vormen werken de volgende grammaticale regels: bij een keelmedeklinker (g,k,ng)
wordt er een –s- ingevoegd bij het maken van
een verkleinwoord. In West-Brabant is dat zelfs
een woorddeeltje met -s: -es-. In Oost-Brabant
krijgen woorden bovendien in veel gevallen
een klinkerverandering (umlaut genaamd) bij
verkleinwoorden. Vergelijk de volgende rijtjes
maar:
Wangeske-ringeske-plangeske-bangeske
(wangetje, ringetje, plankje, bankje) in West-Brabant vs. Wèngske-ringske-plèngske-bèngske in
Oost-Brabant.
Maar op de tweede plaats vinden we nog een
aantal woordvormen die maar een paar keer
voorkomen. We moeten nog nagaan of deze
woordvormen, die van het patroon afwijken,
in bepaalde regio’s of leeftijdscategorieën te
plaatsen zijn. Soms lijken zij een compromis
te vormen dat volgens de regels werd afgeleid:
als wangetje dient te worden vertaald naar het
dialect, dient –etje tot –eke (hennetje en billetje zijn immers henneke, billeke) te worden,
dus: wangeke. Ook vullen veel mensen het Nederlandse verkleinwoord in. Behoudens enkele uitzonderingen gaat het dan om Brabanders
die na 1970 zijn geboren.
We zien dus dat op deze wijze nieuwe woordvormen of equivalenten uit het Nederlands in
het dialect gebruikt worden. Misschien gebeurt
dat maar incidenteel, maar we kennen nieuwe
dialectwoorden die stabiele vorm aannemen.
Zo zien we in vragenlijst 2 dat van de 655 personen voor ‘clubje’ er 556 mensen waren die
clubke hebben ingevuld, maar daarnaast 47
mensen die clubske hebben ingevuld. Vanuit
het perspectief van de traditionele dialectologie
kun je deze nieuwe vormen die eigenlijk niet
stroken met de traditionele grammatica fout
en een teken van dialectverlies noemen, maar
zij laten ook zien dat we meer vormen krijgen,
en dat de taaldiversiteit toeneemt. Clubske kom
je ook regelmatig tegen in liedjes en tijdens
carnaval, en lijkt me typisch een voorbeeld van
een dialectwoord dat het stadium van incidentele fout tegen de dialectgrammatica voorbij is.
Handhaving van de dialectsystematiek
In elk geval betekent het resultaat van de vraag
naar verkleinwoorden voor ‘wang’ dat in het
huidige veranderende taallandschap de grote
meerderheid van de mensen de dialectsystematiek nog handhaaft, maar dat er tegelijkertijd nieuwe vormen worden toegevoegd. Een

van de beste voorbeelden van handhaving van
dialectsystematiek en markering van regionale
identiteit door taalgebruik zijn de werkwoorden van de tweede persoon, zoals hedde gij of
doede gullie. Zo schreef prof. A.M. Hagen in
een inleidend hoofdstuk bij Hedde gij, zedde
gij. Edde gij, zijde gij : een bonte staalkaart van
Brabantse dialecten (1987), een boek met een
toepasselijke titel bij dit verhaal.
In vragenlijst 2 vroegen we onder meer naar de
vertaling naar het dialect van de zin “heb je al
je knikkers geruild? ” Een van de antwoorden
voor Bergen op Zoom was bijvoorbeeld: “edde
gij al oew murrepels geruild?”, uit Vlijmen
kwam “hedde gij al oew mellevers gerolen?”
In totaal waren er 655 invullingen van vragenlijst 2. Vier mensen vulden dit item niet in, er
waren 580 invullingen met hedde, 58 invullingen met edde, en nog dertien andere invullingen.

Edde is de woordvorm in West-Brabant, hedde
in Midden- en Oost-Brabant. In West-Brabantse dialecten wordt namelijk vaak de h- aan het
woordbegin weggelaten.
De vorm bestaat uit de persoonsvorm ‘hebt’ en
een aangeplakt persoonlijk voornaamwoord.
Die uitgang van het werkwoord (t) is eigenlijk bewaard gebleven in de medeklinker (dd).
Deze vorm is vergelijkbaar met ‘hebt ge’ (dat
klinkt heel statig en ouderwets), want ‘heb ge’
is een vorm die we niet zouden accepteren.
Het bewaard blijven van die uitgangs-t in hedde (als dd) is feitelijk de handhaving van het
Brabants nummer 3 - december 2014
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grammaticale element, dus de handhaving van
de dialectsystematiek. In het Nederlands is die
uitgang er niet: ‘heb je’; want ‘hebt je’ kun je
niet zeggen.
Vijf personen vulden herre in. Dat lijkt op het
eerste gezicht een tikfout. Omdat deze vorm
drie maal voor dezelfde plaats gegeven is, denk
ik dat het dat niet is. Dat zou immers wel heel
toevallig zijn. Vijf invullingen, waarvan drie
keer voor dezelfde plaats (Heesch) levert op
het kaartje hierboven drie vermeldingen op.
Ik vermoed dat deze sprekers een tongpunt-r
hebben, en een tongpunt-r heeft gemeen met
de t en de d dat de klank op dezelfde plaats in
de mond gevormd wordt. Ik denk daarom dat
herre een uitspraakvariant op hedde is.
Een keer werd emde gegeven, in Bosschenhoofd. Ik em, wij emme is daar de dialectuitspraak van ‘ik heb, wij hebben’, maar voor ‘heb
je’ zou je dan toch edde verwachten, als ik lees
in dialectteksten uit deze omgeving. Hoe het
ook zij, in emde zit wel de bewaarde uitgang.
De vormen waarin we niets terugvinden van de
uitgangs-t zijn hejje en ejje (samen vier keer),
hai en hieje. Wat systematiek oftewel grammatica betreft, zitten die vormen dus dichter bij
het Nederlands. Een maal werd gegeven “heb
je alle knikkers gerolen”, voor Diessen, dus
slechts eenmaal is er geantwoord met de Nederlandse vorm van werkwoord en persoonlijk
voornaamwoord.
Ook in dit geval wordt de dialectsystematiek
dus in grote meerheid gehandhaafd. Er waren
slechts zes antwoorden met woordvormen die
dichter bij het Nederlands zitten en vier personen lieten deze regel leeg. Er waren 645 van
655 antwoorden die de woordvorm met Brabantse grammatica lieten zien. Ongeveer dertig jaar nadat Hagen schreef dat het grammaticale dialectverschijnsel waarbij het persoonlijk
voornaamwoord in de persoonsvorm is opgenomen, het sterkste geval is van handhaving
van dialectsystematiek in Noord-Brabant, kunnen we nu dus zeggen: het is nog steeds ijzersterk.
Wilt u ook meedoen met dit onderzoek naar
dialect in Noord-Brabant? Ga dan naar

www.hetverhaalvanhetbrabants.nl
en vul de volgende lijst van Vraog & Antwoord in!

KIENDJE JEZUS
Kiendje Jezus, kiendje Jezus toch,
zoude dees’ jaor nog wel komme ?
Gistere docht ik bij m’n eige nog;
“Hij zal ’t dizze keer verdomme…”
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Vriendenboek
voor Jan Elemans

Kiendje Jezus, kiendje Jezus teer,
iedere keer opneid beginne,
en uiteindeluk toch iedere keer
d’r gin spat mee kanne winne.
Wassily Kandinski (1866-1944), Moderna Museet, Stockholm

DE LÈSTE BEZOEKER…
In n’n oek van de stal zaat ie, stil, zonder woorde
en keek nor ’t kiendje, da dömde in ’t strwòi.
N’n erder, vrjeet oud en vort kuis versleete,
mee ’n leeve, te lang von ie, mar wel ’n jil mwòi.
IJ kwaam ’raon as jiste, mar waar wòk de lèste.
’t Eemels licht buite waar al ure gedwòfd.
Van ‘t “Osanna” waar aamper d’n echo te wòre.
Al die aonlwòp! Wie aar da vurraf wòit gelwòfd?
Zo begrijpend en wijs keek ie, uit eldre wòge
en zaag, oe de toekomst vur z’n gjist ópe bróók.
De weg van da kiend kon ie tot ’t ènd toe volge.
’t Waar asof ie, in jin blik, diejen tijd óverstóók.
“Och, gij kiendje”, zo docht ie, “wa zedde begonne?
Oe art is wel grwòt, mar de mès is te klein.
Ge zul nou wel weete, da ge ènkelt kun geeve.
Mar is ‘t da wel wèrd: da verraod, al die pijn?
Zedde starek genog om de wereld te draoge?
Is oe rug wel bestaand teege da lwòdzwaore
kruis?
Wa motte durstaon om de mès te verlosse!
Och, m’n jongske, wa bleefde nie bij vaoders thuis!
Mar ’t is echt nie vur niks, wa ge krijt te verdure.
Ik zie ’n gelwòf, waor ik de bron nou van ken.
Ja, kiendje, ier ligde, mee alweetende wògskes.
Mar oe lang zulde gij nog ‘n kiend meuge zen”?
IJ kwaam stram óverènd, mee kraokende knieje
en flösterde: “Oudoe, ’t is tijd om te gaon”.
Toen líep ie nor ’t klentje om ’t zachjes te kusse…
…Nèfe ’t nuske viel stillekes n’n tijdlwòze traon…\
< In het dialect van Etten-Leur >
Winnend kerstgedicht in Boxmeer, 2013
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Kiendje Jezus, kiendje Jezus klein,
in ’t land waor gij oit bent geborre
vecht ’t volk nog mi de Palestijn
en vliege de kogels om oew orre.
Kiendje Jezus, kiendje Jezus toch,
ge bent zu klèn en onervare.
Durft oew vadder oe te sture nog
nao tweeduuzend weggegoide jare?
Kiendje Jezus, wir op aard’ gezet,
hedde nog altijd nie genog geleje?
Dagge daor nog zin in het,
in da gerommel hier beneje.
Kiendje Jezus, kiendje Jezus, is ’t,
umda ge ons toch blijft vertrouwe?
Dan bende ’nen echte optimist
en moete wel veul van ons houwe.
Kiendje Jezus, kiendje Jezus klein,
moete wij daor ammel nie van lere
en oe ontzettend dankbaar zijn,
dagge ’t nog ’s wilt prebere?
Kiendje Jezus, kiendje Jezus teer,
we moete eigeluk in ons hande knijpe.
As we da nou onderhand ’s unne keer
mi z’n alle wo’n begrijpe…….
Uit: Kerstmis vruuger
< In het dialect van Son >

Jan Elemans (r) in gesprek met Michel de Koning
In het vorige nummer van Brabants schonken wij aandacht aan De Nijmeegse Ferguut, memoires van Jan Elemans, die opgroeide in Huisseling bij Ravenstein. Op
12 oktober van dit jaar heeft de dichter de leeftijd van
90 jaar bereikt. Bij die gelegenheid werd hem een Vriendenboek overhandigd. Het initiatief om dat boek samen
te stellen was van Jan Starink, die onder meer docent
Nederlands aan de RK Leergangen in Tilburg is geweest.
Helaas overleed Jan Starink op 26 juni jl. op de leeftijd
van 87 jaar en heeft hij de verjaardag van zijn vriend Jan
Elemans niet meer mee mogen maken. Het plan voor
het vriendenboek werd overgenomen door Marcel van
der Heijden, neerlandicus en historicus uit Vught.
Het boek bevat bijdragen van o.a. Flip Droste, Wam de
Moor, Ed Schilders en Jos Swanenberg. Taal en poëzie
spelen vanzelfsprekend een belangrijke rol in de korte
teksten, zoals zij dat ook doen in het leven van Jan Elemans.
De negentigste verjaardag werd in kleine kring gevierd
bij Jan en zijn vrouw Ted thuis, in Huissen. In aanwezigheid van kinderen, kleinkinderen en vrienden ontving
Jan zijn boek uit handen van Marcel. De hèlle negentiger
wist meteen aan iedere deelnemer aan het boek mooie,
rake woorden vol herinnering en humor te richten. We
wensen Jan Elemans, een van Brabants beste dichters,
nog vele jaren, scherp van zin en rad van tong.
Zie ook:
www.cubra.nl/speciaalwinter/03janelemans.htm, en
www.cubra.nl/bestegedichten/04elemans.htm
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Speklozziemènnekes
Krek toen ’t jungske van toffel af wò gòn, zin hullie
moeder: “Och jonge, doe oew sondigse klumkes aon
en kèurt efkes nor Miet Kerstens vur drie ons speklozziemènnekes, want we krèège taovend volk!”
’t Jong begos te kruche. “Wurrum ikke!” riep ie beus.
“Umdèk ’t zeg en anders ligde oew eige tog mar ’n
bietje te krèète!”
“Te krèète, we zòn temiddig mi de jong out de buurt
gòn kieriejemolle bè de meule en wurrum moe’k m’n
sondigse klumkes aon, ge wit tog dè ik d’r bekant nie
op loope kan!” zin ’t jungske kùppig.
“As wellie nor ’t dùrrep gon, ston we d’r fesoenlek op
en dan d’rbè, ge had al trug kunne zèn, wanne!”
’n Bietje kummelek din ie z’n sondigse klumkes en
zunne jas aon en dur de zêldeur ging ie nor buite, din
z’ne kraog óvver z’n orre, want ’t wèijde nogal locht.
Mi z’n hând in z’n tesse kèurde ie ’t erf af. “Wa ben’k
tog ’nen Hannes; onzen Bertus, is sèffes zòn groowt
klòtjong mar die mag alles, d’n dieje hoefde noit te
werreke!” docht ie bè z’n èège.
Hij skupte teege ’n steentje òn en al voetballend mi z’n
steentje ging ie richting de meule.
De jong waore al òn ’t floepe, wie d’r mi kieriejemolle
mog beginne. “Heej Nelliske, wor blèèfde nou, we waore
al bekant begonne?” riep d’r enne van d’n achterste hoek.
“Ik heb ginne tijd, ik moet van ons moeke speklozziemènnekes haole bè d’n bekker,” zin ie kummelek.
“Bende hillemol belaoitoffeld, dè kan ulliejen Bertus
tog hèndig doen, die duu d’n ollingen dag toch niks
nie, wanne?’
Mar ’t jungske reageerde d’r nie op en mi gezette tred
liep ie weijer.
‘Verdùlleme,’dâcht ie want ’t begos nog te reegene òk
nog!
’n Efkes lotter, gonk ie linksaf d’n Hulstheuvel in, hij
verskoot z’n èège kepot want ’ne ikhorn liep skielek de
weg óvver.
“Godse kòlhaos,” dâcht ie, “wa lotte me tog verskiete!”
Op ’t èènd van d’n Hulstheuvel gonk ie rechts richting
de auw nonne.
En dè vond ie mar wa spannend, want God wit wa d’r
âchter die groowte slotmuur z’n èège allemol afspulde,
d’r fantazeerde ie dik óvver. Hij kèurde strak langs de
muur af um ’n bietje out de wijnd te blèève
Èndelek makte ie de deur van de winkel van Miet
Kerstens oope, van de wèrremte en de geur van
versgebakke brood kreeg ie bekant ’n traon in z’n ooge.
“Och jungske, ge ziet d’r out as ’n verzoope ketje, wie
hi ouw mi die kooj weer de straot in gestuurd?” vroeg
Miet zuutjes.
“Ons moeke,” zin ie. “Ik moet drie ons spekklozziemènnekes komme haole.”
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Bruukske leest veur

Speklozzieplènkskes
“Och èèrem mènneke, komt mar efkes bè de kachel
zitte, dan kunde oe èège ’n bietje opwèrreme, luste gij
miskien ’n sèpkètje of ’ne sèpstriemel?’
“Gèère, Miet,” zin ie, wijl ie z’n klumkes bè de kachel
out din en op ’n bengske onder de schouw ging zitte.
“Luste miskien ok nog ’n kumke sjoklaojeromme, ik
heb ’t krek klaorgemakt!”
’t Jungske keejk Miette ’n bietje skavierig òn.
Sebiet zaot ie lekker wèèrem te worre, zoebelend op ’n
sèpkètje en ’n kumke wèèreme sjoklaojeromme in z’n
hèndjes en krek toen ie ’n snottebel ophaolde, dacht ie
bè z’n èège;
“’t Is ’n hil geloop mar ’t is tog veul lekkerder en skonner dan kieriejemolle!”
’n Ketierke lotter liep ie mi ’n zèkske spekklozziemènnekes zo vlug as ie op z’n klumpes kos nor hous toe.
Thous òngekomme, vloog ie z’n moeke um d’rre nek
en zin zuutjes in d’r oor: “Bedankt moeke, as ik nog ’s
oit iets vur oe kan doen, gèère!”
En moeders, die snapte d’r niks mèr van…
Uit: Alle kanten op! Brabants Boekenweekboek 2014
< In het dialect van Uden >

De Boekskes van de
Aolburgse Taol

Bij het nieuwe
luisterlogo

De Wijk en Aalburgse gemeenschap heeft in 2011
het eerste Boekske van de
Aolburgse Taol gepresenteerd. Een bijzonder document dat de dialecten van
het Land van Heusden en
Altena betreft. De publicatie bestaat uit een gebonden, rijk geïllustreerd
boek dat tevens een cd
bevat, waarop een groot
aantal gepubliceerde dialectteksten te beluisteren zijn. Jos Swanenberg schreef
er enthousiast over in Brabants 32. Het boek is een archief van de woordenschat en het klankenpalet van de
dialecten van zeven verschillende dorpen en de cd laat
kennismaken met de levende klanken! Kennelijk was
de publicatie een groot succes. Ondertussen verscheen
immers ’t Tweede Boekske van de Aolburgse Taol met de
ondertitel ‘Verhalen, woorden, gezegdes uit Babyloniënbroek, Drongelen, Eethen, Genderen, Meeuwen, Veen
en Wijk en Aalburg’.
Maar liefst 32 authentieke volksverhaaltjes zijn opgenomen in het nieuwe boek. Een aantal daarvan zijn ook op
de cd te beluisteren. Jammer is het dat de vertellers zich
niet al te strikt aan de gepubliceerde tekst houden. Op
de cd spreekt Cees de Gast, voorzitter, penningmeester
van de Stichting Behoud Aalburgs Dialect en ‘kartrekker’ van het project, korte verbindende teksten in het Nederlands. Hij maakte ook de tekst van het openingslied
waarvan het refrein als muzikaal intermezzo tussen de
verhalen opklinkt.
De nieuwe uitgave mag gerust een bijzonder document
genoemd worden; er is veel moois te lezen en te beluisteren. Er moet dan ook ontzettend veel werk verzet zijn
om tot zo’n geheel te komen. Heel goed dat het dialect
te beluisteren is, want spreektaal moet je kunnen horen.
Het boek bevat tevens een alfabetische lijst van Aalburgse woorden en gezegden en een hoofdstuk over de
verschillen in woordgebruik en uitspraak binnen de regio. Het tweede boek heeft de bespreking van het eerste
boekske achterin opgenomen. Cees de Gast schreef afsluitend als apotheose een lofdicht in dialect op Marianne Vos, olympisch kampioen 2012.
Als luisterfragment kozen wij voor het verhaal Op ’t èènd
van Broek begônne we te nijjaore van
Kobus de Rooij uit Babyloniënbroek.
Er werd wel geschoten, maar nog
niet gestookt…
ISBN / EAN 978-90-82

Hoewel ik niets tegen
hondjes heb, en al helemaal niet tegen hondjes
die naar ‘De stem van het
baasje’ luisteren, juich ik
de verandering van het
bestaande luisterlogo van
Brabants zeer toe. Niet al- Ontwerp: Mathilde Artwork.
leen omdat ik alles van het
varken lust maar vooral omdat een varkentje dat Brabantse dialectteksten en dito liedjes beluistert wat mij
betreft dichter bij het Brabants en dichter bij het dialect
komt. Eerlijk is eerlijk: dat hondje luisterde toch liever
naar opera en operette.
Wat de ontwerpster van het nieuwe logo, Louise Peeters
(Mathilde Artwork), niet geweten heeft, is dat zij niet de
eerste is die deze link van de taal naar het varken legt.
Toen ik het logo zag, moest ik meteen denken aan een
hoofdstuk uit de kleine roman ‘The Poor Mouth’ van de
Ierse schrijver Flann O’Brien. Hij verhaalt over het leven
in een van de armste Ierse streken, een achtergebleven
gebied waar op zekere dag een taalkundige verschijnt
die in het geheim opnamen maakt van het lokale dialect.
Zijn onderzoek wordt een wetenschappelijk succes met
eredoctoraten van vele universiteiten. Wat de geleerden
niet weten maar de lezer wel, is dat de geleerde niet de
spraak van mensen heeft opgenomen maar het geluid
van de plaatselijke varkens.
Misschien moet je het verhaal lezen om ten volle te begrijpen dat O’Brien daarmee een ode aan de volkstaal
schreef. En dat is het nieuwe logo ook.
Omslag
van
The Poor
Mouth;
illustratie:
Ralph
Steadman.
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BEN HARTMAN

AD VAN SCHIJNDEL

De Baokelse mert
Van dit lied bestaan, alleen in Noord-Brabant al, talloze varianten, in tekst en melodie. Ook in België is het bekend geweest en
het wordt daar in een aantal publicaties vermeld.
Ik kon het verschillende keren optekenen en heb, vanwege de
zeer volledige tekst en duidelijke melodie, gekozen voor de opname die ik ervan maakte, in 1978, bij Mieke van Grunsven
- van der Zanden in Vorstenbosch.
Ik ben veel bij haar op bezoek geweest en ze heeft veel liedjes
die zij zich nog van vroeger kon herinneren voor mij gezongen.
Behalve dat zij een sympathieke en gastvrije vrouw was, had zij
ook een prachtige stem.
Het thema is: de boer die naar de paardenmarkt ging, een paard
kocht dat onderweg naar huis stierf. Hij stroopt het vel van het
dode paard en tenslotte gaat zijn Mieke trouwen, omhangen
met de huid van dat paard.
Harrie Franken publiceerde drie varianten in zijn Liederen en
dansen uit de Kempen, en zes varianten in vier deeltjes van de
twintigdelige serie Kroniek van de Kempen.
Als u nog kennis wilt maken met meer varianten: kijk eens op
de site www.liederenbank.nl.
U wordt daar op uw wenken bediend.

1. Ik zou eens naar die Baokelse mert toe
gaan
Van die homme van die hare, van die hotufaldera, hoera
En verdjèn toe ik er kwam, was de mert gedaan
Vigedom, vigedel, hij moes eweg, eweg, eweg
Vigedom, vigedel, hij moes eweg, eweg.
2. En toen stond er nog zo’n ouwe ruin
Van die homme etc
En die stond gebonden aan een dorrentuin
Vigedom etc.
3. En ik zeg toen, wa vraagde vur dieën beest
Van die homme etc.
En hij vroeg hem enen daolder, da was het
meest
Vigedom etc.
4. En ik booi ’m er wel drie stuivers veur
Van die homme etc.
En verdjen ik kreeg het er deur
Vigedom etc.

5. En toen leidde ik met mijne ruin al neven
unne sloot
Van die homme
En toen kwamen er twee mugskes en die
pisten ’m dood
Vigedom etc.
6. En toen kwam daor Mieke van de mulder
krek voorbij
Van die homme etc.
En ik gaf ze nog meer as ons koei of ons geit
Vigedom etc.
7. En ik heb ze nog in eer en deugd gekust
Van die homme etc.
En ze zei, doe het nog maar eens gerust
Vigedom etc.
8. En toen alle veugelkes linnen een ei
Van die homme etc.
Toen gongen we samen trouwen in de maand
van mei
Vigedom etc.
9. En toen wellie samen naar de kerk zouden
gaan
Van die homme etc.
Wist ze toch wa ze um zou slaan
Vigedom etc.
10. En toen sloeg ze um d’n ruin z’n huid
Van die homme etc.
En van me leven zaagde gin schonder bruid
Vigedom etc.
11. En nou raoit is wa men op die bruiloft at
Van die homme etc.
’t Was biefstuk van de ruin z’n gat
Vigedom etc.

M’N HAAND
Meer ès innig aander stuk van m’n lijf
zie ik m’n haand in ’n wisselend perspektief:
hoe desse grèpe, drage, èje,
hoew desse mè d’r vingers langs ’n muurke gôn,
hoe desse bidde, wèze, vroage
en hoew desse elke keer wer ’n ollung bladzij
van munne tijd en léve um lote slôn.
Ik heb van jongsafoan geleerd hoew dè’k
mè bèj m’n haand munne tóre hoger heb gebouwd,
hoew dè’k meer links ès rèchs ojt leerde skrève,
dè m’n vingers dur de kauw wè stijver blève,
mar ok dè ik bèj m’n haand nodeg heb
ès ik wil bore, sture, of simpel weg
wè èrpel skelle of ’n krupke slòj berèje.
Ik heb m’n èige alted zo verbaasd
dè m’n haand ontiegelek vlug
dur óóg en kop oangedreve,
ès ik proat m’n woorde onderstrépe,
um stilte vroage, wèze op ’n skon portret,
of ès ik bluumkes in ’n voaske zet,
die sortere in ’n héél skon sekstet.
Ik heb bèj m’n haand wel ’s kèjplat
op ’n gladde toffel nergelit,
ze doar gedrèjt, mè al m’n vingers uitgesprèjd.
Zij vroege men of ik wel wis
dè zíj uit al wè’k din vol lol of lust of list,
alted wer ’t allerbest hen úitgevist.
Tis dur m’n haand dè ik vuul,
zaacht en wèrrem, ojt lèkker fris;
ze géve same smoel oan alles
wè ik mè hil m’n bestôn bedoel.
< In het dialect van Heeswijk >

12. En nou raoit is wa men op die bruiloft
dronk
Van die homme etc.
’t Was mulluk da de keel uitstonk
Vigedom etc.
13. En nou zit ik hier met m’n Mieke achter in
de hei
Van die homme etc.
En as ge komt kieke dan krijgder de koffie
nog bij
Vigedom etc.
Ieder mens spiegelt z’n haand in z’n eige wôtter.
(Foto: Janneke van Schijndel)
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WIM VAN GOMPEL

Duitse invloed op het Brabants
Over Franse invloed op onze dialecten is heel wat geschreven. Die
is dan ook zeer groot geweest. De invloed van het Duits heeft blijkbaar minder tot de verbeelding gesproken, maar is toch ook zeker
aanwezig. In het algemeen is invloed van het Frans gemakkelijker
aannemelijk te maken dan invloed van het Duits, omdat onze dialecten veel meer op het Duits lijken. Het is daarom niet altijd even
eenvoudig om aan te tonen dat een dialectwoord qua klank of betekenis niet te verklaren valt uit een inheemse ontwikkeling, maar
noodzakelijk toegeschreven dient te worden aan Duitse invloed.
Uiteraard zal Duitse invloed in het oosten van onze provincie groter zijn dan in het westen. We bespreken hier een aantal Duitse
leenwoorden, die we gevonden hebben in het Woordenboek van de
Brabantse dialecten, tenzij anders vermeld.

V

an een aantal vaktermen kan met vrij grote zekerheid vastgesteld worden dat het
Duitse leenwoorden zijn. Vaak zijn het termen
voor machines en onderdelen daarvan en bewerkingen daarmee. De woorden zijn waarschijnlijk door directe contacten tussen het
Duitse en Nederlandse bedrijfsleven tot stand
gekomen. De woorden zijn – zeg maar – in
ons dialectlandschap geparachuteerd.
Fètter ‘klauwplaat aan een draaibank of schaafbank’ (Asten). Dit is een vakterm op het gebied
van de metaalbewerking. Het betreft een plaat
waarop werkstukken met klauwen worden
vastgeklemd. Van Hoogduits Futter ‘huis, foedraal’ (vergelijk Bohrfutter ‘boorkop’, Drehfutter
‘klauwplaat’, Schnellwechselfutter ‘snelspanboorhouder’). Dit woord kan niet inheems
zijn, want in het Middelnederlands luidde het
verwante woord voeder en dat zou nu in Asten
als voer uitgesproken worden.
De volgende woorden horen in de bierbrouwerij thuis. Schroten ‘malen van mout’ (Dommelen, Tilburg) komt van Duits schroten ‘grof
malen’. Als het een inheems woord was zou
het schrooien moeten luiden, dat evenals het
Duitse schroten van Germaans *skraudankomt. Sjwelke ‘moutzolder’ en sjwelken ‘laten
drogen van de mout’ (Dommelen) komt van
Duits Schwelke ‘moutzolder’ en schwelken ‘laten drogen’.
Hensel, enzel, hansel ‘kleermakersterm: tussenvoering met paardenharen inslag, paardenhaar voor binnenvoering’ (Dongen, Sint
Oedenrode, Moergestel, Wanroij, Eindhoven,
Maarheeze, Waalre, Waalwijk, Gemert, Aalst).
Deze vakterm komt van de firmanaam Hänsel und Co. Het bedrijf werd in 1908 in Forst
(Oost-Duitsland) opgericht. Aanvankelijk con-
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centreerde de onderneming zich op vullingen
voor kleding. Er werd een procédé ontwikkeld om paardenhaar tot een voor de weverij
geschikte draad te twijnen. Bruno Henschke
richtte in 1908 de firma „Hänsel & Co“ op
om die draad van paardenhaar industrieel te
gaan produceren. Het onder de naam HänselRosshaar op de markt gebrachte product werd
vooral voor vullingen in de confectieateliers en
bij kleermakers gebruikt. Om de verkoop te stimuleren werd na de Eerste Wereldoorlog een
promotiekrantje uitgegeven onder de titel Hänsel-Echo met een oplage van 120.000 exemplaren om onder kleermakers te verspreiden. De
firma groeide uit tot een van de grootste producenten van garens en inlegstoffen van paardenhaar. Het eerste gedeelte van de productnaam
Hänsel-Rosshaar (Hänsel-paardenhaar) is dus
de bron van het dialectwoord hensel.
Koenkel ‘stok waaromheen vlasvezels worden
gedraaid om gesponnen te worden’ (A. Zegers,
Het dialect van Het Land van Ravenstein in het
bijzonder van Uden en Zeeland, blz. 82). Dit
woord komt van Duits Kunkel ‘spinrok’, al in
de tiende eeuw ontleend aan Middeleeuws Latijn conucula < colucula, verkleinwoord van Latijn colus ‘spinrok’. Het kan dus theoretisch een
heel oud leenwoord zijn. Het zal in ieder geval
niet rechtstreeks uit het Latijn komen, want
dan zouden we geen oe-klank verwachten.
Krispelen ‘bepaalde bewerking om het leer soepel te maken’ (Oosterhout, Dongen, Rijen, Gilze, Oerle, Leende, Valkenswaard). Van Duits
krispeln ‘idem’, dat samenhangt met Oudhoogduits krisp ‘gekruld’ (en Engels crisp ‘bros,
knapperig) ontleend aan Latijn crispus ‘kroes-,
gekruld’. Ook bestaan de woorden krispelbord
en krispelhout voor de gereedschappen waarmee gekrispeld wordt.
Slam, slem ‘kleverige massa kooldeeltjes, kolenslik’ (Budel, Asten, Kempenlands) . Van
Hoogduits Schlamm ‘modder, slijk, bagger’.
Telder ‘bord’ (dat voornamelijk Oost-Brabants
is) zal gezien de verspreiding uit het Duits komen. Het komt met ingevoegde d van Duits
Teller dat weer ontleend is aan Oudfrans tailleours, tailleoir ‘een bord om vlees op te snijden’
(modern Frans tailloir). Het woord is afgeleid
van tailler ’hakken, snijden’.
Radouw maken ‘drukte maken’ (Kaatsheuvel)
zal van Duits radau ‘kabaal’ komen, dat een
klanknabootsend woord kan zijn.

Schabbernak(t), schabbernat ‘oud huis, mager
paard, wonderlijk kledingstuk, klaploper, mager persoon’ zal ook van onze oosterburen afkomstig zijn. In het Middelhoogduits is schabernac ‘winterhoed’ bekend en het moderne
Duits kent Schabernack ‘poets, belediging’.
In de Kempen ken ik beunen ‘in het zwart werken’ en bijbeunen ‘in het zwart bijverdienen’.
Deze woorden zijn ontstaan uit beunhaas. Het
woord beunhaas werd begrepen als een haas
die beunt, d.w.z. beun in beunhaas werd ten onrechte gezien als de stam van het werkwoord
beunen. Beunhaas is ontleend aan Middelnederduits bönhase ‘handwerksman die niet tot
een gilde behoort’, gevormd uit böne ‘zolder’
en hase ‘haas’.
Foezel ‘jenever van slechte kwaliteit, opgehoopt
stof’ (Mierlo). Van Hoogduits Fusel ‘slechte jenever’, misschien ontleend aan Latijn fusile
‘vloeistof’, maar dat is moeilijk hard te maken.
Tonken ‘kaarsen maken door ze te dompelen’
(Oudenbosch, Eindhoven) zullen we van Duits
tunken ‘indompelen’ af moeten leiden. Het
kan geen inheems woord zijn, want dan zou
het woord met d moeten beginnen. Het woord
is verwant met Latijn tingere ‘natmaken’.
Girlits, sjerlits, gillis ‘Europese kanarie’ (Nieuwkuijk, Roosendaal, Oirschot, Den Dungen).
Van Duits Girlitz ‘Midden-Europese kanarie’<
Sloveens gŕlica ‘tortelduif’. Het laatste gedeelte
–itz is een uit het Slavisch stammend achtervoegsel dat we ook aantreffen in de Duitse vogelnamen als Kiebitz ‘kievit’ en Stieglitz ‘putter’.
Hampelman ‘iemand met twee linkse handen’
(Boxmeer). Van Duits Hampelmann ‘trekpop,
hansworst’, een samenstelling met Nederduits
hampeln ‘spartelen’.
Slieps ‘stropdas’ (Noord-Meierijs, Maasland,
Boxmeer). Van Hoogduits Schlips, een meervoudsvorm bij Nederduits slip ‘tip, punt’, identiek met Nederlands slip ‘afhangend eind van
een kledingstuk’.
Gamas, kamas ‘hoge laars, lappenkous’ (Boxtel,
Handel, Deurne, Asten). Van Hoogduits Gamasche, Kamasche ‘slobkous’ < verouderd Frans
gamache ‘leren bovenkous’ < Oudprovençaals
gamacha < Spaans guadamecí ‘zachte leersoort’
< Arabisch (gild) gadamasi ‘leer uit Ghadames’
(een oasestad in het westen van Libië). Het
is niet helemaal uit te sluiten dat het woord
rechtstreeks aan het 16de-eeuwse Franse gamache ontleend is, maar de verspreiding van het
woord wijst toch eerder in Duitse richting.
Spatsen maken ‘drukte maken’ (tamelijk algemeen). Van Duits Spasz ‘scherts’ < Italiaans
spasso ‘scherts’.

Unne rooie slieps
Blas ‘bleek’ (Asten). Dit woord zou klankmatig wel een inheems woord kunnen zijn, maar
de betekenis wijst toch wel naar Duits blasz
‘bleek’.

W

e laten het bij bovenstaande voorbeelden van Duitse invloed. Er kan alleen
sprake zijn van ontleningen als er taalcontact
is (geweest). We geven een paar voorbeelden
van die contactmogelijkheden tussen Brabanders en Duitsers. Ik wijs in de eerste plaats op
de bedevaarten naar Kevelaer, dat aanvankelijk onder het bisdom Roermond viel en pas
in 1801 tot het bisdom Aken ging behoren. Er
was een geregelde verbinding tussen Keulen
en Den Bosch met de bekende Keulse kar. In
Brabant zijn nog steeds enkele herbergen die
naar de Keulse kar genoemd zijn, bijv. De Ceulse Kaar in Boxtel, De Keulse Kar in Den Bosch.
Het is aannemelijk dat van het belangrijke
culturele en economische centrum Keulen
invloed is uitgegaan die tot in Brabant reikte.
Een belangrijk product was de Keulse pot die
vervaardigd werd in Keulen en omgeving, met
name in Frechen en Siegburg. Overbekend
zijn verder de messen en scharen uit Solingen.
Kempense teuten trokken door Duitsland om
hun waren aan de man te brengen. Er heeft
op uitgebreide schaal handel plaats gevonden
tussen Duitsland en Brabant. Dat er taalcontactsituaties geweest zijn die voor ontleningen
gezorgd hebben is dus wel duidelijk. 
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NARUS VAN BALKUM

ED SCHILDERS

Gé wit alzeleeve wè, gé. Ge het d’n orlog nie meegemakt

Het zwarte licht
Herinneringen aan Theo van Doorn

Balkum, Bikveld, begin jaoren 50. Soms is ’n
goei gevuul iets dè ge leevenslang koppelt òn
’n vurval. Ik zaat nog mar pas op de lagere
skool. Thuis waar ik zò lèkker òn ’t speule
dè’k vergaat op ted nor skool te loope. Bè
ons vòdder aachter op de fiets wier ik naogebrocht. Ik leunde tege z’nnen blaowe kiel
die rook nor koei, zweet en tabak. Bè zò’nne
stèrreke mens hoefde ik nerres bang vur te
zen, zèlfs nie ès de mister beús zò worre. Dè
bizunder veilig gevuul is me alt bè gebleve.
Terug ùt skool rende ik nor huis, want ons
vòdder waar diejen dag òk nog jaorig.
Hij hà, ’n enkelt jaor geleje, van de wederopbouw ’n neej boerderéjke gebouwd op Bikveld. Dus we zaten d’r, zeker vur diejen tèd,
hil nètjes béj. Bè gelegenighèd liet ie gruts ’t
vurhuis zien, dus vandaag ok òn de verjaorsvisite. Zòò koste heure: “Ooch, wè skòn toch
allemòl, overal elektrisch licht en alle leidinge
zitten in de muur.” Hij liet ok onze kèlder
zien. “Ja, die is goed gebouwd. Unne goeie
skuilkèlder ok, vur ’t geval dè. Kèk ’t kèlderrùmke klapt nor binne. Zoo kunde vlug nor
buiten ès ze de boel in brand zòn skiete.” En
toen wier ons vòdder stil, hij vergaat ’t rùmke
te sluite en sloefte zwèègend de trap op. Innins besèfte ik dè dieje groote stèrreke mens,
bè wie ik me zò veilig vuulde, zèlf toch ok oit
veul skrik gehad moes hebbe.
Hij pròtte bekant noit over d’n orlog wor wij
kénder bè ware. Bè hum thuis hàn ze Skèèndelse evacuees in de kèlder gehad. Tegenover
waar ’n femilie opgevat dur onzen èigeste
pliessie, dè had ie zèlf gezien dur ’t zulderrùmke. Wèt’r vèrder mee gebeurd waar, wier
ons kénder noit verteld. Thuis ware ze bè
de bevrijding afgebrand. Dè waar alles wè ik
wies. Vur mèn, as kènd, waar ’t allemòl héél
lang geleeje. Daor koste vandaag d’n dag
toch gin lààst mir af hebbe, zòdde denke.
Boven òngekomme waar ’t fist. Dè waar
rejaal vurbereid mì wè we zèlf vurhàànde
hàn. Want we keuterboerde z’n best, mì van
alles en nog wè. Dè waar nòddig ok, want
we ware mì z’n twèèlve, die nog komme zòn
meegeteld. We hàn twee heuf mì allerhande
gruuntes, kersebeum, rooi en zwarte bizzeme, stèrèppelkes, bellefleure, prùmkes, jutte-
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Narus van Balkum won met dit verhaal de
Willem Ivenprijs 2013
pirrekes en kroezele. Èn ok nog koei, kiepen
en vèèrrekes. We hàn miskien nie altijd gèld
vur skoen of kleer, mar zat op ons burd. En
ons moeder, van bùrgerkomaf, kokte nogal
gèère en makte alles zoveul ès meugelijk in.
De weckflesse mì fruit, gruunte èn de slacht
stonne nètjes op ’n réjke op skappen in de
kèlder.
Daags vur ’t fist waar ons vòdder mì pèrd en
waoge vanaf d’n Boerenbond bè Hein d’n
Brouwer langsgegòn vur ’n por krètjes bier,
’nne liter brandewijn en zoo al. Hij dekte ’t
gerèèi nètjes af mì jute zakke. “Tegen ’t oog
van’t kerkgònd volk. De mense mochten ’s
denke dè we’t te goed hàn.”
We hàn ’n hil groote femilie, vurral van
moeders kàànt. Mar we hàn zèlf èèier zat,
dus hà ons moeder in de wonderpan op ’t
gasstel ’nne cake of zes gebakke. En ze hà wè
weckflesse fruit bè mekare gegoid in ’nnen
emaillen emmer en daor dieje liter brandewijn bègedòn. Dè moes vur de lèkkerighèd
’nne naacht trekke. ‘Bowl’ hètte dè spul en dè
klonk hil modern.

’t Fist kwaam goed op gang. Nò de koffie mì
dikke plakken èèiercake, wier mì ’n uurste
drinkliedje òngegeeve dè ’t tèd waar vur wè
àànders. Ons moeder begos de manne bier
of ’n borreltje te skenke en commandeerde
meepessant: “Jungske, skùpt mì de potlippel
efkes wè in dees pènneke ùt diejen emmer in
de kèlder.” Diejen emmer vond ik krèk onder
’t open kèlderrùmke. Meej dè’k erin keek,
din ik wir nor bove. “Moeder, dè gù ècht nie,
kom zèlf mar kèèke” en ik trok ’r mee òn d’r
móuwes.
“Kek, daor drèèft ie”, wees ik nor ’n gruun
ding mì lang uitgestrekte poote. “Dieje
groote kikvors is dur ’t rùmke gespronge en
in oewen bowl harstikke verzope! Dè kunde
toch nie mir….”
“Gè wit alzeleeve wè, gè. Ge het d’n orlog nie
meegemakt. Denkte soms dè’k al dè gerèèi
vur de prins heb gemakt!” Èn ze viste diejen
dooie kikvors mì d’r vingers ùt d’n bowl en
gòiden ’m dur ’t ope kèlderrùmke nor buite.
Ze skùpte pront ’t pènneke vol.
“Én ge gòt ’r nie zitte vrèèle, dus ge houwt
oewe mond, verstòdde! Wè nie wit, dè nie
deert!”
Dè pènneke wier bove midden op toffel gezet
en d’n bowl mì ’n sauslippelke over de glaos
verdild. De opgetutte bùrgertantes sèbbelde
mì verrukte gezichten òn ’t spul. Ze name
slukskes en tussendur muffelkes mì ’n lippelke en spiertste nètjes af en toe ’n pit terug op
’n skuttelke. “Dès ècht heel lèkker, Cor!” en
ze lieten ’t een nò ’t àànder glèske volgoie.
“Ammel ùt onzen èègen hof. We hen ’t toch
mar wir goed, wàònne!”, vermèldde ons
moeder blaokend van grutsighèd. Én ze sèbbelde mì ’n unneuzel gezicht gewoon mee.
“Jungske, gò nog ’s ’n pènneke haole.”
Uit: Gouwe tije? Brabants Boekenweekboek
2013
< In het dialect van Berlicum >

De wildste verhalen
deden de ronde, en
Theo heeft daar later
hartelijk om kunnen
lachen.
Als leerlingen van de
vierde klas van het
Sint Odulphuslyceum
dachten wij daar in
1967 echter anders
Theo-van-Doorn
over. De vraag die ons
bezighield was: waarom was onze leraar Nederlands,
Theo van Doorn, al zo lang ‘afwezig’, zo lang dat hij ‘vervangen’ werd. Twee speculatieve antwoorden herinner
ik me. Het eerste was prozaïsch: Theo was overspannen
geraakt doordat hij Het Zwarte Licht van Harry Mulisch
gelezen had. Dat sprak ons zeer aan. Dat gingen we ook
lezen. Het tweede was raadselachtiger: op zekere morgen was Theo in zijn auto wakker geworden, ergens aan
de oever van de Maas, en hij wist niet hoe hij daar gekomen was.
Wat er werkelijk gebeurd is, heeft Theo me veel later verteld, maar ik zal het hier niet herhalen. De fluisteringen
op het schoolplein van Odulphus wil ik niet bederven
met nuchtere feiten. Maar die auto op de Maasoever,
daar schuilt een kern van waarheid in. Ik kwam daar pas
achter toen ik in Tilburg in 1972 op de lerarenopleiding
Nederlands ging leren en mocht vaststellen dat Theo van
die afdeling hoofddocent was geworden. De weinige colleges die hij daar gaf (vooral over poëzie) waren een verademing maar het zouden niet zijn gelukkigste jaren in
het onderwijs worden. Toen ik na het tweede studiejaar
ging trouwen, verscheen Theo op de receptie, en hij was
een van de weinigen die geen paars pindastel meebracht.
We kregen zijn proefschrift cadeau: Terminologie van de
riviervissers in Nederland (1971). Ik las het, bewonderde
het, en vergat het, totdat ik veel later opnieuw door vaktaal en volkstaal geboeid raakte.
Ruim twintig jaar later kruisten onze wegen elkaar ten
derden male. Ik had met enige geestverwanten de website CuBra opgericht en door een toeval werd Theo een
van de eerste medewerkers. Onder het pseudoniem
Doruske begon hij op CuBra zijn memoires te publiceren, en gaandeweg leerde ik hem in geschrifte beter
kennen dan ooit tevoren in levenden lijve. Vooral zijn
herinneringen aan zijn jeugd in Lith (aan de Maas) zijn
zeer lezenswaardig.
Toen ik half september 2014 in het Brabants Dagblad de
overlijdensadvertentie las, was Theo al in besloten kring
begraven. Op 9 september ging hij op weg naar het zwarte licht. Hij is 85 jaar geworden. In de advertentie stond
een gedicht van Frederik van Eeden: ‘De waterlelie’.
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JOHAN BOENIE

De Witte wit wir wè

Woensdrechtse woordjes

AS IK ZÓ M’NNEN DAG NIE HEB

Schelle, schille en scheel

As ik zó m’nnen dag nie heb
en ‘t lève nie góed wil,
dan dróóm ik van de Linderhèij
dan dróóm ik van de Sil,
van ‘t gruun dè Vallekeswird nog hí,
de stilte op de hèij;
de rust die hier nog echt bestí
op n’n aovend in de mèi.
De Linderbrug die lí t’r nog
as honderd jaor terug.
Ik rùik ‘n bloeiend vèld mee rog,
m’n zörreg vergèèt ik vlug.
Ik schoer zó gèèr m’nne rug nog ‘s
án ‘nnen óuwen èik.
Ik wou zó gèèr as kijnd ‘s terug
nor dè vervloge rijk.
Ik rúil dè dörrepke vur gin góud,
al hèt ‘t nou dan stad;
weg mee de zjèèr en dè geblaos,
‘n dörrep is mè góed zat.
As ik zó m’nnen dag nie heb
en ‘t lève nie góed wil,
dan dróóm ik van de Linderhèij,
dan dróóm ik van de Sil.

Het dialect van Berghem (’t Bèrgs) is een
eenvoudige taal waar het boerenleven en
het katholieke geloof grote invloed op
hebben gehad en bovendien vaak vrouwonvriendelijk. Rond het huwelijk zijn
hierover sprekende voorbeelden te vinden. Neem de partnerkeuze. Een boerenzoon was ’r enne van sondagsmiddags. Hij
werkte immers zes dagen in de week en
zat op zondagochtend in de kerk. Voor de
jonge dames was de kritiek zo mogelijk
nog botter. Kwam je met een roodharige thuis, dan werden er zinspelingen op

haar temperament gemaakt: ’n roestig dak
hé mestal unne natte kèlder. En als men
vond dat ze van bedenkelijk allooi was: de
die hé overal onder geliige, behalve onder d’n
trein. Ook over de staat van een huwelijk
liepen de meningen uiteen. Berustend;
d’r zit alt wel unnen botte kant ôn, net als
bij het gereedschap op de boerderij. Bekoeld: ’t vèt / schuim is d’r af, zoals na het
scheppen van de verse koemelk. Teleurgesteld: traawe is nèt ès in oe boks zèèke, efkes
wèèrum èn lang kaaw.

HENRI DE BOOI

D’n blaowe scholk
Links onder d’n Hoowgert, woorop euwelang
’n Karthuizerklôster ston,
mi ’n hèrrebèrg vlakbéj, langs de vaorweg
tusse Den Bosch en Einhoven,
laag d’n blaowe scholk. ’nen Kamp zoès d’n
Dungense polder d’r zoveul ha.
Bevobbeld “’t gammel hekke”, “de Hèllekes”
en “d’n honderd guldense”.
Diejen blaowe scholk ha- zinne ze- z’nen
naam verdiend dur z’ne vûrm.
Hij liejk op ’nen scholk.
Of is ’t woor dèttie oit verkocht is vur de prijs
van ’nen scholk. Bekant
vur niks dus....
In ieder geval stromden ie elke winter wir
onder watter, dur de overloowpende
Maows. En ieder joor liejt ie z’n ège invriejze
van d’n Boschpad tot ’t Meer en
van d’n Hoowgert tot de stadswalle.
De schôtsers worre wakker, want de scholk
léjt...
De donkere stilte van vlieringe en zulders
wordt verbroke vur ’t zuuke nor de
durloowpers, de frieze, de bôtjes en de
noren.
’t Is druk in de polder. De hardréjers stôn
kloor vur de lange tocht nor de
Pèttelerse schans. Ze zulle pas tege d’n oowvend terugkomme...
Door schôtse de uurste paartjes mitter èrrem
gekruist vur d’r lijf dur, en dan
drèje nor links en bui-jge nor rèchts. Fantastisch um te doewn, mooi um nor te kéjke.
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Sommige kunstemakers kunne zigzaggend
aachterût, of op d’n buitenkaant mi
d’r haand op d’re rug.
Stoere kèrels -veul stoerder ès zonder schôtse- zwiere en zwenke en geejve mi
veul plezier les ôn mooi jong durskes. Zo
wordt de liefde wè opgewèrmd....
De klèjn jong scharrele wè rond-strietsch,
strietsch, boem- op roestige frieze
of botte botjes. D’r schôtse bekant alted
ôn de zéjkaant van d’r schoewn.
Schôtse ho mar, mar ze zen d’r toch béj...
Vadders zen veulal bezig mi gekleurde
feejters en haklirrekes ripperere.
Het dûrps winterfist....
De tochtréjers kômme terug mi stèrke
verhalen, over nèt ontweke wakke of
prikkeldroowd, snèrt op de Zuidwal en ’n lijf
vol winter.
Èst donker is geworre zitte de ontloke liefdes
mi ’nen beker chocolademèlk
te wèrme bè ’n gloeiende kachel.
Vadders zen dan allang weg mi d’ren broelie:
schibberende jong en ’nen hoowp
kapotte feejters ....allemôl op ééjn fiets...
D’n blaowe scholk blef aachter in de
toesluipende vriejsnaacht.
Mi de kûpkes van de vreepullekes ès
baken, mi de schôtskrasse ès dank....
< In het dialect van Den Dungen >
D’n blaowe scholk (Pen-aquarel Nelleke de Laat)

Schelle is een werkwoord met twee betekenissen: schillen en schelden. Toch is er geen Woensdrechtenaar die
hiermee problemen heeft. Wanneer iemand zegt: “Iek
zoot errepels te schelle” (Ik zat aardappels te schillen), dan
denkt niemand aan gemopper, gescheld of andere wanklanken. Iedereen beseft dat er aardappelen worden ontdaan van hun jas. (Heet dit daarom ook “piepers jasse”?
En moet het dan niet zijn: “piepers ontjasse”?)
Om het iedereen gemakkelijk te maken is het werkwoord in de ene betekenis bovendien sterk, terwijl het
in de andere betekenis zwak is. Betekent het schelden,
dan zijn de drie hoofdvormen: schelle – schol – gescholle.
In de betekenis schillen zijn de hoofdvormen: schelle –
schelde – gescheld.
Het is dus: IJ schol mèèn uit vur ‘natte kraant’ (Hij schold
mij uit voor ’natte krant’) en Op eur em iek diekels gescholle (Op haar heb ik dikwijls gescholden).
Daarentegen is het: Oos moeder schelde n’n appel vur mèèn
(Ons moeder schilde een appel voor mij) en Vandaog em
iek d’errepels gescheld (Vandaag heb ik de aardappels geschild).
Ooit heb ik wel eens iemand horen zeggen: “Iek oj d’errepels gescholle”, maar dat was geen dialect, dat was gewoon
fout!
Als zelfstandig naamwoord is schelle het meervoud van
schel, wat ’schil’ betekent. Het woord schelles is ook een
soort van meervoud: Vanaoved zal iek wjeer wel schelles
krèège van oos vaoder! (Vanavond zal ons vader weer wel
op me mopperen).
Schille is weer heel wat anders, want het betekent ’schelen’. Die twij maskes schille nog gin jaor (Die twee meisjes
schelen in leeftijd minder dan een jaar van elkaar).
De verleden tijd heeft twee vormen. IJ schouw zeuve jaor
meej z’n zuuster en IJ schol zeuve jaor meej z’n zuuster.
Wat het voltooid deelwoord van schille betreft, ben ik eerlijk gezegd de weg een beetje kwijt. Want wat is het: ’t
Oj nie veul gescholle, ’t Oj nie veul geschouwe, ’t Oj nie veul
geschild of misschien nog iets anders? Wie het weet mag
het zeggen.
Een scheel is een deksel. Wanneer er een baby is geboren (en gedoopt, want dat gebeurde vroeger zo spoedig
mogelijk), dan moest daar op gedronken worden. Dat
noemde men: ’t scheel d’r af drienke. Het excuus was uiteraard, dat de baby vast en zeker later zou gaan loensen,
als er geen consumptie werd genuttigd om dat te voorkomen.
Aan het eind van dit verhaal nog het volgende voorval.
Kees komt huilend bij zijn onderwijzer: “Mjeester, ze noeme mèèn allemaol Scheele Kees” (Meneer, ze noemen mij
allemaal Schele Kees), waarop de meester antwoordt:
”Ach, wat kan jou dat schele, Kees!”

Uit: ’n Snee irluk bróód
< In het dialect van Kempenland >

Linderhèij (Foto Cor Swanenberg)
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CASPAR VAN DE VEN

HÁS VAN DE ZANDE

De slak hei net zo gauw neijaor as den haos

Buukenutjes en
kestane

Zo op het einde van het jaar is de goede raad
in bovenstaand spreekwoord dat het geen zin
heeft je te haasten mogelijk geen overbodig advies. We sluiten op oudejaarsdag het jaar weer
af en we worden dan vanzelf wat beschouwend
van aard.

kijken je bij één euro al zuinig aan, want er
worden er minstens vijf verwacht. Waar is de
tijd van walnoten en tamme kastanjes uit onze
jeugd gebleven? Dat langs de deuren gaan,
brengt me bij de Brabantse manier van zeggen “Nieuwjaar afwinnen”, dat uit wil drukken
dat je een ander de kans ontneemt om met de
nieuwjaarswens de primeur te hebben (en zo
het geld of de traktatie als eerste op te strijken.)

O

p 31 december staat de Heilige Silvester,
een paus, op de heiligenkalender en onze
oudejaarsavond wordt in de Duitssprekende
landen dan ook ‘Silvesterabend’ genoemd. Die
paus Silvester heeft nog een merkwaardig patronaat onder zijn beheer. Hij is namelijk o.a.
de beschermheilige van langslapers en luilakken. Deze speciale betrokkenheid gaat weer terug op een oeroude legende die vertelt dat hij
in het jaar 317 een draak gevangennam die op
1 januari van het jaar 1000 aan zijn bewakers
zou ontsnappen. Al die tijd heeft die draak liggen luilakken en slapen. Een minder prettige
bijkomstigheid was dat hij na zijn ontwaken
in het jaar 1000 iedereen zou verslinden*. Het
pausschap van Silvester duurde van 314 tot 335.
Toen er in het jaar 999 weer eens een nieuwe
paus gekozen moest worden, haastte die zich
om ook Silvester genoemd te worden.

O

p nieuwjaarsdag van het jaar 1000 verging de wereld niet en ook in de rest
van het jaar hield de draak zich koest. Men
zou toen maar de laatste dag van het jaar als
hommage aan Silvester gegeven hebben. Dat
patronaat heeft bij ons niets ‘drakerigs’ meer.
Niet zo verwonderlijk als we bedenken dat het
op oudejaarsavond meestal laat wordt en er de
volgende dag toch uitgeslapen gaat worden.
Wat Silvester niet kon vermoeden was dat we
in onze tijd wel voor de televisie klaar moeten
zitten voor het nieuwjaarsconcert uit Wenen
en het skischansspringen uit Garmisch-Partenkirchen.
Men kende vroeger aan de weersgesteldheid
op bijzondere dagen een voorspellend karakter
toe. Oudjaar was bij uitstek een gelegenheid
niet alleen terug, maak ook vooruit te blikken.
Zo heette het “veel sneeuw op oudjaar, veel
hooi in het nieuwe jaar”. De H. Silvester heeft
zich niet erg aan spreuken weten te binden.
Toch heette het: “silvesterwind met morgenzonneschijn geeft zelden goede wijn”. Of die
Brabantse boeren zich nu zo bezighielden met
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“

de wijnoogst is maar zeer de vraag. Mogelijk
baseerden zij het gezegde meer op de fles
goedkope wijn die ze voor de oudejaarsavond
in huis haalden, als er al wijn gedronken werd
in die dagen. Toch is onze oud-op-nieuw-viering met vuurwerk, alcoholische dranken en
lekkere hapjes terug te voeren op voorchristelijke tijden. Tijdens het Germaanse joelfeest
(de oorspronkelijke Noord-Germaanse naam
voor het oorspronkelijke midwinterzonnewendefeest) maakte men kabaal om de boze
geesten te verdrijven en werd er met zwepen
tegen de bomen geslagen om ze vruchtbaar
te maken. Lekker eten en drinken herinneren
ons mogelijk nog aan de offermalen van toen.
Néijjoorsnaacht rustig èn kloor, dan kredde veul
kans op ’n hee:l goei nééj joor was in de jaren
tachtig van de vorige eeuw nog het parool en
waarschijnlijk geldt dat nog steeds, want met
de ‘ontsnappingsclausule’ ‘veul kans’ kan het
ook duidelijk niet zo zijn en… breng daar maar
eens iets tegenin.

V

roeger werd er op Nieuwjaar langs de
deuren gegaan en er werden liedjes gezongen. Nu valt er weinig meer te zingen, alleen de krantenbezorgers en in hun voetspoor
tegenwoordig ook de reclamefolderbezorgers weten onze voordeuren te vinden en ze

T

ussen Kerstmis en Nieuwjaar hoort de
boer liever een wolf in het veld dan een
ploeg in de voor”. Dit spreekwoord werd in het
midden van de jaren zestig opgegeven voor
West-Brabant. Het drukt uit dat alle seizoenarbeid om de juiste tijd in de jaarcyclus vraagt.
Ge zijt net zo rap aan neijaor as ik is een waarschuwing aan iemand die wat hard van stapel
dreigt te lopen. Het drukt in wezen hetzelfde
uit als de titel van dit stukje: de slak hei net zo
gauw neijaor as den haos. Of je je haast of dat je
kalm aan doet, het maakt niet uit, voor iedereen komt Nieuwjaar op dezelfde tijd.
In Hilvarenbeek hadden ze nog in de jaren zeventig een heel bijzondere nieuwjaarswens: Ik
wens oe ’n zalig Nieuwjaor met een keutel in oe
haar. Wat je met een keutel in je haar moet,
dan wel wat het voordeel ervan was, is me
niet duidelijk. Mogelijk is er een band met het
oude langslapen op nieuwjaarsdag of is er alleen sprake van rijmdwang?

I

k wens iedereen een heel voorspoedig en gezond 2015 en laten we hopen dat er in het
nieuwe jaar wat meer vrede in de wereld komt.
*Wij hadden ook zo’n ‘draak’ in het jaar 2000 in de vorm
van een ‘millennium bug’, die al onze computers zou ontregelen.
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Vurgende keer hé’k ’t over kermisblomme gehad èn
toen zé’k vergeete te vraoge of d’r mense zen die ok
kermisblomme kenne èn as da zoo is; wèlke blomme
ware da èn vur wèlke plòts golde die?
Een van de skónste woordjes ùit ons Brabantse taol
veijn ik ‘buukenutjes’. Da woord klinkt zó lèkker en ’t
roept vur ons ok goei herinneringen op. Teegeworrig
kunne keijnder d’r eige nog mar amper meer veurstelle
da wij die nietige nutjes ginge rape, da we ze dinne
pole èn op de kachelplaot liete poffe. Ge moest ’r hil
wa hebbe um unnen hille mondvol buukevruchjes te
kunne verknaauwe, mar wij weejte toch nog da we da
dinne èn da’t zó zalig rook rond de kachel...!
Hán we d’r in ’t naojaor veul gerapt, dan dinne we ze
dik bewaore um ze in de winter nog te kunne snoepe.
Hèrfstvruchte die d’r beeter òn beskote ware de taam
kestane. Die hán we in sorte èn wij ware nie sekuur
op de verskille. We vonne ze gelijk lèkker. Kestane
han unne zuujte smaak; gin wonder da de Engelse ze
‘sweet chestnuts’ noeme.
Aachteraf weejte we nie zeejker of de geur, de smaak of
de sfeer ’t belangrijkste waar, mar dénkelijk waar ’t de
kombinasie van al die zake die ’t geheel vur ons ècht
onvergeetelijk makte. ‘t Waar zó fijn da we d’r oit ’n
dichje op gedaon hen…
Bij ’t zien van buukenutjes en kestane
kan ik me nog in m’n jonkhèid wane
Och, as wij die vruchjes dinne poffe
han we ’t zo vergimmes goed getroffe…!
Nou zó’k wèl ’s wille weejte wa vur aander name d’r in
ons Brabant bestòn vur deejs bosvruchte. Ik heb in d’n
hoek van Hèlmond wèl ’s over ‘rengse kerstònnies’ en
‘karstannies’ heure praote en da ware toch ècht ons
taam kestane… Vriende ùit ’t weste van Brabant ha’n ’t
oit over ‘boekenootjes’.
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JUNT

RINY BOEIJEN

MARIËLLE VAN SCHIJNDEL – DE HAAS

Rabobank

GALGE

UNNE KOUWEN DAG

“Vatte ge oewe jas is,”
zin ons moeder unne ker.
“We gôn nor Jan van Hintum,
want die boks, dè kan nie mer.”

Unne kouwen dag in januari,
’t vriest da ’t krakt.
Toch wed ik da as ge zult gaon skaotse,
dur ’t ijs heenzakt.
’t Kan vriezen en’t kan dooien,
Probeer ’t mar ’n weekske laoter.
’t Is beter um op ijs te skaotse,
Veul beter as op waoter.

Bie de Raboboerenlieënbânk hêmmen ze ’t lifste dae
eech en ozze Sjang dao neet mer binnen komen. Dae
hêmmen ze ós neet raacht in ós gezeecht gezigd, maer
willie kunnen dae overal aen mêrken. 			
		
As willie bevobbeld ’n koe verkôcht hêmmen, dan
moeten willie dae gaeld, wa willie gebeurd hêmmen in
’n plestiek buulke doeën en aen de Schutsstruikeskânt
van de bânk in ’n gleuf dowwen. As willie ós eigenste
gaeld wer trug willen hêmmen, dan moeten willie dae
bie de bânk aen de Capucijnerpleinkânt wer oet ’n
ânder gleuf haolen. Ze duun er bie de Raboboerenlieënbank werkelijk alles aon um ós toch vurral maer neet
binnen te hoeven laoten. De Raboboerenlieënbânk
investeert vur kapitalen um ós boêten de deur te hawwen. En dae is die gaeldgraaiers hieël goe gelukt! Ich
begriêp now goe wurrum dae Jan Looise dao weggegaon is.
En as ge wa zot willen wieëten over iets wa ge ni wet,
hoefde ni nao de Raboboerenlieënbank te gaon um
goeie raod te vraogen of um goei advies te kriêgen.
Lêst wou ich iets wieëten over hoe ozze Sjang ’n
overschriêvingsformelier in moes vullen. Durrum bêlde
eech ’s efkes op nao de Raboboerenlieënbank. Ich zeg:
“’t Is hie me meech. Ich wou ’s vraogen of ge mich
kost hêlpen me ozze Sjang zien papieren.” “Dat doen
wij niet,” zeej zoen Mavomegje aen den ândere kânt
van de lijn. “Dan moet je de helpdesk bellen.” En dae
megje gâf mich ’t telefoonnummer van dien helpdesk.
“U spreekt met de helpdesk,” zeej ’n stim op ’n baendje. “Dit nummer kost één gulden vijftig per minuut.
Al onze medewerkers zijn momenteel in gesprek. Een
ogenblikje geduld, alsublieft.” Toen dae “ogenblikje
geduld” onderhând viêf minuten geenk duren, hêb ich
d’n hoorn maer neergelegd. Mien geduld was op! Zoe
kunde wel wâchten tot Harrie van de Brouwer Heineken dreenkt!
Laoter hêb ich ’t maer wer ’s geprobeerd. Nao lang
wâchten, dus veul minuten van unne gulle fieftig,
kreeg ich toch contact. “Voor hypotheken toets 1. Voor
leningen toets 2. Voor rekeninginformatie toets 3. Voor
onroerend goedzaken toets 4” en zoe geenk dae maer
door. Toen ich eindelijk bie ozze Sjang zien formelier
aongekomen was, moes ich “op ’t hekje” drukken.
Maer eech en ozze Sjang, willie hêmmen helemaol
gen hekwerk op ozze telefoon. En ich wis echt neet wa
er bedoeld woor. Willie hêmmen maer unne gewone
telefoon van de P.T.T.
Ich hêb d’n hoorn van de telefoon maer wer neergelegd
en toen overveel mich ‘n stêrk gevuul van heimwee.
Heimwee nao Tinus Saonen……
Tinus Saonen zou ós wel geholpen hêmmen, dae wieët
ich zeker. Van Tinus hân willie gerust binnen meugen
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“Al die gaater in oew kniejs,
ge wordt ok alsmar grôtter
zoewe lopte vur schandoal
mittie pijpe op hogwôtter.”
Jan ha mee un schôn gevonde,
zôn sondagse minne vaaw.
Mar ons moeder wis wir bitter:
“Jan, ge kekket veuls te naaw…
Junt (Foto Cor Swanenberg)
komen. En Tinus zou ós dan kalm en rûstig oêtgelegd
hêmmen hoe ós formelier ingevuld moes woren. En
dao hoefden willie Tinus echt genne gulle fieftig per
minuut vur te betaolen. Maer Tinus is neet mer op de
Raboboerenlieënbank.
Op de Raboboerenlieënbânk werken allieën nog maer
mennezjers in moi paekskes me strakke boordjes en
moi megjes me hun sonnigse klieër aon en Martien
van Lent. Die mennezjers en die moi megjes werken allieën nog maer me meschientjes en die kunnen allieën
nog maer tigge apparaatjes praoten. As zillie iemut ânders wa willen laoten wieëten, dan duun zillie dae mej
de faks en soms zelfs mej unnen iêmeel. Vraogt meech
neet wa ’t allemaol is, want ich hêb ’t allieën maer van
huren zeggen.
Wo is de tiêd gebleven dae meensen nog me mekaor
kósten praoten? Dae ge de klânk van de stim en de
kleur van de oeëgen kóst huren en zeen.
Stel dae eech Toon van ozze Tinus op Gâstel zou bêllen
en dae ich te huren kreeg: “Ja, mej Toon van Tinusse.
Zoelang ge aen de telefoon hangt zieje unne gulle fieftig per minuut kwiêt. Haaje ‘n vraog over mien verrekes
toets 1. Haaje ’n vraog over mien hinnen toets 2. Haaje
‘n vraog over miene stier toets 3. Haaje ’n vraog over
ós Nel toets 4. Haaje ’n vraog over ozze pèreboeëm
toets 5.”
Stel dae, eech zeg, stel dae Toon van ozze Tinus op
Gâstel zoe zou reageren, dan zodde toch de Martinus
in Wert bêllen um te vraogen of er nog plak is!! Maer as
de Raboboerenlieënbank ’t zelfde duut, moeten willie
dae hieël gewoon vinnen.
’t Is ongepermeteerd!

< In het dialect van Berlicum >

Zuukt toch is wè moate grôtter
Ès ge die galge nou is vat
kan ie wir un lutske heene.
Die jong die koasse toch al zat.”
Èn zoewe liejp ik sanderdaags
-want mun kont waar veuls te smoal d’n boksembaand onder m’n èèrums
wir vur allemans schandoal.
< In het dialect van Berghem >

Unne kouwen dag (Pen-aquarel Nelleke de Laat)

HENRIËTTE VUNDERINK

KLÒKKE-GELUI
Wè boejt mèn tòch òn et beijere van de klòkke
vur en begròffenes òf en viering in de kèrk?
Meschien ist nòstalgie, dè kan, mar ik mèrk
steeds dèt me aaltij stèèrk heej òngetrokke.
Toen in de stad nòg meer as dèrteg kèrke stonde,
waorvan de klòkke smèèreges ammòl ginge luije.
Nie om te sjiekaneere, mar om òn te duije:
“De mis begint”, hèb ik dè aaltij ècht hil schôon gevonde.
En ènkele kèrkklòk kunde smèèregesvruug nòg heure.
Mar omwonenden die zèn die dinge muug.
Et gelèùd is deesiebèls te hard èn vuls te vruug.
Ze willen de pestoor dus vur et gerèècht gòn sleure.
Ik vèèn en kèrk zonder klòkken as ene meens zonder gebit.
Èn èègelek ist te zòt om òn te heure.
Gao nie bij en kèrk woonen agge daor tòch zo meej zit.
Èn aanders moete om zon klèèneghèd nie zeure.
Uit: Tis de moeite wèrd!
< In het dialect van Tilburg >

< In het dialect van Budel >
Galge (Illustratie Louise Peeters)
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Stichting Brabants Culturele ANBI
De stichting Brabants heeft van de Belastingdienst een Beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling ontvangen. Letterlijk meldt
het schrijven: “Ik merk uw instelling vanaf 30
april 2014 aan als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.” En
verder wordt gemeld: “Deze beslissing geldt
voor onbepaalde tijd.” Culturele ANBI’s zijn
voornamelijk actief in de kunstensector, de letteren, het cultuur-historische erfgoed en dergelijke. Op de website van de Belastingdienst
kunt u nagaan of een instelling als zodanig
is aangemerkt. Zo’n aanwijzing tot culturele
ANBI betekent niet alleen voor onze stichting, maar wellicht ook voor u, goed nieuws.
Het doen van een gift - zo u dat mocht willen
- wordt hierdoor immers extra attractief. Wanneer u bij het doen van de jaarlijkse aangifte uw
aftrekpost berekent mag u als gevolg van deze
regeling een gift aan de stichting Brabants verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt wel
een maximum van € 1.250,--. De regeling geldt
vanaf 2012. Verder is in zijn algemeenheid bij
het doen van giften een drempel van kracht.
Die is 1% van uw drempelinkomen met een
minimum van € 60,--. En het maximaal aftrek-

bare bedrag is 10% van dat drempelinkomen.
Wie ons, met inachtneming van deze drempel,
bijvoorbeeld € 100,-- schenkt, die mag € 125,-aftrekken. Op zo’n manier een schenking doen
is dus fiscaal interessant.
Inmiddels hebben wij op het moment dat wij
dit schrijven 340 deelnemers / abonnees. Langzaam maar gestaag groeit dat bestand dus, en
naderen we met betrekking tot de verhouding
tussen kosten en baten het break-evenpoint.
De reden dat de kosten overigens relatief bescheiden zijn, ligt aan het feit dat iedereen die
bij de stichting Brabants betrokken is dit werk
volledig op vrijwilligersbasis doet. Dat geldt
zowel voor de redactie als voor het bestuur.
Desondanks zitten we financieel nog niet aan
de goede kant van de streep. Een extra steuntje in de rug kan de stichting Brabants daarom
goed gebruiken. Vooral ook om de activiteiten
en het blad voor de wat langere termijn veilig
te stellen. Elke gift is daarom welkom. Onze
bankrekening is: NL73 ABNA 0545 3581 75,
ten name van Stichting Brabants te Uden. Zet
u ons, nu het einde van het jaar nadert, alsnog
op uw lijstje van goede doelen?

Abonnement in het buitenland
De verzendkosten voor een abonnement in het
buitenland zijn hoog. De abonnee betaalt immers naast het abonnementsgeld ook die extra
portokosten. Om het blad in gedrukte vorm te kunnen lezen hebben
sommigen dat er graag voor
over. Bij wijze van extra
dienstverlening hebben wij het nu mogelijk gemaakt dat
abonnees in het
buitenland, zo zij
dat willen, voortaan een digitale
versie van Bra-
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bants ontvangen. Brabants in een pdf-bestand.
De abonnementsprijs is dan identiek aan die
in Nederland. Mocht u in het buitenland geïnteresseerden kennen, dan kunt u
hen op deze mogelijkheid wijzen. En, pst, het is in dit
jaargetijde natuurlijk
ook een leuk cadeautje voor een familielid of vriend in een
ander land. Voor
alle informatie:
info@stichtingbrabants.nl
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Van Hepscheuten

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

