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Nu we van de Stichting Brabants de blijde boodschap hebben
gekregen dat het gelukt is om voldoende abonnees te vergaren, gaan we vol enthousiasme door op de ingeslagen weg. En
hoe kan dat mooier dan met een aflevering die bol staat van de
feestelijke onderwerpen?
Allereerst staan we stil bij het veertigjarig artiestenjubileum
van Cor Swanenberg. Hoewel hij zelf vindt dat zijn prestaties
op dialect- en muzikaal gebied eigenlijk min of meer toevallig en
met veel geluk tot stand zijn gekomen (hij viel met de kont in de
boter), is onze opvatting dat Cor op een onbeschrijflijk grootse
wijze heeft bijgedragen aan het culturele leven in Noord-Brabant en daarbuiten. En dat willen we graag aan de grote klok
hangen.
Overal verspreid door de provincie treffen we groepjes mensen
aan, die zich bezighouden met het vastleggen en bestuderen
van hun dialect. Dergelijke werkgroepjes krijgen buiten hun
eigen studiegebied slechts zelden bekendheid. Jammer, want
wij vinden hun activiteiten belangwekkend genoeg. Daarom
hebben we de bezigheden van één zo’n werkgroep, Dialectgenootschap de Berregse Kamer, dit keer in het zonnetje gezet.
En dan vooral Brigit Bakx-Hermans, die de laatste zes jaren het
‘gezicht’ van deze club is geworden.
Het tiende Brabants Boekenweekboek moeten we natuurlijk
volop in de schijnwerpers plaatsen, evenals de vijfde toekenning en uitreiking van de Willem Ivenprijs. Een dubbel jubileum,
een dubbel hoogtepunt.
Nog een feestelijk nieuwtje: we hebben deze tweede jaargang
toestemming om zeldzame, gekleurde prenten van Cees Robben te publiceren en te bespreken. Hier zijn we trots op!
En wat dacht u hier van? Ondanks de gestegen (porto)kosten is
de prijs van een abonnement op Brabants niet verhoogd. Wel
hopen we van harte, dat u niet te lang wacht met het betalen
van de factuur die u bij dit nummer aantreft. U snapt wel waarom. Overigens kunt u op de site www.stichtingbrabants.nl voortreffelijk het reilen en zeilen van de Stichting Brabants volgen.
De vaste rubrieken in Brabants ontbreken ook nu weer niet.
Allerlei andere onderwerpen evenmin. U heeft vier maanden
de tijd om al die artikelen op uw gemak te lezen, want de volgende Brabants komt immers pas begin oktober bij u in de bus.
Ondertussen kunt u ook eens de tijd nemen om al onze geluidsfragmenten te beluisteren.
Wij wensen u veel lees-, kijk- en luistergenot en … zegt het
voort.
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JAN LUYSTERBURG

Brigit Bakx-Hermans, het gezicht van De Berregse Kamer
’Dialectgenootschap De Berregse Kamer streef t’r naar om ’t Berregs
dialect vast te legge. Da d’is nòòdeg omda d’n dialect gin officiële taal
is. Agge niks zou doen om ’t te beware, verdwijn ’t al éél snel en voor
altijd. Deur interviews af te neme verzamele me Berregse woorde n’en
uitdrukkinge. Zo legge me n’onze Berregse taal vast in o.a. ’t Bergs
Woordenboek. Op deze menier blef veul van ’t dialect bewaard voor ’t
naargeslacht.’
Zo brengt Dialectgenootschap De Berregse Kamer zijn voornaamste doelstelling in het eigen dialect onder woorden.
Bergen op Zoom
Voor alle duidelijkheid: we bevinden ons
vandaag in Bergen op Zoom (Berrege voor de
Bergenaren, Baarege voor mij) en dus niet in
Geertruidenberg en ook niet in Berghem. In
Noord-Brabant kan het woord ‘Bergs’ gemakkelijk tot verwarring leiden.
Aftredend voorzitter Brigit Bakx-Hermans, de
nieuwe voorzitter Jack Stuart, penningmeester
Cees van Broekhoven en ik zitten in een rustig
hoekje van De Teerkamer aan de Grote Markt.
Een dialectclub kan op lokaal niveau een belangrijke rol vervullen voor de gemeenschap.
Ik heb echter het gevoel, dat deze specifieke en
zeer actieve groep ook buiten het eigen ‘verzorgingsgebied’ heel wat te betekenen zou kunnen hebben, als hun activiteiten maar worden
bekendgemaakt en uitgedragen naar buiten.
Daar wil ik via Brabants graag mijn bescheiden
steentje aan bijdragen, hoewel gezegd moet
worden dat het genootschap zelf daar ook al
het nodige aan doet.
Een leutig begin
Het begon allemaal in 1994. Het vastenavondmotto dat jaar was: Leut sprikt alle tale. Lia Suijkerbuijk en Carla Goossen, beiden werkzaam
bij een culturele instelling, vonden dat wel
een geschikte aanleiding om een Bergse Avend
te organiseren, inclusief een Cursus Bergs. Er
werd een werkgroep gevormd, waarin bekende Bergenaren als Hans Heestermans, Wout
van den Boom, Git Grosfeld en stadsarchivaris
Cees Vanwesenbeeck zitting namen. Onder
leiding van Hans Heestermans (in 1970 werd
hij redacteur van het Woordenboek der Nederlandsche Taal en in 1976 hoofdredacteur van de
Grote Van Dale) werd vergaderd op ’t Archief. Al
snel was het grote doel: het samenstellen van
een Bergs woordenboek. In Brabants, eerste
jaargang, nummer 4 hebben wij beschreven,
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dat in 1997 de eerste versie van dit woordenboek inderdaad verscheen.
Als geintje tussendoor werd in 1995 het eerste
dictee (toen nog met een c) gehouden in Het
Zwijnshoofd, met als titel: ’n Kulleke mè d’n bulleke. De opkomst was boven verwachting, de
sfeer erg gezellig en de motivatie om door te
gaan daardoor zeer groot. Dit jaar heeft dan
ook het 21ste Gròòt Berregs Diktee plaatsgevonden, nog steeds op dezelfde locatie, nog steeds
onder grote belangstelling en nog steeds erg
gezellig.
Stichting
De groep was dus lekker bezig. In 1999 verscheen het Bergs Kookboek, Over errebeesjes, ansjovis en sperries, uitgegeven door Boekhandel
Quist. Hierin staat allerlei informatie over de
zogenaamde drie A’s van Bergen op Zoom:
aardbeien, ansjovis en asperges, waaronder
vele recepten.
De behoefte aan een serieus, officieel kader
werd steeds groter en in 2002 stapte de groep
dan ook naar de notaris, om te komen tot de
Stichting Dialectgenootschap De Berregse Kamer.
Het bestuur van de stichting wisselde regelmatig van samenstelling. Hans Heestermans
werd de eerste voorzitter. Inmiddels is hij bevorderd tot Erevoorzitter. Ook de drie mensen
bij mij aan tafel horen er al vele jaren bij. Brigit
Bakx bijvoorbeeld werd in 2009 voorzitter en
is sinds 2015 pr-functionaris.
De eerste eigen uitgave van de stichting werd
in 2005: Van wie zijde gij d’r één?Bijnamen uit
Bergen op Zoom. Het boekwerkje verspreidde
zich over de hele wereld; iedere wereldburger
van Bergse afkomst wilde weten in hoeverre
zijn eigen wortels in het boekje terug te vinden
waren.
Stadswandeling
Het spreekt vanzelf, dat De Berregse Kamer
zich ook bezighield met oude straatnamen.
In goed overleg met de burgemeester en de
betreffende ambtenaren verschenen er steeds
meer bordjes in de stad waarop een dubbele
straatnaam staat aangegeven: de huidige en de
oude naam. Op 13 april 2008 ging de ‘Stadswandeling van Beulestratje naar Kolenpadje’ officieel van start. Natuurlijk voorziet de stichting
de wandelaar ook van een gedegen toelichting.

De Kamer beleefde een nieuw hoogtepunt in 2012, toen Ge ken komme,
de matte legge verscheen, een boek vol
spreekwoorden, uitdrukkingen en
gezegdes van Bergen op Zoom, met
illustraties van verschillende kunstenaars uit die stad. Ook dit boek was
in een mum van tijd uitverkocht. Er
staan immers van die ‘lekkere’ Bergse uitdrukkingen in als IJ mot ‘tante’
zegge tege de Stale Brug en D’Aze zitte mè Schotte n’en Touwe aan de Van
Dorte vast. Deze zijn uniek, omdat
ze een bekend punt in de stad bevatten of familiebanden noemen uit de
Bergse weervisserij.
Leske
Met name het woordenboek, waarvan vorig jaar de derde uitgave verscheen, eist veel tijd op. Toch produceert de stichting nog een groot
aantal andere zaken. Zo is er bijvoorbeeld voor groep 7 en 8 van de basisscholen en voor de brugklas van de
middelbare scholen een drie kwartier durend Leske Berregs, waarin de
leerlingen mondeling en schriftelijk
kennismaken met de basisregels van
het dialect van Bergen op Zoom. Datzelfde Leske is er ook één keer per jaar voor de nieuwe
inwoners van de gemeente.
Voor de Geschiedkundige Kring van Stad en
Land van Bergen op Zoom is een module gemaakt van drie keer twee uur over het dialect.
De Commissie Educatie van de stichting heeft
alle scholen aangeschreven om de leerlingen
uit te nodigen voor deelname aan het Jeugddiktee.
Ook bij de jaarlijkse Carnavalsoptocht is de
stichting betrokken. De Berregse Kamer stelt
jaarlijks de Appostroffee ter beschikking. Dat is
een prijs voor de deelnemer aan de optocht die
het meest correct het dialect heeft gespeld en
bovendien de mooiste woordspeling heeft toegepast in zijn creatie.
Timmeren
Stichting Dialectgenootschap De Berregse Kamer
treedt de laatste tijd steeds meer naar buiten.
Toen de Provincie de tweejaarlijkse dialectprijs

De Zachte G instelde en als eerste organiserende gemeente Bergen op Zoom koos, kreeg de
stichting bijna automatisch hierbij een belangrijke rol toebedeeld. In 2014 organiseerde de
stichting een symposium, met als gastsprekers
Jos Swanenberg, Jan Stroop en Hans Heestermans.
In 2014 schreef (toen nog) voorzitster Brigit
Bakx voor het eerst een verhaal voor het Brabants Boekenweekboek. Ze kreeg hiervoor veel
lof toegezwaaid. Dit jaar deed ze dus opnieuw
mee en haar verhaal werd door de organisatie
dermate gewaardeerd, dat ze werd uitgenodigd
om in Lith haar verhaal voor te komen lezen.
In deze aflevering van Brabants ziet u haar
bijdrage terug, terwijl we ook aangeven hoe
u haar verhaal kunt beluisteren. Bovendien
prijkt haar portret op de voorzijde van deze
Brabants.
Brigit kreeg dit jaar twee ’collega’s’ mee in haar
kielzog: ook Jack Stuart en Cees van Broekhoven schreven een mooi verhaal voor Kierewiet!

Berregse Kamer
2015 Vlnr Cees
van Broekhoeven,
Brigit BakxHermans en
Jack Stuart
(foto Jan
Luysterburg)
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MARJA VAN TRIER

Het nakijken van
het Berregs Diktee
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Toekomst
De stichting ontvangt geen subsidie. De inkomsten moeten dus komen van activiteiten
en sponsoren. Daarnaast kunnen mensen de
stichting steunen door voor minimaal € 15,00
per jaar één van de ruim honderd Vrienden
te worden. Dat bij elkaar geschraapte geld is
hard nodig, niet in de laatste plaats om ook de
toekomstplannen van de stichting te kunnen
verwezenlijken. Die zijn er namelijk volop. Zo
wordt er bijvoorbeeld wekelijks aan de weg getimmerd door een dialectwoord op Facebook
te plaatsen en twee dagen later de betekenis
van dat woord te verraden. Bovendien wil men
zich meer gaan richten op het vastleggen van
het gesproken woord. Ook het ontwikkelen
van apps staat hoog op het ‘to do’-lijstje.
Een eigen site hebben ze natuurlijk al lang.
Kijkt u maar op http://www.deberregsekamer.nl
en laat u zich aangenaam verrassen.
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MIRA FICQ-WEIJNEN

Haonig

De Kop van Jut in Vught

Net op ’t nipperke aongeschôoven vur de
presentaotie van ’t boekenwêekboek Kierewiet! In Lith, himmel uit de gooi vur de
gemiddelden Brabander mar toch wir ’n zaol
vol mee beoefenèèrs van ’t dialect, iest nie
meej de pen, dan toch wel mee de mond.
Nerges vende zoveul verschillende dialecten
as op zukke middegen.
Jan Luysterburg presenteert mee en stelt
al in’t begin dè dieje middeg ok d’n Willem
Ivenpréés uitgerèèkt zal worre. Hij laot den
felgekleurden haon zien die daor gestalte
aon gift en haolt meepesaant de maokster
daorvan, Jenny Derksen, naor veuren.
‘’n Schon ding,’ verzucht Jos Swanenberg
neffe men.
‘Bedoelde gij de prèès,’ vroeg ik want ’t haj
ok over Jenny’s kanne gaon.
‘Ok,’ zeej Jos. Jenny mee durren haon op de
foto netuurlijk, want jeugd op ’t podium daor
ies Jan as de kiepe bij. Hij kleurden ervan.
Jan welteverstaon, d’n haon was al bont. Ok
d’n burgemister wier al efkes ‘ne kir extra vur
de fotograof geslipt. Efkes laoter stoj unnen
verraaste Jan nog ‘ne kir mee diejen haon in
z’n haand en mi d’n burgemister op de foto.
Zelf gewonnen! Ik zal ’t men èège wel verbild
hebben, mar hij kêek ’n bietje haonig.
Twee mannen as redacteur, drie mannen in
de jury waorvan ok nog unne Vos, dus ties al
’n klèèn wonder dè diejen haon nog kraait.
Kiepen 15 en haonen 37 bedocht ik toen ik
nao de pauze ’t boek opensloeg. Ik weet nog
dè de vrijgezelle daomes uit oons durp vur
elke kiep ok ’nun haon hielden en opmerkin
gen doarôover pareerden mee de zin: ‘Ge
wit zeker nie wè waachten betekent,’ mar de
emancipaotie heej wè betreft veulmannighed
in oons schrijversgezelschap wel ’n bietje
durgeslaogen. Êen op êen zu bêeter zen.
Vurruit daomes! Hedde iets op oewe krop of
kande oew aai nie kwèèt of wilde gewôôn ’n
keer mee kaokelen, ok ’n vèèr in oew kont of
’n graontje meepikken? Klimt in de pen en
schrèèf ’t mar ies ne kir van oe aaf of op! Doe
as de haonen! Cry it out! (Kraai ’t öt!) 

Het artikel van Ed Schilders in het maartnummer 2015 van Brabants over De moord van
Raamsdonk bracht in mijn herinnering dat ook
Vught meer dan een eeuw geleden werd opgeschrikt door twee moordzaken. Jeroen van
den Eijnde heeft beide moorden in 1995 beschreven in deel drie van de Vughtse Historische
Reeks. Ik beperk me tot de eerste, een dubbele
roofmoord in ’s-Gravenhage, die net als ‘De
moord van Raamsdonk’ spreekwoordelijk is
geworden: ‘De Kop van Jut’. En die bovendien
een onverwachte Vughtse invalshoek bleek te
hebben.

<In het dialect van Loon op Zand>

W

at was er precies gebeurd? Op zaterdagavond 13 december 1872 werden
de Haagse mevrouw Maximiliana Th. van
der Kouwen-Ten Cate (63) en haar dienstbode Leentje Beeloo (28) met dolksteken om het
leven gebracht. De dag na de moord werden
hun lichamen in de keuken ontdekt. Het huis
bleek overhoop te zijn gehaald en effecten, juwelen en geld (het zou om 60.000 gulden zijn
gegaan, een enorm bedrag in die tijd) waren
spoorloos verdwenen. De zaak veroorzaakte
grote maatschappelijke onrust. De politie verhoorde onder anderen een vroegere dienstbode van mevrouw Van der Kouwen, Christina
Goedvolk, maar liet haar al snel gaan. Men
besteedde ook geen aandacht aan haar vriend,
Hendrikus Jut, werkloos kelner in Scheveningen. De zaak raakte in het slop.
Christina was in het najaar van 1872 zwanger
geraakt van Hendrik en ze wilden gaan trouwen, maar ze hadden geen geld. De rijkdom
van haar vroegere werkgeefster moet hen op
het idee hebben gebracht haar te vermoorden.
Twee maanden na de misdaad trouwden ze. Ze
gingen op de vlucht en reisden de wereld rond,
maar op 17 april 1873 huurden ze een huis in
de Kerkstraat in Vught, tegenwoordig nummer 3. Ze kregen daar een dochtertje, Angelica, en leefden er driekwart jaar op grote voet:
er werd bijvoorbeeld een hond van 400 gulden
aangeschaft.

M

aar ook in Vught vonden ze geen rust,
en ze vertrokken voor een kort verblijf
naar de Kaapkolonie, en kochten in oktober
1874 een logement/koffiehuis in Rotterdam.
Toen werd de Haagse politie door een anonieme briefschrijver getipt dat Jut een grote hoe-

veelheid goud, zilver en juwelen uit Afrika had
meegebracht. Op 31 mei 1875 werd het echtpaar gearresteerd, en op 16 augustus bekende
Christina. Jut ging pas na drie weken overstag,
maar zei dat zijn vrouw er niets mee te maken
had gehad.
Het proces startte onder enorme belangstelling op 27 april 1876. Er waren veel getuigen,
onder wie het echtpaar Vrensen dat hun het
huis in de Vughtse Kerkstraat had verhuurd.
Op 6 mei volgde de uitspraak. Christina: twaalf
jaar tuchthuis wegens diefstal. Hendrik kreeg
de zwaarst mogelijke straf: levenslang tuchthuis. Hij stierf in juni 1878 in de ziekenzaal
van de gevangenis van Leeuwarden. Christina
zat haar straf uit, hertrouwde en overleed in
het Stads Armen- en Ziekenhuis van Haarlem in
1920.
Hun moord werd bezongen in verschillende straatliederen, zoals ‘Heb je wel gehoord
van de schrikkelijke moord, de schrikkelijke
moord in ’t Haagje?’ En het hoofd van Jut leefde nog lang voort als de kermisattractie waarmee sterke mannen hun kracht konden laten
bewonderen…
Hoe dat kwam? Jut gaf zijn lichaam voor studiedoeleinden aan de Universiteit van Groningen. Zijn hoofd werd daar op sterk water gezet.
En dat wisten in die tijd alle kermisgangers.
Dankzij de straatliederen.

Kop-van-Jut
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HENK JANSSEN

Cor Swanenberg, veertig jaar
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op zondag vijftien maart
jongstleden is in een uitverkocht theater Den Durpsherd in Berlicum gevierd, dat Cor Swanenberg, onze redactiesecretaris, veertig
jaar als schrijver, verteller, tekstdichter, zanger en presentator actief is. Bij die gelegenheid verscheen van zijn hand een jubileumboek met de veelzeggende titel Met de kont in de boter. Het boek
verhaalt over zijn indrukwekkende en bijzondere carrière.

H

Cor Swanenberg
et is in 1975, dat Cor Swanenberg in het
en Henk Verhagen
Literaire Café, dat georganiseerd wordt in
(foto: Piet v.d.
de Bossche uitgaansgelegenheid Odyssee, voor
Werff)
het eerst als auteur uit eigen werk voorleest.
Een jeugddroom en een al jaren bestaande ambitie krijgen daar vorm. De jonge Cor Swanenberg heeft zich immers al vroeg twee doelen
gesteld. Een baan in het onderwijs - mister worden - en een boek schrijven. Die beide wensdromen uit zijn jeugd, zo kunnen de ruim
350 bezoekers in Berlicum tijdens het speciale
jubileumprogramma vaststellen, zijn royaal
uitgekomen. In de tijd waarin Cor opgroeide
is zoiets overigens geen vanzelfsprekendheid.
Geboren en getogen in de onder Rosmalen
ressorterende Nulandse hei heeft zijn aspiratie
alleen al door die afkomst heel wat klippen te
nemen. Aan het in die dagen meest voor de
hand liggende vervolgonderwijs, de ambachts-
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school of de landbouwschool, kun je, zoveel is
zeker, geen mister worden. Het wordt daarom
op voorspraak van zijn ‘bovenmeester’ mulo
en aansluitend kweekschool, gevolgd door vele
jaren avondstudie voor een loopbaan als leraar.
Al met al is hij 37 jaar in het onderwijs werkzaam. ‘Onderwijs is een prachtig vak!’ schrijft
hij in zijn jubileumboek. Het is daarom niet
vreemd, dat hij op de jaren waarin hij als leraar
Duits en Engels geeft, laatstelijk aan het Veghelse Mgr. Zwijsen College, met veel plezier en
tevredenheid terugkijkt. Tekenend voor hem is
ook, dat hij al terugblikkend met bescheidenheid meldt dat veel hem is komen ‘aanwaaien’. Hij is naar eigen zeggen Met de kont in de
boter gevallen. Dat hij evenwel als twaalfjarige
’s morgens al om vijf uur naast zijn bed staat
om in de polder de drie koeien van de familie
te gaan melken, alvorens de fietstocht naar de
Osse school kan worden begonnen, ‘vergeet’
hij gemakshalve. Het is als met zijn overige
activiteiten. Het zijn wilskracht en volharding
die zijn vele talenten toen en nu deden en
doen schitteren.
Een boekenkast vol
Vrij snel na het behalen van de zo begeerde
onderwijsakten zet hij zich aan de verwerkelijking van zijn tweede doel, het schrijven van
een boek. Zijn eersteling wordt Van hemels
licht en hellevuur, een verslag van zijn jeugdbelevenissen in de Nulandse hei. Tegelijkertijd
werkt hij op verzoek aan een boekje in dialect.
Deze in eigen beheer verzorgde dialectbundel
Vrimd komt door een samenloop van omstandigheden uiteindelijk net een maand eerder
uit dan Van hemels licht en hellevuur, dat hij
desondanks als zijn eerste boek beschouwt
en dat onderdeel wordt van een trilogie. Die
eerste uitgaven worden gevolgd door tientallen andere boeken. Vanaf 1977 tot en met
2015 verschijnen er van zijn hand maar liefst
73 boeken. En slechts in enkele gevallen, zoals
van zijn Tenblakke Trilogie, is er sprake van een
heruitgave. Een aantal werken, zoals Èige grèij,
Brabantse beestjes, Oost-Brabants, Op goei gevuul
en Bij wijze van spreuken, schrijft en verzorgt
hij samen met zijn zoon Jos Swanenberg, die
in Brabant adviseur streektaal is en in Tilburg
werkzaam is al hoogleraar Diversiteit in taal en
cultuur. Zo’n samenwerking tussen vader en

met de kont in de boter
zoon geeft aan die reeks uitgaven een unieke
en bijzondere dimensie. Net zoals de artistieke
en inhoudelijke bijdragen van echtgenote en
kunstenares Nelleke de Laat, die niet alleen
zijn boeken karakteristiek en fleurig illustreert,
maar ook als klankbord van grote betekenis is.
Cor is door de jaren heen ook actief als columnist in meerdere streekbladen. Die columns
leiden tot de creatie van Klaas van Bètte, unnen
boerremens, die mi hullie Bèt, mi Tiene èn Ante,
èn mi hullie Mrietje èn d’r jong alzeleeve veul te
stellen hi. Begonnen in 1999, heeft hij intussen ruim achthonderd columns van Klaas van
Bètte geschreven. Vanaf 2002 worden de beste
verhalen gebundeld, en zo zijn er inmiddels al
zeven boeken met de leukste belevenissen van
Klaas van Bètte in de boekhandel verkrijgbaar.
Daarnaast verschijnen er maar liefst 33 boeken, die onder zijn redactie tot stand komen.
Vooral het Brabants Boekenweekboek, dat dit
jaar voor de tiende keer werd uitgebracht, valt
daarbij op. Elk jaar biedt dit boek de lezer een
Brabants bont palet met het beste wat de telkens ruim vijftig verschillende dialectauteurs
aan verhalen en gedichten te bieden hebben.
Grote verscheidenheid van activiteiten
Bekend is Cor ook van de populaire Brabantse
Spreukenkalender, die al sedert 1989 door hem
wordt samengesteld en in vele duizendtallen
de weg naar de kleinste kamertjes heeft gevonden. Verder zijn door hem of door zijn toedoen
vele lp’s, cd’s en dvd’s geproduceerd. Neem
maar eens de prachtige reeks Brabants op z’n
Best, die vijftien cd’s met mooie Brabantse liedjes bevat. Het is haast onmogelijk, zo realiseer
ik me al schrijvende, om in het bestek van dit
artikel recht te doen aan de vele activiteiten die
Cor Swanenberg in de afgelopen veertig jaar
heeft ondernomen. Over zijn bijdragen aan
de Balkumse Brabantse Avonden, het Brabants
Lach- en Liedfestival, het Brabants Dialectenfestival in Lieshout en de vele kerstvoorstellingen
hebben we het immers nog niet eens gehad.
Verder treedt hij door de hele provincie op met
lezingen en als verteller van kostelijke verhalen. En samen met accordeonist Henk Verhagen en zangeres Annelieke Merx verzorgt hij
op vele podia succesvolle Brabantse voorstellingen met conference en zang. Een activiteit
die hem in 2002 zelfs naar Canada brengt, om

daar op te treden voor grote groepen geëmigreerde Brabanders. Voeg daarbij zijn vele optredens voor radio en tv, en zijn enthousiaste
inzet en vele werk voor Brabants, het tijdschrift
dat u nu in handen hebt. Het zal dus niemand
verbazen dat hij door de jaren heen niet alleen
is geridderd maar tevens met vele prestigieuze
prijzen is geëerd. Cor Swanenberg is voor mij,
en velen zullen dat onderschrijven, de dialecticoon van Brabant. Namens de redactie en alle
lezers van Brabants feliciteren wij Cor van harte met zijn veertigjarige jubileum. 

Cor & Nelleke
(foto Henk Janssen)

Het boek Met de kont in de boter, ´40 jaar schrijverschap´ van Cor Swanenberg verscheen bij Uitgeverij Van de Berg Almere. ISBN 978-90-5512449-7 Verkrijgbaar in de boekhandel.
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MRINUS DE WITTE

RINY BOEIJEN

De Witte wit
wir wè

Prijsvraag

‘Mijn man heeft het aan het water.’ Ik hoor het
mijn moeder nog zeggen. Onvervalst Bèrgs,
letterlijk vertaald in Algemeen Nederlands.
Mijn moeder was daar niet uniek in. Menige
dorpsgenoot maakte zich op die manier in het
Nederlands verstaanbaar.

B

ij problemen met de waterhuishouding
heb je het in Berghem ôn ’t wôtter. Je kan
ook last hebben van wôttergal - oprispingen - of
unne wôtterpèns; een rommelende maag.
Het begrip wôtterkont kent twee betekenissen.
Als ome Kees vroeger onze kippen inspecteerde, hoorde ik hem soms mompelen: ‘Die hé
’n wôtterkont,’ en dan werd het beest een kopje kleiner gemaakt. Uiteraard wilde ik weten
waarom. ‘Ès ik ’n kiep umdrèìj èn ik huur niks
rammele, dan zitten ’r gen èìjer mer in. Dan hé
ze ’n wôtterkont. Nèt ès tante Drieka.’ Waarmee
hij tante’s ruim bemeten achterwerk bedoelde.

E

en ander ongemak was hog wôtter. Geen reden om de huisarts te bezoeken, want het
betekende dat de pijpen van je pantalon te kort
waren. Te heet gewassen waarschijnlijk, maar
volgens ons moeder omdat haar zoon te snel
groeide. Of zoals het dorpsgezegde luidde: Ès
unnen boer nie kan zwemme, dan lig ’t ôn ’t wôtter. 

Illustratie Mathilde Artwork
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Elk zichzelf respecterend tijdschrift organiseert zo nu en dan een prijsvraag. Dus kan
Brabants niet achterblijven. Aanleiding is het
veertigjarig jubileum van Cor Swanenberg als
schrijver, verteller, tekstdichter, zanger en presentator. Daarover is volgens de bescheiden jubilaris al te veel geschreven, maar toch willen
we ook onze lezers in de feestvreugde betrekken en dat doen we met een prijsvraag. Voor
de presentatie van het jongste boek van Cor
Swanenberg Met de kont in de boter heb ik een
kort verhaal geschreven waarin een aantal titels uit zijn omvangrijke oeuvre zijn verwerkt.
Aan de lezer de vraag: Hoeveel titels zijn dit?
Stuur uw antwoord naar redactie@stichtingbrabants.nl of naar Redactiesecretariaat, Milrooijseweg 109, 5258 KG Berlicum. Onder de
goede inzendingen verloten we drie gesigneerde exemplaren van Met de kont in de boter.

Het beste van
Klaas van Bètte
‘Heddet al geheurd?’ zin ’t wefke. ‘De beeter
helft van Klaas van Bètte èn Klaas èèges
stôn op 15 mèrt vertig jaor op ’t podium mi
Brabants dichtwèrk èn vertelgrèij.’
‘Jikkes merante!,’ zin ’t mènneke. ‘Vertig jaor.
Dè is de moeite wèrd. Dè is meer dan de
moeite wèrd. Èn, doen ze ok iets?’
‘Ja zoewiets ès ’t Brabants ketierke,’ mende
’t wefke. ‘In d’n Dùrpshèrd in Balkum. Doar
gôn ze ’t hebbe over wèsse dinne, wèsse
doen èn zoewe.’
‘Mar dè is zeker alliejn vur eige grèij?’ ging ’t
mènneke wijer. ‘Mi die schrijvers èn meziek
makers is ’t dur de bank hene, boerrejonges
krintemik. Doar kômme gen vremde ôn te
paa:s. Sund, want ik hé alt goeien aard in d’n
Dùrpshèrd.’
‘Daor hedde hum wer,’ spètte ’t wefke. ‘Hurt
’s efkes hier, d’r kömt van alles. Vrimd, ver
gee:te grèij, Dree Drie, Tien èn Ant, Klaas èn
Bèt en aander schón volk.’
‘Mar ons zijn ze zeker wir vergee:te?’ klaagde
’t mènneke.
‘Och mens, ge jankt al wir vur dè ge geslaage

wordt. Kikt is hier. ’n Uitnodiging van Bètte
èèges. Ge ziet wel, wiej wè bewaort, diej he’
wè. Nou? Daor stòdde mi oew zweetvoewte.’
‘Van Bètte eiges?’ ’t Mènneke kwaam over
èènd. ‘Oei, oei. Z’is wèl ’n zonde wèrd. Krèk
wè’k wó. Wè zeg ik? Botter tot d’n bòjem toe!
Klaoren blom èn dikke mik.’
‘Ès ge oew gemak is houdt. ’t Hoef hier nie
gèkker te worre,’ snèpte ’t wefke en ze waar
al 80 jaor maagd. ‘Ik daacht dè wij ’t dik vur
mekare hán. Zé ik soms nie goed zat mer?
Nou houdoe dan, Brabo de lampesnuter.’
‘Ho nou mar,’ zin ’t mènneke die zaag dè ’t
mèènes waar. ‘Ik krijg dan musschien wel
honger op ’n aander, mar ik kom wel thuis
ee:te. Kom, laacht ‘s lèkker. D’n Bosch is
zó schón, mar van alle Brabantse blomme
zédde ge de schónste. Wij zijn toch gesneeje
koek vur mekaare. Of nie dan? Ik doe ’t mus
schien mar op goei gevuul, mar ik zeg alt: Wè
hen wij ’t goewd.’
‘Vurruit dan mar wir,’ zin ’t wefke. ‘Mar dan
wil ik vurdè we nor Balkum gón uurst unne
ker in de spiegel van Dree de Kapper kijke. ’n
Pèrmenèntje waar nie verkierd.’
‘Gé oewe zin,’ zuchtte ’t mènneke opgelucht.
‘Dan valle we toch nog mooi mi ons kont in
de botter.’
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ED SCHILDERS

Cees Robben
in kleur

Bijna vijfendertig jaar lang tekende Cees Robben (1909-1988) elke
week een cartooneske ‘Prent van de
week’ in zijn unieke stijl met daarbij een dialecttekst in het Tilburgs.
De prenten verschenen vanaf eind
1953 in het weekblad Rooms Leven,
vanaf 1971 in Het Nieuwsblad van het
Zuiden. In de tweede jaargang publiceert Brabants met medewerking
van de Cees Robben Stichting elke
aflevering een van de zeer zeldzame
‘Prenten van de week’ waarvan ook
een kleurendruk bekend is.

O

m te beginnen is dat een prent
waarin Robben de Tilburgse
textielindustrie bezingt met als slotregel van elke strofe ‘Tilburg hee van
wol verstaand!’ Doordat de originele
prent (30 juni 1956) zich nog in het
archief van de Cees Robben Stichting bevindt, weten we dat bovenin
die prent toen een tekst heeft gestaan die de actuele aanleiding verklaarde: P. van Gorp, een Tilburgse
textielhandelaar, had de ‘Grand-Prix’
gewonnen van de Internationale
Wol- en Textielorganisatie’. Onze
kleurenversie is met de hand ingekleurd, en de ‘kop’ over Van Gorp
is weggelaten. Daardoor wordt de
rijmprent nog meer een ode op de
hele Tilburgse textielindustrie. De
copyrightvermelding duidt erop dat
de prent in een oplage gedrukt is.
Mogelijk gebeurde dat ter ondersteuning van een kinderzangkoor, want
Karel de Beer, auteur van een boek
over Tilburgse bijnamen, vertelde
me dat hij als scholier deze tekst
met het koor moest instuderen. Een
toonzetting of opname is echter niet
bekend.
Dat Robben het jargon van de textielarbeiders zeer goed kende, blijkt
vooral uit de vierde strofe. ‘Sôortement’ is ‘assortiment’: de schrobbelmolen waarop de ruwe wol gekaard
wordt; ‘sallafak’ is de ‘self actor’: de
spinmachine; ‘klabots’ en ‘klabak’
zijn klanknabootsingen: het geluid
dat de weefspoel maakt; en ‘vethol’ is
de benaming voor de jongen die in
de weverij gebroken draden aan elkaar moest knopen. 
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PRESENTEERT:

Optimistische flair kan de kersverse Stichting
MGM Asten niet worden ontzegd. Neem de
naam. Die staat voor Maatschappelijk Geëngageerd Muziektheater, maar de knipoog naar
het beroemde Amerikaanse filmbedrijf is niet
geheel en al toevallig. Die getuigt van ambitie.
Zo ook de eerste productie. De circa zestig (!)
medewerkers gaan namelijk de boer op met
MISTERO, Brabantse volksopera.

D

ie MISTERO wordt gebaseerd op de Mistero Buffo van de Italiaanse theatermaker/
regisseur én Nobelprijswinnaar Dario Fo. Het
gaat om een avondvullend theaterprogramma
boordevol volksmuziek, acteerwerk, choreografieën en (film)projecties. Verder in de cocktail: een snufje clownerie, een wolkje commedia dell’arte en het beste van het straattheater.

N

a de première op 9 oktober in Asten volgt
een reeks van elf of twaalf voorstellingen,
waarbij de theaters worden aangedaan van
Venray, Uden, Gemert, Oisterwijk, Bergeijk,
Hilvarenbeek en Helmond. Over ambitie gesproken!
In de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw werd
de Mistero Buffo in de Lage Landen beroemd
gemaakt door de Internationale Nieuwe Scene
uit Vlaanderen. INS hield het stuk meer dan
tien jaar op haar repertoire! Die voorstelling
leeft dan ook nog steeds in de harten van een
hele generatie theaterliefhebbers.
Dat bleek uit de overweldigende respons die
de Astense initiatiefnemers Hans van Gorp
(onderwijsman/troubadour) en Piet Snijders
(oud-journalist/schrijver) vorig jaar kregen,
toen ze het idee lanceerden om de Mistero weer
eens tot leven te wekken. Een enkele oproep
in lokale bladen leverde ruim vijftig enthousiastelingen op uit heel Zuidoost-Brabant plus
nog een stukje Noord-Limburg. En nog voordat de eerste informatieavond werd gehouden,
was al een gedreven regisseur gevonden in de
persoon van straattheatermaker Toon Maas uit
Someren.
Onder aanvoering van Van Gorp, Snijders en
Maas heeft MGM Asten de MISTERO nu afgestoft, gemoderniseerd, uitgebreid én in het
Brabants omgezet. Het resultaat is een totaal

vernieuwde productie met een nieuwe verhaallijn en met eigentijdse elementen, doch gemaakt met respect én behoud van de sterkste
elementen uit de vroegere Mistero Buffo.

M

Mistero-repetitie
In deze foto
herkenbaar Sjaak
Bekx, Peter Aarts,
Sjef Toemen

ISTERO Brabantse volksopera wordt uiteindelijk op de planken gezet door een
gezelschap van maar liefst 45 zingende theatermakers. De meeste podiumartiesten zijn
amateurs met bewezen talent uit Peel, Kempen
en omstreken. In de Brabantse voertaal zullen
dan ook heel wat lokale dialecten doorklinken!
Achter de schermen werken nog eens vijftien
enthousiastelingen. Voor de muzikale begeleiding tekent een regionale band bestaande uit
Bart van Asten, Tim van Asten, Karel van Bokhoven, Ton van der Weerden en Toon Kessels.
Centraal thema in de nieuwe productie is het
lot van de ploeterende kleine man, die gewapend met vitaliteit en levenslust het leven tot
een feest probeert te maken. Geboorte, jeugd,
flirtende gelieven, bruiloftsgezang, maar ook:
arbeidsmigratie, vluchtelingen, geschonden
frontsoldaten, dood en wedergeboorte, het zit
er allemaal in.
Kaarten voor de voorstellingen in Asten zijn
onder andere reeds verkrijgbaar via de website www.misterobrabant.nl. De overige digitale adressen van de Stichting MGM Asten
zijn secretariaat@misterobrabant.nl (e-mail)
Mistero Brabant (facebookpagina). Kaarten
voor de voorstellingen buiten Asten zijn verkrijgbaar via de websites van de deelnemende
theaters.
Brabants nummer 5 - juni 2015
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WIM VAN GOMPEL

Riviernamen in Waterschap De Dommel
Bij de door Waterschap De Dommel officieel vastgestelde waternamen zou ik enkele kanttekeningen willen plaatsen. De Raamsloop
is een zijriviertje van de Reusel. Raam is een riviernaam waaraan
(ter verduidelijking) het woord loop kan worden toegevoegd, met
als betekenis: ‘de loop van het riviertje de Raam’. Maar in dergelijke samenstellingen hoort geen ‘s’ thuis. We spreken namelijk
ook niet van Keersopsloop, Rijnsrivier en Scheldesstroom, maar van
Keersoploop, enzovoort. De Raamse Loop in Udenhout is zo mogelijk een nog merkwaardigere naam. We hebben hier nogmaals met
de riviernaam Raam te maken met het achtervoegsel –s. Daarmee
wordt een combinatie geschapen van het type Keersopse Rivier en
Scheldese Stroom. Dat is toch wel vreemd. Wel kun je natuurlijk
spreken van de Eerselse Stroom, Udenhoutse Waterlaat en ga zo
maar door. Maar dat is heel wat anders.

E

en andere woordvormingsfout zien we in
Dalemstroompje. Het is een riviertje dat
door buurtschap Dalem stroomt. Daarom hebben we te maken met het Dalems Stroompje
en als je dat aan elkaar schrijft – wat ik niet
zou aanbevelen – krijg je: Dalemsstroompje.
Met Dalemstroompje heb je een samenstelling
gefabriceerd van het type Eindhovenrivier, Oirschotstroom en dat zijn toch wel merkwaardige
woorden. Iets dergelijks vinden we ook in de
naam Beerzeloop. De Beerzeloop is een watergang, die tot 1997 de gemeentegrens tussen
de gemeenten Oirschot en Oost-, West- en
Middelbeers vormde en in de Beerze uitmondt.
Beerzeloop betekent dus kennelijk ‘loop naar de
Beerze’ en niet zoals bij Raamloop ‘loop van de
Raam’. Wat deugt hier niet? Men heeft een samenstelling gemaakt van het type Oirschotdijk
‘dijk naar Oirschot’ en Eindhovenweg, waar iedereen zou zeggen Oirschotse Dijk, Eindhovense
Weg. Maar in feite is de hele naam verkeerd,
want het betreft de Beerse Loop, waarin Beerse
afgeleid is van de plaatsnaam (Oost-, West-,
Middel)beers. En dat is heel andere koek.

R

iviernamen van het type Buulder Aa, Strijper Aa, Lakerloop, Zoeferloop en Bosscherweijerloop horen volgens mijn taalgevoel niet in
het Brabantse landschap thuis. Het zijn typische ambtelijke schrijftafelproducten. Dit –er
in geografische namen is Noord-Nederlands,
denk maar aan Rotterdam en Amsterdam. De
vormen met -s (destijds als –sch geschreven)
zijn Brabants en Vlaams. Ten tijde van de
zuidelijke culturele hegemonie drong ook de
vorm met -s in Noord-Nederland door: Goudse
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kaas. Vormen met –er zijn in die tijd in Brabant (zo goed als) onbekend. Na de Tachtigjarige Oorlog wordt onze provincie onaangenaam
verrast door belastingambtenaren uit het noorden die ons geld mee naar het noorden nemen
en in allerlei archieven hun vormen met –er
achterlaten. Dit alles volgens het principe eerlijk delen. Een voorbeeld uit Valkenswaard:
Haegenpath (1642) wordt Haegerpath (1692).
In het begin van de negentiende eeuw, als het
kadaster opgezet wordt, komen landmeters en
kaartentekenaars uit het noorden en toveren
allerlei geografische namen (waaronder ook
straatnamen van het type Maastrichterweg) uit
hun hoge hoed volgens het hun vertrouwde
model, waardoor er een tsunami van namen
met –er over ons heen komt. Voorbeelden uit
Valkenswaard: Dorperloop, Drakerloop, Kromstraterloop, Parterloop, Vlasroterloop. Alle voor
het eerst vermeld in 1851.1 Deze constructie is
volgens mijn waarneming beperkt gebleven tot
namen vastgesteld door ‘officiële instanties’ en
niet doorgedrongen tot het levend taalgebruik.
Ik ken in Brabant geen enkel dialect waarin gesproken wordt van Oerser, Zunderter, Wólleker,
Baokelder, Zoereker en ga zo maar door. Mijn
opa zaliger die in Buul geboren is, zou zeggen:
Buulder is geen Buuls. De Leender Heide is een

ambtelijk verzinsel; de mensen in Leende zijn
nog steeds tevreden met hun Lindse kerk.

H

et waterschap kent een Goorloop, die in
de Groote Beerze uitmondt en een Gorloop, een zijriviertje van de Tongelreep. In feite zijn dit dezelfde namen, waarbij de tweede
schrijfwijze de dialectuitspraak benaderend
weergeeft. Er zijn dialecten waarbij in samenstellingen de klinker van het eerste woord verkort wordt; zo wordt gootsteen uitgesproken als
gótsteen. En dat is ook hier gebeurd: Goorloop
is Gorloop (met de ‘o’ van stront) geworden.
Twee rivieren met dezelfde naam, dat moet
een vergissing zijn. Goorloop wordt door mij
als dialectspreker dan ook altijd als Gorloop uitgesproken en Gorloop wordt uiteraard ook als
Gorloop uitgesproken.

H

et waterschap heeft gekozen voor ouderwetse spelling. Men schrijft bijvoorbeeld
‘sch’ waar we tegenwoordig ‘s’ schrijven. Dit
levert namen op als Sterkselsche Aa en Beeksche
Waterloop. Helaas is men niet bepaald consequent geweest. Soms heeft men voor de moderne spelling gekozen. Dit levert namen op
als Korvelseloop en Sparrendaalseloop. Lei heeft
men wel steeds als leij gespeld. Maar waarom

dan bij Heiloop wel moderne spelling en niet
Heijloop? Waarom wel Ruijsbossche Waterloop
naast Spruitenstroompje in plaats van Spruijtenstroompje?

B

ij de riviernaam Rijt heeft men zich een
keer vergist. Wel goed zijn Peelrijt, Zwarte
Rijt, Bruggenrijt. Maar Diepreitsche Waterloop
kan niet door de beugel, want in Diepreitsche
gaat toch echt het woord rijt schuil. En dat een
of andere landmeter of andere ambtenaar de
naam in het verleden verkeerd geschreven
heeft, kan geen reden zijn om dat dan ook
maar te doen.

H

et al of niet aan elkaar schrijven van
woorden gebeurt niet consequent: Winkelseloop (één woord) naast Wagenbroeks Loopje
(twee woorden), Raamse Loop naast Korvelseloop, Hoevensche Loop naast Kattenbergscheloop.
Kort samengevat: Waterschap De Dommel
zou ik geen voldoende willen geven voor hun
naamkundige bezigheden.

Valkenswaardse voorbeelden uit
H.E.M. Mélotte, J. Molemans,
Noordbrabantse plaatsnamen, Monografie 1,
Valkenswaard, Stichting Brabants Heem 1979.
1
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VAN DE REDACTIE

Tiende Brabants Boekenweekboek

KIEREWIET!
Een jubileum heeft altijd iets extra’s. Dat was ook het geval met de
tiende uitgave van het Brabants Boekenweekboek. Nooit tevoren was
de deelname zo talrijk, nooit eerder was er zo veel aandacht voor
het boek in de media. De presentatie van het boek in De Hoeve in
Lith werd erg druk bezocht en de aanwezigen beleefden een aangename namiddag.
Springlevend
Zondag 1 maart 2015 is in Lith het tiende Brabants Boekenweekboek gepresenteerd. Tevens
werd daar voor de vijfde keer de Willem Ivenprijs uitgereikt. Twee mijlpalen op één dag.
En dat terwijl de dialecten aan het verdwijnen
zijn in Noord-Brabant. Tenminste, dat beweert
men. En dat kan ook wel kloppen, want hoeveel jonge mensen spreken nog de taal van
hun grootouders? Toch valt regelmatig te constateren, dat de dialecten in Noord-Brabant
nog steeds springlevend zijn. Op straat hoor je
vaak klanken als vanouds. Overal verschijnen
in dialect geschreven boeken, dialectwoordenboeken en boeken over dialect. Er zijn evenementen, liedjes- en gedichtenwedstrijden, dialectsymposia en ga zo maar door. De dialecten
in Noord-Brabant blijken dan ook springlevend te zijn. Het Brabants Boekenweekboek 2015
is daarvan een duidelijk voorbeeld. Maar liefst
52 mensen hebben een bijdrage ingezonden,
terwijl 51 tot nu toe het record was.
Thema
Misschien heeft het thema van de landelijke Boekenweek 2015 hieraan bijgedragen. Dat
was namelijk: Waanzin, met als motto: Te gek
voor woorden. Dit thema spreekt kennelijk veel
schrijvers en dichters aan. Je kunt er immers
ongebreideld je fantasie op loslaten; dat is zelfs
de bedoeling. Natuurlijk heeft de redactie van
het Brabants Boekenweekboek, die bestaat uit
Cor Swanenberg en Jan Luysterburg, weer geprobeerd een Brabantse draai aan het thema
te geven. Zij hebben ervan gemaakt: Kierewiet!
Weliswaar is dit niet echt een dialectwoord,
maar het klinkt wel zo. Dat heeft geresulteerd
in een breed scala aan verhalen en gedichten.
Velen hebben inderdaad hun fantasie stevig
aan het werk gezet, met leuke, grappige, vrolijke, aandoenlijke, gevoelige, zielige, trieste,
absurde, doldwaze verhalen en gedichten tot
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gevolg. Verhalen en gedichten die een schaterlach oproepen, of een aantal keren een glimlach, of een traan en een brok in de keel van
ontroering. Kierewiet! is een boek vol emotie
geworden.
Willem Ivenprijs
Ook dit jaar is het Boekenweekboek rijkelijk geïllustreerd met fraaie tekeningen van Iris Bongers. Iris doet dat al voor het negende jaar en
in deze periode is zij uitgegroeid tot een ware
kunstenares met een geheel eigen stijl. Uitgever Johan van de Berg was gelukkig weer bereid om het boek te laten verschijnen. Dat in
Noord-Brabant jaarlijks een dergelijk boek het
daglicht ziet is uniek te noemen. In elk geval
draagt het bij tot de instandhouding en promotie van onze geliefde Brabantse dialecten.
Op initiatief van de gemeente Oss heeft een
deskundige jury dit jaar voor de vijfde keer de
winnaar van de Willem Ivenprijs aangewezen.
Deze jury, bestaande uit Piet Vos, Rosé Lokhoff en Leo Hoeks, had het beslist niet gemakkelijk. En de burgemeester van Oss, mevrouw
Buijs-Glaudemans, had prachtig nieuws te
melden: de gemeente Oss heeft besloten, in
elk geval de komende vijf jaar nog de Willem
Ivenprijs voor haar rekening te nemen. De
prachtige, kleurrijke haan, ontworpen en vervaardigd door kunstenares Jenny Derksen, is
dus voor de komende jaren veiliggesteld.
De uitvoering
Wij waren benieuwd, hoe de 52 deelnemers
aan het Brabants Boekenweekboek 2015 het thema hebben vormgegeven in hun verhaal of
gedicht. Niet om u alles al te verraden, maar
juist om uw nieuwsgierigheid op te wekken, doen wij hierbij verslag van onze bevindingen. Net als wij zult u versteld staan.
Paul Asselbergs brengt een aantal anekdotes
en eindigt telkens met: Nou, is da nou nie te gek

voor woorde? Brigit Bakx-Hermans heeft een
verhaal over haar tante Jane die ad één nadéél:
ze kon abseluut nie tege sterreke drank. Narus van
Balkum geeft antwoord op de vraag: mar wurrum bende gé feitelijk ùt ’t klòster ùtgetreje, toen?
Henk van Beek bespreekt de gevolgen van de
planne um ne growte weg an te legge langs ’t kanaal tussen Son en Ale. Harry van den Berselaar
moet voor straf onder een spotprentje dat hij
heeft gemaakt van een klasgenootje vier handtekeninge onder de tekening laote zette: van ons
pa, de pestoor, de vader van het ‘slachtoffer’ en
de conrector. Johan Biemans beschrijft hoe in
zijn jeugd de spot werd gedreven met protestanten en andere allochtonen: Nee, um anders
te doewn, dä mosde nie in oewe kop haole. Riny
Boeijen vertelt hoe en op wie hij zich na een
teleurstelling afreageert: Woor hedde anders ’n
bruurke vur. Noud Bongers heeft drie pagina’s
nodig om op herkenbare wijze de vraag te beantwoorden: Van wie zedde gè d’r enne?
Prijzen en eer
Henri de Booi weet hoe de wat simpele Lientje
moet reageren op de vraag: Zulle we efkes op d’n
hoibèrg gôn ligge? Hij kreeg voor zijn verhaal
van de jury een eervolle vermelding. Cees van
Broekhoven legt uit waarom hij wenst: Die
ééne dag zou t’ie eigelek ’s over motte kenne doen.
Bruukske verhaalt over een jongen die wat
achter liep en de band met zijn broer: Hanneske ha mar één maotje èn dè waor hulliejen Bertus. Piet van Esch vertelt welke invloed Guus
Meeuwis heeft op Mieke, die al ’n tèdje op de
geslote afdeling van ’t verzörgingshaus zaat. Jeanne Franke-Cooijmans beschrijft de skonste verjaordag van min leve. Paula Franken weet wat
er mis was in haar leven: ik leefde as ‘getrouwde vrouw’ verder, mar nie as m’n eige! Niek van
Giels, Pietzeun kreeg van de jury een eervolle
vermelding voor zijn verhaal over een wel erg
ongeloofwaardige Oógoperaosie. Rensz Gorisse
behaalde de derde prijs met zijn verhaal over
een vrouw van 90+ die verzorging aan huis
krijgt en pindakèès vur vogeltjes ontdekt. Hennie
de Groot komt in haar vertelling over Vaastenaovend tot de conclusie: ze waare mi z’n alle
’n bietje kierewiet in ’t Pollingstraotje. Nelly de
Groot heeft een erg kras verhaal, dat ze dan ook
beschrijft als ’t wonder van Canada. Henk Janssen heeft een fantasierijk verhaal over Kèg d’n
elfde, kunning van Kummeleklaand. Junt komt
met een zeer aandoenlijk relaas over Preens
Driek en levenslange vriendschap. Ad Louwers
oogstte met zijn actiegroep tege ’t ongebreideld
aflikken een eervolle vermelding. Jan Luyster-

burg beschrijft volgens de jury eigentijds en herkenbaar een groot hedendaags probleem en wordt
daarvoor beloond met de Willem Ivenprijs.
Gek
Suus van Opdörp vertelt hoe hij enkele trauma’s heeft opgelopen, maar hij heeft als troost:
alles is beheersbaor en ik zijn d’r oud mee geworre. Gerlaine Piters-Jansen presenteert weer op
haar eigen onnavolgbare wijze een dialoog, ditmaal over het verschijnsel ik heur alzeleve meziek. Wim van Rooij heeft het over een aantal
maatschappelijke verschijnselen en noemt ze
allemol te gek um over te praote. Ad van Schijndel
meldt: ik kreeg veul klappe, want sommige haand
zitte nog alted los. Toch weet hij heel goed wat de
oorzaak is. Will Segers is getuige van een wonderlijk kerstspel en roept daarna uit: Wè wast
toch schón, net echt! Jack Stuart gaat met zijn
nieuwe huisdier naar een gehoorzaamheidscursus, maar de n’ond dee alles wa nie moes. Cor
Swanenberg maakt de lezer meteen benieuwd
door de beginzin van zijn vertelling over Tilia,
een verskieterke: Ze is heel oud geworre èn ès ge
trugkekt op heur leeve, kunde nie anders ès vaaststelle dè’t een groote ellènde waar. Nel Timmermans deed niets liever dan schrijven, maar dat
stopte abrupt bij een catastrofale gebeurtenis.
Nu prebeer ze dapper den draod wir op te pakke.
Marja van Trier heeft een absurd verhaal over
een bijzonder mens met een bijzondere naam
en een bijzondere eigenschap: Ikkenenikke waren twee zielen in ene meens. Wout van Venrooij
heeft een echtgenote die met de vakantie altijd
ver weg wil, mar als we ’n uurke aon ’t reije zen,
begint ons Riek al te zuchte en te blaoze. C.J.Verhoeven heeft het over Driek, bè ons in de buurt,
die vertelde verhaole dietie te platse verzon, dochte
wellie. Henny Verhoeven vat haar verhaal over
een kat met de naam ’Juf’ als volgt samen: Ons
Juf heei ’n hèèl goei kattelêve gehad. Ton van de
Watering wordt doornat als hij Gent-Wevelgem gaat rijden, mar vor m’n hobby moes ik dà
mar over emme. De jury kende hem de vierde
prijs toe. Willemien Willems tenslotte verdiende de tweede prijs met haar verhaal over een
oude man die zich aanpast aan de moderne
tijd: Janus krig dur dettie wiet in zinnen hof ha
stao zonder dettie ’t wis.
Poëzie
Tot zover het proza. Gedichten zijn natuurlijk
veel moeilijker in enkele dialectwoorden samen te vatten, toch zeker als ze Kierewiet! als
thema hebben. We doen daar echter toch een
poging toe, want we willen zeker de poëtische
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bijdragen aan het boek niet tekort doen. Piet
van Beers heeft het over de vernietigende invloed van alcohol op je hoofd, dat stikvol grèèze sèlle zit. Bart van de Graft blikt terug op de
bevrijding en de laatste wandaden van de bezetter: ’t Waar ne zwarte dag dieje nègentiende
september. Tonny van de Graft geeft met een
aantal voorbeelden aan, dat het vaak tegenzit
in het leven, maar dôr zalde-‘w-eige bij nèr moete
legge. Ruud van der Heijden heeft het over onzen òòme Marinus, die ‘nnen duzendpòòt waor.
Ans van Kessel stelt ons voor aan iemand die
als kind de gruwelen van de oorlog heeft meegemaakt en blijft zitten met de angst dè’t wir
opneit gebeurt en dan nog erger. Hans Lakwijk
zegt dat hij zo gek is op zijn geliefde, da’k oe
ooit ekkes zou willen vermoorden. Toine Nooijens maakt ons deelgenoot van de angsten,
die hij als blinde weggebruiker ervaart als hij
de stoep niet meer kan vinden. Ieuw m’nnen
engelbewaorder mijn goed in de gaote? De jury
heeft hier een eervolle vermelding voor over.
Jan van Rijthoven krijgt eveneens een eervolle
vermelding, al heeft hij een heel ander verhaal:
De knorriepiet is kierewiet. Gerard Schalks heeft
een goed raad voor mensen die niet meer weten welke kleur ze hun muur moeten geven:
Behang erover! Elly Schepers-Corstjens behaalt
een vierde prijs met haar visie op de wandaden
die door de mensheid worden begaan. Laot de
tijd ’n bietje van de geslooge wòònde eele, hoopt
ze. Mariëlle van Schijndel-De Haas voert een
grote, sterke dorpsgenoot ten tonele, die niet
helemaal spoorde, want Driekske d’n Dolle, dà
waar me d’r inne. Piet Snijders vraagt iemand
langs de weg belangstellend hoe het met hem
is en merkt dan: zo hiel ie tusse Vught en Venray
liggend in ’t gras mij straol vur de gek. Gerard
Ulijn ontmoet in zijn tuin een schim en vraagt
zich af: Din ik nou mun oewge ope of ware ze
nog toe… Ties Verhoeven ziet dat er met veel
mensen iets mis is: zèj zèèn misvörmd dur dees
rotmaotschappèèj. Henriëtte Vunderink komt
door vele berichten in de krant en op tv tot
de conclusie: De wèèreldvreede is ’n Uutoopie!
Mientje Wever tot slot vertelt hoe een tachtigjarige oma reageert op de binnenkomst van een
klein, schriel, piepjong Sinterklaasje met een
enorme boom van een Zwarte Piet. Wij verraden het niet, maar toen mosse we lachen of we
won of nie.
Kierewiet! het Brabants Boekenweekboek 2015,
ISBN 9789055124480 is te koop of te bestellen in
de boekhandel of via www.uitgeverijvandeberg.nl.
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‘Gewoon
een
liedjeszanger’
Het is een merkwaardig gevoel. Je geboortedorp Berghem binnenrijden om Lambert van Hintum te interviewen. Mijn vroegste bewondering voor Lambert komt uit
de jaren zeventig, toen hij -de Zwarte Panter- het doel
van het eerste elftal van Berghem Sport verdedigde. Als
ik Lambert vraag of ik hem nu ‘troubadour’ mag noemen, blijkt zijn bescheiden karakter. ‘Liever niet. Ik ben
gewoon een liedjeszanger.’
In het dorpshart, vlakbij het ‘vrijheidsbeeld’ van Berghem,
ontvangt zijn vrouw Trees me met koffie. ‘Doar stôn de
kuukskes. Ge vat mar.’ Lambert heeft een aantal video-opnamen van zijn idolen klaar staan: Ad de Laat en Ede Staal.
In hoog tempo word ik langs de hoogtepunten van zijn grote voorbeelden geleid. Het kost zeker anderhalf uur voor
we toe zijn aan zijn eigen geschiedenis.
Op zijn twaalfde kocht Lambert zijn eerste gitaar, een tweedehandse Eko, en nam een paar jaar les bij Bill Meyll uit
Oss. ‘Mijn eerste liedje was Dans nog eenmaal met mij van
de Fouryo’s.’ Hij had nog geen idee waar zijn muzikale
voorkeur naar uitging. Tot hij in 1971 in het tv-programma Van Gewest Tot Gewest een item zag over Ad de Laat.
‘Uit Nisserôi ok nog. Hier vlakbé. Toen waar ik mee verkoacht.’ Lambert kocht een elpee en probeerde de liedjes
na te spelen. Stukje voor stukje. ‘Met het dialect had ik
geen probleem. Nisserôis en Bèrgs verschillen niet zo veel
van elkaar.’
Later begon hij zelf te schrijven.
Nerveus
Het eerste verzoek om op te treden, kwam van het plaatselijke verzorgingshuis De Wilberthof. Lambert twijfelde, maar
liet zich overhalen. ‘De organisator zei: “Ach de meesten
horen niet goed of zijn doof. Wat kan je gebeuren?” Maar
toch ging het mis. Tijdens een liedje moest ik een aantal
maten fluiten, maar kreeg het vanwege de zenuwen niet
voor elkaar.’ Hoewel niet meer zo erg als vroeger, nerveus
voor een optreden is Lambert nog altijd. Om die onrust te
bedwingen zorgt hij er in ieder geval voor van al zijn materialen -versterker en gitaar uitgezonderd- een reserve-exemplaar bij zich te hebben.
Zijn doorbraak bij het grote publiek kwam begin jaren negentig na de opname van zijn eerste liedje Voetbaldroom bij
Omroep Brabant. ‘Cor Swanenberg had me als heemkundige gevraagd om in zijn radioprogramma iets te komen

Lambert van
Hintum voor het
vrijheidsbeeld
(foto Riny
Boeijen)

vertellen over oude gereedschappen. In dat gesprek kwamen we ook op mijn andere hobby, het schrijven en zingen
van liedjes in dialect. Zo ben ik aan mijn eerste opname
gekomen.’ Het nummer kwam op de verzamelcd ’n Toerke
Brabants (1996).
Geluk
Enkele jaren later kruiste Jan Vis van het gelijknamige
muziek- en showbureau uit Rosmalen zijn pad. Die vroeg
Lambert of hij een cd wilde opnemen. ‘Ik heb toen zeventien liedjes opgenomen. Drie nummers geschreven door
Cor Swanenberg en veertien eigen nummers. De muziek
heb ik zelf gecomponeerd en de arrangementen zijn van
Roel Jongenelen.’ De cd kwam uit in 2000 onder de titel
Geluk.
De cd deed haar naam eer aan, want toen Lambert in de
krant las over het Ronald McDonaldhuis in Veldhoven,
nam hij een besluit. ‘Ik heb de volledige opbrengst uit de
verkoop en de Buma/Stemra-rechten (in totaal fl. 5.000)
aan die organisatie geschonken. Die was er gelukkig mee.’
Zijn meest favoriete lied komt van deze cd: Vertrek. ‘Het
is niet alleen de tekst, maar vooral de muzikale uitvoering
met cello, viool en vleugel,’ licht hij zijn keuze toe. Lambert componeert altijd eerst de muziek, om zich vervolgens
op de tekst te richten. ‘Componeren is het meest moeilijke.
Bovendien kan ik geen noten lezen.’
Zijn liedjes zijn bij uitstek luisterliedjes. Soms met humor,
soms met weemoed, maar altijd met gevoel. Het zijn gezongen verhalen over de dagelijkse dingen in de wereld om
hem heen en Berghem en het Maasland zijn daarbij nooit
ver weg.
Ede Staal
Een documentaire van de RVU bracht hem bij zijn tweede grote voorbeeld: de Groningse dialectzanger Ede Staal.
‘Na die documentaire heb ik in Leens een tentoonstelling

van hem bezocht en is de vonk overgeslagen. Staal en De
Laat hebben raakvlakken; het taalgebruik, de onderwerpen.
Muzikaal gezien is Ede Staal melancholischer en doet hij
denken aan Jacques Brel.’
Lambert besloot acht liedjes van Staal te vertalen in
’t Bèrgs. Dat bleek geen eenvoudige opgave, want hij had
geen woordenboek. Bovendien gebruikt Staal woorden en
uitdrukkingen die al decennialang niet meer in Groningen
worden gehanteerd. ‘Een letterlijke vertaling was nauwelijks mogelijk, maar dat hoefde ook niet. Het ging mij over
het gevoel, de beelden en gedachten die de teksten bij me
opriepen.’ De vertalingen van Staal kwamen samen met zes
eigen composities op de, in 2005 verschenen, cd Brabant
m’n éige laand.
Aardig om te weten dat in het cursusboek Kiek ais hier!
Brokjes taal en letteren van het Hogeland en elders in Groningen (Siemon Reker 2004) drie liedjes van Lambert van
Hintum zijn opgenomen met de opdracht deze om te talen
in Gronings dialect.
Op de vraag of we binnenkort weer een nieuwe cd mogen
verwachten, antwoordt hij: ‘Dit jaar nog niet. Een nieuwe
cd moet iets toevoegen. Ik schrijf nog steeds, maar zou -als
het zo ver is- graag meer ‘aangeklede’ muziek bij mijn teksten hebben. Zoals Gé Reinders bijvoorbeeld heeft gedaan,
met een harmonie erbij.’
Dialect?
De kans dat Lambert ooit Nederlandstalige liedjes gaat
schrijven is klein. ‘Het dialect is mijn moedertaal, daar heb
ik gevoel bij. Ik ben eentalig opgevoed. Onze zoon daarentegen is tweetalig opgevoed. Dat is hem bij een sollicatie
bij een bank nog goed van pas gekomen, want daar zochten
ze iemand die met de klanten zowel Algemeen Nederlands
als dialect kon spreken. Maar bij die generatie houdt het op.
Mijn drie kleinkinderen kunnen het dialect van opa en oma
prima verstaan, maar spreken uitsluitend Algemeen Nederlands. Ach, mochten ze later nog ooit interesse tonen, dan
zijn er altijd mijn cd’s nog.’
Hij betreurt het dat Omroep Brabant het Brabants dialect
de rug toe heeft gekeerd. ‘Ik heb daarover in 2008 nog contact gezocht, maar kreeg te horen dat “dat een belemmering voor de ontwikkeling van de presentatoren zou zijn”.
Onzin. Geboren Berghemnaar Dorald Megens is nota bene
nieuwslezer bij NPO Radio1, maar is ’t Bèrgs echt niet verleerd.’
Gedenkwaardige optredens zijn er inmiddels talloze voor
Lambert. ‘Ik heb onder meer op verzoek van de Stichting
Doe een Wens gezongen voor een terminale patiënt en later
tijdens zijn crematie. Dat zijn heftige ervaringen, maar wel
mooi.’ Lambert noemt ook de Ode aan Ad de Laat in De
Speeldoos in Vught met collega-artiesten en het kerstoptreden bij de priesteropleiding in het Sint-Janscentrum,
waarbij bisschop Hurkmans aanwezig was. ‘Maar nu kijk
ik uit naar 6 juni, als ik mag optreden in Nistelrode tijdens
Nesterlé eert Ad de Laat.’
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want de prefesser was veul weg, soms dage
n’of weke n’achtermekaar.
Tante Jane was ’n arege. De mééste mense
liete d’r links legge, wisse nie goed oe ze
metter om moese gaan. Ik daaretege von aar
geweldeg, want tante Jane wis alles en kon
over de méést uitéénlòòpende onderwerre
pe prate. Da kwam netuurlek omdasse tijd
genogt ad om al die boeke te leze.

Meroets!?
Di d’is ’t ver’aal van mijn tante Jane.
Oud-tante n’eigelek, mar omdasse ’n na
kommertje was en bekant net zo oud as ons
moeder, die d’n oudste was bij zullie tuis,
leek ze meer op ’n gewòòne tante.
Mijn moeder en Tante Jane ware n’alletwee
dochters uit ’n gròòt ovveniersgezin uit
Berrege.
Mijn moeder was ok wir getrouwd mè d’n
ovvenierstelleg, ’n echte prei’engst, dus de
konverzasies bij ons tuis en binne de femilie
ginge n’over; zaaie, pòòte, òògste, te veul of
te weineg rege, de veiling, de winkel en éél
veul over mee’ellepe. ‘Uit school recht naar
uis komme, eerst ellepe n’en dan pas speu
le,’ riep ons moeder ons steevast achternaar,
as me, na de middagbotter’am, wir trug nar
school rende.
Tante Jane. ’n Schrepel, klein, mar sterrek
vrouwke. Ze was nooit getrouwd, want as
neukepietje van ’t gezin moes ze vor d’r
ouwelui zurrege tot die uit de tijd ware.
Dèèrnaar ging ze diene bij ’n prefesser. IJ was
ok nie getrouwd. In z’n gròòt uis attie boeke,
boeke n’en nog ’s boeke.
Ze trok bij ‘m in as dienstbode-vor-dag-ennacht, moes z’n uis schòòn ouwe, voor ’m
koke n’en ok ’n bietje diene n’as waak’ond,
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Veral in de wintermaande, as me nie zoveul
oefde t’ellepe tuis, ging ik regelmateg lengst
bij tante Jane. As de prefesser nie tuis was en
da gebeurde nogal ’s , moch ik binnekomme
n’in de keuke n’en makte ze vor mijn ’n kom
meke poejer. ‘Waarover wilde prate,’ vroog
ze dan. En dan zee ik bevobbeld: “Over de
sterre”. Tante Jane dee eerst assof ze éél diep
nadocht en dan begon ze te vertelle. Over
sterrebéélde n’en over emellichame n’en over
de mellekweg en ga zo mar deur. Meestal
begreep ik mar d’n elleft van wasse zee, mar
ze brocht ’t medden overgave n’assof ze voor
’n ééle zaal ston t’oreere. Prachteg von ik
’t en asse klaar was makte ze ’n buiging en
klapte ik voor aar. ‘Allee, makt dagge nar uis
komt,’ zee ze dan lachend en douwde me de
deur uit.
Tante Jane ad één nadéél. Ze kon abseluut
nie tege sterreke drank. Voor tante Jane gin
advekaatje, gin kwallekes, gin citroentje mee
suuker. ‘Gif tante Jane mar ’n glaske ranja,’
plaagde mijn ooms haar op verjaardage,
zellef ròòd aangelòòpe n’en mè glimmende
neuze van de jonge klare n’en ’t bier.
Zo gleeje de jare verbij en alles gong z’n
gangeske.
Inéés gonsde de stad van de berichte. De
prefesser a d’n prijs gewonne, teminste zo
iets. ‘Neeje, ’t is gin prijs, ’t is ‘nne stoel’
riep mijn jongste broer. ‘Ach, achteleke tietie,
netuurlek nie,’ riep m’n andere broer: ‘Pre
fessers winne toch gin stoele. Tante Jane zal
’t wel wete’ en ze keke n’alletwee nar mijn.
Waarom weet ik nie, mar ik kleurde diepròòd
tot achter in m’nne nek, assof ik iets te ver
berrege n’ad.
‘Nou, kende nie kwaksuis eve lengstgaan?’
kommedeerde ze mijn richting tante Jane.
Mè tegezin, mar impesant ok nuuwsgiereg
en opgetoge liep ik naar ’t uis van de prefes
ser.
Oe dichter ik bij ’t uis kwam, oe meer vollek

dezellefde kant op gong. Wa zou t’r opdoen?
‘Ze sta d’op ’t dak, in d’r onderjurrek,’ riep de
slagersknecht tege manne aan de n’overkant
van de straat.
‘Ier, ziede nou wel, è k’t oe nie gezeed, z’is
arstikke meroets, die duts. Motte nou toch
kijke, sta ze dèèr bove, lillekers te vange.
Zukke moese z’opsluite n’op Vrederust,’
zee mevrouw de Boer, die schuin tegenover
de prefesser wòònde, tege de meid van de
pestoor. ‘Kek mar uit, meschient is ’t wel
besmettelek,’ beet ze mijn toe, terwijl ze naar
bove bleef ture.
Ik keek ok naar bove n’en zag tot m’n ver
bijstering da tante Jane n’op ’t dak ston. Z’ad
alléén d’r onderjurrek aan en sting mè t’r
erreme te zwaaie n’en deklameerde Franse
sjansons.
Jekes van Merante, strak naaide ze nog nar
beneeje! Ik oorde de sirenes al van de pliesie
en rende naar de voordeur. Gelukkeg dee de
prefesser gelijk ope. IJ vertelde zenewachteg
da tante inéés om’òòg vloog uit de stoel, d’r
jurrek uittrok, de trap oprende n’en begon te
deeklamere. Ik snapte d’r niks van tot ik op
tafel een champagnefles zag staan mè twee
glaze. ‘Edde d’r da gegeve?’ vroog ik de pre
fesser. ‘Ja, om te viere da’k ….’ De rest oorde
n’ik nie, want ik stoof nar bove n’om tante
Jane van ’t dak t’ale. Da viel trouwes nog nie
mee. Eerst moese n’alle koeplette van ’t lied
nog worre n’opgezeed. Ja wor, eindelek, dèèr
zag ik de beweging al komme; zij ging buige,
ik zou klappe n’en dan zou ’t verbij zijn.
Allééneg, tante ston op dak en ad gedronke.
Ze makte d’r buiging en floep, dèèr ging ze!
Mè d’n kreet stortte ze nar beneeje. Ik ston
as aan ’t dak genageld, m’n art sting stil en
m’n bloed wier kerrenemellek.
Gelukkeg viel tante naar de tuinkant van
’t uis. Dèèr was ’n balkon, waarop net de
matrasse wiere gelucht. Ze lag t’r bovenop
en riep nar mijn: ‘Allee, makt dagge nar uis
komt!’
De zaak wier gesust, de prefesser vertrok
voor jare nar ’t buiteland en tante Jane, . .
leesde voort.

DE CLOWN
tWas karneval, hij was verkleed as clown.
Èn vroolek sprong ie tussen die verhitte lèève.
Zen ogskes glinsterde zo blij, nie te beschrèève.
Mar iederêen die wies: syndroom van down.
Ze riepen em èn gaaven em te drinke.
Hij kwaam daor niks te kòrt in dè kefeej,
want alleman hatter kompassie meej.
Tòch was ie vur zèèn doen beheurlek bij de pinke.
Want toen et tèèd wier om nòr hèùs te gaon,
zaagde zen wit gezicht nòg meer verbleeke.
Hij zi: “Ik haaw vanaf vendaog dees pak vort aon,
want aanders moet ik as mongool wir vèrder gaon,
èn daor bèn ik al lang op ötgekeeke.”
Èn oover baaj zen wange biggelde en traon.
			
< In het dialect van Tilburg >
Illustratie Mathilde Artwork

< In het dialect van Bergen op Zoom >
Uit Kierewiet! Brabants boekenweekboek 2015
Illustratie Iris Bongers
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BEN HARTMAN

VAN DE REDACTIE

En ik gong er lest op out.

In de vorige Brabants publiceerde
ik een dialectlied dat ik noteerde in
Vorstenbosch, bij Mieke van Grunsven-van der Zanden. Het nu volgende kluchtig lied, kon ik ook bij haar
optekenen. Het is een merkwaardige
optekening.
Waarom?
Op de eerste plaats is de tekst in
het dialect, en heel weinig mondeling overgeleverde liedjes worden in
het dialect gezongen. Op de tweede

plaats moet je een aantal geluiden
maken in de vijfde regel van elk
couplet. Dat kom je ook niet veel
tegen in volksliedjes. Ik heb er zelf
slechts één optekening van.
Harrie Franken tekende twee varianten op en noteerde deze in zijn Liederen en dansen uit de Kempen.
Het geluiden maken tijdens het zingen van mondeling overgeleverde
liedjes kom je meer tegen, maar nauwelijks in Noord-Brabant. (Ik heb er
een aantal gepubliceerd op mijn site:
www.benhartman.nl.)
Het gaat om: Nieuw liedje van Dirk de
leugenaar, Van ene slordige vrouw en
Ik voerde laatst over die Rijne. Van dit

2.
Toen kwam ik in de laon
Daor zag ik ’n heel klein huiske
staon
Falderie etc.
En daor gong ik recht op aon
‘pst’ aon,’klik ’aon, ‘fluit’ aon
En daor gong ik recht op aon.
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3.
Daar zag ik een zwarte kat
Die nergens gin wit plekske had
Falderie etc.
Ze had ’n flipflap veur d’r gat
‘pst’ gat, ‘klik ’gat, ‘fluit’ gat
Ze had ’n flipflap veur d’r gat.
4.
En daor zag ik ’n bonte koe
Die alle dagen kalveren moest
Falderie, etc.
En ze was er rondenom toe
‘pst’ toe, ‘klik’ toe, ‘fluit’ toe
En ze was er rondenom toe.
5.
Toen zag ik ’n lillijk ouw wijf
Die boven in ’n pirrenboom zat
Falderie etc.

Ooit zette ze een aantal willekeurig gekozen woorden onder elkaar, waarbij
ze eindigde met ‘wielklem’. Ze nam met dit ‘gedicht’ deel aan een landelijke
wedstrijd en viel in de prijzen. Volgens de jury gaf vooral het laatste woord
de beklemmende sfeer van het gedicht goed weer. In Elly’s vriendenkring
wordt hier nog vaak om gelachen. Ze vindt en voelt zich namelijk allesbehalve een zogenaamde ’literaire dichteres’. Ze zet gewoon haar gedachten
en gevoelens zo kernachtig en beeldend mogelijk op papier. Voor zichzelf,
maar vooral ook voor anderen. Want Elly geeft. Kijk maar naar de titels van
haar boeken.

laatste lied kon ik een fragment noteren in Nuland bij mevrouw Schel
-van Rooy.
U kunt deze varianten bekijken en
beluisteren als u op mijn site gaat
naar Volksliederen en vervolgens naar
Geluiden.
Het is de bedoeling dat de zanger(es)
bij ‘pst’ ‘klik’ en ‘fluit’, de overeenkomstige geluiden maakt. In het
begin is dat best lastig, maar na veel
oefenen geeft dit wel een komisch effect bij het zingen van dit lied. Merk
nog op dat er een aantal noten meer
gezongen moeten worden in de
tweede regel van het laatste couplet.
Veel plezier ermee!
Ze had ’n touwke al um d’r lijf
‘pst’ lijf, ‘klik’ lijf, ‘fluit’ lijf
Ze had ’n touwke al um d’r lijf.

1.
En ik gong er lest op out
Al mee m’n tessen vol balkenbrij
Falderie, knalderie, tjoek, tjoek,
tjoek
En toen gong ik naor de meid
‘pst’ meid, ‘klik’ meid, ‘fluit’ meid
En toen gong ik naor de meid.

Elly Schepers-Corstjens geeft …

6.
Toen zag ik een flinke jonge meid
Die boven op ’n hondekarreke zat
Falderie etc.
Getrokken deur ’n geit
‘pst’ geit, ‘klik’ geit, ‘fluit’ geit
Getrokken deur ’n geit.
7.
Toen kwam da lillijk ouw wijf
Die boven in die pirrenboom zat
Falderie etc.
En da viel toen op m’n lijf
‘pst’ lijf, ‘klik’ lijf, ‘fluit’ lijf
En da viel toen op m’n lijf.
8.
Mar ’t kussen da liet ik niet
Want vader zin: menne jongen da
hedde gij goed gedaon
Falderie etc.
En ik heb ’t altèd vort gedaon
‘pst’ daon, ‘klik’ daon, ‘fluit’ daon
En ik heb ’t altèd vort gedaon.

A
WAOTER
bulderend gevaor
stort naor beneeje
in nie te temme
strwoom
Waoter
leeves kan ’t redde
meej slèèpe naor
d’n òòndergang
Tsunaomi,
vol duvels geweld
overstroomieng
verwoestieng
Waoter
jinzaome pòòmp
aljeenig in ’t zaand
braandende zon,
’n krùkske, zwart kopke
net op tijd
is daor
Waoter
reege op m’n gezicht
draoi de kraon
’n bietje jirder dicht
Uit: Ik geef je een deel van mijn
gedachten

chtereenvolgens
verschenen
van de hand van Elly Schepers-Corstjens de volgende, vrij lijvige dichtbundels: Ik geef je een veldboeket; Ik geef je een handvol geluk; Ik
geef je een klein stukje zon; Ik geef je een
deel van mijn gedachten en Ik geef je
een moment van rust.
Elke bundel is, om met Elly’s eigen
woorden te spreken, ‘een verzameling gedachten over het leven. Positieve, vreugdevolle, vrolijke en soms
verdrietige momenten, kortom zoals
het leven is!’
Dat het leven niet altijd uit positieve
en vrolijke elementen bestaat, ervoer
zij het sterkst door het overlijden
van haar man Ad. Daarna duurde
het dan ook even voordat ze haar
gedachten weer op papier kon krijgen. Maar met haar positieve kijk op
het leven, ‘het mooie leven’, bleek
ze toch in staat om opnieuw op een
aansprekende manier haar gevoelens en gedachten in poëzie om te
zetten. Ze was in 2011 de eerste win-

nares van de Willem Ivenprijs voor
het beste verhaal of gedicht in het
Brabants Boekenweekboek. In 2012
en 2014 volgden de twee voorlopig
laatste bundels. In elke bundel staan
niet alleen ruim honderd gedichten,
de boeken zijn tevens verrijkt met
sfeervolle en passende illustraties.
Foto’s van Jeanine Palinckx-Jacobs
Migielsen en Fotogroep Bits & Bites
(in haar vierde bundel) en van Petra
Huijsmans (vijfde bundel).
Het overgrote deel van haar gedichten schrijft Elly in het Standaardnederlands. Dat is eigenlijk verwonderlijk, want Elly spreekt in een haar
vertrouwde omgeving gewoonlijk
automatisch het dialect van Oud Gastel / Stampersgat, vooral als emoties
een rol spelen in het gesprek, wat
natuurlijk meestal het geval is. Elly
heeft ook een eigen dialectleesgroepke. Daarnaast levert ze regelmatig in
haar dialect geschreven stof aan voor
de rubriek (H)oudoe en bedankt van
Rosé Lokhoff in BN/De Stem. 


Geef een abonnement op Brabants cadeau!
Voor slechts € 24,00 verras je
iemand met een jaarabonnement op Brabants.
Stuur een mailtje met de
gegevens naar
info@stichtingbrabants.nl
en wij regelen het voor u.

Voor familie of vrienden in het
buitenland? Ook dat is mogelijk, zowel een papieren
abonnement als een digitale
versie.
(Zie voor meer info het colofon
achterin).
Brabants nummer 5 - juni 2015
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JAN LUYSTERBURG

’n Delier is gin plezier
’t Is kwart vur tiene saoves. De tille
foon. ‘Jao Wannes, meej Nilleze. Ge
mot nie verschiete, maar jöllie moeder
zit bij oos binne en ze dörf nie mir
naor uis. Kunde gij ze komme n’aole?’
Wannes en Drieka keeke mekaore
n’aon. ‘Nouw is ’t begonne,’ zeej
Wannes, ‘tot d’r vèèvetachtig jaor is ’t
ammel jeel goed gegaon, maar nouw
wor ze kiens. Mokt oew böst mar nat.
Me gaon nog wa meejmaoke.’
Moeder Doora zaat wiet en beevend
in d’re stoel. ‘D’r staon ’n paor manne
vur ’t raom en die kloppe n’ammel
teege de ruite.’
’t Kostte efkes wa moeite, mar naor
’n ketierke kreege Drieka en Wannes
moeder Doora toch zoow wèèd, da ze meej naor uis
gieng. D’r waore netuurlek gin manne te bekenne. Naor
’n bakske koffie kreeg Doora wir wa kleur en ze wier ok
steeds kalmer. Drieka en Wannes konne naor uis.
Wannes ad gelèèk, want d’r kwaam ’n woop ellende
aonzette. De mjeest aokeleke veraole vertelde ze,
meej grwoote, angstige wooge. D’re zeun Dorrus ad
’r in mekaore geslooge, ij ad ooveral in ’t gebouw af
lösterapperaote aongeleed en ij ad eur baankreekening
geplunderd. En Leenie, de vrouw van Dorrusse, die was
nog veul aareger.
Toen kwaam ’r ’n tip van ’n vriendin van Driekas, ’n
bejaordeverzörgster. ‘Jöllie moeder is nie kiens, or. Die
is nie demènt, die ed ’n delier. Demènte meese doen
jeel aanders. Lot d’r waoter mar ’s norkèèke. Ze zal wel
blaosontsteeking emme.’
Inderdaod, moeder Doora ad blaosontsteeking. Ze
kreeg meediesèène. Mar swees gienge de gekke veraole
mar dur.
De blaosontsteeking was naor de kuur oover, mar de
vremde angstbuije en de meroetse veraole wiere n’al
jeen mar aareger. ’t Laag dus nie aljeen aon de blaos
ontsteeking. Da zeej de dokter ok, want die ontdekte da
ze ’n grwoot tekört aon vietemiene D ad. Loogies, want
ze kwaam nwoot mir buite.
Drieka gieng dan ok zoow veul moogelek iedere dag
meej t’r moeder kuijere. En da leek t’ellepe. Moeder
Doora kwaam wir steeds mjeer in d’r gewoone doen
en de aonvalle van zottegèd wiere steeds zeldzaomer.
Gelukkig mar, want vur Driekas was de last bekaant nie
mir te draoge. Iedere dag wir mar naor moeders, iedere
dag wir mar afwaachte: is ze goed en zit ze rustig te
puuzele of te leeze, of is ’t wir mis en lwoop ze dur de
kaomer te briese, op zoek naor wa ze nouw wir kwèèt is.
Daorbij moes Drieka ok nog van alles kontreleere: of
moeder d’r meediesèène wel innaam, of ze wir niks
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weggestopt ad, of ze wel op tèèd
en genog aat, of t’r genog bod
schappe n’in uis waore en gao
zoow mar dur.
En moeder Doora wulde nie ge
kontreleerd worre. Ze wier dikkels
kwaod, a ze ’t gevoel ad da ze wir ’s
betutteld wier. En a ze betrapt wier
op uitspraoke die nwoot van ze
leeve waor konne zèèn, dan begon
ze jeelemaol te kooke.
Gelukkig wiere de peeriejoodes
da moeder gewoon deej en wir de
ouwe Doora was, steeds langer.
Soms was ‘r wel mjeer as ’n week
niks aon d’aand. Dan was ze goed
bij de tèèd. Ze wies presies wa t’r
in de kraant stong en wa t’r in de weereld te doen was.
En was ’t dan wir eevetjes mis, dan was ’t veul minder
fel as daorvur. ’t Wier ammel steeds onschuldiger, leek
’t wel.
Bepaolde veraole bleeve wel komme. A ze van uis ge
wiest was, dan waore d’r altij wir bekende meese binne
gekomme om wa te ljeene: koffie of suiker of schwoone
kommekes of zoow. Mar die brochte ze altij wir trug,
or. En soms waore d’r ok kienders binne gewiest en
die adde te veul voer aon de viskes in ’t akwaoriejum
gegeeve. As Drieka dan zeej: ‘Moeder, denk nouw ’s
naor, da kan toch jimmaol nie, want die meese emme
ommes gin sleutel,’ dan was steejvast de snibbige ree
jaksie: ‘Jao, ik weet wel da gij mèèn nie gelwooft!’ Mar
daor bleef ’t dan vedder bij.
’t Is nouw bekaant ’n jaor geleeje, da ta delier begonne
n’is. Gelukkig is ’t zoow goed as oover. Avvetoe nog
’n klèèn uitglaajerke, mar mjeer is ’t nie mir. Moeder
Doora is wir bekaant jimmaol trug ’t vrooleke vrouwke
van vroeger. Ze zit wir vol meej gekkigèd. Giestere nog
kwaam ’r ’n vriendin aangereeje op de skoetmoobiel.
‘Kunde aon de zijkaant nie ’n plangeske maoke waor
ik op kan zitte?’, vroog Doora, ‘dan kunne me saome
n’op de rits.’
Wannes keek z’n schwoonmoeder aon: ‘Wa zèède toch
’n gek mees, ej?!’
‘Te gek vur woorde,’ was de reejaksie. En toen moesse
ze alle tweej lache.

< In het dialect van D’n Ouwe Tol, een buurtschap hal
verwege tussen Bergen op Zoom en Hoogerheide >
Winnend verhaal uit Kierewiet!
Brabants boekenweekboek 2015
Illustratie Iris Bongers

VOOR U GELEZEN

Boek over de onderkant van Tilburg
Toen in februari 2014 het boek De kleine verlossing of de lust van het
ontlasten van Midas Dekkers verscheen, kocht hij dit meteen. Hij
liet het echter ingepakt en ongelezen tot zijn eigen ‘poepboek’ helemaal af was. Hij wilde namelijk absoluut niet beïnvloed worden
door de bekende en vaak controversiële bioloog. Wij hebben het
hier over Ed Schilders en zijn nieuwe boek in de reeks In Tilburg:
Ik kan het niet langer houden! Berichten over poep, pies en winderigheid in Tilburg en aangrenzende hogedrukgebieden.

ven locaties gemakkelijk terug te vinden zijn
op de stadsplattegrond, maar zeker ook ter
plekke. Zo’n boek ga je koesteren.

D

e titel van het boek is al veelzeggend, toch
zeker in combinatie met de prent op de
omslag, waarop onmiskenbaar het bekende
höske te zien is. Later leren we dat het hier een
politieke spotprent betreft. Ook de ondertitel
windt er geen doekjes om. De bedoelingen
van de auteur komen echter nog het meest
naar voren in de toevoeging op de titelpagina:
Verzameld uit luimige doch smaakvolle bronnen.
Voorzien van deskundige uitleg en opvoedkundige inzichten. Verrijkt door vele zegslieden uit alle
Tilburgse windstreken. Verlucht met welgekozen
versieringen. Door Ed Schilders.
Na een korte Proloog gaat het eerste hoofdstuk
uiteraard over de bijnaam van de Tilburgers:
Kleine katechismus van de Kruikezeiker. De eerste vraag die hier wordt beantwoord kunt u natuurlijk wel raden: ‘Waartoe waren Kruikezeikers op aarde?’ Maar er worden nog veel meer
vragen beantwoord in dit hoofdstuk.
Het tweede hoofdstuk is vooral bijzonder interessant voor kenners van Tilburg: De plattegrond van de onderkant. De onder- en bovengrondse ontwikkelingen worden beschreven
van de Akkerstraat tot en met de Zuid-Oosterstraat.

V
Graffiti Ferry van de Zaande als kruikezeiker.

L

aten we maar meteen met de hoofdzaak beginnen: het is een prachtig boek geworden.
Een documentaire in boekvorm. Uitstekend en
gedegen onderbouwd, rijkelijk geïllustreerd,
een lust voor het oog, boeiend om te lezen.
Helemaal niet wat je zou verwachten bij dit
(onsmakelijke?) onderwerp.
Eigenlijk is er maar één ding jammer aan dit
ruim 200 pagina’s tellende boek: het gaat over
Tilburg en omstreken, een vrij beperkte regio
dus. Daar staat echter tegenover, dat veel in het
boek genoemde en beschreven zaken dermate
universeel zijn, dat het ook bij de overige Brabanders uitermate herkenbare herinneringen
en gevoelens oproept. Voor de Tilburgers zelf
is er de extra bijkomstigheid, dat de beschre-

oor ons als dialectliefhebbers is vooral het
volgende hoofdstuk belangwekkend: Het
woordenboek van de onderkant. Al moet gezegd,
dat ook in de voorgaande hoofdstukken veelvuldig Tilburgse dialectwoorden en -uitdrukkingen zijn verwerkt. En dat blijft gelukkig zo
tot het eind van het boek.

N

a al dit moois zijn we nog niet eens halverwege het boek. De hoofdstukken Het dagelijks leven, De wereld van het kind, Onze vrienden de dieren en Tussen de Tilburgse schuifdeuren
vervolledigen ons beeld meer en meer en de
uiteindelijke Epiloog maakt de cirkel rond.
Wij willen echter niet te veel verraden. U leest
het zelf maar. Daar zult u beslist geen spijt van
krijgen. 
Ed Schilders: Ik kan het niet langer houden! Uitgegeven door Gianotten Printed Media, Tilburg,
2014. ISBN 978-90-6663-062-8.
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JOS SWANENBERG

Vraog & Antwoord Nieuwe resul taten van het dialectonderzoek
In nummer 3 van Brabants (december 2014) hebben we al eens
verslag gedaan van de uitkomsten van de internet-enquête Vraog &
Antwoord. Het ging daar om onderwerpen die in de lijsten 1 (maartapril 2014) en 2 (mei-juni 2014) aan bod zijn gekomen. Nu ik dit
schrijf staat lijst 6 klaar op www.hetverhaalvanhetbrabants.nl om
te worden ingevuld en is dat al door 520 Brabanders gedaan.

I

n de tussentijd zijn weer allerlei vragen over
het dialect in Noord-Brabant gesteld. Daarvan
zal ik er hier twee behandelen. Het zijn maar
twee van de vele onderwerpen die nu dankzij
de talloze Brabantse invullers van Vraog & Antwoord goed gedocumenteerd worden.
In lijst 5 (januari-februari 2015; 643 invullers)
is gevraagd om het zinnetje ‘Hij is wezen
vissen’ te vertalen. Het woordje ‘wezen’ is in
het Nederlands al een bijzonder geval. Het is
een overblijfsel van ‘wezen-was-geweest’, oorspronkelijk een regelmatig sterk werkwoord,
dat is gebruikt als aanvulling bij het onregelmatige werkwoord ‘zijn’, omdat daarvan
de vormen alleen in de tegenwoordige tijd
verschijnen. We gebruiken het nu nog in de
verleden tijd (was, waren) en het voltooid deelwoord (geweest).
In bepaalde gevallen kun je ook de onbepaalde wijs gebruiken: ‘wie niet sterk is, moet slim
wezen’. In het voorbeeldzinnetje is ‘wezen’
een onbepaalde wijs die als voltooid deelwoord
vervangt: ‘Hij is wezen vissen’ betekent eigenlijk ‘Hij is vissen geweest’. In de Brabantse dialecten komt dit ‘wezen’ volgens onze invullers
in de volgende vormen voor:
Weze
242
Wesse
8
Wizze
69
Wiste
94
Wieze
4
Wieste
67
Wezze
8
Weste
2
Wisse
19
Weeste
18
Wiese
7
De overige 103 invullers gaven een zin op met
‘gaan’ (bijv. Hij is gaan vissen) of vulden hier
niets in. Eenmaal werd voor Velp bij Grave gegeven ‘Hij is vissen gewist’.
Opmerkelijk is natuurlijk dat sommige vormen een –t hebben. Die –t zit ook in het voltooid deelwoord ‘geweest’, zodat deze vormen
contaminaties van de onbepaalde wijs en het
voltooid deelwoord lijken te zijn. Weijnen, die
in de vorige eeuw hoogleraar in Nijmegen was
nadat hij in 1937 promoveerde op een proefschrift over Brabantse dialecten, heeft er de
kaart op de volgende pagina van getekend.
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De X staat voor verschillende klinkers; duidelijk is dat er een grens tussen Oost-Brabant
en de rest van Brabant ligt. Alleen ten westen
van die grens vinden we vormen met –t én in
de gemeente Cranendonck in het zuidoosten.
Daarnaast zien we nog twee driehoeken in het
uiterste oosten, dat zijn ook nog twee gevallen
met –t. In het Land van Heusden en Altena
heeft men vormen met –s(s). Met Weijnen
denk ik dat die vormen met s(s) eigenlijk bij
de t-vormen horen, maar dat de –t is afgesleten. Net zoals in de uitspraak van ‘moesten’,
‘wisten’ dat we in dialecten ook vaak horen als
moesse, wi(e)sse.

N

u is het natuurlijk interessant om te zien
hoe onze nieuwe gegevens zich verhouden tot het kaartje van Weijnen uit 1937. In het
lijstje met ingevulde woorden hierboven zien
we dat, tachtig jaar later, er nog steeds heel veel
vormen met –s(s) en –st worden opgegeven.

Het kaartje laat zien dat wieste (hij is wieste visse)
in het westen van Noord-Brabant, dat wil zeggen ten westen van de Donge, wordt gebruikt.
De vormen wiste of weeste komen aansluitend
in Midden-Brabant voor en oostelijk tot in het
Kempenland en de gemeente Cranendonck.
Vooral wat betreft het Kempenlandse dialectgebied (van de Acht Zaligheden tot en met de
agglomeratie Eindhoven) laat dit kaartje veel
meer vormen met –st zien dan de kaart uit
1937. Voor Boxmeer en Wanroij werd weste gegeven, net zoals op de kaart van 1937 zijn er

dus twee vormen met –st in het zuiden van het
Land van Cuijk (niet geplaatst op het kaartje
van 2015). De 242 invullingen van weze heb ik
om het overzicht te kunnen behouden op dit
kaartje weggelaten. De voorlopige conclusie
is: het bijzondere West-Brabantse wiste/weeste/
wieste is anno 2015 nog goed gekend en blijkt
zelfs meer in het Kempenlandse dialectgebied
voor te komen dan Weijnen in 1937 dacht op
grond van de door hem verzamelde gegevens.
Friet
In vragenlijst 4 (november-december 2014,
666 invullers) van Vraog en Antwoord kwam
de naam van een portie patates frites aan bod.
In nummer 2 van Brabants gaf dat onderwerp
aanleiding tot een pleidooi voor het opnemen
van frietje in de dikke Van Dale: als patatje er in
staat, moet zijn zuidelijke tegenhanger frietje
er toch ook in staan!
Wat zeggen de invullers van Vraog & Antwoord?
Hoe noemen we in Noord-Brabant een portie
patates frites? Het bakje of zakje, of de buil,
met inhoud heet een frietje, de patates frites
zelf heet friet. Niet alleen weet ik uit eigen ervaring dat men beneden de grote rivieren friet
zegt tegen patates frites, ook uit het werk van
Jan Stroop (in Weet wat u eet, een hoofdstuk
in het boek van de Stichting Nederlandse Dialecten Proeven van dialect uit 2005) weten we
dat men in de drie zuidelijke provincies van
Nederland spreekt van friet of frites.
Maar dat uit onze vragenlijst zo overduidelijk
naar voren zou komen dat men frietje zegt tegen een portie patates frites, had ik toch niet
gedacht. Ik heb onlangs bij een dialectdictee in
Werkendam nog gemerkt dat men zo dicht bij
de noordgrens van Brabant zowel patat als friet
gebruikt. Dat komt overeen met de bevindin-

gen van Jan Stroop: tussen
het zuidelijke frietgebied
en het noordelijke patatgebied is een overgangszone,
in het rivierengebied, waar
beide woorden worden
gezegd. Maar toch waren
er in Vraog & Antwoord
slechts vier onder de 666
invullers die patat of petat hebben ingevuld, voor
Reusel, Den Bosch, Waspik en Giessen.
Er waren ook diverse invullers die hun antwoord nog wilden toelichten:
‘het enige juiste: friet’,
‘een frietje, absoluut geen patatje!!’,
‘Frietje natuurlijk! Patat is voor de Hollanders!!’,
‘Een Zuidnederlander zegt enkel FRIET of
FRUT. P.... is ollands ! Bah !!’,
‘Un zakske friet (patat is voor boven de sloot!)’,
waarmee de grote rivieren bedoeld worden, en
‘un frietje mej (patat is zo wie zo fout, want is
een ongebakken-rauwe aardappel!)’.
Een aantal personen vulde trouwens een net
even andere term in: frut. Het woord lijkt wel
op friet, maar met deze klinker roept het bij
mij associaties op met frutje (kleinigheid) en
frutten (prutsen). En, interessant, deze variant is streekgebonden. Zoals friet een woord
is van de drie zuidelijke provincies, is frut in
Noord-Brabant alleen in gebruik in het zuidwesten. Vier invullers voor Bergen op Zoom
noemden patates frites frut, eentje uit Bergen
op Zoom schreef frutjes, een invuller voor
Hoogerheide en een voor Roosendaal noemden het weer frut en een andere voor Roosendaal fruut. Er was ook nog een informant voor
Hoogstraten (net over de grens in de provincie
Antwerpen) die frut heeft ingevuld. Driemaal
werd erbij vermeld dat men dat vroeger deed,
maar dat men tegenwoordig friet bestelt. Friet
is een woord dat duidelijk aangeeft dat men uit
het zuiden van Nederland komt.
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!
Brabants nummer 5 - juni 2015
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VOOR U BELUISTERD

JOS SWANENBERG

Brabants Bont
timmert aan de weg
Brabants Bont timmert aan de weg.
De Dungense volksdansgroep Brabants Bont werd in 1977 opgericht
door Henk Verhagen. De groep, bestaande uit tien dansparen, vertolkt
Nederlandse dansen, waaronder de
enige echte Brabantse dans, de Mie
Katoen. (Die dans in quadrillevorm
komt uit Tilburg en de naam verwijst naar de Tilburgse straatmuzikante Mie de Fiedel.)
Dansen in klederdracht
De dansers beschikken over een
werkkostuum en een zondagse out
fit. De klompen, de geruite scholk
en de keuvel zijn voor door de week,
de zwarte slufkes, dito schort en de
poffer voor hoogtijdagen. De groep
heeft een eigen orkest, spelend in
oud-Brabantse klederdracht, bestaande uit Maria Dankers (blokfluit), Ad Braken (drums en zang),
Jan Brands (viool, zang en lepels),
Emile Böink (basgitaar) en Henk
Verhagen (accordeon). Elly Olderaan
en Theo van Hulst waren de choreografen van de dansen. Brabants Bont
brengt spectaculaire dansseries op
de planken. Daarvoor vinden er wekelijks repetities plaats in De Wegwijzer, onder leiding van Trees van Ommen en Ans Harmeling. Voor die
dansen is een goede conditie vereist.
Internationale faam
Het belangrijkste wapenfeit van de
groep is waarschijnlijk het optreden
voor koningin Beatrix in de tuin van
het Gouvernementspaleis in Den
Bosch, maar Brabants Bont danst
voor ‘koning(-in) en vaderland’. De
volksdansers timmeren immers al
jaren internationaal aan de weg: er
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Achter de Stichting Mien en de Zömmerse Hirre gaan Mien Willems-van
de Moosdijk (die u kunt kennen van
verhalen en gedichten in Brabants en
in de Brabantse Boekenweekboeken),
Harrie Swinkels, Jan van Eijk, Karel Velings en Louis van den Bosch
schuil. Deze groep mensen is verantwoordelijk voor de website Zömmers
dialect (www.dialectsomeren.nl). Er
zijn natuurlijk wel meer websites
te vinden die over een dialect gaan,
maar deze site uit Someren is toch
wel iets bijzonders.

staan herhaalde optredens in Portugal, Denemarken, Estland, Canada,
Polen, Tsjechië, Slowakije, Duitsland en België in het ‘balboekje’ van
de groep.
Brabants Bont is ook befaamd om
zijn jaarlijkse deelname aan Bosch
Beevert in mei; dat houdt in dat het
gezelschap op de laatste zondag van
de meimaand te voet naar de Sint
Janskathedraal trekt, begeleid door
twee hoogkarren met Belze paarden,
om daar bij de Zoete Lieve Vrouw
acte de présence te geven middels
zang en het opsteken van kaarsen.
Buiten de kerk wordt dan uiteraard
ook nog gedanst. Dit fenomeen trekt
altijd veel belangstelling en steeds
meer bedevaartgangers sluiten zich
aan bij de stoet die in 2015 al voor de
38e keer heeft plaats gevonden.
Nieuwe cd
Nu heeft het orkest van Brabants
Bont een nieuwe cd uitgebracht:
Lééve in de Brouwerij. Het is een
schijf met veertien Brabants- en Nederlandstalige liedjes. De zangers
Ad Braken en Jan Brands wisselen
elkaar af en bij Ogen als schitterende sterren en Marieke heeft Lya de
Haas haar stem toegevoegd. Naast
genoemd levenslied van Eddy Christiani en ‘jeugdlied’ van Gerard van
Maasakkers, horen we Ik hou van
alle vrouwen van Hans de Booij, Het
kleine café aan de haven van Vader
Abraham en Roodkapje van De Ploegadoers, de Liempdse groep waartoe
Ad Braken voorheen behoorde. Bij
de Brabantse liedjes staan behalve
Marieke (dat Brabants Bont altijd in
de kathedraal op Bosch Beevert ver-

Het dialect van Someren verklaard

tolkt) en het aangepaste Geffense
volkslied Ja, ’t is hier goed maar liefst
vijf nummers van Cor Swanenberg
op het album, waarvan de smartlap
Hartverscheurend nieuw is.
De cd is opgenomen bij Hennie Korsten en dat biedt vertrouwde kwaliteit, omdat hij menige opname ook
zelf nog prachtig ‘gepolijst’ heeft.
Het totaal is een gezellige mix waarmee men internationaal voor de dag
kan komen. Daarvoor is het album
vooral bedoeld. Wanneer de groep
naar het buitenland gaat, is er vraag
naar cd’s. Vandaar dit bijzondere
pr-artikel.
Bij de sfeervolle presentatie in Hotel
Café Restaurant Boer Goossens in Den
Dungen bleek dat de nummers goed
aansloegen. De eerste persing van de
nieuwkomer vloog weg.
Jammer is het dat de elementaire informatie betreffende de opgenomen
liedjes nergens is vermeld. Dat zou
op een exportproduct toch bij uitstek
moeten gebeuren. Gelukkig is het
een omissie die makkelijk te corrigeren is bij een volgende persing.
Info: www.brabantsbont.com
Illustratie Lééve in de Brouwerij van
Brabants Bont.

U

vindt er op de eerste plaats een
woordenboek van het dialect
van Someren. Dit is voor een deel
overgenomen uit het boek Zùmmers
nie te beschrieve (uitgave Joek 2001)
en waar nodig aangepast aan de spellingsregels, die uitgebreid zijn toegelicht. Een verschil tussen de oude en
nieuwe spelwijze heeft u zien passeren: Zùmmers wordt Zömmers. Maar
u vindt geen fanaten in deze groep:
het spellen mag ook anders, Ieder z’n
aige Zömmers!. Gebruikers van de
website wordt gevraagd ontbrekende

woorden aan te dragen, zodat die aan
dit digitale woordenboek kunnen
worden toegevoegd. Dat is natuurlijk
het grote voordeel van zo’n digitaal
woordenboek op internet ten opzichte van een publicatie op papier.
Voorts bevat deze website een uitgebreide lijst van mooie spreekwoorden en uitdrukkingen in het
dialect van Someren, Wa ge mî de
kop vergèt, moete mî de bein besniejte
(Wat je vergeet te doen, moet je met
extra energie inhalen) en rijtjes met
de vervoegingen van onregelmatige werkwoorden. Opmerkelijk zijn
gao, stao, doew en de bijbehorende
voltooide deelwoorden gegao, gestao,
gedao; alleen in de Peel kent het dialect vormen zonder –n aan het einde
voor ‘gaan, staan, doen’. De vertellingen en liedteksten in het dialect zijn
nog gering in aantal, maar zullen
nog wel verder aangevuld worden.

tot meer dan een uur en geven zo
een enorme hoeveelheid gesproken data van het dialect. Bovendien
wordt de collectie nog uitgebreid, zo
beloven Mien en de Zömmerse Hirre.
Hun doelstelling is er voor te zorgen
dat het authentieke Zömmers zoals
dat hier en daar nog te beluisteren is,
bewaard blijft. Daar zijn ze zeker nu
al in geslaagd en het werk gaat voort.
Wij vinden de website Zömmers dialect een prachtig project en hopen dat
het een voorbeeld en inspiratie mag
zijn voor anderen die hun dialect
willen beschrijven en vastleggen.

W

at deze website echt bijzonder
maakt, is een zevental opgenomen gesprekken met dialectsprekers
uit Someren. Deze geluidsopnames
variëren in lengte van 28 minuten

Mien en de Zömmerse Hirre

Trees van Jan van Tóntjes
wit van elènde ginne raod.
D’rre mens kumt zómèr af en toe
en dè dú ’n huwelijk kaod.
Mèr, as ze in d’n biechtstoel zit
en de pestoor d’r wir nó vraogt,
dan knikt ze altè braaf van já,
’t is toch godgeklaogd.

Trees van Jan van Tóntjes
is ’n geléuvig mens.
Mèr èrreges, meneer pestoor
trekt God toch ók ’n grens.
Al witte gij dè nie meschien,
al sti g’t nie in den Bijbel,
as ge nou ’s van ’t lève lirt,
dan vurkomde hil veul heibel. 

FRANS HOPPENBROUWERS

TREES VAN JAN VAN TÓNTJES
Trees van Jan van Tóntjes
hi wir ne klèinen opgezet,
d’n tienden of den elfde,
dè weet ik nie zó nèt.
’t Húis is daor al lulluk vol
en de klèinsten hebbe gin schoen.
Snapte gij nou wurum dè vollek
gewóón mèr dur blè doen?

< In het dialect
van Kempenland >
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FRANS VAN DAAL

JOHAN BOENIE

Watter ùit ’t Valentijnsputje
Ik moet ‘n jaor of zes zèn gewist en ik von ‘t
wel hil erg spannend. Het leek ôk wel toverij-j,
want ‘t watter in ‘t putje ston veul hôgger dan
in de langsstrômende Keersop.
Ik stopte m’n hand in ‘t putje en wreef ‘t watter
over de wratte. Onze vadder nam nog wa extra
watter mee in ‘n fleske dattie bij had. Zô kon ik
thuis nog ‘n par kirre m’n wratte inwrèève mee
dè heilig watter. Want dè was ‘t volges hum.
Onbegrèèpelijk, mèr nao ‘n tèdje verdwene de
wratte.
Of ze zonder dè watter ok verdwene zouwe
zèn wit aliin d’n heilige Valentijn.

Sint Valentinusbeeld in de kapel
(foto Frans van
Daal)

30

In de oksel van de Keersop en de Loverense
Dijk, vlakbij de grens mee Valkeswird, ligt op
‘t grondgebied van Westerhoven ’t putje van
Sint Valentinus. D’r neffe stot ‘n kapel die in
1947 is gebouwd, mer lang d’r vur stonne d’r
al kapelle of iets wa d’r op leek.
Ik kan me d’n uurste keer dè ‘k ‘r kwam nog
goed herinnere, aachter op de fiets bij onze
vadder.
Hij had n’n Union, unne stèèreke fiets, mee
’ne stèèreke pakkedraoger. Alliin zat ie ‘n bietje
los.
Ik wiebelde verrèkkes heen en weer van links
nor rechts en had ‘t gevuul alsof ik er ieder
moment kon afdondere. Mer ik hield onze vad
der goed vaast en waarschijnlijk mee de hulp
van Valentinus viel ik ‘r nie af.
Ik ha wa wratte op m’n haand en ons pap wis
daor wel ‘n oplossing vur; ‘t putje van d’n heili
ge Valentijn, Sint Valentinus op z’n Latijns. D’r
zou watter in zitte, wa overal tege hielp.
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Jaore latter zou ik ‘r zelluf wa dieper indùike,
nie in ‘t putje, mèr in de mogelijke genees
kracht van ‘t watter. Op unne mooie frisse
lentedag, nie lang nao Valentijnsdag leidde iin
van m’n fietstochte nor ‘t Valentinusputje en
de kapel. Ik had ‘n leeg fleske meegenomme,
want ik wilde watter meenèmme um te laote
onderzuuke. De kapel zag ‘r goed onderhouwe
ùit en d’r brandde hil war karskes. Zô te zien
kwam ‘r best veul volk. In ‘t putje ston nog
steeds watter, heilig watter, geneeskrachtig
watter. En ‘t miesterie van dè watter zou ik
gèèr wille oplosse.
De informatie in de kapel makte duidelijk dèt
ter an ‘t watter geneeskrachtige en bijzondere
eigenschappe konne worre toegeschreve:
– As ge bevurbild de raome van oe huis
besprenkelt mee dè watter, dan wor ‘t be
schermd tege blikseminslag. As de bliksem
sprenkele dan, zô gauw ik thuis ben!
– Nao goed smère help ‘t tege wratte. Dè wis
ik al natuurlijk.
– Gekôkt watter drinke, zou kôôrts verlage en
helpe tege vallende ziekte. Wel uurst laote
afkoele anders verbrande oe tong en daor
help ‘t wir nie tege.
Um ‘r nou aachter te komme of ‘t watter helpt
tege iin van die klachte zou ‘t geanalyseerd
moete worre. De beste plats um dè te laote
doen zou ‘t laboratorium van Brabant Water
kenne zèn. Die houwe zich bezig mee alle wat
ter in onze provincie, met name ‘t drinkwatter.
Ik hà ‘t fleske Valentijnswatter al ‘n mônd in de
kelderkast stòn, toen ik ging belle mee Brabant
Water. Naodè ik ‘t ùit de kast had gehold en in
m’n haand had bekeke, wier ik hil blei-j verrast.
In ‘t fleske mee ongekôkt watter krioelde ‘t van
‘t lèève: muggelarve!

Iin ding was al zeker. Dit is lèèvend watter, of
bèèter gezeed, toverwatter, want toen ik ‘t ùit ‘t
putje holde zat ‘r nog niks in.
Bij Brabant Water vertelde n’n aardige mens
mij dur de telefoon dè hun watterproductiebe
drijven in Luyksgestel en Vessem het grond
watter regelmatig laote analyseren. En ana
lyses ùit 2012 laote zien dè ‘t grondwatter in
dè gebied inderdaad minerale en stoffe bevat,
die zurge vur ‘n geneeskrachtige werking en
essentieel zijn vur ons lichaam.
Mèr nou kom ‘t: Het zijn dezelfde stoffe en mi
nerale wormee De Stadsfonteyn ùit Bergen op
Zoom reclame makt mee hun geneeskrachtig
mineraal bronwatter. En die minerale en stoffe
zèn volges hun:
– natrium, beperkt ‘t vochtverlies .
– kalium, reguleert de vochthuishouding en spant
en ontspant de spieren.
– calcium, herstelt botten en tanden, begeleidt
impulsen naar de spiercellen en ondersteunt de
stofwisseling.
– magnesium, ondersteunt ook de stofwisseling.
– waterstofcarbonaat, bevordert de spijsvertering
en neutraliseert de zuurgraad in het lichaam.
Tot zôver al die chemische naome. Mèr de
klap op de vuurpijl is dè de Fonteyn Termen,
de Stadsfonteyn uit Bergen op Zoom, in
hun achtergrondinformatie op hun website
vermeldt dè hun watter z’n ‘roots’ hèt in de
Brabantse Kempen. Wà is ‘t geval?
De neerwaartse gang van het Brabantse watter
got tot grôte diepte, wornao ’t wordt gegrepe
dur unne trage westwaartse gang, richting De
Brabantse Wal. Daor botst de watterstrôôm
op grôte diepte tege de kleiwand van Zeeland.
Rest de van minerale barstende strôôm niks
anders dan zich nor bove te worstele, waor
tenslotte de poreuze zandkorrels zich volzùige
mee ‘t geneeskrachtige en zoet smaokende
kwelwatter, um z’n eige ongeveer 90 cm.
onder ’t oppervlakte te nestele. Klaor um te
gebrùike.
In Zuidoost Brabant komt ‘t zô ùit de kraan
en ‘t Valentinus putje. Het innigge verschil is
dè ‘t putje volges overlevering gewijd is dur
d’n heilige Willibrordus en dus nor ‘t schijn(t)
heilig is.
Wel uurst koke en dan laote afkoele.
Gezondheid!

Woensdrechtse woordjes
Aardappelen

N

atuurlijk kennen wij in Woensdrecht geen aardappels en zeker geen deftige aardappelen. Bij ons zijn dat errepels. Maar
wij liggen geografisch gezien tegen België aan en daarom wordt
het woord petaate bij ons minstens zo vaak gebruikt.
Errepels oftewel petaate kun je kooke of bakke, maar je moet ze uiteraard eerst schelle (schillen). Vroeger werden ze ook regelmatig
ongeschild gekookt, maar dan waren het vaarekeserrepels, petaate
vur de vaarekes (aardappels als varkensvoer). Als kind vonden wij
die trouwens best lekker en we zorgden er dan ook altijd voor, dat
we zo’n hete en ongeschilde aardappel te pakken kregen voordat
moeder de varkensaardappelen meej ‘n errepelstaamper ging staampe (met een aardappelstamper ging prakken).

D

e aardappelen groeiden in ooze n’èège n’of (onze eigen moestuin). Ons vader had zijn hof keurig in drie gelijke parten verdeeld en elk jaar werd één van die drie delen beplant met aardappelen. Voor eigen gebruik en voor de keus (het varken).
Wij wisten niet wat aardappelen poten is, wij hadden het over errepels/petaate zette. Een pootaardappel was bij ons dan ook een zetter.
Ons vader zette altijd bjeentjes (bintjes) en bijna nooit andere rassen, zoals èègenemmers (eigenheimers) of Beevelaanders (Bevelanders).

N

a het rwooie oftewel uitdoen (rooien) werden de aardappelen
ingekuild of opgeslagen in de kelder, gepwoojerd en wel (gepoederd tegen het uitschieten). Als we vreesden dat onze eigen
teelt onvoldoende was voor de wintervoorraad, haalden we bij de
boer poldererrepels (kleiaardappelen) bij als aanvulling.
Aardappels vormen een belangrijk volksvoedsel. Het is dan ook
geen wonder, dat we in Woensdrecht diverse uitdrukkingen hebben met errepels of petaate.
Wanneer we vermoeden, dat we met iemand nog de nodige problemen gaan ondervinden, zeggen we: ‘Daor zèèn we nog nie meej aon
de nuuwe petaate / aon de nuuw errepels’ (‘Daar zijn we nog niet mee
aan de nieuwe aardappels’).
Als iemand een gat in zijn sok heeft, zeggen we: ‘Oew errepels komme n’uit’ (‘Je aardappels komen uit de grond’).
Het is heel gewoon dat iemand z’n errepels of z’n petaate n’af gaot
giete (‘zijn aardappels af gaat gieten’), als hij voor een kleine boodschap naar het toilet gaat.

E

en voorval uit mijn jeugd tot slot. Als opgroeiende jongen stond
ik eens samen met een toen nog aantrekkelijke tante langs de
weg. Aan de overkant stond een winkelier, met de handen diep in
de zakken, mijn tante van top tot teen te bekijken, kennelijk met
veel genoegen. Mijn tante had dat wel degelijk in de gaten, want
lachend zei ze tegen mij: ‘Z’n errepels kooke n’al’ (‘Zijn aardappels
koken al’).
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Bedgeheimen
’t Moet er dan toch maer us van komen,
want zoewe git dae neet langer. Eech en ozze
Sjang slaopen de lêste tiêd nemmer zoe goe
as dae willie altiêd gedaon hêmmen. En vol
leges ós jong kumt dae door ós bed. Ós bed
is nemmer goe, ’t is versleten. Eech en ozze
Sjang rollen vort altiêd tigge mekaor aon nao
’t midden van ’t matras. Vreuger zouwen
willie dae neet êrg gevonnen hêmmen, maer
dae is al wel hiééél lang gelejen. Afgeloeëpen
zaoterig op zonnigenâcht was ’t óch wer zoe
vêr. Eech hâw ozze wekker zoewe gezet dae
dien um twieje uur snâchs af zou loeëpen
want dan moes ozze Sjang d’r oêt um ós
klokken ’n uur vuroêt te gôn zetten. Dae
stoond in de krânt, dae woor op de radio
gezigd en dae was óch op de tillevizie gewist.
‘In de nacht van zaterdag op zondag moe
ten de klokken om twee uur een uur vooruit
gezet worden’. Now, as dae iederieën dae
duut dan willie neturluk óch. Toen ozze Sjang
nao un half uur klokken verzetten wer trug in
bed kroop, rolde hij wer nao ’t midden van ’t
matras tiggen mich aon. Dao wér eech dan
wer wakker van en dan duurt dae wer ’n hieël
poeës vur dae eech wer in slaop val. En dao
is niks zoe vervèlend as dae ge slêcht slopt.
Dan bin eech d’n hellen dag oet mienen
doeën, dao wér eech sikkeneurig van.
Maer eech en ozze Sjang zien er op oêt
gewist. Un neej bed! Willie nao Miel Ver
waaijen henne. Maer dien is veul verânderd
zeg! Dien hit gen ieën, maer dan óch gen
ieën spierke haor mer op ziene kop staon.
Now hâw ich gedâcht dae ich in ’n half urke
wel un bed gekôcht zou hêmmen, maer dae
was ne waor. Vreuger wel. Dan gingde nao
Poel Verwaaijen, ge kocht ’n bed, dae laoide
ge dan op de platte kaar en ge gingt op hoês
aon. Maer dae git zoe ne mier. Gillie wilt ne
wieëten wa dae er allemaol te koeëp is um op
te gôn slaopen. Tiggeworig haje zoegenaam
de ‘Bokssprings’. Dae is eigeluk gen gewoon
bed maer unnen hoeëp matrassen die ze op
elkaor gestâpeld hêmmen. Nogal overdreven
vin eech zêlf. Eech zâg dao trouwes nog iets
gêks. Dao bie Verwaaijen stoond un bed wo
dae oet de plânk bie de veut unnen echte
tillevizie umhoeëg kwâmp. Wurrum moet er
unne tillevizie oet ’n bed komen? Ozze Sjang
dien snapde dae wel. Dae is um voêl films te
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liggen en dan kreeg hij zoe’n apperaatje me
knöpkes in zien hân. As hij dan op ’n knöpke
dowde dan geenk bevobbeld dae stuk bed wo
ziene kop op lâg umhoeëg. Dowde hij op ’n
ânder knöpke dan geenk dae stuk bed wo dae
ziene kop op lâg wer nao benejen en dae stuk
bed wo dae zien bieën op lâgen geenk dan
umhoeëg. Hij stoond onderhând op ziene
kop in dae bed, maer dae kwâmp umdae hij
’t goei knöpke nemmer kós vinnen. Ozze
Sjang hit me Jo van Meijl nog verschillende
bedden geprobeerd, terwiel eech mich un

kiêken, zeei ozze Sjang. Veul gêkker moet ’t
toch ne wèren!
Ge kunt óch kiêzen vur un ‘Deelbaar bed’.
Dae’s un bed wo van ge de twieje helften
oet mekaor kunt zetten. Dae is neturluk
vur meensen die van plan zien um te gôn
scheijen en al vâst efkes willen oefenen hoe
dae zoe iets aonvuult.
Ge kunt óch un waoterbed koeëpen. Dae zien
bedden wo dae ze de matrassen neet gevuld
hêmmen me kuûkenvèren, maer me waoter.
Zoe’n bed kumt er bie ós dus neet in en eech
zal ullie vertellen wurrum ne. Ozze Sjang
wou wel us proberen hoe dae un waoterbed
aonvuulde. Dus deeij ozze Sjang zien kleump
oêt en kroop op dae waoterbed. ’t Klótsde
aen alle kânten um hum henne. Eech zeei
‘kom er maer gâw vanâf Sjang, want dae
geft er genne.’ Maer dae was meech dao
toen un hieël begaankenis. Mende now dae
ozze Sjang nog umhoeëg kós komen? As hij
zien hând onder zich zedde um zich op te
reechten dan zakde zien hând hellemol nao
onderen. Eech zeei, geft urst ow piêp maer
us hiê, dan kunde alle twieje ow hân gebruû
ken. Maer dae holp óch al ne. Toen hêmmen
willie Jo van Meijl oet Gâstel er biê gehaeld,
want Jo werkt dao al sinds 1837, dus dien wet
hoe dae moet. ‘Ge moet ’m rollen’ zeei Jo.
En dae geenk. Willie hêmmen ozze Sjang van
dae bed gerold en hum wer op zien bieën
gezet.
Un bed me ’n ‘luchtgeveerd matras’ kósten
willie dao óch koeëpen. Dae zien bedden wo
van ge ’t matras kunt opblaozen. Hoe mier
leucht in dae matras hoe harder dae ’t werd.
Maer ja, um now me ’n fietspoomp nao bed
te gaon is óch al zoeiets. Ozze Sjang voond
’n ‘elektrisch verstelbaar bed’ wel iets. As ge
op ’n ‘elektrisch verstelbaar bed’ got liggen
dan kunde keunsten mâken. Ozze Sjang
hit dae geprobeerd. Hij op dae bed gôn

normaal fesoenluk bed gekôcht hêb. ’n Bed
zonder flauwekul wo dae ge goe in kunt slao
pen. Toen eech wer tevrejen trug toês was,
geenk nao ’n kwarteerke de tillefoon. Of eech
iets meesde? Of eech ozze Sjang op wou
komen haolen? Dien was in ’n opklapbed
neffen Jo van Meijl in slaop gevallen!
’t Is ongepermeteerd!
Illustratie Nelleke de Laat

AD LOUWERS

WIR KREK D’R NEFFE…..

Kijkt ’m daor nou in zunne zetel hange,
kijkt ’m daor nou zitte, die van mijn.
Alle kleur is weggetrokke uit z’n wange,
en z’n gezicht stao strak van ’t chagrijn.
Ik haj ’m nog vol enthousiasme toegesproke.
‘’t Komt nou goed, ge hettur alles an gedaon.’
Ik heb z’n pak gestreke en de veer op zunnen hoed
gestoke.
en zo waar ie vol vertrouwe naor ’t schietterrein
gegaon.
Hil wou ’t zo gère, inne keer victorie kraaie,
inne keer da Kunningsvest aan as de groten held.
D’r inne keer zo’n zilvere schild op laote naaie,
waor zunne naom glimmend op stao vermeld.
Dizze keer ha ’t echt moete gebeure,
Hij wis ’t zeker: dees’ jaor lukten ’t beslist.
Dizze kermis ha z’n leve moete kleure,
helaas, hij hi de vuggel wir gemist.
Mi tweeje ha’n ze op ’t lest nog moete kampe.
Nog inne keer ’t geweer op zunne kraag.
Mar vur zunne kop kos ie z’n eige nou wel stampe,
hij mikte van de zinnewe te laag.
En toen wis ie zelluff ok, wa alle gildebroeders wisse:
krek as alle aander jaore ging ’t wir.
Zunne tegenstander legde aan, kos nie mir misse
en halde mi ’n scherp schot de vuggel nir.

En nou zit ie hier wa vur zich uit te stare,
en doet ie krek of da de wirreld is vergaon.
Hij kan ’t vur z’n eige ammel nie verklare.
En zuas altijd heb ik ’t dan natuurluk wir gedaon.
Kom op nou man, d’r zèn toch hul wa erger dinge
dan diejen Kunningstitel, die ge wir nie het.
D’r komt wel wir ’n kans ze ammel te bedwinge
Kom nou mar mee, we gaon naor bed.
Dan valde daor meschien nog in de prijze
en toond’ oew eige unnen echte vent.
En daor kande dan nog unne keer bewijze
da ge in elk geval wel mènne Kunning bent.
< In het dialect van Son >

Hij hattum ‘m krek nog kanne flisitere,
mar ’t bier hattum daorna nie mir gesmakt.
De Guld sloeg mi de hul club an ’t tere,
mar hij waar vruug naor huis toe afgezakt.
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HÁS VAN DE ZANDE

Driekleur van zommerblomme

Boven:
Klaproos en kamil
Onder:
Klaproos, kamil
en kórreblom.
Olieverfschilderij
Nelleke de Laat.

De klurre van de Neederlandse vlag stonne
b’ons vruuger gewoon op d’n èkker! Gin man
hagget zoo bedoeld, mar ’t waar wel vergim
mes schón. Vurral as de rog begos te rijpen
op ’t zand, zaagde de driekleur van klaproos,
kamil en kórreblom dik teege ’ne geelen
aachtergrond wor ok nog wa gaanzeblomme
stonne te pronke. In die daag stonnen al
die wilde blomme gewoon tussen ’t kórre te
bloeie!
As we mi ’t rood van de papaver rhoeas, de
klaproos, beginne, dan schent de naam bij
ons trug te gaon op ’n keijnderspèl worbé de

blomblaojkes tusse de haand geleed wiere.
As ge d’r dan op slòt, gift da ’n klappend
geluid. Zoo steuget al in ’n zestiende-euws
kruideboek van Fuchs: ‘de kindere ... legghen
de bladeren tusschen haer handen, ... ende
sij doen die clappen oft geluyt geven, ende
daerom so heet dit cruyt Clapperroose’. In ’t
Duits hiet de blom Klapperrose of Klatschrose.
Denkelijk gi ok d’n Engelse naam poppy op ’t
geluid trug.
’t Wit van ons wilde ‘jeugdvlag’ kwaam van
de kamil (matricaria chamomilla). Honderd
jaor geleeje stonne d’r in ons umgeeving
nog hil zandèkkers vol van dees kruid da
nog alt um z’n geneeskrachtige werking
getuld wordt. Um vol èkkers kamil te zien,
moete nou vort nor Oost-Europa. ’t Kruid
werkt ontsteekingsremmend, ontsmettend,
ontspannend en ’t rùikt lèkker. Al in de mage
van Egyptiese mummies zen bestanddeele
van kamil gevonde.
’t Blaow van de kórreblom (centaurea cyanus)
hi ons alted òngesproke. Die straolblomvùr
me zen op z’n èige al zó schon en dan die
kórreblomblaow kleur! Rembert Dodoens,
lijfarts van Maximiliaan II, schreef in de
zestienden euw: ‘’t Water van de koorenbloe
men ghedistilleert gheneest de roodigheydt,
pijne ende weedom der ooghen als ’t daarin
gedruypt wordt ende de oogen daarmede
gewasschen.’ Van die geneeskundige werking
heure wij nou niks mer.
De wilde blommeweelde van onze jongen
ted ziede nog zèlde. Da kùmt vurral umda de
boerre mi gezùiverd zèijgoewd werke, mar as
d’r erres wa grond overhoop gehòld wordt,
ziede innins wir klaprooze, kamil en somteds
warèchtig ’n por kórreblomme! Dan worre
wij efkes opnijt jonk èn zón we zoomar ’n
stukske volkslied kunne gòn zinge..! 
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Van Hepscheuten

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

