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Ook bij de aflevering van Brabants die u nu in handen heeft,
was het streven van de redactie weer tweeledig. We willen een
tijdschrift maken dat veel aantrekkingskracht heeft, doordat er
grote variatie in de onderwerpen zit. En we willen u kwaliteit
bieden. Het is aan u, geachte abonnee, en aan u, gewaardeerde
lezer, om te bepalen of wij hierin zijn geslaagd. We hebben er in
elk geval weer heel intens naar gestreefd.
Aan de inhoudsopgave kunt u de variëteit al aflezen. Taal, ook
de Brabantse, biedt een grote hoeveelheid mogelijkheden die
aan de orde kunnen worden gesteld. Met andere woorden:
over Brabantse taal kom je nooit uitgepraat. Dat is volgens ons
dan ook het bestaansrecht van ons kwartaalblad. De Brabantse dialecten staan bij de bevolking volop in de belangstelling.
Veel mensen zullen dus ook de behoefte voelen om hierover
te lezen, hierover van gedachten te wisselen. Brabants biedt
hiertoe naar hartenlust de gelegenheid, want het ruime aanbod
aan onderwerpen garandeert dat er naar ieders gading wel gespreksstof in te vinden is.
Op de voorzijde van Brabants leest u al een aantal prikkelende
’aankeilers’. Wat heeft oud-premier Dries van Agt, de man die
altijd zo verzorgd en beeldend spreekt, mee te delen over het
Brabants? Bent u daar ook zo benieuwd naar? Hij vertelt er uitgebreid over.
En geniet u ook altijd zo van de ferme uitspraken van Junt?
Vindt u dat ze in haar bijna Limburgse dialect juist die opvattingen verdedigt die u in uw eigen dialect al zo lang zou willen verkondigen? Maak dan maar gauw nader kennis met deze unieke
persoonlijkheid.
Helaas wordt er de laatste maanden niet erg veel dialectmuziek meer uitgebracht. Dialectzanger Jos Kuijpers is gelukkig
een uitzondering op deze regel en zijn nieuwe cd bespreken we
dan ook met graagte.
Ook de bewering dat theater niet zonder dialect kan prikkelt u
hopelijk in hoge mate. Zorg maar snel dat u daar het fijne over
leest.
Bij alles wat we u aanbieden streven we een hoge kwaliteit
na. We hebben een commissie van positiefkritische en scherpe
geesten in het leven geroepen, die elke bijdrage terdege beoordeelt op kwaliteit. Dit levert bij de auteurs van onze artikelen
wel eens teleurstelling op, maar we gaan ermee door. Wij vinden immers dat alleen het beste voor u goed genoeg is.
Wij hopen dan ook van harte, dat ook u het tijdschrift Brabants
waardeert om zijn kwaliteit en veelzijdigheid. En natuurlijk hopen we tevens, dat u dit aan uw omgeving doorvertelt en ons
kwartaalblad aanprijst. Een paar abonnees erbij zouden wij namelijk erg op prijs stellen.
Wij wensen u weer veel kijk-, lees- en luistergenot.
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Feestrede van Dries van Agt bij de afsluiting van het
Woordenboek van de Brabantse Dialecten
gehouden,’ schreef dr. Jos. ‘Laat nu maar
eens het gevoel spreken, zoals dat hoort
als we het over dialect hebben.’
Weliswaar praat hij in dezelfde brief
over ‘een lezing.....waarin de Brabantse
identiteit en streektaal centraal
staan’. ‘Vanuit uw eigen beleving en
herinnering’, voegt hij daaraan echter
bemoedigend toe.
Die bemoediging had ik wel nodig. Want
bestaat er wel, of nog wel, een Brabantse
identiteit? Die zou ik vandaag de dag
niet meer kunnen benoemen. In die
hulpeloosheid sta ik niet alleen. In het
even instructieve als amusante boekje
Brabant, that is another cup of coffee,
1992, hoofdauteur Cor Swanenberg, de
vader van dr. Jos (Genitori, Genitoque,
laus et jubilatio) worden de gebruikelijke
typeringen nogal gerelativeerd. Cornelis
Verhoeven, eerder genoemd, heeft met de
clichés helemaal korte metten gemaakt.

Op 2 december 2005 werd een monumentaal project over Brabantse dialecten afgesloten met een feestelijke bijeenkomst in
congrescentrum Boerke Mutsaers te Tilburg.
Prof. Toon Weijnen en Jan van Bakel verstuurden in 1960 de eerste dialectvragenlijsten die de basis zouden gaan vormen voor
het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD). In 1967 is
de eerste aflevering verschenen van de hand van Weijnen en Van
Bakel. Bijna veertig jaar later, in 2005, werden de laatste acht afleveringen uitgebracht. Zo staan er in totaal 34 afleveringen van
het WBD op de boekenplank. Daarmee is met meer dan 11.000
bladzijden een belangrijk onderdeel van het culturele erfgoed
van Noord-Brabant, Antwerpen en Vlaams-Brabant vastgelegd.
Weijnen en Van Bakel, toen inmiddels respectievelijk 95 en 77
jaar oud, waren zelf aanwezig bij de afsluiting. Het projectleiderschap was ondertussen van Weijnen overgegaan op prof. Toon
Hagen en daarna op prof. Roeland van Hout. Medewerkers na
Van Bakel waren o.a. Piet Vos, Jan Berns en Jos Swanenberg.
Op die tweede december van 2005 sprak mr. A.A.M. van Agt een
feestrede uit. Dries van Agt, geboren en getogen in Geldrop, was
vijf jaar lang minister-president, eerder onder meer minister van
justitie en hoogleraar strafrecht in Nijmegen, later onder meer
commissaris van de Koningin in Noord-Brabant en vertegenwoordiger van de Europese gemeenschap in Japan en de VS. Al
die tijd en op al die posities bleef hij zijn Brabantse tongval trouw.
Hiernaast volgt de tekst van de feestrede van deze bekende Brabander en ‘uitgesproken spreker’ van het Brabants dialect.
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Dries van Agt
Feestelijke afsluiting van het
Woordenboek van de Brabantse
Dialecten.
Vandaag vieren wij de schone voleinding
van een meesterwerk van monumentale
proporties. Aan het vervaardigen van het
Woordenboek van de Brabantse Dialecten
hebben tal van wetenschappers decennia
achtereen geploeterd. Sinds Toon Weijnen
en Jan van Bakel in 1960 dit kapitale
karwei ter hand namen, is een periode,
gelijk aan de duur van anderhalve
generatie, verstreken. Door toedoen
van een keurkorps van onderzoekers en
auteurs is een opus van over de dertig
kloeke delen ontstaan. Dit sympathieke
symposium is een bescheiden afsluiting
van deze majeure prestatie.
Bedrukt en bedremmeld sta ik achter
deze lezenaar. Hier had iemand als Anton
van Duinkerken de feestrede moeten
doen, de briljantste orator die ons gewest
ooit heeft voortgebracht. Of een man als
Cornelis Verhoeven, de diepzinnigste telg
van de Brabantse stam. Gelukkig ben ik
een beetje op m’n gemak gesteld door de
uitnodigingsbrief die Jos Swanenberg me
heeft gestuurd. ‘Formele toespraken of
wetenschappelijke verhandelingen zijn er
rondom het Woordenboek al vele malen

Brabant, ge verandert, ge zet nie
meer krek as toen, zong onze geliefde
troubadour Ad de Laat in een van zijn
mooiste en treffendste liedjes. De tekst
ervan is vervuld van nostalgie en die
ervaar ik zelf evenzeer. Ruim voor de
oorlog geboren, in het toen nog goeddeels
agrarische Geldrop, heb ik het Brabant
van weleer beleefd en van mijn dierbare
herinneringen daaraan ga ik u wat
vertellen. Een monkelend omzien wordt
het, met een traan achter de lach.
Mijn ouderlijk huis lag in het hart van het
dorp, op een ferme steenworp afstand
van de fiere Brigidakerk, pal aan de weg
van Eindhoven naar Limburg. Aan de
overkant een boerderij, gemengd bedrijf
natuurlijk. Dat is nu een garage. In en om
die boerderij hingen wij als kinderen hele
middagen rond. Het was een groot gezin
daar bij boer De Laat. Toch mochten we
daar ’s morgens voor het schoolgaan
dikwijls aanschuiven om stukskes gebraje
spek en kaantjes mee te pikken uit de
dampende pan.
Als het flink koud was - het vroor dat
het kraakte en ‘s morgens stonden de
bloemen op de ruiten - schudde de
boerin hete kooltjes uit de kachel in onze
klumpkes want het was nog een heel
eind lopen naar de broedersschool. Soms
mochten we in de boerderij meehappen
van de balkenbrij en de zult, maar zulke
spijs kregen we thuis ook wel voorgezet.
Onze achtertuin thuis grensde aan

akkers zover het kinderoog reikte.
Daar werd geploegd en geëgd en in
de zomer schoot er de rog op, met veel
korenbloemen en klaprozen ertussen.
Verderop stonden meer boerenhoeven.
Langs de velden naar ginds verderop liep
een karrenspoor en een paadje dat d’n
bidweg werd genoemd. Zo nou en dan
gingen daar ouw’ mensen op en af met
’ne rozenkrans.
Van mechanisatie in de landbouw was
toen nog geen sprake. Het perd stond
voor de ploeg en trok de kar. Maaien ging
met de sikkel of de zeis en de halmen
werden tot schoven samengebonden.
Verkeer was er in het vooroorlogse
Geldrop niet, zelfs nauwelijks op de
interprovinciale hoofdweg. Als die
weg dik besneeuwd was - en dat kon
weken achtereen duren - speelden wij
daar een primitief soort ijshockey met
zelfgemaakte kromstokken en daarin
werden we maar sporadisch door
gemotoriseerde voertuigen gestoord.
Opa en oma van moeders zijde woonden
in Helmond, op de Markt. Opa was daar
kantonrechter. Hij wist zich notabel en
gedroeg zich ernaar. Alle dagen van
de week gekleed in een pandjesjas,
ingeklemd in een hoge puntboord, een
vadermoorder met plastron, een lorgnet
op de neus, het gouden horlogekettinkje
gedrapeerd over het zwarte vest. Soms
mochten wij daar een paar dagen logeren.
Maar je moest wel stil zijn in dat donkere,
statige huis. Want opa zat bijna altijd

in zijn studeerkamer, dus mondje toe.
Niemand mocht zijn domein betreden.
Alleen oma om koffie te brengen, maar
dan moest ze daar wel eerst aankloppen
om belet te vragen.
Meestal droeg opa een bolhoed,
ook in zijn studeerkamer. U begrijpt
wel dat wij kleinkinderen hem een
bezienswaardigheid vonden. Soms
mochten we met Helmondse vriendjes
spelen, mits rustig aan natuurlijk. Als die
vriendjes erop aandrongen een glimp
te mogen zien van die mysterieuze
man achter de zware met koperbeslag
gedecoreerde studeerkamerdeur, maakte
ik die wel eens stillekes op een kier open.
Ginds achterin zat-ie, aan een groot
bureau. ‘Daarginds wijd,’ fluisterde ik dan
mijn nieuwsgierige maatjes toe, ‘d’n dieë
met een bolhoed op, dat is-ie.’ Zij waren
even geïmponeerd als ik.
Om het halve jaar gingen opa en oma
op bezoek bij een pachtboer in de Peel.
Wij mochten nogal eens mee. Opa kwam
eigenlijk om de pacht te innen maar
telkens viel ons een gulle ontvangst ten
deel. De tafel stond in volle glorie gedekt
met het goei bestek en veel geurige
etenswaar. Dan werd er honderduit
gepraat, over het land en het vee
natuurlijk, over trouwpartijen en andere
evenementen in het dorp, vooral over het
wel en wee in het boerengezin. Veruit het
belangrijkste onderwerp van gesprek ging
over onzen Hannes, de heerzoon op het
kleinseminarie. Die was de trots van de
familie. Wanneer hij voor een kort verblijf
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naar huis kwam, kreeg hij op zijn eentje
de maaltijden geserveerd in de opkamer.
Hij droeg een aureool. Nooit zal ik
vergeten hoe de pachtboer eens aan zijn
voorname bezoeker stralend van trots
verslag deed van de goede vorderingen
die heerzoon op het seminarie weer had
gemaakt. ‘Onzen Hannes,’ zei hij, ‘wordt
zo geleerd, edelachtbare, hij kan al de
kleinste letterkes lezen.’

maar visionaire gedachte. Baron Van
Tuyll van Serooskerken woonde aan de
rand van het dorp in een statig landhuis
in een bos, dat sinds mensenheugenis
‘kasteel’ werd genoemd. Daar was nog
geen dorpeling ooit over de drempel
geweest. De kasteelheer kwam zijnerzijds
nooit in het dorp. Ja toch, een keer per
week, op zondagmorgen, kwam hij de
poort uit om een bezoek te brengen aan
het protestantse kerkje aan de overzijde
van de straat. De Van Tuyll’s behoorden
tot die allochtone toezichthouders die
ten behoeve van de Staten-Generaal
een oogje in het zeil hielden in
Generaliteitsland. Bij de bevolking stond
de baron niettemin in hoog aanzien.

Dierbare herinneringen bewaar ik
ook aan de feestelijke processies die
mijn zusje en ik, in de zomer voor een
weekje of wat bij deze boerenfamilie
te gast, hebben meegemaakt. De
boer was er de koning te rijk mee
dat hij was uitverkoren om in de
Sacramentsprocessie mee het baldakijn
te dragen. Een lange stoet met vaandels,
vlaggen en flambouwen, gildebroeders,
dorpsdignitarissen en heel veel fraai
uitgedoste bruidjes die het pad
besprenkelden met bloemetjes: heel die
karavaan trok zingend en biddend door
de velden om te danken voor de oogst.
Het was niet alleen de aandoenlijke
verknochtheid aan het aloude geloof die
mij nu bij nabeschouwing treft, maar
ook de gemeenschapszin, de intensiteit
van de sociale cohesie, in hedendaagse
bewoordingen. Overigens ben ik mij
ervan bewust dat deze herinneringen
in de loop van de tijd wel geïdealiseerd
zullen zijn, een proces vergelijkbaar met
het rijpen van lang bewaarde wijn die na
jaren steeds heerlijker wordt.
Geldrop ging jaarlijks op bedevaart.
Naar het Mariaoord Handel (achter
Gemert) voerde de tocht. Het jong volk
fietste erheen. Maar er waren er ook
veel, vooral ouderen, die de pelgrimage
liepen, heen en terug. Wij misdienaars
mochten met de pastoor en de kapelaans
mee in een huifkar. Er trok een karavaan
van huifkarren en platte karren naar
het heiligdom. De weg was lang, maar
er werd nogal eens aangelegd bij een
taveerne en de tap was er gul. Tegen
de middag dommelden veel reizigers
in, de marialiedjes vielen dan stil en het
mummelen van het rozenkransgebed
verstomde al voor het laatste geheim. Zo
hobbelden wij voort door de dreven, lange
lanen van peppels en canadassen. Soms
een sanitaire stop, voor het brave paard
of voor ‘nen ouwe mens die te gulzig
aan de tap was geweest. Na terugkeer
thuis, op de derde dag (het was werkelijk
een triduüm) beluisterde onze pa mijn
aangedikte verhalen met meewarigheid.
Hij gaf te kennen dat hij het maar een
reisje voor softies vond, al kende hij toen
dat woord nog niet. Zelf liep hij zich
jaarlijks de blaren naar Kevelaer en dat
was andere koek.
Doordat we daar verwanten hadden,
kwamen we nogal eens in Eersel. Daar
staat het beeldje van de contente mens.
Ja, content waren de mensen daar in de
Kempen, hoe arm ook. Over erremoei en
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Een delegatie van de plaatselijke KVP
toog dus naar het kasteel, met veel
schroom maar toch. ‘Wilt u, edelachtbare,’
zeiden ze, ‘onze lijsttrekker worden
en daarna fractievoorzitter in de
gemeenteraad?’ De baron moet met
stomheid geslagen zijn geweest. ‘Ja maar,
u weet toch dat ik niet rooms-katholiek
ben?’ Het antwoord moet hem nog meer
verbijsterd hebben en eventjes sprakeloos
gemaakt. ‘Ja, dat weten we,’ zei de
delegatie. ‘Maar gij, edelachtbare, bent
den beste en ge gaat elke zondag naar de
kerk, dus da’s ook al goed.’

vruuger gesproken, onze pa vertelde wel
eens hoe het volk er in zijn jeugd aan toe
was. De linnenweverij aan het Geldropse
Bogaardeind, die hij samen met zijn
broers beheerde, was door hun vader
opgericht. In het begin van de vorige
eeuw moesten de werkers in de weverij al
heel vroeg aan het weefgetouw staan, al
om vijf of zes uur in de morgen en dat tot
laat, heel laat in de dag. Afgezien van een
korte middagschaft stonden de mensen
de ganse dag door aan dat oorverdovende
machien. Als jochie kwam ik dikwijls
kijken in het fabriek, lang bleef ik er nooit
want het was er niet te harden van de
herrie.
Vroeger, zei vader, kwamen er ook
arbeiders uit omliggende plaatsen. Die
uit Eindhoven gingen dan al om vier,
vijf uur ‘s morgens op stap, met zakjes
boterhammen in hun werkplunje. In
de buurt van het fabriek stroomde een
beekje. Daar moesten vrouwen het garen
schoonspoelen dat straks op het getouw
zou worden gesponnen. Ook dat karwei
begon al bij het krieken van de dag. Fijn
werk was het nooit, maar in de winter
werd het pas erg. In de barre winters van
toen vroor het beekje dicht. De vrouwen
moesten dan wakken hakken in het ijs

om het dagelijks karwei te kunnen doen.
Daarna begon het weer: het spoelen van
kluwens van garen, in de bijtende kou,
met blote handen. Hoe ze dat volhielden?
Dat wist onze pa ook niet. Wel vertelde hij
erbij dat ze onder het werk aanhoudend
marialiedjes zongen. Dat daarvan
een wonderdadige kracht uitging
op de lichaamstemperatuur van die
beklagenswaardige mensen, suggereerde
hij zelfs niet.
Goei volk was het, blijmoedig in de
horigheid. Merendeels laaggeletterd
maar verdraagzaam van nature en met
wijsheid begiftigd. Ten bewijze hiervan
vertel ik u en passant (een Frans woord
dat, slechts lichtelijk vervormd, in ons
dialect is achtergebleven) over de eerste
verkiezingen, kort na de bevrijding, voor
een nieuwe Geldropse gemeenteraad. De
RK Staatspartij was Katholieke Volkspartij
gaan heten, maar overigens stond de
roomse zuil nog fier overeind. Er moest
een kandidatenlijst worden gemaakt en
dat lukte met wat trekken en duwen heel
aardig. Maar wie moest de gloednieuwe
fractievoorzitter worden? Dat kostte
meer hoofdbrekens. Iemand heeft toen
geopperd: ‘Laten we daar den baron
voor vragen.’ Dat was een stoutmoedige

Voorwaar, een historische gebeurtenis
die door de geschiedschrijvers en
het journaille nog niet in haar volle
betekenis is onderkend: het CDA avant
la lettre! Weliswaar is de hervormde
kasteelheer toen niet toegetreden
tot de KVP maar toen en daar is een
seismische verschuiving begonnen
die een kwarteeuw later resulteerde in
de amalgamering van partijen onder
christen-democratische vlag. ‘Von hier
und heute geht eine neue Epoche der
Weltgeschichte hinaus und Ihr könnt
sagen Ihr seid dabei gewesen,’ schreef
Goethe ten tijde van de Franse revolutie,
die ook een nieuw bestel inluidde. Hij
had zoiets kunnen schrijven met de
verwijzing naar Geldrop in 1945.
Op deze hoogtijdag van het Woordenboek
staat manshoog de vraag in ons midden
wat de toekomst brengen zal voor onze
dialecten. De beschouwing voor de pauze
van deze samenkomst is met die vraag al
bezig geweest.
Naar mijn eigen bevindingen is het
Brabants dialect nog allerminst obsoleet.
Hoezeer het nog leeft, hebben we onlangs
weer gemerkt toen Jan Vis (Visco) uit
Rosmalen het commerciële lef had de
cd Ode aan Ad de Laat uit te brengen.
Aan die plaat hebben tal van Brabantse
zangers meegewerkt. Samen met de
dierbare bisschop Jan Bluyssen en met
Frank Houben, toen nog commissaris, heb
ik daaraan een bijdrage mogen leveren.
Het ging om het weemoedige liedje
van Ad, getiteld Brabant ge verandert,
ge zet nie meer krek as toen. Ieder

van ons drieën heeft twee coupletten
voorgedragen. Het was eigenlijk de
bedoeling dat we de teksten zouden
zingen, ieder afzonderlijk twee en samen
het slot. Maar die drie ouw’ mensen
konden, zo bleek, nie goe maat houwen
en samen zingen werd zelfs een janboel.
Daarom hebben we de coupletten maar
ingesproken en toch is het heel mooi
geworden. Maar wat ik vooral wil zeggen
is dat deze cd heel veel kopers heeft
getrokken. Fijn voor Jan Vis natuurlijk,
maar fijn bovenal voor het behoud en de
bevordering van onze eigen gewestelijke
taal en voor het zelfvertrouwen van de
pleitbezorgers ervan.
Over die taal gesproken: de mensen in
het zuiden hebben hun eigen tongval
en uitspraak en daarvan is, voor
randstedelingen vooral, de zachte g
het meest opvallend. Daar wordt ginds
nogal eens meesmuilend over gedaan,
geringschattend, alsof wij hier exotische
geluiden maken. Toen ik commissaris
der Koningin in onze provincie was,
heb ik van mijn ongenoegen over deze
misprijzing eens blijk gegeven tijdens
een voordracht voor een Hollands publiek
in het Haagse Congresgebouw. ‘U toont
zich vaak geamuseerd,’ zei ik, ‘over de
wijze waarop wij zuiderlingen de g-klank
uitbrengen. Beter zou het voor u zijn te
beseffen dat wij de enigen zijn die van de
g een oorstrelende klank weten te maken.
Uw schorre uitspraak van deze consonant
klinkt als waart gij allen verkouden
Arabieren.’
Applaus kreeg ik daar niet voor, gemor
trouwens ook niet veel. De zaal was efkes
de kluts kwijt.
Er zijn goede redenen om het gebruik
van het dialect, onze eigenste taal,
aan te moedigen. Een ervan is dat het
Nederlands in rap tempo verloedert.
Zeker benoorden de Maas wordt
het Nederlands steeds armer, het
woordgebruik alsmaar poverder. Het is
ermee als met een bloemenhof die door
onachtzaamheid en verwaarlozing steeds
verder verpietert en verdort. Daarbij
komt dat onze taaltuin overwoekerd
raakt door Amerikaans/Engels onkruid.
We hebben, om enkele voorbeelden uit
vele te noemen, geen winkels meer maar
alleen nog shops. Diensten verlenen we
niet meer maar services. Tuinfeesten zijn
vervangen door garden parties. Scholen,
ziekenhuizen, sportclubs, overal waren
managers rond. De verdwazing gaat
nu zover dat panelen boven en borden
aan onze snelwegen ons aanzeggen: ‘I
love rechts houden, richting aangeven,
I love afstand bewaren.’ De reclame,
hinderlijk schreeuwerig geworden en vol
infantiele teksten, is een nabootsing van
Amerikaanse wanstaltigheid.

interessant is het voorts dat je overal in
Europa een opwaardering waarneemt
van streektalen: het Catalaans en het
Baskisch, het Provençaals en het Bretons,
ja zelfs het Gaelisch in Schotland
en Ierland. Volgt hieruit niet dat de
voorvechters van het Brabants hun tijd
het beste verstaan? Dat zij de wind mee
hebben en varen op gunstig getij?
Het grootse project van de universiteiten
van Leuven en Nijmegen vindt
vandaag zijn bekroning. Hulde aan de
aanbesteders van dit project, aan de
landelijke wetenschapsorganisaties
boven en beneden de staatsgrens die het
werk hebben gesteund en evenzo aan de
Brabantse provincies ter weerszijden van
die vermaledijde grens. Hulde aan alle
speurders en schrijvers, in het bijzonder
aan de pioniers Toon Weijnen en Jan van
Bakel. Het is ontroerend dat de oudste
van die twee, nu in zijn 96ste levensjaar,
deze gloriedag nog kan meemaken.
Brabants taalgoed staat nu in zijn volle
rijkdom geboekstaafd. Het opus omvat
het ganse taalgebied, dat van NoordBrabant, Vlaams Brabant en Antwerpen.
Tot de uiteinden van het aloude
hertogdom reikt deze kostbare collectie.
De hechte samenwerking tussen de
Brabantse deelgewesten heeft het
hertogdom gewekt uit zijn eeuwenlange
sluimering. Laat ons, ter viering en
bestendiging van deze broederschap
onze gemeenschappelijke volkshymne
aanheffen: Toen Hertog Jan kwam
varen, te peerd parmant, al triomfant, na
zevenhonderd jaren, in dit edel Brabants
land. Harba lorifa, harba lorifa! 


foto’s Henk Janssen
Illustratie Eddy van Dijk

Deze taalvervuiling heeft niets te maken
met Europese integratie. In de Europese
Unie zijn alle talen gelijkwaardig. Heel
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RINY BOEIJEN

Het fenomeen Junt

‘Theater kan niet zonder dialect’
I

Koen Ketelaars tijdens de repetitie van het toneelstuk 17 juni
1988 - terug van weggeweest
Regisseren is slechts een van de talenten van Koen Ketelaars. Brabants had een gesprek met deze creatieve
duizendpoot uit Hilvarenbeek over de betekenis en de
toekomst van het Brabantse dialect in het theater.

K

oen Ketelaars (1975) groeit op in Hilvarenbeek. Hij
wordt eentalig opgevoed, want zijn ouders spreken
uitsluitend Biks (het dialect van Hilvarenbeek). Toch
ondervindt hij hierdoor op de lagere school nauwelijks
problemen. ‘Ach, alle kinderen spraken destijds dialect.
We waren allemaal even wijs.’ Na de middelbare school
studeert hij af als interieurvormgever en later als illustratieve vormgever. Inmiddels heeft hij een atelier in Tilburg met een eigen zeefdruktafel. Koen ontwerpt decors,
affiches, flyers, maar geeft ook lesprogramma’s en workshops in vormgeving en zeefdrukken.
De Gôlse Revue
Zijn liefde voor het theater uit zich op jonge leeftijd. ‘Toneelspelen is een passie. Ik stond al vroeg op de planken en ben ook gaan schrijven. Uit mijn eerste stuk is
in 1999 de Hilvarenbeekse theatergroep Spons ontstaan.
We wilden kunst toegankelijk maken voor de Beekse
jongeren.’ De theatergroep speelt uitsluitend stukken
in Algemeen Nederlands. Tot in 2012 het doek valt voor
Spons. De jongeren van toen zijn dertigers geworden en
mede-oprichter Ketelaars vindt het tijd worden voor een
nieuwe lichting.
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n de tussentijd heeft Koen zich bekwaamd in het regisseren en de nodige workshops en aanvullende opleidingen op dat gebied gevolgd. In 2007 wordt hij als
regisseur voor het eerst geconfronteerd met een stuk dat
in dialect is geschreven: de Gôlse Revue. Een theaterproductie van de gelijknamige stichting over de schiedenis
van Goirle, over markante figuren en gebeurtenissen
uit dit dorp. De revue werd voor het eerst opgevoerd in
1928, in een zaaltje van het toenmalige hotel De Kroon
van de familie Mutsaers aan de Bergstraat in Goirle.
‘Het stuk was helemaal in dialect geschreven, ’t Gôols. Ik
heb het script hardop moeten lezen om de verhaallijnen
enigzins te kunnen volgen, maar de meeste grappen ontgingen me. Die snapte ik pas tijdens de repetities.’
Die ervaring laat Ketelaars niet onberoerd. Met name als
hij later een of meerdere spelers in een groep heeft die
het Algemeen Nederlands niet helemaal beheersen. ‘Toneelspelen doe je met emotie en dat kun je het best in je
eigen taal. Als ik merk dat een speler zich beter voelt in
zijn of haar eigen taal, dan laat ik de rol in eigen dialect
invullen. Ongeacht het script. Anders wordt de rol te veel
‘gespeeld’.’
Toekomst
In september heeft Koen de uitvoeringen van de voorstelling 17 juni 1988 - terug van weggeweest van Speelgroep
Hoessenbosch uit Berghem afgerond. Het stuk is geschreven door het collectief Bèrge dur ut Lint, krijgt goede recensies en een enthousiast publiek. ‘Dit was mijn vierde
stuk met Speelgroep Hoessenbosch. Met sommige spelers
werk ik al vier jaar. Het is een leuke, gevarieerde groep.
De jongste is 25, de oudste 82 jaar.’
Een van de hoofdrollen is in dialect geschreven, in ’t
Bèrgs (dialect van Berghem). Ketelaars: ‘Weer een heel
ander dialect dan ’t Biks of ’t Gôols. Ik heb me tijdens
de repetities vaak afgevraagd: “Wat zegt-ie nou?” Maar
gelukkig was er de spelersgroep om uitleg te geven. Ik
had meer te doen met de betrokken hoofdrolspeler. Die
is niet afkomstig uit Berghem en kreeg behalve spelaanwijzingen van mij, ook nog adviezen van een Bèrgse dialectcoach.’
Volgens de regisseur heeft het Brabants dialect wel degelijk een toekomst in het theater. ‘Dialect is niet weg te
denken uit het theater. De jongeren van vandaag spreken weliswaar een ander dialect dan hun ouders, maar
die taal bepaalt voor een belangrijk deel de sfeer van het
Brabantse leven. Met name voor volksstukken is het dialect onmisbaar. Het is cultureel erfgoed en zal behouden
blijven, zeker op het toneel. Bovendien is het gewoon
leuk. Toch?’
Voor meer informatie: www.koenk.nl 



Diel Feijen en Johan Mathijssen zijn de ‘creators’ van Junt. En voor degenen die dat niet
mochten weten: Junt is van begin af aan vaste
columniste voor Brabants. De schrijfsels van
Junt getuigen altijd van pit en humor. Het bijzondere dialect springt meteen in het oog en
het oor. Omdat Diel Feijen Junt ook verbeeldt
als carnavalsfiguur is het logisch dat men haar
vooral vereenzelvigt met deze felle dame. Wanneer Junt lijfelijk ten strijde trekt, hult ze zich
in de ouderwetse zwarte dracht van Budel.

O

ndertussen mogen we Junt wel een fenomeen noemen. Er zijn drie gebonden
bundels van haar verschenen onder de mooie
eeuwige titel t is ongepermeteerd. Kloeke boeken
van zo’n 180 pagina’s puik dialect met telkens
vijftig columns. Haar stuk in het weekblad de
Grenskoerier heeft een gezaghebbende status.
De editie van 4 februari 2015 kopt op de frontpagina met Junt en heel veel andere Bulanders
willen duidelijkheid. Bij herhaling stelt Junt de
plaatselijke politiek aan de kaak en ze heeft
er de wind onder. In voornoemde editie slo-

ven de belangrijkste politieke partijen zich uit
met hun reacties op Junts (en Sjangs) roep om
transparantie in de politiek omtrent het Groene Hart van Buul.
Nu zijn er ook serieuze plannen voor Junt de
Mjoezikal. Johan, René en Peter Vos schrijven,
produceren en regisseren en begin april 2016
staat de première op de rol. De broers willen er
iets spraakmakends, groots en aparts van maken. Geïnspireerd door de musical Soldaat van
Oranje en de Helmondse uitvoering van Berry
de Musical heeft het plan snel concrete vormen
aangenomen. Uiteraard zijn Johan Mathijsen
en Diel Feijen nauw betrokken bij de plannen.
Het is de bedoeling dat de gehele voorstelling
in dialect zal worden vertolkt. De planning is
rond. In juni moet het hele script klaar zijn en
in september het decor. Op 27 september zal er
een presentatie volgen in het protestants kerkje.
In Brabants moet zeker nog meer aandacht
besteed worden aan dit prachtige project, dus:
wordt vervolgd.
Meer info over de boeken: De Grenskoerier
0495-495464 


De speellijst van Mistero
In Brabants 5 hebt u al kunnen lezen over het project MISTERO
Brabantse volksopera dat op de planken wordt 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! De volksopera is vriendelijk geprijsd.
In thuishaven Asten kosten kaarten slechts € 12,50; elders van
€ 14,50 tot € 17,50. Kaarten zijn te bestellen via de websites van de
deelnemende theaters.
Voor meer informatie zie het vorige nummer van Brabants, pag. 13
De volledige speellijst:
vr 9 okt
20.00 u. De Klepel
Asten (uitverkocht)
za 10 okt
20.00 u. De Klepel
Asten (uitverkocht)
zo 11 okt
14.30 u. De Klepel
Asten (matinee)
vr 16 okt
20.00 u. Schouwburg
Venray
zo 18 okt
15.00 u. Markant
Uden (matinee)
zo 18 okt
20.15 u. Markant
Uden
za 31 okt
20.15 u. De Eendracht
Gemert
zo 1 nov
14.00 u. Tiliander
Oisterwijk (matinee)
zo 1 nov
20.00 u. Tiliander
Oisterwijk (optie)
zo 6 dec
20.00 u. De Kattendans
Bergeijk
zo 13 dec
14.30 u. Elckerlyc
Hilvarenbeek (matinee)
zo 13 dec
19.30 u. Elckerlyc
Hilvarenbeek
do 21 jan‘16 20.15 u. Theater Speelhuis Helmond 
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VOOR U GELEZEN EN BELUISTERD

Lôons lèèft (nog)
Ze kochten het laatste nog voorradige exemplaar van Waspikse
praot (uitgegeven in het kader van het 750-jarig bestaan van Waspik,
maart 2007), bekeken het, lazen het, beluisterden de bijbehorende
cd, genoten enorm van dit alles en zeiden vervolgens tegen elkaar:
‘Dat kunnen wij ook.’ Zo werd de kiem gelegd voor Lôons lèèft
(nog), Het dialect van Loon op Zand in Middenbrabantse context, een
interessant boekwerkje met achterin een net zo interessante cd.

Het boekje is een
kleurrijk geheel.

Regie
De presentatie van het boek, op zondag 19
april 2015 in Theaterzaal Venloene, had u eigenlijk niet mogen missen. Want al weigerde de
geluidsinstallatie dienst, het daar geboden programma maakte op originele wijze duidelijk
hoe deze gezamenlijke uitgave van Heemkundekring Loon op ’t Sandt en Stichting StuipZand
is geconstrueerd en wat de bedoelingen zijn.
Zowel bij de presentatie van het boek als bij
het lezen ervan wordt erg duidelijk, dat Marja
van Trier de regie in handen heeft gehad. Zij
heeft gezorgd voor eenheid in presentatie en
spelling. Bovendien heeft zij natuurlijk ook
de nodige inhoudelijke inbreng gehad. De
vermelding ‘Redactie Marja van Trier’ op de
titelpagina doet hieraan dan ook maar op een
bescheiden wijze recht.
Kleurrijk
Het boekwerkje is niet alleen gevarieerd van
inhoud, maar ook van kleur. Door middel van
aparte kleurvelden wordt de herkomst van de
diverse onderdelen aangegeven. Waar de gemeentevlag staat weergegeven bevinden zich
Loonse woorden. De fantasierijke tekeningen
van leerlingen van groep 7 en 8 van basis-
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school De Lage Weijkens zijn gebed in zachtgroen. In roze gebieden bevinden zich het
Loonse Middenstandsdialect en enkele teksten
vanuit carnavalsvereniging CS ‘De Heerlijckheid’. De lichtblauwe kleurvlakken duiden op
een samenwerking met Jan van Beers. De bijdragen van illustrator Frans Oosterwaal zijn
heel lichtjes roze gekleurd. De gele rubrieken
tenslotte zijn afkomstig van Marja van Trier.
Ze zijn afkomstig uit haar bijdragen aan ’t
Brabants Uurke, Brabant leeft en Bij wijze van
spreken van Omroep Brabant en uit Bij wijze
van za’k mar zegge van de Brabantse lokale en
regionale omroepen. In deze kleur bevinden
zich bovendien nog enkele liedteksten van
Muziekgezelschap Treveris. In wezen geeft de
gele kleur dus ook aan, wat Omroep Brabant
heeft afgedankt door het schrappen van haar
dialectgerelateerde programma’s.
Taal en dialect
Een aanzienlijk deel van het boek is besteed
aan een bijdrage van Lauran Toorians, die onder meer uitlegt wat het verschil is tussen een
dialect en een taal. Een taal heeft een leger en
een vloot, in tegenstelling tot een dialect. Daarnaast situeert hij het Lôons ten opzichte van
andere Middenbrabantse dialecten, om vervolgens nog een lesje klankleer en een portie
grammatica ten beste te geven en te eindigen

Marja van Trier en Petra van Beers als Cornelia
en Trijntje.
Uit een in Brabants dialect geschreven document
uit 1853 blijkt, dat er in Loon op Zand toen heftig
werd geprotesteerd tegen de verplaatsing van het
gemeentehuis naar Kaatsheuvel.

Links±
Marja van
Trier zorgde als
redacteur voor
een consequente
spelling van het
Lôons.
Rechts±
Jack IJpelaar
bezingt op
eigentijdse wijze
de geschiedenis
van zijn jeugd.
Foto´s: Evelien
IJpelaar.

met een hoofdstuk over namen. De bijdrage
van Toorians is wellicht voor de lezer het moeilijkst te begrijpen, maar bijzonder interessant
voor de kenners en de fijnproevers. De overige
bijdragen zijn veelal aanzienlijk luchtiger van
toon.
cd
Genoeg gepraat over het boekje. Achterin bevindt zich, deugdelijk ingepakt, een cd. Dialect
is immers in wezen een gesproken taal. Het is
dan ook logisch, dat een boekje over een dia
lect ook een geluidsdrager bevat, zodat men
kan beluisteren hoe al dat interessants dient
te worden uitgesproken. Bij de gesproken
fragmenten treft de luisteraar ook enkele aan
die al van oudere datum zijn. Enerzijds is dat
helaas te horen aan de geluidskwaliteit, maar
anderzijds betreft het unieke historische documenten die niet verloren mogen gaan. Zo
kunt u bijvoorbeeld bijna een half uur lang
luisteren naar Koos, Keejke en hun dochter,
die voor het Meertensinstituut onder meer uitgebreid ingaan op de geschiedenis van Loon
op Zand, die onverbrekelijk verbonden is met
leerbewerking en schoenenfabricage. De wijze
van het maken van schoenen heeft zelfs geleid
tot een nog steeds bestaande tweedeling van
de bevolking.
Maar de redactie van het geheel is niet voor
niets in handen van Marja van Trier. Op de cd
staan natuurlijk ook de nodige muzikale fragmenten. Van Marja en haar Treveris, maar ook
van Jack IJpelaar. Authentiek en eigentijds.

Oud Loons
Een zeer merkwaardig onderdeel van boek
en cd is een pamflet uit 1849, waarin waarschijnlijk het oudst bekende Loons op schrift
is gesteld, met een samenspraak tussen Cornelia Krêupel, herbergierster en Trijntje Snuf,
winkelierster. De bevolking van Loon op Zand
moet zich in die tijd enorm hebben opgewonden over de plaats waar het nieuwe raodhuis
ging komen. Er is kennelijk niets nieuws onder de zon.
Van Lôons lèèft (nog) zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar bij Heemkundekring Loon op ’t
Sandt. Van harte aanbevolen voor mensen die
binding hebben met deze plaats en ook voor
alle overige Brabantse dialectliefhebbers.  

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).
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JUNT

Knöpkesdówwers
Gillie hoeft mich niks mier te vertellen want
eech wieët ’t zeker: ‘De meste meensen zien
gewoon… lui.’ De minste moeite is tiggeworig
al te veul. Vur alles wa gedaon moet wèren wil
len de meensen mesjientjes hêmmen, die vur
hun ’t werk duun. Zêlf duun ze niks mier. Vat
now zoe iets seempels as ’t indraaien van ’n
schruufke. Ozze Sjang duut dae nog altiêd mej
ziene schroêvendraaier, maer hij is wel onge
veer vórt d’n ieënige die dae duut. Schruufkes
wèren tiggeworig mej ’n mesjientje ingedraaid.
Ozze Sjang slöt unne nâgel mej zienen hâmer
in ’n plânk. Fout!! Dae moet tiggeworig mej
’n nietmesjiên dae mej luchtdruk de grötste
krammen door ’t hardste hout jagt. Bouw
vakkers hoêven gen stieën mier de steiger op
te sjouwen. De stieën wèren me ’n speciaol
hijskraon nao boven gebrôcht. Unne schilder
hoeft gen ladder mer op. Nerges vur noeëdig.
In unne bak aen ’n tâkelapperaat kumt hij zoe
hoeëg as dae hij wil. Efkes iets opschoêren me
’n schuurpapirke. Vul te veul werk! Dae get
mej ’n schuurmesjientje. De meste meensen
hêmmen tiggeworig toês in hun graasj of in
hun schurke wel ’n plânk tigge de muur wo
allerlei soorten mesjientjes op liggen. Begriept
mich neet verkierd. Ich bin er hellemaol ne op
tegen dae de meensen dingen oêtvinnen die ’t
liêf spaoren, maer eech mèn dae ze dae tigge
worig toch wel ’n bitje aen ‘t overdriêven zien.
’t Mag allemaol gen moeite mer kôsten. Eech
hêb mich laoten vertellen, dae er meensen
zien die hun tân poetsen mej unnen elektriese
tandenbôrstel. Dan hoêven ze neet mer me
hun hând op en neer vur hunne moond. Mej
unne sleutel ’t slooët van de deur van de auto
opendraaien, belachelijk neturluk. Gewoon op
’n knöpke dówwen en alle deuren springen
open. Ze willen nêrges gen moeite mier vur
doeën. As ze toês, zoe vatsig as ze zien, op de
bânk liggen te zitten dan zien ze nog te lam
um umhoeëg te komen um de tillevizie aon te
zetten. Ze hoêven allieën maer op ’n knöpke te
dówwen. Unnen ândere zender? Op ’n knöpke
dówwen. Oêtzetten? Op ’n knöpke dówwen.
Rolluûken umlieëg? Op ’n knöpke dówwen.
Verwêrming umhoeëg? Op ’n knöpke dówwen.
Garazjedeur open? Op ’n knöpke dówwen.
Garazjedeur deecht? Op ’n knöpke dówwen.
De meensen kunnen niks ânders mier as op
knöpkes dówwen. Unne echte stêrke vent die
mej zien eigen spierkracht nog dingen vur me
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’t Zömmers zal verbleken…
Willemien Willems-van de Moosdijk
(1928) uit Someren is niet meer. Zij
overleed op 18 juli 2015. Meer dan
vijftig jaar was zij het gezicht van
de kantoorboekhandel in hartje Someren. Haar werk tussen de boeken
daar beschouwde ze als een heerlijke
hobby…

I
kaor kriegt, die moeite en inspanning vêrgen,
die zie je ni mier. De manskèrels zien mietjes
geworen, watjes die as ze iets aon moeten
pakken hânschoen aon duun.
Ambtenaren op ’t gementehoês zien den helle
dâg druk bezig me op knöpkes te dówwen.
Gewoon iets opschriêven me ’n pen kunnen
ze ne mier. En mej de vröllie is ’t al ne ânders.
Die hêmmen óch overal mesjientjes veur. Die
hoeven tiggeworig nemmer muj te wèren. Ze
hêmmen ‘n wasmesjiên vur de was. En as de
was klaor is get dien in de wasdruuëger. Wa is
er mis me ’n waslijn? Mâg de burman sóms ne
zeen wa vur unne geflôsde voetbalfeter er tig
geworig vur hun ónderboks door moet gaon?
Koffiezetten get me ’n koffiezetmesjientje. Ze
hoêven maer op ’n knöpke te dówwen. Nêt as
me iets opwêrmen. In de magnetron en op ‘n
knöpke dówwen. De meensen willen tiggewo
rig alles hêmmen en alles mejmâken, maer
dao moeten ze dan niks vur hoêven doeën.
En dan in ’t weekend, dae eigeluk bedoeld is
um oêt te reusten, dán beginnen ze actief te
wèren. Dan vinnen al die knöpkesdówwers dae
ze wa mier moeten gôn bewegen! Dan begin
nen ze te fietsen, te rennen en te drâven, ze
zwieren en zwaaien en sloven zich oêt asof ze
’n aoleke wèk niks gedaon hêmmen. En dae is
óch zoe. Jao, ze hêmmen op knöpkes gedówd!
’t Is ongepermeteerd! 

Foto: Diel Feijen alias Junt

n 1995 verscheen O Jikkes Ja! met
vertelsels van Mien en Antoon
van de Moosdijk. Haar boek, De derde dochter, bestaat uit biografische
schetsen en kwam uit in 1999 bij het
veertigjarig jubileum van haar boekhandel aan het Wilhelminaplein. In
2007 publiceerde ze Moeke, Mientje
hi zo gèr eppelkes, een verzameling vertelsels, versjes,
liedjes en kronieken in Zömmers dialect. Een groot deel
van de teksten werd eerder voorgedragen bij diverse
feestelijke gelegenheden in Someren, zoals jubilea en
carnaval. In nummer 18 van Brabants (2008) staat de
bespreking van deze bijzondere bundel. Moeke, Mientje
hi zo gèr eppelkes, het gelijknamige titelverhaal, gaat over
een klein meisje dat graag fruit eet. Over de uitgave was
de redactie van Brabants lovend. Prachtige authentieke
beschrijvingen zijn er te vinden in de bonte mengeling
van gedichten en verhalen.
Veel stof in de lijvige bundel komt voort uit de belevenissen in het dorp van de schrijfster. Willemien was
Zömmers in optima forma en haar autobiografische ma-

teriaal is met humor in de eigen taal
beschreven. Mien was ook betrokken bij toneelvereniging De Spele
donckers.

W

illemien was een graag geziene
gast bij de presentaties van het
Brabants Boekenweekboek, waaraan
zij altijd met geestdrift meewerkte.
Meermaals heeft zij haar verhaal
voor de microfoon vertolkt als een
van de mogelijke winnaars van de
Willem Ivenprijs. In dit nummer van
Brabants stond haar vijfde tekstbijdrage al op de rol, toen haar overlijdensbericht ons overviel. Willemien
kon prachtig voorlezen en zingen.
Haar elfde audio-bijdrage was gepland en is dus op de
site te beluisteren.

I

n het vorige nummer van Brabants besteedde Jos Swanenberg nog aandacht aan de Stichting Mien en de
Zömmerse Hirre, een groep mensen die verantwoordelijk
is voor de website Zömmers dialect. Natuurlijk was Willemien Willems-van de Moosdijk mede de sympathieke,
drijvende kracht achter dit initiatief.
Voor al haar verdiensten ontving ze de gemeentepenning in zilver.
Haar verscheiden betekent een groot verlies voor het
Zömmers maar ook voor ons Brabants. We wensen Ton
en de familie veel sterkte. 


FRANS NEFS

GOED GEBOERD …(?)
Op ’n heel ouw gedoeike mee ’n geit en ’n koeike,
daor woont ’n klein boerke tesaom mee z’n vrouw.
En op dà gedoeike, mee die geit en dà koeike,
daor hoorde of ziede te nimmer gesjouw.
De geit en dà koeike staon jaorelang droog,
mar gin mens op’t gedoeike zit daor mee omhoog.
D’r lopt ok ’n paerdje, dà’s best al heel oud.
Dad ed heel z’n leve vor ’t boerke gesjouwd.
Nog ’n klein krooike kiepe, gin staon in de weg;
te taai vor de soep en allank van de leg.
En daorbij daor schoefelt ’nen aftandsen haon.
Die edd’t heel vroeger mee die kiepkes gedaon

’n Heel ouw vet varken op kot of te loop,
dà vrit van van alles en vrit van d’n hoop.
’t Lig in de modder en’t draait zowà rond.
Dà’s goed vor ’n varke, wà slik aon z’n kont.
D’n boer ed ok schaope, mar die ziede nie staon
Hoe zou ’t die schaopkes intusse vergaon?
’t Boerke dà boerde te saom mee z’n vrouw
“En dad is,” zee ’t boerke, “net wad ik ooit wou.”
Z’n grond ed ’t boerke allank goed verkocht.
Daor staon nou febrieke; wie aar’t ooit gedocht?
En wie mee z’n schaopkes d’r lot is begaon.
Die et ie op’t droge … en dà’s z’n bestaon. 



< In het dialect van Halsteren >
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HÁS VAN DE ZANDE

ED SCHILDERS

Cees Robben
in kleur (2)

Daliasse en
begoniasse…
In ’t vruugste naojaor stòn op veul plòtse nog wolke
schon blomme te bloeie in alterande klurre en maote.
’t Is zelfs zoo da ’t Brabantse blommecorso in Zundert
op d’n uurste zondag in september daor op drèijt. De
mist gebrùikte blomme in d’n optocht zijn de daliasse.
Zundert hi trouws ’t grótste dahliacorso ter wirreld en ’t is
de uurste Nederlandse tradisie op de Nationale Inventaris
van Immaterieel Cultureel Erfgoed ok nog ’s! Mar trug nor
de daliasse: Eigelek is da mar ’n arig meervoud as ge da
vergelijkt mi ’t Nederlandse dahlia’s. Ge zoudt zegge da
hier sprake is van ’nen dubbele meervoudsvorm, mar as
ge wit da’t enkelvoud in ons dialekt ‘dalias’ is, dan is de
vorm daliasse toch heel loogies.
Toen we unne keer in Wouw ware, hurde we van ’ne Gastelse vriend van ons da ze volop begoniasse in d’n hof
han. Begoniasse! Da han wij nog noit geheurd, mar in
hulliejen hoek van West-Brabant waar da toch zoo, wier
ons verzeekerd. Ik vroeg of ze ok lobeliasse, petuniasse,
salviasse en zinniasse han, misschien? Wij in elk geval
nie. Nee, zij toch ok nie.
Worrum waar ’t nou wel daliasse en begoniasse en kreege die aander net genoemde blomme gin ‘jasse’? Ja bij
die leste sort is da wel te begrijpe; want die zinnia’s worre in onzen hoek vanouds ‘boerinnekes’ genoemd. Mar
lobeliasse en petuniasse zijn d’r in ’t weste denkelijk
ok noit gekomme… Zou da misschien kommen omda
die pas lòtter bij de borderversiering zijn ingebùrgerd?
Worrum is ‘daliasse / dolliasse’ wel dur hil ons provincie
in dialektgebrùik gerakt? Zou da zoo gekomme zijn nor
vurbild van rammenasse en kallebasse?
Hoe dan ok; de daliasse in ’t Zunders blommecorso zijn
overdonderend. Gin wonder da Bart Brosens en Peter Dictus over die dahlia’s daor zinge op de cd De Bietels op z’n
Brabants. 


H

Uitslag van de
Prijsvraag uit het
vorige nummer:

R

iny Boeijen was de bedenker van de prijsvraag in Brabants 5. De vraag was hoeveel
titels van Cor Swanenberg in zijn virtuoze verhaal Het beste van Klaas van Bètte aanwezig waren. Omdat het stuk over het feestelijke 40-jarige jubileum van de schrijver ging, dachten
de meeste inzenders dat 40 het juiste aantal
zou zijn. Maar zo eenvoudig was het natuurlijk niet. Instinkers als Hurt ‘s efkes hier en Mi
de kont in de botter waren misleidend bedoeld.
Wiej wè bewaort diej hi wè mocht maar een
keer geteld worden, omdat de officiële aparte
titels van de oorspronkelijke uitgaaf allebei
drie punten achteraan hadden. Die boekdelen zijn in een reeks gezet en geschreven. Dus Wiej wè bewaort...., Diej hi wè....,
Zin ‘t wefke.... En ze waar al 80 jaor maagd.

O

mdat er geen winnaar onder de inzenders
is, hebben we een exemplaar van Met de
kont in de boter onder deze mensen verloot als
dank voor de moeite. De winnaar van de tombola is geworden: Arnold Wingens uit Oss.  
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oewel: ‘kleurendruk’ is hier eigenlijk niet het juiste woord.
Deze kleurenversie van een van
Robbens bekendste prenten werd in
2008 vervaardigd door de Vlaamse
kunstenaar Lou Kraayenbrink. De
overeenkomst met Robbens zwarte
lijntjes is verbluffend goed, en dat
is des te opmerkelijker omdat dit
‘schilderij’ van bijna drie meter hoog
en twee meter breed door Kraayenbrink geheel vervaardigd is van
verschillende kleuren zand. Het is
dus een zandschilderij, en de kunstenaar deed er slechts twee weken
over: eerst de lijnen, vervolgens de
inkleuring. Dat proces kon door het
publiek gevolgd worden, want het
vond plaats in een grote ruimte van
een Tilburgse bioscoop. Op 19 december 2008 werd het onthuld door
burgemeestersvouw Ronnie Vreeman, die de zwarte punt achter het
laatste woord mocht zetten (op onze
foto nog niet aanwezig).

D

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.

e originele prent werd in 1973
door Robben gepubliceerd. Of
Robben de tekst zelf bedacht heeft,
is niet bekend. Misschien was het
toen al een gevleugelde uitdrukking,
maar in dat geval heeft Robben haar
toch nieuw leven ingeblazen: de uitdrukking is in Tilburg nog steeds
zeer bekend en wordt nog vaak gebezigd.
Kraayenbrink maakte het zandschilderij in opdracht van de Stichting Tilburgse Taol, die het aan de stad aanbood ter gelegenheid van 200 jaar
stadsrechten. Het was twee maanden lang in de bioscoop te bewonderen. Totdat de zandstofzuiger kwam.



Foto: Ron’s Photography.
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WILLEMIEN WILLEMS-VAN DE MOOSDIJK

Tweie kante op
Onzen Toon en ik zijn weg geweest. In tien
daag nào Frankrijk en nào Engeland.
Dè beteikent tiggeworrig niks mer, zegge ze,
mer vur ons wàos dè toch nie àon de deur
àon.
Vantevurre haan we laang gesteggeld. Onzen
Toon wào nào Frankrijk en ikke nào Engeland
want dàor wónt ’n vriendin van mai die ziek is
en die ik gèr nog ne keier wào zie. En onzen
Toon gî nie gèr nào Engeland, hai higget nie
op al dè waotter in de zeije, hai vaort nie gèr
en mi den trein onder ’n Kanàol dur veindt
ie ók mer gevaorlijk. Oitaindelijk hebbe we
ons bezwaore ingeslikt en zijn we vertrokke.
We haan hotels gereserveerd en alles vuroit
betàold.
Dè wàos al n’n bonk geld.
’t Mos ’n schón reis worre. We ginge hillemaol
nào Zuid Frankrijk. Nie dè ik dàor zo op be
ston, mer onzen Toon ha oitgezocht dè we ’n
paor daag in ’n kasteil zoun bliejve en dè wào
ik wel ’s meemaake.
Onderweege sliejpe we bekant elke naacht
erges anders totdè we bekant bai dè kasteil
wàore en dàor ’n paor daag zoun blieve. Vur
mai wàos dè zowa’t hógtepunt van de reis.
Mer wa gebeurde d’r! Op n’n hillen drukke
weg begos den auto van achtere te botse en te
rammele en hai wào nie mer vuroit. We kosse
nie van de weg af want d’r wàos allein ’n diejpe
slout en bekant ginnen berm. Mi toetere en
remme hiele we ’t verkeier achter ons op
afstand, totdè we goddank ’n weegske zaage
waor we inschoote.
Ein hois ston dàor mer en dàor wàos ne mens
in zinnen hof àon ’t werke.
In ons bèste Frans hebbe we oitgelî wa d’r àon
de hand wàos en dè had ie al begreepe toen
ie zag hoe schif onzen auto hing. Die mens
wàos zo gedienstig ’n garage te belle. Vur de
zekerhaid bèlde onzen Toon de ANWB mer
vurdettie oitgepraot wàos, kwam d’r ne groute
sleijpwaage àon. Die mos de kapotten auto en
ons oplaoje.
Nondedut, daacht ik, dè krie die chauffeur
nooit allein klaor. Mer niks àon de hand! Binne
de kortste kirre wàos de wage gelaoje en mos
se wai hóg, veur in de cabine kleime. We haan
haost ginnen tijd um de mens in den hof, te
bedanken. Zo vlug wàos die chauffeur.
We kwame terècht bai ’n garage in Rodez.
Dàor zeen ze dè de vèèr bij ’t achterwiel
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Willemien Willems-van de Moosdijk vertolkt
haar verhaal in Lith.
afgebrooke wàos. En ’ne monteur zette ’n heil
groute staole spiraal vur ons neus. Die mosse
ze ein bestelle en ’t zou vijf daag duujere ir we
wijter konne raaie.
Ze hebbe vur ons toen ’n hotel gebèld waor we
’n paor naachte konne slaope, want we kosse
toch nie wijter komme. Ge snapt wel dè we
naw nie krek blij wàore toen we op die hotelka
mer zaote in de plaots van in ’n kasteil.
Daags d’r nào hi onzen Toon de verzekering
gebèld, de ANWB en weet ik wie nogal meier.
Ir we alles geriggeld haan, wàos d’r wir n’n dag
vurbai. We hebbe toen ’n autoke gehuurd um
wijter te reijze. In ’t kasteil konne we nie mer
terècht.
Ternào zijn we nog op veul plaotse geweest en
hebbe we veul schónighaid gezie.
Ge zalt wel ooit van Vincent van Gogh ge
hoierd hebbe, witte wel die schilder die in
Nuenen portrette schilderde mî boerkes die
erpel zitte te ète. Naw dàor waor Van Gogh in
Frankrijk geschilderd hi, zijn wai ók geweest.
De weege mi al die boim, kende ik mee terug.
Die zijn nog krek ’t zelfde as op z’n schilderij
en. Heil schón.
We wàore op tijd terug bai de garage. D’n auto

wàos klaor. Nào n’n houp papiere rompslomp
kosse we wijter. Uurst ging de baozin onzen
huurauto grondig controleren. Ze liep d’r wel
drie kirres umhin. Ze daacht zeker “as die n’n
auto zo kapot kanne maake, dan riskeert den
onze ók veul.” Mer d’r zaot gin schrèmke op
en de tank waos vol, dus niks op ons àon te
merke.
Die Fransen haan ons toch goe geholpe, dè
moet ik zegge. Mer we wàore blij dè we ze
kosse bedanke en gauw weg kosse komme.
Toen we tiggen den aovond àonreeje, haan we
nog gin onderkomme vur de naacht want ’t
volgende hotel dè afgesprooke waos, lag 1100
km wijter en dè kosse we dien aovond nooit
gehaold kriege.
We mosse z’n best durraaie, anders rakte ons
programma nog wijter in de waar. Toen onzen
Toon muug waos, draaiden ie onderweege op
goei geluk af en mee zaage we ’n hotelleke.
Dàor zaot nog ein juffraw um ons te ontvange.
Aigelijk wàos d’r nào vijf uure al gin personeil
mer en koonde allein mi de creditcard binne
komme.
Zoiets haa’k nog nooit meegemakt. Hoe dan
ók, we wàore blij dè we onderdak haan, want ’t
begos donker te wórre en ’t règende det goot.
Toen we betaold haan, kreege we de sluttel van
’n kamer en vlakbai kosse we nog wa ète.
Daags d’r nào zijn we mi de auge in de haand
op n’n drieklets àongereeje.
In tweie daag hebbe we half Frankrijk dur
gereeje nào Calais waor den bout ons nào
Engeland braocht. Onzen Toon is nie zijeziek
geworre en hai reej in Engeland lenks of ie ’t
alzelève ha gedao. Bai ons vriende hebbe we
goe oitgereust en bai gepraot.
Ik ben blij dè ik m’n vriendin nog ne keier
levvend heb geziej.
Want die makt ’t nie laang mer. Ikke misschien
ók nie.
Toen we thois kwame wàore we heil tevreeje.
We haan wel erges ’n tas mi drie paor goewie
schoewn laote stao en ons portemenee waos
leeg, mer zo’n avontuujer belèfde naw immol
nie vur niks. 

< In het dialect van Someren >
Uit: Alle kanten op!

De dialectprijs van
Noord-Brabant
D

e dialectprijs zal dit jaar op woensdag 18 november
worden uitgereikt. Deze prijs werd twee jaar geleden voor het eerst uitgereikt in Bergen op Zoom. De
prijs is een initiatief van de stichting Erfgoed Brabant en is
bedoeld voor een bijzondere prestatie op het gebied van
de Brabantse dialectbeoefening.
De criteria voor de Dialectprijs van Noord-Brabant bestaan uit voorbeeldigheid en verdienste: de prijs is bedoeld voor een of meerdere personen die het dialect in
Noord-Brabant op een bijzondere en bevorderende manier in de kijker hebben gezet. De prijs is een erkenning
van werk dat het imago van het dialect in Noord-Brabant
bevordert. Daarmee willen de initiatiefnemers een steun
in de rug bieden aan enthousiaste liefhebbers, negatieve
beeldvorming van het dialect wegnemen en een contactmoment creëren voor dialectbeoefenaars.
De uitreiking van de prijs zal plaatsvinden op woensdagavond 18 november 2015 in het MIDI-Theater te Tilburg
tijdens een gezellige bijeenkomst waar diverse culturele
uitingen in de Brabantse taal in de schijnwerpers worden gezet. De maand november staat trouwens bol van
dialectactiviteiten in Brabant! Meer informatie op www.
erfgoedbrabant.nl of via josswanenberg@erfgoedbrabant.nl 
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WIM VAN GOMPEL

Anticipatie
Als je je oor goed te luisteren legt, hoor je om je heen zowel dialectsprekers als ABN-sprekers, met de regelmaat
van de klok taalfouten maken. Vaak zijn dat versprekingen en vergissingen, maar soms is het een kwestie van
onkunde. Als iemand een fout maakt en niet gecorrigeerd wordt, kunnen anderen die fout overnemen. En
als nou maar genoeg mensen diezelfde fout maken,
wordt het vanzelf goed. Als hun lopen veel navolging
krijgt, komt er vanzelf een moment dat het niet meer als
taalfout aangevoeld wordt.

E

n dan zijn we nu bij ons eigenlijke onderwerp aangeland. Het gaat over een bepaald type uitspraakfout,
een soort van verspreking. Een aantal dialectwoorden is
ontstaan doordat een spreker een bepaalde klank in een
woord al op een te vroeg moment uitspreekt. Hij kan als
het ware niet wachten tot de betreffende klank aan de
beurt is en spreekt de klank voorbarig uit. Dit verschijnsel noemt men anticipatie. Iemand wil pissen zeggen
maar zegt (per ongeluk?) spissen. Als andere personen
dat verkeerde woordgebruik overnemen kan er sprake
zijn van taalverandering: woord a wordt vervangen door
woord b. Het kan zijn dat een hele taalgemeenschap een
dergelijk woord overneemt of dat de nieuwe uitspraak
tot een ‘minderheid’ beperkt blijft. We hebben een aantal voorbeelden van anticipatie uit het Woordenboek van
de Brabantse dialecten gehaald aangevuld met enkele persoonlijke waarnemingen. De woorden waar het hier om
gaat, hebben in het algemeen geen groot verspreidingsgebied. De klank die het vaakst te vroeg uitgesproken
wordt, is de ‘s’.

A

llereerst een paar voorbeelden van leenwoorden uit
het Engels. Spikspijn den komt voor in Sint-Oedenrode. Het woord is ontleend aan het Engels pitchpine:
Amerikaans grenenhout. Het zal de inheemse uitspraak
pitspijn gekregen hebben, waarna door anticipatie spits
pijn ontstond. Het Tilburgse spons ‘punch, moedermelk,
zog’ is op soortgelijke wijze uit het Engels punch te verklaren.
Hier volgt een aantal voorbeelden van anticipatie van
de ‘s’. In Reusel ken ik slangs ‘in de lengte’ dat uit langs
met dezelfde betekenis is ontstaan. Smooswater ‘vuil
water’ (Heusden) is een samenstelling met smoos, dat
weer ontstaan is uit moos. Verder noemen we: smorsen
‘morsen’ (Kempenlands, Noord-Meierijs, Hoogerheide,
Raamsdonksveer, Hilvarenbeek, Hooge Mierde), sminstens (< minstens), slandsman (< landsman), smos ‘mos’
(Zevenbergen), spitsen ‘met kleine beetjes drinken’ (<
pitsen) (Herpt), swasem ‘damp, stoom’ (< wasem) (Cuijk).
Ik neem aan dat smiezel ‘motregen’ (Haps) ontstaan
is uit miezel ‘motregen’ (Cuijk), dat samen zal hangen
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met miezeren, miezelen ‘zachtjes regenen’. Zo zal smiezelig, smiezerig ‘druilerig’ (Middelbeers) ontstaan zijn uit
miezerig. Het probleem is natuurlijk dat op de ‘z’ in het
woord wordt geanticipeerd met een ‘s’. We zullen dat
moeten verklaren uit het feit dat voor de ‘m’ geen ‘z’ mogelijk is: woorden als zmelten en zmeren bestaan niet. En
hier zal ook nog smies ‘motregen’ (Vlierden) bij horen.
Het ontstaan van inpamp ‘inham’ (Baronies, Klundert)
stel ik me als volgt voor: inham > inhamp > inpamp (met
anticipatie van de ‘p’). Dat na inham een ‘p’ verschijnt,
is niet zo vreemd. Er zijn dialecten waar men spreekt
van kwamp ‘kwam’, nomp ‘nam’, zwomp ‘zwom’, enz. In
Prinsenbeek komt scholksel ‘nageboorte bij de koe’ voor.
Dit woord moet door anticipatie van de ‘l’ ontstaan zijn
uit schoksel, zoals dat in Prinsenhage en Bavel voorkomt.
Dit laatste woord zal een samentrekking zijn van schoonmaaksel dat elders in dezelfde betekenis voorkomt.
Riffemeren ‘naar iets informeren’ (Ossendrecht) is enigszins problematisch. Ik stel me de ontwikkelingsgang als
volgt voor: informeren > rinformeren (met anticipatie van
de r) > rifformeren > riffemeren. Debrabandere verklaart
dit woord overigens uit reformeren met vervanging van
het voorvoegsel in- door re-. De veronderstelde betekenisontwikkeling van hervormen naar informeren is wel
een erg vermetele aanname en ook het feit dat een doodgewoon, alom bekend element in- vervangen zou worden door een uitheems, vreemd voorvoegsel re- lijkt mij
niet voor de hand te liggen.
Sjaarlijks zou uit jaarlijks ontstaan kunnen zijn, maar het
kan ook een contaminatie te zijn van ’s jaars en jaarlijks.
En zo kan swekelijks een contaminatie zijn van ’s weeks en
wekelijks. Maar te bewijzen is dit niet. Slispelen ‘lispelen’
komt voor in Tilburg, Breda, Eindhoven, Deurne in de
Peel en Geldrop. Het woord kan door anticipatie uit lispelen ontstaan zijn, maar het is niet uit te sluiten dat we met
een contaminatie van lispelen en slissen te maken hebben.

E

n tot slot. Het lijkt erop dat we bij het woord dalidassen ‘dahlia’s’ (Tilburg, Westerhoven, Boekel) met
hetzelfde verschijnsel te maken hebben, maar dan in
omgekeerde richting. In dit geval wordt de begin-d later
in het woord herhaald. 


Dalidassen

Wènne klèts
Deze zomer verscheen een nieuw boekje van
Piet van Esch en Henk Wittenberg, Wènne
klèts. Humor in Brabant. Piet van Esch uit
Schijndel publiceerde de laatste jaren al
verscheidene prachtig vormgegeven boekjes
in dialect, zoals Grutvaojers skrifje, Grutmoejers
plèkbuukske, Hirooms bewaordéuske, Brabants
crisismanagement en De portefullie van
Tinus Oome. Deze dunne boekjes bevatten
verzamelingen van spreekwoorden, rijmsels
en gezegden. Henk Wittenberg kennen we
van de Brabant Strip, Daar brandt nog licht. De
geschiedenis in strip. Wittenberg is tekstschrijver
van deze strip, waarin veel van de dialogen in
dialect zijn, en Danker Jan Oreel is de tekenaar.
Hij maakte ook de prachtige illustraties in
Wènne klèts. Wittenberg, Van Esch en Oreel
werkten eerder al samen bij het boekje Gin
gelul. Brabants voor beginners, dat in 2013 is
verschenen.

W

ènne klèts bevat volgens de inleiding de
smeuïgste uitdrukkingen en gezegden
van Oost-Brabant. Deze zijn deels uit eigen
materiaal afkomstig en deels ‘verzameld’,
waarmee bedoeld zal zijn dat ze uit geschreven

Ònrikkemendeere
Ònrikkemendeere, dè’s zat. Met het oog op de continuïteit van ons blad dienen wij in de komende maanden het
abonneebestand nog wat uit te breiden. Onze toekomst
zou er met enkele tientallen extra abonnees direct veel
beter uitzien. Om die uitbreiding te realiseren, doen we
ook graag een beroep op u als trouwe abonnee. Vriendelijk verzoeken wij u, om Brabants in uw familie- of kennissenkring te promoten. Voor het doen van een dergelijke
aanbeveling hebt u dan natuurlijk onze gegevens nodig.
Die informatie hebben we nu op een kaart geplaatst,
die we separaat aan deze uitgave hebben toegevoegd.
Geïnteresseerden kunnen dankzij deze informatie zelfs al
digitaal door eerder verschenen nummers bladeren en zo
op een ongedwongen manier met Brabants kennismaken.
Wilt u ons een handje helpen en deze kaart aan een potentiële nieuwe abonnee geven? Bij voorbaat dank voor
die hulp.

Omslag: Danker Jan Oreel
bronnen zijn geput. Waar ze precies zijn verzameld, wordt niet vermeld. Het boekje bevat
namelijk geen bronverwijzingen. In de verantwoording wordt wel iets over de schrijfwijze medegedeeld: de samenstellers vinden het
onmogelijk om consequent te zijn aangezien
dialect van plaats tot plaats anders is en zelfs
bepaalde woorden op de ene plaats als vrouwelijk worden ervaren en op de andere plaats als
mannelijk. Dat kan inderdaad wel wat discussie
oproepen, maar de schrijfwijze in Wènne klèts
had toch best consequenter kunnen zijn. Neem
bijvoorbeeld geláágûh (p. 7), umdürrum (p. 7),
kûmt (p. 45), réèj (p. 18), wéaij (p. 38), vüggelke (p.
20), üitgepakt (p. 7), ùitgewipt (p. 14), troauwde
(p. 27), getrouwd (p. 27), vrouw (p. 27), vrauwe (p.
18) en zo meer; dat wekt toch de indruk dat er
niet alleen verschil in dialect is tussen beide auteurs maar vooral verschil is in de manier van
spellen. Dat komt nogal slordig over.
In Wènne klèts wordt door middel van zegswijzen en spreekwoorden humor in het Brabants
gebracht en dat is goed gelukt. Het boekje
geeft een leuk overzicht van allerlei grappige
en smeuïge uitspraken, die variëren van fijne
spitsvondigheden tot flauwe platheden. Of het
boekje bijdraagt aan het koesteren van een
stukje erfgoed (zoals op de achterflap vermeld)
omdat het dialect vastlegt, valt te betwijfelen,
maar het zal zeker gewaardeerd worden door
mensen die het Brabants een warm hart toedragen.
Henk Wittenberg, Piet van Esch, Danker Jan
Oreel (2015) Wènne klèts. Humor in Brabant.
Uitgeverij Provinciestrip. 
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WILLEM IVEN (1933-2009)

COR SWANENBERG

Prat op Plat
pracht cd uit het Land
van Cuijk
Prat op plat, de nieuwe cd van Jos
Kuijpers, borrelt van kwaliteit. Prima gearrangeerd, opgenomen in
Studio Wild Verband, geproduceerd
door B.J. Baartmans. Het plezier
spat er hier en daar vanaf. Dit debuut solo-album verdient een goede
ontvangst.
Het openingsnummer De Zommer
werd meteen een bescheiden hit in
Limburg. Djangoestoots is een fraai
instrumentaaltje ter afwisseling. (Een
eerbetoon aan de geniale musici Django Reinhardt en Toots Tielemans, grote musici met Belgische basis.) As is ’n
topper die vijf minuten duurt en geen
moment verveelt.
De liedteksten van Jos worden door
hemzelf gezongen met een stem die
past bij de gevoelige teksten. Maar
ook humor is volop aanwezig. Ut
spreekwoord zet en De prairie zijn
daar voorbeelden van. Gen donker
is een sterk ritmisch liefdeslied met
fraaie vondsten: Ik heb ’r al mien zinnen op gezet… ik vecht mi mien taol
en voer mien strijd tot ’t mien zinnen
streelt. Het liefdeslied Gij doet aan
Normaal denken. Gij bent ’t moiste
wat mien overkwam. Ook over de liefde gaan De Muziek en Liedje vur ouw.
Loat mien mar is geschreven op de
solitair Piet, verlegen en vrouwschuw,
maar altijd bereid als excuus te fungeren voor de meedrinkende barmakkers.
Wie is Jos Kuijpers? Via zijn site en
een telefoongesprek weten we dat
hij van 1960 is en uit een gezin van
acht kinderen stamt. Ze hadden thuis
een kuikenbroederij waar hard gewerkt moest worden. Zijn eerste stappen op het podium waren tijdens een
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schoolfeest, hij playbackte een liedje
van The Osmonds. Op zijn 16e kreeg
hij een banjo, maar het was niet echt
zijn instrument. Op zijn 19e kocht hij
een gitaar. Toen begon het oefenen en
spelen. Hij heeft twee jaar klassiek les
gehad en twee jaar popmuziek, daarna en ondertussen is hij met de eerste
bandjes begonnen. Hiervoor schreef
hij zijn eerste eigen liedjes. Voor de
band Kleur Nederlandstalig en voor
Try Out Engelstalig. Hij besloot voor
het Nederlandstalige te kiezen onder
de naam Puur Toeval en dat resulteerde in een nieuw repertoire met
eigen nummers aangevuld met enkele covers van De Dijk, The Scene en
Rowwen Hèze. Ze kregen steeds meer
optredens in de regio. Helaas bloedde
deze band na onderlinge meningsverschillen dood. Wel heeft de groep een
stel mooie nummers live opgenomen,
maar niet uitgebracht omdat de band
ophield te bestaan.
Jos heeft nog veel gespeeld, onder
andere in de carnavalsbands de Heleboel band, de Slampampers, Teletobbers, Pig Brothers, Eigewies en met
Enne Pot Nat, waarmee drie cd’s ge-

maakt werden in eigen beheer, onder
technische leiding van soulmate Berry Aben. De muziek ging van polka
naar gipsy, soul, tango, texmex, blues
en pop...
Ondertussen ging het werk thuis
op het bedrijf gewoon door. Na lang
wikken en wegen, is Kuijpers in
2008 gestopt met het boerenbedrijf
en heeft zich volledig op de muziek
gestort. Momenteel geeft hij muziek
les op zijn in 2008 opgerichte muziekschooltje. Tevens werkt hij met
het smartlappenkoor Leedvermaak
voor bejaarden en verpleeghuizen.
Plezier en gezelligheid staan daarbij
voorop. Zie www.smartlappenkoorleedvermaakoeffelt.nl
Jos Kuijpers schrijft in december 2014
over zichzelf op zijn site: ‘Ha minse,
dur is al wer heel wa water dur de
Maos gegoan, sinds ik vurrig joar februari, bin begonne mit mien liedjes
op te neme bij BJ in de studio. Ik was
ut al heel lang van plan… (…) Mien
nèje cd “Prat op plat” is uut.’
Op de cd Prat op Plat zijn nummers
te horen die ons aan Gé Reinders,

Gerard van Maasakkers en Rowwen
Hèze doen denken, maar je hoort
ook andere invloeden. Het totaal is
met zorg, liefde en vakmanschap
uitgewerkt. Mooie koortjes en veel
instrumentale variatie hebben met
de warme basisstem tot een gaaf en
gevarieerd geheel bijgedragen.
Jos laat weten:‘De belangstelling vur
de cd is goed, ik heb un moi artikel gekrege in de Gelderlander. Ik heb mien
liedjes op Radio Helmond gehad mit
un interview, op Radio Peelstar hebben
ze liedjes gedreijt en ik hoop det ze det
blieve doen, ik bin uutgenodigd in Gennep en in Mill vur de radio, doar hoop
ik binnenkort tied vur te hebbe, we zien
in het nieuwscafé van de Gelderlander
gewest in de Weijer…’
Wat opvalt: geen Omroep Brabant
dus!
Er is kennelijk gewerkt aan publiciteit in de regio. Mooi, maar het is
momenteel wel malaise in cd-land
en het valt niet mee om nieuwe geluidsdragers aan de man te brengen.
Op de cd-hoes staat in dialect de
kreet: ‘niet kopiëren, kopen’. Hopelijk helpt het, want deze cd zou je
meer dan lokaal of regionaal succes
toewensen. Jos Kuijpers heeft talent
en hij mag en moet zeker prat blijven gaan op zijn taal en zijn muziek.
Dat hij de opnames in de studio van
virtuoos B.J. Baartmans heeft opgenomen is een gelukkige omstandigheid en getuigt van goede smaak.
Een tekstboekje zou bredere toegankelijkheid bevorderen, maar maakt
de uitgave duurder. 


DE LIEROPSE HEI
o die schoon hei toch, zo wijd als ge kiekt
die berken ginderwijd
de donker’ dennenbossen van de geminte
de platte vennespiegels vur meen vuujt
en ok dorgeenter dor de kiekaawen maawen
al die klurren, zaacht en veul
alderhand van paars, breung, gelig, gries...
en dorboven hedde dan ok nog de leucht
wijd, hijl hog, en ok deechtebij
z’is ‘nhaawend aanders
en ze scheeldert de klurren die ze bescheengt
dunnekes ovver
‘t is zo stil hier, en zo reustig
ge ziet gin-mens, niemend kwekt of keeft
ge hurt ok de klein dinger:
‘t riefelen van ‘n bistje
dette gebeez van krikkels en spreenkhanen
en de zaachte zuchtjes van dette bietje weengd
wa zin de mensen toch stoom gewist
- snapte gij dè naw? ze haan hier - dor alles zo goewd is en geef hier haan ze eindoven en hellemund ner moeten zetten
en nie daar, dor ‘t zo druk is, zo vol en smirrig ... 



< In het dialect van Peelland >
Uit: Brabants Bloesem
Foto Cor Swanenberg

Voor meer info: www.joswa.nl.
www.joswa.nl
Adlib gitaarscholing
Kruispunt 2
5441 PB OEFFELT
Tel: 06-222 05 219
Email: info@joswa.nl
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JOHAN BIEMANS

MRINUS DE WITTE

Toen seks nog nie beston
Wijlie zèn äs kijnder opgegroeid in den tééd van ‘skiet
’s op en doe vôrt’ en ‘hoùwt oewe kop toew äs groate
mense praote’. En zodoende heb ik m’n aaige wel ’s
aafgevraoge: hoew is ’t toch in godsnaom meugelijk dä
ik ôit geborre ben. Want over dä sôrt dinge wier nôit nie
over gesproke. ’t Ennigste bloat dä nie verboje wos, dä
wozzen de bloate voewt’ van diej brùin paoters en d’r
hiel ’t dan geléék mee op.
Mär äs kijnder hon wijlie ons oage pedommen ôk nie
in onze zak! Pedomme nee. Onzen haon diej speulden
ummers mee ons henne en de ram in ons k’néénekooi
dee aorige dinge mee onze Vlaomse reus. As ’r in de
buurt ’nnen hond, een of ander teef zogezeed heet wos,
dan sjokten ’r ’n lang p’rcèesie reujen aachteraon.
En of wijlie nie in de gaoten hon dat’r bé ´nnen
bok, ’nne stier of ’nnen hengst iejt onderaon
honk, dä wijlie bé ons aaigen in de spiejgel ôk
geziejn hon, dä wos me nie ontgaon. Mär ge
kost ’r nôit mee niemes nie over praote, want
dä wier ummers nie gedaon en nie geduld.
Onze vaoder en ons moeder zallen d’r ôk
wel gene raod mee geweten hebbe.
Want ik weet nog goewd, dä onze
vaoder ’s op ’nne zondagge-middeg
vroeg: ‘Gaode dalijk mee ’n èndje
fietse?’ Dä vond ik op z’n aaigen al
iejt aports. Want ge moet wete, dä
onze vaoder alle zondagge-midde
ge mee z’nen hengel ne de visvijver
fietste um gaon te visse. En ik zèllef brocht
de middeg dan ältij dur mee kaorten of ’n
èndje de bossen in mee m’n kammerùi.
Afijn, ik kos tegen onze vaoder nie ‘nee’
zegge, mär ik vuulde wel e sôrt van nattig
hèi.
Tussen haokskes, ik wos toen ’nne galper
van virtiejn jaor en zaot, geleùf ik, in de
dèrde klas van de mulo bé de broeders in
Vallekesweerd. We viejten onze fiets en
fietsten aon in de richting van den Bör
kelsendéék. Onze vaoder zee nie veul,
mär toen wijlie ’t brugsken van ’t revier
ken over wozzen, vroeg ie: ‘Krijde gijlie
ôk godsdienst op de mulo?’ Ik docht bé
m’n aaige: wor slu dä nou op? Ik zeg:
‘Ja.’ ‘O,’ zee ie, ‘en wá vur godsdienst?’
Ik zeg: ’Twee sôrte… kattegissemus en
bijbel.’ ‘O,’ zee ie, ‘en wa leerde dan
zo al van diej twee?’ Ik zeg: ‘Nou, äs
ge dä géér weet, dan kèkt t’aovend
mär ’s in m’n boeken in m’n boeketas,
dan kande dä zèllef ziejn.’ En d’r hiel
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’t gesprek eigelijk mee op, want vur de réést van onze
ronde gonk ’t meer over: ‘Kèk daor dä veugeltje, en kèk
daor diej koei.’ Afijn, ge begrèpt wel wor onze vaoder ’t
over wo hebbe. Mär ik dee mär krèk of m’n neus bloeide
en ’n hallef uurke laoter wos ik wir bé m’n vriende trug.
Dä wos ’t urste bedrijf.
Dieje zèllefden aovend kwomp ik tegen ’n uur of tiejn
thaus van ’t kaortspeule bé enne van m’n kammerùi.
Onze vaoder laog al in z’ne nest en ons moeder zaot
nog alleen in den hèrd op me te wochte. Goewd en wel
binne zee ze: ‘Gaot ’r ’s èfkes zitte, want de pestoor
hi me gevraogen of ik ’w èfkes wil vurlichte.’ Ik docht,
pedomme toch. Wa onze vaoder nie klaor krig, dä moet
ons moeder nog vur ’m oplosse. Afijn, ik gonk ’r zitte en
toen begos ze ’t Weesgegroetje te bidde. Bé ´gezegend
is Jezus, de vrucht van uw schoot’, hiel ze op. ‘En dä
betekent,’ zee ze, ‘dä de moeders ’n noew kiend
je nege maond onder d’r hart draoge, en dä zo’n
noew kiendje dan gebôrre wordt.’ Ik dee mär krèk
of dä groat noews wos vur me, want ge moet ’w
aaige wel onneùzel hoùwen äs ge mee zoiejt
overvalle wordt.
‘Begrèpte dä?’ vroeg ze. ‘En hedde dik
nog iejt te vraoge?’ En umdä ik m’n on
neùzelighèi moes perbere vol te hoùwe,
vroeg ik: ‘En äs dä kiendje dan gebôrre
wordt, wor kande dan aon ziejn of ’t
’nne jongen of e mèisken is?’ Ja, want
wa zoode zèllef gevraogen hebbe, in
zo’ geval? Ge zalt nôit raoje wa ze
toen zee. Hoùwt ’w aaige vaast. Ze
zee: ‘O, dä zal de vroedvrouw ’w
dan wel vertellen. En äs ge ôit ’s in
bekoring komt, dan moete mär ’nnen
Onzevader bidde,’ kwomp ’r aachteraon.
Ik zèllef neep al m’n tiejn teen’ bé
mekaar um nie in m’ne laach te skietje.
Want ze hoj toch ‘s moete wete wa wijlie
al van de Engelse soldaote geleerd én
geziejn hon. Dä wos nog ’s andere kost.
Dä wos dan ’t twidde bedrijf.
De broeders op de skool perbeerden ’t
ons ôk al ’s ùit te legge. Mär ge wierd
’r alleen mär noewskieriger en niks
wéézer van. Ok nie toen wijlie in ’t les
te jaor van de mulo nog ’s mee hil de
klas driej daog’ op ’n retraite gestuurd
wieren bé e sôrt paoters in Venlo. Wos
dä nie bé Manresa of zo iejt? Nonde
kaai nog nie henne. We moezen d’r ôk
nog ’s apart bé zo’ne paoter kommen
biechte. Diej zaot ons ôk al ùit te

mèlleke, mär we trojen d’r mee ons groate voewt’ nie in.
Dät-ie toch verrekte!
’t Een mee ’t ander brocht ons - m’n twee kammerùi en
men - op ’n geweldige gedaachte. Onze vaoder wos tùin
man bé de paoters, gewoan bé-j-ons hier in ’t dörrep.
Zodoende kende ik bé wijze van spréken alle paoters van
naom en toewnaom. En umdä wijlie ’s zondags ’s aoves
niks te doewn hon, spraoke’w af um op zekere zondag
nä ’t aovendééte ne’t klôster te gaon, en daor ’nne
paoter te vraogen um ons ’s vurlichting te gééve. We
belden aon, en vroege - ik noem zo mär ’nne naom - ne
paoter Sylvester. Wij noemden ’m onder mekaar paoter
Zilverstèr.
We moggen in ’n spréékkaomerke zitten en vijf menuuj
te laoter wos ie ’r al. Wijlie dee’n allicht wir hil onneùzel
äsof ’w nog nôit van zoiejt gehurd hon. Zilverstèr dee
alle moewte um van alles ùit te legge, mär hij draaiden
’r mee groate kringen umhenne. Iejt anders hon wijlie
ôk nie verwocht, mär we hon van binne plezier vur tiejn
en we moeze vural moewten doewn um toch mär nie in
onze laach te skiejte. En toch zeker äs ’w onder diej tao
fel mee ons kniejes tege mekanderen aon skupten, um
zogezeed stiekem te zegge: ‘Hurde dä, dieje zeever?’
Diejen aovend wos ons zó goewd bevalle, dä´w e paor
wééke laoter wir ne’t klôster gongen en ne ’nnen andere
paoter vroege, paoter Theofiel. En wir hon ’w ’nnen
onvergéételijken aovend gehad, dä kande wel begréépe.
D’r hodde toch ’s bé moete kanne zitte, wa’n avontuur.
En dä hebbe’w toew vier, vijf kirren toew over gedaon,
want ’t wos en bleef hil spannend. Nä diej vijf kirre mee
diej vijf paoters wiste’w nog krèk èffeveul äs den urste
keer. Dä wil zegge, wijlie hebbe mär nie laote mèrreke wa
dä´w zèllef al wisten en meegemaokt hon. Afijn, dä wos
dan ’t derde bedrijf.
Dä ik dan toch op de wèrreld gekommen ben, dä is dan
meskien e wonder. Eén vurdeel hebbe wijlie dan dur dä
geheimzinnig gedoew meegekrege. De puberteit, die
hebbe wijlie gewoan overgeslaon. Diej bestond in onze
jongen tééd ummers nog nie en dan kosde ’r ôk gene
laast van hebbe. Volleges mé is de puberteit pas laoter
ùitgevonden of bedocht dur de NVSH. En wa dä bete
kent, dä zèn wijlie ummers ôk al wir lang vergééte. Diej
bloate voewt’ van diej brùin paoters, diej ziede ôk al lang
nie mir. Trouwes, die broeders en diej paoters van toen,
diej zèn ummers al lang ne hunnen himmel. Diej kozzen
d’r ummers toch ôk niks aon doewn dä zijlie dä stuksken
ùit ’t Weesgegroetje nie begrepen hon. 

Illustratie Bruine paoter, foto Henk Janssen

De Witte wit
wir wè
Over billen is veel geschreven. Zo kom je in het
Algemeen Nederlands de uitdrukkingen ‘met
de billen bloot gaan’ en ‘zien wie de blankste
billen heeft’ tegen. Beide bedoeld om aan te
geven hoe de zaken er voor staan. En wie zijn
billen heeft verbrand, moet op de blaren zitten.



I

n ’t Bèrgs (het dialect van Berghem) worden
billen aangeduid met kont. En die kont is niet
alleen om op te zitten. Je kunt er mee pochen,
dwarsliggen, mee praten en zelfs mee kijken.
De nuchtere Berghemnaar zal iemand die loopt
op te scheppen of zich verwaand gedraagt, aanspreken met ‘doet mar gewoon, ge zit ok mar mi
oew bloewte kont in oew boks’. Het is verstandig
die raad op te volgen, want anders krijde proat ôn
oew kont’ (wordt er over je geroddeld) en word je
voortaan mitte kont ôngekeke (genegeerd).

E

en bezig persoon heeft gen zittende kont en
iemand die zijn poot stijf houdt, haawt z’n
kont dicht genepe. Gaat hij of zij in de contramine, dan gôit-ie z’n kont tege de krib en zegt hij of
zij geen stom woord dan zittie nie kus m’n kont
of lèk m’n kont.
Ook in een meer vriendelijke context komt
kont voor, maar dan zijn het kinderbillen. ‘Zeg
mar dè ’t goewd gö mi ’t kiendje z’n kuntje’ ofwel
‘doe ze maar de groeten’. Bij deze. 


Illustratie Mathilde Artwork
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LIZZY VAN PELT

CHARLES LUIJTEN

DE LELYSTRAOT

Toen ’r nog meej ’t kerrukgerij gereeje wier

Een vrouwke in de Lelystraot,
die brocht de wâs naor buite
Ze hong de laine boordevol,
terwail ze âs een ouwe knol,
verzoop in moddrerkluite
De rege viel mè bâkke neer,
mar goed, die wâs moes hânge
toen buurvrouw om ’t hoekske keek
en riep: ‘Wâ is tâ veur ’ne streek?’
zee ’t vrouwke onbevânge:
‘Ge het de weermân toch gehoord?
Hai zee niks over rege
Ik hâng de wâs gewôônweg op
’t Weerbericht gâf zon, volop,
dus niemând hou me tege!’ 
Uit: Woerekumse gedichte
Tekening: Chris Roodbeen
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Toen ’r nog meej ’t kerrukgerij gereeje wier.
Da’s al wir efkus geleeje, agge wit da’k kurt
tachuttig zij en ’t kerrukgerij gebrukt wier
toen’k ’n jaor of tien waar. Dur reejen ien Rijs
bergen op da moment nog ne boer of vijf meej
pèèrd en overkapt gerij saome mee moeder de
vrouw, opa en opoe zondags naor d’oogmies
om tien ure. De jong moesen te voet en gien
gen dan ok eerder van huis. ’t Ware buitenaf,
net as de Langedreef, amaol nog zaandweege,
dus as’t pèèrd ien draf overgieng smoorde
’t as de ziekte. Da waar zo hard, dagge gin
haand mir veur oew ooge kos zien.
Veur ze naor de kerruk gienge, moese eerst
nog de koei gemollukke wurre, en daornor
de kannen mee melluk op de waruft ien de
put hangen. Aanders wierie zuur. Vervollegus
wier vus gras, gruun, mangelpeejen of aander
freten ien de voergoot veur de koei gegooid.
Zo nouw en dan aonveege mee de bessem.
Asse gefreten haaie mee ’n slang of emers de
goot onder waoter zetten om de koeie te laote
zuipe. De koei stinnen aon wieskaante mee vij
ve of zesse op ’n rij neffe mekaore. Z’adde ien
de stal ne ketting rond durre nek die vast zaat
aon ne paol van de zeul. Wanneer ge ’n koei
of tien haai, waarde ien dieje tijd al ne heel
gèèven boer. Bij uithuuwelukke wieren te vurre
de stalraomkus van mekaore geteld.
Nuchter naor de kerruk, agge temienste te
kommunie wouw gaon. Ien ’t aander geval
naamde ’n paor sneejen van de zelluf gebak
ken mik mee ’n flienk stuk wust, reep gedroog
de ham en kom koffie ’rbij Goed uitkijken
dattur nie teveul drap meekwaamp. Midden
ien dieje grote ronde roggemik zaat ’n klein
rond gat da gemokt waar mee d’n duim. Die
wier veurdat d’n mik d’n oove ienging ien ’t
deeg gedoowen. Veul boeren haaien ’n eigeste
bakhuske waorien d’n oove mee mustert ge
stokt wier. Da waar snoeihout uit d’eg. Veur ’t
brood wier aongesneeje om t’ eeten wier daor
mee ’t broodmes eest nog ’n kruis overhenne
geslaoge.
De boeren die ’t koeivoer uit de gruunkuil
haaie g’haold, stonken ’n uur ien de wend.
Da voer haai ne zwaore locht en kroop ien de
kleere die z’aon haaien. Agge neffe zonnen
boer ien de kerruk zaat, kos ge de lol op. De
boeren sliepen eerder onder de preek van de
pastoor dan ’r naor te lusteren. D’n ene snurk
te al harder as d’n aandere. Onder de konse

kraosie kos d’n speld hoore vallen en waar
die goed en wel veurbij, begos zo wa de halve
kerruk t’hoesten en te kuchen. Veul haaie ne
pottenoster ien d’haand. As de mies uitgieng
trok ’n stouw mee volluk naor ’t kerrukhof. Bij
’t graf wier van lienks naor rechs over de bust
’n kruis geslaoge en onder ’t rondgaopen ’n
Weesgegroetje gebid. Veur ze weggiege nog
effe de deur de wend omgewaaide pot mee
blommen overend zette. De manne vol gaank
naor kaffee de Zwaon van Tjeuj de Koning.
De vrouwe stapte naor den bakker/kruijenier
om de weekelukse bodschappe. Da waar bij
Loepe, Jan van Disseldorp en Jos Huijbregts.
De boerinne mochte daor meestentij dan ien
de goeikaomer zitte wochte terwijl de op ’t af
gegeeve briefke genoemde bodschappe wiere
klaorgemaokt.
Ze kreege teevus ne bak koffie en ’r wier deur
hullie impersaant zowa’t halve durp overhoop
g’haold. Ientusse rookte hullieje vent ’n vette
sigaor en dronk ie z’n borreltje aon d’n toog
ien’t kaffee de Zwaon van Tjeuje of Schuttershof van Teeuwke Kuijck. Ge kos nor ’n halluf
uur de rook snije. Biljarte wier ok gedaon, en
nie te vergeete buurte. Daorbij gong ’t dikkels
over de koei, de vèèze, verrekus, de tieten of
zoiet. Teege ’n uur of een wier ’t bij ’t kaffee
van te vurre gestald pèèrd wir veur ’t gerij
gespanne, dan de vrouw mee de bodschappen
ophaole en rap op huis aon. De jong diej ien
tusse uit de kerruk al wir thuis waore, haaije de
taofel klaorgemokt zodatter bekaanst meteen
gegeete kos wurre. De soep, d’erpels en pan
mee vlees wiere deur moeders op de platte
buis gezet. D’n boer waar terwijl bezig mee ’t
uitspanne van ’t pèèrd. Da wier zo laank ien ’t
pèswaaike onder d’appelbomen en loslopende
tiete vlak neffe huis gedaon , ’t gerij en getuig
wiere op z’n plots ien de kèrkooi gezet en
wegg’hange en klaor waar kees. Dan mee z’n
allemaole aon taofel, te begiene mee bidde.
’t Waar ’n vaste gewoonte dat ’r, nor’t afruimen
van de taofel en d’n omwas van de burde en
panne deur d’n boer en boerin ’n schof gerust
wier. Zo kosse ze bevobbelt naor ’t opkaomer
ke gaon of allebaai slaangsuit aachterover ien
hullieje zurrig zitten of ligge mee de beene op
ne stoel neffe de plattebuis. ’t Kos gebeure dat
ze mitter tweeje harder snurkte dan ’n kot vol
vèèrekus. Ongeveer rond drie uure naor d’n
akker of de waai om te gaon kijke hoe of die ’r

bij laag en wat ’r d’n aandere dag ’ s-mondags
gedaon moes wurre. Tege vr-uures terug thuis
om ne botram t-eete en stillekus greed maoke
om te gaon melleke. De jong speulde op de
waruft die daogs teveure mooi opgereeve wier.
Die moes ’r op zondag proper bijligge. Touw
kesprienge, spellukke bottermellukse-kèès,
pierewaone, buske trappe, knikkere, midjeste
ke, ketten of wa batraove boven op d’n strooi
schelluft of hooitas. Op dees menier gong ’r
da jaore trug op d’n buite aon toe toener nog
mee ’t gerij nor de kerruk wier gereeje tot da’t
pèèrd veur ne trekker wier ingeruld. Tiggewo
rig kunde de boeren en hullie vrouwe en nie
te vergeete de kiendere, ien de kerruk op een
haand telle.
D’n tijd da-d-ien boerehuishouwes van veer
tien jong d’r eene laoter pestoor zou wurre en
al of nie naor de ‘zwartjes’ ien de missie gieng,
ies ok gedaon. Das trouwes ok mee dees
verhaol.

Op weg naor
de tien-ure mies
sondags. Foto
gemaakt op een
landweg tussen
Galder en
Rijsbergen. De
aanspanning is
van Kees Lips.

< In het dialect van Rijsbergen >
Agge gèère wilt weete over wie het hier gaot:
Kot de Hoon uit Kosschot ien Rèsbergen vlak
bij ‘t kapelleke van Oons Lief Vrouwke van Fati
ma 
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COR SWANENBERG

FRANS HOPPENBROUWERS

Het lied dat onze
moeder zong
Ton Dekker en Henk Kuijer behoorden tot de redactie van Onder de
groene linde, de meerdelige boekpublicatie van volksliederen die Will D.
Scheepers en Ate Doornbosch tussen 1953 en 1987 opnamen bij honderden zangers in het gehele land.
Het boek Het lied dat onze moeder
zong met de ondertitel: Een inkijk in
de vroegere liedcultuur op het Brabantse platteland ligt min of meer in het
verlengde van dat project. Het gaat
om het liedrepertoire van Anna van
Gog-Dings en Jeanette van der Putten-Dings. De vitale dames beschikken ondanks hun hoge leeftijd over
heldere vaste stemmen en ook over
een goed geheugen.
Het resultaat is een uitvoerig document met teksten, notenschrift,
afbeeldingen en het verhaal achter
twee zingende dames uit Liessel die
de liedjes vertolkten en in schriftjes
vastlegden. Het boek bevat bijna 371
pagina’s en een bijgesloten cd van
ruim anderhalf uur.
Wat opvalt bij het lezen is dat er weinig Brabants dialect in het geheel is
terug te vinden, terwijl je dat toch
zou verwachten in De Peel. Het lied
Achter de put daar ligt wat zand heeft
een dialectdeeltje op het einde en
Een paar klompen en een paar klompen wordt in het dialect gezongen,
ook al staat het in het Nederlands
uitgeschreven.
De kort geschakelde huiskameropnames zijn van goede kwaliteit en
hebben iets extra’s, al was het alleen
maar de slaande staartklok hier en
daar onder de opnames.
De liederen werden vooral gezongen
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Henk Verhagen met het doek van de verkorte versie van ‘t Ujes volkslied.
foto Cor Swanenberg
binnen het eigen gezin en moeder
Gertruda (1891-1990), Limburgse
van afkomst, speelde een belangrijke rol bij de opbouw van het repertoire. Zingen was haar lust en haar
leven. Het zingen van oude traditionele liederen is in de naoorlogse periode in sommige streken nog lang
doorgegaan. Het is zeker interessant
de doorkijk naar de zangcultuur van
vroeger door te geven.
Vijftien urenlange opnamesessies
in Liessel leverden ruim 500 liedregistraties op naast informatie over
leven en werk, over ziekten, dokters, armoede en oorlog. Anna en
Jeanette hebben hun liederen vooral
opgedaan in hun jeugd. Zij kwamen
uit een familie waarin het zingen
een belangrijk onderdeel vormde
van de dagelijkse cultuur. Er werd

gezongen tijdens het werk en in de
avonden. Anna liet de kippen zelfs
meedoen door hoge tonen te zingen
en ook koeien vonden het volgens
haar prettig als er gezongen werd.
Bij het schrobben van de was zong
ze liedjes op tempo en ook bij ander
werk klonk vaak een lied. Vroeger
was het nog gewoon dat de buren ’s
avonds met een groep buiten zaten
te zingen op zondagavonden. Er was
nog geen verkeerskabaal. De liederen hadden een grote emotionele en
culturele waarde.
De auteurs hebben de zangeressen
en hun leefwereld belicht. De grote
veranderingen in het dorp door de
oorlog en de latere komst van elektriciteit en stromend water, van telefoon en televisie passeren de revue.
Thuis werd overal dialect gesproken.

Op school leerden de kinderen Nederlands en veel liedjes, ook al hadden ze weinig zangles. Dat kwam
omdat de meisjes steeds in dubbelklassen zaten en ook de liedjes van
de hogere klas mee oppikten.
Toen wij de hele cd beluisterd hadden, hadden we nauwelijks Peellandse liedjes gehoord. Daarom namen we contact op met Ton Dekker
met de vraag waarom er voor gekozen was zo weinig dialect op de cd
te zetten. Tevens vroegen we om een
indicatie betreffende de verhouding
Nederlands ten opzichte van dialect
in de honderden liederen die voor
dit project beluisterd werden. Het
antwoord kwam prompt:
‘Ik begrijp uw verwachting dat er in
het boek heel wat liederen in het dialect zouden staan, maar dat is dus
niet geval. Alleen de liederen 87, 92,
94, 95 en 139 staan niet in het Nederlands. (Hiervan zijn er drie Limburgs. C. Sw.) Dit is overigens geheel
volgens ons verwachtingspatroon en
we hebben er waarschijnlijk hierom ook geen speciale aandacht aan
besteed. De meeste in de twintigste eeuw verzamelde volksliederen
zijn in het Nederlands gesteld. Dit
kan diverse oorzaken hebben. Veel
liederen hebben een schriftelijke
oorsprong. Denk bijvoorbeeld aan
de liedbladen die verkocht moesten
worden. Het is niet handig om dan
voor iedere regio de taal te moeten
aanpassen. Dat geldt natuurlijk ook
voor de liedboeken, die een nationale verspreiding beoogden. Wij hebben dus niet bewust dialectliederen
niet opgenomen. Als ik moet schatten hoeveel liederen uit het repertoire van de dames Dings in het dialect
zijn gezongen, dan kom ik op hooguit enkele procenten.
Mogelijk dat lied 92 aan uw wens
om een Liessels lied te vermelden,
tegemoetkomt.’
De reactie bracht ons opeens terug naar het lied dat onze grootvader zong. Mijn grootvader Klaas
Heijmans zong op zijn verjaardag
graag. Hij had vier broers (Dorus,
Hermus, Bert en Jan) en die mannen
buurtten altijd in hun moedertaal,

het Rosmalense dialect, maar begonnen ze te zingen, dan klonken hun
liederen bijna louter Nederlands. Er
was een uitzondering: ’t Ujes volkslied, vanwege het refrein ook wel ’t
Holadiee-lied geheten. Dat begon met
‘We wone de grond in, òlling aachter op
de plak, in dè klèin leemen hauske mi
dè groot strooien dak. Holadiee en holadio, holadi hopsasa holadio’. Laat lied
92 uit Liessel nu beginnen met ‘Waai
wone in Lijsel, dór aachter op de plak,
in ’n klèn lijeme hoiske, mee ’n grouwet
strooie dak!’ Wij hebben van Harrie
van den Elsen, onze 92-jarige expert
uit Uden, vernomen dat het Udense
volkslied begin jaren dertig van de
vorige eeuw geschreven is door de
leraar Joh. Biemans. De vraag welk
lied het eerst was, is daarmee al een
heel eind geklaard. Vooralsnog zijn
wij zeker geneigd te kiezen voor de
Udense versie, omdat die in zijn
geheel het meest oorspronkelijk en
authentiek oogt en in de wijde omgeving rond Uden algemeen bekend
is. Het rijm en woordgebruik zijn in
deze liedtekst logischer en natuurlijker. Het duidelijkste voorbeeld staat
in het rijm van de slotstrofe: Udens
paus – thaus is in Liessel paus – thojs
geworden.
Het lied dat onze moeder zong is zeker
een interessante publicatie. Het boek
is te bestellen via de boekwinkel.
ISBN-nummer: 978-90-9028735-5.
http://www.ed.nl/regio/deurne-e-o/deurne/
boek-over-bijzondere-liedjesrepertoire-van-zussen-dings-uit-liessel-video-1.4806982 


KÓUWE KERMES
Tienus vaorde mee vaote bier
van Dommelen nó Lind.
Zó dí t’ie alle kroegen án,
dronk overal ’n pint.
Dè dí t ’ie zó al twintig jaor,
tot z’n vrouw d’r èrgernis.
Vur Tienus waar ’t nie zó’n krúis,
umdè ’t pèrd de weg wèl wis.
Al hil vruug in de middeg
Zat ie lodderig op z’n kaar.
Z’n óge toe en drómend dè
’t bier zó lèkker waar.
’t Pèrd wis immers toch de weg
en stopte krèk op tèèd.
Vur al ’t gèld van de wirreld
wou Tienus dè pèrd nie kwèèt.
’t Gebeurde op ’nne wijnterdag,
’t vroor al dè ’t krakte,
dè ’n par jong van dè hèndig pèrd
hil lulluk misbrúik makte.
Ze vieten ’t pèrd bij ’t kopstuk án
en léiden ’t in de verkeerde straot.
En Tienus, die snörrekte as ’nen os,
wis van de prins gin kaod.
Toen Tienus eindeluk wakker wier,
hij docht in Vallekeswird,
stonnie, verdomme nondedju,
bij de ùrste húis van Wirt!
Tienus vaort, zó nuchter as ’n kalf
in vollen draf nó húis.
Zó kwam ie hil diep in de nààcht
van ’ne kóuwe kermes thúis.

Uit: ’n Snee irluk bróód
Frans Hoppenbrouwers
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LAU KANEN

BEN HARTMAN

Kindermoord
M’n vrouw vènet mar lillek, mén dialect. Ze is dan ok ge
hendikept, want ’n Gelderse en ’n stadse. Mer vur mén
is m’n dialect ‘eerbiedwaardig’ en da klinkt nog deftiger
as ‘eerbied werd’. Worrum? Umda ’t de taol wòs van
m’n vodder en moeder, en da worre goei mense die de
werreld vuröt geholpe hebbe en on wie ik veul te danke
heb. Ne mens krè vuzzelf eerbied vur wa goewd is. En iet
wa goewd is, d’r bende zönnig op.
En daormee kom ik op ’t onderwaerp wa me dees
wèèk gerokt hi. In Heerlen is e jungske van zeuve jaor
vermoord, worschènlek dur z’n moeder. De mòndag
genaovend ging ’t er over op den tv, bè Jeroen Pauw.
Twee vriendinne van de moeder – die zelf nou gevange
zit – worren ötgenodigd um, as ’t kos, öt te legge hoe zo
iet hoi kunne gebeure. Kern van hun verhaol wos: “Da
vrouwke wos nie gek mer ziek”. Ze hoi groate probleme,
al zeuve jaor, zo lang as ’t jungske gelèèfd hoi. Nie dat ie
laastig wos, mer zè wos depressief. Ze deej soms vrimde
dinge. ’t Jungske hoi dikkels gezeed: ‘Moeder, worrum
doede da, doe da nou nie’. Ze kos ’t lève kennelek nie
on. De pelisie hi d’r dan ok ongetroffe op e viaduct wor
ze ve plan wos af te springe. Ze hebbe d’r tegegehaawe
en meegenomme. En durnao vonde ze in d’r haus da
jungske doad.
D’r moete toch eigelek van schreuwe, as ge zo iet hurt.
Want e keind, da vuule we allemol, is iets liefs, is on
schuldig, da verdient zörg en geluk, umda ’t afhankelek
is en er nog gin kaod in stekt. (Daorrum worre de miste
mense ok zo kaod as iemes e keind iets onduu.) En da
’n moeder d’r aaige keind mishandelt of vermoordt, is
hillemol onbegrèèpelek.
Ge kant er ok donder op zegge da ’t er dan iet meer on
de hand is. Da wòs ok hier ’t geval. De vriendinne hòn
dik genog mee ‘da vrouwke’ gesproke en gezeed da ze
hulp moes zuuke. In den Heksenketel, ’n sórt ontmoe
tingsplek vur vrouwe mi probleme waor ok maatschap
pelijk waerrek onwezig wòs, hon ze d’r over gepròt en
gewaarschouwd. D’r wòs ok wel actie op genomme,
mer ja, ’t keind was nie uit haus geplòtst. Want echt da
jungske mee opzet slaecht behandele, da dee die moe
der naturlijk nie. Af en toe kos ze ’t nie mir ón en dan
reageerde ze ’t worschenlijk af op dieje jonge. Mer as ze
heur die afgenomme hón, dan wòs ze wòrschenlek nog
dieper in de put gezakt. En de jonge zoo wòrschenlek
ok veul verdriet gehad hebbe, as ze ’m van z’n moeder
geschaaie hòn.
Dees gebeurtenis hi veul beroering teweeggebrocht.
Sommigte mense zegge da de hulpverlening tekort
schoat, ander gève de poletiek de schuld, umda die
bezönnigd hi op de geestelijke gezondheidszörg. Da kan
ammel best waor zen, mer d’r is no mén menning nog
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iet anders wòr over naogedocht moet worre en da veul
vurnaomer is. De moeder van da jungske ston d’r alleen
vur, zo-as zo veul vrouwe tegeworrig. (Veul manne trou
wes ok, mar die hebbe mistal nie de zörg vur de keinder.
Wel laast van eenzaamheid overiges.) Ze wos geschaaie
van d’re mens, loas ik, en ze hoi psychische probleme.
Nou, da dankt me de koekoek in zo’n sitewasie. Van
heur scheiding hi ze messchien veul verdriet gehad; en
dan zónne jonge alleen opvoede, da is nie niks. Volges
mè hurt ne vodder bè ’t gezin en wordt er tegeworrig
veul te makkelek geschaaie. Ik vèèn ’t onverantwoord,
no de vrouw toe, mer vurral no ’t keind. De gevolge zen
dikkels rampzalig, da ziede wel wir on dees geval.
Nou zegde gij messchien da ge d’r niks van kant zegge,
van zo’n echtscheiding: ‘As ’t nie mir gi, dan geget nie
mir,’ da ’s de gangbare filosofie. En dan lèèsde ok in
die roddelblaojkes as Story over ’n geschaaie stel: ‘Katja
en Thijs hebben echt geknokt voor hun huwelijk.’ Wa
moette daor nou van denke? Ze stellen ’t vur, asof er
gevochte moet worre. Mer gewonlek doen ze dá krek
teveul! Um ’t mi mekaar vol te haawe en oew keind nie
z’n aawlui te ontnemme, moette nie vaechte mer toegè
ve. Um gelukkig te worrre en ’t in den tröw öt te kunnen
haawe hoefde mer een ding te doen: prebere ’t oewe
partner no de zin te maoke en daor oew aaige wense
vur no aachtere te schöve. En da moet dan wel van twee
kante komme; anders wordt degene die altè toe moet
gève zonder dattie d’r iet vur terugkrè, overbelaast en
dan haawt ie ’t messchien nie vol. Tröwe is mistal hennig
genog, mer tröw blève en mi mekaar no tien jaor nog
tevreje zen, da’s andere koek.
Toch moete wel dieje kant op, da ziede wel on da drama
in Heerlen. Dur die scheiding worre d’r daor in ieder
geval twee ongelukkig: de vrouw en ’t keind. Al schaent
dieje jonge wel flink geweest te zen, want volges de
buurvrouwe die ik bè Pauw hurde, prebeerde hij soms
z’n moeder in d’re nòòd te haelpe. Mer ja, wa kan nou
zónne jonge, e keind van zeuve jaor? Die hi zelf nog vol
op steun nódig. Volges mè hoi dus de vodder er moete
zen. Ge kant zegge wa ge wilt, mer ne mens is toch vur
’n vrouw dikkels ’nen onmisbare steun. 

< In het dialect van Bergeijk >

ster. De kanten pronkmuts, ook wel
poffer genoemd, dankt die naam aan
‘poffen’ in de zin van opblazen. De
komst van de fiets droeg bij aan het
verdwijnen van deze ‘hoofdbekleding’. Het was werkelijk een heel
bezwaai.
De zééje pèllerien in de tweede strofe

Ons
Meierijse
durske
De dorpse mensen, veelal boeren,
zetten zich in het begin van de vorige
eeuw af tegen niet alleen de stadse
manieren, maar ook tegen de stadse
mode. Rond 1910 ontstond daarom
het volgende lied in de Meierij.
Bijgaande versie werd in 1980 door
Cor Swanenberg opgetekend uit
de mond van Dina Tibosch - Voets
uit Berlicum, die toen 90 jaar oud
was. Zij was de vrouw van architect
Driekske Tibosch en was van Schijndel. Met onze volksmuziekgroep
Mie Katoen hebben we dit prachtige
lied opgenomen voor de LP van Cor
en Nelleke Swanenberg. Het werd
gezongen door gastzangeres Hetty
Verkuilen uit Middelrode. Deze langspeelplaat, De Platte Plaot van Nilluzze en Nellekes kwam uit in februari
1980. Ik heb de dialecttekst letterlijk
overgenomen van een papiertje dat
ik destijds kreeg om het lied in te
studeren. Hier komen drie Meierijse woorden voor dames aan de orde:
durske, frommus en juuffrouw.
De tekst veroordeelt het modernisme (zônne stadshoewd, stopt ’m eweg;
zo’n areg mantelpèkske; glas en kópper;
goeiekoope todde) en verheerlijkt de
traditie (de muts, de pèllerien, skón
spulle van goud). Het lied beveelt de
oude vrouwendracht aan. De muts
die bezongen wordt, is de witte kanten pronkmuts. Veel plaatsen in de
Meierij hadden hun eigen variant
en elk dorp had zijn mutsenmaak-

is de zijden schouderdoek.
In de slotstrofe staat: Skónder ketting,
skónder belle, zaagde nerreges alle vijf.
Dat alle vijf staat hier voor de traditionele gouden sieraden die bij de Brabantse zwarte vrouwendracht hoorden: de oorbellen, de schuifketting,
het kruisje, het horloge en de ring.

Ès ons Meierijse durske, mènt ès dè’t ’n juuffrouw is
Mi zônne stadshoewd op d’re kóbbus, nouw dan hisset lillijk mis,
Want zo’n ding paast iedereen niej, ’ne stadsmins paast ’nen hoewd
Mar opt köpke van ons frommus sti ’n muts verduujveld goewd,
Stopt ’m eweg meid èn kopt oew ’n muts
’kzie toch zo gère of bende te gruts (2x)
Ès ons Meierijse durske, mènt ès dè’t ’n juuffrouw is
Mi zo’n areg mantelpèkske, nouw mar dan hisset lillijk mis,
’k Zo me skame rond te sjouwe mi zo’n pop òn m’nen èrrem
Dè geleuft, diej ik gò traowe is boerin toew in d’ren dèrrem
Bende nouw gek meid of skamd’oew meskien
’kzie toch zo gère unne zééje pèllerien (2x)
Ès ons Meierijse durske, mènt ès dè’t ’n juuffrouw is
Mi zo’n stel goeiekoowpe todde, nouw dan hisset lillijk mis,
Skónder ketting, skónder belle, zaagde nerreges alle vijf
Herre ze niej mer, anders hielde glas en kópper van oew lijf,
’kzie toch zo gère skón spulle van goud
Mak meid ès dègge z’in ere houdt (2x)
durske = meisje
kóbbus = hoofd
frommus = vrouwmens, meisje
gruts = trots, verwaand
skònder = mooier

mènt = meent, denkt
hisset lillijk mis = heeft zij het lelijk mis
gère = graag
areg = eigenaardig, vreemd

Er zijn mensen die beweren dat het lied van Bossche origine is. We houden
ons voor alle nadere informatie aanbevolen. 
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NOUD BONGERS

Van wie zedde gè d’r enne?

‘Wè me nie deert, mènneke, mar van wie zed
de gè d’r enne? Oh, zedde gij Noud Bongers
diejen Brabantsen troubadour! Mar Noud,
waor wonde gij dan ès ik vraoge maag? Ja, Lith
dè ken ik, dè li daor òn de Maos vlak aachter
Oss.
In ’t dùrp òn de revier, ja man, daor zè’k duk
gewist. Van jons vrouw durre kaant komme
ze gelijk ùt de Mòskaant. Mar, ès ik oe ok nog
èkkes vraoge maag, jùllie voader komt toch
nie ùt Lith, of wèl dan? De Bongerse, ja, ja,
dè daocht ik al, die komme mekaant gelijk ùt
Zilaand. Oooh, waar ie al vlak nò d’n orlog
Zilaand ùt!
Nee, nee, dan ken ik jùllie vaoder nie! Wel die
jen aandere Bongers, witte wel, van die garage
òn de weg vanùt ‘t dùrp nòr ‘t vliegvèld. Ja, in
Zilaand wone veul Bongerse. Ès ge Bongers,
van Dongen en van d’n Elsen roept, dan lopt
hel Zilaand leeg!
Nie dè’k neijschierig zè, mar waor stond dè
stamhuis van jùllie vaoder in Zilaand dan? Bè
de school in ‘t Aachter-Euventje? Mar volges
mèn het Andries Bongers daor gewònd! Mar
is dè ècht? Gò weg, Andries Bongers waar dè
dan ‘n bruur van jùllie vaoder? Mi diejen Bon
gers he’k nog zeker 10 jaor in Eindhove bè de
douane gewerkt. Man, dè waar unne fijne vent
enne. Daor konde nog ’s van op òn!
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Wè? Waar dè jouw peetoom!? Mar jùllie vader,
nee, nee, die zu ‘k zoo nie kenne!
Vruuger kende ik die femilies gelijk, witte dè.
Mar ja ‘k wòr volgende wèèk tachentig en dan
kunde alles nie mer zu goed onthouwe, dè
mèrkte wèl!
Mar, nou we ’t toch over jouwe thuis hen, jùllie
moeder waar dè wel ’n èchte Mòskaantse dan?
Waar zè ’n èchte Lithse? Hoe schreef jùllie
moeder dan? Rèchs ja, dè zal wel! Mar hoe
hiette ze van aachter? Ja, ja, dè weet ik! In Lith
zegge ze gelijk van Zon, mar officieel is ’t van
Sonsbeek. Mar in Lith ware toch verschillende
van Sonsbeke, is ’t nie? Van welke van Zon
waar zè d’r dan een? Van Nùlle, van d’n brèèje
weg, daor bé ’t Kappèlke op d’n Hul? Ja, goh,
dè is lang gelèèje!
Mar wè me nie rakt, jùllie moeder, waar dè
dan die grote fiere vrouw? Oh, mar laot me ’s
èkkes prakkezere! Oh ja, mar nou wee’k ’t wer.
Dan moet zè in de oorlog bè schoenmaker Van
Boxtel op d’n dijk hebbe gediend, of nie dan?
Ja, dè daocht ik al, die hiette Corry ja. Man,
man, is dè jùllie moeder! Oooh, mar nou gò
bè mèn ’n lichje brande! Jùllien thuis waar dan
vruuger daor aachter de kerk, in dè huis van
de kùster mi dè sigarewinkelke tiggenovver ’t
klòster. Dè mènde nie! Hiette de kùster dan
Bongers? Nou snap ik ’t! Man, ik kende de
kùster allennig ès de kùster.
Ja, in zu’n dùrp kenne ze mekant allennig de
bèname en nie de aachtername!
Goh, mar dan ken ik jùllie vaoder wèl degeluk
dus! Lò me nog ’s èkkes naodenke!
De kùster, dè waar toch z’n klèin dik mènneke,
mi alt zunne grote bolknak is zunne mond?
Krèk en ik dòòcht ‘t al òn oew gezicht te zien.
Gè lekt zoo sprèkend op de kùster! Jonge,
jonge, wè is de wirreld toch klèin! De kùster
jouw vaoder..!
Zeg, ik zaag oe nèt wer op oewe lozzie kijke,
ès ge weg moet, dan moete ’t ècht zegge war
Noud! Gò wè is ‘t gezellig zoo èkkes mi me
kaar wè bèbùrte of nie dan?
Wè, zitte gij nou vort in Oss bè de gemente?
Ja, zitte want werke doen die ambtenaore daor
toch ok nie of wel? Grapje Noud, daor kunde
gij toch wel tege hè?
Mar kèl, waarde gij dan nie bevriend mi d’n
dieje van van Heck bè de Rabobank?
Dè dòòcht ik al. Ik wit dè, umdè hij toen is
getrouwd mi die van Leejke de Blank. Nou en

dè wit ik wer, umdè mennen ouwen buurman
ha gezeed dè ’t ie nog mi Leejkes in Indieje hè
gediend.
Zeg mar kèl, wè me nie rakt, gè zet toch ok ge
trouwd of nie dan? Òn de Valkseweg, oh daor
in de bùrt van Mòskaant Reize! Jonge, daor
wonde schon vlak bè de polder!
Zedde gij getrouwd mi Jeannie van Gèrad van
de Burgt ùt Maore? Mar jonge, dè mènde nie!
Gèrad dè waar ’n nèèf van jons vrouw. Zen we
ok nog femilie van mekaor ok nog ok! Ès we
nog lang praote dan zen we gelijk femilie van
mekaar of nie dan?
Ik zie dè ge nou ècht weg moet! Mar we diene
èèk toch nog unne ker af te praote. Ja en dan
wel op jons gemak bùrte en vatte we d’r wèl
èkkes goed d’n tijd vur! Ik bel oe zeker op,

want ik hè oew kartje!
Nou Noud, houdoe war en doe ze thuis en òn
Jeannie’s kaant de groete van mèn! Doeij!
Onvurstelbaar! Komde op unnen durdewèèkse
woensdag zomar Noud Bongers tege en dan
blek ’t ok nog weit-te-weg femilie van oe te
zen.
Ècht te gek vur woorde!
.....Oh munne God, nou hè’k Noudte vergète
te zegge wie’k zèlf zè!’ 

< In het dialect van ‘t Mòslaand >
Illustratie Iris Bongers
Uit Kierewiet!
Brabants Boekenweekboek
2015

JOHAN BOENIE

Woensdrechtse woordjes
Gefeep
uw d’oew gefeep nouw toch ’s.’ In Woensdrecht is dit een normaal, nogal dringend
verzoek aan iemand om op te houden met klagen, zaniken en zeuren. Maar in de Nederlandse
woordenboeken (de Dikke Van Dale bijvoorbeeld) is hierover niets terug te vinden. Zo gaat
het vaak met dialect: je beseft niet dat je het
spreekt, totdat anderen aangeven dat ze je niet
begrijpen.
’

O

G

efeep is dus gezeur, gezanik, zeurderig geklaag. Het werkwoord feepe betekent dan
ook: zeuren, zaniken, zeurderig klagen. Maar
het betekent ook: een zeurend geluid maken.
Kinderen houden ervan om van een blaadje,
een graanstengel of een stukje hout een instrumentje te maken waarmee een eentonig geluid
kan worden geproduceerd. Ouders worden
daar vaak doodziek van, van dat gefeep. Zoals ze
ook dikwijls doodziek worden van het gezeur
van hun dierbare nakomelingen. ‘Krèèg iek ’n
bolleke?’ (‘Krijg ik een snoepje?’). ‘Duur ’t nog
laank?’ (‘Duurt het nog lang?’). ‘Da dörref iek
nie.’(‘Dat durf ik niet.’). U kent dat wel.
Van het werkwoord feepe is dan weer het zelfstandig naamwoord feep afgeleid. Het zal u niet
verwonderen, dat het woord feep een aantal
betekenissen heeft. Om te beginnen is het een
muziekinstrument, dat naar het oordeel van de

toehoorder een zeurend, zanikend geluid maakt.
Het wordt meestal toegepast op een (mond)harmonica, een blokfluit of een viool.
Daarnaast is het een persoon, iemand die fipt
(feept). ‘Wa bende toch ’n feep!’, zeggen we tegen een zeurkous. Het woord feeper wordt hier
ook gebruikt, wat er duidelijk op wijst, dat het
werkwoord feepe en het zelfstandig naamwoord
feep dezelfde oorsprong en dezelfde betekenis
hebben. Zeer waarschijnlijk is ons hele verhaal
begonnen als een onomatopee, een klanknabootsing.

I

k kom nog even terug op die kinderen, die
van een plantenblaadje een ‘muziekinstrument’ kunnen fabriceren en daar hun ouders
horendol mee maken. Of hun grootouders,
want dat zijn vaak de huidige opvoeders. Het
lelietje-van-dalen wordt in Woensdrecht fieper
of pieper genoemd, omdat de bladeren van
dit plantje bij uitstek geschikt zijn om er zo’n
feepend muziekinstrumentje van te maken. Je
hoeft het blaadje alleen maar op de juiste wijze
te vouwen, het tussen wijs- en middelvinger te
plaatsen en erop te blazen.
Hoe het echter komt, dat het woord feep ook
wordt gebruikt voor vrouwelijk geslachtsorgaan,
dat moet u mij niet vragen, want dat weet ik niet.
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GERLAINE PITERS-JANSEN

Can’t get you out of my head
‘’s Kijke, waor ware we gebleve…’
‘Nou, ik wou iets nuuws aankaarte: ik heur
alzeleve meziek.’
‘Uwes drèèit gère meziek?’
‘Nee, ik héúr meziek. Nou ok.’
‘Mar ik heb hier ginne meziek aan staon.’
‘Toch heur ik meziek.’
‘Hoe kan dè dan?’
‘Dè wou ik aan uwes vraoge.’
‘Hmmm. En waor heurt uwes dieje meziek
vandaon komme?’
‘Nou gewôôn, ik heur dieje meziek in m’nne
kop. Ik heur eigelijk altijd wel ’n liedje in m’n
ne kop.’
‘’n Liedje dè ge net op de radio het geheurd,
dè nog ’n bietje blèft hange?’
‘Nee, dè bedoel ik nie. Ik heb dè net zô goed
as ik ’nnen hillen dag ginne radio aan heb
gehad.’
‘Dan blèft een van de lèste liedjes dus meer as
’nnen hillen dag hange?’
‘Neeje, dan heur ik d’n hillen dag deur van
allerhande liedjes in m’nne kop. En daor zitte
ok ooit liedjes tusse diè’k in gin jaore heb
gedrèèid of op de radio heb geheurd.’
‘Hmmm. En vindt uwes die dan mooi?’
‘Nie ammaol. Soms hè’k ’n liedje in m’nne
kop, dè’k verschrikkelijk vin.’
‘En dan?’
‘Dan hoop ik dè d’r gauw ’n ander liedje komt.’
‘En gebeurt dè dan in de regel?’
‘Uiteindelijk altijd wel ja.
Eigelijk heb ik ’n juke
box in m’nne kop.
Mar iets of iemand
anders gooit d’r
’n muntje in. Ik
in ieders geval
nie.’
‘Wie dan wel?’
‘Degene mee
wie ik prot. Of
degene waorover
we praote of waor

over ik naodenk.’
‘Kunt uwes ’n veurbeeld geve?’
‘Nee. Daorveur gaot ’t te snel.’
‘Wè heet uwes nou in uwese kop?’
‘Can’t get you out of my head.’’
‘Van Kylie Minogue?’
‘Psies.’
‘Ai. Heet uwes d’r veul last van?’
‘Van Kylie Minogue? Nie direct.’
‘Ik bedoelde eigelijk meer in zijn algemeen
heid.’
‘Himmaol nie.’
‘Mar uwes brengt ’t wel in op dees sessie.
Daor is ’n reje veur.’
‘Nou, dè-t-’t nie normaal is.’
‘Och, wè is normaal?’
‘Nou, di in ieders geval zekerstewete nie.’
‘Waor leidt uwes dè uit af dan?’
‘Nou, vlejeweek had ik ’t mee m’n vriendinne
over ’nne serie uit de jaore 90, waorin mense
ok meziek heure in d’rre kop en daor dan ok
nog op danse ok nog ok. M’n vriendinne von
ne hil veul herkenbaar in dieje serie, mar toen
ik d’r nog achteraan zin, dè dè danse netuurlijk
overdreve waar, mar dè ze daormee wel mooi
in beeld brochte hoe meziek elke keer weer in
oewe kop opstikt, wier ’t stil.’
‘En toen?’
‘Toen had ik wè uit te legge. Ik heb d’r mar ’n
geintje van gemakt.’
‘Juist. Nou, d’n tijd veur vandaag zit d’r weer
op. Vollegende week praote we weer
vèdder.’
‘Dan ben ik er nie, vekansie.’
‘Gaot uwes wijd eweg?’
‘Nee, ik blijf in Brabant.’
‘Ah, natuurlijk. Want daor
brandt nog licht.’
?! 

< In het dialect van
Den Bosch >

TIES VERHOEVEN

PIET SNIJDERS

NOSTALGIE

HALVERWEGE VUGHT EN VENRAY

Gruts zèèn op hoe schôon we waare gebekt,
echt gelêûf me dè komt amper veur.
Stom toeval is-’t agge oew aaw dialect
böötehöös ôot no èrgeraand heurt.
Och, is-’t verweer, ‘t-waar op stèèrve nao dôod
en ‘t paaste nie bè deze tèèd,
dè tòltje van toen dus we zette ‘t gaaw,
bè-’t grof vööl en naaw zèèn we-’t dus kwèèt.
Veul wè we dòchte en deeje dè blêek
êeveneens dur de tèèd aachterhòld.

Halverwege Vught en Venray

Meej ‘t grôotste gemak wier ‘t opgerömd toen,

lag ie ruggelings in ‘t gras

en gin meens die ‘r ôot nog nòr tòld’.

ik vroeg ‘m hoe ‘t mè ‘m was

Stokaaw gebrööke, hòst middeleuws nog,

en dî is wa tie zee tigge mij:

schôove wij meejpesaant òn de kaant
en we vuulde ons van ‘nen hôop ballaast verlost

´Hurt! Ze valle uit m’n herseplooi

en bevrèèjd in dees dêel van ‘t laand.

of ontglippe de vlieze daortusse
woorde van hou en trouw en kusse

Ge heurt nòvvenaant dik dè naaw ‘t verstaand

en meer van die platgetreje zooi

hier regeert op den dag van vandaog.

ze jakkere gedurig dur me hèn

Zô iets klinkt as ‘n klok, mar of ‘t ôk klopt,

die iwwig terugkerende klanke

is en blèft vur veul meense de vraog.

azzof ze me alsmèr wille bedanke

Want heurde den onzin die z’-ötkraome naaw

umdè ik ze nog niet vergète ben.´

en zied’-ôk hoe gek ‘ne groep doe,
dan krèègde-’t zô as dè hiet hier spònsbenaawd
en kreunde: ‘Waor gòmme nòr toe’. 
< In het dialect van Oisterwijk >



mer:
´krièjg ik ’t woezel in opjoter pranke
dan priegelt m’n fruizel in krospe gevrein
ik vujl me verdoest in ontwoze geblein
en laot al m’n doemert vervlanke
weg mè ‘t gedeuker, ‘t gendert an ‘t fruwe
gedao mè ‘t geflieber in ‘t floephaus
ik vraog vort gevrannie, wa gij awe boeklaus
en poezel de groebel in ‘t kruwe...´
zo hiel ie tusse Vught en Venray
liggend in ‘t gras mij straol vur de gek
en ik mer denke an hum z’n gebrek
en hij mer lache: ´Nee, gij!´ 



<In het dialect van Asten>
Uit: Kierewiet!, Brabants
Boekenweekboek 2015
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WILL SEGERS

Men rooie maantelke

Luisterbox Brabants 6

NEGETIEN AACHTEVIRTIG.

As ge ’t aachste kend bent,
alle afgeslete klirkes van de
bovenste vèf meskes het
afgedraoge, en in d’n orlog
klere van d’n H.A.R.K.
(Hulp Actie Rode Kruis)
het ongehad, dan bende
toch heel blij degge, in
oew zeuvende jaor ineens
daor, on de strôôm pèp,
bove de deur nor d’n hùis,
’n heel schôn rooi/rôôs
maantelke ziet hange. En
dè dè, ok nog vur jou is
gemokt, d’r èèn van men
grottere zusse. Blijer kunde nie zèèn.
Ik dùrf nie te vraoge oft al af is, en werrom
dè ’t zoe hôôg hangt. Mar ik weet zeker,
dè ’t vur men wordt, want ze hebbe overal,
on men gemete. En dè doen ze nie, ast vur
ons Joke wordt. Die is ommers veul grotter,
dè maantelke, is heur vuls te klèèn.
En d’r zitte van die rooi vierkaantige
knopkes aon, ok on de mouwe, jè daor, dè
begrepte gullie ok wel, allènig mar vur de
schont, hè.
En aachter zit ’n baandje, mee on wirskaan
te, ok zòen vurgimmes schôôn knopke.
Zukke he’k nog nôôt gezien, in hil men lève
nie, en ik wor toch al bekaant aacht. Mar dè
wil ik eigeluk nie.
Ik zit bij de plattebùis, mee m’n voete op ’t
onderstel, allèèn mar nor bove te kèke, en
meepesaant m’n voete wèrme.
Dan komt ons taante Cor binne. Ze vat
mee n’n stoel, want ze komt iedere week.
Ze kekt irst wè rond, dan nor men maantel
ke, en zegt heel hard, waor Jan en allemol
bij stoi:
‘Is dè vur jullie Willie?’ Ze wèèst, mee d’re
vinger nor die ellektriek bùis bove de deur
en zegt mee grôte ùthaole: ‘Wè wordt ze
toch al grôôt, is ’t nie?’
Ik wor blaauw en pèèrs van kojighèid. Dè
hai ze nie motte zegge, want, al wor ik
dan bekaant aacht, ik wil nie grôôt worre,
nôôt nie, nimmer, dès iets wè zeker is. En
naauw hoef ik dè maantelke ok nie mir, des
ommes vul te brèèd, lot dè ons Joke mar
ondoen. Ik wies goed zat, dè dè heur nie
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paste. Mar jè, ge mot toch iets, as ge zeker wit,
degge klèn wilt blève.
Ik heb ‘t ding wel twee jaor ongehad. Aache
raaf waar ik ’r toch heel frèèt mee.
Tweeduzendveftien.
Ik koom bij men klèinkend Josje. Ze hee ’n
noeuw rooi jaske en lot ’t mee veul gedoe on
men zien. ‘t Jaske hee knopkes om op te vrete,
en aachter is een baandje, mee ok twee van die
zoe’n heel schôn dinger. ‘t Lekt men maantel
ke wel. Allèèn de knopkes zen naauw rond. Òk
schôn.
Mar ik zeg nie: ‘wè worde gij al grôôt.’ Ge wit
mar nôôt, wè dè vur schaoi oplevert. Ze trekt
d’r jaske aon, kekt in de spiegel en zegt heel
trots:
‘Oma, ik ben al groot hè.’ Ikke: ‘Dè valt wel
mee hor.’
We gon bij men logeren. Kofferke mee en ’t
schôn jaske aon. D’r ligt veul sneeuw.
Bekaant bij de Geffense plas, kunne we wel
efkes sleeje.
Dè kan ze allang allèèn, want ze is al grôôt.
As ik efkes nie kèèk, dondert ze mee slee en
al tege unnen grôten bôôm, rolt wijer en komt
tusse de takke van n’n vogelkers tot stilstaand.
Ik heur niks. Ik zie wel iets. Hil ’t sjieke jaske
zit onder ’t bôme gruun. ’t Is sund, hoe krège
we dè ’r wir ùit?
‘Had je gezien, hoe hard ik ging,’ roept ze van
ondere. Ik knik.
Ze krabbelt nor bove, trekt de slee, aachter
d’r aon, en zoeft diezelfde strùik wir in. Welke
kleur hai dè jaske ok al wir?
‘Motte we dè strak nie wasse?’ en mee wès ik
nor die dikke streep figure op d’rren maantel.
‘Nee oma, hoeft nie, anders kan de juf nie
zien, dat ik gesleed heb.’
Van d’r moeder maag ze, mee dè vèul ding, ‘r
nie mir mee nor school. Tegeworrig hebbe ze
aander jaskes zat.
‘Maar die zijn niet zo mooi, mama. Deze jas
wil ik altijd aan, want daar ben ik al heel groot
in.’ Ik snap van die kender van tegeworrig niks
mir. Toch heb ik stiekem, mee ossegal zèèp
alles d’r ùt gekrege! Kekt mar op de foto. Blij
dè ze was! ’t Is sund dè ik gin foto van ‘t vùil
jaske heb, mar dè kund’r wel bij denke. 

< In het dialect van Alphen >
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Van Hepscheuten
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