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Zoals steeds hebben we ook deze keer ons uiterste best gedaan
om voor u een feestelijke Brabants te produceren. Wij menen
daarin opnieuw te zijn geslaagd. Immers, op onze voorplaat al
kijkt Marlon Kicken u aan. In ons hoofdartikel gaan we dieper
in op de zielenroerselen van deze humorist. En dat is nog maar
het begin. We laten u kennismaken met Dim Hoevenaar, die op
84-jarige leeftijd nog een lijvige roman schreef in zijn geliefde dialect. Ed Schilders toont en bespreekt weer een prachtige
kleurenprent van Cees Robben. We presenteren de winnende
gedichten van de Kerstgedichtenwedstrijd 2014 in Boxmeer. En
wat te denken van de nieuwe cd’s van Björn van der Doelen en
die van de groep Vandiekomsa? Toon Kortooms krijgt, als best
verkochte Brabantse romanschrijver, onze aandacht. En wist u
al dat dialect verbroedert? Wij vertellen het u.
Wij gingen op bezoek bij Hennie de Groot, die furore maakt met
zijn internetsite www.eindhoven-in-dialect.nl. Alleskunner
John van Boekel, promotor van BrabantTalent, krijgt eveneens
de aandacht die hij verdient. Dit geldt ook voor de in 2008 overleden Bossche droomschilder-schrijver John van den Heuvel.
Yoïn van Spijk legt uit wat er gebeurt met de Brabantse dialecten, die immers nog steeds volop in ontwikkeling zijn. Wim
van Gompel neemt ditmaal een aantal woordspelingen onder
de loep.
Dat is nog maar een greep uit het gevarieerde menu dat wij u
in deze aflevering bieden. Beschouwende artikelen, recensies,
verhalen, gedichten, wetenschappelijke artikelen, onze vaste
rubrieken, onze prenten, interessante geluidsfragmenten, u
vindt het hier weer allemaal.
Toch is het niet alleen maar rozengeur, maneschijn en romantische dauwdruppeltjes wat we u te bieden hebben. Helaas zijn
wij ook getroffen door het overlijden van twee nog relatief jonge en zeker veelbelovende dialectschrijvers. Toevallig waren zij
beiden woonachtig in de gemeente Bergen op Zoom. Wij hebben enkele naasten de gelegenheid geboden hen in Brabants
te gedenken.
Wij hopen, dat u weer met volle teugen geniet van deze Brabants. En natuurlijk hopen we tevens, dat u dit voortvertelt.
Zodat nog meer mensen een abonnement op Brabants nemen.
Zodat wij als redactie ons werk zorgeloos kunnen voortzetten.
Zodat de Stichting Brabants haar lovenswaardige doelstellingen kan verwezenlijken. Bij voorbaat hartelijk dank.
Natuurlijk wensen wij u alvast aangename feestdagen toe, een
plezierige overgang naar het nieuwe jaar en een heel voorspoedig 2016, waarbij u tevens veel genoegen beleeft aan Brabants.
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COR SWANENBERG

Humorist Marlon Kicken tussen Brabant en Curaçao
Op voorstel van onze hoofdpersoon hebben we afgesproken bij
Herberg de Brabantse Kluis, een bijzondere locatie in het fraaie coulisselandschap onder Aarle-Rixtel. De herberg ligt naast het imposante klooster Heilig Bloed van de Missiezusters van het Kostbaar
Bloed, hier ook wel ‘de Duitse nonnen’ genoemd.

niëls en Yvonne Gijsbers is Marlon een tijdje
betrokken bij het A.R. Theater, maar het spelen van andermans teksten bevalt hem minder
goed.
Marlon Kicken is origineel. Hij schrijft alles
zelf en speelt eigenlijk zichzelf. ‘Wat ik op het
podium breng, komt van binnenuit. Ik speel
wie ik ben en wat ik voel.’ Onderwijl heeft hij
op tal van podia geschitterd. Hij trad bijvoorbeeld met korte acts op in Toomler Comedy
Train en Comedy Café in Amsterdam, maar
hij wilde eigenlijk een avondvullend programma. Dat kwam er met Nee Gij! Op zijn site
staat hierover dat de show ‘Brabants, pijnlijk,
persoonlijk, luchtig en relaxt’ is. Het soloprogramma Nee Gij! dat hij nu bijna twee jaar
gespeeld heeft, vertolkte hij voor 70% binnen
onze provincie.

M

arlon Kicken is een wel heel bijzondere
eend in de Brabantse bijt; in 1975 geboren in Willemstad op Curaçao, maar opgegroeid bij zijn adoptieouders in het agrarische
dorp Aarle-Rixtel. Dit gegeven verwerkt hij
meermaals humoristisch in zijn latere shows.
Kicken beschouwt zichzelf als een internationale jongen van de straat en maakt sinds enkele jaren furore als stand-upcomedian. Daarnaast werkt hij aan een carrière als cabaretier
en film- en toneelacteur. Op YouTube zijn enkele fraaie staaltjes van hem te bewonderen. De
zelfspot spat er vanaf, de timing is fenomenaal
en de performance altijd relaxed.

W

M

arlon vertelt dat hij een fantastische
jeugd heeft gehad en geweldige ouders.
Van die ouders kan hij geen Brabants leren; vader is Limburger en moeder Curaçaose. Maar
hij pikt het dialect op straat wel vlot op. Na de
basisschool in Aarle-Rixtel gaat hij naar het
Dr.-Knippenberg College in Helmond waar hij
onder meer biologieles krijgt van zijn vader en
de eerste succesvolle stappen op het podium
zet als presentator van een talentenjacht. Marlon speelt een aantal jaren klarinet bij de plaatselijke harmonie De Goede Hoop. Daarover zal
hij later een leuke act vol ironie maken.
Na de Havo gaat hij op zeventienjarige leeftijd
naar de politieschool in Heerlen, waar ze na
een jaar tot de bevinding komen, dat hij te jong
is. Marlon gaat in militaire dienst en komt op
in Ermelo. Na zijn diensttijd gaat hij werken
in Helmond als CNC boorder en frezer. Later
wordt hij tekenaar-constructeur, maar in zijn
binnenste blijft de wens smeulen om zalen te
laten lachen. Tegen een vriendinnetje zegt hij
ooit: ‘Op m’n dertigste ben ik beroemd.’ Het is
wel iets later geworden, geeft hij ondertussen
ruiterlijk toe.

B

uutreedners zijn voor Marlon de helden
van de zittingsavonden. Ze laten volle zalen lachen! Dat wil hij ook. Tonpraten wordt
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zijn hobby en snel maakt hij flinke stappen.
Kicken heeft als Brabantse tonprater het voordeel van een op het lijf geschreven exotisch accent. Twee keer wordt hij met zijn innemende
buuts Opper-Ganzekletser en als Prins Marlon
d’n Urste van Aarle-Rixtel krijgt hij later de
koosnaam Chokotoff. Hij vindt carnaval heel
belangrijk; ‘het geeft ons het vrije wij-gevoel.’
Marlon Kicken: ‘We durven op een leuke manier dingen te zeggen waarover we het hele
jaar niet of nauwelijks spreken… Ik dacht
van kleins af dat ik ook gewoon blank was. Alleen had ik een pigmentprobleem… Er waren
vrienden aan de tap die soms afgaven op die
Antillianen. “Die moesten ze allemaal van die
eilanden afschoppen..! Mar jou nie, Marlon.” In
tonpraat verwelkom ik alle gradaties van humor en grappen, van flauw tot intellectueel. Je
moet niet te moeilijk zijn. In mijn tekst moet
ik kunnen improviseren op maatwerk. Bij mij
is 95% uitgeschreven, maar ik hou de vrijheid
te variëren en in te spelen op situaties.’

K

icken is heel Brabants, maar ook veel meer
dan dat. Voorstellingen van deze donkere
jongen met rastakapsel hebben een bijzonder
effect door het onverwachte gebruik van het
Aoles, het Aarlese dialect, maar ook door het
heerlijke Antilliaanse accent dat hij bij tijd en
wijle bezigt. De dikke ‘w’ en de rollende ‘r’ geven zijn dictie een extra dimensie die vaak hilarisch werkt. Een prachtig voorbeeld daarvan
is de onnavolgbare vertolking van Brother John.
Daarin speelt de strenge katholieke opvoeding
die hij van jongs af meegemaakt heeft een
belangrijke rol. (Hij was misdienaar en zelfs
acoliet tot zijn zeventiende.)

I

n 2009 krijgt Kicken de Culture Comedy
Award, de prijs voor de beste stand-upcomedian van de Benelux. Dat is toch geweldig voor
een artiest die beweert dat hij van Brabant en
Brabants houdt en dit ook bij herhaling blijft
bewijzen.
Met oorspronkelijke dorpsgenoten Wim Da-

aarschijnlijk is de gemoedelijke zelfspot
het sterkste wapen in de teksten van
Kicken. Het is knap zoals hij de schaduwkanten van het leven weet te sublimeren. De voorstellingen van Marlon Kicken maken vrolijk,
ook al zijn de onderwerpen soms pijnlijk of
precair.
Momenteel werkt Marlon aan zijn tweede
avondvullende show. Die voorstelling gaat
Baco heten en daarmee zal hij in 2016 het land
gaan veroveren.
Gevraagd naar het hoogtepunt in
zijn carrière kiest Marlon voor zijn
optreden in Brakke Put op Curaçao.
Daar speelde hij voor 800 man en
had groot succes, omdat alles op zijn
plek viel en hij helemaal los van zijn
tekst kwam. Echt een moment van
thuiskomen na het eiland achttien
jaar gemeden te hebben.

M

arlon heeft ondertussen als artiest dus al aardig wat theaters
gefrequenteerd, maar hij wil graag
op nog meer plekken publiek overtuigen van zijn kunnen. Wij wensen
hem daarbij alle succes toe, want hij
verdient dat zeker. 
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HANS VAN HOOGSTRATEN

Toon Kortooms

schrijver van de best verkochte rom an in Nederland
In de grote online enquête over dialect, Vraog & Antwoord, staat
in vragenlijst drie (najaar 2014) de volgende vraag: ‘Leest u wel
eens een boek dat in het Brabants is geschreven? Zo ja, van welke Brabantse schrijver heeft u wel eens een boek gelezen?’ Maar
liefst 271 van de 670 respondenten vullen de vraag met ‘ja’ in. In
de antwoorden komen vervolgens de namen van 96 verschillende schrijvers voor. Een steekt er met kop en schouders boven uit:
Toon Kortooms.

Toon Kortooms,
borstbeeld in
Deurne, gemaakt
door Jos Renierse.

Toon Kortooms en Brabants
Het verbaasde mij in zekere zin, dat Toon
Kortooms bovenaan dit lijstje van meest genoemde auteurs prijkte. Natuurlijk, hij is onmiskenbaar uit Brabant afkomstig - zoals hij
in het autobiografische Turf in m’n ransel zegt:
‘Uit Deurne, de hoofdstad van Peelland’- en hij
is als schrijver van circa dertig uitzonderlijk
succesvolle romans, van vele verhalenbundels
en kinderboeken, zonneklaar een grootheid in
het schrijversgilde. Sterker nog, hij heeft ons
met zijn boek Beekman en Beekman de in Nederland meest verkochte roman ooit bezorgd.
Er zijn in de tijd circa twee miljoen driehonderdduizend exemplaren van de trilogie verkocht. En zijn werk Help! De dokter verzuipt! is
amper minder succesvol. Het staat anderhalf
jaar lang als nummer een op de bestsellerlijst.
Zijn boeken Liefde in Peelland, De Zwarte Plak,
De Mannen Beekman, De kleine emigratie, Parochie in de Peel, Dit zwarte goud, Mijn kinderen eten turf, enzovoort, het zijn stuk voor stuk
boeken die in de vorige eeuw de ene herdruk
na de andere beleven; veelal ver boven de
twintig. Mijn verbazing kwam slechts voort
uit het denkbeeld dat Toon Kortooms volgens
mij nooit in het Brabants heeft geschreven,
en daar ging in wezen die vraag in de enquête
over. Zeker, zijn hele werk is doordrenkt van
het Brabantse leven en heeft alleen al door de
plaats waar zijn romans spelen een duidelijk
Brabantse kleur, maar een werk in onvervalst
lokaal dialect meende ik nooit tegen te zijn gekomen. Desondanks de hoogste score in Vraog
& Antwoord. De nieuwsgierigheid is gewekt.
Nu was ik gelukkig vorig jaar, tijdens een
speurtocht naar Brabants werk van Antoon
Coolen, te gast bij Jan en Francien Kerk-
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hof-Kanters in Beek en Donk. Jan beheert daar
een ware Antoon Coolenschatkamer en echtgenote Francien bereddert een minstens even
indrukwekkende Toon Kortoomscollectie. Ook
nu weer helpen ze me uit de droom. Ja, ook
Toon Kortooms heeft in het dialect geschreven. Tijdens mijn bezoek krijg ik Het Veugelke te lezen, een verhaal dat Toon Kortooms op
zeventienjarige leeftijd schrijft en dat in 1934
gepubliceerd wordt in Jong Studentenblad, een
tijdschrift dat destijds geredigeerd werd door
de paters Franciscanen te Maastricht. In hetzelfde periodiek ook het verhaal De Kiepen. En
er zijn uit zijn studententijd meer verhalen in
dialect, aldus Francien. Ik vind het overigens
frappant, dat nota bene zowel Antoon Coolen
als Toon Kortooms op die leeftijd – zo rond
hun zeventiende jaar – korte verhalen in authentiek dialect schrijven, waar ze zich even later in hun romans en overige werk nog slechts
van de Brabantse klankkleur bedienen. Beiden
hebben ook veel journalistiek werk geleverd,
de een onder meer in Hilversum en de ander in Haarlem, en mogelijk is die ‘emigratie’
daarop van invloed geweest. Hoe dit ook zij, in
de collecties van Jan en Francien Kerkhof-Kanters worden deze verhaaltjes in dialect als ware
kleinodiën bewaard, en de oprechte dialectliefhebber is hen daar dankbaar voor.
2016: Toon Kortoomsjaar
Vanwege mijn bezoek aan Beek en Donk word
ik ook op het spoor gezet van de bijzondere activiteiten die er volgend jaar met betrekking tot
Toon Kortooms in Deurne gaan plaatshebben.

Francien Kerkhof-Kanters

Hij is, als zevende kind in een gezin met veertien kinderen, op 23 februari 1916 in Deurne
geboren. Zijn vader beheerde daar in het gebied tussen Deurne en Griendtsveen toentertijd een veenderij en turfstrooiselfabriek. Over
een tiental weken is het dus precies honderd
jaar geleden, dat hij in zijn geliefde Peel het
levenslicht zag. Inmiddels is een commissie druk in de weer om daar aandacht aan te
schenken. Deurne heeft 2016 om die reden
al uitgeroepen tot Toon Kortoomsjaar en gaat
die slogan met velerlei activiteiten inhoud
geven. Op de plaats waar eens zijn ouderlijk
huis stond, dat in de oorlog werd platgebrand,
staat nu het huis van Gerald en Angelique Willems. Zij drijven er samen met hun zoon een
uitspanning in combinatie met het in 2009
geopende Toon Kortoomspark. Er is ook een
relatief klein maar interessant museum dat,
precies op de plek waar Toon opgroeide en
waar hij zijn eerste scheppingen aan het papier prijsgaf, geheel aan deze grote auteur is
gewijd. Je treft er niet alleen zijn boeken aan,
maar ook veel parafernalia, zoals de door zijn
dochters Rosemarie en Ingrid geschonken
‘ruststoel’ uit zijn werkkamer, een replica van
zijn bureau en de schrijfmachine waaraan hij
werkte. Bij groepsbezoek wordt u onthaald op
een boeiende lezing over Toon Kortooms met
aansluitend een rondleiding. U kunt er verder
zo u wilt de maaltijd gebruiken en via het blotevoetenpad kennismaken met de aard van een
veenderij. Aansluitend bezoekt u in Deurne
de markt, waar recht voor de bibliotheek een
borstbeeld van Toon Kortooms is opgesteld.
Dat beeld wordt overigens in 2016 verplaatst
naar het museum. Om uw Toon Kortoomsdag helemaal compleet te maken gaat u vanzelfsprekend ook naar Griendtsveen, waar hij
naar kerk en school ging, en waar hij samen
met zijn vrouw rust op de kleine begraafplaats
naast de Heilige Barbarakerk.
Voor activiteiten in het Toon Kortoomsjaar verwijzen wij naar: VVV, Markt 14, Deurne, telefoon 0493-323655 en naar Toon Kortoomspark en
-museum, Griendtsveenseweg 80, Deurne, telefoon 0493-529590, www.toonkortoomspark.nl.


Toon Kortooms
Passage uit het verhaal Het Veugelke, geschreven door de dan zeventienjarige Toon Kortooms. Het verhaaltje wordt gepubliceerd
in Jong Studentenblad, jaargang 1934.
Bertje en Hendrik hebben een muschke gevangen en in een sigarenkistje gestopt. Ze verbeteren die behuizing, maar desondanks
ontsnapt het musje door toedoen van hun jongste broertje aan de
gevangenschap.
‘Zulle we ’n kooike maken mee gaas erveur. Dè’s goe. Ze gaan naar
’t keetje. Zoue we dit hokske mogen hebben. Dè weet ik ook nie. Ga
‘t ’s aan moeders vragen. Bert naar de keuken. Moeder meug ik dit
hokske hebben. Waarveur menneke? Moeder poetst de koffiemolen
mee koperpoets. Veur m’n musch. Veur oew musch?? Moeder scheit
er ifkes mee uit, mee poetsen. Ja, m’n musch. Ik heb er ‘ne gevangen,
mee mik. Och ventje, die gee toch subiet dood, laat ‘m maar gauw los.
Neeje moeder dè’s zund. Hij gee nie kapot. Ik heb ‘m al ’n stukske mik
gegeven en ’n bakske water. Hij piept z’n best. Krieg ik nou ’t hokske?
Ja. Weg is Bertje. Driek, we meugen ’t hebben! Hendrik hee al ’n fijn
stukske gaas gevonden mee kliene gaatjes. D’r kan ie zeker nie deur.
En nou aan ’t timmeren, vinnig, want as ie nog lang in dè sigarenkiske moet zitten is ie zoo kapot.’

Graf van Toon Kortooms in Griendtsveen
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NICO VAN KRUISBERGEN

Bossche droomschilder-schrijver

zijn vrouw en zijn drie zonen achter in Den
Bosch. De Hollandse benepenheid en regelzucht is hij zat. Voor zijn gevoel belemmert
het zijn artistieke aspiraties. Maar zijn palet
verbleekt in Spanje. Hij verliest zijn vastigheid
en leeft al gauw in armoede. Hij wordt er zeker
geen gelukkiger mens.
Een illusie armer keert hij in 2002 terug naar
zijn geboortestad, waar hij in een atelier in de
Stoofstraat probeert zijn kleurige oeuvre weer
op te pakken, maar zijn gezondheid begint te
kwakkelen.
De laatste jaren van zijn leven woont hij in het
Bossche verzorgingstehuis Oosterhof en later
in Zuiderschans. Hij leeft daar op astronautenvoedsel, maar houdt nog altijd schilder- en
schrijfplannen en heeft er zelfs een atelier. In
2008 op zeventigjarige leeftijd komt zijn einde. Na een dienst in de kapel van Zuiderschans,
wordt hij op Groenendaal in Orthen begraven.
In Den Bosch en omgeving zijn nog muurschilderingen van John bewaard gebleven
naast talrijke olieverfschilderijen. Samen met
zijn Bossche verhalen getuigen zij van de
kleurrijke figuur die hun maker was.

John van den Heuvel
John van den Heuvel (1938-2008) was een volkse kunstenaar
met een visioen dat hem steeds meer parten speelde. Hij ging
met groeiende gedrevenheid op zoek naar erkenning als schilder
en schrijver en was ervan overtuigd dat hij dichtbij Jeroen Bosch
stond. Net als zijn illustere middeleeuwse voorganger schilderde
hij steeds meer doeken waarop het wemelt van muziekinstrumenten, dieren en dwaze figuren.
Ooit begonnen als kleermaker, net als zijn vader, werd hij al gauw
reclametekenaar. Schilderen werd zijn hobby en geleidelijk aan
ging hij ook steeds meer met de woorden uit zijn dialect aan het
schilderen. Vooral de Bossche ‘kunstpaus’ Domien van Gent stimuleerde hem aanvankelijk werk te maken van zijn talenten.

V

an den Heuvel raakte op latere leeftijd volledig in de ban van zijn eigen creativiteit.
Hij wilde kost wat kost als kunstenaar doorbreken. In schilderijen en dialectverhalen leefde
hij zijn fantasie uit. In zijn geschreven droomkes kon hij zijn grillige inspiratie botvieren. Hij
‘stapelde’ kleurrijke personen op zijn doeken
en bedacht boeiende figuren in zijn verhalen.
Neerlandicus Carel Swinkels haalde hem op
het podium in het Bossche Literair Café. Ook
zorgde Swinkels eind jaren zeventig van de
vorige eeuw voor publicatie van enkele ‘dromen’ in de bundel De Zondagsveder en een paar
schilderijen kwamen in Organorama, het personeelsblad van Organon. Begin jaren tachtig
van de vorige eeuw publiceerde John in Ons
Brabants Huukske wekelijks rijmen en verhalen in het zondagblad De Bossche Omroep. Hij
werd medeoprichter van het kunstenaarscollectief Brabants Bont in Den Dungen, waar zijn
vrouw vandaan kwam en waar hij een tijdlang
werkte in een drukkerij. Hij ging ook optreden
op de avonden die het kunstenaarscollectief in
de Meierij organiseerde.

V

Er zit muziek in Den Dungen door John van den Heuvel
Olieverf op doek
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oor zijn visionaire schilderijen en Bossche
verhalen wint John de Zilveren Ezel van de
Bossche schilderskring, de Bronzen Noot van
Kasteel Nemerlaer en gaat op zoek naar goud.
Zijn kunstenaarschap wordt een obsessie. ‘Ik
voel me kunstenaar in heel mijn wezen’ vertrouwt hij de pers toe. Hij meent in de naïeve
schilder- en schrijfkunst zijn beste mogelijkheden gevonden te hebben en dweept met zijn
‘allegorische dromen’. Felgekleurde uitingen
op doek en levendige verhalen in ’t Bosch worden zijn handelsmerk. Hij schrijft in zijn dialect over onderwerpen die nauw verwant zijn
aan die van zijn schilderijen. Uilen, zwanen,
vleermuizen, insecten, monsters, clowns, narren, tonpraters, muzikanten, kermisklanten,
gildebroeders, monniken, orgeldraaiers, soldaten, modieuze vrouwen, gevleugelde paarden,
kluizenaars en zwervers; je komt ze allemaal
tegen in het schilderwerk van John van den
Heuvel die zelf ook steeds meer een zwerver
wordt. In zijn vaak bizarre, maar boeiende
volksverhaaltjes spelen soortgelijke figuren
vaak de hoofdrol. Een paar titeltjes: D’n Dooie,

John van den Heuvel (links) en de commissaris
van de koningin Van der Harten en mevrouw
Van der Harten in 1977

Tot slot een gedicht van John dat hij bij een van
zijn schilderijen maakte en gepubliceerd werd
in De Bossche Omroep.

Kobus Plèk, De glimlach van de Bossche Maogd,
Gerrit d’n ouwe kaoter, Poppekast op de Mèrt, De
driej kwaoje Heksen…
Er bestaat een geluidscassette uit 1977 met
door John ingesproken eigen kerstverhalen,
waaronder De mislukte kèrstboom, De gevallen
engel, De drie koningskes, Hoe Toone koei unnen
heiligen os wier, Harlekijntje van de Lieve Vrouw,
’t Kwijtgerakt kèrstkiendje, D’n delicatèssenengel,
Hèrderkesmis, D’n ouwen hèrder en Achter ’t
raom.
John verkondigde, niet geremd door veel kennis van taalzaken, dat hij in het puurste dialect
van de Meierij schreef over zijn niet aflatende
visioenen en Carel Swinkels stookte het vuur
op in de aankondigingen van zijn Literair Café:
‘John van den Heuvel voelt zich immer bezield
door vreemdsoortige dromen.’

MEZIEKLIEDJE

D

e onrust en avonturierszin brengen John
tot eindeloze zoektochten naar beleving,
sfeer en vrijheid. Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw laat hij alles in de steek
en verhuist met schildersezel en nieuwe vriendin, die hij het dichterèske van de Zuid-Hollandse eilanden noemt, naar Spanje. Hij laat

Vliegende trompètte
driej zingende zotte
wiegelende klarinètte
lieries tweej fagotte
roffelend diej trom
swingt daor gin gitaor
heurt zwaor de bombardon
en getokkel op één snaor
ut is un meziekliedje
fijn op de maot
un goei meelodieke
ut zingt in de straot
Het verhaal De mislukte
kèrstboom is opgenomen in de
luisterbox van deze editie.

Foto’s uit het archief van Henk Verhagen.

John van den Heuvel: Lof der
schilderkunst (olieverf op doek)
Brabants nummer 7 - december 2015
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JOS SWANENBERG

Het Waalwijks dialect
In 2014 verschenen twee dikke boeken over het
dialect van Waalwijk van de hand van Harrie
Stassar (1930), namelijk een taal- en leerboek
met dvd en een daarbij behorend dialectwoordenboek. De samensteller had een tweeledig
doel voor ogen: het vastleggen van het dialect
om het als cultureel erfgoed te bewaren en de
gelegenheid bieden aan toekomstige generaties om het Waalwijkse dialect te kunnen leren
spreken.
De aanleiding hiervoor is de constatering dat
het dialect in zijn nadagen verkeert. ‘Mensen
die nog het onderscheid tussen Wolluks, Borruks en Bezooijes (de dialecten van Waalwijk,
Baardwijk en Besoijen) kunnen horen, zijn er
al niet meer,’ zo schrijft Stassar in zijn voorwoord. Ouderen houden het dialect nog wel in
ere, maar het wordt niet meer gesproken door
jonge mensen.

O

m een methode te schrijven waarmee
men kan leren om het dialect te spreken,
heeft Stassar een eigen spellingsysteem opgesteld. Dialectspelling is namelijk vaak gericht
op leesbaarheid (dat geldt ook voor de referentiespelling die u op onze website vindt), maar
Stassar heeft een spelling nodig die de exacte
weergave van de klanken benadert. Hij realiseert zich dat de leesbaarheid daarbij wat minder zal zijn.

V

oordat de auteur aan de toelichting bij
zijn spelling, ‘het klankenschrift’, toekomt, beargumenteert hij eerst op bewonderenswaardige wijze hoe en waarom hij van de
referentiespelling voor de Brabantse dialecten
is afgeweken. De toelichting bij het klankenschrift is helder en gedetailleerd. Enkele keuzen zijn wat minder gelukkig, zoals de spelling
van woorden met drie lettergrepen waarvan
de eerste beklemtoond is (‘borstelen’ wordt
niet gespeld als borsele maar als borsulle) en
de onderstreping als spellingsteken (‘bezemsteel’ wordt gespeld als bessemstêêl). Die onderstreping geeft het langgerekte karakter van
de klinker aan. Het moeilijkste van het dialect
zijn waarschijnlijk de nasale klanken. Stassar
heeft daarvoor foto’s van zichzelf in het boek
opgenomen om te illustreren hoe ze moeten
worden uitgesproken. Probeert u maar eens of
dat u helpt:

10
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Het uitspreken van de nasalerende klanken
van het Waalwijks dialect

in de originele spelling opgenomen en in zijn
klankenschrift omgezet, zodat ze weer kunnen
dienen als ondersteuning bij het leren van het
dialect.
Dit alles geeft ruim 350 pagina’s op A4-formaat
vol wetenswaardigheden over het Waalwijks
dialect. Bovendien bevat het Taal- en Leerboek
een dvd met oefenprogramma’s. U kunt kijken
hoe dat er uitziet op YouTube, door te zoeken
op swhnederland.

O
De neus-nasalerende
ñ: ôôñze (taol) en ôôñs
moeder

De hoge ôôh, van: Ôôh,
zedde gij’jut Jan?

H

et nauwkeurige oor van Stassar komt onder meer tot uitdrukking in de beschrijving van woorden die op verschillende wijzen
worden uitgesproken zoals brooëd en brôôd
voor ‘brood’, dat met een klinker-met-naslag
en met een langgerekte nasale klank kan worden uitgesproken.
Het Taal- en Leerboek bevat nog veel meer informatie waaronder een uitgebreide beschrijving van de grammatica en een bloemlezing
van teksten in het dialect. In de beschrijving
van de grammatica vertrekt Stassar vanuit het
dialectmateriaal en niet vanuit de taalkundige literatuur: hij verdeelt zelfstandige naamwoorden niet onder in mannelijk, vrouwelijk
en onzijdig, maar in de groepen 1, 2 en 3. Het
voorbeeld êên fiets, êêne jas, êênen huisbaos mag
duidelijk maken dat die drie groepen ieder
een andere vorm van het lidwoord voor zich
krijgen. In een leermethode lijkt dat een aantrekkelijke benadering. Al met al komen we op
ruim zestig volle pagina’s met grammaticaregels en voorbeeldzinnen; dialect leren zal een
enorme inspanning vereisen.

D

e bloemlezing met teksten in het dialect
bestaat uit verhalen, gedichten, liedjes
en versjes van diverse auteurs waaronder Bert
Stevens, Toos Schoondermark en Wout Pullens. Sommige teksten dateren al van bijna
honderd jaar terug. Ook hiermee heeft Stassar weer een herculesarbeid verricht. Hij heeft
niet alleen veel waardevols samengebracht dat
voor een ‘gewone liefhebber’ niet makkelijk te
vinden is, maar hij heeft ook diverse teksten

ok het tweede boek, het woordenboek, is
uitgegeven op A4-formaat. Het beslaat
maar liefst 417 pagina’s. Het woordenboek
is een Nederlands-Waalwijks woordenboek,
waarmee bedoeld wordt dat het de Nederlandse woordenschat als uitgangspunt heeft. Dat
sluit aan bij het doel van het eerste boek: mensen die het dialect niet als moedertaal kennen,
de mogelijkheid bieden het dialect te leren.
Het woordenboek is vrij van auteursrechten
(maar mag niet op internet worden geplaatst)
en elke aanvulling wordt op prijs gesteld, ‘omdat de taal van alle mensen is’. Stassar begint
het woordenboek met een woordenlijst die in
1980 in het heemtijdschrift De Klopkei verscheen. De wens om zo volledig mogelijk te
zijn, levert een groot aantal ingangen op die
niet erg interessant zijn (hondefokker-hondefokker, korfbal-korfbal, smoes-smoes). Maar er
zijn ook ingangen die veel variatie laten zien,
bijvoorbeeld ‘toilet’- W.C., poepdôôs, poepdooës,
schijthuis, pleej, ut gemak, ut stilleke, secrêêt, de
beste kaomer, nummer honderd, ut hokske, weduwe Cisca, tâânte Betje, un zêêkurre pl@ts, ut
höske, de dôôs, de dooës, dun ontvanger.

H

et tweedelige werk van Stassar is bedoeld
als document van cultureel erfgoed en
een methode om een dialect te leren. In beide
doelstellingen is de auteur ten volle geslaagd.
Nu is het aan volgende generaties in Waalwijk
om de waarde van dit document te beoordelen
en de moeite te nemen om Wolluks te leren. En
dat is nog een hele kluif!
Het Waalwijks dialect. Taal- en Leerboek en Het
Waalwijks dialect. Nederlands-Waalwijks Woordenboek zijn samengesteld door Harrie Stassar
en werden uitgegeven door de Stichting voor
Wetenschap der Historie Nederland, Kloosterweg
15, 5144 CA Waalwijk, tel. 0416-337470, e-mail
harrie.stassar@ziggo.nl .

De Witte wit wir wè
‘De hond’ is een van de meest voorkomende
dieren in de keur van Bèrgse (Berghemse)
uitdrukkingen. Twee eigenschappen van het
beest voeren daarbij de boventoon; bijten en
zijn behoefte doen. Ens gebeete, alt hond bij
voorbeeld: ‘Eens een dief, altijd een dief.’ Of
zoals een hondenhater me ooit zei: ‘Van vurre
bet-ie èn van achtere schet-ie.’
Mijn opa was een gedroomde pedagoog die in
mijn jonge jaren regelmatig de hond er met de
haren bij sleepte om mij van adviezen te voorzien. Als we een wandeling maakten en ik iets
van de grond wilde rapen: ‘Lôt ligge jonge, doar
hé d’n hond overheene gezèkt.’ En later, toen ik
hem het meisje aanwees dat ik wel zag zitten:
‘De die? Doar zèkt nog gennen hond tegenôn!’
Op zaterdagavonden ging ik voor het stappen
altijd bij hem langs. ‘Gôdde oewe fox uitloate
jonge? Hier’ en ik kreeg een tientje in mijn hand
gedrukt. Voor de onvermijdelijke kater op de
zondagochtend had hij ook een advies: ‘’n Hoar
durop van d’n hond die oe gebeete hé.’ Ofwel, de
beste remedie tegen een kater is een pilsje.
In zijn commentaar over oma ontbrak de hond
eveneens niet. ‘Ze wil alle honsgezèèk nor de
mèrt.’ Maar uiteindelijk was hij vol lof. ‘Ik hé’t
zô goewd ès unnen hond bé de slachter’ en dan
was hij zo trots op haar ès unnen hond mi zeuve
starte.
Illustratie Mathilde Artwork
Brabants nummer 7 - december 2015
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HENK JANSSEN

Alleskunner John van Boekel, promotor van BrabantTalent
is initiatiefnemer en coauteur van het boek
Fundamenten, waarin elf bekende Ossenaren worden geportretteerd, enzovoorts. Niet
vreemd dus, dat hij de Erepenning van de
gemeente Oss krijgt toegekend en benoemd
wordt tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Als je een portret van iemand die niet nadrukkelijk met het Brabantse dialect doende is in een blad als Brabants plaatst, dan moet
er iets speciaals aan de hand zijn. Voor Ossenaar en alleskunner
John van Boekel gaat dat op. Ruim vijftig jaar is hij in de Osse gemeenschap actief in allerlei bestuurlijke en organisatorische functies. Voorts tekent hij voor maar liefst acht succesvolle musicals
en is hij de grote promotor achter BrabantTalent, een zangschool
voor jongeren uit Oss en verre omgeving. Tijd om hem in Brabants
nader voor te stellen.
Van alle markten thuis
Na een korte loopbaan bij de gemeentelijke
overheid volgt al snel het ondernemerschap.
Hij sticht twee succesvolle bedrijven, waarbij
vooral het in 1972 begonnen Reisbureau van
Boekel in Oss grote bekendheid geniet. Zakelijk geslaagd, doet hij tevens veel aan vrijwilligerswerk. De functies die hij als voorzitter
of bestuurder in het Osse verenigingsleven
vervult, zijn talrijk. Hij is actief in ondernemersclubs, de hockeysport, in maatschappelijke en sociaal-culturele organisaties, treedt
zelfs tijdens carnaval als stadsprins op, maakt
zich sterk voor ontwikkelingswerk in Afrika,

12
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Succesvolle musicals
Op een bijzondere wijze is hij tevens scheppend actief. In 1999 viert Oss haar zeshonderdjarige bestaan. Dat wordt onder meer gevierd met de uitvoering van een musical met
als titel Oss, Ruig & Rooms. Het is John van
Boekel die de teksten schrijft. De voorstelling
wordt een groot succes en is het begin van een
traditie.
Vanaf dat moment staat er door zijn toedoen
- John benadrukt: ‘alles is teamwerk en nog
eens teamwerk’ - elke twee jaar een musical met een lokale invalshoek op de planken.
Theater De Lievekamp, de schouwburg in Oss,
is tijdens die uitvoeringen avond na avond
uitverkocht. Louis de Bourbon, Crime City, De
Paria, Villa Johanna, Hotel Johanna, Octopussy,
de revue Oss Anno Nu, Want daar brandt nog
licht, het zijn stuk voor stuk succesnummers.
In sommige scènes klinkt ook heerlijk Oss dialect, zoals wanneer de patiënten van dokter
‘Vantuin’ in zijn spreekkamer de uitvinding
van ‘de pil’ bespreken. In totaal vinden er door
de jaren heen zo’n 125 voorstellingen plaats.
Vooral Villa Johanna, waarbij hij voor het eerst
met componist en musicus Joop Stokkermans
samenwerkt, breekt vele records. Er zijn zelfs
matinees om aan de grote vraag van het Osse
publiek te kunnen voldoen. Deze in 2006 uitgevoerde musical krijgt in 2016 een reprise.
De productie komt na tien jaar opnieuw op de
planken.
Een unieke opleiding
Vanwege zijn artistieke en organisatorische
bemoeienissen met deze theatervoorstellingen
wordt hij uitvoerend producent van het plan
voor het opzetten van een zogeheten talentenklas. Uitgangspunt is het zangtalent van jonge
mensen op professionele wijze te begeleiden
en te ontwikkelen. In 2008 krijgt het idee
vorm. Een unieke academie is geboren. Inmiddels is de naam talentenklas omgedoopt tot

BrabantTalent en telt de opleiding circa 75 leerlingen. Het is een zangschool voor getalenteerde jongeren, die voor toelating tot het instituut
auditie doen. Professionele docenten geven er
wekelijks les in stemvorming, solfège, meerstemmig zingen, liedinterpretatie, podiumervaring en auditietraining. Het programma is
heel succesvol. In een aantal landelijke theaterproducties, zoals Sound of Music, Billie Elliott,
Hij gelooft in mij en Annie, waren al voormalige
leerlingen van BrabantTalent te bewonderen.
En volgens John van Boekel komen er in de
komende jaren nog een paar ‘hele groten’ aan.
Een bijzondere kerstviering
Intussen is John van Boekel voorzitter geworden van Winterland Oss, een organisatie die
jaarlijks een winters evenement in de stad

presenteert. Dit jaar krijgt dat evenement een
muzikaal accent. In de Osse Grote Kerk vindt
van 18 tot en met 21 december een speciale
kerstuitvoering plaats. Met als titel Nu dat jij er
bent wordt daar het kerstverhaal verteld en muzikaal verbeeld. In elke voorstelling is de verteller een andere. Tijdens de première neemt
burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans die
rol op zich. De verder eigentijdse vertolking
wordt verzorgd door de jongeren van BrabantTalent. Nu al staat vast dat dit een heel speciale
en indrukwekkende kerstviering gaat worden.
Van ons mag John van Boekel nog gedurende
vele jaren met dit soort prestigieuze en aansprekende evenementen doorgaan. Helemaal,
zo voegen wij daar hoopvol aan toe, als er tijdens zo’n voorstelling een dialoog of lied in
onvervalst Oss dialect zou mogen klinken. 

FRANS HOPPENBROUWERS

NAOJAOR
De miste vogels zèn al weg,
de kóei stán wir op stal.
‘t Donkert ‘s aoves veuls te gaauw
en ‘s nààchs wèijnter ‘t al.
‘t Gruunvóeier wocht op ‘t land,
de kijnder trekke knöllekes,
die mee de táánd worre geschèld,
in hil dun bitter röllekes.
Vur d’n boer is ‘t ‘nne stille tèèd,
hij klot zó mèr wa án.
Vanmèrrege viet ie z’n gewèèr
en is op jáácht gegán.
Hij slèntert wa dur broek en bimd,
soms hurde ‘nne knal.
Geléuf mèr dè t’ie góed vurzien
op hùis án komme zal.
En ‘s aoves gí ne schónnen haos
vur ‘n tèdje in d’n azèèn.
Wornó de bóerin ‘m lekker broait
mee ‘n glèèske góeie wèèn.

De geur trekt dur de bóerderèij,
strak is ‘t wir efkes fist.
Hier gèldt vural de oudste wet:
de mens lèèft van ‘t bist. 
< In het Kempenlands >
Aquarel Nelleke de Laat
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FRANS NEFS

BRIGIT BAKX-HERMANS

In Memoriam
Jack Stuart

Mede namens de Werkgroep Alterse en Straotse
Dialecten

In memoriam
Ton van de
Watering
Ton heb ik leren kennen drie jaar geleden,
toen ik een cursus dialectschrijven gaf voor
zeven leden van de Stichting Alterse Carnaval.
Alle zeven werden lid van onze Werkgroep Dialect die maandelijks een avond bij elkaar komt.
Ton had het gelijk te pakken en werd een fanatieke dialectschrijver. Dat deed hij al enkele
jaren met zijn stukjes in de Alterse Carnavalskrant. Ton was de plaatselijke vastelaovedpliesie
LaForce. Die krant werd eerder door ons gecorrigeerd op de Alterse spelling. Nu de leden van
de stichting een cursus gevolgd hadden, konden zij dat voortaan zonder ons. Zij blij, wij blij
en de lezers zeer tevreden.
Ton begon verhalen te schrijven en elke bijeenkomst van onze werkgroep las hij weer zo’n
kostelijk verhaal voor, dat dan met een applaus
werd beloond.
Ik vroeg Ton om voor het Brabants Boekenweekboek te schrijven en dat deed hij twee keer met
succes. Op 1 maart dit jaar, bij de presentatie
van het Brabants Boekenweekboek in Lith, kreeg
hij daarvoor een eervolle vermelding van de
jury voor zijn verhaal in Kierewiet.
Vlak voor de laatste vastelaoved kreeg Ton gezondheidsproblemen. Ondanks de moeite die
het hem kostte, vervulde hij zijn rol als LaForce. De vooruitzichten waren niet rooskleurig
en in enkele maanden zagen we Tons conditie
met sprongen achteruit gaan. Hij bleef zolang
mogelijk doorwerken en bezocht nog tot in
juni onze bijeenkomsten.
Alle ingrepen, kuren en zorg ten spijt redde
Ton het niet. Hij overleed 18 augustus op drieenvijftigjarige leeftijd. Ton laat zijn vrouw Angeli, dochter Ellis en haar vriend Tim achter,
die wij allen sterkte wensen.
Ton was een ‘verenigingsmens’ en zijn overlijden is dan ook een gevoelige klap voor de
Halsterense gemeenschap. Dat bleek uit de
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(11 december 1954 – 30 september 2015)

geweldige belangstelling bij de uitvaartdienst.
De grote vernieuwde aula van crematorium
Zoomstede in Bergen op Zoom was letterlijk tot
de nok gevuld. De bovenste galerijen moesten
worden ingezet om alle mensen een plaats te
bieden.
Dat Ton door velen gemist gaat worden, bleek
ook uit de woorden van collega’s die hem
roemden om zijn punctualiteit en collegiale
humor en uit de woorden van de andere sprekers.
Ton was in het Alterse vastelaovedgebeuren de
personificatie van de legendarische politieman
LaForce. De opgepoetste pliesiefiets flankeerde
de kist. De uitvaartleider las in onvervalst Alters dialectteksten van Ton.
Dochter Ellis las indachtig de titel van wat
Tons laatste verhaal zou zijn: Wà’k nog wou
zegge…, een verhaal dat nooit meer afkwam.
Heel moedig las Angeli een gedicht voor over
hun liefde. Woorden waarvan de echtheid grote ontroering teweegbracht.
Als ik de verhalen van Ton ga bundelen, zal
ik nog dikwijls denken: Waarom mocht hij dat
zelf niet doen? Hij had er nog zo veel te gaan.
Wij zullen een goede vriend en een prachtige
verhalenverteller missen.

In de vroege morrege van 30 september is, na ’n ziekbed
van ’n paar maande, in ’t Universitair Ziekenhuis Antwerpen, overleeje Jack Stuart, voorzitter van Dialectgenootschap de Berregse Kamer.
Jack iel mè d’éél z’n art en ziel van Berrege en veral ok
van ’t Berregs diejelekt.
Sins 2002 was t’ie aan De Berregse Kamer verbonde. IJ
ielep mee ’t diejelektgenòòtschap uit te bouwe van vrij
onbekend achterkamerklupke tot alom bekend en gerespekteerd boegbééld voor ’t be’oud van ’t Berregs diejelekt. Jack schreef onder andere ’n paar diktees voor ’t
jaarlekse Gròòt Berregs Diktee en zurregde d’r voor da
d’ok jong volwassene de diktee-avend kwame bezoeke.
IJ was de iniesjatiefnemer voor Van Beulestratje naar
Kolepadje, ’n stadswandeling lengs strate mè d’n volleks
naam. Deur zijn vol’ouwe n’en ketakte ebbe me van de
geméénte prachtege straatnaamborde gekrege, kepleet
mette volksname van de stratjes d’r op.
Jack kende iederéén en iederéén kende Jack. IJ was ’n aimabele mens die mè d’iederéén kon prate, van zwerrever
tot burregemééster. En da dee t’ie ok. IJ kon ok goed en fel

diskesjere, stak z’n mééning nie onder stoele n’of banke.
Jack was ’n goeje n’achter de miekerefoon. IJ was jarelang de sirremoniemééster tijdes ’t Gròòt Berregs Diktee
en legde de betekenis uit van Berregse woorde die de
schrijvers adde motte n’opschrijve n’of invulle. Dèèr
makte n’ie dan ’n ééle sjow van waar iederéén van genoot.
Sins nevember 2014 was Jack voorzitter van De Berregse
Kamer en dèèr was t’ie zo gròòtseg op as ’n ond mè zeve
stèèrte. Eél spijteg dattie da mar zo kort è magge zijn.
Jack Stuart, ’n merkante Berregenèèr die me vrééselek
zulle misse.

NEL TIMMERMANS

HERFST
De blaojer zen al wir on’t valle,
die van de notenbôom ’t irst.
En smèèreges is ’t langer donker,
zie alles grèès dur dikke mist
Ge kreùpt wè dieper onder ’t dekbed,
want slaope kunde nouw heel goed.
De reegen klettert teege ’t raom aon.
verjaogt de zoomer zô meej spoed.

Vur dieje teed krèège we irst
nog èèzel, sneuw en kouw…
Ik weet nog nie van welk sezoen,
ik nog ’t miste houw.
De tèùn die blèèft toch aaltij schôon,
alle sezoene, alle jaore.
As alles ondergesneuwd is strak,
zal ik er ’n foto van bewaore.
< In het dialect van Tilburg >

De tèùn is z’n èège ont verkleeje,
hij doe z’n herfstkleuren aon,
En dè staotem netuurlijk prachtig,
al is dè ok wir gauw gedaon.
Mar kèkte goed nor kaole takke,
daor zèn al knöpkes on gon groeie.
Die wochten daor tot nao de wenter,
om dan ötbundig te gon bloeie.
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JUNT

NELLEKE DE LAAT

Festdâg

Balkum Brei De Muziek-Kul

Ze zien höst vurbiê! De prettige feestdagen. Allieën nej
De werreld verândert, en durrum moeten eech en ozze
jaor nog en dan hêmmen we dien flauwekul wer gehad.
Sjang óch maer verânderen. Maer ze kunnen meech vórt
Dao komen nog wel wa nejjaorsrecepsies, maer dao gôn de pot op! Dae de gement urst maer ’s nao zien eigen
willie nöit henne. Van dae gelêbber aen mien gezeecht
kiekt.
moet ich niks hêmmen! Ozze Sjang eigeluk wél! Maer
Dae ze er maer ’s vur zörgen dae ze hun eigen geduui
eech moet wel towgèven dae eech op de lêste dâg van
tegoei vur mekaor hêmmen. As veurbeld neem eech
‘t jaor efkes stil stuij en umkiêk. Dae is ozze Sjang zien
vur ‘t gemâk dae schoolgebouw in de Heesaekkers. Dae
schêuld. Op unne kiêr zeei hij tigge mich: ‘Junt, as willie
was öit ‘n moi gebouw, ‘n prachtige school middenin ‘n
vuroêt kiêken zien willie nemmer zoe veul. Maer as we
gröte, nej wijk vol me nej hoêzen. De Sint Jozefschool!
achterum kiêken des te mier.’ Kiek, zoe’ne praot ver
Maer al gâw vonnen ze die nâm awwerwets, die huurde
wâchde toch ne van ozze Sjang. Maer hij hit wél geliêk.
nemmer bie de ‘moderne tijd’. En durrum noemde ze
En wije wa óch is? De werreld verândert zoe vlug dae
die school vórt De Kleine Wereld. Asof dan alles bèter
eech en ozze Sjang dae nemmer biê kunnen hawwen.
geenk. Verschillende van mien kleinkinder hêmmen op
Maer dae wurdt wél van ós verwâcht. Vat now bevobbelt
die school unne moie tiêd gehad. Maer óch dao kwâmp
de Raboboerenlieënbânk. Urst kôsten willie zêlf álles bie ‘n ind aon. Dao kwâmen bekant gen nej kiendjes mier.
de bânk regelen, now niks mier. Dae moet vórt allemaol
En durrum moes die school deecht. Op slooët. Einde
me de compjoêter. Maer zoe’n deenk hêmmen willie
‘Kleine Wereld’. Tot zoe vêr kan eech alles nog snappen.
neet. Ozze Sjang zou bie God ne wieëten hoe zoe’ne
Maer now stet dae gebouw dao te veronzoêren. Nie
compjoêter werkt. Ânder veurbeld. Nog ne zoe lang
med die er nog nao umkiekt. ‘t Lêste wa dae eech ervan
gelejen kósde gewoon bie ‘t gementehoês nao binnen
gehuurd hêb, is dae er jongeren in opgevangen woren
gaon um owwe pas te laoten verlengen of klâgen over
die dao unne jongerenwerker aen de gang hawwen. Riejt
de hóndestroont bie ós veur op de stoep. Maer dae get
er maer ’s langs. ‘t Is nog schân zoeas ‘t er now biê ligt.
ne mier. Dao moeie vórt urst ‘n afspraak vur mâken. En
Voêl en smerig, kepotte roêten, vêrf die overal bladdert,
hoe moeje me de gement ‘n afspraak mâken? Juust! Me
onkroêt op de spulplak. Zou niemed van de gement
de compjoeter, die willie gennen hêmmen. Ozze Sjang
dae dan zeen? Zou ozze burregemester dao dan nöit
zeei lêst tegen mich dae hij nao de gement zou gaon
vurbiê fietsen? Of kiekt ze dan d’n ândere kânt oêt? Dae
um zien beklag te doeën dae hij nemmer kós komen
ze dao maer ’s ‘Open Dag’ hawt in de plak van in heur
klâgen. ‘En?’ vroog eech hum toen hij terug kwâmp van
nej gementehoês! Êrreger kán neet, zodde zeggen. Bie
‘t gementehoês. ‘Kloeëten!’ zeei ozze Sjang. Hij zeei dae de gement wél. Hajum zien staon? Dien onnutte, voêle,
’n vrouwke, dae dao achter d’n
smerige, iêzeren kontèner in ‘t
toog stoond, voond dae hij ‘n
Boudriepark. Zoegenaamd
afspraak hâw moeten mâken.
um de hangjeugd ‘n dâk
En toen was ozze Sjang oet zien
boven hunne kop te gèven.
vêl gesprongen en over d’n toog
‘t Ligt er vol rotzooi en ‘t
geklommen um dae vrouwke te
steenkt er verschrikkeluk.
vertellen hoe hij er over dâcht.
Ich zou er ozzen hoond nog
En toen kwâmp er unne dêftige
ne willen begrâven! En tiên
mins, me unne stropdas um
mèter vêrder speulen klein
ziene nêk, aongeloeëpen. En dien
kiendjes. En die kiêken tigge
hâw tiggen ozze Sjang gezigd dae
die voeligheid aon. Moi veurbeld vur die
hij de klacht serieus zou ónderzeuken en
kiendjes! Trouwes, dao is gen hangjeugd mier. Die zit
dae ozze Sjang al vlug ‘n antwoord zou
al lang êrreges in ‘n verwaermde zuipschuur. Gemen
kriêgen. ‘Wannier kan eech terug komen
tebestuur van Craonendoonk, scham dich! En toch,
vur dae antwoord?’ vroog ozze Sjang. En
zeg ich ’t. Dae moet ich van ozze Sjang. Vuruit dan:
toen hâw dien mins gezigd dae ozze Sjang
Zaolig nejjaor!
dao ne speciaal vur terug hoefde te komen.

< In het dialect van Budel >
Hij zou d’n oêtslâg wel meelen. ‘t Lêste

Illustratie Nelleke de Laat
wa we van dien dêftige mins gehuurd
hêmmen is dae hij in Eindhoven op De
Grote Beek in behandeling is en dae
ze ziene stropdas nöit mer terug
‘n Zaolig neij jaor
gevonnen hêmmen. Eech wieët ‘t.
en vat er maer enne van ów eigen cênten

Tis mar un ouw verhaol, misschien wè flauwekul
’n vleugje nostalgie,’t is wè muziek-kul,
Mi ’n hil klein doel, we make Balkum blij.
Gewoon van alles wè, tis unnen balkumbrei
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Dat was het refrein van het openingslied van de Balkumse musical. De titel gaf ons overigens bedenkingen; wist
men niet dat brij de correcte spelling was of was dat al
meteen onder de noemer ‘kul’ te plaatsen? Hoe dan ook,
op 9 oktober 2015 vond de première van de Berlicumse
musical plaats in Theater
Den Durpsherd voor een
uitverkochte zaal. En dat
kunststuk werd op 10 oktober onder dezelfde omstandigheden herhaald.
Toen we in het begin van
het jaar over de plannen
hoorden, hadden we er
eerlijk gezegd meteen een
hard hoofd in. We hadden het voorgevoel dat het
maken van een musical
schromelijk
onderschat
ging worden. Destijds
verkondigde men namelijk dat de hele musical
opgehangen zou worden
aan De Pan, een kleurrijk
dorpsfiguur, een vrijgezel
die in het dagelijks leven
bakker was, maar veel vaker in de kroeg te vinden
dan bij het brood. Uiteindelijk is deze notoire pruver alleen nog als randfiguur in
de voorstelling terug te vinden.
Met de nodige scepsis wachtten we op het gebodene. De
avond verraste ons aangenaam. Een aardige vertellijn,
goede zangers en prima live muziek van De Funkapel,
die onzichtbaar tussen de coulissen was weggezet. De
Brabantse muziekgroep ’t Kumt vaneiges overtrof zichzelf en de hoofdrolspelers kwamen overtuigend voor de
dag. De rode draad was in handen van ene Klepperman
die de scenes aan elkaar praatte in hedendaags Balkums
dialect. Dat lukte aardig, ook al had hij moeite met oude
benamingen als De Aauw Ao en ’t Hèirzent.
Het eerste bedrijf speelde zich af rondom De Plaets, de
plek waar Berlicum is ontstaan; het huidige Raadhuisplein. De tweede akte vond zijn setting in het verdwenen
dorpscafé van Cis Sallaerts, het derde bij de plek waar de
jeugd van Balkum vroeger ging zwemmen: De Pierekaol,
nabij ’t Hèirzent.

De muzikale afdeling was vakbekwaam; de liedjes deden
het goed en pasten aardig in het verhaal. Prachtige smartlapvertolkingen kwamen langs. Ik kréég de kriebels ès ik
nor jou kéék was een topper. Ès ik toch ’s rijk was werd met
bravoure vertolkt, maar is het meest bekend en het minst
verrassend. Het lied op de onlangs afgebroken kerk Sint
Petrus Stoel door ’t Kumt vaneiges bezorgde kippenvel. De
melodie van Les trois cloches en de interpretatie van Edith
Piaf kwamen hier prachtig van pas. Ik heb m’n pilske umgestoote blijft een van de beste carnavalsliedjes die er in
Berlicum ooit gemaakt zijn
en natuurlijk moest ook het
nostalgische Ik wó zó gèire
nog ’s efkes langskomen, het
dorpsliedje over de plaatselijke middenstand uit de jaren vijftig, geschreven door
architect Jan Steenbergen.
De café-scene was te lang.
Het lied van D’n ouwe Sint
Jan was er met de haren
bijgesleept.
In de dialogen en verbeeldingen kwamen tal van bekende dorpsfiguren langs:
kruidenier-kastelein Willy Smits van De Meierijse
Kar, Jos de Kùster, Mies en
Hein van Pinksteren, muzikanten van Harmonie
TOG, Hein Godschalx, de
brouwer, Jonker van Rijc
kevorsel (beschermheer
van het Sint Jorisgilde) en
natuurlijk de pastoor als geestelijk adviseur. Een beetje
onlogisch dat die pastoor aan de stamtafel met genoemde notabelen consequent plat praatte, al had het wel een
komisch effect. In het laatste bedrijf stapt Dina tijdens
de dialoog met visser ’t Pèkske in de denkbeeldige Pierekaol rond, maar ook dat had iets geestigs.
Liedjes als Samen òn de Pierekaol, Bluppie, Zakje blauw
en D’n Duitse vèrkesboer kwamen goed over. Het carnavalslied Blaouwen Beer kon onmogelijk ontbreken; het
geheel stond immers onder auspiciën van de carnavalsvereniging. Die heeft er eer mee ingelegd en mag ook
mede met de eer gaan strijken. Maar vooral hulde aan
alle spelers en zangers. Alles uit het blote hoofd vertolkt!
Prachtige kostuums, simpele maar functionele decors.
Veel tijd en talent was er voor nodig.
Ook in het slotlied klonk: ‘’n hil klein doel: we make Balkum blij.’ Deze puike avond had zeker aan dat doel beantwoord: Balkum was opgetogen! 
Brabants nummer 7 - december 2015
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HENK JANSSEN

ELLY SCHEPERS-CORSTJENS

Hennie de Groot
Schatmeester van Eindhoven
in dialect

hoven in Dialect. Hier dus zonder streepjes tussen die
woorden. Elke dag plaatst hij daar een kort verhaaltje en
een spreekwoord of een gezegde. Lezers kunnen daarop
reageren en doen dat veelvuldig. Tijdens mijn bezoek
aan Hennie en Lies de Groot heeft hij een verhaaltje geplaatst over zijn moeder, die bij leven vandaag 107 jaar
zou zijn geworden. Het is kwart voor drie, maar er is al
1522 keer op dat verhaaltje gereageerd. Elke dag bestaat
de respons op zijn activiteit uit circa vijftienhonderd tot

den voorzien. Hennie verpakt de door hem gevonden
antwoorden steeds in een koddig vertelsel. Dat valt programmamaker Eric Kolen op, die hem vervolgens uitnodigt om zijn anekdotes in de studio te komen vertellen.
Hij ontmoet daar Cor en Jos Swanenberg, die hem stimuleren om zijn verhalen te bundelen en in boekvorm
uit te brengen. Het is het begin van een liefhebberij,
waarop hij zich sedertdien met hartstocht toelegt.

Hennie de Groot bezig aan ‘Eindhoven in dialect’
De ontvangst bij Hennie en Lies de Groot in het Eindhovense Vaartbroek, dat tegen het mooie Dommeldal
leunt, is gul en gastvrij. Koffie en een trommel met lekkers staan klaar. En in een hoek van de huiskamer, die
prominent wordt opgesierd met een fraai schilderij van
de Opwettense Watermolen, blinkt Hennie’s schatkamer:
zijn computer, met op het scherm de homepage van de
website www.eindhoven-in-dialect.nl.
In 1920 wordt Eindhoven door een samenvoeging met
de omliggende gemeenten Woensel, Tongelre, Stratum,
Strijp en Gestel ruimer in de jas gestoken. Vandaag de
dag zijn het delen van één stad. Bijna honderd jaar later
kun je echter, aldus Hennie, bij oudere dialectsprekers
nog altijd horen uit welk voormalig dorp zij afkomstig
zijn. ‘Ons Lies is oit Woensel, mar ik kom oit Gèssel,’ vertelt
hij niet zonder trots. Ons gesprek gaat direct moeiteloos
over in het Brabants. Als oud-Ossenaar vind ik het daarbij frappant om via koewpe en loewpe vast te kunnen stellen, dat Gestel en Oss unnen hoewp gemeenschappelijks
hebben. Hennie vertelt me, dat hij in de jaren negentig
met regelmaat meedoet aan het populaire radioprogramma Over bij wijze van spréke gesproken dat door Omroep
Brabant wordt uitgezonden. Een voorgedragen verhaaltje moet in de finale van een passend spreekwoord wor-
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Een hobby als dagwerk
In de jaren die volgen verschijnen er drie boeken van
zijn hand. In 2002 ’t Pollingstraotje, in 2004 ’t Polling
straotje, Gaslantèrrepaole en Keinderkupkes, en in 2006
volgt ‘t Pollingstraotje, Aauwd en Nèij. In de Gestelse
Palingstraat speelt zich Hennie’s jeugd af. In die straat
waar iedereen elkaar kent gebeurt van alles. Die belevenissen heeft hij op een kostelijke manier in verhaaltjes
vervat. Van het eerste boek worden direct al duizend
exemplaren verkocht. Hennie: ‘Ik zé de bestellingen èiges
mi de fiets oit weejze vente.’ Ook de andere boeken vinden hun weg naar een groot publiek. Er komen zelfs
verzoeken uit Canada, de Verenigde Staten, Australië en
Zuid-Afrika. Vanaf 2008 gaat Hennie ook meewerken
aan het Brabants Boekenweekboek. Al acht keer publiceert hij daarin zo’n prachtig verhaaltje over zijn vaste
thema, een voorval in de Pollingstraot. Na loopbanen bij
Philips en de gemeente Eindhoven volgt in 2006 zijn
pensionering. Een jaar eerder was hij al als redacteur betrokken geraakt bij een website die de geschiedenis van
Eindhoven in beeld brengt, maar nu dient zich meer tijd
aan om een nieuw plan uit te denken en in de steigers
te zetten. Hennie speelt immers al langer met de idee,
om een eigen website op te zetten en via dat medium de
Eindhovense dialecten vast te leggen en te documenteren. Als pure autodidact gaat hij, met huisvlijt en liefde
voor het dialect als belangrijkste wapens, aan de slag. Op
10 maart 2011 is het zover. De website eindhoven-in-dialect.nl komt in de lucht. Opmerkelijk genoeg met onder
meer een artikeltje over het tijdschrift Brabants. Inmiddels is de website door vele tienduizenden bezocht, en is
het vandaag de dag zelfs zo, dat Hennie er welhaast een
volledige dagtaak aan heeft.
Boordevol ideeën
Naast de website onderhoudt Hennie ook een rubriek op
Facebook. Ook daar is hij te vinden onder de titel Eind-

OONS DÙRP
’t Dùrp waor ik geboore zen
verschoole in West-Braobaants laand
waor ik ieder uis en bwoom wel ken
schept een leveslange baand
De klòòmpe - en sigaoremaoker
kruijenier waor g’op de pof
oew koffie en’n pakske botter
aole kon tot nao’t Lof
In Òònder De Toore wier t’r besprooke
oe’t ieder waar vergaon
wier n’n flieke neut gedròònke
vor da ge naor uis kon gaon
Op de kachel moeste kooke
en soep wel ure op kon staon
schetse kon nog op de vijvers
swloote nog niet dicht gegaon.
Veul d’r van is nouw opgegeeve
sigaorefebriek, ’t staotig Of
buure ulp, ’t buiteleeve
gang naor de kerk, en naor ’t Lof

tweeduizend
berichten,
waarmee duidelijk wordt
dat zijn liefhebberij inmiddels tot een ware dagtaak
is uitgegroeid. ‘Och, ik zé
lèkker bezig,’ zo klinkt zijn
toelichting op de vraag of
het allemaal te behappen
is. Naast zijn werk voor de website en voor Facebook
heeft hij nog de zorg voor de samenstelling en het onderhoud van het Eindhovens Woordenboek en het Eindhovens Spreekwoordenboek. Beide documenten worden door
hem digitaal aan geïnteresseerden ter beschikking gesteld. Tot slot vertelt Hennie over een nieuwe ingeving.
De komende tijd wil hij gaan werken aan een website
met als thema Kerstmis in Brabant. Brabantse kerstverhalen, gedichten, kerstliederen, films, prenten, al pratende
schildert hij hoe dat er in december uit gaat zien. In de
schatkamer van Hennie de Groot wordt zo opnieuw een
schap met ongetwijfeld veel moois gevuld.

Wad’is t’r dan nog wel gebleeve
de staotig ouwe Lauwerentiuskaark
al van vaar weg ziede de twoore
agge thuis komt van oew waark
Laot ons toch nog iets bewaore
nog wa d’ouwe uit ’t verlee
sebiet kenne me d’ouwe dùrpkes
aljeen nog mar van de TV
< In het dialect van
Oud Gastel >
Sint Laurentiuskerk
in Oud Gastel

In die schatkamer van Hennie de Groot een kijkje nemen? Ga naar www.eindhoven-in-dialect.nl of naar zijn
Facebook account Eindhoven in Dialect. 
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COR SWANENBERG

JOHAN BOENIE

Woensdrechtse woordjes
Bollekes

Caballero zonder filter
De nieuwe cd van
Björn van der Doelen
Caballero zonder filter, de jongste
cd van Björn van der Doelen, heeft
landelijke aandacht gekregen en dat
verdient de zanger en zijn band Allez
Soldaat ook. De cd met tien liedjes is
een egodocument dat getuigt van lef
en openhartigheid. Veel van de autobiografische, soms poëtische teksten
over alledaagse dingen worden bijna
parlando vertolkt. Het feest begint
met Zo de kiendjes liggen in bed en ik
loop efkes ’t balkon op vur ’n sigaretje. Rust… ‘Rust’ is een sleutelwoord
voor de nieuwe productie. Tegen de
achtergrond van een muzikaal decor
vertelt Björn over de heerlijke skivakanties. Gezelligheid gekoppeld aan
alcohol en nicotine. Even gaat hij
nog verder terug naar de Spaanse
kust in 1982. Daar liep hij als kind
verloren en zochten zijn ouders zes
uur lang naar hem. Paniek alom natuurlijk. De hele intro zou overigens
een reclamespot voor roken kunnen
zijn; destijds rookte iedereen nog
overal en Björn deed daar fervent
aan mee. Dat zou je van een gedreven sportman als hij destijds was
nu zeker niet meer verwachten. Het
heeft waarschijnlijk wel mede bijgedragen aan zijn aantrekkelijke doorrookte stemgeluid.
Het eerste lied op de nieuwe plaat
is de topper Moederke. Een knappe
eerlijke tekst met mooie emotie. Ik
ben altijd al ’n moederskiendje gewist…
Een rustige countryachtige melodie
die in het refrein prachtig body krijgt;
Moederke lief, kom in munnen erm.
Dan wandelen we de koude avond in en
dan hou ik oe werm. Moederke lief, kom
in munnen erm. Een blokske om en
we buurten wa bij en ik hou oe werm.
D’Anvers gaat over de liefde zoals de meeste liedjes op deze cd.
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‘Motte gij ’n bolleke?’ Oos moeder röste zachjes oover m’n bolleke, want
iek oj goed gewaarkt. Iek oj ’n knot sjet opgouwe meej m’n twij aande,
zoowda d’oos moeder d’r ’n bolleke van kon wèène. Oos vaoder schonk
swees vur z’n èège n’n bolleke n’ien. Van dieje sjet wouw oos moeder sokskes braaje. Die moesse dan netuurlek jist gewasse worre en oos moeder
gieng dan altij meej ’n bolleke blaauw dur ’t waswaoter.
Björn op Paaspop in het Theater met
de zachte G 2015 (foto Patrick
Timmermans)

Björn van der Doelen (foto Ellen Jeurissen)
Zo’n liefde witte wel die in liedjes wordt bezongen en die ge normaal alleen in films ziet… Mooie
knipogen naar collega-zangers.
Fantini Farnese heeft zijn naam gegeven aan het volgende liefdeslied:
… Gij had een fleske wijn meegebracht.
Die hebben we helemaal opgedronken.
Het was een Italiaanse. Op het kaartje
bij de Jumbo stond soepel en zacht…
Het lijkt misschien wat triviale informatie wanneer men dit fragment uit
het geheel licht, maar het tekent de
toegankelijkheid van de liedteksten
ten voeten uit, want het vervolg luidt:
Net als gij. Soepel en zacht net als gij.
Wa bende gij toch fijn.
M’n lief is een heel sterk nummer
en kan alleen maar als loflied op de
vrouw ervaren worden. Ge bent zo
mooi en ik heb oe zo gemist… (…) De
singer-songwriter geeft zijn ervaring
weer bij een late thuiskomst na een
nachtelijk optreden. Hoe war ’t vannacht? En Ik zeg ‘Ach, het was goed
lief. We hebben goed gespeuld maar wel
weer uren lang gewacht.’ En gij vraagt

‘War d’r nog wa volk?’ En ik zeg ‘Nie
zo veul, maar gij wart bij me de hele
nacht.’ De mooie tweede stem en de
fijne gitaarmuziek laten deze track
bruisen.
In Nieuwe dag gaat een frisse wind
door de kiet: Ik denk da’k merge echt
begin maar vandaag slaap ik eerst nog
efkes lekker uit klinkt het verrassende
humoristische slot.
De liefde wordt overschat is een relativerend nummer met een wijs besluit vol zelfkennis: Ge kunt de liefde
overschatten maar onderschat nooit de
jaloezie.
Zeven zonden begint met Bekant half
vier ’s nachts en ik lig nog wakker in
bed… De reden van de slapeloosheid
horen we verderop: Ik heb honderdduzend gedachten in mijn kop. De rauwe stem doorbreekt de stilte. De verzuchting op het eind luidt: Ja de mens
is een lillek wezen. Honderdduzend gedachten, honderdduzend vragen en zeven zonden spoken deur mijn kop.
In Vriend gaat de zanger weer terug
naar puur parlando. Ik heb een vriend

verloren. Gelukkig nie aan een veulste
te vroege dood. Maar aan de tijd die
soms een vriendschap doet vervagen,
want tijd heeft lak aan waar een mens
in gelooft…
Och war ik maar Bruce Springsteen
is het slotnummer. Helemaal van
toepassing in dit album dat bol staat
van authenticiteit en openhartigheid. Steeds is er die kwetsbare opstelling en hier culmineert zij in een
bekentenis vol bescheidenheid. Je
proeft de bewondering voor the Boss,
je hoort de mooie stem van vriendin
Ellen Jeurissen in de achtergrondvocalen, die aardig harmonieert met de
stem van Björn. De instrumenten
mogen weer even janken en soleren.
En dat kunnen de leden van de band!
Ik kom nie in het diepe, want alleen de
grote vissen zwemmen daar. Ik sta vastgenageld aan de zijkant. Ik sta erbij
en kijk ernaar…, zingt Björn. Mooie
ontboezeming. Daarvan zit deze cd
vol. Het is aandoenlijk sterk werk dat
tal van blues- en rockinvloeden vertoont. Kalme ballades en ingetogen
odes brengen de luisteraar in een
mooie sfeer van muzikale mijmering. Dit is Brabocana van niveau en
dat geeft een goed gevoel.
De uitgave ziet er heel verzorgd uit,
met tekstboekje! Zoals uit de citaten
blijkt, is Van der Doelens taalgebruik
een toonbeeld van hedendaags regiolect. Je zou het een lichte Brabantse
toets kunnen noemen. Dat is een
verstandige keuze als je ook buiten
Brabant verstaan wil worden.

I

k zal deze Woensdrechtse tekst eerst even voor u vertalen:
‘Wil jij een snoepje?’ Ons moeder wreef zachtjes over mijn
hoofdje, want ik had goed gewerkt. Ik had een knot sajet opgehouden met mijn twee handen, zodat ons moeder er een bolletje
van kon winden. Ons vader schonk voor zichzelf ondertussen een
bolleke in. Van die sajet wilde ons moeder sokjes breien. Die moesten dan natuurlijk eerst gewassen worden en ons moeder ging dan
altijd met een zakje blauwsel door het waswater.
Bolleke is natuurlijk het Woensdrechtse dialectwoord voor ‘bolletje’, maar het zal zich zeker niet tot de gemeente Woensdrecht beperken. Wat opvalt is, dat het in zo veel verschillende betekenissen
wordt gebruikt. Als iemand nog eens een homoniem zoekt…
Bij het woord bollekes denkt de Woensdrechtenaar het eerst aan
snoepjes in het algemeen. Het is heel gewoon als een oma of tante tegen een kind zegt: ‘Krèèg iek ’n polleke, dan krèède gij ’n bolleke.’(Krijg ik een handje, dan krijg jij een snoepje). Het polleke
moest dan natuurlijk wel het mwooie polleke, het rechterhandje
zijn. Bollekes worden gemaakt in een bollekesfebriek en die hebben
we in onze gemeente.
Bolleke wordt verder gebruikt voor allerlei min of meer ronde zaken. Voor ‘hoofdje’ bijvoorbeeld. Is het hoofd wat groter en hoort
het toe aan een volwassene, dan spreken we van bol. Daarbij kan
het ook gaan over de inhoud van het hoofd en het functioneren
hiervan. Enkele voorbeelden. ’t Ies ien z’ne bol geslooge. (Het is in
zijn bol geslagen. Hij is gek geworden). IJ eg ’t woog ien z’ne bol.
(Hij is erg trots, hooghartig, verwaand).
Katoen, wol of sajet (bij ons sjet of saoj genoemd) koop je als knot,
als streng. Thuis wind je deze draad dan tot een bol. Je kunt de
knot daartoe over de leuning van een stoel hangen, maar het is
handiger om de knot over iemands handen te hangen, want die
kan dan helpen door met zijn armen naar links en rechts te bewegen.
Het bolleke blaauw is een zakje met daarin een blauwe stof, die
werd/wordt gebruikt om de was witter te maken. Velen zullen zich
nog de tekst herinneren: ’zakje Reckitts blauw’.
Het woord bolleke wordt voor allerlei ongeveer ronde dingen gebruikt: ’n bolleke èès (een bolletje ijs), ’n bolleke touw, ’t steekelvaareke
rol z’n èège n’op tot ’n bolleke (de egel rolt zich op tot een bolletje).
Een bolleke is tevens een biertje van brouwerij De Koninck, dat in
een bolvormig glaasje dient te worden uitgeschonken.
Woensdrecht heeft jarenlang een wethouder gehad met opvallend
ronde lichaamsvormen. Hij werd dan ook ‘Boer Bolleke’ genoemd.
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RINY BOEIJEN

‘Dialect verbroedert’
De Volksuniversiteit Oss start op 1 februari 2016 de unieke cursus
Loat ze mar kômme, een cursus bestaande uit zeven lessen waarin
het dialect van Oss en omstreken centraal staat. ‘De eerste niet-officiële taal in ons omvangrijke cursuspakket,’ laat een enthousiaste
Corine Goossens - directeur van de Volksuniversiteit Oss - weten.

Corine Goossens directeur van de
Volksuniversiteit Oss (foto Riny Boeijen)
Op de vroege maandagochtend laat de herfst
zich gelden in de Kruisstraat in Oss. Het is
grijs, nat en koud. Maar ook in het voormalige
gebouw van de middelbare landbouwschool waar de Volksuniversiteit Oss sinds 1982 haar
domicilie heeft - is de kamertemperatuur nog
niet bereikt. Gelukkig is er warme koffie.
De Volksuniversiteit Oss bestaat al sinds april
1970, destijds opgericht door een aantal medewerkers van het toenmalige Organon, het
farmaceutisch bedrijf waarvan nog slechts een
deel bestaat en tegenwoordig onder de naam

22

Brabants nummer 7 - december 2015

MSD opereert. Landelijk zijn er op dit moment circa tachtig volksuniversiteiten actief.
‘In Oss bestaat het kernteam uit vijf medewerkers. Daarnaast hebben we ongeveer honderd
docenten,’ vertelt directeur Corine Goossens.
Het pand aan de Kruisstraat heeft vijf leslokalen. Verder heeft de Volksuniversiteit Oss elders
in de stad zo’n acht tot tien lokalen van middelbare scholen in gebruik. ‘En sinds 2013 hebben we ook twee locaties in Uden,’ vult Corine
aan. ‘Het Udens College en Eigen Herd.’
‘Een leven lang leren’
Het aanbod van de Volksuniversiteit Oss is bijzonder divers. Er worden in totaal circa tweehonderd cursussen aangeboden: op culinair
gebied, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, kunst en cultuur, vrijetijdbesteding en
computertrainingen. Corine Goossens: ’Maar
het belangrijkste onderdeel zijn onze taalcursussen. Van Engels en Frans tot Russisch en
Chinees. Zestien in totaal. Daarin zit ook de
cursus NT2, een cursus Nederlands voor anderstaligen.’ Het cursusaanbod is verdeeld
over drie programma’s; het voor- en najaarprogramma (die vrijwel identiek zijn) en het
zomerprogramma dat meer is afgestemd op
het seizoen.
Op de vraag ‘waar de volksuniversiteit voor
staat’ hoeft Corine niet lang na te denken. ‘De
volksuniversiteit staat voor ‘een leven lang leren’. Mensen een kans bieden zich te blijven
ontwikkelen, zodat je mee kunt blijven praten.
Vooropleiding, leeftijd, godsdienstige of politieke achtergrond spelen daarbij geen enkele
rol.’
Het verrijken van kennis is niet het enige doel.
Ook ‘elkaar ontmoeten’, het sociale aspect,
vindt Corine belangrijk. ‘Wij zijn een non-profitorganisatie en proberen de cursuskosten zo
laag mogelijk te houden om mensen uit alle
lagen van de bevolking met elkaar aan tafel
te laten zitten. De volksuniversiteit is ‘de universiteit van het volk’. De een valt vooral het
woord ‘volk’ op, de ander ‘universiteit’. Het is
onze uitdaging om beide groepen bij elkaar te
brengen.’
Om de financiering rond te krijgen opereert de
Volksuniversiteit Oss ook op de zakelijke markt
en biedt ‘trainingen op maat’ aan voor het bedrijfsleven.

HÁS VAN DE ZANDE

De Osse Kwis
In 2016 wordt het talenpakket van de Volksuniversiteit Oss uitgebreid met een unieke cursus;
Loat ze mar kômme, een cursus van zeven lessen waarin het dialect van Oss en omstreken
centraal staat. Corine Goossens: ’De eerste
niet-officiële taal in ons pakket. Maar wel een
taal die bij een volksuniversiteit hoort. Het is
tenslotte de ‘taal van het volk’.’
Aanleiding om de cursus aan te bieden was De
Osse Kwis, een quiz over wetenswaardigheden
van de gemeente Oss. De quiz werd vorig jaar
voor het eerst gehouden en er namen meer
dan tachtig groepen aan deel. Corine Goossens: ‘In die quiz speelde het Osse dialect in
verschillende onderdelen een rol. Dat bracht
me op het idee een dialectcursus aan te bieden.
Gezien de enthousiaste reacties, met name via
de sociale media, denk ik dat we in een behoefte voorzien. De eerste cursisten hebben zich al
aangemeld.’
Corine is het Osse dialect niet machtig, ondanks dat ze een geboren en getogen Osse is en
in hartje stad heeft gewoond. ‘Ik ben eentalig
(Algemeen Nederlands) opgevoed, maar heb
het Osse dialect altijd om me heen gehoord.
Voor de jeugd van nu heeft het dialect zich
meer naar een schrijftaal ontwikkeld. Dat zie
je op de sociale media. Ze hanteren een eigen,
fonetisch geschreven dialect. Uit deze ontwikkeling en uit de reacties op de cursus kun je
afleiden dat men het dialect wil behouden of
eigen wil maken. Leeftijd en afkomst spelen
daarbij geen rol. Daarom durf ik te stellen dat
we zijn aangeland in een fase waarin dialect
verbroedert.’
’n Bietje schik hebbe
De cursus Loat ze mar kômme, over het dialect
van Oss en omstreken start op 1 februari 2016.
In zeven cursusavonden komen de herkomst
en betekenis van het Brabants dialect, maar
met name het Osse dialect (Maaslanddialect)
voorbij. Dialectwoorden komen aan de orde,
uitdrukkingen en gezegden, de grammatica,
het geschreven dialect in de literatuur en muziek en er wordt een taaltest gehouden. Alles
in een ongedwongen, leuke sfeer. Of - zoals de
website van de Volksuniversiteit Oss vermeldt het is ‘ook onze bedoeling um ’n biejte schik te
hebbe mi mekaare. Want het Brabants dialect is
tevens een taal van plezier.’
Voor informatie: www.volksuniversiteitoss.nl/
talen/87/254/

Boekend en spurrie
B

oekend hi driekantige vruchjes
as klèin bukenutjes. Boek in
boekend is taolkundig dan ok zeeker familie van d’n bukenboom.
Volges de geleerde gò de naam
trug op Noordhogduits Buchweizen, letterlijk vertaald ‘beukenweit’. Weit is ’t aauw woord vur
tèrf (tarwe). ’t Gewas boekweit wier
dus as graon beschouwd en ’t waar
hier oit nò de rog ’t belangrijkste
‘korre’ vur de voedselvurziening.
Fagopyrum esculentum is van ’t
duuzendkneupgeslacht en dus
familie van onkrùid as reng (polygonum convolvulus) en ritzaod
(polygonum persicaria) en dùrrum wordt ‘boekweit’ officieel ook
wel polygonum fagopyrum genoemd. (Fagopyrum gò trug op ’t
Grieks: ’t uurste stukske fègos = beuk, ’t leste pyron = tarwe).
D’n boekend (sommigte minse zinne boegend of bongend) gedeijde goewd op lochte, kaoie grond en die han we vruuger zat in
onzen èrmen hoek. D’n bieman hagget gèire; de bieje ware verlèkkerd op de rood-witte bluumkes… Gekneusd kwaam boekend in de
gruttepap die mistal boekendepap hiette. Gemaole wier boekend
volop gebrùikt vur strùif en balkembreij. Boekendemeel waar nóddig vur de winterkost. Natuurlijk hebbe we uitdrukkingen overgehaauwe òn de boekweitverbouwing: ‘Van boekendezaod en vrouwepraot zedde noit zeeker’ en ‘Boekendezaod en vrouwepraot lukke
mar ins in de zeuve jaor.’ Nie bepòld vrouwvriendelijk, mar ’t gaaf
wel òn da boekend ’n onzeeker gewas waar en dùrrum zal ’t hillemòl verdweene zen in onzen hoek. ’t Waar drugt- en vorstgevulig
en dik rèijde de boerkes d’r niks af. D’n boekendóogst mislukte
dik. ’t Is oit veurgekomme da d’n inne keuterboer òn d’n andere
vroeg hoe ’t ’r mi ston en da-t-ie ’t antwoord kreeg: ‘Niks wèrd; d’n
boekend sti zó lig da de bieje op d’r kniejes moete gòn zitte um bé
de blom te kunne…!’

S

purrie is ’n feijn gewas dè vruger ok op ’t zand gekweekt wier
en dùrrum kunde nog alted spurrieplèntjes veijne op de èkkers
en de wegskes die d’r langs loope. Ongeleuflijk da dees iel, min
spul (spergula arvensis) getuld wier vur ’t vee. ’t Wier gezèijd in ’t
nòjaor as de rog geogst waar. As ge’t van dichtbij bekijkt, is ’t wit
bluumke krèk ’n stèrreke. ’t Is familie van de snuffelkes, de grasanjers. Ons moeder vertelde alt da ’t in heure jongen tijd (honderd jaor
geleeje!) rond Baomis (1 oktober) lèkker rook as de spurrievèldjes
in bloei stonne. De koei moesse d’r heel veul van eete vur ze d’ren
buik vol han en diejen buik liep dan grif op. Gin wonder da we d’r
ùitdrukkinge òn overgehaauwe hen: ‘Unne pèns as ’n spurriekoew!’
(Da worde gezeed van minse mi heel dikke buike.) Van minse mi
smerrige ongewaasse orre zinne ze: ‘Bé hum kunde spurrie zèije in
z’n orre’ of ‘Bé hum groeit de spurrie ùit z’n orre’. 



Pentekening Nelleke de Laat
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JAN LUYSTERBURG

KÈRSE-MIS (MOZARTMIS KV 140 )

Dim Hoevenaar Levenslang hoeder van het Zwaloews

Den heemel gesloote.
Hèrders vol verwòchting onderweege…
In de stal isset stil,
et Kiendje slòpt.
Jozef, èfkes rust, tevreeje,
nò al die trubbelende zörg
vur moeder ènt Kiendje.
Den eezel stao te gaope
èn dènkt zèn gedaacht.
Den òs leej brêedèùt lui te snierke
èn wòssemt de stal wèrrem.
Maria glundert van geluk.
Den örgel blaost et kèrkschip vol.
Örgelklaanke gòlve teege de gewèlve omhôog.
Meensestèmme bestörme de beuke:
Dona nobis pacem.
Registers gòn oope:
Dona nobis pacem.
Fortissimo, meej donders gewèld:
Dona nobis pacem.
Jozef èn Maria kèèke verschrikt nòr mekaar.
De apòstelglaoze trille. Kiendje slòpt.
Et zangkôor zingt in kapitaole:
DONA NOBIS PACEM.
Inêens de klaankestörm valt stil,
zo stil as de Rèèchter Haaj in de wènter.
Naomes et Kiendje zeej de priester:
‘Gaat allen heen in vrede, U is de vrede gegeven.
De vrede is een geschenk, bewaar de vrede onder elkaar, èn lòt et Kiendje slaope.’
< In het dialect van Goirle >

Al aan de voordeur krijg ik op allervriendelijkste wijze te horen waar het op staat: ik mag
alles vragen en Dim zal elke vraag beantwoorden, als hij ‘mar gin Nederlaans hoeft te praote.’
Natuurlijk hoeft hij dat niet, want ik wil juist
dat mooie oude Zwaloews van hem horen!
Nou, dat hoef ik geen twee keer te zeggen.
Zo’n anderhalf uur lang krijg ik een spraakwaterval over me heen waar geen speld tussen te
krijgen is. ’Ik klets da boekske van jou wel vol, or!’
lacht Dim vrolijk.
Levensverhaal
Dim is de oudste zoon uit een gezin van dertien kinderen. Zelf heeft hij maar één kind,
een zoon, die getrouwd is en één dochter heeft.
’Ik kan dus overal over meepraten,’ zegt Dim,
’want ik weet wat een groot gezin is en ik weet
ook wat een enig kind is.’
Vanwege de oorlog moest Dim acht jaar naar
de lagere school, waar ook Duits tot de verplichte vakken behoorde. Na de oorlog ging
hij naar de ambachtsschool in Breda, waar hij
het beroep van timmerman leerde. In de bouw
heeft hij echter van alles gedaan, tot uitvoerder
toe.
Hoewel Dim zich zijn leven lang heeft ingespannen voor zijn dialect, heeft hij zich daarnaast ook intensief beziggehouden met andere
zaken. Zo was hij in 1965 de oprichter van Watersportvereniging Noorderklip, waarna hij nog
vele jaren actief heeft gevaren. Natuurlijk heeft
hij ook een aantal artikelen over varen op zijn
naam staan.
Een andere passie van Dim is muziek. Hij
speelt mondharmonica, blokfluit, accordeon,
orgel, keyboard en gitaar. Veel kinderen hebben bij hem aan huis van hem muziekles gekregen. Eén daarvan is later zelfs afgestudeerd
aan het conservatorium. Dat Dim veel in cafés
en op bruiloften en partijen accordeon heeft
gespeeld, valt dan ook niet te verwonderen.
Dat hij zelf ook componeerde evenmin.
Dat alles was alleen maar mogelijk doordat hij
altijd de volledige steun van zijn vrouw Jo had.
’Zij heeft mij altijd gruwelijk verwend,’ aldus
Dim.
Dialect
Dim is in het dorp Lage Zwaluwe natuurlijk
opgegroeid met dialect, want dat werd door de
hele gemeenschap gesproken. Hij herinnert
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Dim Hoevenaar leest graag voor uit zijn roman Theeuw
(foto Jan Luysterburg)
zich nog letterlijk de tekst van een opstel, dat het zoontje
van de mulder schreef op school: ’De poes zat in het zonnetje. Ze docht ik wouw da’k mar moes jongen en ’t gong.’
In militaire dienst, waar hij het schopte tot sergeant titulair op de administratie, werd hij elke dag gebeld door
een meerdere, met de opdracht: ’Braobertje, vertel nog ’s
ne bak.’ Het ging hem dan niet om de mop op zich, maar
om het sappige dialect waarin die verteld werd.
Dim volgde ook een cursus algemene ontwikkeling en
een cursus journalistiek.
Eigenlijk heeft Dim zijn hele leven beseft, hoe belangrijk
het is om het dialect te gebruiken, vast te leggen en te
propageren. Hij deed dat op vele manieren. Zo schreef
hij omstreeks 1960 al Zwaloews van A tot Z, een uitgebreid woordenboek, later gevolgd door Zwaloews op z’n
plat, een boek over woorden en uitdrukkingen uit Hoge
en Lage Zwaluwe en de Biesbosch. Deze boekjes, die
Dim in eigen beheer liet drukken, liepen hard. In een
week tijd werden er wel 150 exemplaren van verkocht.
Ook schreef hij vele verhalen en gedichten, voor De Bùrt,
het blad van Heemkundekring Willem Snickerieme, dat drie
keer per jaar verschijnt en voor het Brabants Boekenweekboek. Daarnaast heeft hij twintig jaar lang als vrijwilliger
vertaalwerk verricht voor het Meertens Instituut.

Theeuw
Onder in de kast heeft Dim nog een aantal onvoltooide
werken liggen. Soms heeft hij een idee, hij begint er dan
aan, maar legt het toch maar weg voor later. Van tijd tot
tijd snuffelt hij nog eens in die stapel en af en toe heeft
dit tot resultaat dat Dim alsnog besluit het werk af te maken.
Zo vond hij vorig jaar het begin terug van een roman,
die nooit verder was gekomen dan enkele pagina’s. Hij
kreeg plotseling zin om dit boek af te maken en zijn
vrouw steunde hem daarin. Enkele weken later, echt
waar, was zijn roman Theeuw voltooid. Een 374 pagina’s
tellend boek, geschreven door een 84-jarige!
De roman is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken,
die ook als zelfstandig verhaal te lezen zijn. Ze zijn allemaal ontsproten aan de fantasie van de schrijver, maar
ze zijn zodanig geschreven, dat alles echt had kunnen
gebeuren. Dim koppelt zijn fantasie aan bestaande feiten. Wanneer hij bijvoorbeeld een koude winternacht in
februari 1911 beschrijft, dan kloppen de feiten: dat was
inderdaad een aafgedonderst koude winternacht.
Dim schrijft in het dialect van Lage Zwaluwe, zijn woonplaats. Zijn stijl is recht op de man af, rauw soms, maar
niet vulgair. Gewoon, zoals zijn dorpsgenoten spraken
en veelal nog spreken. Zo beschrijft hij bijvoorbeeld,
dat er in een gezin na vier jaar nog een elfde kind werd
geboren, maar dat deze baby veel lichter woog dan zijn
broertjes en zusjes bij hun geboorte. De buren konden
dit wel verklaren: ’’n Stukske ouwe mannewerrek, zee buurman Krijn tege z’n vrouw To. “Ge ken wel zien dat ie z’n
beste kruit allang hè verschote,” snepte vrouwke De Kriel tege
’t vuil To’ke. Want rekent ’r op da ze vroeger ok nie mals ware
in d’r oordjeel.’
Oplage
Dim liet van zijn roman slechts vijftig exemplaren
drukken bij Uitgeverij Van de Berg in Almere. Zijn ’afzetgebied’ is immers niet groot. Bovendien wordt zoiets
opvallends en aansprekends binnen een dorpsgemeenschap gemakkelijk doorgegeven aan familie, vrienden
en bekenden: ’Wil jij het ook eens lezen?’ Toch was het
boek, dat vanwege de kleine oplage nogal duur uitvalt,
na enkele dagen al uitverkocht. Ook een tweede ronde
van vijftig boeken was in een mum van tijd de deur uit.
Toch laat Dim voorlopig geen nieuwe exemplaren meer
drukken. Jammer voor alle mensen die het boek ook
graag eens zouden willen lezen. Maar ook voor hen is
er hoop, want bij voldoende bestellingen komt er alsnog
een nieuwe druk. U kunt het boek bestellen bij Dim
Hoevenaar, Plantsoen 29, 4926 RA Lage Zwaluwe, telefoon: 0168-482844. Ik heb alvast een exemplaar besteld.
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VOOR U BELUISTERD

RIEK JANSSEN – V.D. OEVER

GODDANK

Vur mekaar van
Vandiekomsa
Ramon de Louw is de leadzanger van
de groep Vandiekomsa. Hij is een van
de singer-songwriters van de groep.
Op de nieuwe cd Vur mekaar staan
naast de bonustrack van de traditionele gruwelijke moord in Raamsdonk
ook een aantal liedjes van zijn collega-schrijvers en -musici David Cornelissen en Hein Augustein. Vandiekomsa is een Tilburgse groep, vooral
omdat daar de repetities gehouden
worden. Drie bandleden wonen er.
Maar bijna heel midden Brabant is
in de club vertegenwoordigd en dat
geeft een mix van hedendaags Brabants die te horen is in de zang. Ramon is opgegroeid in Geldrop, David
in Oisterwijk en Rijen en Hein rond
Hilvarenbeek.
Op de website van de groep lezen
we: ‘Het is 2007 als Hein Augustijn
een oproep plaatst op Folkforum. De
gitarist is jaren eerder geëmigreerd
vanuit Brabant naar Utrecht. En hij
heeft heimwee. Zijn oproep tot Brabantse folk vindt weerklank bij Ramon de Louw, liefhebber van dialect
en verzamelaar van folkplaten. Hij
weet nog wel iemand. David Cornelissen is met zijn liedjes en deuntjes
vaak in Tilburg op straat en in cafés
te vinden. De mannen vinden elkaar
in het spelen en zingen van klassiekers van onder andere De Veulpoepers en Gerard van Maasakkers,
maar al gauw komt er eigen muziek.
En eigen teksten over kiepen, wijven
en liefdesverdriet…. En zo wordt het
tijd om het bandgeluid uit te breiden
met slagwerk en contrabas. Maarten
Roijackers en Marcel van Cuijk nemen de nodige ervaring mee. Vandiekomsa bestaat dan uit vijf mannen. In volle bezetting staat de band
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in 2013 op Elastiek Muziek en Festival
Mundial. En in het theater in Vught
om de tweede prijs in ontvangst te
nemen voor Brabants Moiste. Eind
2013 verschijnt een EP (Baarschot
Sessies).’
Vandiekomsa noemt zich een eigentijdse folkband. Herkenbaar aan de
mooie melodieën, folky nummers en
de onbetwiste Brabantse tongval.
In 2014 wordt er gewerkt aan een
nieuwe cd. Op dat moment schuift
ook Kees Schoone aan. Zijn accordeonspel wordt een vaste waarde.
De resultaten zijn te horen op Vur
mekaar. Vandiekomsa is een geestige,
intrigerende naam. De betekenis bij
ons in de Meierij is ‘van indrukwekkende omvang’. Ze ha unnen boezem
vandiekomsa. Het gaat om een vervorming van het Franse comme ça,
letterlijk ‘zoals dat’. Men moet er
dan in ons voorbeeld een ruim aanduidend handgebaar bij denken. In
Brabantse en Limburgse dialecten
is deze oude term hier en daar blijven voortleven. Ramon de Louw antwoordde op onze vraag hoe de folkgroep aan zijn naam was gekomen:
‘Vandiekomsa kwam ik tegen in een
Tilburgse tekst op internet. Het is
een verbastering van comme ci, comme ça, vroeger blijkbaar een veel gebezigde uitdrukking. ’t Is er ene vandiekomsa betekent dan zoiets als: het
is een goeie vent (de Franse twijfel is
dus verdwenen, want comme ci, comme ça betekent letterlijk: zo zo). Een
mooie naam vonden wij. Eerst was
het de naam van een deuntje van
ons, later de bandnaam.’
Vur mekaar is een puike cd die veel
heerlijke afwisseling in zich heeft.
Er valt een rijke bezetting te beluisteren: fluit, gitaar, accordeon en pit-

snaren: Hein Augustijn / slagwerk:
Maarten Roijackers / bas: Marcel
van Cuijk / snaren en fluitjes: David
Cornelissen / zang en trommen: Ramon
de Louw (zittend op de voorgrond).
tige percussie. Goed dat er voor een
aantal liedjes gastmuzikanten zijn
bijgehaald voor banjo en viool. Een
enkele keer overstemt de orkestratie
de zang. Het bijgaande boekje verheldert gelukkig alles.
De fluit en de viool doen Ierse invloeden vermoeden. Je hoort dansmuziek terug (Bretons, Schots,
Frans). Het geheel is daardoor een
folky mix geworden. De groep heeft
de luxe van meerdere muzikanten
met eigen inbreng en dat staat garant voor variatie in de liedjes. Men
inspireert elkaar, vandaar de titel. De
nieuwe cd doet soms aan de ‘vergane glorie’ van muziekgroepen als De
Veulpoepers, Fluitekruid en Dommelvolk denken en dat mag alleen maar

Zoas Maria dor stond
Muuj en dol as ’n kuuke
Uutgeteld tegge ’t durgebont
Van unnen aawe stal zonder luuke
Mit Jozef akkedierde ’t goed
Al was ie de latste tied verslete
Zienen boksezolder was veuls te wied
Dè haj d’n engel Gabriël op zien gewete
als aanbeveling geïnterpreteerd worden, want Vur mekaar is werkelijk
een lekker volks album geworden
met een mooie mengeling van nostalgie en humor. Dat is meteen te
illustreren aan de eerste drie nummers op de cd: Na Da waar toen volgt
het geestige Lied van de kiepenboer (al
ooit eerder aan de orde geweest in
Brabants, nummer 30) en een prachtig instrumentaaltje dat Bessebisje
heet. ’t Is nie erg gaat over een verloren liefde. In Strijdlied vur de luie
mens vallen de percussie en fluit op.
Theunisse, de bezongen wielrenner,
deed ons even denken aan de Ronde van Steensel van J.W. Roy. Niet dat
de nummers op elkaar lijken, maar
gewoon omdat het goed is dat er
Brabantse dialectliedjes komen over
de wielrennerij! ‘Dan fiets ik dansend
door ’t peloton, zoals alleen Theunisse
kon’ en ‘Da pad op diejen bult, mijn
Alpe d’Huez’. Het instrumentale
Schots in Cm is de verbinding naar
Plek genoeg, een nostalgische ode aan
de Regte hei en omstreken. Jan van
Hooff heeft een standbeeld gekregen,
maar er valt weinig respect voor de
Eindhovense patriot te bespeuren in
de houding van de duiven, de kinderen en de drinkebroer. Erm en rijk is
een sterk liefdeslied met een mooie
meeslepende melodie. Ter afwisseling volgt het instrumentale Oeps. De
Nar komt met de berustende conclusie dat alles om geld draait, Moi gewist geeft de afsluiting van een feest
weer en is een toepasselijk slotnummer, want het is een feest om naar
de cd te luisteren. Dat er dan nog een
bonustrack volgt, is mooi meegenomen.
De cd is uitgebracht bij HKM Music.


Jozef vuulde zien ège nederig en klien
Mit zien oëre vol zaand en zien kin ongeschoare
Nog noit hân ze mekaar pielekenaks gezien
En toch zoi ’r al gaaw ’n vredeskiend worre geboare
‘Hedde ’t hekkegat dicht? De wurvel op de duër?’
Huërde ie Maria vanaf unne stroibaal zuutjes zegge
Toe rommelde d’n donder, ’n ster schitterde vol kluër
En zag ie engele ’t kiendje in de voejerbak legge
Jozef friemelde ân zien hemdeknupkes
Maria gaf ’m stillekes ’n zoen
Ze vèègde schieluk ’n dikke traon af
An unnen tip van ziene zoelse boezeroen
Zag klèèn roas poelekes umslote dur sterreke haand
GODDANK, ze vuulde zich gebûrrege
En Jozef stamelde vol gevuul overmand
‘Ik zal as unne vader vur onze JEZUS zûrrege.’
< In het dialect van
Westerbeek >

Paulus Willemsz. van Vianen, De aanbidding van de
herders (1607), Rijksmuseum
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JAN LUYSTERBURG

ED SCHILDERS

De zesde van Elly is Allef om Half

Cees Robben in kleur (3)

De presentatie van de dichtbundel was feestelijk en enerverend
(foto Jan Luysterburg)

Vijf dichtbundels had Elly Schepers-Corstjens al op haar naam
staan en haar dialect is haar erg dierbaar. Toch schreef ze tot nu
toe weinig gedichten in het Gastels, het dialect van haar woonplaats
Oud Gastel. In Brabants jaargang 2, nummer 1 vroegen wij ons al
af hoe dat toch komt. Elly uit immers mondeling haar gevoelens
bij voorkeur in haar eigen dorpstaal. Het antwoord is simpel. Elly
doet minstens drie keer zo lang over een dialectgedicht als over
een gedicht in het Standaardnederlands. En dat komt weer doordat
ze bij het noteren van een dialectgedicht voortdurend worstelt met
de spelling. Ze moet en zal correct en consequent spellen, maar
ze mist bij het schrijven van dialect de daarbij behorende strakke
voorschriften en dat brengt haar voortdurend aan het twijfelen.

T

och heeft Elly het aangedurfd om in haar
zesde dichtbundel zodanig veel dialectgedichten op te nemen, dat de titel Allef om Half
volkomen gerechtvaardigd is. Al is deze titel
wel verrassend, want haar vorige vijf bundels
begonnen allemaal met: Ik geef je … .
Meteen al met haar eerste gedicht legt Elly verantwoording af over haar keuzes. De eerste regels luiden namelijk:
Praote in m’n eige taoltje
is niet altijd gepast
agge dèènkt dasse oe
mekaanst nie verstaon
dan even Algemeen
Nederlands ingelast
Allef om Half is weer een typische Elly Schepers-Corstjensbundel. Alle gedichten komen
recht uit het hart. Elly gebruikt geen vast rijmschema, haar gedichten hebben geen vaste
lengte, geen vast ritme, elk gedicht is anders.
Maar elk gedicht is wel steevast een gevoelsui-
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ting in mooie, welgekozen bewoordingen. Opvallend is, dat ze veel inspiratie put uit de natuur. Het bos, de brandende middagzon, een
zonsondergang, de vloedlijn, een appelboom,
een regenboog, een duin, het zijn allemaal
bronnen van dichterlijke gevoelens.
Dat betekent echter niet, dat de dichteres
zich losmaakt van het maatschappelijke en
sociale leven door zich te dompelen in natuurverschijnselen. Gedichten als Witte stilte,
Vriendschap, Waor zijde gebleeve en Mijn vrouw,
mijn kind getuigen van compassie met andere
mensen, van meeleven. In die zin zet Elly haar
motto Ik geef je voort.
Verschillende gedichten vertolken haar liefde
voor haar eigen dorp, haar leefomgeving, waar
ze zielsveel van houdt. Geen wonder dus, dat
Jan Paantjens, wethouder van kunst en cultuur, haar bij elke boekpresentatie veel lof toezwaait. En ook geen wonder, dat haar eigen lokale koor de presentatie van Allef om Half een
feestelijk muzikaal tintje meegaf.
In de bundel is ook een zevental verhaaltjes
opgenomen, allemaal in dialect. Een heel aardige, luchtige afsluiting van het boek. Bovendien kun je eraan zien dat Elly meer kan dan
mooie gedichtjes maken.
Ik vond het een eer om door Elly te worden uitgenodigd de presentatie van Allef om Half bij
te wonen. Ik heb bovendien een toespraak gehouden, waarin ik reclame mocht maken voor
Brabants. Daar heb ik natuurlijk gretig gebruik
van gemaakt.
Allef om Half van Elly Schepers-Corstjens is in
2015 uitgegeven door Uitgeverij Van de Berg Almere. ISBN 978-90-5512-451-0. De sfeervolle
foto’s zijn van Lars Leenaerts en Jennifer Bostelaar.

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).

Het zogenaamde ‘Rijke Roomse Leven’ loopt als een rode draad door de
‘Prent van de week’ van Cees Robben. Dat is logisch, want Robben
begon zijn prenten te publiceren in
het najaar van 1953 (in Rooms Leven),
de dagen waarin van ontkerkelijking
nog geen sprake was. Toch kunnen
we Robben in zijn teksten nooit betrappen op het zoetgevooisde preekstoeljargon van de zibbedeejuskes. Hij
deed nooit te veel wijwater in de inkt
waarmee hij tekende. Hij was een
katholiek met een verfijnd gevoel
voor de wereld onder de hemel, en
hij tekende de menselijkheid achter
het goddelijke. Ik heb niet geteld
hoeveel pastoors, kapelaans, paters,
fraters en nonnekes er in Robbens
prenten figureren, maar het zijn er
veel. Heel vaak treft hij ze op hun
zwakste momenten. Zoals de pastoor
die klaagt dat de lamp op zijn preekstoel niet werkt, en de koster die antwoordt dat dat komt omdat er ‘geen
licht op staat’. Of de pastoor die vanaf
de preekstoel zegt: ‘Ik preek vandaog
nie, want ik heb oe iets te zegge.’
Daarnaast heeft Robben in zijn prenten veel pastoors vereeuwigd. Bij
hun jubilea vooral, of hun parochiële
goede werken. Voor een van hen stak
hij de loftrompet uitbundiger dan
ooit: pastoor Klein, de herder van de
Tilburgse parochie Westend. Dat gebeurde in de Prent die op 15 februari
1958 verscheen, en waarin Robben
de onlangs overleden pastoor Klein
aan het woord laat. Van die prent zijn
ook met de hand ingekleurde exemplaren in omloop gekomen. Zeg
maar een uit de kluiten gewassen
gedachtenisprentje. Daarop zien we
Klein vanuit de wolken, boven zijn
kerk, en links met een herkenbaar
straatbeeld naast die kerk. Het was
zijn laatste ‘preek’ vanaf een preekstoel waarop sinds kort het hemels
licht scheen. Maar Klein had nog wel
wat te zeggen. 
De afbeelding is afkomstig uit de collectie van Jos Naaijkens.
Brabants nummer 7 - december 2015
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YOÏN VAN SPIJK

De regenboogkleuren van
de Langstraat

Zo’n honderdvijftig jaar geleden
had ieder gehucht, dorp of stadsdeel
in Nederland zijn eigen taal. Hoe
verder je in de omtrek kwam, hoe
meer verschillen je hoorde. Deze
talen konden eeuwenlang gedijen,
totdat begin vorige eeuw alles veranderde: het Standaardnederlands
verscheen ten tonele. Kinderen kregen thuis hun moedertaal nog wel
mee – die inmiddels gedegradeerd
was tot ‘dialect’ – maar op school
leerden ze lezen, schrijven en praten
in de eenheidstaal die nodig was in
de groeiende wereld. Mensen kwamen steeds gemakkelijker buiten
hun kleine kring, en toen eenmaal
de radio opkwam – om nog maar te
zwijgen over de tv – was de rest van
Nederland dichterbij dan ooit.

Yoïn van Spijk

H

et Nederlands is nu de dominante taal in ons land.
Hoewel er al positiever tegen dialectgebruik aan
wordt gekeken dan toen de standaardtaal nog als Algemeen ‘Beschaafd’ Nederlands werd gepropageerd, spreken steeds minder mensen een dialect. Het ligt voor de
hand dat de Brabantse dialecten op den duur zullen verdwijnen. Maar als we kijken naar wat er de afgelopen
eeuw in Brabant is gebeurd, blijken ze niet zomaar ingewisseld te zijn voor het Nederlands. Er zijn twee bijzondere ontwikkelingen op gang gekomen.
De felle kleuren van de afzonderlijke dialecten werden
meer regionale tinten – het dialect werd meer een regiolect.

D

e dialecten van naburige dorpen zijn aan de ene kant
op elkaar gaan lijken. Door betere vervoermiddelen,
handel en migratie kwamen mensen gemakkelijker in
contact met plaatsen waar nét wat anders werd gesproken. Hierdoor verloren de Brabantse dialecten beetje bij
beetje hun eigenaardigheden, zoals klanken en woorden
die bijvoorbeeld maar in één dorp voorkwamen. De felle
kleuren van de afzonderlijke dialecten werden regionale
tinten – het dialect werd meer een regiolect.
Aan de andere kant zijn het dialect en de standaardtaal
een chemische reactie met elkaar aangegaan. Door het
contact tussen sprekers van het Nederlands en dialectgebruikers, maar ook doordat mensen het Nederlands
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naast hun dialect leerden, is er een
heel scala aan tussenvormen ontstaan. Soms liggen die dicht bij de
standaardtaal, als een soort regionaal
getint Nederlands: ‘Da schuurtje vin
ik nie ech mooi geworre.’
Maar ook het dialect zélf is aan het
veranderen gegaan. Op den duur is
het elementen van het Standaardnederlands over gaan nemen. Met iedere generatie is het iets Nederlandser
geworden. Naast ’ne raovesbol kwam
bijvoorbeeld in Waalwijk ook ’ne raogebol in gebruik, onder invloed van
een ragebol. In plaats van gij kwaamt
en waart begon je ook gij kwam en
was te horen, zoals jij kwam en was.
De oudste nu nog levende generatie
spreekt nog iets wat heel dicht bij het
oorspronkelijke dialect ligt, terwijl
het dialect van dertigers – áls ze er al
naar kunnen overschakelen – in de basis al zo goed als
Nederlands is. In het Brabant van nu hoor je een hele regenboog aan taalvariëteiten die tussen de twee uitersten
van het rood van de standaardtaal en het paars van het
dialect liggen.

D

it spectrum van dialectkleuren heeft mij altijd zo gefascineerd dat ik tijdens de master Taalwetenschap
de kans heb aangegrepen om er mijn afstudeerscriptie
over te schrijven. Ik wilde er namelijk achter komen hoe
het dialect van mensen van verschillende leeftijden er
nou precies uitzag, het ‘platste’ dialect dat ze nog machtig waren. Wie spreekt welke kleur dialect? Taalkundig
bekeken: bij welke leeftijdsgroep zien we welke invloed
van het Nederlands? Mijn verwachting was als volgt: hoe
jonger de dialectgebruiker, hoe meer Nederlandse elementen in zijn of haar dialect.
Om dit te onderzoeken heb ik het dialect van vijf leeftijdsgroepen tussen de 25 en de 85 jaar bestudeerd. Daarvoor ben ik op pad gegaan in drie naburige Brabantse
plaatsen in de streek de Langstraat: Drunen, Waalwijk en
Kaatsheuvel, de regio waar ik ben opgegroeid en woon.
Ik wilde een breed beeld krijgen van hoe de dialectvormen van deze leeftijdsgroepen van elkaar verschillen.
Daarom heb ik negen aspecten van de grammatica bestudeerd, waaronder bijzonderheden in de zinsbouw, de
vervoeging van werkwoorden, de vorming van verkleinwoorden, lidwoorden en bijvoeglijke naamwoorden.

Wie spreekt welke kleur dialect?

M

aar hoe onderzoek je iemands dialect? Om mensen goed te kunnen vergelijken, moet je bij iedereen precies hetzelfde onderzoeken. Daarom heb ik twee
experimenten opgezet die deels gestuurd waren maar
ook ruimte lieten voor spontaan taalgebruik. Allereerst
liet ik mijn proefpersonen een reeks filmpjes van een
paar seconden zien. Daarin zagen ze mij bijvoorbeeld
over een paaltje springen of een doek uit handen geven.
Ze kregen de opdracht om mij in het dialect te vertellen wat ze me zagen doen. Zo heb ik uiteindelijk bij alle
proefpersonen kunnen kijken hoe ze bijvoorbeeld het
verkleinwoord ‘paaltje’ in het dialect maken en wat voor
lidwoord ze bij ‘doek’ gebruiken (het authentieke ’nen,
een tussenvorm ’ne of het Nederlandse ’n).
Mijn verwachting was als volgt: hoe jonger de dialectgebruiker, hoe meer Nederlandse elementen in zijn of
haar dialect.

B

ij het tweede experiment kregen ze opgenomen zinnen in het dialect te horen. Die had ik van tevoren laten vertalen en inspreken door twee enthousiaste dialectgebruikers. Maar we hadden die zinnen gemanipuleerd:
in iedere zin hadden we een bepaald element vervangen
door het Nederlandse equivalent. Degene die de zinnen
inspraken, moesten bijvoorbeeld ‘Hedde Tinie nog gezien?’ zeggen in plaats van ’Hedde Tinies nog gezien?’ en
‘Ik wies nie dè chij ok kwam’ in plaats van kwaamt. In die
eerste zin wordt er in het authentieke dialect een naamvalsvorm gebruikt die het Nederlands niet kent: de naam
Tinie krijgt een -s omdat het om het lijdend voorwerp
gaat. In de tweede zin heeft de werkwoordsvorm een -t
(zoals ge bleeft en riept), in tegenstelling tot het Nederlands (je bleef en riep). De proefpersonen kregen dus een
vorm van vernederlandst dialect te horen.
Een bijzonder type manipulatie was het gebruik van hyperdialect, ‘overdadig’ dialect, dat de oudste generatie tijdens het experiment nog wel eens ‘fout’ dialect noemde.
Oorspronkelijk is het bijvoorbeeld m’nen aanderen opa
en m’n aander oma, maar uit andere onderzoeken was
al eens gebleken dat het onderliggende systeem dat ten
grondslag ligt aan die n-etjes en e-tjes, door de generaties
heen wat minder vast was komen te liggen in het taalgebruik. Daarom liet ik mijn proefpersonen onder meer
m’nen aanderen oma horen, dat niet volgens het authentieke systeem gaat maar wél als typisch dialect klinkt –
hyperdialect.
Tijdens het experiment beluisterden ze deze gemanipuleerde zinnen en kregen ze de opdracht ze te herhalen
in hun eigen versie van het dialect. Ik was natuurlijk benieuwd wat zij met het vernederlandste of hyperdialectische element zouden doen. Als ze het vervingen door
een oorspronkelijke dialectvorm (Tinie door ‘Tinies’ en

‘kwam’ door kwaamt in de voorbeelden hierboven), zou
dat betekenen dat dit aspect nog zó verankerd zit in hun
dialect dat het fout klinkt als ze het niet zo zeggen. Maar
als ze vormen als gij kwam en m’nen aanderen oma zelf
ook gebruikten en dus goedkeurden, zou dat erop wijzen dat dit in hun leeftijdsgroep al gewoon aanvaardbaar
dialect is.
Door de antwoorden van de 38 proefpersonen op te nemen, uit te schrijven en in tabellen te verwerken heb ik
een overzicht gekregen van iedere leeftijdsgroep. Bij zo
goed als alle onderzochte onderdelen van de grammatica
blijkt inderdaad dat het dialect met iedere generatie inderdaad Nederlandser is geworden.
Een paar voorbeelden: de groep van 70-85 jaar gebruikt
nog in bijna 82% van de gevallen zo’n naamvalsvorm
(Tinies, Janne, Piete) zoals in het authentieke dialect. De
groep van 60-69 doet dit al een stuk minder, in 35%, en
de groep van 25-39 jaar nog maar in 12,5% van de gevallen. Een vorm als gij kwaamt komt in bijna 64% van
de gevallen voor bij de oudste groep en al helemaal niet
meer bij de jongste, waar dus gij kwam gezegd wordt.
Bij zo goed als alle onderzochte onderdelen van de
grammatica blijkt dat het dialect met iedere generatie
Nederlandser is geworden.

D

ialectgebruikers blijken ook meer geneigd om het
eerder genoemde hyperdialect te gebruiken dan ik
had verwacht. Zo zeggen ze het overdadige ’nen aauwe
koei in plaats van het authentieke ’n aauw koei. Daarnaast
verschijnt de verkleinvorm -(s)ke ook daar waar het eigenlijke dialect -tje heeft: palske of paolke in plaats van
påltje, ‘paaltje’, of clubske in plaats van clubke, ‘clubje’.

Hyperdialect is vooral iets van de jongere sprekers, maar
tot mijn verbazing heb ik het ook bij de zestigers en zeventigers aangetroffen.
Wat bovendien opvalt is de enorme variatie bij de werkwoordsvormen. Je zou denken dat óf authentieke hamme, ‘hadden we’, gezegd wordt, zoals in ‘Daor hamme
nie op gelet’ óf het Nederlandse ‘hadden we’. Ik was dus
verrast hoeveel nieuwe vormen er waren ontstaan, zoals 
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han we, ha we en zelfs haije we (mogelijk onder
invloed van ik hai). Nog zoiets: naast het oorspronkelijke hij hig ’t, ‘hij heeft het’, vind je bij
alle groepen vormen als hij heei ’t, heeig ’t, heg
’t en het ’t. Er zijn dus dialectvormen die niet
ergens tussen het Nederlands en het dialect
liggen – ze vallen buiten het spectrum.
Maar wat nog het duidelijkst naar voren is gekomen, is dat geen twee onderzochte personen
hetzelfde dialect spreken – zelfs in de oudste
groep. Ze gebruiken allemaal een nét iets andere grammatica, en dan laten we de uitspraak
van de klanken nog buiten beschouwing. Ieder
lijkt dus zijn eigen, unieke kleur te spreken,
die ergens op de regenboog tussen het dialect
en de standaardtaal ligt.
Het is moeilijk om te zeggen wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn. Een mogelijkheid:
in hun jeugd hebben kinderen in het Brabant
van de afgelopen eeuw een waaier van op elkaar lijkende taalvariëteiten om zich heen gehoord – het authentieke dialect van de opa’s
en oma’s, het Nederlands op de televisie, maar
ook Nederlands met soms nog aardig wat dialectinvloeden, en dialect met stukjes Nederlands. Uit het aanbod van al die taalvariëteiten
– een rijk gevarieerde ‘input’ – heeft ieder kind
zijn eigen taalsysteem ontwikkeld, dat steeds
dus weer net iets anders is dan dat van zijn ouders en steeds minder dialectelementen heeft.
Ieder lijkt zijn eigen, unieke kleur te spreken,
die ergens op de regenboog tussen het dialect en de standaardtaal ligt.
Zoals iedere levende, gesproken taal zijn de
dialecten van Drunen, Waalwijk en Kaatsheuvel in de afgelopen eeuw veranderd, maar door
de reactie met het Standaardnederlands heeft
deze ontwikkeling bijzondere uitkomsten gehad. Of het dialect ooit echt zal verdwijnen,
is een vraag die ik overlaat aan de toekomst,
maar anno 2015 is Brabants hele dialectspectrum nog rijk, met tinten binnen en buiten de
regenboog.
yvanspijk@gmail.com
Geïnteresseerden kunnen de gehele scriptie
lezen op:
dspace.library.uu.nl/handle/1874/317002
Yoïn van Spijk schrijft verhalen over veranderende taal op zijn blog Taal aan de wandel.
taalaandewandel.wordpress.com
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Geslaagde Streektaaldag

Bolleke

Op zaterdag 7 november jongstleden organiseerden de Stichting
Brabants Dialectenfestival en de Erfgoed Academie Brabant in het
Dorpshuis in Lieshout een Brabantse Streektaaldag. Circa negentig
bezoekers genoten van een interessant en gevarieerd programma.
Direct na de opening door dagvoorzitter Wim Daniëls, gaf Walter
Evenepoel een boeiend referaat over de taal van zijn Pajottenland,
de streek zuidwestelijk van Brussel. Hierna trad de jubilerende guld
uit Dinther aan. Dit Sint-Barbaragilde bracht misliederen in dialect
ten gehore. Piet Snijders, Trudy Schambergen en Hans van Gorp
lieten de aanwezigen vervolgens kennismaken met hun succesvolle
Brabantse volksopera MISTERO, waarna Legs Boelen en Peer Verhoeven ons trakteerden op ‘romantische liederen als troost voor het
luxe leven’. Na een korte lunchpauze waren er vijf presentaties over
bijzondere activiteiten. Achtereenvolgens was er aandacht voor het
werk van de dialectwerkgroep uit Overloon, voor Will Segers uit
Alphen, voor het vele werk van Cor Swanenberg en Nelleke de Laat,
en voor de heemkundekringen Dye van Best en Het Zuidkwartier
uit Woensdrecht. Prof. dr. Jos Swanenberg en Marja van Trier verzorgden daarna workshops over schrijven in dialect. Ook kon men
deelnemen aan een door de heemkundekring Hof van Liessent verzorgde wandeling. Deze eerste streektaaldag werd afgesloten met
een knap en kostelijk optreden door de jonge cabaretiers Job van
Rooy en Stein van de Ven uit Aarle-Rixtel, die voor een klinkende
finale zorgden. Al met al een vol maar zeer geslaagd programma.
Van ons mag er op de herhaaltoets worden gedrukt. 

Z’ are me ’t al ’n paor keres gezeed g’had: ‘Ge houd oew
bolleke scheef.’
‘Nou; en?’
Jao, dad à’k wel g’hoord, or, mar ’t gieng zomar vaneiges
denk’k.
’t Waar uitendelijk nie zo gek ok, dà’k ’t verschil tussen
hoeks en dwars ’n bietje uit ’t oog verlore waar.
Ge zul ’t wel nie wulle wete, al die flauwe kul, mar flauwe
kul is ok kul, zè’k altij mar.
Op ons wark, daor mot alles tot in de puntjes zijn en
dan zijn ik ok ’nen echte miereneuker. At ’r ene ’n kom
ma of ’nen punt verkeerd durf te zette, bestaot de kans
dà me mee z’n alemaole de lucht invliege.
Wij warke op ’n laberetorium en dà’s ginne flauwekul,
dà’s altij op oew kwivive zijn. Heel veul mee oew arses
warke en daorom …
Me zouwen mee ’t wark, vanwege de
‘teambuilding’, op kroegetocht, in
Antwarpe. De boog kan ommes nie
altij gespanne zijn.

THIEU MERTENS

24 DECEMBER 13
mèèrege wòrtie al weer dertien jaor
gelukkig wier ie tot nou toe nie gewaor
dèk goud en mirre vör aatij ...

Nou mò’k zegge, dà ge oe-eige nie
mot indenke dà ge dan alle kroege
van de stad te zien kregt, laot staon
dà ge overal ’n bolleke kun drienke.
‘Me motte dà volwasse aonpakke,’ aar
ik tege de maote gezeed. ‘Zörg dà ge ’nen Bob et, beter
nog ’n Bobbine en kek uit: Drienke doede mee maote.’
Nou maote aar ik dus genogt.

toen ie töskwaam zeej munne man
dettie mar in ’t bedrèf moes kome
der is teegesworreg veul handel in krèùse
mar daor hattie niks meej zeejtie
hij zou nou zunne èggeste rechte weg
moete zien te vèène

Mar vor dà ge op stap gaot, motte zörge dà ge ’n goej
boojemke è geleed.
Ik docht dà’k ’t ammaol nogal goed gearresjeerd aar.
Eest wad ete bij de Spanjaord en dan de stad in om wà
te gaon drienke.
Alles aar ik van te vore, keurig tot in de puntjes, begar
reld en besproke.
Netuurlijk ware m’n vaste maot en ik mee ons twee
vrouwkes wir’s d’eeste die ’t Spaonse resterant binne
liepe.
De taofel sting al pront gedekt en zoas afgesproke stinge
de flesse wijn al op taofel.
’t Waar zo uitgedokterd, dà me ammaol zowad ’n halve
fles wijn are.
Dà moes genogt zijn are me vooraf bedocht. Me gaon
daornao toch nog de stad in.
’t Vrouwke van m’n kollega bestelde mar gelijk ’n sude
rans, want zij waar ommes onze Bobbine en m’neige
vrouw, heel solidair, want die drink toch al nie zo veul
alkohol, die sloot d’r eige bij heur aon.

< In het dialect van
Waalwijk >

‘Nou, dan drienke wij mar ’n glaske meer,’ lachte m’n
kollega.

ik gelêûf dèk wèl weet wek doe
teliste is ie bij mèn in leeve gekome
kweet allênig nog steeds nie hoe
afgelôpe jaor meej paose
was ikkum drie daoge kwèt
zattie den hille tèd te klazinere
over de liefde en de haot
verstildenie al die tempelhere
meej praot over leeve en dôot

’t Duurde nie heel lank of de rest kwam ok van lieverlee
binnevalle. En al die vrouwkes riepen om beurte: ‘Doe
mijn mar ’n suderans’, ‘Doe mijn mar ’n suderans’, ‘Doe
mijn mar ’n suderans’.
’k Zag ’t niveau in de flesse, waor wij manne ons verant
woordelijk vor voelde om dan mar op te maoke, al meer
en meer dale.
’k Geloof dà ’k aon ’t end ’n fles roje, ’n halve rosé en ’n
paor glaskes witte wijn gedronken aar.
’k Geloof ok dad ’t ete goed è gesmaokt, mar dà wit ik
eigelijk al nie zo goed mir.
We moesse de stad mar ’s in om lekker te gaon drienke,
mar nie voordà me eest nog ’s ’n bakske Spaonse koffie
nar achtere gesloge are. Daor motte trouwes wel geduld
mee emme en pas begiene te drienke as de vlammekes
uit zijn, anders doen oew lipkes ’n bietje zeer.
Venaf ’t Scheldeke vlakbij de Sint Annatunnel, want daor
lag dà resterant, nome me ’n toeristische route naor ’t
centrum van de stad. Mar
toen’k as leste van heel ’t
stel ok m’n kop nog ’s vor
de raomkes stook vonne
die vrouwkes die ’r achter
zaote ’t toch ammaol ’n
bietje te gek worre. Mee
’n kwaoj gezicht en ’n
paor lilleke woorde wier ik
weggewove.
En naodà al m’n kollega’s
blijkbaor al ’n tedje op me stienge te wachte, sloot ik
me ok wir mar bij zullie aon om aon de kroegetocht te
beginne.
‘Waor beginde nog aon?’ zou ik, normaol gezeed, ge
zeed emme g’had.
Ik g’loof dad ’t op twee plekke nog aorig is gegaon. De
bollekes, want die drienkte in Antwarpe, smaokte ok nog
prima. Op ’n gegeve mement wier de koördinaosie mee
m’n hande toch wel wà minder en kon ’k, zoas gezeed,
die bollekes nie mir zo goed rechthouwe.
‘Ge houd oew bolleke scheef.’
‘Nou; en. Kan ik d’r wà aon doen?’
Dà ’s toch nie zo gek, ee?
Ach jao, volwasse worre, dà gaod nog nie zomar van
eiges, ee, dà doede mar mondjesmaot, mar sewijle wel
leuk ‘mee maote’.
*Bolleke = Antwerps bier van Brouwerij De Koninck, ook
wel ’n Keuningske genoemd.
< In het dialect van Halsteren >
(De letter h wordt in de Alterse spelling wel geschreven,
maar aan het begin van een woord of lettergreep niet
uitgesproken.)
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Woordspelingen en zo
Onder een woordspeling verstaan
in sommige dialecten (ongeveer)
we het gebruik van woorden in
staan voor aas en os ‘gecastreerde
verschillende betekenissen tegelijstier’. Beter tien schoppen onder oew
kertijd. De eerste woordspeling die
kont es één schop in oew hand (schop
ik in mijn jeugd hoorde was: witte
‘spitwerktuig’ en ‘trap’). Als een
gij de weg naor Hulsel? Ik kan me
arme boer of werkman over zijn
nog herinneren dat ik vol trots zei:
schamele levensstandaard klaagt,
‘Ja!’ Er werd lachend op gereageerd
kan dat de volgende reactie oplemet: dan hedde veul kalk nodig. De
veren: lang èrm is zelden rijk. Deze
woordspeling berust op het dialectwoordspeling berust op het gegegegeven dat witte afgeleid kan zijn
ven dat èrm een lichaamsdeel kan
van het werkwoord weten en van
zijn en ‘behoeftig’ kan betekenen.
het werkwoord witten ‘een muur
De betekenis is: van hard werken
met kalk bestrijken’. Het moge duikrijg je wel lange armen, maar je
delijk zijn dat deze woordspeling
wordt er zelden rijk van.
niet in elk dialect klopt. En dat is
De volgende zei-spreuken zijn ook
zeker ook het geval bij de volgende:
op een woordspeling gebaseerd.
’n hen li es ze sti. Deze woordspe‘D’n aanhouwer wint’, zei Dokus, en
’n hen li es ze sti
ling berust op het feit dat li zowel
hij ging naor bed mee al z’n dingen
Met dank aan de stichting Cees Robben
legt als ligt kan betekenen. De zin
aan (aanhouder ‘iemand die zijn
kan dus betekenen: een kip legt
kleren aanhoudt’ en ‘iemand die
terwijl ze staat of een kip ligt terwijl ze staat. En vooral volhoudt’). ‘Alles mee mate(n)’, zei de kleermaker en hij
dat laatste is heel bijzonder.
sloeg de vrouw met de el (maat ‘lengtemaat el’ en met mate
Als men te vaak een bepaald woord gebruikt of als er ‘niet te veel, niet te weinig)’.
bezwaar gemaakt wordt tegen een woord, kan dat tot We besluiten met twee uitdrukkingen die geen woordeen stereotiepe reactie leiden die op een woordspeling spelingen zijn, maar waarin de dubbele betekenis van
berust. Iemand die herhaaldelijk het woord ondertussen een woord wel een rol speelt. In de uitdrukking hij
gebruikt kan terecht gewezen worden met de afjacht: on- heeft ginne spijker (naogel) um z’n kont te krabben ‘hij is
der tussen steekt men turf. Of: onder tussen zit gemul. Onder heel arm’ is het woord spijker niet erg ‘logisch’. Weinig
tus verstaat men ‘een dikke laag gras, onkruid, graszode, mensen zullen een pak spijkers op zak hebben om hun
en dergelijke’. Gemul is hier een synoniem van turf.
achterste te krabben; ze gebruiken doorgaans hun vinIemand die ik wou zegt kan als reactie krijgen: mee Wouw gernagels. Die spijker is dus eigenlijk een latere onjuisop oewe rug komde nie wijd. Er bestaan allerlei variaties, te herinterpretatie van het woord naogel, die mogelijk is
zoals: Wouw ligt ’n uur gaans van Roosendaal. Hier wordt omdat het woord naogel twee betekenissen heeft, namegespeeld met de woorden wou ‘wilde’ en Wouw ‘plaats- lijk ‘vingernagel’ en ‘spijker’.
naam’. Ook de woordspeling hij komt van Weelde ‘hij is Uit mijn jeugd ken ik de uitdrukking moette nog iets van
erg rijk’ stoelt op een plaatsnaam.
mijn kont (gat) hebben ‘zijn er nog andere zaken die je
Het gebruik van as ‘als’ kan aanleiding geven tot as is ver- wil kopen’ gebezigd door verkopers en leurders in hun
brand hout of als de as breekt valt de kar. We hebben hier te verkooppraatje. Ik neem aan dat deze uitdrukking uit de
maken met drie verschillende betekenissen van as: ‘als, volgende zin is ontstaan (al ontbreekt het spijkerharde
verbrandingsrest, spil’. In andere dialecten wordt als uit- bewijs): moette nog iets van mijn gehad hebben. Dit gehad
gesproken als es. Een zin als es ik ’t geweten had, dan …… werd doorgaans uitgesproken als gad. Dus: moette nog
kan als reactie geven: es is ’n kromme letter. Zegt iemand iets van mijn gad hebben. Dit gad werd ingeruild voor gat
ik docht ‘dacht’ dan kan gereageerd worden met : ouw ‘achterste’, wat leidde tot: moette nog iets van mijn gat hebdochters lopen nog nie wijd. Waarom wordt in een aantal ben. En later kon het synoniem kont het gat vervangen.
dialecten uitgesproken als wörrem. Wordt bijvoorbeeld Deze ontwikkeling was alleen mogelijk (of zal op zijn
gevraagd Wörrem krijg ik niks? kan dat tot de reactie umdè minst veel gemakkelijker geweest zijn) omdat mijn zone wörrem ginne pier is leiden. Wörrem kan dus ‘waarom’ wel het persoonlijk voornaamwoord mij als het bezitteen ‘worm’ betekenen.
lijk voornaamwoord mijn kan betekenen. Door deze dubAls bij het kaartspel rikken de gevraagde aas afgetroefd bele betekenis van mijn is zowel de zin moette nog iets van
(= gekocht) wordt, kan gezegd worden: ossen moette ko- mijn gehad hebben als moette nog iets van mijn gat hebben
pen, want die hoefde nie te melken. Het dialectwoord os kan grammaticaal juist.
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Van Hepscheuten

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

